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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 و یکم هشتادشماره ، و یکم بیستسال 

  9311 بهار

 

رضا شاه  یاستس یه( عل4331منگور ) مالخلیل یامق یریگ عوامل و جهت یواکاو

متحدالشکل کردن لباس یبرا

 

 6/1/77تاریخ تأیید:                       72/4/72دریافت:تاریخ 

 1 انیسلیمانی مسلم 

 2 یاریسیاوش 

 3 ینیام یخازل
گرایانه خود را پـ  ا   های غرب( برنامه4033ـ4031دولت رضا شاه )حک: 

اقتدار نظامیان در سراسر کشور، با خشونت به اجرا درآورد. یکی ا  این اقدامات 

هــا و پهلــوی بــود کــه بــا واکــ   کــردن لســاپ و پوشــیدن کــ همتحدالشــک  

( 4001م گـور )  م خلیـ  رو شـد.   های  یـادی در سراسـر ایـران روبـه     اعتراض

م گـور ضـ ن حـرا     مُکـری و بـه ویـاه ایـ      مذهسی م طقه ساوجس غ پیشوای 

ش ردن این سیاست و اع   جهاد، رهسری یک قیا  را علیـه رضـا شـاه برعهـده     

این قیا  که هزاران تن در مـدتی کوتـاه آن را ه راهـی کردنـد ا  سـوی       گرفت.

 حکومت مرکزی سرکوب شد. 

این پاوه  با روش وصفی ـ تحلیلی و بـا واکـاوی م ـابس دسـت اون ایـن       

 گیـری قیـا  او    و جهـت  م خلیـ  دوره، در پاسخ به پرس  درباره محـور قیـا    

                                              

 .(m.soleimanian@ilam.ac.ir) :سئولمنویسنده ، یالمدانشگاه ا یات،دانشکده ادب یخ،تار یارگروهاستاد. 1
 .(s.yari@ilam.ac.ir): یالمدانشگاه ا یات،دانشکده ادب یخ،گروه تار یاردانش. 2
 .(z_sh_amini@yahoo.com): یالممدرس دانشگاه ا. 3
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ملی به این نتیجـه رسـیده اسـت کـه      هایی چون م افس ملی و ام یتبر پایه مؤلفه

اسـ   و آداب و   در مسـیر حفـ     م خلیـ  گیری و کارکرد قیـا   انگیزه، جهت

  گاه ادعای استق ن نداشته است. کُردی بوده است و وی هیچ رسو  و پوش 

 

مُکری، مهاباا،، رااا هاال، سباا       (، ساوجبالغ9331منگور ) مالخلیل :کلیدواژگان

  متحد اسشکل.

 و طرح مسئله مقدمه. 4

 مذهبي عصار رااا هاال    ، پیشوایمالخلیلكند، چگونگي قیام  پژوهش حاار تالش مي 

اول ای اقاوام كرار، را ،ر ،ورل پهلاوی   عشیرل -علیه ،وست مركزی و جایگال سیاسي و ایلي

ای ،ر ارتباا   ( بررسي نماید. تجزیه و تحلیل جایگال نخبگان ایلي و عشیرل9331-9333)

حکومت مركزی از زوایای گوناگون تاریخي، سیاسي، اجتماعي و فرهنگي قابل بررساي  با 

 های متفاوت و متضا، را ،ر بطن خو، ،ار،. است و ظرفیت طرح ،یدگال

پایه نظری مقاسه حاار را مباحث مرتبط با تبیین روابط نخبگان با یکدیگر و باا حاوزل   

های نخبگاان بار اساا  خاساتگال     ي،هد. تبیین ویژگقدرت و ،وست مركزی تشکیل مي

اجتماعي، حوزل اثرگذاری و ارتبا  آنها با مراكز قدرت از ابعا،ی است كه ،ر زیر مجموعاه  

 هو،.  آرای مرتبط با نخبگان بررسي مي

ای از آن هخصیت محور اسات،  و فهم رویدا،های تاریخ ایران كه بخش عمدل تحلیل

ای ،ر ارتباا  باا   عشایرل  -ل نخبگان ایلاي مستلزم توجهي جدی به نقش نخبگان، به ویژ

گمان، ،یدگاهي كه به نقش مؤثر ایالت و ،وست مركزی و تبیین روابط میان آنها است. بي

تااریخي   های مستحکمي از واقعیاتبر پایه 9كندها ،ر تاریخ ایران تأكید مينخبگان ،وست

 غیر قابل انکار استوار است. 

                                              
 .27، ص گرایی در ایران، افسانه یا واقعیتقومیت و قومیت. احمدی، 1
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ه با سرسختي ،ر مقابل تصویب و اجرای قانون سبا  مالخلیل یکي از نخبگاني بو، ك

متحداسشکل و كالل پهلوی با تکیه بر ایل منگاور و متحادانش ایساتا، و باا ایان قاانون       

 هاایي اساتوار اسات كاه از پاساخ باه       محور بنیا،ین این پژوهش بار یافتاه   مخاسفت كر،.

 آن چاه باو،ل اسات     ها و عوامل پیدایش قیام مالخلیل و ماهیت اجتمااعي  زمینه پرسش

 آید. به ،ست مي

آمیزی تبدیل هد و از كانون ظهور خو، این قیام به خیزش اجتماعي گستر،ل و مخاطرل

جوار را ،ر بر گرفت، اما به ،ست نیروهای ،وستاي ساركوش هاد و     فراتر رفت و مناطق هم

توان ار را مينتوانست تغییر بنیا،یني ،ر واعیت موجو، پدید آور،. به این ترتیب، مقاسه حا

پژوهشي مستقل و تحلیلي ،ربارل این قیام محسوش كر، كاه باا هادب تبیاین و تحلیال      

 ها و اهداب این قیام ،ر تحوالت عصر راا هال، سامان یافته است. عوامل، انگیزل

 پیشینه تحقیق. 2

 برای كنترلراا هال  سبا  به وسیله سیاست متحداسشکل كر،ن ،ربارل مستقلي پژوهش

اماا ،ر  اسات،   نگرفتاه  صاورت  ،ر آن مالخلیال ساوجبالغ مُکری و نقش  عشایر و ایالت

 و ایالت كنترل برایراا هال  حکومتبه وسیله  سبا  سیاست متحداسشکل كر،نزمینه 

 .است  هدل  عراه  آثاری عقاید، آ،اش و رسومو تضا، آن با  عشایر

گیری با بهرل ها واكنش و ها، پیامدها حجاش، زمینهكشف( ،ر كتاش 9331صالح )مهدی

ها و مقادمات اعاالم كشاف    از منابع تجد،گرایي و كشف حجاش ،ر ،ورل راا هال، زمینه

هاای  حجاش و چگونگي اجرای آن، سیر كشف حجاش ،ر نواحي مختلاف ایاران، واكانش   

آمدهای آن را بررسي كار،ل اسات، اماا باه      اجتماعي ،ر برابر كشف حجاش و سرانجام پي

 قانون سبا  متحداسشکل به صورت مختصر پر،اخته است.  مواوع پژوهش و

به صاورت گاذرا،    بلوریان استغني كه خاطرات (9311كوک ) چنین ،ر كتاش ئاسه هم

نوهاته   تااریخي  اسانا،  آیناه  ،ر سر،هات هو،. كتااش  مطاسبي پیرامون مالخلیل ،یدل مي

قیاام  كتااش   ( به صورت مختصر باه موااوع پر،اختاه اسات و    9333زا،ل )حکیم فریدون
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اباراهیم   ، نوهاته بر پایه خاطرات میرزا كریم هیشه واني –مالخلیل و ر، فرمان رااخان 

اسات و باه ،الیال و تحلیال      ( بیشتر به صورت روایاي و خااطرل نویساي   9363افخمي )

 نپر،اخته است.

