222
فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاريخ اسالم

سال شانزدهم ،شماره سوم
پاییز  ،4931شماره مسلسل 39

روابط سیاسی شیوخ برزنجی کردستان عراق با دولت عثمانی
( 5511ـ  5331هـ  .ق)

تاریخ دریافت22/4/22 :

تاریخ تأیید22/01/22 :

حسن حضرتی

*1

**

صباح قنبری

شیوخ برزنجی وابسته به فرقه قادریه ـ از مشهورترین طریقت هـای صـوفیه ـ هسـتد هـه
فعالیت خود را از نیمه اول س ه دوازدهم هجری قمری آغاز هردن  .بررسی مدابع تاریخی نشان
یده هه این شیوخ به همک تشکیالت مدظم درویشـی خـود توانسـتد رواب ـی مدسـجم بـا
م
دولت عثمانی برقرار هدد و با وجود فراز و نشیبهایی در این روابط به باالترین مراتب سیاسـی
و اجتماعی در هردستان عراق دست یابد ؛ هر چد رویکرد غالب قومگرایانه در تاریخ سیاسـی
معاصر هردستان موجب ش ه است نقش فعال آنها در تحوالت هردستان به خوبی دیـ ه نشـود.
یهوش ضمن ارائه گزارشی مستد از روابط سیاسـی حاهمـان مح ـی برزنجـی بـا
این مقاله م 
دههای به وجود آم ن جایگاه و اعتبـار سیاسـی و اجتمـاعی
دولت مرهزی عثمانی ،عوامل و زمی 
*

استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران hazrati@ut.ac.ir

**

دکترای تاریخ اسالم دانشگاه تهران sabah62@gmail.com

221

روابط سیاسی شیوخ برزنجی کردستان عراق با دولت عثمانی ( 5511ـ  5331هـ  .ق)

این دولت مح ی را در هردستان عراق تبیین نمای .

كليدواژگان :شیوخ برزنجی ،کردستان عراق ،دولت عثمانی ، ،فرقة قادریه ،دولتهاای
محلی.
مقدمه
4

شیوخ برزنجی وابسته به قادریه ،طریقت و به لحاظ مذهبی اهل سنت هساتند .نگاا
آنها به قدرت ،حکومت و جامعه ،ریشه در باورهای مذهبی و صاوفیانه آنهاا دارد .در نگاا
تاریخی اهل سنت ،قدرت و حکومات مقاد

اسات و شاور

علیاه آن ،یااییگاری و

فتنهگری معنا شد است 2.این نوع نگا را میتوان به قادریاه ها تعمای داد .آنهاا مثال
بیشتر گرو های اهل سنت بین خلفای راشدین و دیگر خلفا و سالطین تمییز مینهادند اما
در نهایت سلطه آنها را میپذیرفتند.
به نظر میرسد ،این پذیر

به معنای واقع گرایی سیاسی آنها است و ناه بار اساا

عقاید طریقتی؛ چرا که در نگا طریقتی ،حکومتی مشروع است که تحت لوای روح شایخ
عبدالقادر گیالنی( 471ا 160ها.ق) بنیانگذار طریقت قادریه و باه ریاسات شایخ صاال
باشد 9.در تصوف قادریه ،قدرت سیاسی مقد

است و شیخ به عنوان نمونه انسان کامال،

رهبری آیینی و سیاسی کاریزماتیکی دارد.
شیخ عبدالقادر در این طریقت ،صاحب شخصیتی برجسته بود که در مبارز و جهاد بار
ضد صلیبیها برای تحریک پیروانش و تعلی جهادی آنها شرکت میکارد 4.تأکیاد شایخ
قادریه بر جهاد به معنای تال

برای کمک به اتابکان زنگی و ایوبیان برضد صالیبی هاا

است .سالطین عثمانی به شیخ عبدالقادر و فرزندان او احترام میگذاشتند .سلطان سلیمان
قانونی (ک 226:ا 272ها.ق) کتابخانه قادریه بغداد را احیا کرد و بارای آن وقاف فاراوان
قرار داد .ه چنین سلطان مراد چهارم(ک0122 :ا 0142ها.ق) ،در 0147ها..ق با سلطه بر
بغداد ،کتابخانه و مزار شیخ را احیا کرد.

1

رویکرد جذبی دولت عثمانی به قادریه ،نشان دهناد چهار سیاسای آن اسات .ایان
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دولت ،طریقت قادریه را موافق با سیاستهای خود تشخیص میداد و به گساتر
تمام ممالک خود در مصر ،شام ،بین النهرین و آناتولی کمک میکرد.

آن در

6

جغرافیای سیاسی کردستان عراق

واژ کردستان در گسترد ترین مفهوم خود به سرزمینی گفته میشود که کردهاا در
جامعه ای همگن در آن سکنا دارند .در اینجا دربار کردساتان ،جاایی کاه کردهاا در آن
زندگی می کنند ،صحبت نمیکنی  .بلکه ،هدف مقاله حاضر ،شناسایی کردستانی است که
امروز در نقشه سیاسی کشور عراق قرار دارد .دکتر فؤاد محمد خورشید دربار تعریاف واژ
کردستان و مفهوم آن مینویسد:
کردستان؛ یعنی سرزمین کردان ،واژه ای با دو مفهوم سیاسوی و راراایوایی
است.

7

در تاریخ معاصر برای کردستان عراق ،نامهایی با انگیز های مختلف وجاود دارد :در
یک گرو  ،نامهایی مانند والیت موصل ،کردستان عراق ،شاما عاراق ،منطقاه شامالی،
عراق شمالی ،شمالنا الحبیب و المنطقۀ الکردیۀ وجود دارد و در گرو دیگر ،نامهای جنوب
کردستان ،کردستان جنوبی و پایین کردستان قارار دارناد .دساته او از ساوی حکومات
مرکزی بغداد و طرفداران آن به رسمیت شناخته مایشاود و دساته دوم از ساوی جریاان
8

ناسیونالیستی کردی دنبا میشود.

کردستانی که امروز با نام اقلی کردستان یا کردستان عراق شناخته می شود از پایاان
جنگ چالدران تا پایان جنگ جهانی او در 0226ها.ق ،در اختیار عثمانی بود .باا تجزیاه
عثمانی و تأسیس کشور عراق ،این منطقه با خواست و اراد بریتانیا به آن ضمیمه شد .به
طور تقریبی ،سه کشور تاز تأسیس عراق از منااطق کردنشاین ،هجاد درصاد شاامل
بخشی از والیت موصل بود.

2

کردستان عراق در نقشه جغرافیا ،بخشی از خاورمیانه را تشکیل می دهد که در شاما
با ترکیه ،در جنوب با دولت مرکزی عراق ،در شرق با ایران و در یرب با سوریه ها مارز
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است .این اقلی در مدار ( 22.41ا )27.22شمالی و ( 40.22ا )41.02شارقی قارار دارد.

