ئاماژە

تــا ئێســتا لەمــەڕ ئــەم مــژارە ،ســێ لێکۆڵینــەوە
لــە ژمارەکانــی پێشــتری گۆڤــاری ڕامــان (،٢٠٩
 ،)٢٥٠، 223باڵوبووەتــەوە .شــیاوی گوتنــە کــە لــە
ژمارەکانی ئاماژەپێدراو ،مانای جۆراوجۆری دەســتە
وشــەی پــەڕ بەســەر بوونــی کــوردان ،جــۆری پــەڕی
مێــزەری کــوردان ،هەروەهــا هاتنــی ئەم سەرباســە لەناو
دەقەکانــدا تاووتــو کــراوە .لێــرەدا پــاش بەدواداچــوون
و کەنــەوەی ســەرچاوەی تــر ،هێنــدێ خاڵــی تــرم
ســەبارەت بــەم بابەتــە دۆزیوەتــەوە کــە ڕاســتەوخو ،یــان
ناڕاســتەوخۆ پێوەندیــان بــە باســەکەوە هەیــە و تیشــکی
زیاتــر دەخەنەســەر بابەتــی لێکۆڵینەوەکــە.

پەڕ بەسەر بوونی کوردان

پەڕ بەسەر بوونی کوردان لە کۆنەوە تا نزیک
سەدەی بیستەم

فەرامەرز ئاغابەیگی
(یەزد)

ڕەنگــە بــەوردی نەزانــرێ مێــژووی بەکارهێنانــی
پــەڕ بەســەر بوونــی کــوردان ،بــۆ کام ســەردەم
دەگەڕێتــەوە ،بــەاڵم بەهــۆی ئامــاژەی ســەرچاوەکان
دەتوانیــن تــێ بگەیــن کــە ئــەم دیاردەیــە شــتێکی
کۆنــە و بەرەبــەرە تــا ســەردەمی هاوچــەرخ کەڵکــی
لــێ وەرگیــراوە؛ بــۆ وێنــە ،مەحمــوودی بایەزیــدی
ئەفەنــدی لــە کتێبــی دابونەریتــی کــوردان ،ئامــاژە
بــە جەژنــی میــری نــەورۆزی دەکا کــە یەکــێ لــە
کەرەســتەی ڕازاندنــەوەی کاڵوەکــەی میــر ،پــەڕی
تــاوس بــووە کــە لەســەری داوە؛ ئــەو بــەم جــۆرە شــێوەی
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ئەنجــام و بەڕێوەچوونــی جەژنەکــە دەگێڕێتــەوە« :لــە
زەمانــی کۆنــەوە میــری نــەورۆزی ،لە شــاری ســاباڵغ
و بــۆکان و دەوروپشــت بەڕێــوە دەچــوو .خەڵــک لــە
نێــو خۆیانــدا پیاوێکــی نەخوێنــدەوار و بۆرەکەیــان بــۆ
میریــی و دەســەاڵتی کاتیــی هەڵدەبــژارد .بەپێــی
دابــی ڕەچاوکــراو لــە دێــر زەمانــەوە ،میــر ،یــان خــاوەن
دەســەاڵتی ئــەو ســەردەمە ،بــۆ پێــڕەوی کــردن لــە
دابونەریتــی گشــتی ،بــە ڕواڵــەت بــۆ چەنــد ڕۆژ
خــۆی لــە دەســەاڵت و میریــی دەخســت و کاروبــاری
دەســەاڵتداریی بــە هەمــوو پێداویســتییەکانییەوە،
لــە فەرمانڕەوایــی بــێ شــەرت و مەرجــەوە بگــرە
تــا گوێڕایەڵــی ســەرجەم دەســتوپێوەندی دیــوان،
بــە میــری نــەورۆزی دەســپێردرا .گەورەپیــاوان و
مەزنــان ،جلوبەرگــی بەشــکۆ و ڕازاوە بــە گەوهــەری
گرانبایــی ،پشــتێن و قۆڵبەنــدی شــایانە ،ئەســپ و
چەکمــە و مەهمێــز و شمشــێر و خەنجــەر و چەکــی
بەنرخــی خۆیــان لــە بەردەســت میــری نــەورۆزی
دادەنــا .خەڵکــی شــاریش هەرچــی ئەســپ و ئێســتر
و زێــڕ و خشــڵ و کەرەســتەی جوانکارییــان شــک
بردبــا بــۆ بەڕێوەبردنــی ڕێوڕەســمی جەژنەکــە ،وەک
ئەمانــەت دەیانــدا بــە دەســتەی بەڕێوەبەرایەتــی
میــری نــەورۆزی .لــە هــەوەڵ چوارشــەممەی ســاڵدا،
میــری نــەورۆزی لــە یەکــێ لــە گۆڕەپانەکانــی
گــەورەی شــار ،یــان ئاوایــی ،لــە حاڵێکــدا کــە تاجــی
جەواهێربەند و چەپکەگوڵی گەزیزە و پەڕی تاوســی
بەســەرەوە بــوو ،لــە ژوور ســەرەوەی ئــااڵ و ســەیوان
هەڵــدەدرا .لەگــەڵ خۆرهــەاڵت لەســەر تەختــی میریــی
دادەنیشــت»(بایەزیدی.)243-241 :1369،
دێمۆرگانیــش باســی ئــەم جەژنــەی کــردووە و
لەژێــر نــاوی میــری بــەدرۆ /درۆیین(امیــر دروغــی)،
ئــاوای لەبــارەوە نووســیوە...« :میــری بــەدرۆ ،ســێ
ڕۆژ حوکمــات دەکا .لــە زەمانــی زوودا ،ئــەم میــرە
زۆر ســەیرتر لــە زەمانــی ئێســتا -ڕێکەوتــی ســەردانی

