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ها و معادالت سیاسی و فرهنگی قاجاریه در مناسبتهایی است که شخصیتجمله از  خان مکریعزیز

الدین شاه قاجار، ۀ ناصرسیاسی و فرهنگی دور اشته است. تبیین نقش او در روابطای دکنندهنقش تعیین

مختلف تاریخی خواهد بود. در گشای ابهامات تاریخی مذکور و گره ۀتری در برهگشای تحقیقات کاملراه

 گاهیجا، مقاله نیا درتر از حوادث تاریخی این دوره، راستای پاسخ به ضرورت  تبیین جامع و گسترده

 ،یخیتار قیتحق روش از استفاده با وشده  یابیارز و لیتحل ی،عثمان و رانیا یاسیس روابط در عزیزخان

ل از این تحقیق حاکی از این است که رشد سیاسی نتایج حاص .گیردمی قرار یواکاو مورد آن تیاهم

محوری در توزیع زدایی و عدالتعزیزخان در حکومت قاجاریه، بیانگر فضای سیاسی مبتنی بر تبعیض

. این نتایج همچنین انجامیده استامیرکبیر است که به کاهش تمایزهای قومی و مذهبی  ۀقدرت در دور

زدایی شینان دو قلمرو، از جمله دستاوردهای رویکرد تنشمیان مرزن دهد که کاهش تنشنشان می

 رود. سیاسی میان ایران و عثمانی به شمار می عزیزخان در برخورد با التهابات مختلف و کشمکش
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 مقدمه

 عساکر ایران، وزارت جنگ،که عناوینی چون سردار کل  ،عزیزخان مکری سردار

کشوری خود لشکری و  باشی و ریاست مدرسه مبارکۀ دارالفنون را درکارنامۀآجودان

تسلیم  ،کبیرایط سخت و روزهای صعب پس از امیرکه در شر ستا جمله کسانیاز  دارد،

در  .ق(ـه7821-.ق ـه7821) چهل سال حدود عزیزخان .ار بیگانه نشدگزدربار و خدمت

 و به دلیل کفایت و خدمت کردهبه مملکت خود  ،کشوریلشکری و مشاغل عمدۀ

 .(782 ص ،تابانی) و آوازۀ بزرگی کسب کرد ، نامکاردانی

در مقابل سیاست ، مینزاین سرمردان  برخی از که  کبیر،امیرقتل پس از  در دورۀ

لکت مم حافظ چنان که باید نتوانستندآن ،هرات مۀناقضایایی چون مقاوله انگلیس و

پهساالری که در مرزهای ایران و عثمانی در روزهای سمعرفی عزیزخان مکری،  ،باشند

 این دورۀهای شخصیتتواند در شناخت ، میبحرانی به ثبات و آرامش ایران یاری رساند

خصوص در مسائل هب ،سرزمین ایران در حفظهای ایرانی حساس و نقش اقوام و قومیت

تاکنون  ،در خصوص جایگاه و نقش سردار کل ماید.کمک ن ،تحدید حدود مرزهای غربی

سال  در یادگار، ۀدر مجلعباس اقبال  غیر از مقالۀ به وتحقیق جامعی صورت نگرفته 

ای در یا مقاله، کتاب شده نوشته «عزیزخان سردار کل مکری»که با عنوان  .ش7181

زندگی سردار و  دورۀ ناد و فرامین حکومتیالی اسهاما در الب .است تدوین نشدهوی  بارۀ

 اند، ای که به این دوره پرداختههایی که در این دوره نوشته شده و کتب تحقیقیکتاب

 عبارتند از: این مقالهاالت ؤس .مشاهده کردتوان می عزیزخان بارۀمطالب فراوانی در

 ؟ستا ؤثر بودهم ایران و عثمانیدر روابط تا چه اندازه  ،در دربار قاجار حضور سردار کل

عزیزخان از جانب امیرکبیر چه  انتخاب ؟کردها تا چه حد از این حضور تأثیر پذیرفتند

با استفاده مقالۀ حاضر،  ارتباطی به معاهدات و تعیین حدود ایران و عثمانی داشته است؟

جغرافی  تاریخ و» و «ثاراآلو ثر آمال» ،«صریخبار ناحقایق اال» چون یاز منابعی دسته اول

گویی صدد پاسخدر ، «نامیرکبیر و ایرا»همچون  قیقیمنابع تحنیز و  «تبریز دارالسلطنۀ

در  ،سردار کلمانند  های کرد،که حضور شخصیت بر این است فرض تحقیق .ستبه آنها

خصوص در تقابل با عثمانیان  هب ،دربار قاجار تأثیر زیادی بر همدلی کردها با حکومت

 داشته است. 

 

 



 31/  (3213-3212/  3521-3521) نقش سردار عزیزخان مکری در سیاست داخلی و خارجی قاجار

 

 هـ.ق 35213521های در سالط ایران و عثمانی جایگاه کردها در رواب

کردهای مکری در برزخی واقع شدند که بسیار  ،گیری دولت صفوی در ایرانبا شکل

یش از گرا ،صفویان برزخ دین و مملکت. ؛خالص کنند نتوانستند خود را از آت میسخ

 ش بهره این گرایعثمانی از دولت  ،در مقابلو  مذهبی مکری به تسنن راضی نبودند

وجه از دین هیچ و به نندفدا ک راضی نبودند ایران را هامکری ،از طرف دیگر گرفت.می

پس  ؛کردند ی متعددیمکری با صفویان پیکارها یداشتند. کردهانمیخود نیز دست بر

، را (7) «دمدم» قلعۀمبارزات  ،مکری ها و فولکلور منطقۀترانه در هنوز ،سال صداز چند

 محلی ها را بایداما این دشمنی .سراغ گرفت توانمی گاری از آن پیکارها،عنوان یادبه

 ۀشیاند و انیمکر ،برزویی) )مکری با قزلباشان تبریز و ارومیه( دانست نه ستیز کرد با ایران

    . آنهایا همراهی با عثمانی نبودند ،به دنبال جدایی از ایران ،هامکری .(22ص  ران،یا

ها در این اما عثمانی .در مملکت خویش حفظ کنند ،مذهب خود راخواستند دین و می

 ،کسانی چون بدلیسی ،همین دلیلبه د که از آنها استفاده کنند.تالش بسیار کردن ،میان

کهن سرزمین هایی از این و بخشناچار جانب مقابل را گرفته خود، برای حفظ دین 

، خان افشار برای حل مشکالتنادرقلیتالش  .زیر پرچم ترکان عثمانی بردند ،را ایرانی

 در موانع تا دوره قاجار تداوم یافت و این؛ فرجام بود، بیدلیل کارشکنی خلفای عثمانیبه

 . هیچ تغییری ایجاد نشد ،است قبلیدر سینیز قاجار  دورۀ

رای پاسداری از ایران نشان ب یهایتکردها از خود رشاد ،های ایران و روسدر جنگ

 ، به طور کاملکردها عباس میرزا از انتظارات دولت مرکزی و انداز،چشم این از دادند و

ناتوانی ناشی از جنگ ایران در  که باب عالی نتوانست از شرایط چنان شد» برآورده شد.