 ،یادگال  قیاام مالخلیال،  باه   مرباو   مطاسب بررسي با رو پژوهش پیش بر این اسا ،

 هایول  چاون  موار،ی ،یدگال این .نماید مي مطرحاو  قیامرامون كاركر،های پی را جدیدی

 ،ر ایالت و عشایر ساوجبالغ مُکاری  به نسبتراا هال  حکومت قیام مالخلیل با رویکر،

  است. سیاست متحداسشکل كر،ن سبا  مسئله مور،

 های فرهنگی رضاشاه؛ کوششی در جهت تغییر پوششسیاست. 3

اندیشه تجد،گرایي راا هال كاه هادب از آن ،ر ظااهر نوساازی نها،هاای اجتمااعي و        

های رایج غرش بو،، بخشي به صورت واكنش طبیعي رویارویي با  كاركر، آنان، مانند هیول

تمدن غرش و بخشي به اجبار و تسلیم ،ر ایران مطارح گر،یاد. ایان اندیشاه باه وسایله       

 هاای فرهنگاي رااا هاال     سیاسات  9هاد.  ران تبلیغ ماي نگانویسندگان، هاعران و روزنامه

 كه تغییر پوهش سبا  مر،ان و زنان، یکاي از آناان باو، ،ر راساتای همگاوني باا غارش        

 گر،ید. انجام مي

پهلوی ،ر ایران به مرحله اجرا ،رآمد و كوهشي ،ر  این سیاست از آغاز تأسیس سلسله 

هاای ،وسات   ترین برناماه  جهت تغییر پوهش ظاهری و وحدت سبا  مر،م ایران و از مهم

راا هال ،ر حوزل آ،اش و رسوم اجتماعي بو، كه با مخاسفت بخش وسیعي از جامعه ایاران  

 3رو هد. به ویژل طبقات مذهبي و روحاني روبه
                                              

، ساا  او ، ایرانشهر، «های نجات وسعادت ایران راه»؛ کاظم زاده، 03و 77، ش17/6/1711کاوه، . مجله1
 .131، ص7، جسیاسی ایرانتاریخ مختصر احزاب؛ بهار، 1034مرداد 

 .717، ص6، جتاریخ بیست ساله ایران؛ مکی،  02، صخاطرات و خطرات. هدایت، 2
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و پاس از   9 با واع مقرراتي برای كاركناان آغااز گر،یاد    9331مال ،ی این برنامه از  

تصویب قانون متحداسشکل كار،ن سباا  اتبااع ایاران ،ر ،اخال مملکات بارای تماامي         

 ههروندان تسری یافت.
ای كارگزاران ،وست پهلوی اول، تغییر پوهش ایرانیاان را مقدماه  3

دت سبا  را گامي به سوی وحادت زباان و   ،انستند و وحبرای تغییر پندار و كر،ار آنها مي

 هواهد بسیاری برای تأیید این عقیدل ،ر ،ست اسات.  ،یدند. وحدت ملي جامعه ایران مي

توان به سخنان راا هال ،ر هنگام اجرای برنامه متحداسشکل كر،ن سباا   برای نمونه مي

 ای از تجار و اصناب گفت: اهارل كر، كه ،ر حضور عدل
د لباس که متضمن اتحاد فکر و عقیده است، نتااج  وای     اتحاد شکل و اتحا

 رای پیشرفت امیر و اصالحات مملکت  در  ردارد، ویشایتت  کاه ئی ات ت اار     

متیجه رفع اجن معاجب گردجده، در رفع اوتالفات شکل کنین  که  النتی اه رفاع   

 اشد کیشش دارند.... اوتالف ز ان و لبااس کاه   اوتالف فکر و نحل و عقیده م 

ئای متمادی  یده است، فای  العااده جلاب نمار ماا را      فیما ین ملت اجران از سال

دانا  و  کرده من اجن مسأله اتحاد لباس و ز اان را از واااجح حتما  ملات ما      

معتقدم که عمیم ملت اجاران مصویصااا اجاالت و عشااجر  اجاد در اتحااد شاکل        

د لباس روح شااامت  پیشقدم شده و متحدالشکل و متحداللسان شیند.... اجن اتحا

 و شاا اعت و وحاادت را  ااه شااما  میوتااه و شااما ر ا وادار  ااه جلااب ترتیااات 

   3ماجد.نم 

،انسات  یکاي پارو ل    ،وست راا هال از ،و سو، خو، را ،ر رویارویي باا روحانیاان ماي   

نوسازی و تجد، و ،یگر تجمع و تمركز قدرت ،ر ساختار ،وست مطلقه. ،وست برای كاستن 

                                              
 هفتم، جلسه پانزدهم.، دوره مشروح مذاکرات مجلس. 1
 .117، ص های عصر مشروطیتدولت. ضرقام بروجنی، 2

 .0 -7، ص 47-41، ش المتینروزنامه حبل 3.
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هاای قادرت سیاساي ایشاان باه      اقتصا،ی روحانیان و نابو،ی پایه –ماعياز موقعیت اجت

 كه اجرای قانون متحداسشکل كر،ن سبا ، یکي از این اقدامات بو،. 9اقداماتي ،ست ز،

  9331 -9333های      ،ر آغاز به قدرت رسیدن رااخان ،ر زمان كوتاهي ،ر فاصله سال

او  بسیاری از علماا از  او به سلطنت، یابي تیعني ،وران بین رئیس اسوزرایي رااخان تا ،س

-9331های ، اما ،ر فاصله سال3،انستنداستقبال كر،ند و او را منشأ نجات ایران و اسالم 

قضایي ،هي و عرفي هدن نظام های راا هال، روحانیان از سازمانبا تغییر سیاست 9333

به اجرا ،رآمدل بو، و رهبری، منزست اجتماعي و ،رآمدهان را  9336ایران كه ،ر طول سال

كر، و به طوركلي بخش اعظم روحانیان محلي را از امرار معاش محاروم كار،ل   تهدید مي

پهلاوی باه    چنین، آنها از تصمیم هیئت وزرا ،ربارل استفا،ل از كالل بو،، عصباني بو،ند. هم

 3،ند.عنوان كالل رسمي مر،ان ایراني نارااي بو

ای سرپوش ،ر از ،یرباز سنن و آ،اش اجتماعي، مر،ان ایراني را ملزم به استفا،ل از گونه

هاا از عماماه   كر،. ایان سارپوش  های سرپوهیدل ميفضای باز و ،ر مجاسس رسمي مکان

راا هاال   1گرفت.پوستي اهرافي را ،ر بر ميچین تا كاللكالل و عرق آخوندی، ،ستار، هب

معتقد بو،ند كه استفا،ل از انواع مختلف سارپوش سابب سرهکساتگي و     مسلکان او و هم

هال ،ساتور   9391به عنوان مثال، وقتي ،ر تابستان  5عالمت عقب ماندگي ایرانیان است.

