آيت  مردوخ کردستانی ،روحانيت سنت و جماعت
و مشروطيت
توضيحاتی بر مقاله آقای احسان ھوشمند
انور سلطانی
روحانيت در کردستان ھموارە يکی از پايگاھھای مھم مبارزە عليه استبداد و ستم ملی بودە است .اعدام
شيخ سعيد پيران درسال  ١٩٢٥توسط جمھوری نو بنياد ترکيه ،دستگيری ،تبعيد و زندانی شدن شيخ
محمود برزنجی به دست انگليسيان حاکم بر عراق در سال ١٩٣١؛ اعدام قاضی محمد رييس جمھور
کردستان در سال  ١٩٤٧به دست نظاميان حکومت پھلوی و تيرباران مال احمد شلماشی معروف به "مال
آوارە" در سال  ١٩٦٩به فرمان تيمسار اويسی فرماندە وقت ژاندارمری ايران در جلديان ،تنھا نمونهھای
اندکی از مبارزە روحانيون اھل تسنن کردستان عليه ظلم و اجحاف و ستم ملی در کردستان ھستند.
مشروطيت در ايران و عثمانی ،گذشته از نقش ترقيخواھانهای که در گذار دو کشور از سيستم اقتصادی
– اجتماعی پوسيدە فئودالی به سيستم نوبرآمدە سرمايهداری ايفا نمود ،در برخی عرصهھا عقربه زمان را
نه به جلو ،که به عقب برگرداند .مسأله آزاديھای سياسی مردم اياالت و واليات 'ممالک محروسه' ايران
و عثمانی يا به عبارت روشنتر ،مسأله ملی و حقوق ملتھای ساکن دوکشوربمثابه يکی از پيش فرضھای
دمکراسی ،با استقرار مشروطيت دچار پسرفت بنيادی گرديد و زمينهای درخور برای ظھور ديکتاتوری
رضاشاھی و اتاتورکی در اين جوامع فراھم نمود.

آقای احسان ھوشمند در مطلبی با عنوان "انقالب مشروطه و روحانيون سنت و جماعت" ،که در نشريه
'مھرنامه'  1و تارنمای "ايران گلوبال" 2انتشار يافته است ،به "کمبود پژوھش در خصوص مشارکت مردم
کرد سنی مذھب ]ايران[ به ويژە در استانھای کردستان و آذربايجان غربی" اشارە نمودە ،ديدار زندەياد
آيت  Oمردوخ کردستانی با شيخ فضل  Oنوری يکی از ستونھای اصلی مخالفت با مشروطهخواھان در
دورە محمدعليشاھی را بعنوان سندی مطرح کردەاند که خوانندە بتواند از راه آن به نتيجهای که بطور
غيرمستقيم ھدف مقاله نويسی ايشان است برسد؛ در زمينه اين ھدف ديرتر توضيح خواھم داد .ھرچه
ھست ،ترديدی در درستی "گفتهھا"ی ايشان در رابطه با سفر و ديدار مردوخ نيست و آنچه گفتهاند مستند
به بخشھايی از کتاب تاريخ کرد و کردستان مردوخ است .اما آنچه بی ترديد جای گفتگو دارد،
"نگفتهھا"ی وی در پيوند با مشارکت مردوخ و بطور عموميتر روحانيون اھل سنت و جماعت کردستان
در مبارزە برای استقرار مشروطيت در ايران است  -نگفتهھايی که نشان از نگرشی ويژە به مسأله دارند
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يا حداقل حاکی از عدم اشراف نويسندە بر فاکتھا و منابع اندک ولی عمال موجود در پيوند با مسأله است-
گرچه ،بهھرجھت ،اشارە ايشان به کمبود منابع ايرانی در اين رابطه ،مطلبی دور از واقع نيست.
نکته محوری گفتهھای آقای ھوشمند اتھام "بی موضعی" و بطور غيرمستقيم ھمراھی زندەياد آيت O
مردوخ کردستانی با نيروھای استبداد است .عليرغم درست بودن فاکت مورد اشارە ،متأسفانه ايشان در
ريشهيابی موضوع و نيز تشخيص جايگاه اجتماعی مردوخ دچار اشتباھاتی شدەاند که من در اين سطور
سعی خواھم کرد به ھردو دو مسأله بپردازم.
نقش ترقيخواھانه جنبش مشروطيت در ايران در تسريع گذار از سيستم فئودالی به اقتصاد تازە نفس
سرمايهداری ،جای ترديد نيست .اوضاع اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و فرھنگی ايران بعد از انقالب
مشروطيت از بسياری لحاظ تغيير کيفی يافت و چھرە اجتماعی جامعه ،که در طول قرنھا کم وبيش
ھمسان ماندە بود ،دچار دگرگونی بزرگ و عمدتا مثبتی شد .اما نقش مشروطيت در ھمه عرصهھا
مترقيانه نبود و به تعبيری ،در برخی زمينهھا عقربه زمان را به عقب برگرداند .مجريان و متوليان
مشروطيت با بھرەگيری از شرايط فراھم شدە توسط انقالب ،اقتدارات و اختيارات اداری واليات را زير
عنوان تفسيربردار "ايجاد مرکزيت و نابودی سيستم خانخانی" از واليان محلی گرفته ،دردست خود قبضه
کردند .دستگاھھای متعدد سرکوب مانند ارتش و پليس و ژاندارمری در مناطق ملی ايجاد و برای تجاوز
به حقوق مردم از زبان و مذھب و سنت گرفته تا لباس و کاله به کار افتاد .ژاندارمری انقالبی دورە يپرم
و پسيان و الھوتی تبديل به نيروی سرکوبگر و رشوەخواری شد که برای چندين دھه در مناطق روستايی
ايران خواب از چشم مردم ربود و زالويی شد که حتی يکی از خواستھای حکومتھای ملی آذربايجان و
کردستان در مذاکرە سال ١٣٢٤با دولت مرکزی ،انحالل ژاندارمری و جايگزينی آن با دستگاھی در
خدمت امنيت و آسايش مردم بود .اين خواست مورد موافقت قوام السلطنه ھم قرار گرفت ولی با يورش
 ٢١آذر  ١٣٢٥و استقرار مجدد ديکتاتوری ،مانند بسياری از وعدەھای سرخرمن رژيم ،به فراموشی
سپردەشد و به جای آن ،زير عنوان دھن پرکن پايان بخشيدن به ملوک الطوايف ،بساط استبداد نظامی و
سلطه بی چون و چرای سپاھيانی برپا داشتهشد که در کشتار مردم گوی سبقت از اسالفی چون عبدO
خان امير طھماسبی و حسن ارفع بردەبودند.
درک ارتجاعی از مفھوم مرکزيت ،زمينهساز استقرار ديکتاتوری لجام گسيخته کسانی چون رضاشاه،
محمدرضاشاه و خمينی شد که زبان ،دين ،سنت و ھمه ويژگيھای ملل ساکن اين کشور را به سود آنچه به
تفسير آنان "وحدت ملی" بود ،نابود و قوانينی کم و بيش دمکراتيک چون قانون تأسيس انجمنھای "ايالتی
و واليتی" خود مشروطيت را ھم قربانی سياست تمرکز قدرت کردند .اين تفسير نادرست از وحدت
سياسی در مقاطعی از تاريخ کشور فاجعهبار بود و به تقابل و درگيريھايی بين مردم مناطق ملی و
حکومت مرکزی انجاميد که امروز پس از گذشت صد سال از پيروزی انقالب مشروطيت و عملی نشدن
بسياری از اھداف آن ،اين تقابلھا تبديل به زخمھای ناسوری شدەاند که جز با تغيير بينش مربوط به
"مرکزيت" درمان نميشوند .برنامه اخير کابينه احمدی نژاد برای انتقال وزارتخانهھا به نقاط خارج
ازتھران ھم ،چيزی جز يک درک فرماليستی و بی محتوی از ضرورت عدم تمرکز نيست و در نھايت
ھم جز پيچيدەتر کردن شرايط موجود انجامی نخواھد داشت.

