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 د دوم و کردهايسم عبدالحمياسالماست پانيس

 
 71/7/7131: افتيخ دريتار * يگدليب يعل

  131 / 4/5 :رشيخ پذيتار  يروتيرسول پ
 

 دهيچک

بودنا،    يشااع   يران که هر دو سنيا ياز کردها يبا قسمت يحکومت عثمان يبا توجه به اشتراک مذهب
اسات و  ت کردهاا باوده  يجلب حما يبرا يحکومت عثمان ياصل يزهايدستاو از يکيمذهب  همواره 

ن قاو  باا حکومات    يا ا يگاانگ يکاردن احساا    رنا  کام  يبرا ين حربه عثمانيترگفت مهمتوانيم
آناان باا حکومات     يماذهب  يهاا کردن اختالفو پررن  يمذهب يران توسل به اعتقادهايمذهب ا  هيش
ر يو تاث  .(  6191 -6381) سم ياسالماست پانيس يررسن پژوهش با بيا. استران بودهيا

باا اساتفاده    ين سالاان عثماان  يا است کاه ا ،هيجه رسين نتيبه ا يآن بر روابط کردها با حکومت عثمان
ساو  کيا اسات از ،هيان کردها کوشياشاعه آن در م يسم و کوشش درراستاياسالماست پانياز س يابزار

شان باا حکومات   ييارويگرعتن و روطلبانه ارامنه و عاصلهکوب جنبش استقاللمشارکت آنان را در سر
ان کردهاا  يا ه را در مي،يبه اه،اعش سپاه حم ي،گيرس يگر  برايديکن، و ازسوران طلبيمذهب ا هيش

طارف  کين،ه ارامنه ازيو نما ان يم يمان دوستي،؛ اما پيداد و ل اب مذهب بر آن کشليتشک
 يهاا اسات يگار  س يدطارف اکانشاان از ين نينه کردهاا باه سارزم   يريد يخياحسا  ت لق تار و عشق و
 يوه گاردآور يو شا  يلا يا تحل  يفين مقالاه توصا  يا ق در ايا روش تحق. ،يکشانشکست، را بهيعب،الحم

 .است ياز کتابخانهياطالعات ن
 

 .ه  ارامنهي،ي  حم سم  ياسالمکردها  پان :يديکل واژگان

 

 .........................................................................................................................  

 (Alibigdele.hist@yahoo.com  :نويسن،ه مسئول.)بهشتيدانشگاه شهي،  استاد. *6

 .نوردانشجوي دکتري تاريخ دانشگاه پيا .   
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 مقدمه 

ما،ت ننا، سا،ه     به توسط سلاان .  6848با عتح استانبول در سال  يعثمان يامپراتور

 ين امپراتاور يا نکه به مرور زمان و به علل متفااوت  ا يکرد تا ااروپا را به عرصه تاخت و تاز خود ب،ل

ف و يرصا،د تعا   شا،ت د گذشته  باه  يش و تالعيگرعتن انتقا  خو يان برايياروپا. رو به ض ف نهاد

ن تاالش  پاس،اشات   يا ا ين نمودهاا ياز بارزتر يکيبرآم،دن، و  يعثمان ياسالم ياضمحالل امپراتور

ان  يا ن ميا اعات؛ در ا يشاهرت « مسائله شارق  »باود کاه باه     ين امپراتورينشيحيمس يهاتيحقوق اقل

« اتحااد اساال   »سنگر جانبه با غرب در پشت مقابله همه يبرا ژه يوبه يامپراتوران عثمان

باه آناان   ( مادهاا )ران يعالت ا يياين حکومت آرين اقوا  و نخستيتراز کهن يکيکردها که . گرعتن،پناه

،ن، و در راه گسترش و اشااعه  ين گروين ديان به ايرانيگر ايمنتسب است  پس از ظهور اسال  بسان د

ن ياز بهتار  يکا يجنا  و جهااد    يهاا ،انيا و در م( 698  ص6888  يشام يابر)،ن، يآن خالصانه کوش

 . ان،بوده يقراوالن اسالمشيپ يها گروه

شاان را  ي،ن، تاا بتواننا، همکاار   يکوشيخود با کردها  م يمذهب يهاها با توجه به اشتراکيعثمان

 پاس از م اها،ه   . رن،يبگران بهرهيژه ايوکرده  از آنان در جهت مقابله با دشمنان  بهجلب

داده  اما کردها ران انجا يا يغرب يساکن در مرزها يکردها ياغوا يبرا ياريرو  دو   تالش بسالارزنه

در برابار دشامنان    يعثماان  يت از امپراتاور يا س و حمايرغم مشارکت در جهاد ضا، رو  و انگلا  به

باه  نکارده   اطاعات  يگاناه عثماان  يب يگااه از امارا  چيشان هيدوسته وطنيمسلمان  با توجه به روح ريغ

ران يا مکاررر حاکماان ا   يها؛ البته اشتباه( 69  ص 6838  يعاروق)نکردن، يغات مسمو  آنها توجهيتبل

 يمسلکانشاان در عثماان  ت از هميو حما يمذهب يهال ت لقياز کردها را به دل ياتوانست پارهي، ميشا

نا،رت و تنهاا در   ن مسائله باه  يا ؛ اماا ا (13  ص6836  ينورساک يم)،ان جن  بکشان، يران به ميض، ا

، با تما  قاوا و ناه   يها بايرانيما ا»: کن،يشنهادمين راستا پيدر ا است؛ دادهيخاص رو يايشرا

ماان از  ياسات خاارج  يک اصل در سي ابت و  يک استراتژيعنوان بلکه به يک موقتيک تاکتيعنوان به

 (.11  ص 6883  يمستوع)« ميه و عراق دعاع کنيش،ه کردها در ترکحقوق لگ،مال

گرعت اما استفاده سلاان از کردها با کارکردها را به   يستياسالماست پانيس ياجرا يبرا

ران يا ان کردهاا و  ا يا شاود و م  يآن  استثناء محسوب م يام،هاين اسال  و مشکالت و پياستفاده از د

شون، و مقاله حاضر درصا،د  يبه ذهن متبادر م ييهان خصوص  پرسشياست؛ در اجادنکردهيعاصله ا
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ت يا و تقو يبانياز پشات   يزه اصليه،ف و انگ -6: ر استيز يهابه پرسش ييپاسخگو

 يسام توانساته همکاار   ياسالماسات پاان  يبا س ا يآ - است؟؛ سم نه بودهياسالماست پانيس

ن يا اسات  کردهاا در ا  ين سيا ا يا با اجارا يآ -8کن،؟ و ش جلبي،ن به اه،اف خويرس يکردها را برا

 ان،؟ک و در آن جذب ش،هينزد يعثمان يگرعته  به امپراتورران عاصلهيدوره از ا

ش  به هر يخو يهااد به اسال  و حفظ سنرتيز يمن،ن است که کردها با عالقهيعرض نگارن،ه بر ا

ج در جهاان  يه راينظر ان، و،هيتحقق آن کوش يش برايپاسخ مثبت داده  در ح،ّ توان خو ياسالم ين،ا

 يهاا را سرلوحه اق،ا « حفظ و دعاع از اسال  و مسلمانان يفه برايوجوب اطاعت از خل»ر بر ياسال  دا

حفاظ   صاورت  نيا اريا خ،مت به اسال  بوده و درغ ين استجابت  عقط درراستايان،؛ اما اخود قرارداده

ش را يناژادان خاو  باه هام   يمنا، و عالقاه ران يا داده  رابااه باا ا  حيمناعع خود را بر اراده سلاان تارج 

 . ان،نکرده عراموش

اسات   شا،ه يشا،ه  سا   هيمنابع مختلف ته يو با بررس يادر پژوهش حاضر که به روش کتابخانه

ن دوره و يا   اوضاع کردهاا در ا سم در دوره سلاان ياسالماست پانيس ياجمال يضمن م رع

منظاور  سالاان باه   يهاا و راهکارهاا  شود و به روش يواکاو استين سيآوردن سلاان به ايل رويدال

 يرويا ل نيوخ و تشاک ياستفاده از نقش شا : ش  ازجملهيل به اه،اف خوين يکردها برا يجلب همکار

ن يا مختلاف ا  يايا ق و پژوهش در زوايتحق يبا وجود منابع عراوان در دستر  برا. شوده توجهي،يحم

نش،ه و پژوهش حاضر بار آن  ور مستقل ب،ان بپردازد  مشاه،هطکه به يا کتابيموضوع  تاکنون پژوهش 

 . کن،صه را جبرانين نقيا ياست تا ح،ود

 يعثمان يسم و ارتباط آن با امپراتورياسالممفهوم پان -الف

اساال     يتيعرامل يون،هايکه در آن  پ ي،ئولوژيک اي ياست برا يا اترحاد اسال   ناميسم ياسالمپان

استيدادن سنشان يبرا يشناسان غرببار  خاورنيشون،؛ نخستيم يو ملر يون، قومين هرگونه پيگزيجا

ن واژه را يا شاتر مسالمانان  ا  يکارگرعتنا،  امّاا ب  اصاالح را به ني  ايعثمان يطلبانه امپراتورتوس ه يها

ز دهاه  شاه ا ين ان،يا. ( (l-Ashmawy,1994:85دانستن،يها مييآلود اروپاساخته و پرداخته ذهن غرض