جەژنی میری نەورۆزی؛ وێنە هی سەیفەدین خانی سەردار
(دێمۆرگان :1398،ج)19/2

دێمــۆرگان 1890ی ز -بەڕێوەچــووە :تــەواوی
کــوردەکان بــە زرێ و کاڵوزرێ و نێــزەی درێــژەوە
دەهاتــن ،بــەاڵم ئەمــڕۆ ئــەم چەکــە ڕازێنەرانــە ،جێــی
خۆیــان بــە تفەنــگ گۆڕیوەتــەوە و جەژنەکــە دیمەنــی
ســەرەکی خــۆی لــە دەســت داوە .مــن ســەرەڕای
لێکۆڵینەوەیەکــی ناوچەیــی ،هــەر نەمتوانــی ســەر لــە
بنەمــا و ســەرچاوەی ئــەم نەریتــە دەربکــەم .بــە منیــان
گــوت کــە بابوباپیرانــی ئــەوان ،لــە بابوباپیرانــی
خۆیــان فێــر بــوون .ســەرچاوەکەی بــە هــەر کوێــوە
گــرێ درابــێ ،جەژنێکــی زۆر ســەیرە .کارێکــی
ســەیرتر لــەوەش هەڵبژاردنــی ســەرۆکێک بــۆ تــەواوی
ناوچەکەیە»(دێمــۆرگان :1398،ج.)42/2
وەک لــەم گێڕانەوەیــە هەڵدەکــڕێ ،دەتوانیــن بڵێیــن
کــە جــێ پێــی ئــەم جەژنــە بــێ گومــان بــۆ زۆر زوو
دەگەڕێتــەوە ،بــەاڵم لەگــەڵ ئــەوەی ڕیشــەی لــە
زەمانــی زوو دایــە ،لــە دەقــی هاوچەرخیشــدا ئامــاژەی
پــێ کــراوە .پێشــتر لــە ژمــارەی 209ی گۆڤــاری
ڕامانــدا ،دەقــی «گاســپار درۆڤیــل»م هێنایــەوە کــە
لــە ســاڵی 1812ی زایینــی نووســراوە و بەباشــی
باســی پــەڕ بەســەر بوونــی کوردانــی کــردووە (بڕوانــە
گۆڤــاری ڕامــان ،ژ ،209ل.)104-103
لێــرەدا دەقێکــی تــری ســەر بــەم باســە دێنمــەوە کــە
حەفتــا ســاڵ دوای دەقەکــەی درۆڤێــل نووســراوە.
حەســەن عەلیخانــی گەڕڕوســی کــە دواتــر ســەرناوی
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ئەمیرنیزامــی پــێ بەخشــرا ،لــە یەکێک لە نامەکانی
بــۆ عەالئولدەولــە ئەمیرنیــزام ،واتــە محەمەدڕەحیمخــان
دولــوو قاجــار ،پێشــکاری( )1ئازەربایجــان لــە ســاڵی
1298ک1881/ز ،ئــاوا دەنووســێ« :بــۆ هێنــدێ
پێداویســتییەکانی زەمــان و لەبەرچــاو گرتنــی چەنــد
تێبینییەکــی بــاش ،جەماوەرێکــی ناوچــەی ســاباڵغم
لــە ســوار و چەکــدار بانگهێشــت کــرد؛ بــەدەم ئــەم
بانگهێشــتنەوە هەمــوو ئاغــاکان و گەورەپیاوانــی
ئــەم مەڵبەنــدە بــۆ ڕاگەیانــدن و دەربڕینــی خزمــەت،
هەروەهــا بەهــۆی ئــەو چاولێکــەری و بەربەرەکانییــە
کــە لــە نێویــان دایــە ،دەستەدەســتە ژمــارەی لێهاتــووی
خۆیــان لــە ســوار و لــە پێــڕۆ ،بەڕادەیەکــی زۆر و
بــاش لــە شــارۆچکەی ســاباڵغ ئامــادە کــرد .بــۆ
وێنــە ڕۆژێــک ڕێــزدار قادراغــا( )2شــەش ســەد
کەســی چەکــداری خــۆی بــە جلوبەرگــی گرانبایــی
و چەکــی بــژاردە کــە تێکــڕا پــەڕی تاوســیان لــە
ســەر دابــوو ،لــەو پــەڕی شــکۆ و ڕازاوەییــدا بــۆ ســان
هێنا»(ئەفشــار.)299-298 :1373،
ئــەم دەقــە کــە لــە بەشــێکیدا باســی شــەش ســەد
ســواری پــەڕ بەســەری قادراغــا دەکا ،لــە چەنــد
بــوارەوە وەک بەڵگەیەکــی گرینــگ بــە ئەژمــار
دێــت:
یەکــەم :لەبــەر ئــەوەی بابەتــی بەرباس لە ســەردەمی
هاوچەرخــدا بینــراوە و هــەر وەســفێکی پەتــی نییــە.
دیــارە وەک دابونەریتێکــی کــۆن ،بەرەبــەرە کــوردەکان
پاراســتوویانە تــا گەیشــتووەتە ئــەم ســەردەمە.
دووەم :جــۆری ئاماژەپێــدراوی پەڕەکانــە کــە بریتــی
بــووە لــە پــەڕی تــاوس (بڕوانــە گۆڤــاری ڕامــان،
جــۆری پــەڕی مێــزەری کــوردان ،ژ ،250ل.)91-90
ســێیەم :پــەڕ بەســەر بــوون لێــرەدا وەک نیشــانەی
خــۆ ســازدان بــۆ شــەڕ بــەکار هاتووە(بڕوانــە ڕامــان،
پــەڕ لەســەر دان نیشــانەی خــۆ ئامادەکــردن بــۆ شــەڕ،
ژ ،250ل.)111