درک متوليان مشروطيت و چندی ديرتر ،فھم کسانی چون رضاشاه از "وحدت آحاد مردم" ،درکی عميقا
مستبدانه و در جھت نابودی آزاديھای فردی در جامعه ،بويژە در مراکز ملی ،بود .اينگونه برداشت از
وحدت و تمرکز ،کار را به دخالت عمله دولت درعرصهھای زندگی خصوصی افراد و خانوادەھا کشاند.
ژاندارمھای رضاشاھی برای تحميل لباس متحدالشکل و کاله "پھلوی" در مناطق ملی چون کردستان به
خانهھای مردم ريختند ،کمربند زنان را به زور باز کردند و با خود بردند ،کاله از سر مردان برداشتند و
خشتک شلوار روستاييان را بريدند 3.جواھر لعل نھرو در جلد سوم "نگاھی به تاريخ جھان" به طعنه
ميگويد "رضاشاه به جای سعی در عوض کردن آنچه در درون کله مردم بود به بيرون کله آنان
ميپرداخت!" "ميرزا ابوالحسن سيف القضات قاضی" شاعر ملی کردستان در فردای مشروطه ايران ،گفته
است:

زھرطرف به حقوقم برند دست تجاوز
قشون به امر امارت ،حکومتم ز ايالت....
يا:

در وطن خويشتن به سان غريبان
در نظر اوليای امر چو اغيار
متحدالشکل گشتهايم به ظاھر
اين ھمه تبعيض و فرق چيست در انظار؟....
برخورد سردمداران دولتھای بعد از مشروطيت با مراکز ونقاط ملی ،محل گمان مردم بود .آنچه
مشروطيت با سردار و ساالر ملی کرد و به انتقال خدعهآميز آنان به تھران و زخمی شدن ستار خان در
پارک اتابک و مرگ او انجاميد ،ھدفی نبود که مردم آذربايجان برای دستيابی به آن در آخرين سنگر
مبارزە عليه استبداد ايستادند .مھاباد و منطقه مکريان برای چند دورە نمايندگانی در مجلس نداشتند و
وقتی ھم در دورە پنجم صاحب نمايندە شدند ،شخص انتصابی ،سيد محمدرضا مساوات از اھالی برازجان
بود  4که نه تنھا زبان کردی نميدانست بلکه حوزە انتخابيه خودرا به چشم نديدە بود .در دورەھای بعد حتی
کار بدتر شد و سيد حسن امامی امام جمعه تھران و شوھر مادر شاه به نمايندگی مردم مھاباد از صندوق
ڕأی درآورد!
اصوال مردم در مناطق ملی بويژە در کردستان گذشته از مسأله ملی ،مسأله مذھبی ھم دارند و بدگمانی به
اقدامات مرکز شيعی درحافظه تاريخی آنھا ثبت است .اين عدم اعتماد از اصفھان صفوی شروع و در
مشھد نادری ،شيراز کريمخانی و تھران قاجاری تا به ھمين امروز ادامه يافته است .واقعيت اين "گمان"
و بی اعتمادی در سال پايانی حکومت پھلوی و ابتدای انقالب  ٥٧بهخوبی قابل روئيت بود .کردستان بی
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من داستان ھجوم مداوم ژاندارمھای دورە رضاشاھی را به خانهھای مردم ،از جمله خانه پدريم در بوکان بکرات از مادر و پدرم شنيدەام .انور
سيد محمد صمدی" ،نگاھی به تاريخ مھاباد" ،انتشارات رھرو ،مھاباد  ،١٣٧٣ص٢١٣ .

باور به رھبران شيعی ،شرکت در قيام را با احتياط آغاز کرد و اين در حالی بود که مردم کردستان از
سال  ١٣٢٤به بعد از قيام مسلحانه عليه رژيم پھلوی باز نايستادە ،حرکتھای انقالبی آنان عليه استبداد و
ستم ملی ،برای يک روز ھم روی توقف به خۆد نديدە بود .اين شور انقالبی  ٣٣سال پس از استقرار
جمھوری اسالمی ھم فروکش نکردەاست .امروز کردستان چيزی جز يک نارنجک آمادە انفجار نيست و
بدگمانی به مرکزيان نهتنھا به شدت خود باقی است بلکه روند ملموستری يافتهاست .امروز برابر آمار
نهچندان دقيق ،بيش از دوميليون سنيان کرد و غيرکرد در "تھران اسالمی" آخوندھا از حق داشتن
مسجدی برای عبادت و انجام مناسک اسالمی محرومند و اين در حالی است که خامنهای خودرا رھبر
مسلمانان جھان و اميد مستضعفان مينامد .اين واقعيت ،شکاف بی اعتمادی بين آنان و دولتمداران را
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فراختر کردەاست.
با توجه به نکات يادە شدە ،ترديد روحانيت اھل تسنن کردستان و شخص آيت  Oمردوخ کردستانی در
پيوستن به انقالب مشروطيت را بايد از اين منظر و بر چنين زمينه عينی مطالعه کرد .در زمان مورد
بحث نويسندە ،روحانيت رسمی يعنی نزديکان و منسوبان به دستگاه والی ،حسابی جدا از ديگر روحانيون
داشتهاند و ما اين حقيقت را جدای از قوانين کلی حاکم بر جوامع طبقاتی که حاکی از طبقاتی بودن ھمه
پديدەھا است ،از گزارش اخبار و مضمون کتابھای تاريخی ايندورە نيز درمی يابيم و در سطور آتی به
آنھا خواھيم پرداخت .آقای ھوشمند در يادداشتھای خود نظری يکسويه به مسأله داشته به ديگر
روحانيونی نپرداختهاست که در بيرون دايرە قدرت و ھمراه با مردم انقالبی و مشروطهخواه بودەاند .اين
يکسوبينی غيرعلمی و کوشش وی در يافتن مستند به منظور اثبات نقطه نظرات سياسی شناخته شدە خود
در رابطه با مسائل سياسی کردستان 6اعتبار کار ايشان را خدشهدار کردەاست  -نظراتی که در مقاله
مندرج در مجله "چشم انداز" انعکاس يافته ،خط فکری او را موازی و مماس با نقطه نظرات دولتمداران
جمھوری اسالمی نشان ميدھد 7.در يک سخن ،پيشداوری و ارزيابی قالبی ايشان درمورد معضل
کردستان سبب شدەاست تا از تحليل درست مسائل بازماندە به روايت ناقص تاريخ وعمدە نمايی مطالب
حاشيهای به جای جريانات تاريخساز بپردازد .سرانجام ،اين بينش سبب شدەاست که نتواند در رابطه با
عملکرد روحانيت اھل تسنن در کردستان و مجاھدت کردان سنی مذھب در انقالب مشروطيت ارزيابی
درستی ارائه دھد.
تضادھای سياسی و به تبع آن ،تقابلھای اجتماعی بين جوامع شيعی و سنی ايران از دورە آل بويه و بويژە
از سلطنت شاە اسماعيل صفوی به بعد ،واقعيتھايی بودەاند که بخشی از تاريخ ايران را رقم زدەاند .سنيان
از دورە صفوی به بعد از مراکز قدرت به حاشيه راندە شدە ،روز به روز در برابر نيروی تازە نفس
تشيع جعفری عقب نشستهاند .اين عقب نشينی نه به خواست و آرزو بلکه به زور و در موارد بسياری با
تبعيد ،انتقال گروھی ،زندان و کشتار انجام شدە است .حاکمان واليت سنی نشين کردستان از دورە خان
احمد خان اردالن )سدە يازدھم ھجری( به بعد ،عموما به جز موارد اندکی ،شيعی بودەاند .ناصرالينشاه
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الف :برابر آمار غير رسمی ،تعداد مساجد مسلمانان سنی و شيعی در بريتانيا بالغ بر دو ھزار است .ب:جمھوری اسالمی از طريق مجلس
اعالی اسالمی در عراق ،موفق شدەاست در شھر سليمانيه در کردستان عراق که حتی يکنفر ھم شيعی بومی ندارد ،حسينيه دائر کند.
 6نگا :احسان ھوشمند" ،نگرشی جامعه شناختی برشکل گيری حزب دمکرات کردستان ايران" ،ويژەنامه چشم انداز ايران نشريه سياسی -
راھبردی ،شمارە  ،٢کردستان قابل کشف ،پائيز  ،١٣٧٤صفحات  ٧٥تا ١٠٧
 7قبلی