م،اخلاه  يهااستياست که در مقابل سکاررعتهبه يدادن تفکر کساننشان يبرا يالديس،ه نوزدهم م 89

از برجساته  يکا يعناوان  به ان، و عشردهيبر اترحاد مسلمانان پا يغرب يانه کشورهايجو

اسات  آما،ه حسااب آن باه « رگاذا انيا بن»ا ي( azmi ozcan,1977,23)شه ين ان،ين روشنفکران مبلرغ ايتر
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 (.618  ص6839لتون  يهام)

در اروپاا  « اتحاد ژرمان »و « اتحاد اسالو» يها،ار ش، که جنبشيپ، ياجنبش اترحاد اسال  در دوره

متارادف  « ياي گرااساال  »توان باا اصااالح   يامروز  م ياسيسم را در عرهن  سياسالمپان. سربرآوردن،

 (.83  ص6838اردوش  )شمرد 

دانسات  باا   يم و سرپرست مسلمانان ما ي  خود را قيخالعت اسالم يکه با ادّعا يعثمان يورامپرات

ت مسالمان   يا سنرت غزا و جهاد  بر آن بود تا با جلب حما ياجرا يخود درراستا يهااستناد به تالش

ه نهادنا، کا  يما ن نکته انگشتيجادکن، و حکمرانانش بر ايکپارنه و مترح، در جهان اسال  اي يحکومت

ز يگر مناطق جهان اسال  ني  بلکه مسئول ديعقط مسئول قلمرو عثمانهستن، که نه يتنها رهبران مسلمان

ن ادعاا پاس   يبنابر هم( يالديم 9 64- 646: يحکمران) و ( 31   ص683دهقان  )هستن، 

ت بار هماه   خالعا  ي  ما،ع (يقمار  183-198:يحکمران) به  يانامه ياز نبرد نال،ران  ط

، بتاوان در  يهمه مسلمانان را شاا  يسرپرست يبا خالعت و ادعا يون، عثمانين پيل ايدال. مسلمانان ش،

عناوان  گاهشاان باه  يباود و جا شا،ه نهااده انيبن ياسالم يگريکه بر غاز ين امپراتوريا يت وجوديماه

تا  يگذارانياز آغاز بن يانعثم يامپراتور». جهان اسال   دانست ياسين واح، سين و پهناورتريمقت،رتر

طاور  شاش قارن باه    يها طا يعثمان. مان و اسال  بوديو دعاع از ق،رت ا يشرويهنگا  سقوط  وقف پ

ل يا تحم يبارا  يزيا آمتيا طور اغلاب موعق ز بودن،؛ در آغاز  بهيدر ست يحيشه با غرب مسيهم يبيتقر

 يبارا  ير دعاع طاوالن يز آن  درگپس ا يکردن،  وليمع از اروپا تالشيوس يبر قسمت يحکومت اسالم

ن ي؛ به هم(68  ص 6883س  يلوئ)« وقفه غرب ش،ن،يان،اختن ض،حمله بقيت وو به يريحفظ  جلوگ

 يطلبا ضا، توسا ه   يعناوان سانگر  از مسلمانان به ياريسر پا بود  بس ين امپراتوريکه ا يل تا زمانيدل

 (. 8 6  ص 688ت  يعنا)کردن، تياز آن حما (Pan-Islamism) غرب و به نا  اتحاد اسال 

و « دارالخالعاه »ماننا،   ينين نمااد اتحااد اساال  باا داشاتن عنااو      يا به ا ين نمونه اعتباربخشيبهتر

، در مواجهه ياست  باآل عثمان بوده يز برايت عا  نيرا که نشان مقبول« دارالسلانه»در کنار « داراالما »

ب سالاان  يآن زمان که درص،د ترغ يدانست؛ و ياتورن امپريبا ا( 1 66-6668: حک) 

فاه  يخل»باا عناوان    يبرآم،  از سلاان عثماان « يج فر»عنوان مذهب پنجم  ه بهيش ييبه شناسا يعثمان

هاا بار آن شا،ن، تاا از       که اعغان 6348در سال  اي( 94   ص 683لتون  يهام)است ادکردهي« االسال 

ک يا القاول  ممالک اعغانستان متفاق  ياهال»برون،   يجن  با عثمان رِيۀ درگيران به جن  با روسيق ايطر

فه کفار غوغا و کاارزار اسات و   يران عرستادن، که امروز پادشاه اسال  را با طاي  خ،مت شاه ايلچينفر ا
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طارح   (.41  ص 6886  يرينصا )« جاآورنا، ط اعانت و ام،اد بهيبر عمو  مسلمانان الز  است که شرا

   همچاون   يو کسان     شۀ ياتحاد اسال  ان،ا ي يجام ۀ اسالم

 يخالعات اساالم   يايدر وهلۀ نخست  و اح ياقت،ار عثمان يايبه منظور اح بوده که سلاان 

 ه و يهماه مسالمانان اعام از شا     يکپارنگيهرنن، اترحاد اسال  به  .ت کرديدر مرحلۀ ب ، از آن حما

ر بار  يل به ه،عشان داين يها براي  آن را ابزار عثمانيرانياز پژوهشگران ا يااوف بود  اما پارهم  يسنر

نکاه بتواننا، در   يو ا( 11  ص 6833  يدهقاان )ان، آوردهحساب ران به قلمرو خود بهيجان ايالحاق آذربا

با آنکاه   (.Ramazani,1966 310)رن، ي ه بگيبر وجوب جهاد با مسلمانان شيمت ،د مبن ييپناه آن عتاوا

ح قارآن و  يکه باش، در تما  مذاهب بر اساا  ناص صار    يه مسلمان با هر مذهبيجن  مسلمان بر عل

خواساتن،   يهاا ما   يبرآنن، که عثمان يالوداع حرمت دارد  اما ب ع در حجت( ص)امبر يث مشهور پيح،

 ,Ramazani)رنا،  ي ه را بگيشا بر وجوب جهاد با مسلمانان  يمبن يعتاوا يشۀ اتحاد اسالميدر پناه ان،

آنکاه باه    ياست بهره گرعتنا، و بارا  ين سيش از ايخو ين لحظات حکمرانيآنان تا واپس (.310 :1966

ن شون،  بحاث اتحااد   يه متفقيداده و سبب اتحاد مسلمانان جهان عل يز جنبۀ شرعياول ن يجن  جهان

بار لازو  دعااع از اترحااد     يم عراق مبني ۀ مقي، شيمراجع تقل يالبته ص،ور عتوا .،ن،يش کشياسال  را پ

طاور کامال   اول باه  يران در جنا  جهاان  يا ا يطرعيب يبا مش يعثمان يت از امپراتوريو حما ياسالم

ان  يا رانياز ا ياريکارد؛ اماا بسا   يما ران مشکليا يش،ه را برااعال  يمشن خطيداشت و حفظ ارتيمغا

است اتحاد اساال  در جلاب مشاارکت    يق سي، توعين امر  مؤين ش،ن، که ايت از مترح،يخواستار حما

 . از زمان است ياان در برههي يش

 د دوميعبدالحمبه دوران  ينگاه -ب

اسات کاه از    يعثماان  ين امپراتورين سلاان از سالطيونهارميس(   6163-638) 

وت ماارح  متفاا  ياي   آرايت ويشخصا  يابيا در ارز. کارد حکومات .  6191ل يتا آور 6381اوت  86

 يالمحبون وض وه ع. نماين و اکثرهم لوما و سفکا لل،ماء بيعالمب عون له ج لوه اظلم السالط». ان، ش،ه

( 84   ص998   يالاورد )« آالن يا حتا يا ه باقيا ه و محبين مبغعا ين و مازال اخاالف با  يسيمرتبه الق،

شناساانن،  يم يسلاان عثمانن يزتريرن و خونيترعنوان ظالمرا به ي،  ويدشمنان و مخالفان عب،الحم)

داران و که طارف يحالسته سرزنش است دريشا يگر عثمانيشتر از هر سلاان ديکنن، که بيمو است،الل

داران و مخالفاان همچناان   ان طارف ين اختالف ميبرن،؛ ايزگاران باالمي  او را تا مرتبه پرهيمواعقان و
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 يد  عالقه و دقت نظرش در اداره اماور خالعات  حتا   ان خوينيشيشتر پياز ب يز ويوجه تما(. داردادامه

ت مسائل حکومات از منظار او    يو اهم يت و دقت نظر خاص ويشخص. است يار جزئيدر موارد بس

کساب خبار از سراسار قلمارو      يو تالش برا يالت مخوف جاسوسيجاد تشکير در ايانکارناپذ ينقش

در » : سا، ينوين مسئله ميشاره به اسان با اينواز سفرنامه يکيفاکرد؛ يا يع امپراتوريوس

« داشات  يع مجاالس  جاساو  و آد  مخفا   يرا در جميدشمنانش بوده  ز ين قادر به نابوديطرعت ال 

 9 ش از يتخات با  يش، شمارشان در پايمها که گفتهکثرت لشکر جاسو (. 698  ص 6888رزاده  يپ)