 هاایي باه ایان اقادام     هاپو تمام سباه بار سار بگذارناد، اعتارا      ،ا، كه همه مر،ان، كالل

 نویسد: سیه ،ر این بارل مي( وزیر عد9331-9313هکل گرفت. مخبراسسلطنه)

                                              
 .171ص  تبارشناسی هویت جدید ایرانی) عصر قاجاریه و پهلوی (،اکبری،   1.
 .127، ص (6292-6291/ 6031-6031)نوگرایی تحول و دیکتاتوری در ایران نظم نوین و مخالفانش)کرونین، . 2
 .113، ص همان. 3
 ، 2، ج تااریخ اجتمااعی ایاران. برای اطالعات بیشتر در مورد کاله و پوشش سر ایرانیان، ر.ک: راونادی، 4

 .140 -61ص 
 .127، ص اقتصاد سیاسی ایران. کاتوزیان، 5
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در مالتات روزی شاه کاله مرا  رداشت و گفت حاال اجن چطیر است؟ گفات   

کند اما  ن کاله که داشتی  اسمش  اتر  ید. ف  ال مله از  فتاب و  اران حفظ م 

ویائ  ئ  رنگ شیج  کاه   شفته چند تدم  حرکت فرمیدند و گفتند  ور من م 

اند. در دل  گفت  زجار کااله     البته مولحت  در نمر گرفتهما را مسصره نکنند، گفت

 1حکمت.کند و تقلیدئای   است که مسصره م 

،ار نظامي به سبک ارتشیان فرانسوی اجباری بو، و بنابراین ،ر آغاز حکومت، كالل سبه

مداران و رجال ،وستي، كالهي به همان هکل رایج هد كه برای افساران  ،ر میان سیاست

را به عنوان كالل رسامي مار،ان    3،وست، كالل پهلوی 9336،ر اواسط مر،ا،  3بو،. اجباری

و به موجب آن، كارمندان ،وست و هاگر،ان مدار  را به پوهایدن سباا     ایراني رایج كر،

  1،ار بو،، موظف نمو،.سبهمتحداسشکل كه هامل كت و هلوار و كالل

های ،وستاي مادتي ،نباال    با ،ستوراسعملتشویق و تبلیغ استفا،ل از كالل جدید، همرال 

بارل، این سیاست فرهنگي از پشتوانه قاانوني  هد، وسي الزم بو، تا با تصویب قانوني ،ر این

، 9331ماال  جویي ساد هاو،. بناابراین ،ر هشام ،ی    برخور،ار گر،، و جلوی هرگونه بهانه

                                              
 .432، صخاطرات و خطراتهدایت،  1.
 .04، ص در عصر رضاخاناسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب جعفری، . 2

کردن  اصطالح نوسازی، اتحاد لباا  یاا متحدالشاک  یکی از تصمیمات رضاشاه در راستای تجدد و به  3.
ها پیش از رضاشاه مطرح شده بود و از طریق نشریات و جرایاد، مااایتی در ایان البسه بود. این فکر مدت

آمد. حتی استعما  کالهی که بعدها به کاله پهلوی موساوم شاد، پایش از سالطنت  زمینه به نگارش در می
هاای نممیاه تهاران در  گذاشتند. یکای از گزارش رضاشاه شروع شده بود و تعدادی از مردم، آن را بر سر می

به وزارت داخله، مربوط به نزاعی است که بین دو نفر به خاطر استعما  کااله پهلاوی صاورت  1030ا  س
ی موسوم به پهلوی بر سر گذاشته بود، مورد حمله فردی که کاله» گرفته بود. در این گزارش قید شده است: 

در نتیجاه آن، درگیاری باین آنهاا قرار گرفته، متعاقب آن فرد معترض، کاله را از سر وی برداشته پاره کارده و 
 (.77ص، اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصررضاخانجعفری، «)شروع شده است 

 .07، ص1077، روزنامه اطالعات، «اطالعات در یک ربع قرن. »4
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 9مجلاس رساید.   قانون متحداسشکل نمو،ن سبا  اتباع ایران ،ر ،اخل كشور باه تصاویب  

 نویسد: بارل مي( ،ر این9313مکي )،. حسین
نفذجن دولت دستیر داده شاد کاه لبااس    تا تدا  ه وزرا و رؤسای ادارات و م

دار پالیی  ار سار  اذارناد، ساه   اه مادارس       متحدالشکل پیشیده و کاله لبه

فرم مصوای   پالیی  ه سر  اذارند و جین دستیر داد که محولین مدارس کاله

نی  تنه و شلیار  ید،  هیشند. ول  معمرجن  ازار از تغییار   واک  که جکه رنگ 

ئاای کالنتاری از پیشایدن  ن    لباس ناراض   یدند و  اا تماام فشاار و تیصایه    

کردند.  رای  ن که اجن عمل صایرت تاانین   ین اماد اشااره  اه      ویدداری م 

 راجن پا  از  ن  م ل  شد که  ا تویجب طرح   ه  ن صیرت تانین   دئد  نا

ووی  شار ان  و کالنتری در تمام کشایر  ار فشاار واید     مأمیرجن دولت   ه

   2نسبت  ه مردم افزودند.

نظمیه  3ای محکم اجرا هد.سیاست تحمیلي قانون بر سر گذاهتن كالل پهلوی با ارا،ل

پاارل و  های روحانیاان را  هدند كه عمامهها ،ر حاسي ،یدل ميو سربازان هر روز ،ر خیابان

پوهاندند باه رال  هان را با عبا مي كر،ند و روحانیان ،ر حاسي كه سرهای برهنهسگدمال مي

 1،ا،ند.خو، ا،امه مي

                                              
 .123-167، دوره هفتم، ص مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی 1.
 .160 – 167، ص7ج، تاریخ بیست ساله ایران، تهرانمکی،  2.
کرد، در مطلبی باا عناوان گازارش عجیا  از  . روزنامه اطالعات که این تغییرات محسو  را مشاهده می3

داری را کاه  لباهکام کااله وزرا و معاونین کم»کند:  مردان به لبا  موسوم به پهلوی یاد می شدن دولت ملبس
، 1077، روزناماه اطالعاات، «یک ربع قارن اطالعات در« )»گذارند پهلوی است بر سر میموسوم به کاله

 (.07ص
، (6292-6291/ 6031-6031)نوگرایی تحول و دیکتاتوری در ایران نظم نوین و مخالفاانش). کرونین، 4

 . 171ص
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 طاارح قااانوني بااا ،و فوریاات بااه هاارح زیاار بااه مجلااس    91/93/9331،ر جلسااه 

 تقدیم هد. 

ماده اول: کلیه اتباع اجران  که  ر حسب مشاغل دولت  دارای لبااس نیساتند   

 اول مملکت مکلح ئستند  ا لباس متحدالشکل ملب  شیند.در د

 ماده دوم: طبقات ئشتاانه از مقررات اجن تانین استثنا ئستند:  

. مراجاع  2. م تادجن م از از مراجع که اشتغال  ه امایر روحاان  دارناد     1

. 3امیر شرعیه دئات و توبات پ  از  ار  مادن از عااده امتحاناات مر یطاه       

سانت اجاازه   و جماعت که از طرف دو نفر از مفتیان مسلمان ائلسنت مفتیان ائل

. محولین  که از طارف دو نفار   5. پیشنمازان دارای محراب  4فتیا داشته  اشند  

. طالب، محولین فقه و اصیل که 6از م تادجن م از اجازه رواجت داشته  اشند  

. 8کمات الاا     . مدرسین فقه و اصیل ح7در درجه وید از عاده امتحان  ر جند  

 روحانیان اجرانیان غیرمسلمان.

ماده سیم: متصلفین از اجن تانین در صیرت  که شارنشین  اشاند  اه جازای    

تیمان و جا  ه حاب  از جاک تاا ده روز و در صایرت  کاه      نقدی از جک تا پن 

 شارنشین نباشند  ه حب  از جک تا ئفت روز  ه حک  محکیم ویائند گردجد.