قاجار در سال  ١٢٨٤قمری حکومت چندين سدەای اردالنيان را برچيدە ،فرھادميرزا عموی خودرا به
حکومت اردالن گمارد .اين انتصابات در مناطق شمالی تر يعنی آذربايجان شيوە مطلق داشته ،حکام
شھرھا و مأموران دولتی تا حد نازلترين مشاغل نيز از ميان افراد غيربومی وعموما شيعی انتخاب
شدەاند.
اين مسأله کردان سنی مذھب را نسبت به ھدف حکومت "غيرخودی" مرکز و گماشتگان آن بی اعتماد
کردەاست ،در اين ميان تنھا نھادی که تودەھای مردم آنرا به نوعی" ،خودی" و وابسته به خود دانستهاند،
امامت جمعه و جماعات بودە است .امامان جمعه شھرھای سنی نشين کردستان حکم امامت خود را
مستقيما از دولت مرکزی يا از حکام اياالت دريافت ميکردند .آنھا برزخی بين دو نيروی متقابل مردم و
دولت بودە به تبع منصب خويش از ھردوسو مورد تأييد قرار ميگرفتند .اين امامان تقريبا در ھمه مقاطع
تاريخی در چھارصد سال اخير ايران يعنی از دورە صفويه به بعد ،تنھا مراجعی بودند که در عين
وابستگی به زورمداران ،نه در برج عاج آنان بلکه در درون جامعه و ھمراه با تودەھای مردم زندگی
ميکردند و بگونهای از دردھا و محروميتھای آنان نيز آگاه بودند -حال خواسته يا توانسته باشند درمانی
برای آن بيابند ،مسأله ديگری است.
از سوی ديگر ،اين امامان بايد به نوعی و به درجاتی ،مجيزگوی سيستم سياسی بودە ،در خطبهھای نماز
جمعه برای سالمت و اقتدار شخص شاه دعا ميکردند " -فريضه"ای نه مھمتر از خود نماز ،ولی با يک
ضرورت حتمی ،که غافل ماندن از آن ميتوانست برابر با دريافت حکم فوری عزل و عواقبی وخيمتر از
آن باشد .اين مسأله ،حساسيت شغل امامت در شھرھای سنی نشين را نشان ميدھد .امام جماعت ،عموما
کسی است که با درايت و ھوشياری ،مواظب حفظ اين موازنه بين مردم و دستگاه دولت است و به علت
ھمين بينابينی بودن ،به تناسب شخصيت خود و توازن نيروھا در مقاطع مختلف تاريخی ،از ھردو سو
مورد تأييد ضمنی و در عين حال زير ذرەبين بدگمانی ھر دو سو است .تودەھای مردم و قدرتمداران
تمايل عقربه سياسی امامان به سوی ديگر را به ديدە گمان مينگرند و اين گمانی است که در چھارصد
سال گذشته ھميشه بر زندگی امامان جماعت در کردستان سنی مذھب سايه انداخته است .بيشتر آنان يا
منفور مردم يا مطرود دستگاه بودەاند .شيخ محمد مردوخ ھم از اين قاعدە مستثنی نيست ،گرچه وی -شايد
بدليل ھنر سخنوری و نويسندگی و شاعری و سعی در زندە نگاه داشتن تاريخ و فرھنگ ممنوع
کردستان ،در يکی دو دھه پايانی عمر خويش اعتبار کم سابقهای در ميان مردم پيدا کرد بی آنکه دولتيان-
بدليل نفوذ مردمی او ،بهوی پشت کنند.
تاريخ امامت جمعه و جماعت خانوادە مردوخيان در سنندج به قدمت تاريخ شھر است .ما از طريق منابع
مکتوب از امامت شيخ جمال الدين اول مردوخی در شير سنندج آگاھی داريم که در فاصله سالھای ١١٠٨
و  ١١٦٩ھجری در آنجا امامت جمعه را بعھدە داشته است 8 .اين در حالی است که شھر سنندج از١٠٤٨
ھجری تبديل به مرکز والی نشين اردالن شدە است .پيش از آن "حهسن آباد" )به سکون سين(" ،پالنگان"
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و "زەلم" ايالت نشين اردالنيان بودند .اجداد مردوخيان به احتمال قريب به يقين در حوالی سدەھای ھفتم و
ھشتم ھجری ،اھل حق يعنی پيرو آيين ياری بودەاند ولی منابع موجود ،که بخشی از آنھا توسط اعضاء
خانوادە مردوخی يا منسوبين به آنان نوشته شدەاست ،در تأييد صريح اين نکته مطلبی نگفتهاند.
شيخ محمد مردوخ – نويسندە تاريخ کرد و کردستان و شخصيت محوری مقاله آقای ھوشمند ،در سال
 ١٢٥٦خورشيدی متولد و در  ١٣٥٤از دنيا رفته است .او از  ١٣سالگی امامت جمعه مسجد داراالحسان
سنندج را عھدەدار بودە ،به مدت بيش از  ٨٠سال در کوران حوادث سياسی -اجتماعی کردستان و ايران
قرار داشته است .او ،به دليل قدرت بيان و قلم ،پا از دايرە يک امام جماعت معمول فراتر نھادە ،مورد
احترام تودەھای مردم منطقه و دولتيان ھردو بودە است .توجه مردم به او به دليل اتخاذ مواضع مترقی
سياسی )در حد خود( ،پرداختن به نگارش تاريخ کردستان ،مخالفت با خرافات دينی و جوابيهھايی است
که در رد نقطه نظرات علمای جعفری مينوشت .او ،که از زمان اقامت رضاخان ميرپنج در تيپ قزاق
کردستان ،با وی مراودە و دوستی داشت ،9بعدھا از سوی محمد رضاشاه ھم احترام يافت و کتب و
رسائل فراوانش با اجازە دولت و گاھی به ھزينه آنان چاپ و پخش شد .او در رسائل وکتابھای خود ،نه
در جھت تفرقه افکنی بين شيعی و سنی بلکه در جھت تقريب آنان گام برميداشت و بيگمان اولين کسی
است که در ايران منادی ايجاد "حزب  "Oبعنوان مجمعی برای تجمع کليه نيروھای اسالمی بودە است.
مردوخ در عين حال يکی از صادقترين و جسورترين مورخان اين دورە از تاريخ ايران است .کتابھای
او ،از جمله "تاريخ کرد و کردستان" که عمدتا از آن به "تاريخ مردوخ" ياد ميشود و مستند سخنان آقای
ھوشمند ھم ھست ،در بازگويی بيطرفانه رويدادھا يکی از منابع به شدت قابل اعتماد است .او در تاريخ
خود نه تنھا وقايع ،روابط و نقاط قوت و ضعف جريانات و افراد را بيطرفانه بازگو ميکند ،بلکه
بهگونهای باورنکردنی ھر آنچه را که از خويشتن خود داشته و دانستهاست ،از خوب و بد بر صفحه
کاغذ آوردە است .اين خوب و بدھا شامل تماس مداوم وی با مردم ،حاکمان کردستان ،مراکز قدرت در
تھران ،مشايخ سنتی مانند شيخ حسام الدين نقشبندی ،وحکامی چون ابوالفتح ميرزای ساالرالدوله است .او
در اين زمينه حتی به حوزەھايی گام نھادەاست که نه تنھا يک روحانی معتبر مانند وی ،بلکه يک تاريخ
نويس عادی جوامع شرقی ھم از ورود به آنھا اجتناب ميورزد .کاری که او کردە است تنھا قابل قياس با
کار تاريخ نويسان و اتوبيوگرافی نويسان اروپايی است .برای نمونه ،به شرح ازدواج دوم وی و مکاتبه
شعريش با شريف الدوله کاشی حاکم وقت کردستان توجه نماييد که در پايان اين مقال خواھد آمد.
مردوخ ،از سالھای پيش از مشروطيت تا اواخر عمر طوالنی خود درگير سياست ايران و منطقه بود و
آنچه که ھوشمند در توضيح مواضع سياسی وی از آن غافل ماندەاست ارزيابی عملکرد عمومی و ميزان
قدرتی است که او در بسيج تودەھای مردم داشت .ديد سطحی نويسندە نسبت به حرکات مقطعی مردوخ و
عدم شناخت شخصيت شامل وی سبب شدەاست نتواند به "ميزان" پشتيبانی مردمی از کارھای او و نيز
استنباط مردوخ از "قدرت" خويش بپردازد .اساسا نويسندە خود ،استنباطی از قدرت بسيج مردوخ ندارد
و نميداند که جانمايه حرکتھای رھبران سياسی جوامع ،ميزان قدرت بسيج تودەھا و درجه پشتيبانی
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عمومی از آنھا است -حتی شخصيتھای گجستهای چون ھيتلر و خمينی ھم بدون توان چنين بسيجی
نميتوانستند منشأ عملی باشند.
صفحات ٣٧٣تا  ٣٧٧از جلد دوم تاريخ مردوخ حاوی گزارش مھمی در اين رابطه است .برابر
اطالعات موجود در اين گزارش ،وی در روز  ٢٢محرم  ١٣٣٩يعنی چند روز پيش از کودتای سيد
ضياء و رضاخان ،از سوی شريف الدوله کاشی حاکم کردستان محکوم به حصر خانگی شدە  ١٠نفر
نظامی به مراقبت خانه وی گماردە ميشوند .او مدتی در حصر باقی ميماند و آنگاه مسلحانه و با لباس
مبدل اقدام به فرار مينمايد .حساب روشن است :مردوخ در اين مقطع در داخل شھر سنندج توان بسيج
نيرو برای مقابله با قدرت حاکم را ندارد .اما وقتی به اورامان ميرسد و مخالفين سرشناس حکومت
مرکزی مانند محمودخان کانی سانانی و جعفرسلطان لھونی به وی پيام ھمکاری و ھمراھی ميدھند،
حسابھا دگرگون ميشوند .او به شريف الدوله مينويسد که اگر بخواھد "با يک کبريت کشيدن...تمام صفحه
کردستان يک دريای آتش بلکه يک دوزخ موعود خواھد شد ".اينجا است که شرح قضايا را به وثوق
الدوله نخست وزير مينويسد و "ايشان شرحی ]دائر بر[ توبيخ و مالمت به شريف الدوله نوشته  ...ميانه
ما با شريف الدوله التيام پيداکرد ...وارد شھر ]سنندج[ شديم ..ومضی مامضی بعمل آمد 10 ".اين واقعه
مربوط به  ١٥سال پس از مشروطيت است .حال سئوال اين است آيا توان بسيج مردوخ در مقطع
مشروطيت باالتر از اين بود؟ آيا ميتوانست از پشتيبانی تودەای آنگونه که برای انقالبيونی چون ستارخان
در تبريز وجود داشت ،برخوردار باشد؟ پاسخ من بيگمان منفی است .آيا آقای ھوشمند در ارزيابی
شخصيت مردوخ به قدرت بسيج او -که ميتوانست در رابطه با موضعگيريھای او له يا عليه دولت
مرکزی تعيين کنندە باشد ،نظر داشتهاست؟ پاسخ به اين سئوال ھم منفی است و اين ضعف عمدە کار کسی
است که اينگونه بی محابا درصدد تحليل شخصيت و عملکردھای مردوخ و روحانيت سنت و جماعت در
کردستان برآمدەاست.
در جوامع شرقی تندروی ارزش است و منطق و سنجيدگی و ارزيابی درست از قدرت دشمن ،تعبيری
معادل ترس و جبن دارد و اين حربهای است که ھوشمند عليه مردوخ به کار بردەاست .مردوخ انسان
فرھيخته انديشمندی بود که از مرزھای يک روحانی و پيشنماز مسجد دار االحسان بسی فراتر رفت و در
بطن نزديک به ھمه وقايعی قرار گرفت که در طول چندين دھه در کل منطقه کردستان رخ دادند.
و اما مسأله مشارکت روحانيون مذھب سنت و جماعت در انقالب مشروطيت ايران:
اين واقعيتی است که مناطق روستايی و عشيرەای غرب ايران از آذربايجان تا چھارمحال بختياری ،در
مقطع مورد بحث آقای ھوشمند يعنی اوائل مشروطيت و دورە استبداد صغير محمدعليشاھی ،ميدان نفوذ و
تاخت وتاز ساالرالدوله برادر محمد عليشاه بودند .او به منظور گردآوری سوارە نظام عشيرەای و گسيل
آنان به تھران عليه نيروھای ھواخواه مشروطه ،به انواع عوامفريبيھا از پوشيدن لباسھای محلی  11و
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" 11ساالرالدوله با چند نفر سوار قراپاپاق توی باغ ]روستای آلبالغ بوکان[ بودند .وقتی که مارا ديد ] ،در موضوع[ لباس کردی و کمربند بزرگی
که ]بستهبود و[ حقيقتا افراط کاری بزرگی کردە بود ،بنای شوخی گذاشت .".به نقل از عبد Oناھيد )افتخار( يکی از رجال نامدار کردستان،
"خاطرات من" ،به اھتمام احمد قاضی ،ناشر :نفيسی فر ،چاپ اول ،تھران]؟[  ،١٣٦٢صفحه ٣٤