چــوارەم :شــوێنی دیــاری کــراو ،واتــە ســاباڵغە
کــە نیشــان دەدا لەناوچــەی موکریــان ئــەو پــەڕ لــە
ســەردانە بــاو بــووە.
پێنجــەم :کاریگەریــی دابونەریتــی پــەڕ بەســەر
بوونــی ســوارانی قادراغایــە کــە جێــی خــۆی لــە
نــاو پەنــدی پێشینیانیشــدا کردووەتــەوە؛ لــە کتێبــی
(امثــال و حکــم) لــە گردەوەکۆیــی قــادر فەتاحــی
قــازی ،ســەبارەت بــەم پەنــدە ئــاوا نووســراوە« :پــەڕ
بەســەری قادراغــای :بریتییــە لــە منداڵێکــی نــازدار
و زۆر خۆشەویســت؛ مەبەســت ســوارەکانی قادراغایــە
کــە زۆر بــە جیلــوە و شــکۆ بــوون ،پــەڕی گرانباییــان
لــە کاڵوی خۆیــان دەدا .قادراغــا کــوڕی عەبــاس
ئاغــای دێبوکــری بووە»(امثــال و حکــم:1364 ،
.)85
لەپــاڵ ئــەو بابەتانــەی بەشــێوەی دەق نووســراون،
هێنــدێ جــار بەشــێوەی وێنــەش ،پــەڕ بەســەر بوونــی
کــوردان پێشــان دراوە .پێشــتر چەنــد وێنەیەکــم لەمــەڕ
پــەڕ بەســەر بوونــی کــوردان هێناوەتــەوە (بڕوانە ڕامان،
ژ ،223ل  .)113یەکــێ لــەو کەســایەتییانە کــە
لــەم بــوارەدا چەنــد تابلــۆی کێشــاوەتەوە «دوهووســە
لۆیــی ئەمێل»ـــە .بــەر لــەوەی تابلۆکانــی بێنینــەوە،
پێویســتە ســەرەتا پێناســەیەک بکــرێ .مەنووچێهــری
فەرمانفەرمائیــان لــە پێشــەکی کتێبــی «ســەفەر بــۆ
ئێــران»( ،)3بــەم جــۆرە دوهووســە لۆیــی ئەمێــل()4
دەناســێنێ« :کاتێــک کــە لەســەر داوای ناســرەددین
شــا ،وەفدێکــی نیزامــی لــە ئەفســەرانی فەڕەنســایی
پێکهــات تــا تۆپخانــەی ســوپای ئێــران بــە شــێوازی
فەڕەنســایی مودێــڕن بکاتــەوە ،دوهووســەش لــەو
زەمانــدا کــە پلــەی ســەروانیی هەبــوو ،بــە ئەندامێتــی
ئــەم وەفــدە هەڵبژێــردرا .لــە 29ی ئەیلوولــی 1858ی
زایینــی ،کــە شــاندی نوێنەرایەتــی فەڕەنســایی
گەیشــتە سەرســنووری ئێــران ،دەســتەیەکی ســەد
کەســی لــە ســوارانی کــورد ســەر بــە ســەربازخانەی
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سەرســنوور ،پێشــوازیان لــێ کــردن ...دوهووســە
بــەردەوام پەڕاویلکەیەکــی پــێ بــوو ،بــۆ ئــەوەی
ســەفەرەکەی ڕەنگاوڕەنــگ بــێ و لــە یەکجۆریــی
دەربێــت پێنووســەکەی ســاتێک نەدەوەســتا ،بــە ویســت
و ناویســت نیگارکێشــی دەکــرد .بــەر لــەوەی بگاتــە
تــاران ،توانــی  600نەخشــە بکێشــێتەوە ...دوای ســێ
ســاڵ مانــەوە ،دوهووســە بەیەکجــاری ئێرانــی بەجــێ
هێشــت ،بــەاڵم هیــچ کات بیــرەوەری ئێرانــی لــە بیــر
نەکرد»(دوهووســە .)6-3 :1348،وێنــەکان:

دوهووسە ()٥

(دوهووسە)42 :1348،
دوهووســە ،لــە وێنەیەکــی تــردا ،ســوارێکی کــوردی
ئیســکۆرتی لــە کاتــی ڕاودا کێشــاوەتەوە .وەک
خۆیایــە لــە هــەر دوو وێنــەدا پــەڕ بەســەر کاڵوەوە
دەبینــرێ.
تاوس

بــە بیســتنی وشــەی تــاوس ،ئــەم پرســیارە دێتــە
ئــارا کــە ئاخــۆ لــە ناوچــەی کوردەواریــدا تــاوس
ڕاگیــراوە؟ بەپێــی ئــەوەی لــە ئەدەبــی کوردیــدا

هاتــووە ،وێدەچــێ تــاوس ڕاگیرابێــت؛ واتــە هــەر ئــەوە
نەبــووە کــە وەســفی تاوســیان بەشــێوەی زارەکــی لــە
دوورەوە بیســتبێ ،بەڵکــوو لــە نزیکــەوە بینیویانــە و
وەســفی خۆیــان لەبارەیــەوە دەربڕیــوە( .)6یەکــێ لــەو
بەڵگانــەی کــە بــە نموونــە دەتوانیــن لــەم بارەیــەوە
ئامــاژەی پــێ بکەیــن ،وتــەی دێمۆرگانــە کــە
دەڵــێ« :بــۆ تێپەڕاندنــی شــەو ،لــە الی خدرئاغــا
کوێخــای گونــدی ئیندرقــاش ماینــەوە .هــاوکات
لەگــەڵ ئــەوەی گەیشــتینە نــاو گونــد ،پیاوێــک
لــە پێشــەوە وەکــوو ڕێنمــا دەڕۆی و ئێمــەی بــردە
نــاو حەوشــەیەکی چوارســووچی گــەورەوە کــە تێیــدا
پــازدە تــاوس لــە هاتوچــۆدا بوون»(دێمــۆرگان:1398،
ج .)19/2بــەم پێیــە ،دەردەکــەوێ لــە ناوچــەی
کــوردەواری تــاوس ڕاگیرابێــت ،ئەگــەر لــە ماڵــی
خەڵکــی ئاســاییش نەبووبــێ ،النــی کــەم لــە ماڵــی
ئاغــاوات و دەوڵەمەنــدەکان هەبــووە .دیــارە لەگــەڵ
ئــەوەی بــۆ جوانیــی ڕاگیــراوە ،بــێ گومــان کەڵــک
لــە پەڕەکەشــی وەرگیــراوە.
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پەڕی تاوس و ئەگەرێک!

