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سال اول ،شماره  ،9بهمن 9397

بررسی تاریخچه و پراکندگی شعایر اسالمی در نمای خارجی منازل مسکونی شهر تازه آباد
ثالث باباجانی از آذر ماه 9339شمسی تا  19آبان ماه  (9391زلزله  7.3ریشتری ازگله(
برهان عباسی  ، 9هدایت رستمی
 1کارشناس ارشد تاریخ عمومی جهان -مدرس سابق دانشگاه پیام نور شعبه تازه آباد

چکیده
شهر تازه آباد مرکز شهرستان ثالث باباجانی در دشت حُر(وڕ /اور) واقع شده است .این دشت در طول تاریخ مناسب ترین مسیر
جهت ایجاد ارتباط بین مناطق خاورمیانه با سرزمین های آسیای میانه ،هند و چین بوده است .بنابراین تاریخی بسیار
پرفرازونشیب دارد .یکی از جالب ترین مقاطع تاریخی دشت حُر(وڕ /اور) تاریخچه یک قرن گذشته آن می باشد چراکه پس از
چندبار دست به دست شدن میان جاف های سنی مذهب و گوران ها و قلخانی های یارسانی مذهب سرانجام با خرید آن در
سال 1511شمسی توسط باباجانی ها و با پشت سرگذاشتن تاریخچه ای پرتنش با بنای شهری نو در داخل و اطراف قلعه
سلیمان خان گوران توسط آنان هویتی اسالمی پیدا کرد .با وجود چالش های متعدد ،باتوجه به پتانسیل های متعدد و متنوع و
کم نظیر تازه آباد از قبیل قابلیت های ارتباطی و طبیعت متنوع در حال تبدیل شدن به شهری توسعه یافته می باشد؛ در
صورتی که جاده سنتی تازه آباد به کرمانشاه از طریق دارمازله و دشت لیل و کوزران احداث شود تازه آباد به مانند موقعیت
تاریخی و باستانی آن می تواند به تقطه ای مهم در ترانزیت بین الملل تبدیل گردد .با بررسی نمای خارجی منازل مسکونی این
شهر الگویی قابل تعریف از نحوه پراکندگی شعائر اسالمی به دست آمد .تأثیرگذارترین فاکتورهای تعیین کننده پراکندگی این
شعائر مناطق حاشیه ای شهر و نیز مساجد هستند .شهرک هنجیربوس و شهرک ابراهیم آباد را می توان مذهبی ترین مناطق
شهر از منظر تراکم شعائر اسالمی در نمای منازل مسکونی آنان دانست .سپس مساجد شهر بیشترین تأثیر را در ایجاد شعائر
مزبور داشته اند به طوری که هرچقدر به حوزه مساجد نزدیک تر می شویم تراکم شعائر مذکور بیشتر می شود.
واژههای کلیدی :دشت حُر(وڕ /اور) ،باباجانی ،تازهآباد ،اسالمی ،بیگزاده ،یارسان ،قلخانی
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مقدمه
شهر تازه آباد مرکز شهرستان تاریخی ثالث باباجانی واقع در استان کرمانشاه میباشد که در آذرماه 1831ه.ش به عنووان مرکوز
شهرستان تعیین شد و پس از فراز و فرود بسیار در اثر زلزله آبانماه  1812تقریباً ویران و به کلی وارد مرحلهای نوین شود .ایون
شهر در دشت حُر( تلفظ بومی :ده شتی وڕ) -دشت اور -1واقع شده است .دشت حُر(وڕ /اور) دشتی نسبتاً وسیع میباشد کوه از
پایکوه شمالی دالهو شروع میشود و به پای کوه جنوبی کوههای نور( قجر) و قۆڵه ڕهش (این دو بوه جانوب شورقی از طریوق
کوههای گڵۆڵڵان و جهههڵان به کوه مشهور دڕی میپیوندند) ختم میشوند  ،که میتوان آنها و امتدادشان را دیواره جنووبی
منطقه هورامان تاریخی قلمداد کرد ،5ختم میشود .کوههای نور( قجر) و قۆڵه ڕهش ،رودخانوه مشوهور زمکوان کوه در دامنوه
جنوبی قلعه قبادخان( حاکم تاریخی درنه و درتنگ) واقع شده را از دشت حُر(وڕ /اور) جدا کردهاند .سال  1812که در خوابگاه
دانشآموزی پسرانه کمیتهامداد امام خمینی در تازهآباد به تدریس دروس فوقبرنامه مشغول بودم دانشآموزان موظف بودند که
تحقیقی در چارچوب اسالمی انجام بدهند و به مرکز استان ارسال نمایند .یک مورد را انجام داده و به نوام دانوشآمووز مربوطوه
ارسال کردیم ،اما مورد حاضر سر موعد مقرر حاضر نشد و لذا به تأخیر افتاد؛ بنا به حساسیت بسیار مانند بررسی چندباره شعائر
اسالمی مزبور و نیز همزمانی با فصل امتحانات دانشآموزان تکمیل پروژه تا پایان شهریورماه به درازا انجامید .به خاطر مشوغله-
های بسیار هم چاپ آن به تأخیر افتاد تا اینکه زلزله آبانماه ازگله اتفاق افتاد که باعث شد تا مودتی قبول از چواپ بوه کلوی بوه
فراموشی سپرده شود .با توجه به اجبار موجود مبنی بر اسالمی بودن موضووع ،سوعی کوردیم موضووعی جدیود را از دیودگاهی
متفاوت مورد تحقیق و تفحص قرار دهیم .ما هم با توجه به ماهیت اسالمی شهر تازهآباد( تافاباد /تافاوا) موضوع مورد نظر تحوت
عنوان موجود سرلوحه کار قرار گرفت.