ازدواج با دختران روسای عشاير تا تشکيل گردھمائيھای ظاھرفريبانه ،نمايش دروغين اشخاص عادی
بعنوان روسای با نفوذ عشاير ھواخواه خود به تجار آذربايجانی و دادن وعدە تقسيم پستھای ديوانی بين
روسای عشاير در مقطع به زعم وی پايان کار مشروطه ،متوسل ميشد .منابع تاريخی کردستان برای
نمونه ،تاريخ مردوخ و آثار آقای محمدعلی سلطانی نمونهھای زيادی از فعاليت ھمه جانبه ساالرالدوله
وارتجاعيون درزمينه جذب نيرو در مناطق روستايی و عشايری در خطه پھناوری از غرب ايران،
منجمله کردستان ،دارند .جامعه سيال و از جھت سياسی زندە کردستان ،عليرغم اين فعاليتھا ،از عمل
انقالبی وھمراھی با انقالب غافل نبود.
مردوخ در کتاب تاريخ خود از تأسيس انجمنھای ھواخواه مشروطيت در سنندج و نقش خود در برپايی
12
آنھا به تفصيل سخن گفته ،متن سخنرانيھای خويش را در جلسات انجمنھا ،در کتاب خود آوردە است.
مردوخ در رابطه با تأسيس انجمنھای سنندج ،مينويسد:

"تا مراجعت خود با آقايان حاج شيخ يحيی و مال احمد مدرس و حاج باقر قرار ] داديم[ که دوسه انجمن
از تودە واھل بازار تشکيل بدھند ....شب  ٢٧رمضان ] ١٣٢٥ھجری قمری[  ....تصميم قطعی گرفتيم
که انجمنی مرکب از علماء و اعيان و رجال طبقه اول کردستان )به استثناء مشير و آصف( تشکيل
بدھيم .از فردای ھمان شب شروع به اقدامات خود نمودە جمعيتی را تحت عنوان "انجمن صداقت" متحد
نموديم و مرامنامه و نظامنامه مرتبی ھم برای آن نوشته ،ھيأت رييسه ای را ھم با رأی مخفی و حکم
اکثريت انتخاب نمودە ،در محله جلو قلعه حکومتی دم دروازە مسجد مالجالل عمارتی برای جلسات
عمومی و خصوصی انجمن کرايه کرديم .روز  ٢ذی القعدە  ١٣٢٥انجمن در تحت مديريت خود فقير
افتتاح يافت و بياننامه افتتاحيه ذيل را با حضور عموم قرائت نمودم ....مقصود و مرام ما پيشقدمان
مشروطيت نيز ھمين است که اساس کيف مايشايی پادشاه و حکام سوء مبدل به اساس مشروطيت شود که
احدی بدون مجوز شرعی يا قانونی دخل و تصرف در اموال مردم نکند ،امراء و حکام ظالم تعدی
ننمايند)"...ص ٢٣٩ .و .(٢٤٢
و:

"اين بيانيه ،اولين بيانيهای بود که در کردستان برای تبليغ مشروطيت قرائت شد و اولين بمبی بود که بر
عليه مستبدين ترکيد .به ھمين جھت نسخه آن ژالطين شدە ،ھزار نسخه در شھر و بلوکات منتشر و ھزار
نسخه ھم برای تھران و واليات فرستادە شد .عالوە بر انجمن صداقت و کارگران ،چندين انجمن ديگر را
نيز به اسامی مختلفه "حقيقت"" ،اخوت" ،و "صالحت" توسط دوستان و کارکنان با مساعدت حکومت
]يعنی ميرزا اسمعيل خان ثقةالملک[در محالت شھر دائر گرديد )ص.(٢٤٤ .

 12آقای ھوشمند موارد مربوط به تأسيس اين انجمنھا را  -که در صفحات  ٢٤٦به بعد تاريخ مردوخ درج است ،به ھمراه جريان سفر وی به
تھران ،در نوشته خود آوردەاست.

اسماعيل خان ثقةالملک بهگفته مردوخ" ،برحسب ظاھر از طرف دولت حکومت داشت ،اما باطنا از
طرف مليون و طرفداران مشروطيت مأمور بودکه اھالی کردستان را به اوضاع مشروطيت آشنا نمودە،
اين منطقه را ضميمه قوای ملی بسازد)"...ص.(٢٣٨ .
متاسفانه آقای ھوشمند ،در رابطه با نقش روحانيت اھل تسنن کردستان ھم از معدود منابع موجود استفادە
نکردە ،به نقد نقش مردوخ بسندە کردەاست .سفر مردوخ ،به تصريح خود وی ،در دورە حکومت
شاھزادەعزيز Oميرزای ظفرالسلطنه در کردستان ،صورت گرفته بود که در  ١٤جمادی الثانی ١٣٢٦
وارد کردستان شدە بود" .ظفرالسلطنه ،اول جزء مشروطهخواھان بودە ،در قضيه ميدان توپخانه روی

منبر رفته برضد دولت نطق کردە است .ولی اخيرا شاه او را استمالت نمودە مأمور کردستان مينمايد که
آزاديخواھان اين سامان را تأديب کند .اول کاری که او کرد ،دويت ميان دو دسته آزاديخواھان انداخت".
)مردوخ ،ص(٢٤٧ .
در سطور بعد ،مردوخ از سرکوب آزاديخواھان و تعطيل انجمنھا در سنندج ميگويد:

"حاج فتح الملک و حاج ارفع الملک ھم که سردسته آزاديخواھان بودند و رياست فوج ظفر با ايشان بود،
از قضايای بمباردمان مجلس مرعوب شدە ،از انجمن صداقت عقب کشيدند .سائر انجمنھا ھم باالطبيعه
تعطيل شدە فقط مراودە سری در ميان آزاديخواھان ازجان گذشته باقی بود و ھمه چشم انتظار به جانب
آذربايجان دوخته بوديم .شاھزادە حکمران ھم در ھمين انتظار بود که اگر تبريز مغلوب شد شاھزادە ھم
در اينجا قرابت خودرا به شاه ثابت نمايد ،اگرنه تا يکطرفی شدن کار رويه بيطرفی را اتخاذ کند".
)ھمانجا(
صداقت مردوخ در بازگويی رويدادھا در البالی ھمه صفحات قابل تشخيص است .اين تصويری است که
وی در گيرودار حوادث آن روزھا از خود ميکشد که نشانگر روحيه متأثر وی از سلطه مجدد مستبدين
در دورە استبداد صغير و نگرانی از سالمت خويش است .در چنين فضای روحی است که به تھران زير
سلطه مجدد استبداد سفر ميکند .اين سفر در نوشته ھوشمند منعکس است بی آنکه مقدمات آن بازگو
شدەباشد:

"اينجانب ھم در بحبوحه اين گردابھا و اين جزرومدھای دريای سياست گيرکردە متحير ماندە بودم .گاھی
عزم ميکردم به فرنگ بروم ،غيرت مانع بود؛ گاھی ميگفتم در کردستان بمانم ،تاريکی آتيه اجازە نميداد.
باالخرە به حکم "در بال بودن به از بيم بال است" ،رفتن طھران را اصلح دانسته سلب توليت داراالحسان
را از خانوادە حجةاالسالم ]پدرزن مردوخ[ بھانه ساخته برای سد خياالت ھم شيخ نجم الدين و شيخ
محمدوسيم اخوی زادگان آن مرحوم را حاضر مسافرت نمودە  ....شب  ١٦رمضان  ١٣٢٦محرمانه با
مشيرديوان مالقات نمودە قرارداد بستيم که اگر دولت ]محمدعليشاھی[ پيش برد ،او مارا حفظ کند و اگر
ملت غالب آمد ،ما اورا حفظ کنيم .نصف شب از کردستان حرکت کرديم .....عصر ششم شوال )(١٣٢٦
به قريه رباط کريم نزديکی تھران رسيديم) ".ص(١٤٧ – ١٤٨ .