هێنانەبەرچاوی(تجســم) پــەڕی تــاوس و شــەهێن و...
تــاد کــە بەشــێوەی تەکــووز لەســەر درابــێ و لەبــەر
بــا بشــنێتەوە ،دیــارە پێــش هــەر شــتێک بــۆ جوانیــی
بــەکار هاتــووە .لەگــەڵ ئەوەشــدا بەم جــۆرەی نیکیتین
باســی دەکا ،کــورد لــە زوووەوە ،کەڵکــی لــە پــەڕ بــۆ
ڕازاندنــەوە وەرگرتــووە« :کــورد بــۆ ژیانــی بــەردەوام
بەرانبــەر لەگــەڵ مەترســیدا ،ئەوپــەڕی پێداویســتیی
بــە چــەک بــووە و بــۆ وەدەســت هێنانــی حازربــووە بــە
هــەر چەشــنە بــێ بەرییەک(محرومیــت) مــل بــدا.
لــە پــاش چــەک ،بــە شــتومەکی ڕازاوە و بەشــکۆ
گرینگیــی داوە و زۆری هۆگــر بــووە؛ هــەر لەبــەر
ئەوەشــە جلوبەرگــی شــیاو و ڕەنگامەیــان بــەالوە جوانــە
و بەڕاحەتــی و بەشــێوەکی ڕەســەن دەیپۆشــن .نێــزەی
کــورد بــەر لــەوەی چــەک و ڕێژنگ(مسلســل)
بێتــە ئــاراوە ،هەمیشــە بــە پەڕێکــی وشــترمر
دەڕازاوە»(نیکیتیــن .)141 :1366،وەک دەبینــرێ
کــورد هەمیشــە بــەرەو شــتی جــوان و ڕەنگامــە
ڕاکێــش بــووە ،تەنانــەت نێــزەی خــۆی بــە پــەڕی
وشــترمر ڕازاندووەتــەوە؛ کەوابــوو دوور نییــە کاڵو ،یان
مێزەرکەشــی بــە پــەڕ ڕازندبێتــەوە و وەک شــتێکی
میــرات ئــەم نەریتــەی پاراســتبێ.