 ياسا يط سيشارا . کردليمالق تب، يرا به حاکم   (81  ص998   يالورد)هزار نفر بود 

ن سالاان  يا ت ايخااص شخصا   يمابب و زه، و تق،ّ ( 814  ص 6836دورسون  )روزگار 

بود   شه و تفکر ياسال  که برگرعته از ان، ياياز لزو   اترحاد دن يباعث ش، تا و يعثمان

،اسات اتخااذ   يرد  و پيکاارگ اسات باه  ين سيا ياجرا ياستاش را در ري، و تما  تالش خويبگو سخن

دنباال خاود   را باه  يجام اه اساالم   يما يکاره عظ ي  پيگااه يصاحب نناان جا  يازسو يا ين مشينن

و اطاعت « اولواآلمر»فه را ياسال  که خل ي ت و احکا  عقهين براسا  اصول شريکشان،؛ نه مسلم يم

به  يبن،ين پايکردن، و ايمآوردن،  عمليمحساب،اون، بهخ« رسول»و « خ،ا»از اولوآلمر را اطاعت از 

 ير اصافهان از سالاان عثماان   يتساخ  يبرا تا ب،انجا بود که  يخالعت اسالم يخيسنت تار

را  يعثماان  ي، تا امپراتاور يار کوشيبس 649  ص  611ن  يمحم، ام)ه خواست ي،ييتث

ان  يا هودي يهاا کنا، و در مقابال خواساته   ت بار امات اساال  اداره   يکمو حا يبا اسلوب خالعت اسالم

هاود  ي يهاا س و پاول يانگل يده،؛ تاآنجاکه توانست در مقابل است مارگرجانانه از خود نشان يمقاومت

جااد  يبار ا ي  مبنا شانهاد  ين سلاان موجب ش، که به پيا ن م،ارانهيد يهااستيس. کن،يستادگيا

اسات اگار    ين خااک امات اساالم   يعلساا »کن، کاه  ن پاسخ رد ب،ه، و اعال يسادر عل يهودي يدولت

نااوخوش   )« کنا، ن را تصااحب يعلسا يانهيچ هزيتوان، ب،ون پرداخت هيهود ميبرود  نيخالعت ازب

 (.68  ص 999 

هاا از  االساال  خيشا  يشا، کاه براساا  عتاوا      و  6ز همچون ين ياما عرجا  و

 .........................................................................................................................  
تاا زماان   . باود  امپراتوري عثماني سلاان 6398تا  6831از سال ( 6393ژوالي  1 /3  - 6816دسامبر  8 )سليم سو   .  

 .کردهاي زيادي در ساختار دولت عثماني س يترور ش،نش  در انجا  اصالح

به پاريس رعت و با ياک   38 6گرعت  در سال دستق،رت را به 88 6الحجه متول، و در ذي 84 6در سال  عب،ال زيز .  

طلبانه برگشت؛ وي عاقبت به اتها  اسراف و تبذير در مقا  سالانت باا عتاواي مفتاي     وز اصالحدي،گاه تازه و به اصاالح ر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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کاه   يک روحاان يا بلکاه   6ين عتويرا نه امخلع  ين تفاوت که عتوايش،ن،؛ با اخالعت خلع

( 884  ص6836دورسون  )آن وادارکردن،  يرا به امعا االسال خين،ه پارلمان هم بود  نوشت و شينما

جاوان کاه    يهاا اداره آن باه دسات تارک    يخت و عصايعرور ين ستون خالعت عثمانيآخر يو با و

 .بودن،  اعتاد ياعراط ييهاستيوناليناس

  د دوميعبدالحمکردها در دوره  -پ

ن قلمارو  يا ع از کردساتان باه ا  يوس يو گسترش قلمرو آنها  بخش يعثمان يامپراتور يريگبا شکل

ان دو يا کاه م  ياييايا ت جغراعيا ل موق يا از کردهاا از ملال تاب اۀ آن شا،ن، و باه دل      يمنعم و شمار

،ان تاخت و يبه م[ کردها]ه يدر عصر صفو يران و عثمانيا يهاوره جن بود در دواقع ش،ه يامپراتور

ان به يو گاه به نفع صفو ي  گاه به نفع عثمانياسيس يهايش، و آنها در بازليادش،ه تب،يتاز دو ق،رت 

ساوران  باباان و   : بازر  و ق،رتمنا، ناون    ييهاا ،ان رعتن، و در قلمرو هر ق،رت  توانستن، امارتيم

در دوره . ،نا، يهاا را برن ن امارتيت  هر دو ق،رت در اواسط س،ه نوزدهم اياکنن، و درنهااردالن برپ

ن يا هاست  کردهاا باا وصاف داشاتن حسارت حاذف ا      ش،ن امارت،هيکه پس از برن 

  ياسال  در قرون متمااد  ينيد يهاش از آموزهيو اطاعت م،او  خو ينيتبع حس دها در دل  بهامارت

ه آشنا بودن، باه  ين روحيم،اران ترک هم که به ااستيدانستن، و سياالجرا مان مسلمان را الز امر سلا

  يموحاه مماه د حااج   )کردنا،  يما با کردها م املاه  يخالعت اسالم يفه مسلمانان و با نمادهاينا  خل

 نهادنا، نا « هي،يحم»فه يان آنان برپاکردن،  به اسم خليرا که در م ينظام يالتيتشک يو حت( 96   ص991 

 .باشن، کرده جادير کرد ايو عشا ين امپراتوريب يم نو يون،يپ يله به نوعينوسيتا ب،

 يهااو با عئودال. استز بودهيآمتيدرخصوص کردها موعق است  سلاان يدرکل  س 

هاا از جاذباه   جاذب کرد  يار مهرباان باود و بارا   يبودن،  بس،هيکه تا آن زمان  م،ا  ض، او شور يکرد

ا  ين قي؛ همچن(18  ص 688  ... يف و وانليکن،ال  عصمت شر)کرد ار استفادهيسم بسياسالم پان

ران  مشاکالت  يا ا يکردهاا  ينا ياز ت لقاات د  يباردار کرده  با بهارده ران منحرفيرا به طرف ا 

                                                                                                                           
 .ش،عزل 18 6اعظم عثماني به تاريخ 

ناوري  ش، اما در اين جريان وقتاي  مياالسالمي عتواهايي که در پاسخ مسائل بود توسط امين عتوي نگاشتهدر نهاد شيخ . 6

که يکي از نماين،گان مجلاس و روحااني باود ماتن عتاوا را       حم،ي اعن،يکرد عتوا خودداري کردنامين عتوا از آماده اعن،ي

 .کردآماده
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ه يا هاا باا روح  حذف امارت گرسو  پس ازيجادکرد؛ ازديا يمردان قاجار عه، ناصردولت يبرا يعراوان

نهم و يا کاان االتصاال ب  ». ک برقرارساختيار نزديبس ياوخ کُرد راباهيش با شيخو يمببزه، و مق، 

، دو   اغلاب   يا وخ با درباار عب،الحم يروابط ش) «غالب يقائما عل ي، الثانين بالط السلاان عب،الحميب

تحقاق   ياقاع لازو   کردهاا را درراساتا    ، در مويعب،الحم(. 896  ص991 محم، احم،  )  (،ار بوديپا

باود  ش عراهم ش،هيبرا ييط شکوعاين دوره  شرايسم کرد که در ايوناليناس. گرعتيکارماه،اف خود به

رد  باه ننا، محفال    يبگبه نفع خود بهرهعصر  يست از م عالت امپراتوريباي، ميترديو ب

خاود را در آن   يروزگاار شاان يت و پريها محرومکرد»بود که  ين در حاليمح،ود ش، و ا يروشنفکر

اوامار   يدانساتن، کاه در اجارا   يما  ياقتيا ليمنصبان بزگار بلکه از صاحبيپره ي، بابايدوره  نه از حم

 (.11  ص  688  ...و يف و وانليکن،ال  عصمت شر)کردن، يميسلاان کوتاه

،ن، کاه  يل کرد  کوشيارتباط با قبا يارکار ننشستن، و با برقريز بين يياروپا يهاان  ق،رتين ميدر ا

مباارزه باا    يبارا  ياعناوان حرباه  بنشاانن، و از آن باه   يعثمان يهااستيسم کرد را در برابر سيوناليناس

ز باا  يب،وان،؛ سلاان نشهيشتر ري  ب«مار اروپايب»ن يا يماريرن،  تا بيبگبهره ياست اتحاد اسال  عثمانيس

کارد  يما وابساته  يشاتر باه امپراتاور   ياجم کردها باه ارامناه  آناان را ب   ق تهيه و تشوي،يجاد سپاه حميا

کردنا، اماا   ن ما،ح يگر ساالط يرا همچون د شاعران کرد در ابت،ا (.  488  ص998  يصالب)

با روشنفکران و حعور در محاعال   يياز شاعران کرد پس از آشنا يکي  مانن،  يکسان

 يرهاا ييباه سالاان از تغ  کارد نسابت  ير روييا ن تغيا کرد که البته ان سلاان اق،ا يا  به نق، و هجو يادب

(. 898  ص996   يتاله بان)  متث ر بود يستيوناليجادش،ه در مناقه و رواج و گسترش احساسات ناسيا

گزنا،ه هام دارد  دربااره     ياسات و زباان   يات کارد يا از شااعران  هجوگاو  در ادب   يکيکه  خ يش

 يم اي، خاان را بگاو  يا ون راه دهنا، تاا حم  ين هماا يک روز  به ما با يکاش »: ،يگويم 