گذاری بر تاریخچه دشت حُر(وڕ /اور) از  9197تا 9397
شهر تازهآباد در دشت حاصلخیز حُر(وڕ  /اور) واقع است و این دشت سرگذشتی جالب و مورتبط بوا مباحوث آیینوی دارد بووی ه
تغییر ماهیت آن  -ورود از چرخه تاریخی دین یارسان به چرخه تاریخی دین اسالم -در قرن اخیر دارد لوذا شورت تاریخچوه آن
الزم به نظر میرسد .دشت حُر(وڕ /اور) در سندی ملکی به تاریخ سال  1881ه.ق( برابر با  1511ه.ش و 1112میالدی) بوه نوام
شیخ محمدبیگ باباجانی( سردار اسعد) و اسماعیل خانهشور به نمایندگی نانوشته اما عملی و مبرهن طایفوه باباجوانی از سوران
گوران و قلخانی به قیمت  0244تومان ( تقریبا برابر با  0244دالر آن زمان) خریداری شده است .8ظاهراً موذاکرات مربووط بوه
خریدوفروش دشت حُر(وڕ /اور) بنابر برخی دالیل مانند کندی ارتباطوات در آن زموان ،مخالفوت اولیوه گووران -قلخوانیهوا 0و

1

 .اینجانب در مقاله خود به عنوان " درنه ،شهری فراموش شده در ثالث باباجانی" و طی تحلیلی مبتنی بر اصول تاریخی اصل این نام( وڕ /حر) را اور
خوانده بودم .پس از چاپ مقاله ،مشخص شد که در سفرنامهای متعلق به دو قرن پیش( سفرنامه ریچ) که اینجانب به آن دسترسی پیدا نکرده بودم این نام را به
صورت دشته و ئوور (اور) ثبت کرده بود که بدینوسیله مشخص شده فرضیه اینجانب صحت داشته است .نکته جالب اینکه ایشان اور و دشت را جدا از هم به
کار بردهاند.
2

 .این تعیین حدود طبق پروژه منتشرنشده باستانشناس بزرگوار آقای ناصر امینیخواه انجام گرفتهاست.

3

 .نسخه با کیفیت و ترجمه شده این سند در سایت اینترنتی ] [www.Salas-pic.irموجود میباشد.

4

 .اصطالح گوران -قلخانی شاید تنها در ثالث باباجانی مصداق داشته باشد و تفکیک این دو ما را به بیراهه خواهد برد زیرا با اینکه قلخانیها تنها طایفهای
تابع آیین یاری و از طوایف اتحادیه گوران نمیباشند اما برای ساکنان غیراهل حق ثالثباباجانی تصور قلخانیها بدون توجه به آیین آنان و گورانها ممکن
نیست و تصور گورانها هم بدون قلخانیها ممکن نیست و از لحاظ تاریخی هم ارتباط ریشهداری با گورانها داشته و داریند .از طرفی بیشترین تماس آنان با
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اختالف بر سر قیمت حدود دو سال و یا بیشتر طول کشیده و با توجه به اینکه تاریخ دقیق این امر روشن نیست شاید بوا کموی
اغماض بتوان تاریخ شروع مذاکرات را دو سال قبل از عقد قرارداد و در نتیجه سال 1512ه.ش تعیین کرد که دقیقواً مربووط بوه
یک قرن قبل از نگارش مقاله حاضر میباشد .مبلغ مذکور از تمام نقاط تحت نفوذ بیگزادگان باباجانی ،شیوخ( سادات) قوادری و
کدخداهای باباجانی به عناوین و شیوههای گوناگون از حدود گوران ،روانسر ،جوانرود و باینگان گرفته توا حودود ذهواب توا مورز
ایران و عراق اخذ و جمعآوری شده بود اما چون مرکزیت بیگزادگان و شیوخ و کدخداها همه در قلب باباجانیها یعنی در دشت
خانهشور واقع بود و نیز این طایفه ساکنان اصلی و پاسبانان آینده زمین خریداری شده یعنی دشت حُر(وڕ /اور) در مقابل طایفه
سرکش قلخانی بودند لذا شیخ اسماعیل خانهشور و محمدبیگ باباجانی( سردار اسعد) را میتوان نمایندگان توانوای باباجوانیهوا
دانست نه تنها طرفهای معامله قرارداد مزبور و اینکه بستن قرارداد در آن زمان میبایست به نام اشخاص میبود و چوه کسوانی
بهتر از رهبران سیاسی و مذهبی؛ یکی دارای رسمیت و دیگری دارای وزنه معنوی .از طرفی دیگر محمدبیگ باباجوانی چنانچوه
از اسمش پیداست بدون باباجانیها جایگاهی بسیار متفاوت میداشت و شیخاسماعیل هم تنها به خاطر جایگاه مذهبیاش و نیز
اعتماد مردم باباجانی به او نمایندگی یافت .شیخاسماعیل فقید هم با تمام اعتبار و داناییاش بودون وجوود باباجوانیهوای آمواده
اقتدار آن را نداشت تا به عنوان نماینده یک روس تا هم طرف حساب قرار بگیرد چرا که تنها پایگاه و پشتیبان وی در این مسئله
باباجانیها و بهطبع بیگزادگان بودند .و نیز اینکه جدای از اینکه هدف اصلی خرید دشت موردنظر بود نه مسئلهای دیگر ،به زعم
باباجانیها این دو شخص هیچوقت نمیتوانستند دشت به این پهناوری را با نادیده گرفتن باباجانیهوا بوه نفوع خوود مصوادره و
کنترل نمایند ونیز شیخ اسماعیل که نزد توده مردم سمبل اسالم بود واالتر از آن بود تا خیوانتی در ایون امانوت از او سور بزنود.
اینکه به چه دلیل سران گوران و قلخانی حاضر شدند که چنین دشت حاصلخیز و استرات کی را به فروش بگذارند بحثی مفصول
است که باید با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر منطقه ،وضعیت داخلی طایفه باباجوانی از یوک طورف و گووران و
قلخانیها از طرف دیگر و نیز کیفیت روابط دو طرف تحلیل گردد .در رابطه با تحلیل دقیق چنین رویدادهایی به قول اسوتنفورد
استناد مینمایم که میگوید" :ترسیم هر چیز موجود روی زمین نیازمند نقشهای به بزرگی همان منطقوهای اسوت کوه ترسویم
میکنیم و این امری ناممکن است .پس در تاریخ هم مانند نقشهکشی باید مقیاس را کوچکتر کنویم"] اسوتنورد.[148 :1815 ،
برای تبیین هرچه بیشتر این مقیاسها باید به سبک کالینگوود مانند یک حقوقدان و یا کارآگاه دقیوق بوه کنکواش گوزارههوای
تاریخی پرداخت که وی در قضیه قتل " جان دو" به خوبی این قضیه را تبیین میکند ولی اضوافه مویکنود کوه بورای نگارنوده
گزارههای تاریخی هیچ الزامی در اخذ هیچ تصمیمی در زمانی مشخص نیست چرا که درست بودن گوزارش تواریخی مهمتورین
اولویت وی میباشد] کالینگوود .[123 -125 :1831 ،باید توجه نمود که با اینکه در مدتی نسوبتاً کوتواه قبول از خریودوفروش
دشت حُر(وڕ /اور)  ،دوطرف معامله در نبرد ماهیدشت( 1852قمری /سال 1533شمسی 1141 /میالدی) بوه عنووان متحود در
کنار هم و علیه سپاه کلهر به رهبری داودخان کلهر جنگیده بودند 2.اما از مدتی قبل از هموین اتحواد و بوه دالیلوی نوه چنودان
قلخانیها بوده و هست تا با سایر پیروان آیین یاری زیرا مناطق ثالث باباجانی از ملهدزگه( مرز تاریخی ثالث باباجانی و دشت ذهاب) در شرق تا آخرین
نقطه غربی دشت ح ُر با داالهو هممرز میباشد که آن هم منزلگاه قلخانی میباشد.
5