 ،برزویی) «آشوب تحریک کند.نی و کردها را به نافرما استفاده کند و ،برابر سپاهیان روس

برده و با توجه  سربه تبریز در امیرکبیر که برای ،تجربه این (31ص، کردستان یاسیس اوضاع

  بوده است.بسیار ارزشمند ، قرار داشتهدرجریان وقایع  ،گریبه شغل منشی

 ساالری وشایسته ۀپای ، برنیروها و منابع انسانی مملکت استفاده از در ،سیاست امیر

هیچ تفاوتی بین  وی،برای ت. قومی مبتنی بوده اس های مذهبی وتفاوت نداشتن اهمیت

 و مدارا پایۀ بر ،وعهسیاست امیر نسبت به ملل متب» وجود نداشت؛ ...فارس و ترك، کرد،

دانست که اگر می وی .(382ص ،)آدمیت «داشت تساوی حقوق اجتماعی قرار وحق آزادی 

 غیر ایندر  اما ؛آیدنمی پیش ایعمده یتنارضای هیچ ،باشند مسلط خود سرنوشت به ،کردها
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مذهب سرکشی عشایر کرد همی و تزمینه را برای نارضای ،عثمانیدولت  تحریکات ،صورت

  د.کنها، مساعد مینیبا عثما

 ایی، متوجه شمال اردالن بود؛ منطقهساالرشایستهبا تیزبینی و اعتقاد به ، امیرکبیر

 ،)مک داول «داشت. نظام رابهترین سواره ایالت مکری بوده و نیرومندی از اتحادیۀ» که

، نیدولت عثما ،داشت؛ نخستزیادی نتایج  ،کردستانبه امیر یاست توجه س (738ص

دولت برداری داد. بهرهدست می از برداری از احساسات مذهبی کردها راامکان بهره

 ههای مذهبی دوران صفوی بودگجن ، تابعی ازکردستان سات مذهبی دراحسا نی ازعثما

ها بودند. های این جنگزیتوکینه ووارثان تعصبات  ،ای این منطقه نیزهآذری کردها و و

 ،یا سربازان عشایری تدارك نیروی بنیچه مرزها و پاسداری از وصول مالیات،اگر  ،دوم

و اطاعت  ،دولت مرکزی برابر طبعا  کردها در ،گرفتدست حاکمی کرد انجام میهب

 جنگجویان کردستان را   سهمیۀاوال ،یرکبیرام برای این منظور، ند.داشت تمکین بیشتری

     سراصفهان به در ،شاهناصرالدین  همراه که .ق7812 سال در ، ویثانیا  افزایش داد؛

 اصفهان احضار ، بههمراه والی کردستان به برای بررسی اوضاع، فوج کردستان را ،بردمی

 .(11، کردستان یاسیس اوضاع ،ییبرزو ) داشته باشند حضور ،ه به آن ناحیهشا سفر تا در کرد

ضور خود در زمان حکه از را،  عزیزخان مکریهای کردی چون شخصیتثالثا ، امیر، 

تهران به  ،داشت ش اعتماد و اطمیناناتوانمندی و به کاردانی و هشناخت تبریز او را

 .(8۹2 ،)خورموجی ندفراخوا

یل دیگری نیز داشته باشد. تواند دال، میانتخاب عزیزخان در ابتدای کار امیرکبیر

او متوجه  دوم بود؛الروم نةارز نمایندۀ ایران در معاهدۀ ،های قبل از صدارتدر سال ،امیر

 آنها انتخاب دیگری نیز دارند. ،این موضوع بود که اگر رضایت مردم منطقه کسب نشود

وی  را بهشی و منصب آجودانبا عزیزخان را به تهران فراخواندامیر، که  .ق7813در سال 

و رغبت اهالی مرزی به یکی از بود داد، هنوز مرزهای ایران و عثمانی مشخص نشده 

در رمضان  ،اهالی سردشت به وزارت خارجه نامۀ کننده باشد.توانست تعیینمی ،طرفین

مرزی در روزهای  و دیگر مناطق (8/228ج، اسناد و مکاتبات ایران و عثمانی  نصیری،) .ق7812

 ،اما در این دورهاند؛ جیح دادهایران را تر ،د که مردم این مناطقده، نشان میپس از آن

ت مناسبی از جانب سیاس توانست، استفاده از عزیزخان میعثمانی تبلیغات زیادی داشت

   باشد. هاعثمانی مقابله با تبلیغاتایران و  امیر برای جذب کردها به طرف
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هایی چون شورشبه  ،همین دلیل، بهرا نگرفتنددرس الزم را ف ،از امیرپس  حاکمان 

عبیداهلل توانستند شیخ  هامانیشدند. عثدچار شیخ عبیداهلل و حمزه آقای منگور شورش 

، همچنینی علیه حاکمیت قاجار ترتیب دهند، بزرگ علیه ایران تحریک کرده و غائلۀرا 

های در جنگ اده کنند.نیز استف هامقابل روس از او در جنگ که امکان این را یافتند

موجب  داری کردند، امری کهاز عثمانی جانب ،کردهای ایران ،بعدی روس و عثمانی

ا این اعمال فشارهیکی از موارد  .گردید نها به ایرانآ باعث فشارو شده ها اعتراض روس

که در  استحکمران آذربایجان  ،فیروز میرزابه  ،روسیه کنسول ،اینچکوفاعتراضی  امۀن

    .(۹2 ص )فاروقی، میالدی نوشته شده است7223مه  71
 

  خان مکری سردار کلعزیز 
 از بعد»وی  ،متولد شددر سردشت .ق ـه78۲1م/ 71۹1 درحدود سال ،مکری خانعزیز

که از خوانین معتبر اهل  ،پدر ۀتحصیالت مقدماتی زیر نظر علمای محلی و به توصی

خط خوانده و خوشدلیل که درساین  هب (781ص )تابانی، «راهی تبریز شد. بود...مکری 

 شاه قاجار ارتباط پیدا کرده و بهبا درباریان محمد ه است،کالمی نافذ داشتنیز و بوده 

 نویسندۀ. )هنگ( ششم تبریز وارد شده است فوجدر  یاوری ، به درجۀآنان ۀوسیل

   ، چنین در تبریزی اقامت در ابتدا ،خانکفایت عزیز توانایی ودر باب  ،الشعراءیقهحد

 خصوصیت و ،خان اتابکتقی با میرزاو  الجمله از اقران خود برتری داشتفی» :نویسدمی

از سرهنگی  ، با درجۀبه هرات شاهمحمد ۀحمل در» (7718 ص )دیوان بیگی، «الفتی داشت.

، ش7871رمضان  72 فرماندهان سپاهی بود که هرات را در محاصره گرفت. در

شاه که محمد امان خواست و درخواست کرد ،هراتمیرزا امیر یر کامرانوز ،محمدخانیار

 ،به امر محمدشاه .ن با او مذاکره کنندسی را به داخل شهر بفرستد تا محاصراک ،قاجار

میرزا کامران خان ومحمدمدت دو روز با یاربهو رفته  به داخل شهر ،سرهنگ عزیزخان

و  ،نفرهای آن دو با درخواست بعد .(7137ص ،ثارمآثرواآلال )اعتمادالسلطنه، «مذاکره کرد

 ،موریتأخان در این معزیز شاه برگشت.ز سران افغان به میان اردوی محمدجمعی ا

گاه جای پس،آن  مین دلیل ازهبه ،لیاقت و کاردانی خود را به پادشاه ایران نشان داد

 )نادرمیرزا، «تر شد.هپس از آن وجی» به قول نادر میرزا: بهتری را در دربار کسب کرد.