آقای ھوشمند بررسی خود را از ھمين نقطه آغاز ميکند يعنی در مقطع سفر وحضور مردوخ در رباط
کريم و نامهای که از آنجا به شيخ فضل  Oنوری برای ورود خويش به تھران مينويسد .متن نامه مزبور
و جواب شيخ فضل  Oدر صفحه  ٢٤٨تاريخ مردوخ نقل شدە است .دقت بيشتر در موضعگيريھای
مردوخ نشان ميدھد که وی به ھدف پشتيبانی يا مخالفت کسی به تھران نرفته بود .او به استناد سطور
فوق ،در زمانی که قدرت مرکزی بين دو نيروی معارض دست به دست ميگشت "متحير ماندە بود" و
نميدانست چه بايد بکند .او ،خود گفتنی ،ميخواست در تھران "در بال باشد" تا درکردستان در "بيم بال"
بماند .او در اين شرايط ھم با مستبدين يکدله نيست و در عمق باور خود با مشروطه خواھان ھمگام است
ولی بنا به مصلحت جويی ناشی از ضعف قدرت بسيج مردم ،بيگدار به آب نميزند .او اين روحيه را از
موقعيت بينابينی امامان جماعت اھل سنت در ميان مردم و دولتمردان دارد:

"ھمينکه قلم برداشتم ،فکرم برای پيداکردن زمينه به جزر ومد افتاد .نميدانستم چه بنويسم .اگر در مدح
استبداد چيزی مينوشتم خالف وجدان و منافی اقتضای فطرت بود و اگر در مدح مشروطيت مينوشتم،
خالف عقل و اقتضای موقع بود ".اينجا است که "اليحه"ای مينويسد و فردای آن روز در حضور شيخ و
شاه ميخواند .در اليحه او "اساس مشروطيت ،اساس آسايش است و دولت و ملت را به ھم اتصال ميدھد
و بادست اتفاق و اتحاد ،مملکت به شاھراه سعادت و ترقی سوق دادە ميشود" )ص.(٢٥٠ – ٢٥١ .
اما او ،که بر سر دوراھی است و بدون ترديد در فکر عافيت ھم ھست ،در ادامه ،ملت را "نادان"انی
مينامد که قدر اين نعمت را ندانسته" ،شروع به جسارت و ھرزگی و عربدە و ياوە درايی نمودند ...و

عموم خردمندان با وجدان ايران را از مشروطه و مشروطه طلبی نادم و پشيمان ساختند و اين گنج
شايگان را به رايگان از دست دادند ...ما ملت بی عقل و بی تميز شايسته نعمت مشروطه نيستيم ...ما
ھنوز قيم الزم داريم و امور زندگی ما در تحت قيموميت و سرپرستی دولت بايد ادارە شود) "...ھمانجا(.
من به آقای ھوشمند خردە نميگيرم که چرا انگشت بر ضعف مردوخ در عدم انتخاب "راه بی برگشت بی
فرجام" گذاشتهاست .آنچه در اين رابطه ميگويم ،چرايی ناتمام بودن گزارش رويدادھا است يعنی چرا
مقدمات و نتايج رويدادھا نديدە گرفته شدەاند و چگونهاست که موضعگيريھای مردوخ در بطن رويدادھا و
در رابطه با تحليل شرايط قرار دادە نشدەاند؟ مردوخ روحانی خوش فکری با شامه سياسی قوی است که
بوی تجدد و تغيير را پيش از بسياری از مردم احساس کردە ،به استقبال آيندە رفته است .او ھرگز
با"مشروعهچييان" و روحانيون مرتجع تھران عليه "مشروطه طلبان" ھمراه نشد .سالھای بسياری که در
بطن حوادث سياسی کردستان گذراندە بود به او قدرت تشخيص روند سياست وسمت و سوی جريانات
روز را دادە بود .اما در عين حال به حکم توازن نيروھای دو جبھه متعارض در کردستان ،از فکر
عافيت شخصی ھم غافل نبود .اين دقيقا واقعيتی است که تحليلگر شخصيت او بايد به آن بپردازد .يکسويه
ديدن مطلب و چشم پوشی از ھريک از جنبهھای متضاد شخصيت مردوخ ،تحليلگر را به بيراھهای
ميکشاند که ھوشمند به درون آن کشيدە شدە است .مردوخ توان آن را دارد که در حضور محمدعليشاه و
شيخ فضل  Oنوری مشروطيت را "نعمت" و "گنج شايگان" بنامد بنابر اين ،از او يک شخصيت
ارتجاعی ساختن ،خطايی بزرگ است .به ھمان ترتيب ،خطايی بزرگتر خواھد بود اگر انقالبی ای در
رديف ستارخان و يارمحمدخان دانسته شود .تحريف تاريخ از ھر دو سو خطا است.

او اندکی ديرتر ،ھنگام افتتاح مجلس دوم نيز موضعی عميقا عقالنی ميگيرد و يکروز پس از افتتاح
مجلس )غرە ذيقعدە " (١٣٢٧ھيأت ترقی" را در سنندج تشکيل و در بيانيه افتتاحيه آن خطاب به مردم
سنندج ميگويد ..." :به مجرد گفتن کلمه "مشروطه" ،مملکت مشروطه نميشود و تا اصول و ارکان

مشروطيت در کليه اياالت و واليات تأسيس و تشکيل نگردد ،روح سيال مشروطه در عروق و اعماق
مملکت حکمفرما نخواھد شد ....ما اھالی ايران موقعی ميتوانيم ايران را مشروطه بدانيم که وکالی صالح
وطنخواه ما در مجلس شورای ملی مشغول وضع قوانين باشند و انجمنھای ايالتی و واليتی در اياالت و
واليات برای تقويت مجلس در کار باشند)" ...ص.(٢٧١ .
تأکيد مردوخ بر تأسيس انجمنھای ايالتی و واليتی ،نشان از انعکاس خاص مطالبات ملت کرد در اين
برھه از تاريخ دارد .در اين رابطه بايد گفت مردوخ ،پروردە شرايط بغرنج سياسی – اجتماعی ايران در
اواخر سدە نوزدھم است که با جنگ و ويرانی و ھرج و مرج ،خانخانی ،استبداد سياسی و مذھبی،
شکست نظامی از روسيه و تسليم دربرابر سياستھای انگليس رقم خوردە است .اين شرايط در کردستان
سنگينتر و طاقت فرساترند و استثمار مردم توسط حاکمان نااليق و تاراجگر نيز به آن اضافه ميشود.
مردوخ کسی نيست که به سادگی بتواند فريب ادعای سياسيون را بخورد .تجربه بسيار او ،که ناشی از
قرار گرفتن در بطن حوادث چندين دھه از تاريخ کردستان و ايران است ،از وی شخصيتی شکاک و
محتاط ساخته است که به راحتی دنبال جريانات راست يا چپ نمی افتد .او مارگزيدەای است که از دست
حکومت مرکزی ايران و حکام اعزامی آنان بارھا ضربه خوردە ،در حصر خانگی بسربردە ،از زندان
خانگی فرار کردە ،در کرمانشاه ،ھمدان ،اورامان و دورتر اقامت گزيدە و بنا به درخواست مردم به شھر
خود برگشته است .او ،که حکام دورە استبداد قاجار را از نزديک ميشناخته است ،ديرتر و پس از
استقرار مشروطه نيز عملکرد عوامل مرکز در کردستان را به چشم ديدە است ،ھرگز نميتواند به حکام و
حکومت مرکزی اعتماد نمايد .به روايت او از عدالت دولتيان در کردستان توجه کنيم:
در دورە پيش از استقرار مشروطه ..." :پس از عزل اقبال الملک شاھزادە ابراھيم ميرزای احتشام الدوله
در رجب  ١٣٢٠از طرف ظل السلطان به حکومت کردستان معين ...ميشود .شاھزادە احتشام السلطنه
شخص مھمل و بيجايی بودە در قليل مدتی امور واليتی اختالل پيدا کرد) "...ص ...(٢١٣ .پس از عزل

حسام الملک امير ،روز سهشنبه  ٦ربيع الثانی  ١٣١٤حسنعلی خان امير نظام گروسی به حکومت
کردستان منصوب و ...شروع به تعقيب مسببين قتل شيخ محمد تقی ]ھمدانی مجتھد امامی[ نمود .خليفه
بھاءالدين و ميرزا بابا نامانرا بعنوان اينکه مسبب قتل او بودەاند خفه نمود )درصورتيکه قاتل او
عبدالرحمن طلبه بود( .مبلغ بيست ھزار تومان را ھم بعنوان خون بھا بر اھل شھر و دھات تحميل و
تقسيم نمود ...مأمور وصول مبلغ مذکور مال عبدالرزاق امين االسالم شد که خود او مسبب قتل شيخ بود.
مشاراليه متجاوز از سی ھزار تومان را ...از اھل شھر و دھات وصول نمود )ص ....(٢٢٩ .شريف
الدوله برای پول خودکشی ميکند نه برای رعايت مصلحت دولت يا ملت) "...ص.(٣٧٩ .