01

مجلس کردستان 00،مساحت حاری را حادود  22727کیلاومتر؛ یعنای  %02.22از خااک
عراق 4221207می داند .در حالیکه انجمن زانیاری کرد ،02این انداز را  27207کیلاومتر
میداند.

49

دکتر شاکر خصباک از اساتید مطرح جغرافیای عراق ،حدود کردستان این کشور را این
گونه تعیین میکند که از مندلی شروع می شود و به یرب خانقین می رسد و از آنجا باه
بلندی هاای حممارنین  41و شِایخان  45مای رود و از آنجاا باه شاما یربای باه سامت
فِیشخابُور43در او رود دجله می رسد و از یرب به طرف کوهستان شَانگار  47در او رود
فرات تمام می شود 48.ابهام در تعریف حدود و نام کردستان عراق به منازعاتی برمی گردد
که با تأسیس این واحد سیاسی ،پس از فروپاشی عثمانی شکل گرفت .گرو های سیاسی و
قومی با توجه به منافع خود ،تعریفی متفاوت از آن ارائه میکنند.
تاریخ خاندانی شیوخ برزنجی

ریشه و تاریخ اولیه تأسیس خاندان برزنجه ،چنان با افسانه آمیختاه اسات کاه بیارون
آوردن داد های تاریخی و مستند از آن کاری سخت مینماید .نسب خانادان برزنجای باه
اساماعیل محاد( ( 062ا  211هاا.ق) فرزناد اماام موسای کاا ( 022ا 022هاا.ق)
میرسد 43.ادموندز  20دربار علت استقرار آنان در برزنجه ،بر اسا

منابع شفاهی داستانی

بیان میکند که خود به ناسازگاری تاریخی آن اشار مینماید 24.شیخ عیسی نوربخش یاا
برزنجی ،مؤسس این خاندان ،پسر بابا علی همدانی و برادر زاد بابا طاهر عریاان شااعر و
عارف معروف ایران است 22.هِیمِن مال کری برزنجی به نقل از نسخه خطی بحر االنساب

شیخ معروف نودهی مینویسد که شیخ عیسی و برادر

در سا 621هاا.ق باه برزنجاه

وارد شدند و به کمک خانواد شیخ خالد نرگسی کاژاوی ،برزنجه را آبادان کردند.

29

در اینکه طایفه برزنجی کنونی از نوادگان بابا رسو  ،متوفی 0111ها.ق هساتند کاه
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نسب او به نه واسطه به شیخ عیسی میرسد ،میتوان با اطمینان صحبت کرد 21.دستآورد
برزنجی در تصوف ،فقه ،ادبیات و فرهنگ کردی آشکار است .صدها کتاب ارز مناد باه
زبان عربی ،کردی و فارسی به قل شیوخ برزنجی تدوین شد است که هار یاک از آنهاا،
گوشهای از فرهنگ کردستان و تمدن اسالمی را نشان میدهند .مال عبادالکری مادر ،
دانشمند کرد جایگا علمی خاندان برزنجی را تأیید میکند.

25

جنبه تأییدی در روابط سیاسی شیوخ برزنجی با دولت عثمانی

ابتدا روابط سیاسی برزنجی ها با دولت عثمانی جنبه تأییدی داشت .به این معنا کاه
منافع مشترک سبب شد دو طرف ،همدیگر را حمایت کنند .این حمایت به خصوص برای
شیوخ برزنجی دارای اهمیت بود؛ چرا کاه بارای برجساتگی در میاان رقباای خاود مثال
طالبانیها ،نهریها و خاندان حکومتگر بابان ،احتیاج به این حمایت داشتند .ایان شایوخ
متنفذ دوست نداشتند از طریق پاشای بابان با باب عالی در ارتباط باشند .آنها سا ها قبل
از رهبری شیخ سعید( 0211ا 0221ها.ق) یا ملکی شیخ محمود( 0226ا 0240هاا.ق) در
تعامل با قدرت قرار داشتند.
بدیهی است که هور سیاسی آنها ،یک مرتبه نباود .حاداقل از دور شایخ اساماعیل
ولیانی و برادر

شیخ حسن گله زرد ؛ یعنی در نیمه دوم سد دوازده هجری شاهد این

تعامل هستی  .نامه نادرشا 0014ها.ق ،هنگام تسخیر منطقه سالیمانیه باه شایخ حسان
مشهور است .شا ای ران در این نامه از شیخ برزنجی می خواهد که به خدمت او برود تا به
این ترتیب ،مشروعیت خود را در لشکرکشی به کردستان برای ماردم آنجاا توجیاه کناد.
شیخ این تقاضا را نمیپذیرد و او را از حمله به موصل ،مرکز اداری کردستان بر حذر مای
دارد .شیخ حسن در این نامه به عمر طوالنی حکومت عثمانی اشار مینمایاد و آن را تاا
قیامت پیش بینی می کند 23.بی جهت نیست که از جاناب دولات عثماانی در قار دا و
سنگاو روستای گله زرد به شیخ حسن و قازان قایه به شیخ اسماعیل بخشید میشود.

27

به این ترتیب در نیمه دوم سد دوازده  ،شاهد نقش فعا شیوخ برزنجی در سیاسات
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هستی  .مبنای سیاست آنها؛ یعنی تأیید حکومت عثمانی از همین زماان تاا اواخار جناگ
جهانی او 0221ها..ق ادامه یافت .در این سا به تدریج شیخ محمود ،سیاسی ترین شیخ
برزنجی با فاصله گرفتن از عثمانی به سمت انگلیس میرود .رابطه برزنجی ها با خانادان
حکومتگار باباان بار مبناای ا یان سیاسات تعریاف شاد باود .شایخ معاروف ( 0047ا
0210ها.ق) با والیان عثمانی بغداد ،روابط حسنهای برقرار کرد که مبتنای بار خاط مشای
کلی سیاست برزنجی ها نسبت به این دولت بود .سیاست شیوخ برزنجی نسبت به امیاران
بابان تأییدی بود ولی باید توجه کرد که در اصو کلی سیاست برزنجی ،عثماانی از باباان
برتر بود است.
از این رو ،شیخ معروف را در کنار اباراهی پاشاا( 0027ا 0207هاا.ق) و در مقابال
محمود پاشای او (0022ا 0027ها.ق) وابسته دولت ایران می بینی  .البته نبایاد از پیوناد
محمود پاشا با موالنا خالد نقشبندی( 0022ا 0242ها.ق) رقیب شیخ معروف یافل شد.