.ش و در ه1338تانین در شارئا و توبات از اول فروردجن ماده چاارم: اجن 

وارج از شارئا در حدود امکان عمل  شدن  ن  ه شرط اجن که از اول فروردجن 

.ش ت اوز نکند  ه میتع اجرا گذاشته ویائد شد و دولات ماأمیر تنمای     ه1331

  1 اشد.نمام نامه و اجرای اجن تانین م 

                                              
) نوگرایی تحول و دیکتاتوری در ایاران نظام ناوین و ؛ کرونین، 1032، ص 617، ش روزنامه اطالعات. 1

 . 164 -160، ص م(6292-6291ش/6031-6031مخالفانش)
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مأموران نظمیه ،ر مركز و والیات ،ستور ،ا، تاا پایاان    به 9331،وست ،ر اواخر اسفند 

امتحانات طالش كه تا آخر فرور،ین سال بعد انجام مي گیر،، متعر  سبا  طالش نشوند. 

یکي از اهداب این اقدام، وحدت ملي بو، كه ،ر عمل با طارح تغییار سباا ، ایان هادب      

نار بگذارند و سباا  ،یگاری   زیرسؤال قرار گرفت كه چرا مر،م باید سبا  محلي خو، را ك

 كه با فرهنگ آنها منافات ،ار، بر تن كنند  

عملاي   9331اجارا هاد و تاا ساال      9333اعالم تغییر سبا  مر،م كه از ابتدای ساال  

،اهت.  هایي مخاسف را ،ر میان روحانیان، عشایر و سایر اقشار مر،م ،ر پيگر،ید، واكنش

تادریج ،ر    و باه  ،سیاست باید ابتدا ،ر ههرها آغااز گار،  نامه قید هدل بو، كه این  ر نظام،

بار   حکاومتي  ماأموران هاای  ابتدا بیشاترین تاالش  ،ر  رو این روستاها ترویج ،ا،ل هو،. از

 .گسترش این سیاست ،ر ههرها متمركز هدل بو،

پهلوی بر سر طبق این قانون، مر،ان مجبور بو،ند، كت و هلوار اروپایي بپوهند و كالل  

های محلي سنتي را غیرقانوني اعالم كر، و مر،ان سبا  ،9331مجلس ،ر سال  9د.بگذارن

 هاای مادل غرباي و كاالل پهلاوی یاک سباه        را به جز روحانیان رسمي به پوهیدن سبا 

  3موظف كر،.

های سراسر كشور ،رخصوص اجرای این قانون باه   هدل از نظمیه  های مخابرلگزارش

ایان   برابرهای مر،م ،ر واكنش بارل،اخله، معتبرترین منبع ،ر  نظمیه كل مملکتي و وزارت

قانون هشت طبقه از روحانیان مسلمان و غیر مسلمان را مستثنا كر،ل باو،،   .هستندقانون 

های كه هد روحانیان هم ،ر تنگنای هدیدی قرار گرفتند و برای اجرای گیری اما با سخت

  3هد.این قانون با زور و هدت عمل برخور، مي

                                              
 .110، صایران در قرن بیستم. دیگار، 1
 .121، ص تاریخ ایران مدرن. آبراهامیان، 2
 .12، ص هاها، پیامدها و واکنشکشف حجاب: زمینهصالح، . 3
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گارا   به غیر از اندكي از نخبگان غرشهو، كه مر،م  ها روهن ميبررسي این گزارش با

. آناان سباا  جدیاد را ،ور از    قانون خو،،اری كننداین ،ا،ن به  از تنكه كر،ند  تالش مي

هاا باه   كر،ناد. ایان مقاومات    علیه آن مقاومت مي،انستند. بنابراین،  هأن و سکه بدعت مي

،اهتن نیرو و تداركات كافي و برخاور،اری   اختیار ،ر با وجو،،وستي  مورانأحدی بو، كه م

  9.كر،ند به مقامات مركز، ابراز ناكامي مي خویش  از اختیار اعمال هرگونه فشار، ،ر گزارش

، ههرهای مرزی كر،ستان، بنا،ر 3اجرای این برنامه ،ر چند ههر كشور مانند قم، جهرم

رو هد كه باه كشاته و زخماي هادن عادل       هایي روبهها و مقاومتو ،هتستان با مخاسفت

،اهات. از جملاه    یشتریها ،ر مناطق عشایرنشین، نمو، باعترا  3بسیاری منتهي گر،ید.

،ر ( 9331-9351)منگاور  مالخلیال به رهباری  ر،های طایفه منگور این عشایر و اقوام، كر

، استاندار وقات  (9353-9365)گزارش علي منصورر استان آذربایجان غربي بو،ند كه بنا ب

 -9333هارفکندی) عباداسرحمن  1.كر،ناد  اجرای این قانون مقاومت مي برابرآذربایجان ،ر 

 ،ر ایان باارل    چیشاتي مجیاور  ملقب به هاه  ار ،ر كتااش خااطراتش باا عناوان       5(9361

 نویسد: مي

                                              
)ناوگرایی تحاول و ؛ کارونین، 462، ص 1777ژوئیه  7، دیلی میل، «رستاخیز ایران». نوری اسفندیاری، 1

 .111، ص (6292-6291/ 6031-6031ایران نظم نوین و مخالفانش)دیکتاتوری در 
سیاسات و لباا : گزیاده اساناد . برای اطالعات بیشتر در مورد قیام مردم جهرم، ر.ک: منمورایجاداد، 2

 .7-1، ص 4، سند ش 6061 -6031متحدالشکل شدن البسه
تشار نشاده از واقعاه کشاف اساناد من؛ جعفاری، 44، ص تغییر لبا  و کشف حجاب به روایت اسناد. 3

 .71-72، صهاها، پیامدها و واکنشکشف حجاب: زمینهصالح، ؛ 44، ص حجاب در عصررضاخان
 .44، ص اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخانجعفری، . 4
ارد کاه متولاد فاروردین 5 . شاعر، نویسنده، مترجم، محاق، اسالم شنا ، مفسر قران و فرهنا  ناویس کد

درروستای شرفکند از توابع شهرستان بوکان در آذربایجاان رربای اسات. عبادالرحمن شارفنکدی،  1033
فرهنا  لغات ابن سینا را از عربی به فارسی ترجماه نمایاد. از ایشاان قانون نخستین کسی بود که توانست 

 و آثار زیادی به یادگار مانده است.  فارسی -ُکردی
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ر ئا  اجد کاله پالیی  ا  ه واطر اجن اتدام دولت که ئمه غیر از مالئا و طلبه 

ئا ئ   اجد نامه حاک  شار را داشته  اشند  سایاری از  سر  اذارند و مالئا و طلبه

مردم م بیر  ه ترک شار شده و  ه روستائا رفته  یدند و وانیاده  ناا نیز اجباراا 

  1 ه وانقاه روستای شرفکند رفته  یدند.

 نویسد:چنین، او ،ر این بارل مي هم
سیدند که لباس کُردی پیشیده، لباسش را رسر ازان حکیمت   ه ئر کس  م 

   2سیزاندند.م 

از طرب ،یگر، با اعالم اصالح سبا  مر،ان و پوهیدن كاالل، بسایاری از مار،ان كاه     

گرا بو،ند به راحتي این امر را پذیرا هدند، اما برای بسیاری كه عبا و عماماه  نخبگان غرش

هاایي صاورت گرفات كاه باا      اعتارا  های جدید ،ور از هأن بو، و به تن ،اهتند، سبا 

ئاسه ،ر كتاش خاطرات خو، با عنوان  3(9331خشونت بسیار سركوش هدند. غني بلوریان)،. 