  يتالاه باان  )« نيغمبر است انات ماا ارسالت اال رحماۀ لل االم     ين ب ثت تو برخالف ب ثت پيرالمومنيام

 (. 864  ص996 

را  يعثماان  يان در جهان اسال  که دائم  امپراتورييغرب و م،اخله اروپا يدارهينفوذ و رخنه سرما

را  خوان،نا،   يعراما  يحيمسا  يهاا تيا ت حقاوق اقل يا ژه رعايوبه انجا  اصالحات به

ش از ين دوران با يا در ا يکن،؛ وحا،ت اساالم  را انتخاب يستياسالماست پانيو س يمشنانارکرد  خطر

ناالش غارب     قت کهين حقيا». بود يعرهنگ -ياسيباش،  سداشته( يعقه-يکالم) يمذهب يتيآنکه ماه

 ياسيس يز جنبشين ي  موجب ش، که جنبش وح،ت اسالمينيبود و نه د يو اقتصاد ي  عرهنگياسيس
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از (. 611  ص6883کااتم   )م ااوف شاود    يگر دشامنان امپراتاور  يباش، و تنها به تقابل با غرب و د

اسات   يررسا بشتر در بارۀ است مار غارب قابال  ين دوره  بيا( وح،ت) يسازگارز همين ،گاه يد

 (. 38  ص 6813   يحائر)

ط خااص  يساو و شارا  کيا بر لزو  اترحاد اسال  و مسالمانان از ي  مبنشه يرواج ان،

خوانا،ه     مسلمانان را به اترحاد عراين سلاان عثمانيگرسو موجب ش، که ايازد دوره  يزمان

مانش باود    يسلاان که خود  زاها، و صاوع  . ده،ش قراريرا در دستور کار خو يستياسالماست پانيس

آوردن قاراردادن اساال  و گارد    را مبنا يآم،ن بر مشکالت داخلئقغرب و عا يهامقابله با نالشنارۀ 

نارۀ کرده  خود را به ان را درکيي، غرب و اروپايته، يژرعا يو. دانستيمسلمانان حول محور آن م

  ياز سقوط خالعت اسالم يريشگيق اتحاد مسلمانان و پياز طر مسلمانان  يخين دشمن تاريمقابله با ا

را  يع عثماان يوسا  يمختلاف امپراتاور   يتوانسات نژادهاا  يما  يستياسالمکرد پانيرو. دانستيملز  م

 ياز رعتارهاا  يااتحااد مسالمانان در پااره    يظاهر يمايس. زده  حول محور اسال  مترح،سازدگره هم به

ش به نقاط مختلف جهان اسال  و دعوت مسلمانان به اتحااد   يخو يسفراسلاان ازجمله اعزا   يعمل

ادآور شا،  يا کارد و  ليقا گسيو آعر يمرکز ياين  جاوا  آسين،گان خود را به هن،  نياو نما. ان بودينما

  يصاالب )« ک و متح،ساازد يتوان، آنها را به هم نزديفه ق،رتمن، مسلمان ميک خلياز  يرويتنها پ»که 

   6193تاا   6196 يهاا ز  اح،اث خط راه آهان حجااز در ساال   ين ي؛ در عرصه داخل(696  ص991 

ت و رواج يا فاه در حما ين اقا،ا  خل يترتوان ارزن،هير حجاج و زائران خانه خ،ا را ميل مسيتسه يبرا

ن امور دستورداد تا قرآن در نسخ مت ا،د  نااو و   يدر کنار ا يآورد؛ وحساببه يستياسالمشه پانيان،

  (.618  ص 998   يياوه يعه ل)شود پخش يمرتبت در بالد اسالم يمبارک حعرت ختم يه تار موهمرا

 د دوميعبدالحم يستياسالمپان يمشعلل اتخاذ خط -ت

مبلراغ   يهاو انتشار روزنامه يارتباط يهاجاد راهيل ايش ارتباط نقاط مختلف جهان اسال  به دلياعزا   -

 اسال ؛ ياياتحاد دن

از جهان اسال  به دسات دشامنان اساال  و     يبزر  و اشغال نقاط يهافت مسلمانان با ق،رتمخال   -

 مسلمانان؛ 

 در نقاط مختلف جهان اسال ؛ ، يانتشار عقا   -

 .بر جهان اسال  يياروپا يهاق،رت ياره اقتصاديمسلمانان از س يتينارضا   -
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اسات  موجاب شا، تاا     ين سي، و اعمال ايفه انجاميخل يستياسالمناست پايت سيل باال به تقويدال

قرارده، که نشم طمع به خااک   ييبزر  اروپا يها  مسلمانان جهان را در برابر ق،رتيسلاان عثمان

سلاان  يستياسالمپان يمش؛ اما خط(98 و 9   ص 991   يموحه ممه حاج)بودن، دوخته يامپراتور

 :ان کردها نفوذکردير در ميل زيبه دال يعثمان

 شناختن،؛ يش ميخو يرا حام يش  دولت سلاان عثمانيکردها در مبارزه خو   -

 کرد؛ يان را صادرميحيمس يياست  جواز غارت اموال و داراين سيا   -

 ،؛يانجاميان کردها داشتن،  ميداران را در من طرفيشتريوخ که بيش ق،رت شياست به اعزاين سيا   -

ن باه  ياز آنان   ضرورت اتحاد مسالم  يياروپا يهات ق،رتيل حمايان به دليحي، مسيه،ش تياعزا   -

است موجب مشارکت کردها در جهااد ضا، دشامنان    ين سيرکرد و ايناپذرا اجتناب يل ت،اع يدال

 .ها ش،ژه ض، رو يومسلمانان به

کردنا، و  تهاا شارک  ز در جنا  باا رو   يا ران نيا ساکن در ا يکردها يم که حتيجالب است ب،ان

  6818  يتاوکل )  اسات  6168هاا در  ق آن  شرکت مرد  بانه و جهاد آنان ضا،ّ رو  ين مصاديبارزتر

وستن به جبهه جهااد ضا، رو  و   يپ يبرا يرانيل کرد اياز قبا ز درخواست يو ن( 688ص

رو  و ان يا م.   6383-6388ساال   يهاا ل کرد درخاالل جنا   يشتر قبايب ين دعوت ازسوياجابت ا

 (.646  ص6186ن  يخه لف)ن راستاست يدر هم يعثمان

ک از يتوانستن، هريسم مياسالماست پانيگرعتن سشيبا درپ يعثمان يوخ امپراتوريو ش 

 يهاا هيا ها کاه در ال فين طياز ا يکيرن،؛ يبگخ،متداشتن،  به ينيد يکرديجام ه را که رو يهافيط

 ياجتمااع  -ياسا يس يهاا هاا و محاررک  شاتر نمودداشات و از شااخص   يب يامپراتور ياجتماع يزن،گ

توانسات  يوخ  ما يگااه بهتار باه شا    يجا يبا اعااا  . وخ بودن،يش،  شيممحسوب يامپراتور

 ي  ارتبااط يجام اه و مارد  عااد    يهاا هيا ن اليتار نييب با پاا ين ترتيرد؛ ب،يبگخ،مت،انشان را بهيمر

  يمناساب بارا   يسم  همکااران ياسالماست پانيس يدر اجراوخ که يش. استوارتر برقرارسازد

، باه  يشا،  يعالقه و اعتقاد»کردها  . من، بودن،ان کردها بهرهيواال در م يگاهيش،ن،  از جايممحسوب

 يبار جام اه کارد    ياديا زکاه ماال اات    (. 66  ص6881بلو  )« ان،خ داشتهيقول و ع ل مشا

باه   يو بااور قاو   ي يش  به عرعان ماب ا،الاب يخو يکردها در رعتار مذهب»ن، که کيماست  اشاره داشته

 (.84  ص 683برونسن  )دارن، ار توجهياء  بسيمان به اوليال اده و اخارق يکارها

- 646:حک) اان کرد را که از زمان سل يها  امارتيعثمان يمه س،ه نوزدهم  امپراتوريدر ن
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ن يا داشتن،  برانا،اخت کاه باا حاذف ا    ن را دردستيکردنش يکنترل نواحم،ت نن، س،ه  و به( 9 64

 يتار پررنا   ياسين خأل  نقش سيوخ با پرکردن ايوجودآم،؛ شها خأل ق،رت در جام ه کرد بهامارت

  يل طبقاه روشانفکر و دانشاگاه   ي، و تشاک يا احزاب به شکل ج، يين زمان تا برپايکردن،؛ از اکسب

ن دوران را يا   ا6کردها نشستن،؛  يرهبر ياسيساختار هر  س يهان ردهيترعيوخ بر رعيش

ن دوره که ي؛ در ا(  تا  1  ص 6888کونرا  )نام، يم يکرد و مرحله مذهب يمرحله دو  در جنبش ملر

ن يشاتر ين و بيبهتار   يستياسالماست پانيان کردها بودن،  سيوخ  تنها مرجع موجود در ميش

 .استاعتهيرا  شيمخاطبان خو

آنان در جنابش   يوخ به رهبريت نقش شيا توجّه سلاان به تقويآ»ها که ن پرسشياما در پاسخ به ا