 .در این نبرد مصطفی خاان باباجاانی باا وجاود اینکاه مایتوانسات از معرکاه بیارون رود در حاالی کاه زخمای باود همچناان نبارد مایکارد .در اداماه باه خااطر
خونریزی بسیار از اسب خود افتاده نهایتا ً جان داد .ایل شجاع همهوند که از گزند عثمانیها و از چمچمال در کردستان عاراق باه میاان باباجاانیهاا پناهناده شاده
بودند خود را مدیون مصطفیخان می دیدند .بنابراین در گرمااگرم نبارد گاروه کاوچکی از ساواران آناان باه قلاب ساپاه کلهار زده و تان بای جاان مصاطفیخاان را
برگرداندند .می گویند مصطفی خان ( مسعودالسلطنه) پس از پدرش حبیبهللاخان باباجاجانی ( نظاماالیاله) دومین حااکم تااریج جااف باوده کاه از ساوی حکومات
مرکزی ایران عنوانی رسمی( مسعودالسلطنه) دریافت نموده است .داودخان کلهر هم در نبرد صحنه در 1331ه.ق1112 /میالدی در نبرد باا قاوای مشاروطه
به سرکردگی بختیاریها به قتل رسید .مشهور است که مصطفیخان باباجانی در جواب درخواستهای مکرر دربار عثمانی و قاجار مبنی بر تحویل ایل همهوناد
گفتااه بااودی " یااک درویااش در اسااتانبول( منظااور ساالطان عبدالحمیااد دوم) و یااک لااوتی در تهااران( احتماااال مظفرالاادین شاااه) نماایتواننااد ماان را مجبااور بااه تحویاال
برادرانم نمایند ".همهونادها بارای همیشاه در اماان ماندناد .جساد حبیابهللا خاان باباجاانی و پسارش مصاطفی خاان هام اکناون در گورساتان تااریخی خاناهشاور در
دهستان خانه شور در بخش مرکزی ثالث باباجانی بدون کمترین محافظت و توجه عملی ممکنی مدفون هستند.
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روشن باباجانیها در رویارویی فرسایشی گوران -قلخانیها را از مناطق نسبتاً وسیعی از ثالث باباجوانی بووی ه دولویدره و نقواط
حاشیهای خانهشوور و دشت حُر(وڕ /اور) بیرون رانده و بنابر شواهد متعدد احتمواالً کشوتار نوه چنودان گسوترده کورده بودنود.
مناطق دشت ذهاب ،مناطق جنوبی ثالث باباجانی بوی ه دشت حُر(وڕ /اور) و دشت ماهیدشت و منواطق حائول میوان ایون سوه
نقطه مانند ناراوی( نهرابی) که از غرب به شرق امتداد یافتهاند را میتوان مهمترین مناطق تاریخی در رابطه با تاریخ چنود قورن
اخیر جافهای غالباً یاری مذهب و بعدها سنی مذهب از یک طرف و اتحادیه گوران از طورف دیگور دانسوت .ایون منواطق را در
دورههای مختلف میتوان میدان تقابالت دوستانه و دشمنانه جوامع یا طوایف کوردی کوهستاننشین با دشتنشینان ،کشاورزان
با دامدار -باغداران ،کشاورزان با دامدارا -کشاورزان و جافها با اهل حقها( گورانهوا یوا سوایر طوایوف پیورو ایون آیوین ماننود
قلخانیها) ،سنیها با اهلحقها و جافها با شیعهها( بخصوص سنجابیها) در نظر گرفت .تمام مولفههای مزبور را میتوان منتج
از تضاد نسبی و ناگزیر شیوه زیست شمالیان کوهستاننشین و جنوبیان غالباً دشوتنشوین بوه علوت تضواد دشوت و کوهسوتان
دانست .پس از مسائل زیستپایه مذکور این نکته مهم را هم نباید مسکوت گذاشوت کوه خوط جغرافیوایی موذکور از سوپیدهدم
تاریخ تا چند قرن اخیر آسانترین و مهمترین راه ارتباطی بینالنهرین با فالت ایران و سایر نقاط دور و نزدیک جهوت مهواجرت،
مبادالت اقتصادی و لشکرکشیهای نظامی بوده است .سنگنگاره آنوبانینی متعلق به شاه لولوبی در هزاره سوم قبل از مویالد را
شاید بتوان شناختهشدهترین نماینده تمام این مولفههای ارتباطی و ارتباطات تنگاتنگ مختلف برشمرد .با خرید دشت حُر(وڕ/
اور) سومین دشت استرات یک واقع در این خط تماس تاریخی که در مابین دو دشت مزبور( دشتهای ذهاب و ماهیدشت) قورار
داشت و محلی مناسب جهت کوچروی بین دو منطقه بود هم در دست گروه کوهستانی و شمالی تثبیت گردید .تثبیت بوه ایون
معنا که بنابه قرائن متعدد این دشت قبل از گوران -قلخانیها یا در موازات آنها متعلق به گروههایی ماننود گُوهوا و گواخوریهوا
بوده که جاف میباشند بوده است .شاید بتوان لفظ گُو( گۆو) را هم از لحاظ ریشهشناسی به گاو مرتبط دانست هرچنود عنصور
توتممانند آنان( گُوها) بز بدون شاخ( بزنی کۆڵ) میباشد اما ذکرنام همیشگی آنان در کنار گاخۆریها و نیوز شوباهت ظواهری
آن هم به لفظ گا( گاو) را میتوان قرینههایی قابلتوجه دانست ] نگارنده .[114 -115 :1812 ،به نظر نگارنده در صورت احداث
جاده سنتی ماشینرو ثالثباباجانی به کرمانشاه که از طریق دارمازهڵه( دارمازَله) به روستای دشت لیل و کوزران بوه کرمانشواه
میپیوسته میتوان نقش تاریخی ارتباطی دشت حُر(وڕ /اور) را دوباره احیا کرده آن را بوه نقطوهای شوناخته شوده در ترانزیوت
بینالمللی تبدیل کرد اما در بیتوجهی بسیار سوالبرانگیز این امر تا به امروز مورد بیتوجهی قرار گرفته است .مخصوصاً اینکه از
دشت حُر(وڕ /اور) تا کرمانشاه عمدهترین مانع تنها دره کوچک چنددهمتری در مشرق این دشت میباشد کوه آن را از دارمازَلوه
جدا میکند که آن هم با ساختن پلی ساده برطرف میگردد ،بنابراین احیای این جاده کمترین هزینه ممکن و بیشوترین بوازده
ممکن را هم دربر خواهد داشت .رابطه دوست-دشمنانه 2مذکور نشان از این دارد که روابط ایالت و طوایف کردی بخصووص در
مناطق التقاط مذاهب و لهجههای مختلف این ملت بر مبنای منافع ایلی و طایفی منتج از زیستبووم منطقوه بووده و بوارزترین
اختالفات مذکور اختالف مذهبی بوده که آن هم جهت منافع ایالت و طوایف بوده است .واقعیوت ایون اسوت کوه عقوبنشوینی
گورانها -قلخانیها در برابر باباجانیها در مناطق قابل توجهی از ثالث باباجانی امروزی در کتب تواریخی( بووی ه توواریخ جواف)
بازتابی نداشته یا اگر احیاناً داشته ناچیز بوده است .شخصاً دالیل محوری این کمکاری را جدای از ضعف سونت تاریخنگواری در
منطقه به این واقعیت نسبت میدهم که تاریخنگاری مذکور هم مانند شاخهای از درخت کهنسال و بسویار بوزرگ تاریخنگواری
مشرق زمین( بوی ه) تاریخنگاری از باال به پایین 2به جای تاریخنگاری از پایین به باال 3یا همان تواریخ موردم 1ویوا بوه عبوارتی
6