 نویسد:،ربارل اقدامات راا هال مي 1كوک
پالیی  اه سار  اذارناد،    ئمه ساکنین اجران کت و شلیار  ه تن کرده و کاله 

 ید ...ئر ک  که  اا شالیار    مشایر« طهل و دولنگ پالیی»که در منطقه ما  ه 

 5کردند.شد، شلیارش را  رجده و تبدجل  ه دامن م کُردی وارد شار م 

كه طرح تغییر سبا  و بر سر گذاهتن هاپو به مرحلاه اجارا گاذار،ل     ،وست پیش از آن 

 بیني مخاسفت روحانیان اعالم كر،: هو،، برای پیش

                                              
 .16، ص چیشتی مجیور. شرفکندی، 1
 .73، صهمان. 2
ردساتان، وی در ساا  3 در کلان آلمااان  1017در مهاباااد باه دنیاا آماد و در  1030. از فعااین سیاسای کد

 درگذشت.
 . به معنای برگ سبز.4
 .71، ص ئاله کوک. بلوریان، 5
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یائند از پیشیدن لبااس و  از نمر اجن که اشصا  غیر روحان  جا روحان  نص 

عمامه سیء استفاده نماجند  اجد اشصاص  که  ه اجن لباس ملب  ئستند از دو نفار  

از مراجع گیائ  گرفته  اشند که صالحیت دارد و م تادجن شاادت نامه  دئناد.  

 ن گیائ  را  ه وزارت معارف  رده و تحویل اجازه نماجند واال از اجان  اه  عاد    

امه  ر سر  اذارد ماار از وزارت معاارف کساب اجاازه     ئیچ ک  حق ندارد عم

ئااج   کرده  اشد   ه اجن ترتیب نسبت  ه کسان  که معما   یدناد ساصت گیاری    

ماندند و جا اگار در  شدند و در وانه م نمیدند و معممین جا در معا ر  فتا   نم 

 1گردجدند.شدند گرفتار پلی  م معا ر پیدا م 

اباالغ   ش9331ماال     برای ههر و روستا ،ر ،هام ،ی قانون متحداسشکل كر،ن سبا

 : گفتآن ،ربارل  ،،هندگان طرح ،ر آن جلسه، عراقي یکي از ارائه. هد
 نمیدن لبااس مساتغنا از رکار و وصاح  ایده و  ارای        محسنات متحدالشکل

معطیف  ه اجن مقوید اسات، در تحات    احساسات عمیم  جامعه که فعالاکه  اجن

کردن البسه  ا تید دو فیرجت تقدج  م ل   اصیل منمم   اشد، طرح متحدالشکل

  .شید و تویجب  ن درویاست م 

 این طرح هامل موار، زیر بو،:
ماده اول: لباس متحدالشکل که از اجن پ  لباس پالیی ویائد  اید عباارت   

اه اع  از نای  تناه و جقاه عر ا  جاا جقاه       است از کاله پالیی و اتسام لباس کیت

 رگردان و پیرائن و غیره و شلیار اع  از  لند جا کیتاه جا مچ پیچ دار  مااده دوم:  

چنین  ستن شاال   پیشیدن لباس دجار جز  ن چه در ماده اول رکر شده است و ئ 

ممنیع است  ماده سیم:  رای ساکنین شارئا  االپیش معمایل  عباارت اسات از    

                                              
 .771، ص6، جتاریخ بیست ساله ایران. مکی، 1
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ئاای دجاار کاه  ارای حفاظ از سارما جاا در میتاع         پالتی ول   اال پیششاتسام 

شید از اجن تاعده مستثن  است  ماده چاارم: کااله پالایی   مسافرت استعمال م 

 اجد متحدالشکل و  دون عالج  ممیزه  اشد و استعمال کاله از اجناس کاه رناگ   

ئاا و  ئنااران و     ناا زننده  اشد ممنیع است  ماده پن  : شایفرئا و میکانیساین  

شکارچیان در استعمال کاله مصوی  وید در میتع اشتغال  ه کار  زادند  مااده  

شش  : در میاتع کار پیشیدن پیرائن  اند و جا  وجصتن پیش  ند  ارای کاارگران   

 1 زاد است.

یاک   به غیار از و  گر،یدقانون اتحا، سبا  با همان هکلي كه ارائه هدل بو،، تصویب 

ساختار حکومت و نظام  ،غییر ،یگری ،ر آن صورت نگرفت. ،ر ،ورل راا هالتغییر جزئي، ت

هاال   فرماان مجاری  فقاط   های ،یگر،گیری ،ر هخص هال متمركز بو، و ،ستگال تصمیم

 گوید: ( ،ر این بارل ميش9331) مخبراسسلطنه. بو،ند
ی پالیی  ید و وزرا واضع   ین وزارتصانه و شاه. نقمیار و تمطیار   أی، رأر

  2. ه عرض شاه  رسد و  نچه امر شد، اطاعت شید  اجد

،سي و اظهار  روح هم( 9363)،.علي ،هتي گفتهوقتي طرح اتحا، سبا  كه به  ،ابراینبن

 گر،ید.تصویب  یتغییر  بو، ،ر مجلس طرح هد، بدون هیچ هال عقیدل با راا

 هاو واکنش ها مالخلیل طراح قیام، کنش. 1

هد و پوهاش سار،   تربیتي هناخته ميعنوان نشانه جنون و بيجا كه سر برهنگي به  از آن

ای از اتحاا، ملاي تلقاي    معرب پیوندهای هغلي و سنتي بو، و اكنون كالل پهلوی، نشاانه 

                                              
 .47، ص رضاخاناسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر . جعفری، 1
 .02، ص خاطرات و خطراتهدایت، . 2
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گازین كاالل    فرنگي معروب باو،، جاای  نمدی كه ،ر ایران به كاللهد، اندكي بعد كالل مي

  9پهلوی هد.

اجباری هد موجب خشم و ناراحتي بیشتری  پهلوی كهسبا  متحداسشکل به ویژل كالل

ای از روحانیان، مانند سایر نقا  ایران با گر،ید. ،ر ساوجبالغ مُکری ایالت و عشایر و عدل

و منگورهاا باه سر،هات حملاه      3هااین طرح راا هال مخاسفت كر،ند. برای مثال، مامش

  3كر،ند و نیروهای نظامي را از ههر بیرون راندند.

به قانون متحداسشکل كر،ن سباا  و كاالل    مالخلیلبه رهبری  1ل منگوراعترا  عشیر

ای را خطاش به ایالت ، یکي از رهبران مذهبي محلي، اعالمیهمالخلیلپهلوی انجام گرفت. 

با استفا،ل از سالح و گر،آوری نیرو انتشار ،ا،. ،رخواست  برای مقاومت ،ر مقابل این نوآوری

  5.رو هد ان ایالت كرر، مناطق ساوجبالغ، ارومیه و تبریز روبهاسعمل فوری ،ر میاو با عکس

،ر مهابا، به اجبار، سبا  محلي را به سبا  فرنگي و پوهایدن كات و هالوار و كاالل     

پسند مر،م نبو،. نفرت از این اقدام ،ر روحیه ،ا،ند، اما این اقدام مطبوع و ،لپهلوی تغییر 

                                              
 .171، ص تاریخ ایران مدرن. آبراهامیان، 1
کنند. قلمرو این ای  از شما  به سلدوز، . ای  مامش در سرزمین کوهستانی میان مهاباد و ناده زندگی می2

اشنویه پیوسته اسات. رئایس های پیرامون ساز و از ررب به از جنوب به پیرانشهر از شرق به مهاباد و آبادی
ای  مامش با ای  دهبکری و ای  منگاور ای  در ده بزرگ پسوه ساکن است که میان مهاباد و جلدیان قرار دارد. 