درحکومت مشروطه" :پس از فرار ظفرالسلطنه ،روز  ٢١محرم  ١٣٣٢تلگراف حکومت ابوالحسن
خان سردار محيی رشتی رسيد .او ھنگام حرکت يکعدە قزاق را ھم تحت رياست "رود مستر" و
رضاخان ماکزيم )اعليحضرت کنونی( باخود آورد....سردار محيی به دوچيز بی اندازە عالقمند بود :اول

پول ،دوم بچه خوشگل  ...اين حکومت برای پول مشروطه طلب شدە ...کلمه "مشروطه" درميان مردم
ترجمه قتل و غارت شد ...يکی از مظلومين ]که به احتمال قريب به يقين خود آيت  Oمردوخ است[ ،در
بارە او گفته است:
آنچه سردار ما به ما کردە
ريشه ظلم و کينه بنشاندە

شمر ملعون از آن حيا کردە...
باغ مشروطه پرجفا کردە...

حاليا چون نماندە نقدينه

طمع از جامه و عبا کردە

جامه دختران و پيرزنان

از ستم ،سترە و قبا کردە...

آنچه گفتيم ،آشکار وی است وای از آنچه در خفا کردە
تا زبان در دھان ما گويا است تا خدا زندگی عطا کردە،
باد نفرين بر آن کسی که نخست اين بال را دچار ما کردە!"
)ص(٣١٢ – ٣١٩ .
اين ،واقعيت زندگی در کردستان و برخورد حکومت مرکزی با مردم آن است ،واقعيتی که تا امروزە
روز ھم ادامه دارد و جز در مقاطعی نادر ،سرشار از ظلم و تعدی و تجاوز به حقوق و زندان و اعدام
مخالفين بودە است .مردوخ ،زادە چنين محيط و پروردە چنين شرايطی است .او نميتواند و نبايد ھم به
حکومت مرکزی ايران اعتماد کند .شک و گمان در انتخاب مسير ،برای کسی چون او در شرايط آنروز
کردستان و ايران ،شکی عقالنی است و از فرھيختهای چون مردوخ انتظاری جز آن ھم نميرود .حال،
چرا آقای ھوشمند از اين واقعيات مسلم چشم پوشيدەاند ،جای سئوال جدی است .من مايل نيستم باورکنم
که کار او ھم در کنار افرادی چون قانعی فرد ،به منظور لوث تاريخ اين ملت انجام گرفته است ،بااينھمه
دليلی ھم برای رد اين نظر نمی يابم .چگونه است که او به عنوان تحليلگر مسائل کردستان اين واقعيتھای
زندگی آيت  Oمردوخ را نمی بيند و بدتر اينکه چرا از مقدمات ناکاملی که ميچيند ،به تعميم نادرست
تری درمورد روحانيون سنی کردستان ميرسد؟ در مورد خاص مشروطيت ،تاريخ کردستان از مبارزە
روحانيون سنی خالی نيست و چه بسا کسانی که سر در اين راه نھادند.
نگاھی اجمالی به منابع محدودی که در دسترس من قرار دارد عدم دقت آقای ھوشمند را در داوری نسبت
به روحانيت اھل سنت و جماعت روشن ميکند .اما پيش از ھرچيز ،سخن ابتدای اين مقال را فراموش
نکنيم که مشروطيت در ڕابطه با حقوق ملی و اختيارات محلی مناطق ملی ،گامی به پس بود .کوه
مشروطيت توانستهبود تنھا موش انجمنھای ايالتی و واليتی بزايد که آنھم در زير نخستين فشارھای
ارتجاعيون تمرکزخواه ،از ھمان ابتدا له و نابود شد:
 .١شيخ رئوف ضيايی ،شاعر کرد -که خود از فعالين جنبش مشروطه در سقز بۆددر خاطرات خود
مينويسد " :در آن ھنگام ،که سالھای ) ١٣٢٥- ٢٦قمری( بود و انجمنھای محلی در تبريز ،رشت و سنندج

دائر شدە بودند ،مسأله به سقز ھم سرايت کرد و چند انجمن در آنجا فعاليت آغاز کردند .اين انجمنھا عليه
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حکام وبه ھدف تصرف قدرت تأسيس شدەبودند و انجمن سقز از راه مکاتبه با تبريز در ارتباط بود".
 .٢آنچه را که ضيايی "ارتباط مکاتبهای انقالبيون سقز با تبريز" ميخواند ،منابع ديگر تاريخ معاصر سقز
با دقت بيشتری بيان کردەاند .حاج محمد شريف نيلوفری )حاج حکيم( در کتاب 'زندە باد مشروطه ،پايندە
باد قانون' از "تشکيل انجمن نجات' در آن شھر و اعزام  ٢٧نفر از 'مجاھدين سقزی' بمنظور ياری
رسانی به انقالبيون آذربايجان ،ورود آنان به تبريز و اقامت در محله اميرخيز" خبر ميدھد .در ميان
اسامی  ٢٧نفر ،روحانيونی چون مالمحمد خطيب و عبداصمد قاضی بهچشم ميخورند )ص .(٢٢ -٢٣ .او
در ادامه شرح سفر مجاھدين سقزی به تبريز ،ميگويد:

 .....در اين جنگ چند کشته و زخمی داديم و احمدآقا فيض  Oاز ھمراھان ما ،محمدخان برادرزادە
ستارخان را که زخمی شدە بود تا حياط انجمن به دوش کشيد ) ....(٣٨مال محمد خطيب با لباس کردی و
تفنگ و فشنگ سينه درياچه ]در نزديکی باسمنج[ را شکافت .او ميخواست جنازە را از آب بيرون
بياورد.(٤٨) .
 .٣سيد محمد صمدی در کتاب "نگاھی به تاريخ مھاباد" و ابراھيم افخمی در کتاب "تاريخ فرھنگ و ادب
مکريان" از "فعاليتھای سياسی و اجتماعی ميرزا فتاح قاضی ]قاضی ديوان شرع از خاندان قضات
ساوجبالغ مکری[ سخن گفته ،مينويسند ..." :او عليه ظلم و زور حکام ناصرالدينشاھی و مظفرالدينشاھی

قيام کرد ،مبارزە نمود و خواستار تأسيس انجمنھای ايالتی و واليتی و سپردن سرنوشت ]مردم[ به دست
مردم شد .به ھمين دليل مدت چند سال ] ١٢سال[ درتھران تبعيد و زندانی بود و در سال ] ١٩١٦يا [١٧
14
ميالدی در مقابله با ھجوم روسھا ...به افتخار شھادت نايل آمد ".
 .٤فصلی از کتاب "نظری به تاريخ و فرھنگ سقز" ،عنوان "سقز در مشروطيت ايران و نھضت تنباکو"
گرفته است .عمر فاروقی نويسندە کتاب در اين فصل قاضی مال محمدکريم شيخ االسالمی متخلص به
کوثر را "رھبر مشروطه خواھان ]سقز[" ناميدە )ص ،(٣٢ .نامه او به ميرزای شيرازی تحريم کنندە
تنباکو را نقل کردە است که در آن از ميرزا به عنوان "رييس علمای ايران و سلطان بيشه شيران" نام
بردە شدە است .کوثر در تأييد فتوای وی" ،عمل دخانيه" را "بدعتی شنيعه و حرفتی منعيه" ناميدە در
ادامه ميگويد" :ھمت رجال توانستهاست رفع اين بدعت را صورت دادە ،مھر خاموشی بر دھان اھل کفر
و ضالل بگذارد) "...صص .(٢٩ – ٣٢ .نويسندە کتاب در صفحات بعد نوشته است" :مرحوم قاضی

کوثر در جريان مشروطيت با دارالشورای تبريز تماس گرفته ،سپس نمايندەای از سوی سقز انتخاب و به
اين شورا در تبريز اعزام شدە است .نمايندە مزبور در تماس با ستارخان و باقرخان بودە برای تشکيل
انجمن سقز تالش کردەاست ،نمايندە مرحوم قاضی کوثر و مردم سقز ،حاج احمد ملقب به ملک
15
التجاربود) ".ص(٣١ .
 13شيخ رئوف ضيائی" ،يادداشتھائی از کردستان" ،بهاھتمام عمر فاروقی ،مرکز نشر فرھنگ و ادبيات کردی ،اروميه  ،١٣٦٧يادداشت ھشتم.
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سيد محمد صمدی" ،نگاھی به تاريخ مھاباد" ،انتشارات رھرو ،مھاباد  ،١٣٧٣صص.٣٣٥ – ٣٣٧ .
ھمچنين :ابراھيم افخمی" ،تاريخ ادب و فرھنگ مکريان – مھاباد و سردشت و اشنويه" ،جلد دوم ،انتشارات محمدی ،سقز ،١٣٧٣
صص١٦٧- ١٦٩.