لەمــەڕ ئــەم سەرباســەی ســەرەوە ،پێویســتە
ڕوانگــەی نیکیتیــن لەســەر کاریگەرێتــی کۆمەڵگــە
مەســیحییەکان ســەبارەت بــە پــەڕی تــاوس بێنینــە
ئــاراوە .نیکیتیــن لــە کتێبــی کــورد و کوردســتان،
بەشــی ئایینــی ئێزیدیــدا دەڵــێ« :مــن بیــر دەکەمــەوە
لــە ئەگــەری کاریگەرێتــی کۆمەڵگە مەســیحییەکان
وەک نەســتوورییە کێونشــینەکان کــە پەڕێکــی
تاوســیان لــە کاڵوی خۆیــان دەدا ،هەروەهــا لــە ئەبوونــە
ئوســقۆفەکان( )7کــە مەرشــیمونی کافــر کاڵوی
ئوســقۆفیی لەســەر دانان؟»(نیکیتین.)479 :1366،
نیکیتیــن هەروەهــا لــە زمــان ڕۆژێ لێســکۆوە ،ئامــاژە
بــە گرینگایەتــی تــاوس لــە ئایینــی ئێزیدییــەکان دەکا
کــە بانگخوازەکانیان(مبلغــان مذهبــی یزیــدی؛ قــوال)
لــە گەڕانــی ســااڵنەدا ڕەســمگەلی کانزایی(دەرزیلــە)
لەگــەڵ خۆیــان دەگێــڕن کــە پێشــاندەری وێنــەی
تاوسە(پێشــوو.)478 :
نیکیتیــن باســی دەســتەیەک لــە کــوردەکان دەکا
کــە ڕەنگــە هێمــای پــەڕی تاوســیان لــە نەســتوورییە
کێونشــینەکان وەرگرتبــێ ،بــەاڵم ئــەم بڕوایــەی
نیکیتیــن ئەگــەر ڕاســتیش بــێ ،تەنیــا بەشــێکی کــەم
لــە کــوردەکان دەگرێتــەوە ،چــون کــورد بەرباڵویــی
یەکجــار زۆرە و لــە چەنــد واڵتــدا نیشــتەجێن.
جیاوازی پەڕ لە بەکارهێناندا
لەگــەڵ ئەوەشــدا لــە هەمــوو ناوچەکوردنشــینەکان
ئــەم سەرباســە نیشــان دەدا کــە هــەر پەڕێــک،
خــۆ کۆمەڵگــە مەســیحییەکان نیشــتەجێ نەبــوون تــا ســەربەخۆ بــۆ شــتێکی جیــاواز لەبەرچــاو گیــراوە و
کاریگەریــی خۆیــان النــی کــەم لــەم بــوارەدا دانابــێ! هــەر کامــەی لــە بوارێکــدا کەڵکــی لــێ وەرگیــراوە.
ڕەنگــە ئــەم نموونانــەی خــوارەوە بابەتەکــە باشــتر ڕوون
پەڕی سەر وەک کەرەستەی ڕازندنەوە (تزیین) بکەنــەوە.
لەپــاڵ بەکارهێنانــی مانــای جۆراوجــۆری پــەڕ
گارســیا دێ ســیلڤا فیگوئێــروا( ،)8باڵوێــزی
لــە الیــەن کوردانــەوە (بڕوانــە ڕامــان ،ژ ،209ئیسپانیا لە سەردەمی شا عەباسی هەوەڵدا دەنووسێ:
ل 104ماناکانــی جۆراوجــۆری پــەڕ بەســەر بوونــی «قەرەوڵەکانــی شــا ،ســەرۆک ،یــان فەرماندەیەکیــان