« کننا،؟ باالتر کسب يوخ  نقشيمن، بود که شز عالقهين يا شخص خود وير؟ و آيا خي، يکرد انجام يمل

ت يا اسات باه تقو  ين سيور است که ان بايبر ا سو  کيان،؛ ازش،همتفاوت ارائه ييها،گاهيد

وخ يت شا يخاود  مشاروع    خودباه يرا با رش، نفوذ احساسات اسالمي،  زينفوذ رهبران کردستان انجام

   گرسو  يدو در( 88  ص  683برونسن  )اعت ييمشياعزا يعنوان رهبران جام ه اسالم به

ل يا محکام بار تما   يلا يباود  دل   يتسياسالماست پانيه را که از تب ات سي،يجاد سپاه حميا

شود کاه شاورش   يادآور مي يو(. 81  ص 6888اولسن )دان، يوخ ميکاستن از ق،رت ش يسلاان برا

ار گران يبس ين بر سلاان عثمانيک عرد متمرکزکرد و ايرا در « يو مذهب ياسيس» ي  رهبر 

 يآساان  کوناک باه   ين رؤساا يا ل  ايا قبا يؤساا م قا،رت باه ر  يوخ بزر  و تقسيبود؛ اما با حذف ش

 يهاا کاردن جنابش  سم کرد و ع ّاال يوناليوخ  در احسا  ناسي  شرا به نظر ير بودن،؛ زيپذ کنترل

 (. 6  ص6111اولسن  )ان، داشتهياساس يکرد نقش يطلبانه ملرو استقالل ينظام

و دعاوت باه اترحااد     يسات ياسالمپاان  يمشسلاان در اتخاذ خط يهااز مؤلرفه يکيدر هر صورت  

شاتر باه   يهرناه ب  يکا يون، و نزدين راستا  پيوخ بود و در ايو نقش ش يگريت صوعيجهان اسال   تقو

نقااط   يحکمرانان و مثموران منصوب سلاان در تماام  يهاا در رأ  برنامهيش و تکايدراو يهاخانقاه

نان کاه در  يوخ شام، يان  شا ين مي؛ در ا( 9   ص 991   يموحه ممه د حاج)جهان اسال  قرارگرعت 

و اردالن  ينان  هکاار يبوتان  باد يار امرايتر در اختشيگسترده که پ يبر قلمرو  ا  يه قيسا

از آناان باه    قرارگرعتن، و استفاده  يبودن،  در کانون توجّه خالعت عثمانان،اختهبود  نن  

کارد و در  ماذهبان بازخواسات  يت سنريآزار و اذ  يران برايحاکمان ا شان ازيق اي، که از طريرس ييجا

ران خواست که خسارت ي  در تهران از حاکمان اير عثمانير کبي  سف     8/66/6336 خ يتار
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م خود عراترنهاد يپا را از گل يحت ين،ه عثمانيعنوان نماکنن،؛ بهاش را جبرانخ و خانوادهيواردش،ه به ش

مشاابه   يها، احتمال بروز شورشيسربازبزن،  نبا ين غرامتيران از پرداخت ننياگر ا»داد که  و هش،ار

 (.86   ص999   يحه مه باق)« !ت ب،ان،يگر را دور از واق يد

 6وخ  يشتر به شيب يکينزد يکرد و براين رويدر پرتو هم سلاان 

 ن،ه خاود   يخ نامور  نماين شير  به استانبول عراخوان، و ابز يرا مانن، مرش،( ها98 6 -6894)

گار رهباران   يوخ کرد و دياز ش ژه يوبه ين عثمانيسالط. کردرا به استانبول روانه 

در . بردنا، بهاره « غازا و جهااد  »عناوان  گر ملل بهين مرد  به شرکت در جن  با ديق ايتشو يبرا ينيد

ع ّال  ي  شرکتو  (   6383 -6388)با رو   يعثمان يهاجن 

ل يا قبا ياز رؤساا   دعوت  يها و درپن جن ي؛ در هم(668  ص 611  يريحوز)داشتن، 

  6186ن  يخه لفا )ها بجنگن، خ در جهاد ض، رو ير پرنم شياز مرز گذشتن، تا ز يران  شماريکرد ا

اطاعات امار    ي،ان خاود را بارا  يا گفتاه  مر کيا سلاان را لب يز ن،ايوخ نيب  شين ترتيو به ا( 646ص

،انشاان را  يوخ و مرين اق،ا  شا ياز شاعران کرد  ا يااست که پاره يادآوريالز  به . سلاان عراخوان،ن،

قلم،ادکرده  آن را باا زباان شا ر     ينگريمانن، رو   ساح ييهاوستن به جبهه جهاد ض، ق،رتيدر پ

 :ان،،هيکشريتق،به

« بوخارا و ئه ن،ه لاو   يخيهه ر وه کو ش --رو   يه ده ع يو هو يبه   ها يناکر»

خ بخااارا و اناا،لس امکااان دعااع رو  يهمانناا، شاا يو هااو ياهو و هاااياان هياابااا ا)
 (. 9   ص996   ييکو( )ن،ارد وجود

ش از يخاو  ياقتصااد   ياسا يگاه سيجا يارتقا يکرده  بران دوره از عرصت استفادهيز در ايوخ نيش

در     پسار   ت استفاده را بردن،؛ ننانکه يط موجود و عالقه سلاان  نهايشرا

 يوخ برزنجا يت منصوب ش، و شيحاکم ياست شورايو ب ،ها به ر يعثمان ياست سناي   به ر 6193

 .........................................................................................................................  
باه وي ارادتاي خااص     عب،الحميا، عثمااني  شا،ه  سالاان   زاده 93 6از شيوخ طريقۀ قادريه در  حاج کاک احم، شيخ .  

در جنا    کاک احم،(. 8    ص 6146و زکي    38  ص 6881ادمون،ز  )رو عواي، شارباژير را به او بخشي، داشت؛ ازاين

باراي جهااد و کماک باه دولات عثمااني        شيخ س ي،اش   مري،ان خود را به عرمان،هي نوه(18 6ا 1 6)عثماني با روسيه 

مان،ه که برخي به عارساي اسات   هاي بسياري در تفسير  ح،يث و عقه باقياز او کتاب(. 649تا  688توکلي  ص )کرد بسيج

آرامگااه وي در مساج، جاامع ساليمانيه  زيارتگااه      (. 8 و     ص    ج 6886و مردوخ روحاني   8  ن  ص زکي  هما)

 (649تا 681توکلي  بي تا  ص )مرد  آن سامان است 
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 . ،ن،يبخشوس هش را تيگاه خويگرعته  پا يز بالغ بر شصت روستا را از سلاان عثمانين

 هيديحم -ث

ت  باه  يو استفاده از ملل مسلمان تحت تاب  يستياسالمپان يهااستيدر امت،اد س 

ان يا ه را از ميا ،يحم 6ينظاام شابه  يرويا   ن(46  ص6883  ينورسکيم)قزاق رو   يها، از هن يتقل

 ي،يا شان به سلاان ترديدر وعادارداد که ليش تشکيخو يهانقشه ياجرا يمذهب برايل کرد سنريقبا

ان يا اتحاد اسال  در م يژه که دعوايوبر آن نهادن،؛ به« هي،يحم»و نا  ( 8 6  ص6839مک داول  )نبود 

رو يا ن نيا جااد ا يعکار ا  .آما، يما حسااب حفظ اسال   جهاد مق،  باه  يرو براين نيبود و شرکت در ا

ن کنگاره   يا ا 16اعت که براسا  مادهيلاان راهبه ذهن س(  6381)ن يبراسا  منابع  پس از کنگره برل

کنا، و ارامناه را   يريگين پينشيست ب،ون وقفه انجا  اصالحات را در مناطق ارمنيبايم يسلاان عثمان

خواساته باه   يله ما ين وسيب، ي؛ و(118  ص6113  يالمحام)ده، ها نجاتاز تهاجم کردها و نرکس

انا،اختن  هام جانگر با بهيديشود کردها را مهارکرد؛ ازسويم کين تاکتيان وانمودکن، که عقط با ايغرب

کرد  يگرداب جن  برادرکش يسوض، ترک را به يهاها  حرکتيکرد و ارمن يارهيرهبران عئودال عش

 (.683تا  صيف  بيالزار)کشان،  يو ارمن

شان  يت و دلسوزش با کردها که سلاان به ص،اقيخو يون، م نويرو به پين نيجاد ايبا ا 

 ا  يا ژه که پاس از ق يوسم او بود  اعزود؛ بهياسالماست پانيس يداشت و الزمه اجرامانيا

ل  امکاان کنتارل   يا قبا يوخ باه رؤساا  يت از شيرا انتقال مرکزيکن، زوخ را کميداشت ق،رت شميتصم

ه يا باا داع  يعثماان  يپراتاور گار  ام يدي؛ ازسو(81  ص6888اولسن  )ساخت يمش عراهميبرا يشتريب

بود که در جن  ين در حاليکرد و از به خود جذبيه را نيساکن در قلمرو روس ياترحاد اسال   کردها

  6839مک داول  )بودن، کردهتي  از تزار حمايعثمان يل کرد تابع امپراتورياز قبا ين  شماريشيپ يها

ه شاون،  يا ،يوستن کردها باه حم ي،ن، مانع پيوشن کيسنگ يغاتيها با تبلل  رو ين دلي؛ به هم(3 6ص