 .اقتباسی از واژه  Frenemyکه ترکیب دو کلمه  (friendدوست) و  (enemyدشمن) میباشد در ارشاره به رابطه دو طرف( غالباا ً در عاالم سیاسات) دارد
کااه در عااین داشااتن روابااط دوسااتانه در صاادد کسااب امتیاااز و حتاای تضااعیف یکاادیگر بااه منظااور پیشاابرد اهااداف مطبااوع خااود ماایباشااند .ایاان نااوع رابطااه را از
کوچکترین واحدهای اجتماعی و سیاسی تا روابط بینالمللی میتوان مشاهده نمود چراکه رابطهای انسانمحور میباشد.
. History from Above
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گویاتر تاریخ اجتماعی 14میباشد .با اینکه ضبط هرنوع فکت یا گزاره تاریخی 11و یا حتی بخشی کوچک از آن شایان تقدیر بوی-
پایان است ،اما به همان اندازه و به منظور تبیین هرچه بیشتر گزارههای تاریخی نباید از هیچ نقدی فروگذار کرد و بوه شویوهای
کامال انتقادی به شکلدهی تِز و یا آنتیتِز پرداخت تا به سنتزی جدید دست یافت تا بلکه خود( سنتز جدید) در مقوام تِوز و یوا
آنتیتِز محتمل دیگر باعث چرخش هرچه بیشتر چرخ انتقاد تاریخی گردد چراکه صوحت گوزارش تواریخی اولویوت نگارنوده آن
است .برای نمونه و در حد وسع اطالعات نگارنده تقریباً تمام کتب تاریخی مربوط به ایالت و طوایف کرد که دربواره جوافهوا( و
احتماالً سایر شعب مردم کُرد) مطلبی نگاشتهاند تقریباً به کلی توسط افراد متعلق به طبقه حاکمه( دینی و سیاسی) بووده و یوا
هستند 15که علیرغم دانش وسیع در عمل کتب مزبور را از دیدگاه باالترین طبقه اجتمواعی کوه خوود متعلوق بوه آن بوودهانود
نگاشتهاند .برای نمونه ،آنان سرسلسله بیگزادگان را به شخصی به نام پیرخضرشاهو مربوط به چند قرن پیش نسبت میدهنود و
حتی نیای آنان را با نیای سرسلسلههای طریقت رایج در منطقه هم یکی خواندهاند؛ جالبتر اینکه نسب چنین سرسلسولههوایی
اگر نه همیشه که اغلب باید به یکی از ائمهاطهار یا شخصیت برجسته دیگری منتهی گردند .این نکته هم بسیار قابلتوجه موی-
باشد که بنابه دایرهالمعارف اسالمی و به نقل از ادموندز "این احتمال هست که گروه سادات در آغاز به مثابۀ راهنمایان روحوانی
به میان عشایر کرد جاف آمده ،و مستقر شده بودند و رفته رفته در فرایند آشنایی و بهره گیری از نفووذ موذهبی ،رهبوران غیور
مذهبی عشایر جاف را از مسند قدرت برکنار کردند و خود به جای آنها قدرت رهبری ایل را به دسوت گرفتنود"]جواف ،شوماره
مقاله .[2823:فارغ از اینکه چهار طایفه از طوایف متحد گوران جاف بودهاند ،تنها با در نظر گرفتن این واقعیات که مادر سولطان
سهاک( اسحاق) یاری که خود نیز جزو هفت شخصیت بزرگ تاریخ یارسان یا هفتوانه 18بوده دختر حسین بیگ جاف بوده است
که چندین قرن قبل از پیرخضرشاهو میزیسته است و نیز اینکوه برخوی بزرگوان دیگور تواریخ آیوین یواری ماننود بابانوائوس،
بابایادگار ،ایلبیگ جاف شاعر مشهور به پیشگویی که  2قرن پیش میزیسته است و  ...جاف بودهاند مشوخص مویکنود کوه اوالً
محدود کردن سلسله بیگزادگان جاف به اخالف پیرخضرشاهو ( که خود این نظریه هم قابل نقود و بررسوی مویباشد)اشوتباهی
تاریخی است ،دوماٌ اینکه آیا تنها با تنظیم یک شجرهنامه( آن هم با تأخیری چند قرنی) می توان آن را منبع استناد بویچوون و
چرا در نظر گرفت و مدعی شد که نه تنها بیگزادگان جاف همه از یک نیای پدریاند بلکه این نیا به چند قرن قبل هم بور موی-