کــوردان ،)،هــاوکات پــەڕ وەک کەرەســتەیەکیش هەیــە کــە وەک یەنــی چێرییەکانــی( )9عوســمانی،
بــۆ ڕازاندنــەوە کەڵکــی لــێ وەرگیــراوە .بــێ گومــان پێیــان دەڵێــن قوورچــی باشــی ،کــە ئــەم پێگەیــە یەکێ
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لــە پلــە گرینگــەکان بــە ئەژمــار دێ .قوورچییــەکان
بەهــۆی تیرێکــی زێڕیــن کــە لــە مێزەرەکەیانــی دەدەن،
لــە ســەربازەکانی تر دەناســرێنەوە»(فیگوئێروا:1363،
.)288
سانســۆن( )10کــە لــە ســەردەمی شاســولەیمانی
ســەفەوی ســەردانی ئێرانــی کــردووە ،دەڵــێ:
«میواندارباشــی کــە بەرپرســی پێناســەکردنی
باڵوێزەکانــی دەرەوەیە(ســفرای خارجــی) ،تاجێکــی
بەســەرەوەیە؛ تاجەکــە کاڵوێکــی گەورەیــە کــە
بــە ئۆیــەی تەاڵیــی داپۆشــراوە و ســووچێکی کــە
باریکتــرە بــەرەو ســەرێ هەڵکشــاوە .لێــوی كاڵوەکــە
چەنــد گوڵینگــی پێوەیــە .بەشــی خــوارەوەی
گوڵینگــەکان بــە زێــڕی مینــاکاری ڕازاوەتــەوە
و جەواهێراتــی گرانبایــی پێــوە هەڵواســراوە .بەشــی
ســەرەوەی کاڵوەکــە بــە پــەڕی ماســیگرە( ،)11یــان
قورینــگ( )12دەورە دراوە»(سانســون-54 :1346،
.)55
بەپێــی ئــەو نموونانــەی ســەرەوە دەتوانیــن بڵێیــن هــەر
وەک تیری(پــەڕی) زێڕیــن ،یــان پــەڕی ماســیگرە و
قورینــگ بووەتــە هــۆکاری ناســینەوەی دەســتەیەک
لــە دەســتەکانی تــر؛ پــەڕی مێزەریــش بــێ گومــان
ڕۆڵێکــی تایبەتــی بــۆ خاوەنەکــەی هەبــووە و توانیویــە
وەک شــوناس ،ببێتــە هــۆی ناســینەوەی دەســتەیەک
لــە دەســتەکانی تــر.
پەراوێزەکان:
 -1پێشــکار« :بەڕێوەبــەری دارایــی پارێــزگا لــە ســەردەمی
قاجــار و پەهلەویدا»(موعیــن:1388،ج.)693/1
 -2ئووژێــن ئووبیــن لــە کتێبــی ایــران امــروز ،قادراغــا بــەم
جــۆرە پێناســە دەکا« :لــە مــەودای پێنــج کیلۆمەتــری شــاری
ســاباڵغ ،لــە شــوێنێ وا چــۆم بەرەوخــوار دەڕوا ،شــارەدێی
ئیندرقــاش هەڵکەوتــووە کــە نــۆ ســەد بنەماڵــەی لەخــۆ
گرتــووە ،قــەاڵ و ناوەنــدی دەســتەاڵتی قادراغــاش هــەر لەوێیە.