28

شیخ برزنجی از ه بستگی خود با دولت عثمانی و بابان برای پیشبرد اهاداف طریقتای و
منافع گروهی و شخصی خود سود می برد .شیخ معاروف در 0227هاا.ق در ناماه ای باه
سعید پاشا ،والی بغداد از او خواست که مرتبه آیینی و اجتماعی موالنا را ک کند و شهرت
او را تحت تأثیر قرار دهد 23.قدرت معنوی و سیاسی شیخ معروف به اندازهای بود که
براساس نوشته کلودیوس ریچ 90،نماینده کمپانی هند شرقی موجب

ربرار موانبا

خالد از سلیمانیه شد 94.به این ترتیب ،شیوخ برزنجی در خط مشی کلی سیاست خاود،
به تأیید حاکمیت عثمانی پرداختند .آنان در این مسایر ،مناافع ایاران را نادیاد گرفتناد و
امارت بابان را در کنار عثمانی تأیید کردند .در مقابل ،عثمانی با حمایت از شیوخ برزنجای،
زمینه هور سیاسی آنها را فراه ساخت.
مشارکت سیاسی شیوخ برزنجی با دولت عثمانی

شیوخ برزنجی به تدریج با مشارکت در قدرت ،پیوند خود را با دولت عثمانی قاوی تار
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کردند .شکل مشارکت آنها را می توان در دو شیو جنگ و ادار منطقه بررسی کرد.
الف) جنگ
جنگ عثمانی با روسیه ( 5923ـ 5921هـ.ق)

اتحاد سیاسی شیوخ برزنجی و دولت عثمانی به انداز ای بود که سلطان عبدالحمید
دوم(0222ا ا0226هااا.ق) در جنااگ ( 0222ا ا 0224هااا.ق) بااا روساایه از کاااک احمااد
شیخ(0217ا0214ها.ق) شیخ برزنجی تقاضای تحریاک ماردم باه جهااد و ارساا نیارو
کرد 92.او در زمان حیات و بعد از مرگش ،یکی از مقد

تارین شایوخ کردساتان باود.

99

کاااک احمااد نیرویاای از مریاادان و منسااوبان خااود را بااه فرماناادهی نااو ا  ،شاایخ
سعید(م0226.ها.ق) ،به کمک سپا سلطان فرستاد .بهانه این جنگ ،شور
این فرصت را برای تزار رو

بلغارها بود و

فراه ساخت که خود را ناجی مسیحیت نشان دهد.

91

این برای اولین بار بود که شیخی برزنجی ،نیروی نظامی به جبههای بزرگ اعزام مای
کرد .در این زمان ،کاک احمد شیخ ،مسئولیت دولتی نداشت و تنها بارای جهااد ،مریادان
خود را روانه جنگ میکرد .این واقعه را باید نقطه عطفی در تااریخ سیاسای برزنجای باه
حساب آورد؛ چرا که پس از آن ،هموار به عنوان یک وزنه سیاسی به حساب مای آمدناد.
بعدها شیخ سعید ،فرماند مریدان قادریه در این جنگ ،سیاسی ترین شیخ برزنجی پس از
شیخ محمود شد.
دستآورد مشخص این جنگ برای شیوخ برزنجی ،امکان تدارک و نگهداری نیرو،
آشنایی با مدرن ترین سالح ها و تاکتیک های نظامی و حضور فعاا در عرصاه سیاسای
منطقه بود .آشنایی و پیوند نزدیک شیخ سعید با طایفه مقتدر همه وند 95به این زماان بار
می گردد .در این جنگ بزرگ ،شیخ برزنجی فرماندهی مریدان و درویشاان کااک احماد
شیخ را بر عهد داشت .ه چنین ،سواران همه وند مانند درویش ها در صف لشکر عثمانی
شجاعانه جنگیدند .در مقابل سلطان عثمانی ،ملک همه وند را در منطقه بازیان سالیمانیه
بیشتر کرد و اسلحه های تاز و مدرن روسی را به سوارکاران آن هدیه داد.
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جنگ شعیبه یا بصره

جنگ جهانی او و رویارویی عثماانی باا رو

و انگلایس در خاورمیاناه ،فرصات

مناسبی برای استحکام پیوند شیخ محمود برزنجی و دولت عثماانی فاراه کارد .در ایان
زمان ،شیوخ متنفذ برزنجی دارای قدرت ییرقابل انکاری در معاادالت سیاسای کردساتان
عراق بودند .برای مثا  ،ادموندز آنها را بانفوذترین ،خاندان سادات جنبو کردسبتان
نام می نهد 97.جنگ بصر  ،نقطه عطفی در مناسبات خاندان برزنجی با دولت عثماانی و
حضور در معادالت سیاسی بود .هنگامی که در سا 0222ها.ق ،بصر به وسیله انگلیسی
ها اشغا شد ،سلطان محماد ششا ( 0227ا 0241هاا.ق) فرماان جهااد داد و از تماام
مسلمانان خواست مقابل اشغا گران ،مسیحیان و یهودیان قیاام کنناد .در اوایال جناگ
جهانی او در کردستان شایع شد بود ،سلطان عثمانی گفته است که اگر همه مسالمانان
به جبهه جنگ نروند ،پرچ پیغمبر
مانند تیغی برند بود.

را بیرون می آوری  .این سخن در میان عامه کرد،

98

ژنرا خلیل پاشا ،فرماند لشکر پانج عثماانی ،پیاام سالطان را در  2جماادی االو
 0222ها.ق تقدی شیخ محمود در سلیمانیه کرد .شایخ بعاد از یاک سااعت گفاتوگاو،
درخواست سلطان عثمانی را پذیرفت .او در کمتر از یک ما باا نیروهاای ساوار و پیااد ،
شامل مریدان و یارانش در میان عشایر به سمت بصر رفت تا در جناگ شاعیبه شارکت
کند .این جنگ که هشت ما طو کشید عرصه رشادت شیخ محماود و یاارانش شاد .در
این جنگ ،شیخ علی قَلبازی از عشایر جبار ،شیخ ستار و شیخ لطیف کانی قادری بنناری در
کنار شیخ محمود جان خود را فدا کردند 93.محمد خورشبیدی  4239ب 4919هبب..ق)
پسر محمبد بباقری ،رهببر اایفبه داودی و پسبرح محمبد امبین با  4949ب
4978هب..ق) از یاران برجسته شیخ محمود در این جنگ بودند.

10

جنگ پنجوین

همکاری شیخ محمود با دولت عثمانی در جنگ پنجوین در 0221ها.ق ادامه یافت.