گردد و آن را به چند قرن قبلتر به شخصیتی خاص هم منتسب نمود و مدعی هم شد که اینان با سرسلسلههای طریقت رایوج
در منطقه دارای نیایی مشترک میباشند؟ .10بنابه واقعیاتی مانند نکات مذکور معلوم میگردد که زمانی نوه چنودان دور درصود
قابل توجهی از جافها بر کیش یاری یا کیشی مشابه آن بودهاند .آیا تاریخ سلسله بیگزادگان به خانودان حسوین بیوگ محودود
. History from Below
. People’s History
. Social History
. Historical Fact
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 .بیشتر به این دلیل که باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آنان بیش از سایرین شرایط یا توانایی دسترسی به منابع الزم را دشتهاند.
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 .جالب اینکه جافها امروزه هم به صورت فلکی دُب اکبر یا هفت برادران ،هفتوانه (حهفتهوانه) میگویند.
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 .حتی نسبشناسی و هۆز/تیرهبندی باباجانیها به صورت کنونی نیز تا اندازه قابلتوجهی قابل تجدیدنظر میباشد؛ بدین صورت که برخی معتقدند که یکی
آخویس یا آ ُخیس( ئاخۆهیس /ئاخۆیس) میباشد که اسم بومی روستای کیسله هم میباشد( آخویسی) که بنابه دالیلی
از هۆزهای چهارگانه باباجانی نه قوچالی که َ
مبهم به قوچالی مشهور شده است .یا اینکه با اینکه برخی شاخههای بیگزادهها مانند سمااڵخا /اسماعیلآقاییها باباجانی شناخته میشوند .همچنین طوایف
دیگری غیر از چهار هۆز مشهور هم به طور سنتی و پذیرفته شده باباجانی محسوب می شود .این هم مطلبی پیچیده است که باید در جای خود و به طور دقیق
مورد بررسی قرار بگیرد.
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نبوده؟ آیا وی تنها حاکم جافها بوده؟ آیا حسین بیگ هم از سلسلهای بوده که ازابتدا بر توده مردم جاف حکومت میکوردهانود
یا اینکه تنها حاکم منطقهای محدود بوده که به مروز زمان قدرتمندتر شده و بعدها به خاطر ثبت سرگذشتش بوه انودازه اموروز
مطرت مینماید؟ آیا محدوده حکمرانی آنان مشخص است؟ لزوماً باید بیگزادگان را از نیایی مشترک دانست و یا نمیتوان آنها را
مانند نمونههای پرشمار تاریخی دیگر از افرادی با نیایی مجزا دانست که بنابر شرایط روز و منافع عینی( و حتی متعلق به زموان
و مکانهای ابتدائاً غیر همسنخ) منطبق بر جوامع پدرساالری متحد شده و به مرور زمان خود را یکی شناساندهاند یا انگاشتهانود
در نظر گرفت و فراتر از آن بعدها بزرگان مذهبی را هم به عنوان برادران خود پذیرفتهاند تا با اتکا به تاکتیک مشرقی و باسوتانی
پیوند دین و دولت پایههای حکومت خود را بیش از پیش مشروعیت و استحکام ببخشند؟ در این باب توصیههای خواجهنظوام-
الملک طوسی در باب لزوم برقراری پیوند دین و دولت جهت حقظ و تداوم حیات هردو در کتاب سیاسوتناموه یوا سویرالملوک
شهره خاص و عام هست که میتوان آن را عصاره بحث مزبور پنداشت .آیا تنها به این خاطر که تاریخ مرزوبوم مووردنظر توسوط
طبقهای خاص مکتوب شده باید آن را بیچونوچرا پذیرفت؟ آیا همین امر خودبخود سوالبرانگیز نیسوت؟_ نمونوه عینوی ایون
مورد را میتوان سرگذشت شیخرسول خانهشور دانست که شیخ کاکاحمد در سلیمانیه پس از آنکوه متوجوه شود کوه قودرتی
نوظهور به نام باباجانی بخصوص به سرکردگی حبیباهلل خان باباجانی ( حبیب بگ) بوه او