  (817 ص ، زیتبر ۀدارالسلطن یایجغراف و خیتار
دلیل ، «اآلثارو  مآثرال» در ،است هکردکه خود در این دوره زندگی  ،السلطنهماداعت

 داند.می ویسواد و مذهب سنی  ،را رشیان هراتبرای مذاکره با شوعزیزخان انتخاب 
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 ،مآثراآلثار اعتمادالسلطنه،) «ی به تسنن داشت.هم تمایل چه هم بالنسبه اهل سواد بود و»

ه بود که هدف به وی گفت ،شاه، ضمن گزارش خود به محمدعزیزخان .(321ص/8ج

د از کمک نبوده تا بتوان ، اتالف وقتایران خان از مذاکره بامیرزا و یارمحمدکامران

وی  ه،ب بودخان صائچون معلوم شد نظر عزیز ،ند. بعدهانیروهای انگلیس استفاده کن

  تر شد.گرفته و به قول نادر میرزا وجیه مورد توجه پادشاه قراربیشتر 
میرزا والی فارس ر فریدونب ،والیت فارس ،قـ.ه 7821م برابر با 7237 در سال

، مأمور رسیدگی و حل قضیه دیوان را امیر ،خان قزوینیا نبیمیرز ،شاهمحمد و شورید

 )بامداد، رئیس همراهان خود کردشیراز برد  با خود به عزیزخان را ،خاننبی میرزا کرد؛

تا  ،در شیراز حضور عزیزخان .(182ص/8ج ،یهجر 73و71و71 قرن در رانیا رجال حال شرح

 ،مدتاین  در. ادامه داشت ،به سلطنت نشست ناصرالدین شاه که ،ش7881سال

را  شیراز ،ش7881السدر  .دادنجام میمناطق جنوب ایران ا هایی درماموریت خانزیزع

، سفیدان شهریریش» .بیشتری یافت نقشکه در آن عزیزخان  فراگرفت ی سختشورش

حافظیه حاضر گشته  در تکیۀ ،خان سرهنگخواست نمودند که عزیزالدوله دراز نظام

         (31ص ،ریرکبیام خانی تق رزایم )اقبال، «سخن از در مصالحت و مسالمت کنند.

و خود  حاج میرزا آقاسی بودصدارت  ز دورۀمشکالت فراوانی اوارث  کبیر کهامیر

شناخت ، با درایت و نبوغ د بودقادر به حل مشکالت نخواه ،تنهاییدانست که بهمی نیک

 یهایژگیو از یکی که آنجا از ؛تخان را یافملی و بزرگی چون عزیز هایشخصیت ،افراد

 هاتیظرف ۀهم از کردیم یسعواره هم و بود یساالرستهیشاپایبندی به  ر،یرکبیام

حسب استحقاق بر» .دادبه وی  یدرخور مقام و آورد تهران به راعزیزخان  ،کند استفاده

پادشاه مصلحت دید اتابک اعظم را امضاء و حکم محکم بر طبق  ...اهلیت برتری، و

 .(8۹2 ص رموجی،و)خ «مدعا شرف صدور یافت مسئلت و

ای به روزی نامه چگونگی احضارش را چنین نوشته: ،خاناز قول عزیز ،میرزا نادر

. «بیا تا عزیزت کنمعزیزا »دستم رسید که در آن نوشته بود  هب ،اتابیگ اعظم خط امیر

شاهنشاه مرا  ،مرا بار دادند ،برفتم ؛امیر مرا به حضور شاه فرستاد ،چون به تهران رسیدم

کرده اتابیگ اعظم به ما عرضه  ،های تو به هر جاینیکو خدمت»محترم داشت و فرمود: 

 ردم...باشی نصب کرا به تمامی لشکر ایران آجودان وت است. اکنون هنگام پاداش است،

 (817-818صص ،زیتبر ۀدارالسلطن یایجغراف و خیتار )نادر میرزا، «به کارها هوشیار باش.رو و ب
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روز در بهوزرکفایت و درایت عزیزخان را کامال  تشخیص داده بود و سردار  ،امیر

باشی کل یعنی آجودان ،یر به او بخشیده بودمقامی که ام .شدعزیزتر می دستگاه امیر

 قوا کل، یعنی فرماندهی مسمت امارت نظا وبود  مقام امیرم ئدر حقیقت قا ،عساکر
ك. .)ن کرد دومین دختر امیرکبیر ازدواج  سردارکل، با امیرزاده خانم، شد.سوب میمح

و بدین صورت بیش از پیش به صدر اعظم  (21 ص ؛ شعبانی،731صریزی، ؛ پا811ص  حکیمی

 ؛بوددار مسئولیت اصلی را عهده ،ظامیمهم ن حوادث در عزیزخانمملکت نزدیک تر شد. 

را به عزیزخان مراقبت کلی کار  ،زنجان شروع شد شورش بابیۀ ،ش7882وقتی در رجب 

کشی قفقاز به برای سر ،ولیعهد روسیه ،«الکساندر نیکوالویچ» که یهنگام واگذاشتند.

ولیعهد به  ن را برای استقبال ازخا، عزیزامیر برای ایجاد ارتباط حسنه، آمدمی ایروان

ال همایون و یک رشته حمایل با یک قطعه نشان تمث ،خان مکریعزیز» ایروان فرستاد.

 «وان گردید.عازم ایر ولیعهدان با عز  و تمکین است...و سالطین  گون که خاصۀآسمان
 (13ص رموجی،و)خ

 ،تهران ، در شمارۀ هفتم، دربارۀ ورود عزیزخان به دارالخالفۀاقیهوقایع اتف روزنامۀ

، که اشی عساکر منصورهبودانآج ،خانعزیز ،الخاقانجناب مقربعالی» د:نویسچنین می

زل حضرت پادشاهی که برای مزید اتحاد باحوالپرسی و مناعلی ،الجوانباز جانب سنی

 .(1شماره )وقایع اتفاقیه، «رفته بود از ایروان مراجعت نمودهمبارکی نواب ولیعهد امپراتوری 

 ،شد. در این سفر عازم اصفهان ناصرالدین شاه به همراهی امیرکبیر ،ق7811در اول رجب

 برای نظم قشون شهر و ارگ در تهران ،ایران بود باشی کل عساکرکه آجودان ،عزیزخان

 کارهای کشوری و لشکری در دست او قرار گرفت.اختیار تمام  ،یقتماند و در حق

های و دستورات و توصیهبود  شده متمکندر منصب عالی لشکری ایران خان عزیز

از همان آغاز مورد غضب مخالفان  ،همین دلیل به .کردمیاجرا  امیرکبیر را به طور کامل

جرای اعزام سردار قرار گرفت، مایشان پیوستگان ا خان نوری وآقا علیا،امیر از جمله مهد