ڕاســتییەکەی قادراغــا ،پیاوێکــی پوختــە و قاڵــە .ئــەو ســەر
بــە دێبوکرییــە و بــە پشــتیوانی بەرپرســانی دەوڵــەت گەشــەی
کــردووە تــا لــە دژی موکرییــەکان کــە لــە بەشــی خــوارەوەی
ناوەنــدی ئــەم پارێزگایــە نیشــتەجێن ،ببنــە جێگــە متمانەیەکــی
پتــەو .هیــچ چەشــنە یارمەتــی و دەســگیرۆیی(کمک مالی)
لــەو ،تەنانــەت لــە ســێ کوڕەکەشــی درێخــی نەکــراوە.
قادراغــا بووەتــە ســەرۆک هــۆزی تایفــەی خــۆی .هەشــت
هــەزار گوندیــی لــە موڵکــی ئــەودا دەژیــن .هــەزار کــەس
لــە ســوارانی ئــەو بــە ئامــاژەی بااڵدەســت ،دەســت بەجــێ
ئامــادەی خزمــەت دەبــن .تەنانــەت چــل کــەس لــە پارێزەرانــی
شــا ،لــە الیــەن قادراغــاوە بــۆ دەربــار دەنێــردرێ .قادراغــا،
پیرەپیاوێکــی نزیــک سەدســاڵەی کاڵ و کورتەبااڵیــە کــە
لــە ژێــر فەرەنجییەکەشــیدا هــەر لــە ســەرمان هەڵدەلــەرزێ .دوو
کوڕەکــەی کــە بــۆ خۆیــان پیاوێکــی بەســااڵچوون ،ناویــان
«شــجاع الملــک» و «صمصــام السلطان»ـــە کــە لــە گونــدی
باوکیــان منیــان هاوڕێیەتــی کــرد و ســوارەکانیان لــە درێــژەی
دۆڵــی ســاباڵغ ڕیزیــان بەســتبوو .لــە پێشــەوەیان دەســتەیەک
لــە دەروێشــەکانی قــادری بــە هــەوای هەســت بزوێنــی دەف
ڕێیــان دەبــڕی .بــۆ داخــوازی خێــرات یەکــێ لــەوان نزیــک
ئەســپەکەم بــووەوە و وای نیشــان دا کــە نووکــی خەنجەرەکــەی
لــە ڕوومەتــی ڕۆکردووە»(ئۆبێــن.)120 :1362،
The Voyage to Persia -3
Duhousset, luis Emile -4
Duhousset, luis Emile :Le Tour du -5
)monde, Volume 6, 1862 (p. 122-128
 -6بــۆ وێنــە لــە بەیتــی «مێــر و وەفــا»دا ،لــە زمــان مێــرەوە،
پــەڕی ســەری وەفــا بــەم جــۆرە وەســف کــراوە :لەســەری داوە
پۆلێــک پــەڕی تــاوس ،گــەواڵ گەواڵیانــە دەگــەڵ ســاو و
هەورییە(مهرووفــا.)88 :1345،
 -7ابونە اسقف.
D. Garcia de Silva Figveroa -8
 -9ینی چری.
Nicolas Sanson -10
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 -11مرغ ماهیخوار.
 -12کلنگ ،درنا.
سەرچاوەکان:
 -1ئاغابەیگــی ،فەرامــەرز( ،)2014پــەڕ بەســەر بوونــی
کــوردان ،هەولێــر ،گۆڤــاری ڕامــان ،ژمــارە .٢٠٩
 -2ئاغابەیگــی ،فەرامــەرز( ،)2015پــەڕ بەســەر بوونــی
کــوردان ،هەولێــر ،گۆڤــاری ڕامــان ،ژمــارە .٢23
 -3ئاغابەیگــی ،فەرامــەرز( ،)2018پــەڕ بەســەر بوونــی
کــوردان ،هەولێــر ،گۆڤــاری ڕامــان ،ژمــارە .250
 -4افشــار ،ایــرج( ،)1373گــزارش هــا و نامــه های دیوانی
و نظامــی امیرنظــام گروســی ،بــه کوشــش ایــرج افشــار ،چ
اول ،تهــران ،انتشــارات بنیــاد موقوفــات دکتــر محمــود افشــار.
 -5افنــدی بایزیــدی ،محمــود( ،)1369آداب و رســوم
کردان ،بهســعی و اهتمام شرقشــناس مشــهور روس الکســاندر
ژابــا ،بــا نظریــات ،مقدمــه و مؤخــرەی اســتاد عبدالرحمــن
شــرفکندی«ههژار» ،ترجمــه و تعلیــق و ضمائــم از :عزیــز
محمدپــور داشــبندی ،چ اول ،بیجــا ،بــی نــام.
 -6اوبــن ،اوژن( ،)1362ســفرنامه و بررســیهای ســفیر
فرانســه در ایــران ،ایــران امــروز  1906-1907ایــران و
بینالنهریــن ،ترجمــه و حواشــی و توضیحــات از علــی اصغــر
ســعیدی ،چ اول ،تهــران ،کتابفروشــی زوار.
 -7دوهوســه ،لوئــی امیــل( ،)1348ســفری بــه ایــران:
مجموعــه ای از نقاشــی هــای لوئــی امیــل دوهوســه از
منظــر و مــردم ایــران  ،1238-1236از مجموعــەی منوچهــر
فرمانفرمائیــان ،تهــران ،بنیــاد فرهنــگ ایــران.
 -8دمــورگان ،ژاک ژان مــاری دو( ،)1398ســفرنامەی
دمــورگان ،ترجمــەی کاظــم ودیعــی2 ،جلــد ،چ دوم ،تهــران،
دنیــای کتــاب.
 -9سانســون( ،)1346ســفرنامەی سانســون ،وضــع کشــور
شاهنشــاهی ایــران در زمــان شــاه ســلیمان صفــوی ،ترجمــەی
تقــی تفضلــی ،چ اول ،تهــران ،انتشــارات ابــن ســینا.
 -10فەتاحــی قاضــی ،قــادر( .)1364امثــال و حکــم