سال شانزدهم ،شماره سوم ،پاییز  ،4931شماره مسلسل 39

این بار ،یاران شیخ برزنجی همرا سربازان عثمانی علیه رو

227
ها می جنگیدند .دو جبهاه

در مریوان و بانه برای نیروهای مستقر عثمانی و کرد در پنجوین علیه روسیه بااز شاد .در
جبهه مریوان ،رو

ها شکست خوردند و تجهیزات و تدارکات نظامی را به دریاچه زریبار

ریختند و دست خالی به سنندج رفتند .در جبهه بانه نیز ،نیروهای روسیه شکست خوردند و
ینای زیادی به دست سپا متحد کرد و عثمانی افتاد.
باوجود این پیروزی ،اتحاد شیخ محمود با دولت عثمانی به پایان خود نزدیک میشاد؛
چرا که فرماندهی نظامی عثمانی ،هفت نفر از کدخدایان و سران عشایر کارد را باه جارم
سستی در جنگ دستگیر نمود و بدون اطالع شیخ برزنجی تیرباران کرد 14.فرماندهی عالی
تر عثمانی در سلیمانیه ،عامالن این تیرباران را با اصرار شیخ محمود به سارعت مجاازات
کرد ولی جدایی شیخ برزنجی از دولات عثماانی قطعای شاد باود .شایخ محماود بارای
کردستان خودمختاری میخواست ،در حالیکه دولت عثمانی پاس از جناگ جهاانی او ،
عرصه را در عراق به طور کامل به بریتانیا باخته بود.
رفیق حلمی در تحلیل حضور شایخ محماود و یاارانش در جناگ شاعیبه و پنجاوین
مینویسد که او شجاعت خود را نشان داد .به این ترتیب در آخرین روزهای جنگ جهاانی
او  ،شهرتش پیچید و بسیاری از مردم او را شناختند 12.ببا پایبان جنبگ جهبانی اول،
ژنرال احسان نوری پاشا ،ررمانده لشکر ترک موصل در پیامی به شبیخ محمبود از
ارف دولت عثمانی از او خواست تا حاکم وایت سلیمانیه شود اما شبیخ محمبود
که متوجه نارضایتی مردم از عثمانی و ناتوانی این دولت بود ،سربازان ترک مستقر
در سلیمانیه را به انگلیسی ها تحویل داد و در اواخبر 4993هبب..ق مقتدرانبه وارد
سلیمانیه شد.

19

ب) اداره منطقه

شیوخ برزنجی پس از سپری کردن دور اولیه آزمون قدرت ،به تدریج آمااد ایفاای
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نقش فعا تری در عرصه سیاسی و اجتماعی شدند .تعامل با حاکمان محلی مثل خانادان
بابان و یا با دولت عثمانی ،مشارکت در جنگ های رو

ا عثمانی ،ثروت اندوزی و نفاو

نامحدود مذهبی ،آنها را به جلو میبرد .شاید کسای فکار نمایکارد ،روزی پساران شایخ
عیسی ،درویشی یریب و با اصالتی همدانی ا خراسانی ،در رأ

جامعه کرد قرار گیرناد و

تبدیل به بخشی از هویت کردی شوند .پیش از سقوط حکومت خاندان بابان در سال
4237هب..ق ،ستاره بخت خاندان برزنجی در حال الوع ببود .ببه تبدری  ،خبانواده
11

کاک احمد شیخ به یکی از کارگزاران قدرتمند سلیمانیه تبدیل شدند.

دولت عثمانی از 0267ها.ق ،سقوط امارت بابان تا 0224ها.ق ،اواخار جناگ جهاانی
او  ،والیان خود را از طریق موصل ،مرکز اداری کردستان عراق امروزی و گاهی مساتقی
از استانبو به سلیمانیه میفرستاد .هیچ یک از این والیان نتوانستند خود را در مقاام یاک
حاک نشان دهند؛ چرا که قدرت رو به انحال عثمانی ،آشفتگی سلیمانیه و نفو گساترد
شیوخ و خانهای محلی مانع از آن بود .طبق آمار نویسند تاریخ سلیمانیه ،سی و یک نفار
در مدت شصت و پنج سا از  0267تا 0224ها..ق به مقام والیگری سالیمانیه رسایدند.
سیزد نفر از والیان ه عصر کاک احمد ،چهارد نفر باا شایخ ساعید و چهاار نفار بقیاه،
ه زمان با شیخ محمود بودند 15.میانگین دو سا مأموریت برای هر کدام از آنها ،آشفتگی
اداری سلیمانیه را در این عصر نشان می دهد.
والیان در ابتدا زیر سایه شیوخ برزنجی قرار میگرفتند .در واقع ،این شیخ برزنجی باود
که سلیمانیه را ادار می کرد .شیخ سعید ،اولین شایخ برزنجای باود کاه از طارف دولات
عثمانی در اوایل سد چهارده هجری قمری ،نقش فعا تری در ادار سلیمانیه به دسات
آورد .زمانی که شیخ سعید به طور رسمی به ریاسات طریقات قادریاه برزنجای رساید در
کردستان خأل قدرت وجود داشت و با وجود سازمان طریقتی ،برزنجی هاا آماادگی انجاام
کارهای بزرگ را پیدا کرد بودند .دوران این شیخ ،عصر هور سیاسی و اجتماعی شااخه
برزنجی طریقت قادریه در کردستان اسات .او حکاومتی تشاکیل ناداد اماا حااک واقعای
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سلیمانیه ،مه ترین شهر کردنشین عثمانی در آیاز سد چهارده هجری گردید .او مالیات
تعیین میکرد و به طور مستقی با سلطان عثمانی ارتباط برقرار مینمود 13.نفو شیخ سعید
بر سلیمانیه به دو دور انتقا و تثبیت تقسی میشود.
الف) دوره انتقال( 5331تا  5399هـ .ق)

آیاز این دور با مرگ کاک احمد و جانشینی شیخ سعید و پایان آن با سفر شیخ باه
استانبو برای دیدار سلطان عثمانی با دعوت رسمی است .در ایان مقطاع زماانی ،شااهد
انتقا قدرت کاک احمد به نو ا  ،شیخ سعید هستی  .شیخ سعید ،صاحب رسمی میرا(
کاک احمد به سبب پیوند نزدیک با سلطان عثمانی و برخورداری از ثروت فراوان ،آرام آرام
قدرت خود را گستر