 ،زنجان و تهنیت ولیعهد روسیه و سپردن امور تهران به سردار برای شورش بابیۀ

و ترور نافرجام  ،باب محمددر ماجرای سیدعلی به خصوص حسادت آنها را برانگیخت و

 به سرکوب و یدگیرس یبرا موضوع نیا که تهران شمال در باب روانیپ توسط شاه

سردارکل  ،این ماجرادر  .بیشتر موجب حسادت بوده است ،شد محول سردار خانزیعز

ایشان، ، آقاخان نوری بود درافتاد ،آنها ۀدستیما  با عمال سفارت انگلیس که سرمستق
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راه افتادند و دربار با هم بهو برای این منظور عوامل بیگانه  ،کبیر رفتندابتدا به سراغ امیر

  .(2 ص )رائین، کردند و به نتیجه رسیدند خود همراه باالخره شاه را نیز با

قابلیت  بر استفاده از ،حتی در دوران عزل های قدرت وهظآخرین لح در ،امیر

 ۀدور در شاهنیناصرالد و ریرکبیام یهامکاتبه ازآنچه  .است کرده تأکید مکری عزیزخان

در جای  ،کند که سردار، امیر را مطمئن میشاهاین است که  ،دیآیبرم ریام یبرکنار

برابر  .قـه7812 محرم 87 در نامۀ، دو روز پس از عزل امیر ،خود باقی خواهد ماند. شاه

وزیر جنگ خواهد بود و تمام کسانی که  ،باشیآجودان» نویسد:میم 7227نوامبر  71با 

اهد اید در مقامشان باقی خواهند بود و به قدرتشان نیز افزوده خو، آنها را گذاشتهشما

دهد ، نشان میو ترفیع مقام او ابقاو تأکید بر عزیزخان نام ذکر  (122 ص ،)آدمیت «شد.

 بوده است. مصر  این امر درچه اندازه تا امیرکبیر که 

سابق بر سر کار مانند  ،عزیزخانرا ادامه داد؛  کبیر راه اوپس از عزل امیر ،کلسردار

یافتگان خان نیز از پرورشکه عزیز این دلیل حسادت و خان بهآقا .خود باقی بود

دلیل  شاه بهالدیناما ناصر ،فرجام کار امیر برساند او را نیز به تمایل داشت ،کبیر بودامیر

 ویزیادی به  عالقۀ دید،سردار میاز فراد، امر قشون و تربیت ا که در ادارۀ سن کفایتیح

و خلعت قرار داده نایت عمورد او را بار ستود و چندینایستگی او را میاره شداشت و همو

با  آقاخان نوری دشمنی» افزودخود بر کینه آقا خان میامر، چند این هر به او داده بود.

امان شنیده بود که به خلوت از این مرد راز دل شاه از نم  از آن جهت بود که ،سردار کل

 (811 ص ز،یتبر ۀدارالسلطن یایجغراف و خیتار )نادر میرزا، «داشت که او را برکشدنکو گوید. بیم 

 سردار را نداشت.   ت و جسارت برخورد با أاما جر
. ه شداندازی به عزیزخان سپردو راه تبلیغی دارالفنون در دوران تأسیس امور

نوشت   عزیزخان ای بهنامهم 7227نوامبر7۹.ق برابر با ـه7812 محرم83 در ،خانمحمدعلی

 شناسی وبابت حکمت و هندسه و معدن علوم از» مبرای تعلی که تأسیس دارالفنون را

، خانعزیز (121 ص )آدمیت، «مردم اخبار و ترغیب و تحریض نمایند. آداب جنگ به همۀ

.ق برابر با ـه 7812 الثانیعربی72، در یخصوص در علوم نظامهب ،دلیل شایستگی علمیبه

کارهای مدرسه را به  ،ودطرف خو از  به ریاست دارالفنون انتخاب شد م7228فوریه 7۲

به  محمدخان ،چون وی به سلطانیه مأمور شد» بیگی واگذار کرد.محمدخان بیگلر

 مطمئنا  این مدیریت نیازمند (11ص )هدایت، .«در امور نظام نامزد گشت مراقبت
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اعتمادالسلطنه گواهی علمی  اشخاصی چون بوده است. دانش سردار وتوانمندی علمی 

 .(7۹۲ص ،قاجار ۀدور استگرانیس )خان ملک ساسانی، اندرفتهگ ردست سردا را از خود

به  در نهایتروابط عثمانی و روسیه به تیرگی گرایید و م 7223.ق/ـه781۲ در سال

عثمانی یاری فرانسه و انگلستان به  ،هادر این جنگ د.انجامیدو دولت این جنگ بین 

برد به این سر میدولت بهز دو که در تعارض طرفداری یکی ا ،شتافتند و دولت ایران

ربی غ حدبه سر ،خان سردارکلپاهی به فرماندهی عزیزهزار سکه چهل کرداکتفا 

جان را دستور داد تا ورود والی جدید امور آذربای مکری آذربایجان بفرستد و به سردار

 در» ماه به طول انجامید. 2 ،خان در حدود مرزیسرپرستی نماید. حضور عزیز

از راه احتیاط با لشکری به  زخانعزی ،علت جنگ روس و عثمانی بهم 7223 .ق/ـه781۲

که در پی  خانآقا( 818ص )ریاحی، «خوی آمد و مدتی در خوی و بعد تبریز توقف نمود.

رحدات آذربایجان پاهی به سبا چهل هزار مرد س ،عزیزخان که از آن پس ،صتی بودفر

چینی یافت و شاه را نسبت د، فرصت دسیسهشاز مرکز دور و  (172 ص )صمدی، دش روانه

ای طهاع علل و اغلوجرایمی مشتمل بر انو تا اینکه صحیفۀ» کرد.، بدبین به سردار کل

سال کل به تهران درمحض ورود سردار هبآقاخان،  (71۹ ص )افخمی، «کرد.فراهم  .چند..

شاه  الدیناصرها از نصب و مسئولیتامن از همۀرا  فرمان عزل ویم 7221.ق/ ـه7811

 .کبیر دادالدوله قاتل امیرخان حاجبعلیگرفت و آن را به دست حاج 

. ای فرستادرا به گوشهکدام ت و هرار بس، راه را بر مردان خدمتگزخان نوریآقا

 ص نوری، )سعادت به سردشت رفتم 7222.ق/ سپتامبر ـه7813 در محرم سردارمکری

دستور داد  ،نظام که پیشکار آذربایجان بود یروز ،اهللبه برادرش میرزا فضل آقاخان .(8۹۲

ای سردشت هآمیزی حسابنحو توهینبه تبریز فرا خوانده به که عزیزخان را از سردشت

نظام که از ارتباط  ین هنگام سخت بیمار بود اما وزیردر ا ،خانرا از اوطلب کنند. عزیز