رسویده اسوت وی را ظواهراً فقوط

جهت نشر طریقت به مرکز آنها یعنی خانهشور فرستاد که البته وی و پسرش شیخاسماعیل نیز نقشی قابلتوجه در تقویت ایون
قدرت ایفا نمودند .شیخ کاکه احمد برای اینکه عمل سیاسی -اجتماعی -فرهنگی خود را تقدیس و توجیه نموه باشد اعالم کورد
که به او برای فرستادن شیخرسول به میان باباجانیها الهام شده است .در مقابل ،آنان در سایه این پیوند بسویار بیشوتر از آنکوه
انتظار داشتند منفعت مادی و غیرمادی را نصیب خاندان خود کردند؛ خار از دریافت همیشوگی عووارض گونواگون موذهبی از
مردم بعدها عمال و به دلیل ذکر نام شیخاسماعیل به عنوان یکی از دو نماینده باباجانیهوا در سوند خریود دشوت حور( وڕ /اور)
آینده اقتصادی نوادگان وی تا به امروز هم تضمین شد .البته باید اضوافه کورد کوه بعود از اسوتقالل کامول باباجوانیهوا بیشوتر
کدخداهای باباجانی هم در تقسیم نابرابر منابع بوی ه زمینهای کشاورزی با توده مردم نسبتاً ماننود بیگزادگوان و در زیور سوایه
آنان شیوخ( سادات) عمل نمودند .با این تفاوت که صاحبان زمینها دیگر مجبور نبودند به گستردگی گذشته انواع مالیواتهوا را
بپردازند .هرچند اصوالً اجرای چنین امری برای کدخداها غیرممکن و یا بسیار دشوار بود؛ زیرا اوالً قدرت آنان مسوتقیماً و عموالً
بر مردمی متکی بود که باید در میانشان زندگی میکردند و ثانیاً از همان مالیاتی که با مشکالت دائمی بسیار بورای خوان جموع
میکردند مقدار قابل توجهی را عمالً برای خود نگاه میداشتند .آیا اصوالً میتوان با توجه به ماهیت اکولوژیکی ( زندگی وابسوته
و هماهنگ با شرایط و ظرفیت محیط جغرافیایی و زیستبوم منطقه مزبور) زیست کُردها به طور عام و جافها به طور خواص و
نیز روحیه نافرمانی آنان ،نقش و تأثیر حکم بیگزادگان را ناچیز و یا هماهنگ کننده در نظر گرفت که بعدها و بر اثر گوذر زموان
گسترش و تحکیم یافته است که با مکتوب ساختن آن توسط خود آنان حقیقت مسلم انگاشته شدهاست؟ امید است تمام موارد
مذکور در راستای نادیده گرفتن اهمیت سرکردگان سیاسی و مذهبی مانند حبیباهللخان باباجانی یا شیخ اسوماعیل خانوهشوور
تفسیر نگردد چراکه در نبود چنین بزرگانی شرایط میتوانست متفاوتتر باشد .هدف تنها این است که نقش و جایگواه اشوخاص
و خلقهای مورد نظر در حد امکان در حد و جایگاهی که داشتهاند مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در ثبت و ضبط گزارشهوای
تاریخی از گرایشات جانبدارانه یا تکبُعدانه پرهیز گردد .البته این را هم باید اضافه کرد که سادات مزبور تنها در صورت خووش-
خدمتی به بیگزادگان مورد توجه آنان قرار میگرفتند .همچنین در کتب تاریخی مزبور حبیباهللخان باباجانی را عامول برآمودن
باباجانیها از دۆڵیدهره و سکونت در دشت خانهشور میدانند؛ این در حالی است که سکونتگاههای متروکه مشخص متعلق بوه
گروههایی از باباجانیها در این دشت وجود دارد که به زمان پیش از زمان حبیباهللخان باباجانی برمیگوردد .ماننود "تپوه بواوه
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سوور" در جنوب غرب روستای نگره؛ در این روستا یکی از هۆزها( طوایف) هۆز عالی از هۆزهای طایفه باباجانی 12ساکن بودند(
ظاهراً باوه سوور به همراه فرزندانش) که به علت بیماری بیشتر جمعیتشان را از دست دادند و کامالً پراکنوده شودند طووری کوه
اکنون بخشی از بازماندههای آنان در مناطق غیر از ثالث باباجانی ساکن هستند .تبار پودری موادر نگارنوده هوم بوه هموین هۆز