ن يکارد در ننا   يباا گاردآوردن رؤساا    ينکاه عثماان  يل  ايا گار دال ي؛ از د( 1  ص6138مظهراحم،  )

ياناه کارد ما   يگرايخواهانه و مليآزاد يهاکردها مامئن ش،ه  مانع جنبش يبرداراز عرمان يالتيتشک

ز جزو آنان بودنا، از  يرترک که کردها نيغ يهاکوب ملرتسر يرو براين نين  استفاده از ايبراش،؛ اعزون

 يالهيتوانسات وسا  يو ما ( 38  ص6838مظهار احما،    )آم، يمحسابه بهي،يل سپاه حمياه،اف تشک

 .........................................................................................................................  
1 . irregular force 
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و حاکمان ( 88  ص  611و آخرون   يليجل)شود ز محسوبين کشور ني، ايران و ته،يتقابل با ا يبرا

و آخرون   يليجل)باش،  واقف بودن، کشورشان داشته يانست براتويه مي،يکه حم يي،هايران به ته،يا

 يسان  ي ه ماذهب و کردهاا  يشا  يهاا  يان آذريم ينييآ يل دوگانگيح آنکه به دليتوض( 46  ص 611

ه دولات  يعل يکات باب عالينۀ تحريع،  مشارکت کردها در ق،رت  زم يا ن تا ان،ازهيمذهب؛ و همچن

باه اها،اف    يابيا  دسات  يه در پا يا ،يحم يرويل نيتا با تشک( 64: 6883  ييبرزو)آم،  يران عراهم ميا

ن اه،اف  يب همه اياست  در کنار ت قين سيا يو سرانجا   اجران، يران برآيا يان کردهايش در ميخو

ز ساازگار باود و   يا ان مسالمانان ن يا جااد وحا،ت م  يا يدرراستا ياست عثمانيس ير جهت اساسييبا تغ

اها،اف بااال کاه     يرغام تماام  باه . بودن، يکردين روينن يارکان اجزا نيتر يه و کردها از اصلي،يحم

روزاعازون ارامناه    يهاا م در برابر اق،ا يمستق يه  واکنشي،يبود  حمنشم به تحقق آنها دوخته يعثمان

  خاود از کردهاا خواسات تاا باا      ينظاام شبه يروين نيس ايزمان با دستور تثس هم  .بود

باشن، و بار  داشتهکنن، و در جهاد مق،  مشارکته از اسال  و مسلمانان  دعاعي،يحم يرويوستن به نيپ

 يار کرد کنگرهيو سران عشا يني  در استانبول با حعور عالمان د 6316ن اسا  در زمستان سال يهم

 ت کردهاا يکنن،گان در کنگره رعت و بر مسئول،ار شرکتيبرگزارش، و سلاان خود به دکردها  يم برايعظ

 Steven)نهااد  ، دشامنان اساال  و مسالمانان اسات  انگشات     ينشان که مورد ته،يدر مقابل اسال  و سرزم

Duguid’ 1973: 140.) 

شتر انواع خراج ي  آنان را از بينظامالت شبهين تشکيخ،مات کردها در ا يدرازا يعثمان يامپراتور

کارد و  ور حکم درباره آنان سالب را درخصوص ص، يم،ن يهات دادگاهيکرد و صالحم اف اتيو مال

ب  يا ن ترتيداد و با، ان به آناان اختصااص  يشا يت بودن،  دستمزديت و مثموريکه در ع ّال يدر مواق 

م يتحکا  يهاا  بارا  ن اقا،ا  يا جز ابه ياعتن،؛ امپراتوريش  ق،رت مالق يل خويه  بر قباي،يحم يرؤسا

     631نظرگرعتن سران آنان در منظور تحتهز بيو ن ير با خالعت و امپراتوريون، سران عشايشتر پيب

از ». نهااد انيا ر بنيعرزنا،ان رهباران عشاا    يبارا ( يرت مکتبلريعش) يريبا عنوان م،ار  عشا يم،ارس

ن منظاور  يکاه در اساتانبول و کردساتان با،     يش، که پسرانشاان را باه م،ارسا   ه دعوتي،يحم يرؤسا

از  يدر ب عا . باود  ين مارد  در نظاا  عثماان   يا ب ان اق،ا   جذيبود  بفرستن، و ه،ف از اش،هسيتثس

کارد و ازآنجاکاه کردساتان    مارد  اقا،ا    يس ما،ار  بارا  يه  دولت باه تثسا  ي،يعم،ه حم يروستاها

  6839ماک داول   )« ار مهام باود  ين اق،ا  در نوع خاود  بسا  يبود  ا ين بخش امپراتوريتراعتهين توس ه

هاا  را تارک يا ت روبرو ش،  زيالت با موعقين تشکيا»سازد يمخاطرنشان و ننانکه ( 3 6ص
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  ينورساک يم)« ن کردنا، ياسالحه درآورنا، و ننا   سرداران سابک  يرويصورت نداشتن، آن را بهميتصم

  و کشاتار   6318ونان در ساال  يجز شرکت در جن  ن باورن، که بهيگران بر اي؛ اما د( 4  ص 6883

ره کرد سااکن در قلمارو   يعش 46بارننشست و از رعت بهيکه انتظارماست سلاان نن،انين سيارامنه  ا

(. 688  ص 991   يموحاه مماه د عاه لا    )وساتن،  يالت پين تشاک يره به ايزده عشي  عقط سيامپراتور

قشاالق خاود    -القياي تار بودنا، و گااه در    کيا ران نزديا ها که باه ا يها و پش،رمانن، جاف يريعشا

  6838مظهراحم،  )وستن، يش،ن،  هرگز به آن نپيوارد م ي يش يبه حوزه اقت،ار قاجارها( ينينش کوچ)

هاا و  يادآور شا، کاه نتوانسات پشا،ر    يکرد  که به سلاان مخابره يدر تلگراع  ي؛ حت(33ص

 يکردها(. 41  ص 994 مراد   يعل)ه متقاع،کن، ي،يالت حميوستن به تشکيه را به پير مناقه رانيعشا

ن خاود  يا ،ن از ديکشکه دست)ه ي،يوستن به سپاه حمياز شروط پ يکيل مخالفت با يز به دلين 6ي،يزي

 . الت  محرو  ش،ن،ين تشکيوستن به اي  از امکان پ(رش اسال  بوديپذ

و اساتفاده ساپاه    يکردها باا داناش نظاام    يين آشنايست  اوليسان مارکسينوخيبرخالف تار 

و در ( 88  ص6888اولسان  )دانا،  يما  يم کردسيوناليت ناسيها موجب تقوه را از انواع سالحي،يحم

سام  يوناليبساط و تکامال ناس   يه براي،يس حميتثس»سازد که يمخاطرنشانران يد پيخ سعيام شيقکتاب 

ناه  يآم،ن ک،ي  پ،يار منفين عواقب و آ ار بسياز ا يکيبوده   يج و عوارض مثبت و منفيکرد  واج، نتا

ن يا جااد ا يشا،ت باا ا  تشان باه يهب بوده که موضع و موق مذ هيمذهب و شيل سنيان قبايم يو دشمن

 (.  8  ص6888اولسن  )بود ف ش،هيتع  ينظامشبه يروين

ان در دعااع از  يا ،نا،؛ علو يعاراوان د  يبيه  آسا ي،يبودن، و از حم ي  علويعثمان ياز کردها يبخش

  يرهبار باه   ي،ن، که از شورشيدينم يلي،ن، و دليجنگ  ه  ض، ي، ترکيج، يجمهور

ار يشاان آزار بسا  ياز ا انيا ه باود و علو يا ،يکنن،ه در حمل شرکتياز قبا ياريکه عرمان،ه بس -

 . کنن،تيحما -بودن،،هيد

ن يا انا، کاه ا  کارده خاطرنشاان  سن،گان کرد  ازجمله ياز نو يب ع

کردنا، و  سيکارد را تثسا   يت آزاديا   جم  6198در  کردها يآزاد يه بودن، که براي،يسرکردگان حم

ن ساپاه  ي  اما هما (661  ص969   ييله يته و)در خاک کردستان ش،  يارمن يجاد دولتيه مانع اي،يحم

 .........................................................................................................................  
زرتشاتي و  دين ايشان ق،يم و تحات تاث ير ادياان    . کنن،ميکه بيشتر در کردستان ايران و عراق زن،گي« غُالت»از عرق  .  