در ظاهر  ،برخالف امر برادر ،تبه شاه خبر داش هابا شاه و ارسال نامهن عزیزخان نها

ده بود که قصد رخان را مطمئن کده و اذیت کرد، اما در نهان عزیزخان را فرا خوانعزیز

 .(813 ،زیتبر ۀدارالسلطن یایجغراف و خیتار میرزا، )نادر اذیت او را ندارد

شاه  به دربار معدلت مدار»خان عزیز دیگر ربا ،از منصب صدارتز عزل آقاخان پس ا

به  ،هنگام این در فی السابق در خدمات محوله استقالل و اسقرار یافت.کما ،ضاراح

بایجان، هزاده آزاد، و پیشکاری مملکت آذراتابیگی شا مدارج اعتال و اعتبارش افزود،

 (71۹ ص ،)افخمی «مشاغل و مناصب سابقش گردید. ضمیمۀ
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مظفرالدین پیشکار  عنوان را بهعزیزخان  ،شاهناصرالدینم 721۲.ق/ ـه7811 در سال

سامان داده آنجا را اداره  و سرند به کارهای آن والیت انتخاب کرد تا بتوادر آذربایجان 

 ،عد. در واقاثری نده، ترتیبولیعهد و اتباعشتأکید و توصیۀ او این بود که به حرف  .دکن

امور آن  رۀااختیاری در ادواقع، به ،ولیعهد بود وان خشخص عزیز ،حاکم واقعی آذربایجان

 ،شاهتا زمان مرگ ناصرالدین تقریبا  ،اساس همین سیاست ناصری. برایالت نداشت

اهمیت زیادی از نظر داخلی و بوده و همواره حد روسیه و عثمانی بایجان که سرآذر

سردار که شهامتی بسیار داشت کار مملکت از پیش ». شدمیاداره ، شتدا خارجی

( 121 ،زیتبر ۀدارالسلطن یایجغراف و خیتار میرزا، )نادر «ور بودفت. مردم مرفه و ممالک معمگر

، ق718۲ ترتیب عساکر موفق بود که بعدها در سالردار چنان در کار نظام و س

عهد  ز درج»نویسد: آن می بایجان و نیروهایایالت آذر ، دربارۀمافیخان نظام قلیحسین

 نظام مافی،) «طور)منظم( ندیده بودم.چ وقت قشون آذربایجان را این هی ،خان سردارعزیز

 (812 ص
الدوله به ترکستان و مرو بود تا حشمتحمالت  ،ش781۹ یکی دیگر از وقایع سال

، برای تدارکات خانن کند. عزیزبلکه اشتباهات آقاخان نوری را در آن ناحیه جبرا

 بهو های فراوانی کشید زحمت ،کشیمهمات در این لشکر نیروهای آذربایجان و تهیۀ

 .(۹1 ص )مستوفی، اعطا شدبه وی  «امیرنویانی» همین دلیل از طرف پادشاه منصب

شهر تبریز و در سرای  در ش(،783۹) ق7821 شوال72 تاریخدر عزیزخان  ،سرانجام

 دفن کردند. «سیدحمزه»، جنب بقعۀ اب تبریزسرخ او را در محلۀ خودش درگذشت.

 : نویسدمیین چنکربالی خود  شاه در سفرنامۀلدینناصرا
مام رفته بودم تلگرافی صبح ح ،طاق اتراق شدم، در پایق 7821/شوال/7۹ ،روز پنجشنبه»

 ،عزیزخان سردارکل ،ق 7821هم شوال هیجدالممالک رسید که شب چهارشنبه از مستوفی

قریب به  ،، با اینکه سن سردار مرحومروز ناخوشی در تبریز فوت شده استبعد از بیست 

  (822 کربال، ۀسفرنام شاه، )ناصرالدین «از فوت او بسیار افسوس خوردم. ،دبوهشتاد سال 

  :نویسدچنین می «ایران و ایرانیان» اش به نامسفرنامه درنیز پوالك 
 همین دلیل شاه فعلی ، بهاندصالبت و شرافت شهره ، در کارهایشان به)کردها( آنها»

به یک سپاهی ک رد به نام  اش رادهخانوا و حفاظت شخصی خود ،شاه()ناصرالدین

که وی  تواند کامل اطمینان داشته باشددیگر می زیرا ،آجودانباشی عزیزخان سپرده است

 (83ص ،(انیرانیا و رانیا) پوالك مۀنا سفر )پوالك، «.در هر احوالی در کنارش خواهد بود
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خان علی د.الدین شو سیف خانعلیخان، حسین هایبه نامب سه پسر صاح ،زیزخانع 

زمانی که  و کردمیو در قشون ایران خدمت  هفرمانده فوج چهارم تبریز شد ،جای پدربه

الدین که چندبار به حکومت سیف ..سرهنگی داشت ۀسردارکل وزیرجنگ شد درج

 خانپسرش محمدحسین درگذشت. ش7812 در حدود سال ،الغ مکری رسیدساوجب

و مورخ بوده و در شهامت و شجاعت شهرت  امیری هوشمند، با اطالع، السلطنه(سیف)

  نویسد:او چنین می دمرگان دربارۀ. ستا داشته یسزایهب
عربی و کردی آشنایی داشته و  ،فارسی ،های ترکیبه زبان ،هوش و فراست بودمردی با»

دانسته و هرچند دانشگاه نرفته و به خارج هم برای تحصیل مانی میکمی هم انگلیسی و آل

 )دمرگان، «اند پیشی جسته است.اروپا رفته برای مطالعه به، بر ایرانیانی که مودهمسافرت نن

 (8/31ج ران،یا غرب یایجغراف

کشته  ،به آذربایجان حمله کردندی ترك عثمانی امراکه  وقتی ،ش78۹8به سال ،وا 

پسری به نام  ،تنها ،از محمدحسینخان»( ۹8ص ،7۹73-7۹72 بزرگ جنگ در رانیا )سپهر، شد

سان نبالین خاك نهاد و بدی اند که به نداری و پریشانی سر بهسردار باقی مخانعلی

 (111ص ،(کوردستان یرانیم ماله یژویم) فنامه ره شه ،)بدلیسی «ندان سردار خاتمه یافت.خا

 

          اهمیت حضور عزیزخان مکری در دربار قاجار

ترل بیشتر دولت مرکزی بر موجب کن ،قاجار گیری عزیزخان مکری در دورۀقدرت

مرکزنشینان بوده مردمان مرزنشین کرد با ق کردنشین و احساس نزدیکی بیشتر مناط

 مراتب به و گشت نامبردار شاه آستان در ،طایفه آن از ،سردارکل عزیزخان چون» است.