 (.71، ص 2، ش مجله هنر و مردمدر سردشت و ساز و با ای  پیران در بخش پیرانشهر همسایه است ) شاملو، 
 .472، ص تاریخ معاصر ُکرد. مک داو ، 3
. این ای  که در روستاهای عشایری بین سردشت، پیرانشهر، سااوجبال  و بوکاان تاا مارز عاراق پراکناده 4

خاان زناد منگور در زمان سلطنت کریمای  کردند،  اند و از طریق کشاورزی ودامداری امرار معاش می بوده
ن بومی ای  تیمور را راندند و تحت ریاست باپیرآقا از عراق به منطاه ای  تیمور در ساوجبال  آمدند و ساکنا

ساختار سازمان ایالت و عشاایر یا تحت ریاست خود درآوردند و در میان آنها ساکن شدند )اسکندری نیا، 
 (.430، صو شیوه معیشت عشایر آذربایجان غربی

 .171، ص (6292-6291/ 6031-6031نوگرایی تحول و دیکتاتوری در ایران نظم نوین و مخالفانش)کرونین، . 5
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سبب هورش آنهاا هاد. حکومات مركازی ساعي      عشایری مرزی، تأثیر زیا،ی گذاهت و 

كر،، پوهیدن سبا  متحداسشکل را توجیه كند. ،وست پوهایدن سباا  متحداسشاکل را     مي

 هد. ،انست كه این وحدت سبب رهد و هکوفایي مملکت مي،سیل وحدت ملت مي

،هند كه  ای كه واسي آذربایجان برای حکومت مركزی فرستا،، نشان مي اسنا، محرمانه

كر،ناد و آن را سابب اتحاا، و     مر،م از پوهایدن سباا  متحداسشاکل حمایات ماي      بیشتر

،انستند و فقط تعدا، اندكي با آن مخاسف بو،ند كه ،وست سعي ،ر پارچگي مملکت مي یک

 توجیه آنها ،اهت. ،ر این اسنا، آمدل است:
جک  از نتاج  دجاری که از وحدت لباس منمیر است ئمانا تسایالت  اسات  

ث صرفه در مصارج تایه  ن و ئ  از جات عمل   یدن  ارای حرکات و   که از حی

کار حاصل و  اعث سرعت جرجان کار در جامعه و پیشرفت اصال ساع  و عمال    

م  گردند. لاذا اجن تومی  ملیکانه در تمام مملکت از طرف تاطبه طبقات ائال  

 1 میز استقبال شد.ئای تانیت ا انعقاد م ال  جشن و شادی و وطا ه

 ،ر اثر سرپیچي از پوهیدن سبا  متحداسشاکل و باه سار نهاا،ن كاالل      مالخلیلقیام 

پهلوی بر پا گر،ید. رااخان ،ستور كشف حجاش، ممنوعیت پوهیدن سبا  كرر،ی و بر سر 

، پیشوای مذهبي منطقه و باه خصاوص ایال    مالخلیلگذاهتن كالل را صا،ر كر،ل بو، اما 

را حرام اعالم نمو، و اعاالم جهاا، كار،. ،ر انادک     منگور به مقابله برخاست و این عمل 

و عشایر 3او جمع هدند و ،ست به اقدام نظامي ز،ند مدتي، چند هزار تن از مر،م ،ر اطراب

  1او هم پیمان هدند. سر،هت و مهابا، با 3منگور و سپس گورگ

                                              
 .72، ص اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان. جعفری، 1
 .12، ص سردشت در آیینه اسناد تاریخیزاد، . حکیم2
. این ای  قلمرو آن در منطاه جنوب مهاباد و ییالق آنها مناطق کوهساتانی ساران اسات )اساکندری نیاا، 3

 (.431، ص ر آذربایجان غربیساختار سازمان ایالت و عشایر و شیوه معیشت عشای
 .14، ص سردشت در آیینه اسناد تاریخیزاد، . حکیم4
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را فرمانادل نیروهاای آذربایجاان     (ش9333-9351هال ،ر حکمي، سرسشاکر خزعلاي)  

و یاارانش تاالش كار،     مالخلیال او بعد از ،یدار باا   مأمور به تحقیق و اعالم نتیجه كر،.

 حقیقت را برای راا هال تشریح كند. او ،ر گزارش تلگرافي خو، به هال ،ر این بارل نوهت:
چنین روحانیان واتعاا و  ه طیر جادی از تغییار    ئمه کُردئای  ن ناحیه و ئ   

اند و غائلاه تنااا  اه مالولیال و عشایره مناایر محادود        ض لباس اجباری نارا

شید. راجع  ه تغییر لباس، علمای ائل تسنن حک  جااد را داده و تغییر لبااس   نم 

اناد.  دانند معاذا اجالت مرزی تیام کرده و  ه جنگ و اغتشاش پرداوتهرا کفر م 

اتحااد لبااس    ویائند که کشیر  رام و ملت مرفاه و  سایده  اشاند از   ئا م اجن

 1صرف نمر کنند.

مُکری، جشن و مجاسس تغییر سبا  بر پا هادل باو، و باه اجباار، سباا       ،ر ساوجبالغ 

،ا،ند و این كار را پهلوی تغییر ميمحلي را به سبا  فرنگي و پوهیدن كت و هلوار و كالل 

گرفتند. ،ر ایان مجااسس جشان متحداسشاکل هادن، اهااسي هاهر باه تماهاا          جشن مي

گر،ید و اهاسي ههر را با تشکیل مجاسس  نشستند. پس از آن مجاسس متعد، تشکیل مي مي

كر،ند و حکومت بارای ایان كاار از بازرگاناان و     به تغییر سبا  مي ها، تشویقو سخنراني

 كر،. افرا،ی كه ،ارای نفوذ و اعتبار بو،ند، استفا،ل مي

،او،ی بو، كاه باه اجباار     یکي از این افرا، صاحب نفوذ، هخصي به نام حاج مصطفي

پهلاوی و سباا     هاای گارم، مار،م را ترغیاب باه پوهایدن كاالل       با ساخنراني  وا،ار هد

پر،اخت و چند تن از هیوخ و  متحداسشکل كند. حکومت با مقابله رواني به این مواوع مي

علمای مور، احترام را برای جلوگیری از گسترش قیاام وا،ار كار، كاه سباا  روحانیات و      

  3را از تن ،ر آورند و كت و هلوار و كراوات بپوهند و كالل پهلوی بر سر قرار ،هند.كرر،ی 

                                              
 .77، ص قیام مالخلیل. افخمی، 1
 .12، ص سردشت در آیینه اسناد تاریخیزاده، . حکیم2
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،ور هدن روحانیت كرر، از نظام پهلوی، به خصوص ،ر آذربایجان به قدری جدی بو،  

( باه پوهایدن   ش9351-9333كه حاكم ایاست آذربایجان غربي تمایل مال احمد ترجااني) 

پوهیدن سبا  متحداسشکل و همکاری باا ،وسات ،ر    سبا  متحداسشکل و تشویق مر،م به

،انست. او ،ر این بارل به صورت زیر به  زمینه استفا،ل از سبا  اروپایي را ،ارای اهمیت مي

 نویسد:  ،هد و مي ریاست وزرا اطالع مي
احمد ترجان  جک  از علمای ما  ماا اد که میرد تیجه عامه و  ر طبق تانین 

ر  ه تشرجفات  که از طرف اجالت شده داوطلاب گشاته   حق داشتن عمامه دارد نم

که ملب   ه لباس متحدالشکل  شید و  ا لبااس متحدالشاکل  اه تادرج  امایر      

روحان   هردازد اجن مسأله تأثیرات فی  العاده در ائل سنت داشاته در نمار دارم   

 1ئای دجاری از مشارالیه نماج .استفاده

با این حال، به تدریج چند تن از مشایخ و علماا از عمال خاو،، پشایمان هادند و باه       

های كهنه، خنجر و چوش ،ستي آماا،ل  ای از آنان با تفنگپیوستند. عدل مالخلیلهوا،اران 

،ا،ند و حتاي   مر،م ،ر مقابل این فرمان حکومت، ناراایتي خو، را نشان مي 3جها، هدند.