 .٥بنا به اعالم شادروان خليل فتاحی قاضی ،زمانی نه چندان دور از انقالب مشروطيت ،کميته حزب
آزاديستان شيخ محمد خيابانی در مھاباد به رياست ميرزا ابوالحسن سيف القضات ،شاعرملی ،روحانی
برجسته منطقه مکريان و نخستين رييس ادارە معارف مھاباد تأسيس شد .قيام خيابانی درحقيقت ادامه
جنبش مشروطه و به منظور تضمين دستاوردھای آن در ھمان شھری برپا شدە بود که آخرين سنگر دفاع
از مشروطه نيز بود 16 .بنا به نوشته 'ھيأت تحريريه' مجله 'آزاديستان' ارگان جنبش مزبور ،در شمارە
سوم آن )ص  ،(٤٢سيف القضات سه قطعه شعر فارسی برای درج در مجله آنان فرستادە است که يکی
از قطعات در ھمان شمارە درج شدە است 17.اينھم قطعه دوم اشعار فارسی سيف ،که نسخه خطی آن در
اختيار خانوادە قاضی است:
"شد ساحت تبريز يکی طرفه بھشتی
از سعی تنی چند
اھلش شدە يکسر ھمه افرشته سرشتی
از نطق يکی چند
بيدار شدە يکسرە از خواب جھالت
بافکر و تأمل
افتادە پی علم چه مسجد ،چه کنشتی
باقصد و تمايل
آزاد شو ای فکر! به اين مرحله روکن
با دست تجدد
از صحن بھاری بستان اين گل و بوکن
باجمع و تعدد
در سايه اين علم شد آزادی ملت
ترتيب چنان است
زين ،راه توان برد به آبادی ملکت
 15عمر فاروقی" ،نظری به تاريخ و فرھنگ سقز کردستان" ،ناشر موءلف ،چاپ اول  ،١٣٧٤فارسی
 16خليل فتاحی قاضی" ،تاريخچه خانوادە قاضی در واليت مکری" ،ويراستار قادر فتاحی قاضی ،تبريز ،١٣٧٨ص ٤٨
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حهسهن سيف قازی و انور سلطانی" ،سيف القضات و جنبش شيخ محمد خيابانی به استناد سه قطعه شعر فارسی سيف " ،پيام کردستان ،شمارە
 ١٠ ،٣١تير  ،١٣٨٥صفحه ٩

مقصود ھمان است
مانع نبود در رە عشاق پی وصل
ای مرگ! فداتم
سردادن اول قدم مرحله ،خوکن
کاين است حياتم
زين پس ديگر ،ھمسايه به ما کار ندارد
خود در سر کاريم
چون بر کمر خويش زدە دامن ھمت
نه مست وخماريم.

 .٦حاجی باباشيخ سيادت روحانی نامدار و فرزند شيخ عبدالکريم زنبيل  -از مشايخ خانقاه نقشبندی که
ديرتر از سوی پيشوا قاضی محمد به رياست کابينه جمھوری کردستان منصوب شد ،در سالھای جنگ
اول جھانی رييس "حزب اتحاد اسالم " ھواخواه عثمانی و معارض سپاه روس تزاری در کردستان بود.
او از طرفداران مشروطيت بود و بنا به گزارش منابع موجود  ،18در يکی دو دورە از نخستين دورەھای
نمايندگی مجلس شورای ملی ايران در انتخابات شرکت و يکبار با اکثريت آراء مردم ،به نمايندگی منطقه
مکريان )ساوجبالغ مکری و حومه ،شامل بخشھای بوکان و سردشت( انتخاب شد ولی دولتيان "سيد
محمدرضا مساوات" از اھالی برازجان فارس 19را از صندوق رأی بيرون آوردند .ميرزا عبدالعزيز
مفتی )صدرالعلما( ،نمايندە سقز و بانه در مجلس ،به حضور وی در پارلمان اعتراض کرد 20.حاجی
باباشيخ برای چندين دھه يکی از فعالترين چھرەھای سياسی کردستان بود.
آنچه که گمان خوانندە را در چرائی شخصيت شکنی آقای ھوشمند به سئوال وا ميدارد ،اين است که وی
به تلويح خواسته است از طريق ارتجاعی قلمداد کردن آيت  Oمردوخ ،ديگرعلمای اھل سنت را نيز
مرتجع بشناساند و حتی ذھن خوانندە را از راه روحانيون و بگونهای غير مستقيم به کليت جامعه اھل
سنت کردستان برساند .اين ديگر خطايی نيست که به سادگی بتوان از آن گذشت .طبيعی است در آن
برھه تاريخی و با وجود فعاليت مھرەھايی چون ساالرالدوله در کردستان ،نيروھايی به جانبداری دولت
محمدعليشاھی ھم برخاسته باشند ،واقعيتی که در تھران و رشت و تبريز وکرمانشاه و قزوين و اصفھان
 18ڕەحمان محهمهديان " ،بۆکان له سهدەی بيستهمدا – کۆی  ٨١بهڵگهنامه" ،نشر کولهپشتی ،تھران  ،١٣٨٩صص ١٧٤ .تا  ،١٨٠کردی
 19سيد محمد صمدی ،پيشين ،ص٢١٣ .
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عومهر فاروقی" ،حاجی بابه شێخ سهرۆک وەزيرانی حکوومهتی ميللی کوردستان" ،بهڕێوەبهرايهتی چاپ و باڵوکردنهوە ،سلێمانی ،٢٠٠٨
ص ،٦٨ – ٦٧ .کردی

ھم به روشنی ديدە ميشد .اما رويه ديگر قضيه يعنی مبارزە بخشی از جامعه در راه استقرار مشروطه
ھم ،واقعيتی است که منابع تاريخی در مورد آنھا کم نيست وتنھا آقای ھوشمند است که در اين رابطه کم
آوردەاست:

الف" .س .م .الزاريف" نويسندە روس با استفادە از اسناد آرشيوحکومت روس تزاری مينويسد" :انقالب
دسامبر  ١٩٠٥ايران تأثير بزرگی بر کردھا گذاشت ....و در آيندە ھم کردھای منطقه سلماس ،اروميه و
21
مھاباد کمک زيادی به انقالب کردند".
ب .م .کاردوخ به نقل از "آرشيو سياست خارجی روسيه شوروی" در رابطه با محالفت اقبال السلطنه
ماکويی با مشروطيت مينويسد" :سهھزار کرد مسلح به رھبری "عزت  Oخان" ،...اقبال السلطنه را از
شھر ]ماکو[ بيرون راندە به ورای مرزھای روسيه رساندند .(٧٧ .٢) ".ھم او از زبان "ای.ئو.
فاريزوف" مينويسد" :بدليل مشارکت فعاالنه کردھای اروميه از انقالب مشروطيت ،ادارات دولتی شھر

در ماه نوامبر  ١٩٠٦به دست انجمنھای محلی متشکل از نمايندگان منتخب مردم ،افتادند".
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پ .حاج حکيم نيلوفری)پيشين( ،در يادداشتھای خود راجع به مشارکت مجاھدين سقز در جنگھای تبريز ،
مينويسد..." :ھمان روز خبر رسيد که دستهای ديگر از کردھای مناطق بانه و سردشت و بوکان آمدەاند تا

به مجاھدين در تبريز بپيوندند ...پس از آن نيروھای بيشتری از کردستان آمدند ليکن معلوم شد قوای
دولتی در نزديکی مياندوآب راه را بر آنان بسته ....آنانرا قتل عام کردەبودند)(٣١
" ...ستارخان و بعد باقرخان ھريک با چند نفر به ديدن ماآمدند وبسيار محبت کردند و برای فردای آن
روز ھر دونفر از سواران ما و چندنفر مجاھد کوچه بهکوچه ميگشتيم و ندا ميدادند برادران کرد نيز به
ياری ما آمدەاند ... (٢٤) "...ھمان روز ھرپنج نفر سوار مجاھد تبريزی دونفر از مجاھدين سقزی را
برداشته و سوارە در شھر تبريز ميگردانيدند و مردم از خانهھا برسر ما نقل و نبات ميريختند....
ستارخان و باقرخان اجازە دادند برای عيد فطر عازم سقز شويم و دستوردادند يکصد سوار تبريزی ما را
با احترام تا شھر گوگان روانهکردند .بعداز دوروز به سقز مراجعت کرديم و پرچم مشروطه را که بهما
دادەبودند در حياط بزرگ خانه پدرم کوبيديم)".ص(٤٠ .
  ...در اين سفر]سفر اردبيل[ ،ما کردھا ھميشه در اطراف ستارخان حرکت ميکرديم و او حفاظت جانخو د را به ما سپردە بود (٤٩) ".ودر پايان ..." ،ستارخان فرمود تا فرمان مشروطيت و ورقه خدمت و
مدال افتخار به اکراد دادە شود و لقب "معتمد"ی نيز به به آقا عبالصمد قاضی اعطا گردد ....بعد از سه
شبانه روز به سقز رسيديم .آنگاه پرچم مشروطهرا به خانه ما آوردند و فردا منادی کرديم که اھالی سقز

 21س .م .الزاريف ،آرشيو وزارت امور خارجه روسيه ،بخش "خوان ايران" ،١٩٠٧ ،بخش  ،٦٥٢صفحه  ٢٤برگرفته از کتاب الزاريف به نام
"مسأله کرد) ،"(١٨٩٦- ١٩١٧جلد اول ،ترجمه کردی دکتر کاوس قفتان ،بغداد ،١٩٨٩ ،فصل چھارم ،ص١٩١ .