 رستم بن) .«گردید سامان و رونق با دیار آن کارهای الجرم ،نمود ارتقاء عالیه مقامات و

 (712ص ،ییبابا
 در ،امیر که کرد ثابت ،کبیرامیر عصر قدرت در سهیم فردی عنوانبه عزیزخان ارتقاء

 از ،منطقه کردهای چون است؛ نکرده اشتباه ،منطقه این بهخاص  توجه و خود انتخاب

 طبیعی حقو  بوده ایران غربی مرزهای برای خوبی مدافعان ،ایران تاریخ ابتدای همان

 این از ،رامی جانشینان هرچند. باشند داشتهدر اختیار  را قدرت از سهمی دانندمی خود

 عبیداهلل شیخ قیام به کارزمانی که  تا ؛نگرفتند فرا را الزم درسو  نکرده استفاده موضوع

 پایگاه از که حکامی آن که فهمید و برد پی خود خطای به حدودی تا ایران دولت ،رسید

 بعدها ،دلیل همین به و ناتواننددر ادارۀ امور  عمال  ،نیستند مندبهره قدرت محلی

 نه ،عزیزخان استفاده کردند. سردارکل اعقاب از ،مکری الدینسیف و گروسی امیرنظام
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 ،هرات ۀقضی درو  رانیاشرق  در بلکهغرب ایران،  نیکردنش قطامن مسائل در تنها

 ،افغانستان ۀلئمس به وی .بود داده نشان ایارزنده خدمات ،ق 7821-7823 هایدرسال

در  پاریس قرارداد و ،م7221در  هرات ۀنامهمقاول هنگام بهو  داشت حساسیت عمیقا 

 این در که قبلی نقش و پرستیوطن عرق و گرینظامی شغل تعصب مناسبتبه ،م7221

 نوری آقاخان هایخیانت از پردهبی ،بود شاه با هروقت، داشت محمدشاه زمان از قضایا

 تریناصلی از را رمکریسردا معاصر، پژوهشگران و محققین اغلب ،سبب همین به .فتگمی

 صدارت ازوی  برکناری و شاهناصرالدین به آقاخان، وجودی عیتواق شناساندن عوامل

 در ،مذهبیسن یعنصر عنوانبه توانست ،سردارکل نیهمچن .(782ص ،یتابان) دانندمی

 ،یسن یکردها از یابزار ۀاستفاد مورد در را یمانعث یهااستیس رانیا حکومت خدمت

 یروهاین کل فرمانده عنوان به ،یمرز یبرخورها در کل سردار حضور. کند برآبنقش

 . است بوده ثرؤم اریبس هیروس با یعثمان یهاجنگ طیشرا در خصوصهب ،رانیا

 جواریهم به جهتو با ،آذربایجان پیشکار عنوانبه عزیزخان از شاهناصرالدین استفاده

 نزد عزیزخان اهمیتنشانۀ  ،ایالت این در آنها تحریکات و ،عثمانی و روس با ایالت این

 اعتراف به زبان ،خود سیاسی خاطرات در الدولهامینت. اوس توانمندی بر اقرار و شاه

 مثل ،کردمی روانه تهران از را آذربایجان واقعی حاکم همیشه ،شاهناصرالدین» .گشایدمی

 ،کارها صدر در عزیزخان همراهی (821ص الدوله،نیام) «.گروسی امیرنظام و مکری سردار

  .شدمی مرکزی دولت با دیار آن مردمان همراهی و مکری والیت سامان و رونق موجب
 

 یعثمان و رانیا روابط در یمکر خان زیعز نقش

 نزد به او اعزام لیالد از یکی که چنان ؛است بوده سنت اهل مذهب به بندیپا ،سردارکل

 بامذهب بودن وی وی و هم تسنن مذهبهمین  ،ق7821 سال در هرات انیشورش

که اعتمادالسلطنه  است؛ چنان بوده هرات انیشورش ،ارمحمدخانی و رزایم کامران

 دردورۀ رانیا خیتار سالچهل ،اعتمادالسلطنه) .«داشت تسنن به یلیتما»کند، وی تصریح می

توانسته دلیل مذهب سنی او  ، بهعزیزخان انتصاب (321ص ،8ج، شاه نیدناصرال یپادشاه

 نیا در چون ؛زیادی داشته باشد ریأثت عثمان و رانیا ۀیهمسا قدرت دو روابط براست 

برای  ،و اتحاد اسالم ،مسلمانان بر خالفتتبلیغی  ۀحرب کرد از، عثمانی تالش میدوره

-یناراحت هیصفو ۀدور از که ،یمکر تیوال خصوصهب و رانیا مذهبیسن یکردها جذب

 اما .ندک استفاده ،بودند دهیدبا حاکمان  خود تفاوت مذهبی سبب به فراوان یها



 51/  (3213-3212/  3521-3521) نقش سردار عزیزخان مکری در سیاست داخلی و خارجی قاجار

 

 بر را راه ،عزیزخان انتخاببا  ،نداشت یمذهب تفاوت به ییاعتنا چیهکه  ،ریرکبیام

وجود و حضور  با .ببرند بیشتریاز تبلیغات خویش بهرۀ  نتوانستند آنها و بست هایعثمان

به این  ؛شدند ساکت زدند،می دامن را ستیزیشیعه همیشه که هاعثمانی ،ردارکلس

 دولت از کردها بوده، امور رأس در سردارکل چون شخصی ،زمانی ۀدور این در دلیل که

 خصوصهب و کرد مردان خصوصیات از ،این و اندداشته بیشتری تمکین و اطاعت مرکزی

 و دارند بیشتریپذیری اطاعت ،خود جنس از حاکمانی مقابل رد که است مکری عشایر

 .کنندیم سرکشی و عصیان ،دیگران مقابل در
 که شد باعث تنهانه ،رانیا عساکر کل یآجودانباش عنوان به کل سردار حضور

 یامپراتور آن به یکمتر لیتما ،یعثمان یامپراتور یمرزها در مذهبیسن یکردها

 یفراوان تالش کشور تیامن امور مصدر در شخصا  خود ،زین کل ردارس بلکه ،باشند داشته

 یهاکمک ،هاروس گرچه. کند ، ایمنیعثمانطرف دولت  از را رانیا یمرزها تا کرد

 سردارکل جانب از ،را هایعثمان به رانیا یمرز نیکردنش یشهرها مذهبیسن مردم

 که چنان ؛اندداشته را وعموض یریگیپ درخواست رانیا دولت از ،کردهیم قلمداد

 به ،سردشت مردم» که نوشته جانیآذربا حکمران به ،م7223 مه71 خیتار در نچکوفیا

-آدم توسط به ،همه نیا وند فرستیم زهایچ ریسا و خنجر ،تفنگ یعثمان دولت سمت

 نیا در سردار انتصاب اما (۹2 ص ،یفاروق) «.دهدیم یرو سردارکل ،راألمراءالعظامیام یها

 از ،مذهبیسن یهاافغان گرید جانب از و کرده متهم را او هاروس که ،طیراش

 کمک هایعثمان به ،رانیا قیطر از که دهد اجازه آنها به که اندخواسته شاهنیناصرالد

 فرستادند رانیا شاه خدمت یلچیا نفر کی ،القولمتفق افغانستان ممالک یاهال»، کنند

 مسلمانان عموم عهدۀ بر و است کارزار و غوغا کفار فهیطا اب را اسالم پادشاه ،امروز که

 ۀزمر از زین تو اگر میهست حاضر یهمگ ما. آورند جابه امداد و اعانت طیشرا است الزم

 رواسم نموده یمرع را مساعده قیطر ،آمده ما با برداشته را خود عسکر ی،هست اسالم

ی، اسناد و رینص) .«میبدان را خود فیتکل ما که کن جواب اال  و دیآ عملبه امداد و اعانت

 یفرمانده با زین هیمانیسل به یاعزام یروین که و این (1/21جمکاتبات ایران و عثمانی 

اعزام شده  بوده مذهبیسن بالطبع و ،سردار زخانیعز ۀبرادرزاد که ،پیسرت پاشاخان

 نشان امپراتوری عثمانیخصوص در مقابله با ، بهسردار بهشاه قاجار  کامل اعتماد از ،بود

 که داعیۀ خالفت اسالمی نیز داشته است. دارد
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در حالی به مرزهای غربی اعزام شده  ،سردارکل ، این است کهدیآیبرم اسناد از آنچه

 .اندداشتهینم دور نظر از را ینظام برخورد احتمال ،هایعثمانکه است 

 یهاسال در ،بود هددا جامان درست را محوله فیوظا ،ق781۲سال در ،سردارکل چون     

 بوده شاهنیناصرالد نزد فرد نیمعتمدتر ،یعثمان یمرزها و کشور غرب امور در زین بعد

 ق7817 سال در خارجه ریوز به رانیا شاه از استای در این باب، نامه موجود سند است.