داد .شیخ سعید زیر سایه اقتدار کاک احمد شبیخ ،موربب ببه

خرید زمین های زیادی در ااراف سلیمانی شد.
او با استفاد از نفو سیاسی و هو

17

اقتصادی باال توانست اماالک و ثاروت فراوانای

برای خانواد خویش جمع کند .این ثروت موجب تحکی نفو سیاسی برزنجی ها گردیاد.
هدایای درویش ها و مریدان ،سود امالک ،معافیت مالیااتی و حقاوق مساتقی از سالطان
عثمانی از منابع اقتصادی شیخ سعید بودناد 18.در دور انتقاا  ،اوضااع اقتصاادی شایوخ
برزنجی رونق گرفت .هر کدام از آنها در کنار شیخ بزرگ ،زندگی راحتی برای خاود مهیاا
کردند .رقبای شیخ توان رقابت با ثروت و نفو سیاسی شیخ سعید را نداشتند و باه هماین
جهت ،عرصه را برای او خالی ساختند.
اطالعات منابع دربار شیخ سعید و کارهای او آشفته و کا اسات .باا ایان حاا ،
میدانی که زندگی او به طور کامل با اقتصاد مرتبط بود است .شیخ بازرگان برزنجای باا
ثروت ،موقعیت خاندان خویش را تثبیت کرد و در نهایت جاان خاود را بار سار آن نهااد.
مشکل اصلی شیخ ،بازرگانان سلیمانیه بودند که کارهای اقتصادی و انحصاار او را تحمال
نمی کردند .سلیمانیه در این زمان ،مه ترین شهر بازرگانی کردستان و محل زندگی و کار
تجار معروف بود.
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منافع اقتصادی ،بازرگانان و آیاهاا ،طبقاه زمینادار کردساتان را در مقابال شایوخ
برزنجی قرار میداد .جالب است که صف بندی سیاسی آنها متأثر از این موقعیات تفسایر
می شود .در حالی که شیخ سعید با سلطان عثمانی متحد بود ،بازرگاناان و آیاهاا ،طرفادار
جناح مقابل سلطان؛ یعنی حزب اتحاد و ترقی  13بودند .بازرگانان و آیاها باه کنایاه شایخ
سعید ،رقیب متنفذ خود را شیخ سالطان ماینامیدناد 50.میجرسبون 54دربباره تثبیبت
موقعیت شیخ سعید مینویسد که اقتدار او در از سده چهاردهم هجری ،نقبدر
زیاد شده بود که از سوی دولت عثمانی به رسمیت شناخته شبد 52.دعاوت رسامی
سلطان عثمانی از شیخ سعید در سا 0222ها .ق دور دیگری را در زندگی او آیااز کارد
که آن را دور تثبیت مینامی .
ب) دوره تثبیت (  5399تا 5391هـ.ق)

سفر شیخ سعید به استانبو و دیدار باا سالطان عبدالحمیاد ،نقطاه عطفای در تااریخ
سیاسی شیوخ برزنجی است .دیدار با سلطان عثمانی به صورت رسمی بارای یاک شایخ،
اتفاق برجسته ای بود .شیخ سعید در سا 0222ها.ق باه اساتانبو رفات 59.در واقب از
جزئیات این سفر ،خبری موجود نیست اما می توانیم حدس بزنیم که این سفر در
تثبیت موقعیت شیخ برزنجی در برابر رقبایش مؤثر بوده اسبت .اعمبال و کارهبای
شیخ سعید پس از دیدار با سلطان و بازگشت به سلیمانیه به خوبی در میان مناب
به چشم نمی ید .میدانیم که شیخ محمود و شیخ احمد ،همراه پدر به استانبول
ررتند 51.سلطان عبدالحمید ،مهمانان خود را صمیمانه پذیررت .او ،شیخ سبعید را
به عنوان مشاور دینی خود انتخا کرد.

55

منابع کردی ،حواد( این سفر را با کرامات و کارهای خرق عادت شیخ برزنجی درها
می آمیزند 53.سلطان عثمانی در این سفر ،امتیازات مهمی به شیخ برزنجی واگذار کارد .او
کلید و رمز تلگراف مستقی با خود

را به شیخ سعید هدیه کرد .به نوشته رفیاق حلمای،
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این بزرگترین نوازشی بود که سلطان عثمانی می توانست نسبت به رعیات خاود انجاام
دهد .این امر نشانهای مه برای اثبات جایگا و مقام شیخ سعید نزد سالطان اسات 57.باا
این حا  ،شیخ برزنجی از گرفتن امتیازات مالی یافل نشد .عبدالحمید ماهیانه ای به انداز
چهل هزار لیر طال برای تکیه شیخ سعید مقرر کرد .زمین و ملک شیوخ را ها از بااج و
سرانه دولتی معاف ساخت 58.این امتیازات و خریدن زمین از کشاورزان به تدریج ،شیوخ را
باالتر از آیاها در زمین داری قرار میداد.
شیخ سعید ،دو پسر و همراهانش تأثیر پنهان مهمی از دیدار سلطان و استانبو گرفتند
که کمتر به آن پرداخته شد است .آنها در این سفر به خوبی با نبدای قومیبت از سبوی
کردهای تبعیدی به ویژه بَدرخانِیها

53

شنا شدند .محمود شیخ کاو حفید از نوادگان

شیخ محمود در ساخنرانی فساتیوا ناود ساالگی اعاالم حکومات کاردی در  7یقعاد
 0422ها.ق ،گفت و گویی را بین شیخ سعید و شایخ محماود باازگو مای کناد کاه تاأثیر
استانبو و فضای آن را در گرایشهای کردگرایانه بعدی آنها به خوبی نشان می دهد.

30

شیخ سعید و یارانش با امتیازات مهمی که از استانبو  ،سویات آورد بودند به سلیمانیه
برگشتند .حاال دیگر شیخ برزنجی مقتدرترین فرد سیاسای منطقاه باود 34.البتاه ،سالطان
عثمانی ،امتیاز مهمی از شیخ برزنجی گرفته بود که در نهایت او را به سمت ناابودی بارد.
شیخ سعید تحت فشار سلطان و احمد عزت پاشای صدراعظ  ،افزایش مالیات سلیمانیه را
قبو کرد .بار این فشار مالی بر دو

بازرگانان افتاد که دشمنان دیرین شیخ بودند.

تیرگی روابط سیاسی شیوخ برزنجی با دولت عثمانی

دو عامل خارجی و یک عامل داخلی در طو زماان باه تادریج ،شایوخ برزنجای را از
دولت عثمانی جدا کردند .نقطه شروع تیرگی رواباط در تغییارات سیاسای دولات عثماانی
مشاهد میشود.
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الف) تغییرات سیاسی در عثمانی و تأثیر آن بر کردستان

حزب اتحاد و ترقی در 0226ها.ق بر ضد سلطان عبدالحمید دوم کودتا کرد و به ایان
ترتیب دست شیخ برزنجی را از حامی بزرگ خود کوتا ساخت 32.روزگاار خاو

شایخ و

درویش در کردستان با این کودتا ،خیلی دوام نیافت .سیاست اولیه اتحااد و ترقای هاا در
کردستان ،جذب شیخ سعید برزنجی بود .در همین راستا با کماک شااخه سالیمانیه بارای
جذب شیخ برزنجی کوشیدند .شاخه سلیمانی اتحاد و ترقی ،شامل بازرگانان و عاد ای از
افسران بود که به آزادی ملت کرد گرایش داشتند 39.آنها آشکارا مخالف سلطه شیوخ بودند.
ایشان قوی ترین دشمن خانواد برزنجی و به طور مشخص خانواد حفید بودند.

31

شیخ سعید درخواست حزب اتحاد و ترقی را برای ادار حکومت سلیمانیه باه نیابات از
آنها نپذیرفت و گفت که حاضر نیست به عبدالحمید خیانت کند 35.او به صاداقت اتحااد و
ترقی ها اطمینان نداشت .شیخ سعید درست حد

زد بود؛ چرا که سیاست اتحاد و ترقی

به صورت کلی ،تضعیف جایگا شیوخ متصاوفه در کردساتان باود .شایخ ساعید اتحااد و
ترقیها را بی دین و دشمن شریعت میدانست 33.مشکل دیگار شایخ ساعید باا اعضاای
برجسته شاخه این جمعیت در کردستان ،آن بود که همگی از تجاار و ماأموران تحصایل
کرد ای بودند که آشکارا با سلطه شیخ و درویش بر جامعه کردستان مخالفت می کردند.
شیخ سعید که حامی بزرگ خود را از دست داد بود ،به تدریج به انزوا کشید می شد .باه
همین جهت برای به آشوب کشیدن سلیمانیه با کمک همه وندها میکوشید.