 22آرشيو سياست خارجی شوروی – بخش فارسی ،سند شمارە  ،٦٥٢صفحه  ٢٤و  ،٣٣٣مورخه  ١٩٠٧ /٤ /١٤برگرفته از :م.
کاردوخ" ،جنبش کردھا از ديرباز تاکنون" ،جلد  ،١٩٩٣ ،٢سوئد ؟ ،صفحه ٧٧

جھت صرف شربت و شرکت در جشن باشکوه آمادە گردند .دوروزتمام شربت خوری و سه روز
23
چراغانی بود)"...ص(٥٤ .
سخن کوتاه ،آيت  Oمردوخ کردستانی ،ھمراه با بخشی از روحانيت اھل سنت کردستان و بخشی از
تودەھای مردم در مبارزات صدر مشروطيت در شھرھای اصلی کردستان مشارکت فعال کردند ولی
ھمراه با جامعه کرد ،عملکرد ميوەچينان انقالب را در رابطه با حقوق ملی و اختيارات محلی خود ،به
چشم ترديد نگاه ميکردند .حرکت آنان از چنين موضعی ،عقالنی و قابل درک بود .نه انقالب مشروطيت
و نه انقالب اخير مردم ايران نتوانستند حقوق مورد مطالبه ملتھای ساکن ايران را احقاق نمايند .ھنوز که
يکصد و شش سال از پيروزی انقالب اول ميگذرد ،وعدە سر خرمن آنان در مورد انجمنھای ايالتی و
واليتی و اخيرا نيز اصل پانزدھم قانون اساسی جمھوری اسالمی ،عملی نشدەاست.
*****
در پايان ،برای نشان دادن نمونهای از تاريخ نگاری آيت  Oمردوخ کردستانی ،انصاف وی در بازگويی
رويدادھا ،ونيز شخصيت حاضرجواب و بذلهگوی او ،به ذکر نمونهای از صفحات تاريخ مردوخ
ميپردازم که در پيوند با مرگ ھمسر اول و ازدواج وی با "بتول"  -ھمسر دوم است ،که در صفحات  ٣٧٨و
 ٣٧٩کتاب ثبت شدەاست .مردوخ با جسارتی که در کمتر مورخ سنتی اسالمی مشاھدە شدەاست ،جريان شب
زفاف خود را در يک مکاتبه شعری با ميرزا علی محمدخان بنی آدم )شريف الدوله کاشی( حاکم وقت
کردستان بازگو ميکند .موضع او و نحوە برخوردش با مسائل بسيار شحصی و خانوادگی خود ،با چھرە
عبوس و خشمگين روحانيون ايران و مراجع تقليد آن تفاوت بنيادی دارد .شباھت کامال اتفاقی اسامی
"امام"" ،بتول" و "احمد" ممکن است ذھن خوانندە را متوجه آيت  Oخمينی نمايد؛ در چنين حالتی،
مقايسه شخصيت آن دو يعنی طبع سليم مردوخ و قساوت ذاتی خمينی ھم ضرورت می يابد .مردوخ
مينويسد:

" ...در اواخر رجب ] [١٣٢٩حميدە خانم عيال اينجانب  ....فوت نمود .شريف الدوله برای جبران ماسبق
]حصر خانگی مردوخ از سوی او ،ص.... ،[٣٧٤.به ديدن حاج ملک التجار ميرود ودر ھمان مجلس
بتول خانم دختر مشاراليه را ]برای من[ خواستگاری مينمايد و ...از آنجا جريان امر را به اينجانب پيغام
داد .....صبح فردای شب زفاف] ،شريف الدوله[ مراسله ذيل را به اينجانب نوشتند :خدمت باسعادت
حضرت مستطاب شريعتنمدار ،مالذاالنام ،زوج بتول و صھر رسول ،عالم منھام ،آقای امام جمعه دامت
برکاته ....چون مجال نکردم در آن موقع عرض احساساتی بنمايم ،اين است حاال استراق فرصت نمودە،
قلم برداشته بوسيله اين نامه به آن امام قادر نيرومند و آن پيشوای توانای خود تبريک ميگويم واساسا
مطمئن بودم که آن عنصر فعال که در تسخير قالع شامخه ھيچوقت عاجز و قاصر نبودەاند .به تصرف
مراکز جسمانی نازنينان البته قادر و روسفيدی مخلصان و پيروان را موجب اند .اميدوارم اين اقدام
شجاعانه حضرت مستطاب عالی موجب و مولد امام زادەای به نام "احمد" که به سعادت ابدی پدر و
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حاج حکيم نيلوفری" ،زندەباد مشروطه ،پاندەباد قانون" ،به اھتمام عمر فاروقی ،نشر گوتار ،سقز .١٣٣٨

فرزند نايل باشند ،گردد .حاال ديگر موقعی است که زوج بتول و صھر رسول را مخاطب ساخته عرض
کنم:
آفرين بر تو ای امام دلير

که نمودی بتول را نخجير

شاد زی در زمانه با دلدار

که نگارافکنی و و باتدبير

مرحبا ای امام دانشمند

خوب کردی تو قلعه را تسخير

خواھی ار من زتو شوم راضی زود اينجا بيا بکن تقرير
رحم ننمودەای ،زھی تقصير!

که چگونه به دخت پيغمبر
اھرمن بايدت به زير کشی

نه فرشته کنی اسير بهزير

ليک دانم زلطف عاطفتت

دل دلدار کردەای زنجير

اھرمن کش امام انجمنی

در ملک زادە ،مھر تواست ضمير

سالھا شاد باش با يارت
سرور انبيا نگھدارت
اينجانب نيز اشعار ذيل را در جواب نوشته ،فرستادم:
مرحبا ای امير خوش تقرير! ای خجسته شريف با تدبير!
از عنايات و لطف قلبی تو

من نمودم بتول را نخجير

گرچه زوج بتول و صھر رسول گشتهام ،ليک در بر تو اسير
ضرب عاشق به پيکر معشوق از رە خدمت است نه تقصير
چشم زخمی به دخت پيغمبر گر رسيدەست ،عذر ما بپذير
حمالت امام خونين است

باحذر باش و ھيچ خردە مگير!

ھرکه را لطف تواست پشتيبان ھست در کار فتح قلعه ،دلير
قلعه کاشی است * نه حصار چين زان سبب بی درنگ شد تسخير!
اگرم پيشرفت سخت بدی

من عقب می نشستمی چون شير

تا فلک داير است و سرگردان تا ملک رشک بخش بدر منير

باد ھموارە لطف حق يارت
"سرور انبيا

نگھدارت"

*توضيح مردوخ :شريف الدوله اھل کاشان ميباشد ،کلمه کاشی اشارە به آن معنی است" .
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کالم آخر اينکه نگارندە اين سطور عنادی با نويسندە محترم جستار نداشته ،اين وجيزە ھم روايت
نامھربانی من با وی نيست ،بلکه اميدوارم آقای ھوشمند متوجه حساسيت نقش خود در پرداختن به تاريخ
مردم و منطقهای باشد که سی وسه سال مورد بی مھری شديد جمھوری اسالمی قرار گرفته ،در فضای
مسموم آن تنھا قلم افراد معلوم الحالی آزاد بودەاست که با ويزای "تابناکی" خود ھر روز از نقطهای از
جھان سر درآوردە ،به عنوان "کارشناس مسائل کردستان" از اين يا آن راديو و تلويزيون فارسی به لجن
پراکنی عليه بزرگان تاريخ کردستان بپردازد .خوب است نويسندە شرايط به شدت غير دمکراتيک ايران
امروز را ،که قطعا بيشتر و بھتر از من به آن واقفند ،فراموش نکردە ،به دنبال نظرات غير واقع بينانهای
که در رابطه با تاريخ معاصر کردستان در مصاحبه با نشريه "چشم انداز ايران " 25بيان داشتند ،به ھمان
سراشيبی نغلطند که قلم به مزدھا غلطيدند .اين درست است که در شرايط امروز ايران امکان پاسخگويی
به تحريف کنندگان تاريخ در کردستان فراھم نيست ولی بسته شدن سنگھا و نبودن يارای دفاع ،حقانيتی به
متجاوزين به حقوق مردم نمی بخشد .ايشان نبايد ندانند که از مجموع  ٣٤نشريه کردی )يا مربوط به
کردستان( که در سالھای حکومت خاتمی امکان انتشار می يافتند ،اکنون تنھا يک ماھنامه ادبی باقی
ماندە ،بقيه زير تيغ سانسور سربازان از جمکران برآمدە رفتهاند .آشکار است که در چنان فضای
سھمگينی امکان پاسخگويی به نظرات نادرست اشخاص امکان عملی نخواھد داشت ،ولی بی جواب
ماندن افاضات 'تابناکی' در اين شرايط غير انسانی ،دليلی بر درستی موضع کسی نخواھد بود.
 ٢٣نوامبر ٢٠١١
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مردوخ  ،پيشين ،صص ٣٧٨ .و ٣٧٩
پيشين ،پاورقی شمارە ٥