  نویسد:که در آن می
 زمستان در سردشت و وجبالغسا سرحدات به حاالام. کرده کیرضاب به که یتلغراف سواد»

 در...کند قیتحق و برود خوب اریبس ،دیدانیم صالح معتمدالدوله و کل سردار و شما اگر

 . (8ج ،یاسیس اسناد ۀدیگز) ...«کن گفتگو مخصوصا  سردارکل با ،هرصورت

 و داشته رانیا یمرزها به مکرر تجاوزات هایعثمان که ،دوم رومالنةزار قرارداد از پس

 ملحق شیخو یامپراتور به را مرگور و قطور چون یمناطق ،ممکن ۀویش هر به واستندخیم

؛ کردندیم بنا یمرز یهاپاسگاه و خانهقراول رانیا یمرزها در یواه یهابهانه به ،کنند

 درست خانهقراول یعثمان طرف از هرجا تابود  داده دستور سردارکله ب ،زین رانیا دولت

 .(وپنج ستیب ،1ج ،اسناد و مکاتبات ایران و عثمانی ،یرینص) دینما اقدام بال متقا زین او ،شودیم

 ،کردند فراموش رانیروهای بومی  از استفاده ،رانیا حاکمان یوقت ،بعد یهالسا در

 چشم به بلوا نیا دود و داد رخ منگور یآقا حمزه و داهللیعب خیش چون ییهاشورش

 ،رانیا دولت مخالفان که دیآیمبر دوره نیا داسنا از .رفت منطقه مردم و حاکمان

 نسبت را خود ۀنیک ،سردار مرگ از پس هاسال و دهید خود دشمن چشم به را زخانیعز

 در رانیا دولت ریسف به دخانیسع رزایم ۀنام در اند.هداد نشان رانیا خادم نیا به

 ،هیعثمان فیطوا از یجمع با حمزه ...فرار یعثمان خاك به آقاحمزه»: است آمده ،یعثمان

 را سردشت مسجد و مرحوم زخانیعز ۀخان و ...آورده تاخت ساوجبالغ و سردشت به

 هایعثمان (8۲۹: 1ج ،اسناد و مکاتبات ایران و عثمانی  ،یرینص) «.ق78۹2 قعدهیذ دومد. یسوزان

 .گرفتندیم کار به رانیا هیعل بر را آنها کرده استفاده کردها یتینارضا فرصت از نیچن زین

 یمحل حاکمان شفرزندانزمانی که  ،کل سردار مرگ از پس یهاسالهمچنین در  

 داسناخدمات این خاندان به ایران قابل اثبات است.  ،نداهبود ساوجبالغ و سردشت

 ،ای مثالرب ؛دارد در میان فرزندان عزیزخان داللت یمرزدار موضوع تیاهم بر موجود،

  :است آمده نیچن ،ق7183 رمضان71 خیتار به ،اعظمصدر به زیتبر یرمز تلگراف در
 به ،عسکر نفر چهارصد سردشت از، (زخانیعز سردار ۀنو) یمکر سردار راپورت قرار از»

 واقع سرحد خط در آالن مرکز که ،توشیب به متصل و الحدرأس که یعثمان گناوه ۀیقر
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 ندینما تصرف را توشیب هندبخوا آن هر ،ستین معلوم الشانیخ ،اندشده متوقف آمده ،است

 (38۹ص،3،جیاسیس اسناد ۀدیگز) .«شود فرستاده سرباز آنها ۀمقابل یبرا است الزم ،ندینمایم
 رانیا حفظ یبرا و یعثمان مقابله در را شیخو جان ،سردار ۀخانواد نکهیا باالخره و

 ،اول یجهان جنگ گرم یروزها در ،السلطنهفیس نخانیمحمدحس سردار ۀنواد ،کرده فدا

  .(۹8ص ،سپهر) شد ربارانیت ،ق7183 الحجهیذ در ،عثمان آل عساکر دستهب

 

 جهینت

 شد سبب ،یو یدوستهنیم قیعم احساس و ریرکبیام یاسیس هوشمندانه تیریمد

 وگرفته شوند  خدمتبه کشور ۀادار در رانیا دوردست و مختلف مناطق یاسیس نخبگان

 در همگان ۀاراد اصل یتجل ،یمکر زخانیعز واقع در. برداری گرددبهره آنان توان از

 مناصب به زخانیعز یارتقا. است ریرکبیام ۀخردورزان استیس جهینت و کشور تیریمد

 در که بود قدرت ساختار در ضیتبع از یعار و برابر مشارکت دهندۀنشان ،یاسیس ارشد

 یمرزها از کردها دفاع .شد ترکمرنگبسیار  ،کردها یمذهب و یقوم یزهایتما ،آن ۀجینت

 ،شدیم انجام زخانیعز یسرکردگ به که یعثمان و رانیا یمرز یهاتنش درکه  ،رانیا

 .است مدعا نیا شاهد نیبهتر

 با یخارج استیس در کنندهنییتع عامل زخان،یعز ینظام نبوغ و یاسیس خرد

 زخان،یعز ییماجراجو و ییزاتنش از دور به و تیعقالن بر یمبتن استیس. بود یعثمان

 با کردها یدلهم جادیا در عامل نیترمهم و داشتیم مصون هایعثمان برابر در را رانیا

 یهایتعد و تجاوزها سد و رانیا یمرزها از آنان پرشور دفاع ودوره  آن یمرکز دولت

ه مرزهای ایران و ک ،موجب شد در این دوره ،چنین سیاستی .بود یعثماندولت  یمرز

ماندن در قلمرو  ،به اراده و اختیار خود ،مذهبکردهای سنی ،شدمیعثمانی مشخص 

 و کنونی ۀدور در ایران حکومت به ،مطالعه نیا جینتا به توجه با ایران را انتخاب کنند.