باشان،؛ ي ناي ديان خا،ايي و پاس از اساال   اعکاار        « ايزد يا يزته زرتشاتي »ظاهر  بايستي منسوب به مانوي قرارگرعته  به

 (.888تا  888  ص  688مشکور  )است داشتهصوعيان بر آنها بسيار تث ير
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 يهاا ناماه هيشکوا. کردن،ش،  تاراجيز ميان  بلکه مسلمانان را که شامل کردها نيحيعقط مسه  نهي،يحم

ن نظار  يا ، ايا ه  مؤيا ،يمناقه و اعتراض به ظلم و ستم حم يامرا ن خااب بهياز مناطق کردنش يب ع

م و جناوب کردساتان کاه    يدرس يروها ض، کردهاين ني؛ ب ،ها از هم(693  ص6131ف  يالزار)است 

 يهاا ت  آلات دسات تارک   يا ه درنهاي،يان حميش، و سپاهبودن،  استفادهپاخاستهض،ّ استب،اد سلاان به

ف و يکن،ال  عصمت شر)« نهادن،نا  يرينظا  سبک اسلحه عشاوارهس يهاهن »جوان ش،ن،؛ آنان را 

 (. 13  ص 688ا  يوانل

 يمشا استفاده از راهکارها و خاط  يبرا يسلاان عثمان يهاده، که تالشيمنشان 6ج،ول يبررس

ج يچ نتاا ياجرادرآما،ه  درعمال ها   متفااوت باه   ييهاا ان کردها که با استفاده روشيدر م يستياسالمپان

ز يا ن يبارانيج عکس و گاه زياورده  بلکه نتايبارنبه يعثمان يشخص سلاان و امپراتور يبرا يم،تبلن،

 .استداشتههمراهبه

  يريگجهينت

ن يا ران جا،ا شا،ه  باه قلمارو ا    يکره اياز کردها از پ يناخواسته بخش يعثمان يل امپراتوريبا تشک

را در قبال اقوا  و  يمذهب يهااستيود و سب يمذهب ي  حکومتيخالعت عثمان. منعم ش،ن، يامپراتور

 باه  ي يران شا يا از زمان که باا ا  ييهادر برهه ين امپراتوريکرد؛ ايمخود اعمال ييملل تحت عرمانروا

ان را يا راني  ايزدن به اختالعاات ماذهب  گرعت تا با دامنيکارمت توان خود را بهيپرداخت  نهايجن  م

تاا   6138 يهاا مقاارن ساال   ي نا يق  يمورد تحق يخيدر دوره تار. ش قرارده،ينژادان خودر مقابل هم

ت از يا ان باه بهاناه حما  ييداشت  اروپارا درقبعه يعثمان يي  عرمانرواکه  يالديم 6191

پهناور  يو باالتر از آن  اعمال نفوذ در امپراتور يحيمس يهاتين حقوق اقليدنبال تثمارامنه  درعمل به

کارد و  يمرا عراهم يعثمان ين امر  عوامل ض ف امپراتورين قلمرو گسترده بودن،؛ ايه ايزو تج يعثمان

مهم  يش، کردها بخشين  استقالل ارامنه موجب ميبراآن بود  عالوه يجيت،ر يعروپاش يبرا يعتح باب

 ساساات از اح ين امار و باا آگااه   يا با تفان به ا ب،هن،؛ لذا ن خود را ازدستياز سرزم

سام  ياسالمو پان يمذهب يهااستيش  سيخو يحفظ ق،رت و سلاه امپراتور يکردها  درراستا يمذهب

کارده  باه سارکوب    ياز کردها را سازمان،ه يانيمهار ارامنه  سپاه يسو براکياز يخود را اتخاذکرد؛ و

 سارکوب  يآنهاا بارا  در بالکاان از   يها پرداخت و حتا يمخالفان ازجمله به قتل عا  و قلع و قمع ارمن

 هيچ حق و عرصتي کردهايي ان،اخت کهن جن  را بر دوش يگر  بار سنگيديکرد و ازسوان استفادهيوناني
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 يستياسالمپان يمشاز خط ديعبدالحمج يها و نتااقدام. 1جدول

 يهاها و اقداماستيس

استفاده  يد برايعبدالحم

 از مذهب يابزار

 جينتا قيموارد و مصاد

 يرويل نيتشک

 هي،يحم ينظام شبۀ

 

 

 
 

 يخالعت اسالم ينمادها ستفاده از نا  وا
 جلب نظر کردها و مشارکت آنها يبرا
 لماناژه عيوبهعالمان مسلمان و  يعتوا
 کرد

 ي ه و سنيش يان کردهايشکاف در م
 کشتار ارامنه

کردها در  يرش، مهارت و توانمن،
ن يا يريکارگاستفاده از اسلحه و به

 يهاها و حرکت شورش ها دراسلحه
، يخ س ينمونه شورش ش يبرا)کرد  يمل
 (رانيپ

 وخيش)وخ يول و امالک به شيت ياعاا وخيارتباط با ش
شصت روستا از سلاان  يبرزنج

 (گرعتن، هيه،
 خ به استانبوليش دعوت از 

مانن،  يوخ  کسانيدعوت از ش-
شرکت در جن  و  يبرا 
 ها جهاد ض، رو

ان يوخ در ميگاه شيت نقش و جايتقو
 ياسيشتر رهبران سين دوره بياز ا)مرد  

 (وخ بودن،يکردها از ش
تخت يباالتر در پا ياسيکسب مناصب س

  پسر  ) يو مراکز دولت
است ي  به ر 6193  در 

است ي، و ب ،ها به ريرس يعثمان يسنا
 (ت منصوب ش،يحاکم يشورا

ت به اتحاد دعو

 مسلمانان

 جاد خط راه آهن حجازيا
فه به نقاط مختلف ين،گان خلياعزا  نما

 جهان اسال 
-ناو قرآن و ارسال به مناطق مسلمان

 نينش

 ياتحاد اسالم يجاد احسا  موقتيا
در تقابل با  يعثمان يدعاع از امپراتور -

 رمسلمانيدشمنان غ

مرد   نمونه يبرا)ران يا يشرکت کردها يجهاد اسالم
 هادر جن  با رو ( سردشت و بانه

وخ کرد يداران شش و طرفيشرکت دراو
در ( ،اهلليخ عبينمونه ش يبرا) يرانيا

رو  و ملل )يجن  با دشمنان عثمان
 (بالکان

خ در جبهۀ جن   يش  شرکت 
 هابا رو 

در تقابل با  يعثمان يدعاع از امپراتور
ل مانن، مل يرمسلمانيغ يها و مللرو 
 بالکان

که يها درحالقتل عا  کردها توسط رو 
ها کردها را ب،ون دعاع يعثمان

 بودن، رهاکرده
 يروهايااع،ا  سرکردگان کرد توسط ن

 رانياز ا يدارل جانبيبه دل يعثمان

 نگارنده: منبع
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ماذهب   يسان  ي، از کردهاا يکوشا ي  مياست مذهبين سيبا توسل به هم يدر دعاع از خود ن،اشتن،؛ و

ن تاالش  ي،؛ کردهاا در هما  يه سودجويمذهب صفو هيعشار ض، دولت ش يبرا يعنوان اهرمبه يع شا

يما اطاالق  ين دوره به سلاان عثماان ين که در ايفه مسلميدعاع از اسال  و اطاعت از خل يمج،ّانه برا

،؛ آناان باا   شان باود قرارنگرعتنا  يمنزله وطن اصلران که بهيو کامل در مقابل ا يطور کلگاه بهچيش،  ه

نکردنا، و  ران عراماوش يا خ و عرهنا  ا يخود را به تاار  يمن،طور م،او   عالقه  بهيستگيت و شايدرا

ت يا حما يها وقتيعثمان. ساختن،برآبرا نقش يو يهااستينش،ن، و س  ينگاه ابزار يقربان

، که نمونه دادنرحمانه انجا يب ييجن  برخوردها يهااز جبهه ياري،ن، در بسيد يران را ميکردها از ا

است؛ بوده يمقارن جن  اول جهان ي ني  در نن، سال پس از دوره  6آن  اع،ا  سردار 

  يزدن، و پاس از ساقوط عثماان   هوشمن،انه دست ييهااستيز به سين کردها در قبال ارامنه نيبراعالوه

 است ين صورت سيبرداشتن، و ب،ها گا ،ن تواعق با آنيرس يپس از جن   برا يهادر کنگره

 .،يانجامشکستن موارد بهيدر ا

 فهرست منابع

 يمنابع فارس -7

 مؤلف  چ اول:   تهران( ييگرا يمل) سم يوناليناس ينقد و بررس   (6888... )  عب،ايشميابر. 

 ان  تهريونسيم ي  ترجمه ابراهکردها، ترکها، عربها  (6881)يل جيسيادمون،ز  س. 

 زدهم يدر س،ۀ سا  يۀ وح،ت اسالمينظر يمقوله ها و مقو  ها»  (6838)ن يمحم، حس. اردوش  د

 .11تا  36  سال دو  شماره ششم  صصبيشه تقريمجله اند  «يهجر

 دارالنفائس  طبع االول: روتي  بهيه العثمانيخ الدوله العليتار  (6113)، محم، بک ي  عريالمحام. 

 شرکه دارالاوراق للنشار   :   لن،نثيخ العراق الحديه من التاريات اجتماعلمح  (998 )ي  دعليالورد

 .المح،وده  طبع االول الجزء الثالث

  نگاه  چ اول:   تهرانيونسيم ي  ترجمه ابراهرانيد پيخ سعيام شيق  (6888)اولسن  رابرت. 