37

شاخه اتحاد و ترقی سلیمانیه و بازرگانان ،نامه ای برضد شیخ تنظی کردند و وجاود او
را برای منطقه خطرناک تشخیص دادند .آنها نامه را به موصال و اساتانبو فرساتادند .در
نتیجه ،دولت اتحاد ترقی از شیخ خواست به طور محترمانه به موصل؛ یعنای مرکاز اداری
کردستان برود .شیخ به ناچار ،همارا برخای از اقاوام و یااران نازدیکش در 0226هاا.ق
سلیمانیه را ترک کرد 38.او خبر نداشت که در موصل ،توطئهای برای او چید شد است .او
در یک آشوب و در واقع ،نمایشی خیابانی کشته شد33 .رفیق حلمی صحنه قتل شیخ سعید
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و یارانش را با کربال مقایسه می کند و موصلی ها را زندیق می نامد 70.این تشابه ،بیانگر
نگا روحانی و مقد

گونه مردم به شیوخ برزنجی در آن زمان است .ماردم ،شایوخ را در

حد اولیای خدا میدانستند و بی احترامی به آنها را بر نمیتافتند.
ب) نارضایتی مردم کرد از دولت عثمانی

قتل شیخ سعید با دسیسه دولت عثماانی ،ماردم کارد را باه خصاوص در سالیمانیه و
کرکوک برای ابراز نارضایتی شجاعتر کرد .سابقه این نارضایتی به صاورت محادودتر باه
سا ها قبل باز میگشت .زمانی که عثمانی تصمی به حذف امارت های کوچاک کاردی
گرفت ،به تدریج رویارویی مردم کرد با این دولت شروع شد .ریچ 74در ساا 0221هاا .ق
مینویسد که اهالی سلیمانیه ،هیچ عالقه ای به عثمانی ندارند .ه چنین سافرنامه ناویس
رو  ،دیتل 72در 0216ها.ق از آتش زدن یک کرد در موصل به جرم مخالفت باا دولات
گزار

میدهد .کردی دیگر را در همین شهر در آب دا کشتند 79.اتفاق دیگاری کاه در

کردستان افتاد ،یکی از نتایج انحال امارت های کردی برای مردم بود که می توان آن را
در جایگزینی دربگ ها به جای حاک ها جستوجو کرد.
دربگها پس از فروپاشی امارتهای کردی ،شروع به خودنمایی کردند .مقایسه دوران
اقتدار فرمان روایان کردستان که هریک ناحیهای را ادار می کردند با وضع دره ریختاه
پس از فروپاشی حکومتها ،افتراق بین دربگ و حاک را نشان می دهد .در واقاع ،درباگ
تعهدی در برابر مردم برای حفظ آسایش و امنیت آنان نداشت ،ولی تأمین آسایش و امنیت
منطقه ،و یفه اصلی حاک در امارت بود .پس از فروپاشی امارتها ،در قلمرو هر حکومت
محلی ،د ها دربگ هور کردند ولی به جای تأمین آسایش مردم ،با خود ساری ،گاردن
کشی و زورگویی منطقه را چپاو نمودند.

71

انحال امارت های کردی ،تبعید خاندان بدرخانی و بابان ،بد رفتاری سربازان عثمانی
در کردستان ،باال گرفتن فعالیات هاای قاوم گرایاناه در سراسار جهاان باه خصاوص در
استانبو  ،سلیمانیه و بغداد و سرانجام ،قتل شیخ متنفذ برزنجی ،شارایط را آمااد جادایی
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شیوخ برزنجی از دولت عثمانی کرد .محمود جوان بیسات و هفات سااله در ساا 0226
ها.ق درست زمانی به مقام شیخی برزنجی رسید که مردم به جهت کشاته شادن پادر و
برادر

به دست عوامل دولت عثمانی ،دور او را حلقه زد بودناد .شایخ محماود پاس از

استقرار در سلیمانیه ،آسایش و امنیت بازرگانان را سلب کرد .با شاکایت بازرگاناان ،والای
موصل برای تحقیق به سلیمانیه آمد اما در نهایت به سبب جایگا شیوخ علیاه بازرگاناان
رأی داد.

75

همه چیز به نفع شیخ محمود بود تا اینکه عبداهلل افندی ،پدر بهاا افنادی از عاامالن
قتل شیخ سعید در کِفرنی 73کشته شد .سیدهای کفری از اقاوام نزدیاک شایخ ساعید ،باا
تحریک و نامه شیخ محمود ،این قتل را انجام داد بودند 77.شیخ محمود به این اتهام ،باه
سه سا حبس محکوم شد اما او تسلی نشد و در اطراف سلیمانیه و امالک خویش پنهان
گردید .حکومت ه برای دستگیری او جدی نبود .متصرف سلیمانیه و والای موصال باه
این که شاهد شور

عشایر به رهبری او نباشند ،راضی بودند.

78

از طرف دیگر ،دولت عثمانی پس از کشته شدن شیخ سعید برزنجی ،نیرویی عظیمای
به سلیمانیه فرستاد .ل و ست این ساربازان ،آنقادر زیااد باود کاه موجاب اعتارا

و

عصبانیت شیوخ شد و باعث گردید تا از همه وندها برای رهایی از دست آنها یاری جویند.
بنابراین ،همه وندها سلیمانیه را تصرف نمودند ،اموا مردم را باه یغماا بردناد و تار

و

وحشت را بر فضای شهر حاک ساختند .این شرایط آشفته تا اوایل جنگ جهانی او ادامه
یافت 73.جنگ جهانی او  ،دوبار شیخ محمود و دولت عثمانی را باه ها نزدیاک کارد.
تحلیل ابتدایی شیوخ برزنجی از جنگ بزرگ ،پیاروزی عثماانی باود اماا هار چاه زماان
میگذشت ،بیشتر متوجه اشتبا خود می شدند.
جایگزینی بریتانیا به جای عثمانی در عراق

پیروزی کامل بریتانیا بر عثمانی در عراق و بدرفتاری سربازان عثمانی با نیروهای کرد،
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به تدریج ،شیخ محمود را به طرف بریتانیا کشاند .شیخ محمود و مریدانش در جنگ شعیبه
با نیروهای بریتانیایی جنگید بودند اما در سیاست ،دوست و دشمن همیشگی وجود ندارد.
در این زمان سیاست بریتانیا ادار کردستان به صورت یک حک داری یا نیمه خودمختاری
بود 80.شیخ محمود برزنجی تنها کسی بود که می توانسات ایان هادف را بارای بریتانیاا
محقق سازد .او برای ایجاد یک حکومت خودمختاار زیار نظار بریتانیاا در تماام منااطق
کردنشین عراق حرکت کرد.
در این هنگام ،تال