کــردی ،تبریــز ،انتشــارات دانشــگاە تبریــز.
 -11فیگوئــروآ ،دنگارســیا د ســیلوا( ،)1363ســفرنامهی
دنگارســیا د ســیلوا فیگوئــروآ ،ســفیر اســپانیا در دربــار شــاه
عبــاس اول ،ترجمــهی غالمرضــا ســمیعی ،چ اول ،تهــران،
نشــر نــو.
 -12معیــن ،محمــد( ،)1388فرهنــگ فارســی معیــن،
ج ،١چ ،3تهــران ،نامــن.
 -13مهــر و وفــا( ،)1345منظومــەی کــردی مهــر و وفــا،
ضبــط و ترجمــە و توضیــح از قــادر فتاحــی قاضــی ،تبریــز،
انتشــارات مؤسســەی تاریــخ و فرهنــگ ایــران.
 -14نیکیتیــن ،واســیلی( ،)1366کــرد و کردســتان:
بررســی از نظــر جامعهشناســی و تاریخــی ،ترجمــەی محمــد
قاضــی ،چ اول ،تهــران ،انتشــارات نیلوفــر.
15-Morgan J. De(1895), Mission Scientifique en Perse, Tome Second, ÉTUDES
GÉOGRAPHIQUES, Paris, Ernest Leroux,
Éditeur.
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