هد و كساني را كه حااار هادل بو،ناد، سباا       به كفر تعبیر مي ایاین اقدام از طرب عدل

 3كر،ند.جدید بپوهند تهدید و مجازات مي

منگاور باا واكانش     این اقدام حکومت ،ر میان مر،م ههرنشین و به خصوص عشایر 

ممکن بو، به آساني و باه سارعت ،ر سراسار ناواحي      مالخلیلقیام  1رو هد.   هدیدی روبه

( ش9353كرر،نشین گسترش یابد. بنا بر گزارش اسنا، و مدارک محرمانه، علي منصاور)،.  

 نویسد: ،هد و مي،ر این بارل گزارش مي 9331بهمن  99واسي آذربایجان ،ر 
                                              

 .176، ص اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان. جعفری، 1
 .12، ص اریخیسردشت در آیینه اسناد تزاده، . حکیم2
 .1، صقیام مالخلیل. افخمی، 3
 .همان .4
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طاراف  از اکراد طاجفاه مناایر در ا   ای نمر  ه پاره حرکات  که اویراا از عده 

االمر مقرر گردجاد عاالوه  ار اتادامات نماام       ساوجبالغ  روز کرده  ید، حسب

وساجل مقتضیه دجار نیز  ا  ناا تنبه داده شید که  ه پاره القائات فرجاب نصایرده،   

حقاجق را  فامند. لذا مراتب در ط  جک  یانیاه تحرجار و  اه صافحات مر یطاه      

نساصه از  یانیاه مز ایر را تلیجحااا     ارسال و  ین اکراد منتشر گردجد. اجنک اجان  

ساازد کاه وزارت جلیلاه در اار پالایی      تقدج  داشته  واطر محترم مستحضر م 

 اشند فعالا از عرض اجن راپیرت مقوید فقط اطالع کامالا از مراتب مستحضر م 

 ن وزارت جلیله است، مطا ق اطالعات واصله انتشار  یانیه مز یر  این طیاجاح   

ای  صشیده در عین اتدامات نماام  نیاز  اه تلاع و تماع عاده       کُرد نتاج  مطلیب

 1اشرار منتا  شده است.

( نمایندل مهابا، ش9336حیدری )راا هال پس از اطالع از مخاسفت مر،م مهابا،، علي

 ،ر مجلس را سرزنش كر، و از او پرسید: 
شما که نماجنده کُردئا ئستید، در صیرت  که کُردئا  اه تغییار لبااس تماجال     

دانند چرا اجن میضیع را  ه شاص    جا اجن میضیع را کفر م  ندارند و علمای  ن

   2اجد. شاه گزارش نداده

حیدری نمایندل مهابا، ،ر مجلس را روانه مهاباا، كار، تاا ماانع از     به همین ،سیل، علي

چنین، ماال محماد مفتاي نماینادل ساقز ،ر       گسترش قیام به میان ،یگر عشایر هو، و هم

گر،ید تا مانع از هركت عشایر سقز ،ر قیام منگورها و اعتارا  باه   ز روانه مجلس به سق

  3سبا  اروپایي هو،.

                                              
 .47، ص اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصررضاخان. جعفری، 1
 .77، ص قیام مالخلیل. افخمی، 2
 .412، ص7، جتاریخ کرد و کردستان. مردوخ، 3
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 تصامیم از این سزوم اجرای  ،ربارلها ستورات وزارت ،اخله به ا،ارات نظمیه ههرستان،

موران أ،یگر، سرانجام باه ،رگیاری میاان مار،م و ما       طرب طرب و مقاومت مر،م از  یک

بیعات كر،ناد و باا قسام باه قارآن و        مالخلیال منگور باا  رؤسای ایل . هد  نتهي،وستي م

 نشان ،ا،ند.  مالخلیلبستگي خو، را با  ای همسوگندهای مذهبي و عشیرل

منگاور متحاد    گورگ سر،هت و نعلین باا ایال   تعدا،ی ،یگر از ایالت كرر،، مانند ایل

و فیض  3توان به ،هبکریمي بو،ند كه مالخلیلاما تعدا،ی از ایالت، مخاسف قیام  9هدند

ها به ،سیل رقابت ایلي باا منگورهاا، بهتارین حاامي ،وسات      اسه بیگي اهارل كر،. ،هبکری

  3مركزی و حاكم آذربایجان بو،ند.

اما تیمسار حسین خزاعي، فرماندل ارتش  را ،ر پي ،اهت،مر،ان  ،وست تذكرجریان، این 

بهمن به كرر،ها، پیشنها، عفو  36نتیجه ،ر كر، ،ر تبریز برای رسیدن به توافق تالش مي

این پیشنها، برای كرر،ها، جاذبه اندكي ،اهات. آنهاا باه مار،م كرار، تأكیاد        1عمومي ،ا،.

تارین  كر،ند كه وحدت سبا ، منافي اصول ،ین و احکام مذهبي نیست و اگر كوچاک  مي

ی كه به حفظ ،ین اتبایني با قانون و احکام هریعت ،اهته باهد، هخص راا هال با عالقه

هو،. همه مر،م از جمله روحانیان باید از مقررات تبعیت كنند و ،ار،، مانع از اجرای آن مي

،انستند و تخلف از  تنها رال صالح ،ین و ،وست را ،ر اجرای قوانین و مقررات حکومتي مي

 5كر،ند.آن را مایه بدبختي و خیانت به مملکت قلمدا، مي

                                              
 .7، صقیام مالخلیل. افخمی، 1
هاا اسات کاه در مهابااد و بوکاان علیار، قهرمانی و عباسی سا زاده دهبکری شام  طوایف ایلخانی . ای 2

ساختار سازمان ایالت و نیا، کنند )اسکندری ساکن هستند و از طریق کشاورزی و دامداری امرار معاش می
 (.431، صعشایر و شیوه معیشت عشایر آذربایجان غربی

 .71، صقیام مالخلیل. افخمی، 3
 .77، صهمان. 4
 .47، ص منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصررضاخاناسناد . جعفری، 5
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منگور را كه ،ر تبریاز ،ساتگیر هادل     از رهبران برجسته ایل چنین، خزاعي ،و تن هم 

بو،ند، آزا، كر، تا با این اقدام، راایت طوایف منگور را فراهم كند و با ،ا،ن وعدل و وعید 

ای را ،رنگ به قیام پیوستند و نقش فعاالنهآنها را رااي نماید. با این حال، این ،و رهبر بي

 9.های بعدی ایفا كر،ند،ر نبر،

، نظامیان اعزاماي باه وسایله امیرسشاکر خزاعاي ،ر سراسار منطقاه        9331،ر زمستان

مُکریان هامل مهابا،، سر،هت، نقدل و اهنویه پراكندل هدند تا اقدامات عشاایر مُکاری را   

هماری از نظامیان ،ر روستاها، اسیر منگورها هدند و به عنوان  3تحت كنترل خو، ،رآورند.