برای اتحاد دوبار شیخ محمود با دولت عثمانی ،بارهاا از ساوی

برخی از شیوخ متنفذ برزنجی و برخی رجا سیاسی پیگیری میشاد اماا نااتوانی دولات
عثمانی از حمایت جنبش کردستان در برابر سلطه بریتانیا ،مانع اصلی این کار بود .سه تن
از شیوخ و سادات نزدیک به شیخ محمود؛ یعنی سید عبداهلل حاجی ساید حسان عماوزاد
شیخ محمود ،سید رضا و سید رئوف افندی دو افسر جدا شد ارتش عثمانی به کلی تارک
خوا بودند .شیخ عبداهلل به صراحت می خواست دست انگلیس به طور مطلق از کردستان
قطع شود و طرفداری از کمالی ها 84را مساوی اسالم خواهی تفسیر می کرد.

82

در طرف مقابل کسانی بودند که با استدال ناتوانی عثماانی در برابار بریتانیاا دوسات
نداشتند بار دیگر ،شیخ محمود به نام اسالم به عثمانی نزدیاک شاود .باه عناوان نموناه،
مصطفی پاشا یامُلکی 0222( 89ا 0211ها.ق) در نامه ای شعری با همین استدال  ،شایخ
را به دوستی بریتانیا فرا می خواند 81.باا ایان کاه در فاصاله ساا هاای 0227هاا.ق تاا
 0211ها.ق شیخ محمود برزنجی ،چندین بار با نیروهای بریتانیا جنگید اما چاون عثماانی
توان کمک به او را نداشت ،اتحاد دوبار شیوخ برزنجی و دولت عثمانی ممکان نشاد .باه
طور عملی از سا 0211ها.ق با شکست شیخ محمود در جنگ آب باریکه ،شیوخ برزنجی
در معادالت سیاسی کردستان ،جایگا سیاسی خود را از دست دادند و به تدریج به حاشایه
راند شدند.

246
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در این مقاله ،پیوند تصوف و سیاست ،موضوع چالش برانگیازی اسات کاه در شاکل
روابط سیاسی حکومت محلی برزنجی با دولت مقتدر عثمانی به آن توجه میشود .چیر گی
رویکرد ملی گرایانه در تاریخ معاصر کردستان سبب شد است نقش سیاسای و اجتمااعی
تشکیالت درویشی در بررسیهای تاریخی نادید گرفته شاود .طارح مقالاه حاضار بارای
آشکار کردن این بخش مغفو در تاریخ نگاری مرباوط باه تصاوف در کردساتان اسات.
یفلتی که منجر به ایجاد ابهامی علمای درباار امکاان تأثیرگاذاری سیاسای و اجتمااعی
تصوف در تاریخ کردستان شد است .برخی از محققاان باا برجساته کاردن جنباه ملای،
ایفاگری نقش سیاسی و اجتماعی شیوخ قادریاه را از هماین زاویاه مصاادر باه مطلاوب
میکنند و برخی دیگر ،با قبو نقش سیاسی تصوف ،آن را در چهر چند شایخ برجساته،
مانند شیخ محمود تفسیر مینمایند .آنچه در مقاله حاضار انجاام شاد ،نشاان دادن نقاش
سیاسی و اجتماعی تشکیالت درویشی قادریه برزنجی کردستان در شکل روابط سیاسی با
استفاد از منابع معتبر تاریخی بود.
شیوخ برزنجی و دولت عثمانی به سبب وجود پیوندهای مذهبی و عقید ای ،منافع
مشترک یکدیگر را تأیید میکردند .حاصل این امر ،فراه شدن زمینه مناسب برای هور
سیاسی و اجتماعی شیوخ برزنجی در تاریخ کردستان بود .برزنجی هاا باا تأییاد حکومات
عثمانی و سپس با مشارکت در جنگ ها و ادار منطقه به نفاع آن دولات ،خاود را مانناد
وزنهای سیاسی در کردستان عراق مطرح کردند .با تغییرات سیاسای در دولات عثماانی و
کودتای 0226ها.ق علیه سلطان عبدالحمید دوم و روی کار آمدن حازب اتحااد و ترقای،
مخالفت کلی این حزب با طریقت های صوفیانه و حمایت از بازرگاناان و طبقاه تحصایل
کرد کردستان ،به تدریج تیرگی در روابط دو طرف آیاز شد .جنگ جهانی او برای مدتی
کوتا موجب اتحاد دوبار شیوخ برزنجی با دولت عثمانی شد اما سلطه بریتانیاا و نااتوانی
عثمانی در برابر آن ،بار دیگر به این اتحااد پایاان داد و مقادمات حاذف سیاسای شایوخ
برزنجی را تا سا 0211ها.ق فراه ساخت.
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در آسیای غربی و مرکزی ،زیر نظر اوزدالگا ،الیزابت ،ترجمه فهیمه ابراهیمی ،تهران:
پژوهشکده تاریخ اسالم ،8811 ،ص .811
29.
Claudius rich
 .31عباس العزاوی ،موالنا خالد نقشبندی ،مجله انجمن دانایی کرد ،العد 8178 ،8م ،ص 783
ـ .781
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 .31کلودیوس جیمس(جیمز) ریج(ریچ) ،رحله ریج  ،المقیم البریطانی فی العراق عام  8113الی
بغداد ـ کردستان ـ ایران ،ترجمه به عربی بهاءالدین نوری ،بیروت :نشرالدار العربیه
للموسوعات1331 ،م ،ص .838
 .32محمد امین زکی بگ ،تاریخ سلیمانیه و انحائها ،السلیمانیه :مطبعه وزاره الثقافه1331 ،م ،ص
.191
 .33مکرم طالبانی ،شیخ رضا طالبانی  ،زندگی ،آموزش ،افکار وباورهای شعری ،هولیر  :آراس،
1338م ،ص .188
 .34محمد امین زکی بگ ،پیشین ،ص  191ـ .191
 .35همان ،ص  131ـ .181
 .36باسیل نیکتین ،االکراد  ،بیروت :دار الروائع ،بی تا ،ص .898
 .37ادموندز ،پیشین ،ص  13ـ .18

 .38احمد خواجه افندی ،چیم دی ،قیام شیخ محمود برزنجی و مردم کرد علیه استعمار بریتانیا
در کردستان  8181ـ  ،8181ترجمه احمد محمدی  ،تهران  :نشر مؤلف ،8871 ،ج ،8ص
.81