 و مکری عزیزخان ۀدور بر مروری با که شودیم پیشنهاد ،مملکت این ۀآیند حاکمان

این امر ، بهخود هایریزیبرنامه درو  یرنداگفر را الزم هایدرس ،امیر ساالریشایسته

 ،مرکزی حکومت با حسنه روابط ایجاد و منطقه ۀادار برای که باشند داشتهتوجه 

 کارها مصدر در را منطقه این زنان و مردان گرفته نظر در را دینی و فرهنگی تمایزات

  .دهند قرار
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 نوشتپی
 به یشورش مرکز یصفو ۀدور در که هیاروم  مهاباد ریمس در مشهور یهاقلعه از یکی. 7

 .است بوده یصفو شاه هیعل برادوست رخانیام یرهبر

 

 منابع
 .7132تهران،  .یخوارزم انتشارات یسهام شرکت چ سوم، ،رانیا و ریرکبیام ،دونیفر ت،ی آدم

 یپادشاه دورة در رانیا خیتار سال چهل) مآثرواآلثار، خانمحمدحسن اعتمادالسلطنه،

 .7113 ،ریاساط تهران، ،چ دوم اول، ج ،(شاه نیالدناصر

  .713۹، دیوح تهران، ،یریمش محمد اهتمام به ،خیصدرالتوار ،نخامحمدحسن اعتمادالسلطنه،

 تهران، ،یرضوان لیمحمداسماع حیتصح ،یناصر منتظم خیتار ،نخامحمدحسن اعتمادالسلطنه،

 .7111، کتاب یایدن

 .یمحمد انتشارات سقز، ،انیمکر ادب و فرهنگ خیتار ،(تا یب) میابراه ،یافخم

، توس تهران، چ چهارم، افشار، یرجا اهتمامبه ،ریرکبیام خانیتق رزایم، عباس ،یانیآشت اقبال

7122. 

 سال ،ادگاری مجله ،«یمکر کل سردار زخانیعز ه،یقاجار دورۀ رجال» ،عباس ،یانیآشت اقبال
 .7181، 22  تا 3۲ از ،8و7شماره چهارم،

 سوم،چ  ان،یفرمانفرما حافظ کوششهب ،الدولهنیام یاسیس خاطرات، خانیرزاعلیم الدوله،نیام

 .711۲، هران، تریرکبیام

 . 7123، نینو تهران، ،یآزاد یبرا تالش، میمحمدابراه ،یزیپار یباستان

 . 7117 ،زو ار تهران، ،یهجر 30و31و31 قرن در رانیا رجال حال شرح ،یمهد بامداد،

 ر وه ،(کوردستان یرانیم ماله یژویم) فنامه ره شه، یسیبدل خان ف ره شه ریم ئه ،یسیبدل

 . 8۲۲1، ئاراس ر،یول هه ژار، هه ماموستا یرانیگ

، فکرنو تهران، چ اول، ،(ق.ـه3152 تا-3522از) کردستان یاسیس اوضاع ،یمجتب ،ییبرزو

7112. 

 .7122 ،7۲۲تل  21ص ،21 ۀشمار ،گوگفت ۀمجل ،«رانیا ۀشیاند و انیمکر» ،یمجتب ،ییبرزو

 .7111، ارژنگ تهران، چ اول، ،یتوک ل رئوف محمد حیتصح ،راالکرادیس ،عبدالقادر ،ییبابا رستم بن

 چ اول، ،یجهاندار کاووسیک ۀترجم ،(انیرانیا و رانیا) پوالک مۀناسفر، ادوراد اکوبی پوالك،

 .7112 ،یخوارزم تهران،

 .7128 ،نگاه تهران، ،رانیا معاصر خیتار در منفور یاهچهره ،اهللبیحب ،یتابان

 .7112، یاسالم فرهنگ نشر دفتر تهران، ،ریرکبیام یزندگان از ییهاداستان، محمود ،یمیحک

 .711۹، مگستان تهران، چ اول، ،قاجار ةدور استگرانیس، احمد ،یساسان ملک خان

 .7133، زو ار تهران، ،یناصر االخبار قیحقا «نگار قیحقا»، محمدجعفر ،یرموجوخ



 13/  (3213-3212/  3521-3521) نقش سردار عزیزخان مکری در سیاست داخلی و خارجی قاجار

 
 په را ،یمانیسل ،یق ته الل جه  وه هیروس له یریرگ وه کوردستانا، ی یر له بات خه،  أ.ن.نیلف خه

    .7۹17، نیر

 .711۹، چهر انتشارات ز،یتبرچ اول،  ،یعیود کاظم ۀترجم ،رانیا غرب یایجغراف ،ژاك دمرگان،

 .7118، نیزر تهران، ،یینوا نیعبدالحس حیتصح ،احمد ،الشعراقهیحد، احمد ،یرازیش یگیبوانید

 .7111، تهران چ نهم، ،رانیا در سیانگل رانیبگ حقوق ،لیاسماع ن،یرائ

 .7112، نو طرح تهران، ،یخو خیتار، نیمحمدام ،یاحیر

 .7111، نایب ،تهران اول، چ ،3330-3332 بزرگ جنگ در رانیا ،«الدولهمورخ»یاحمدعل سپهر،

 .7113، دیتوح تهران، ،هیقاجار دورة رجال ، نیحس ،ینور سعادت

 .7112، نیزر  تهران،چ اول،  ،لیفام 3444 ، یعل ،یشعبان

  .7111، رهرو نشر ،مهاباد چ اول، ،مهاباد خیتار ،محمد دیس ،یصمد

 .7121، چ اول، تهران، آنا ،روایت اسناد کردستان در مسیر تاریخ به ،عمر ،فاروقی

، ج دوم خارجه، امور وزارت مطالعات دفتر تهران، چ اول،، یعثمان و انریا یسیاس اسناد ةدیگز

711۹. 

 ،3 ج خارجه، امور وزارت مطالعات دفتر تهران، چ اول،، یعثمان و رانیا یسیاس اسناد ةدیگز

711۲. 

چ اول،  اول، ج ،(هیقاجار ةدور یادار و یاجتماع خیتار) من یزندگان شرح ،عبداهلل ،یمستوف

 .7123  رزوا تهران،

 .712۲، ذیپان انتشارات تهران، ،یونسی میابراه ۀترجم ،کرد معاصر خیتار ،دیوید داول، مک

 ز،یتبر مجد، ییطباطبا غالمرضا حیتصح ،زیتبر ۀدارالسلطن یایجغراف و خیتار ،رزاینادرم

 .7111، ستوده انتشارات

   .7111، یسفردو تهران، افشار، رجیا کوشش به ،کربال ۀسفرنام ،شاه نیناصرالد

  .7112، ، کیهانتهران ،ج دومچ اول،  ،مکاتبات ایران و عثمانیاسناد و ، نصیری، محمدرضا

 .7117 تهران، کیهان اسناد و مکاتبات تاریخی ایران و عثمانی،، محمدرضا ،یرینص

 معصومه بکوشش ،یماف نظام خانیقل نیحس اسناد و خاطرات، خانیقل نیحس ،یماف نظام

 .7117، رانیا خیتار تهران، گران،ید و یماف نظام

  .7117، زوار تهران، چ سوم، ،خطرات و خاطرات ،«مخبرالسلطنه» خانیقلیمهد ت،یهدا

 .االولهفدهم جمادی هفتم، ۀسال اول، شمار ،االتفاقیهوفایع ۀروزنام