 .........................................................................................................................  
مکاري سايف   کارد ازجملاه ساردار    کردن، ب عاي از ساران   ها در جن  جهاني اول وقتي غرب ايران را اشغالعثماني . 6

 .کردن،تيرباران( 6164ژانويه   6سه شنبه )ق .ه  688الحجه را در ذي السلانه
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  مه ئاه بوباه     ترج7391-7881ر ان،کردستان يپ يديخ سه عيش ينيراپه ر  (6111)ئولسن  روبه رت

 .  چ اوليمانيخوشنا  سل يکر

 ه  ي  ترجمه محم، رسول آلماس«ييايکرد و شاگردان ان،ونز يعلما»  ( 683)وان . نيبرونسن  مارت
 .84تا  13  شماره هفتم   صص يه چشم انداز ارتباطات فرهنگينشر

 سانن،ج     يز رجبا يا   ترجماه پرو يو جامعه شناس   يخيتار يررسيمسأله کرد   (6881)س يلو  ژو
 .دانشگاه کردستان  چ اول

 ر  ي  هه وليعريوش ير و باوه ريب يي، په روه رده يخ ره زا تاله بانيش  (996 )موکه ره   .  ديتاله بان
 .ه که  يئارا  چ 

 ر  چ اولير  ته عسي  هه ولسته کانيهه لو  (969 )  عب،الرزاق عب،الرحمن يليته و. 

 جا ي  بصوف در کردستانخ تيتار  (تا يب)  محم، رئوف يتوکل. 

 ل  چ دو يسه:   تهرانخ بانه کردستانيا و تاريجغراف  (6818)  محم، رئوف يتوکل . 

 روتي  بيحاج ي  ترجمه عب،ثيالعصر الحد يه فيالحرکه الکرد  ( 611)ل و آخرون ي  جليليجل :
 .  طبع االوليدارالراز

  شه ه ا و  يرامون چهره ها انديپ يخيتار ياران و جهان اسالم پژوهشهيا  (6813) ي  عب،الهاديحائر

 .يمؤسسه ناو و انتشارات استان ق،  رضو:   مشه،جنبشها

 ان  يا   بکوشاش حااعظ عرمانفرائ  رزاده از لندن تا اصفهانيپ يسفرنامه حاج  (6888) يرزاده  حاجيپ

 .انتشارات دانشگاه تهران چ اول  ج دو : تهران

 يقاج ار  يله به لگه نامه کان ينه هر يدولاليخ عوبه يش يشورش   (999 )  محه ممه د يحه مه باق 

 .  په روه ده  چ اول ير  وه زاره تي  هه ولدا

 الوعاء  چ اول:   بغ،ادسنجقيا کويه يکو يژويم  ( 611)  طاهر احم، يريحوز. 

 يو داود وعائ يني  ترجمه منصوره حسياست در دولت عثمانين و سيد  (6836)داود . دورسون  د  

 .  چ اوليسازمان ناو و انتشارات وزارت عرهن  و ارشاد اسالم: نتهرا

 ة فرهنگينشر  «ياسالم-يروابط شرق يبه مثابۀ الگو يران و عثمانيروابط ا» (6833)  رضا يدهقان  

 .693تا  38  صص86شماره 



 
 3131، پاییز و زمستان 2، شماره 2 دوره م،ی جهان اسالشناسی سیاس جامعهپژوهشی  -صلنامه علمیفدو
 

 
 

69  

 سروش  چ اول ج دو :    تهرانر کرديخ مشاهيتار  (6886ا6818)  بابامردوخيروحان. 

 چ اول:   بغ،اديانيل احم، روزبي  ترجمۀ جمهيمانيخ السليتار  (6146)نيام   محم،يزک. 

 ترجماه  يگ ه ش ه س ه ن دن و روخ ان      يه و »يعوسمان يده وله ت  (998 )محم،  يعل.  ديصالب  

 .دارالم رعه  چ اول: روتي  ب... ب ايعب،الرحمن احم، و نهاد جالل حب

  ل  يا ماوراد  خل  ي  ترجماه علا  (9111)هي  عثمانوث اقق ال  يمختارات من کتاب الموصل و کرکوک ف

 .ن  چ اوليژ يبنکه : هيمانيالسل

  تهاران ين خرمشااه ي  ترجماه بهاءالا،  در اسالم معاص ر  ياسيشه سياند  ( 688)، يا ت  حميعنا   :

 .  چ سو يانتشارات خوارزم يشرکت سهام

 کتاا  يماني  سال دا يسمانعو يده و له ت يکورده کان له سه ر ده م  (998 )  عه ب،واهلل يياوه يعه ل  

 .بخانه  سه نته ر  چ اول

 آنا  چ اول:   تهرانت اسناديخ به رواير تاريکردستان در مس  (6838) عمر يعاروق. 

 ر  چ دو يانتشارات کو: ن  تهراني  ترجمه احم، ت،رانيسم در ايوناليناس  (6883)چارد يکاتم  ر. 

 نگاه  چ دو :   تهرانيونسيم ياه  ترجمه ابرکورد يجنبش مل  (6888)س يکونرا  کر. 

 تهاران يونسا يم ي  متارجم اباراه  کردها   ( 688)نازدار  يو مصاف يف وانليکن،ال  عصمت شر   :

 .روزبهان  چ اول

 ترجمه دکتر کااوو  قاه عتاان  باه     (م  7371 -7831)  کورد يشه يک   (6131)  . ف    يالزار  

 . نا  چ اول يغ،ا  ب

 ----------- (تايب)  جا ي  بيقين آوه و منصور ص،ي  ترجمه کامران امخ کردستانيتار. 

 مرکاز انتشاارات دعتار    :   ترجمه غالمرضا بهروزلک  قام اسالم ياسيزبان س  (6883)س برنارد يلوئ

 .ه قميحوزه علم يغات اسالميتبل

 باع  ز للاباعاۀ النشار  ط  يريدار بسا :   دهاوک هياکراد الدوله العثمان   (991 )احما،  . محم، احم،  د

 .االول
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 نا  چ اولي  ب«رانيق يکورده کان ياسيس يژويم»کورد و عه جه م  ( 611)ن صالح يمحم، ام. 

 به رامبه ر به  يسه ريقه  يايروس ياسه تيس  (991 )ار ي، محه ممه د  هه سات ي  سيمحه ممه د عه ل

 . يکه مال عه ل.د ي  به سه رپه رشت(7371- 7811)کورد

 698  شاماره  6883  مهار  مجل ه گ رار     « ه و مسااله کردهاا  يا ترک»  (6883)  ابوتراب يمستوع  

 .11تا 14صص

 چ اوليآستان ق،  رضو:   مشه،يفرهنگ فرق اسالم  ( 688)محم، جواد. مشکور  د  . 

  ترجمااه محماا، يه االول  ي  س  نوات الح  رب العالم يکردس  تان ف    (6138)مظهاار احماا،  کمااال  

 .ينا  طبع الثانيب: م  بغ،اديمالعب،الکر

 ز  چ اوليپان:   تهرانيونسيم ي  ترجمه ابراهخ معاصر کرديتار  (6839)، يويک داول  دم. 

 ( 7311-7811) دا يروژهه الت يشه يک يکوردستان له بازنه   (991 )  کامه ران يموحه ممه د حاج 

 . سيل شاوه يسماعير ئيدل. د.ي.و يبه سه رپه رشت

 ل  چ اوليسه: وسف نژاد  تهرانيحم، رئوف   ترجمه مکردها   (6883)مر ي  والدينورسکيم. 

 ------------  (6836)   ار  چ اوليزاده  ژ ي  ترجمه جالل جاللکردها نوادگان مادها . 

 ني  راپه ريماني  سلکوردستانا ييخه بات له ر  (6186)ن يخه لف. أ . ن  . 

   نا  چ دو يب: جاي  بر کراو دابه   کرايکوردستان چون داگ   (999 )ناوخوش  سه ال. 

 تهاران  ق7111-7111،(هي  قاجار)ران ي  ا يخياسناد و مکاتبات تار  (6886)محم، رضا .   ديرينص :

 .هان  ج سو يک

 شارکت انتشاارات   :   تهاران يريا   ترجمه منونهر اميخيتار ياسالم بررس  (6839)لتون يپ  هميگ

 .  چ دو يعرهنگ يعلم

 فص لنامه    «اهل سنت در بااب خالعات   يه ينظرنن، در  يمالحظات»  ( 683)لتون ير  هام.آ.پيگ

 . 6 تا 611  صص68  سال نهار   شماره مسلسل خ اسالميتار

 



 
 3131، پاییز و زمستان 2، شماره 2 دوره م،ی جهان اسالشناسی سیاس جامعهپژوهشی  -صلنامه علمیفدو
 

 
 

698 

 يسيمنابع انگل -9

 Al-Ashmawy, Muhammad said (1994), “Islam and the political order”, publisher, 

CRVP. 

 Azmi Ozcan (1977), Pan-Islamism, Indian  Muslim , the Ottomans  and  Birtain, 1877-

1924, Leiden-Brill. 

 Ramazani, Rouhollah,  (1966),  The foreign  policy  of Iran  1500-1941, first published, 

university  of Virginia press. 

 Steven, Duguid (1973) “The politics of  Unity, The Hamidian policy in Eastern 

Anatolia” , Middle Eastern Studies, No, 9. 

  

 



 
Autumn & Winter 2014-2015  /No. 2 / Vol. 2 / Political Sociology of Islamic World 

 

 

 
 / 4161 

Pan-Islamist Policy of Abdul Hamid II  
and the Kurds 

 
Bigdeli, A. 

1
* Received on: 04/06/2014 

Pirouti, R. 
2
 Accepted on: 07/26/2014 

 

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 Pan-

Islamist 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.  
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