 .39کیوان آزاد انور ،تاریخ اعالم اولین حکومت کردی در شهر کفری ،کفری و شیخ جاویدان،
بیجا :بی نا 1388،م ،ص 811؛ محمد حمه صالح توفیق « ،)1388( ،تأثیر شورش و
شهرت شیخ محمود جاویدان در هنر ملی و فولکلور گرمیان » ،کفری و شیخ جاویدان،
بیجا :بی نا 1388 ،م ،ص .899
 .41صالح حالج ،تاریخ شعر و شاعران گرمیان ،سلیمانی  :چاپخانه گنج 1388 ،م ،ص ، 19
.817
 .41احمد خواجه افندی ،پیشین ،ج ،8ص .81
 .42رفیق حلمی ،یادداشت ،بغداد  :چاپخانه شفق  ،8811 ،ص .13
 .43رمزی قزاز ،مبارزات سیاسی و روشنفکری کرد در پایان قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم،
ترجمه احمد محمدی  ،سنندج :ناشر مترجم ،8871 ،ص.11
 .44همان ،ص .11
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 .45محمد امین زکی ،پیشین ،ص  181ـ .118
 .46محمد الطاهر العمری ،تاریخ مقدرات العراق السیاسه ،بغداد :بی نا8111 ،م ،ج ،8ص .1
 .47علی سیدو الگورانی ،من عمان الی العمادیه او جوله فی کردستان الجنوبیه ،مصر :مطبعه
السعاده8181 ،م ،ص  17ـ .11
 .48محمد رسول هاوار ،شیخ محمود قهرمان و دولت جنوب کردستان ،لندن :بالک
روز8113،م ،ص .139
 .49ترکان جوان ،نام عمومی ائتالفی شامل چند گروه سیاسی تجدد گرا اعم از ملیگرا،
مشروطهخواه و اصالحطلب که در سال 8818هـ.ق جمعیت اتحاد و ترقی را به طور
رسمی تأسیس کردند .در این باره بنگرید به :وین ووسینیچ ،تاریخ امپراطوری عثمانی،
ترجمه سهیل آذری ،تهران :کتابفروشی تهران.8893 ،
 .51جمیل روژبیانی« ،شیخ محمود حفیدزاده» ،مجله روشنفکری جدید ،شماره  ،888سال
 ،8117ص .11
51.
mijerson
 .52میجرسون ،رحله متنکر الی بالد ما بین انهرین و کردستان ،ترجمه فواد جمیل ،بغداد :مطبعه
الجمهوریه8178،م ،ج ،8ص.198
 .53همان ،ص .199
 .54رفیق حلمی ،پیشین ،ص .81
 .55رمزی قزاز ،پیشین ،ص  13ـ .18
 .56عثمان علی ،دراسات فی الحرکۀ الکوردیۀ المعاصره  8188ـ  ،8191اربیل :مطبعه الثقافه،
مکتب التفسیر1338 ،م ،ص 817ـ.811
 .57رفیق حلمی ،پیشین ،ص .81
 .58عثمان علی ،پیشین ،ص .817
 .59بدرخانیها از معروفترین خانواده ها در تاریخ معاصر کردستان هستند .بدرخان
پاشا( 8181ـ 8118هـ.ق) مؤسس این خاندان در تمام مدت امارت خود با عثمانی جنگید.
فرزندان او ،مدحت و امین عالی و چند نفر دیگر راه پدر را ادامه دادند .درباره این خاندان
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بنگرید به :عالءالدین سجادی ،تاریخ جنبش های آزادی بخش ملت کرد ،ترجمه احمد
محمدی ،سنندج :ناشر مترجم.8871،
 .61محمود شیخ کاوه حفید ،سخن خاندان حفید ،کفری و شیخ جاویدان ،بیجا :بینا1388 ،م،
ص .83
 .61رفیق حلمی ،پیشین ،ص .81
 .62درباره اتحاد و ترقی بنگرید به :هامر پورگشتال ،تاریخ امپراطوری عثمانی ،ترجمه میرزا
زکی علی آبادی ،به اهتمام جمشید کیان فر ،تهران :انتشارات زرین8811 ،؛ اوزون چارشی
لی ،اسماعیل حقی ،تاریخ عثمانی ،ترجمه ایرج نوبخت ،تهران :کیهان.8817،
 .63رفیق حلمی ،پیشین ،ص .81
 .64همان.

 .65جعفر علی رسول ،صوفیزم و تأثیر آن در جنبش های آزادیخواهی ملی مردم کرد
(8113ـ ،)8111سلیمانی :مرکز کردشناسی1331،م ،ص .888
 .66عثمان علی ،پیشین ،ص .811 ،817
 .67جعفر علی رسول ،پیشین ،ص .888
 .68میجرسون ،پیشین ،ج ،8ص .199
 .69رمزی قزاز ،پیشین ،ص  11ـ .17
 .71رفیق حلمی ،پیشین ،ص .91
(Claudius james rich) .71کلودیوس جیمز ریچ ،مستشرق انگلیسی و نماینده کمپانی هند
شرقی در  11مارس 8717م 1 /جمادی الثانیه 8138هـ..ق در دیژون  ،مرکز ناحیه
بورگاندی فرانسه ،متولد شد و در  1اکتبر 8113م8181 /هـ..ق در شیراز از دنیا رفت .او با
زبان های التین ،عبرانی ،سریانی ،فارسی ،عربی و چند زبان دیگر آشنایی داشت.
معروفترین اثر او ،سفرنامه بغداد ـ کردستان ـ ایران است.
Deitel.

72.

 .73ریچ ،پیشین ،ص.18
 .74عبداهلل ابریشمی ،هویت تاریخی و مشکالت کنونی مردم کرد ،تهران :آنا ،8811 ،ص . 78
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 .75همان ،ص  11ـ .17
 .76کفری از شهرهای جنوبی کردستان عراق در منطقه گرمیان است و در  819کیلومتری
جنوب سلیمانیه قرار دارد .جاف ،داودی ،همه وند و زنگنه از طوایف مهم کرد ساکن این
شهر هستند.
 .77مقداد حسن آغا ،سخن خاندان سادات کفری ،کفری و شیخ جاویدان ،بیجا :بی نا،
1388م ،ص .91
 .78رفیق حلمی ،پیشین ،ص .91
 .79رمزی قزاز ،پیشین ،ص .17
 .81ادموندز ،پیشین ،ص .93
 .81در کردستان عراق به طرفداران و هواخواهان مصطفی کمال پاشا (معروف به آتاتورک
بهمعنای پدر ترک) نظامی ،دولت مرد و بنیانگذار جمهوری ترکیه ،کمالی می گفتند.
 .82احمد خواجه افندی ،پیشین ،ج ،8ص .11
 .83افسر نامدار کرد ،سرلشکر ستاد جنگ و رئیس دادسرای نظامی استانبول که پس از تصرف
این شهر به دست کمالی ها از ترس به سلیمانیه آمده بود.
 .84کاروان عثمان خیاط ،نامه شعری مصطفی پاشا یاملکی برای شیخ محمود جاویدان ،مجله
رامان ،شماره  ،1388 ،819ص  818ـ .817