مربوط میباشد .نکته مهم اینه با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان نمیتوان تصور کرد که چند خانواده بودون
پشتوانه طایفی بتوانند در جایی در متهیالیه قسمت جنوبی دشت خانهشور زیست کنند .آن هم در جوار سلسله تپهماهورهوای
بسیار وسیع ثالث باباجانی که از جنوب به داالهو ،از شرق به دشت حر( وڕ /اور) ،از شمال به دشت خانهشور و کوههوای موابین
این دشت و دشت حر( وڕ /اور) و از غرب به حدود ازگله و منطقه طایفه تاوگُزی( تایجوزی) محدود مویشوود .چنوین محیطوی
بسیار برای راهزنان ایدهآل بوده چرا که جدا از خصوصیات طبیعیاش در جوار مناطق مهوم آن زموان منطقوه هوم بووده اسوت.
روستاهایی که در سایه قدرت طایفی باید آنقدر از ثبات برخوردار بوه باشند تا در لوای آن روستایی در منتهیالیه دشوت مزبوور
بتواند شکل بگیرد .بنابراین میتوان ادعا کرد سکونتگاههای دائمی مانند تپه باوهسوور تنها یکی از روسوتاهای ( ماننود بسویاری
موارد دیگر احتماالً فصلی) باباجانیها در دشت خانهشور بوده که قبل از حبیباهللخان باباجانی توسط این طایفه بنا شوده بووده
است .در برگشت به موضوع سابقه آیین یاری در میان جافها در ثالث باباجانی و به طبع سوکونت گووران -قلخوانیهوا در ایون
منطقه الزم به ذکر است که فارغ از سنت شفاهی و تاریخ شفاهی مردم منطقه ،اسامی متعدد مکوانهوای مختلوف و نیوز نقواط
مسکونی کنونی نیز دالَ بر واقعیت تاریخی سکونت گورانها و قلخانیها در مناطقی گستردهتر از امروز در ثوالث باباجوانی دارد.
همچنانکه شواهد چنینی هم حکایت از سکونت جافها در کوهستان داالهو و نیز دشت حور( وڕ /اور) دارد؛ بنابوه یوک روایوت
قلخانیها به این صورت الیاسیها ،گاخوریها و برخی طوایف دیگر جواف را از داالهوو بیورون رانوده بودنود کوه ابتودا برخوی از
سرکردگان آنان را به محلی مشخص دعوت کردند تا اختالفاتی که با هم داشته بودند را حل و فصل کنند اموا چوون بوه نتیجوه
نرسیدند افراد مسلح قلخانی که از ابتدا دور آن محل سنگر گرفته بودند افراد مدعو را به رگبار بسوته بوه قتول رسوانیدند .تووده
مردم هم چون سران خود را یک جا از دست دادند سراسیمه به دشت ذهاب فرونشستند ،شاید بتوان این وقایع را هم از جملوه
عوامل پنهان پیدایش و یا افزایش اصطکاک بین قلخانیها و باباجانیها در آینده دانسوت .حتوی اموروز هوم برخوی زموینهوای
کشاورزی الیاسیها ( آن هم بنابر رسمیت پدری با ارثی) باالتر از روستای مشهور بزمیرآباد به طرف ارتقاع کوه داالهو یعنوی در
دل زمینهای قلخانیها واقع میباشد .این مسئله فارغ از برخی شواهد دیگر از جمله اسالمی بودن گورستانهای داالهوو ماننود
گورستان ههسهن گایهر( حسن گایَر) در روستای چهم زریسک( چشمه زرشک) میباشد .بعالوه فامیلی بسیاری از گواخوریهوا
امروز هم پاالنی میباشد یعنی نام برخی روستاهای داالهو .شاید مهمترین نشانه سابقه حضور گوران -قلخانیها در سوایر نقواط
ثالث باباجانی را بتوان ذکر نام قبادخان حاکم تاریخی درنه با نام قبادخان کلهر دانست که نشان میدهد که حوداقل بخشوی از
ساکنان و یا طبقه حاکمه آن زمان منطقه کلهر و یا سایر ایالت و طوایف مربوط به آن مانند گوران -قلخانیها بودهانود .بوه ایون
دلیل میگویم طبقه حاکمه چراکه ممکن است در آن زمان هم شرایطی مانند شرایط حاکم بر رابطه توده مردم سواکن ثوالث-
باباجانی و بیگزادهها( بگزاده) 12برقرار باشد .دومین قرینه مهم را میتوان بقایای دیوارهای گلی قلعه وسیع سلیمانخوان گووران
در چند صدمتری شرق مسجد جامع قدیم شهر تازهآباد برشمرد که تا اواخر دهه پنجاه خورشیدی هم به راحتی قابول مشواهده