 3ایشان بریدل هد. هایمجازات، سبه كالل

،ر اواسط زمستان، فشار منگورها و عشایر هدت گرفات و مهاباا، باه محاصارل آناان      

، نظامیان موفق هدند ارتفاعات مشرب به مهابا، را تصرب نمایناد.  9331 ،رآمد. ،ر بهمن

آنان تلگراب و تلفن ،وستي بین مهابا، و سر،هت را قطع كر،ند، اما به علت سار،ی هاوا،   

 نشیني كر،ند. عقب مالخلیلنگورها و نیروی م

، هواپیمای ارتش مراكز حسا  منگورها را به هدت بمباران كر، 9333،ر اواسط بهار 

ای از سواران چریک و سرتیپ مقدم كه با قوای كافي وار، مهابا، هدل بو، با همراهي عدل

تارا   هاهسون، مامش و سواران عشیرل گورگ، منگورها را هکست ،ا،ناد و ساپس، اع  

 1به عراق پناهندل هد. مالخلیلكنندگان را به خاک عراق راندند و 

                                              
 .00 -03، ص قیام مالخلیل. افخمی، 1
-1772ش/1031-1036نوگرایی تحاو  و دیکتااتوری در ایاران نمام ناوین و مخالفاانش)». کرونین، 2

 .177، ص نامه تاریخ پژوهان، «م(1777
 .73، صقیام مالخلیل. افخمی، 3
 6092تاا  6921اوضاع سیاسی کردساتان ) از ساال ؛ برزویی، 63، ص بهای اضطراسالقاضی، . فتاح4

 .771 – 770، صه .ش(



 ...رضا شاه یاستس یه( عل4331منگور ) مالخلیل یامق یریگ عوامل و جهت یواکاو 911 

، كمبو، مهمات و نگراني كرر،ها ،ر خصوص سالمتي مالخلیلیکي از ،الیل هکست 

چنین، عدم انسجام بین آنها سبب هاد قیاام ااعف هاو، و      خانوا،ل و بستگانشان بو،. هم

عبداسرحمن هرفکندی ،ر كتاش خاطراتش، 9ها عقب بنشینند.هركت كنندگان ،ر آن به كول

 نویسد: ،ربارل اعترا  مالخلیل مي چیشتي مجیور
در جک  از روزئای  رف  زمستان ، ئناام چاشت  ارای اولاین  اار، صادای     

، پدرم گفت که لشاکر مالولیال کاه دشامن     2تیپ و  تشبار  ه گیش مان رسید

ان  اذارد و کافرشان کند پالیی  ر سر مسلمانویائد کاله دولت است و مال نم 

اند و دولت  ا تیپ و  تشبار  نان را میرد ئ یم تارار داده   ه  لندای شار رسیده

را پیروز ویائد نمید. پدرم و  سایاری از کساان     مالولیلاست، انشااهلل وداوند 

و لشاکرش را کردناد و گفتناد وادا      مالولیلکه مامان ما  یدند دعای پیروزی 

و از دست کافران ن اتشان دئد. لکن مالولیال و لشاکرش    رح  کند  ه مسلمین

زجاد دوام نیاوردند و شکست ویردند و سهائیان حکایمت   اه کماک نیروئاای     

ئمه جا را گرفتند و ئرچه گیر  وردند  ه تااراج  ردناد و چناد     3گیرک و مامش

ئای مناایر را  اه اسایری گرفتناد و  اه زنادان انداوتناد. کتا صاناه         نفر از وان

                                              
-1772ش/1031-1036ناوگرایی تحاو  و دیکتااتوری در ایاران نمام ناوین و مخالفاانش)». کرونین، 1

 .170، صنامه تاریخ پژوهان، «م(1777
در مهاباد رخ داد، عبدالرحمن شرفکندی )ماموستا هاه  قیام مالخلی . شایان توجه است که در زمانی که 2

 های ایشان ناآشنا بوده است.ساله بود و صدای توپ برای ایشان و خیلی از هم سن و سا  2ژار( کودک 
. ایالت و عشایر مهاباد که شام  طوایف منگور، مامش، گورگ، پیران، سوسنی، پژدری، دهبکری، بلبا  3

کنند. شرق و جنوب مهاباد، مح  زندگی اه مهاباد، سردشت و پیرانشهر زندگی میزاده هستند در منطو بی 
است که امروزه دهبکری نامیده می شوند، اینان به شک  متناوب ای از سران منتفذ خاندان بزرگ مکریدسته

ه خاود ها در محدودها جنگیدند و بعد از متالشی شدن بلبا میالدی با بلبا  17و11در طو  سده هدای 
کنناد )جاوئیر، ها در محدوده مهاباد تا مرز ساز زنادگی مای الله بیگیها، فیضماندند. در جنوب دهبکری

 (.42، ص جمهوری کردستان
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ولیل را نیز در  ازار ماا اد حراج کردند  پادرم  سایاری از  نااا را ورجاد و     مال

 1 رای اتیام مالولیل فرستاد.

 نتیجه . 5

هاای فکاری قیاام    مایاه عقیدتي بر بان  –كه كدام زمینه فکری ،ر این مقاسه، پیرامون این

هاای  وزلتأثیرگذار بو،ل است كه سبب پیوند ماهیت فکری و اجتماعي آن باا آما   مالخلیل

های تااریخي و  ،یني گر،یدل است  به سبب سکوت منابع رسمي و ،ر اختیار نداهتن ،ا،ل

توان اظهار نظر قطعي نمو،. تنهاا بار اساا     تنها چند كتاش خاطرل نویسي و روایي، نمي

آمیاز باین   های عقیدتي و علمي، هاید بتوان نوعي پیوند احتیاا  احتمال و برخي همساني

 او بر قرار كر،.  و سنن مذهبي مالخلیلقیام 

فر،ی متعصاب ،ر حفاظ آ،اش و    مالخلیل،هد كه های پژوهش حاار نشان ميیافته

رسوم كرر،ی و مذهبي بو، كه با سرسختي ،ر مقابل تصویب و اجرای قانون متحداسشاکل  

ت. او منگور، علم مخاسفت برافراها ایل كر،ن سبا  ،ر ایران به وسیله راا هال با تکیه به 

،انست،  اجرای این قانون را برخالب اسالم و سبب نابو،ی آ،اش و رسوم ملي و كرر،ی مي

خواهناد، ایان قیاام را باا     ای كاه ماي  گال ا،عای استقالل نکار، و بارخالب عادل    هیچ اما

 ای نداهت.  او هیچ وقت چنین عقیدل طلبي و پان كرر،یش مرتبط كنند، جدایي

را ناتواني ،ر برقراری ارتباا  باا    مالخلیلترین ،سیل هکست حركت  هاید بتوان، مهم

جاوار و عادم وحادت عملاي باین نیروهاای        عناصر نارااي ،ر سایر ههرها و ایالت هام 

هاای  ای، یکاي از تعاار   عشایری و نیروهای ههری ،انست. اختالفات ایلاي و عشایرل  

 د.بار نزاع قبایل با یکدیگر بو،ن،ار و زیانهمیشگي، ریشه

                                              
 .16، ص مجیورچیشتی. شرفکندی، 1
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همکاری آنان با ،وست و عدم اتحا، بین ایاالت   چنین، خیانت چند رئیس عشیرل و هم

اساه  و هماهنگي ایالت ،هبکری و فایض  به ،سیل رقابت ایلي با منگورهامُکری ساوجبالغ

 مالخلیال را بایاد از ،الیال هکسات قیاام     مركزی  با حکومت مالخلیلبیگي از مخاسفان 

،انست كه نه تنها رؤسای این ایالت را برای ،ست كشایدن از اتحاا، خاویش باا ،وسات      

مركزی متقاعد نشدند، بلکه تمام ارزش و اهمیت خو، را ،ر پشتیباني از حکومت مركازی  

 هزینه كر،ند.

نیارو و   توان ،ر این ،ید كاه یکي ،یگر از ،الیل هکست را مي واقعیت این است كه 

،ر حدی نبو، كه تاش و تحمل مقاومت ،ر  مالخلیلاجتماعي  -سیاسيتوان نظامي و حتي 

 برابر نیروهای مركزی را ،اهته باهد.
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