15

 .هۆز کلمهای است که برای نامیدن تیرههای چهارگانه یا چندگانه طایفه باباجانی و نیز زیرشاخههای چهار تیره(هۆز) مشهور آنان بر مبنای نیای پدری به
کار میرود.
16

 .در کردی آنان را بَگزاده و نه بیگزاده مینامند که به نظر نگارنده لفظ اصیلتری میباشد.
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بوده است .12همچنین در ابتدای کوه معروف دڕی و تقریباً روبروی روستای کۆگا یا تهڵهتوو( چند صدمتر پس از آن) محلوی
به نام چاڵی مریوهیس کوژیاو( چاله محل قتل میرویس /مریویس یا مریدویس) وجود دارد که بنابه سنت شفاهی باباجانیها در
زمان نسبتاً قدیم شخصی به نام مریویس که شخصی شناخته شده و احتماالً جنگی بوده در حالی که بوه طوور غیرمسولح عوازم
جایی بود گرفتار عدهای از راهزنان قلخانی میشود .قلخانیها که به دلیلی نامعلوم کینهای شدید از وی داشتند وی را زنده زنده
مثله کردند .مریویس در حین مثله شدن با دادوبیداد بسیار از تفنگچی مشهور بوه نوام محمدرضواپپوول( پوهپۆل) کوه تقریبواً
همیشه و به طور مسلح در کوهها به سر میبرده طلب یاری میکند .محمدرضاپپول هم با تفنگ سرپُرش کوه طبیعتوا توک تیور
بوده( تفنگ ڕهشهکی) سررسید و او که تفنگچی قهاری بود در ماسبترین نقطه جهت تیراندازی سنگر گرفوت و قبول از آنکوه
قلخانیها بتوانند پراکنده شوند شش الی نُه نفر از آنان را به قتل رساند .در این محل در جای هر یک از کشوتهشودگان قلخوانی
تلی کوچک از سنگ به رسم یادبود بناشده که بیشتر آن اکنون هم موجود میباشد .یک الوی دو کیلوومتر نرسویده بوه چواڵی
مریوهیس کوژیاو در کوه جهههڵان( جَهَالن) و نرسیده به راستای روستای جنگه هم درختان گالبی به نام هوهرمێ قوهڵخوانی(
گالبی قلخانی) وجود دارد که هرچند علت دقیق نامگذاری آن معلوم نیست اما ماندن اسم قلخانی بر روی این محل تا به اموروز
میتواند نکتهای قابل توجه در خود داشتهباشد .روستای هنجیربوس( انجیربوس) در فاصله تقریبی دو کیلوومتری شومال غورب
دشت حر( وڕ /اور) هم نمونهای جالب میباشد .بنابر سنت شفاهی ،این روستای بزرگ تحت حاکمیت شخصی قلخانی یا گوران
به نام بوس( بووس) یا بووسیه بوده است که توسط باباجانیها ( به قولی توسط خود شیربیگ که حاکم روستای بانیپاریاو بووده
که آن زمان مرکز اصلی هۆزی شێرهوهگ  /شیربگ به حاکمیت خود شیربگ بوده )13به اتهام اموالی که به سرقت برده بوود

11

به قتل رسیده که متعاقب آن خانوادههای روستای مزبور( ظاهراً هفت خانوار) کووچ کورده بوه داالهوو گریختنود .وجوه تسومیه
روستای هنجیربووس هم باغ انجیری در جوار روستا بوده که متعلق به بووس بوده است .جالب اینکه کلموه بووس در گوویش

54

غنَی گورانی به معنای رییس(؟) میباشد .استاد محمدعلی سلطانی معتقدند کلمه بوس شکل مختصر شده بابانائوس از بزرگوان
آیین یارسانی که جاف هم بوده میباشد که این شیوه( ساده کردن کلمات از طریق خالصه و شکسوته کوردن کلموات مختلوف
بوی ه کلمات غیر از کلمات زبان کُردی) خاص زبان کردی شیوهای تاریخی بوده که به منظور حفظ این زبان در برابر تهاجموات
فرهنگی بیگانه و نیز جهت سهولت تلفظ کلمات مورد نظر به کار برده میشده و میشوود .ایشوان همچنوین اضوافه کردنود کوه
پسوند ناووس لفظی ارمنی به معنای ستاره صبح ( در زبان کرُدی؛ گالوی ) است .بنابه سنت شفاهی مردم درختان گردوی واقوع
در روستای دنگی بوی ه گوێزهخڕ( درخت گردوی گرد یا تنومند) مربوط بوه دوره گبرهوا( زردشوتیان!) هسوت و توسوط آنوان
کاشته شده است ،از طرفی بنابر نظر کارشناسان عمر این درختان از پنج قرن تجاوز نمیکند که به نظر نگارنده هردو نظرات بوه
ظاهر متناقض فوق را میتوان صحیح پنداشت به این ترتیب که چنانچه شواهد بسیار نشان میدهد در گذشتهای نه چندان دور
ساکنان این روستای تاریخی هم مانند بسیاری از دیگر ساکنان ثالثباباجانی بر مذهب زردشتی ویا یارسانی که قرابت زیادی بوا
آن دارد بودهاند .از این نکته هم نباید غافل شد که لفظ گهور( گبر) هم که مشخصاً به کارندگان درختان گردوی مذکور نسوبت
داده شده شباهت هویدایی با لفظ گوران دارد .مثالهای زیادی در جایجای ثالثباباجانی وجود دارد که نشان ازصلح و جنگ و
17

 .هرچند بنابر باور غالب چون بنای تازهآباد به نحوی تجدید بنای قلعه سلمیان خان گوران و مناطق تحت امر او بوده به این نام مشهور شده اما تحت نام
باباجانی ها اما نگارنده بنابر شواهد و قرائن تاریخی نظری متفاوت دارم؛ رک .درنه ،شهری فراموش شده در ثالث باباجانی /پاورقی ص 111
18

 .جالب این است که شیربگها با اینکه جزو بیگزادگان باباجانی میباشند مانند سمااڵ با پیشوند هۆز که مخصوص باباجانیها و برخی قبایل مانند هۆز
تمرخان میباشد خوانده شده و میشوند که خود نکتهای تأملبرانگیز میباشد.
11
 .ظاهراً اموال مسروقه چارهوێ( حیوانات باری) بودهاند.
21

 .گویش یا زبانی از خانواده زبانهای کوردی
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مسائل دیگری دارد که ذکر همه آنان در این مقال نمیگنجد .در میان تاوگۆزیها( توایجوزیهوا) شوایع مویباشود کوه طبقوه
حاکمه آنان( خێۆ ی قهیخا) در اصل قلخانی میباشند .به نظر نگارنده این مطلب را میتوان چنین تفسیر نموود کوه زموانی کوه
بنابه هر دلیلی توده مردم منطقه ثالثباباجانی از جمله تاوگُزیها(تایجوزیها) کمکم به آیین اسالم گرویدند طبقه حاکموه هوم
ناچار شدند جهت تضمین تداوم حاکمیت خود تغییر کیش دادده مسلمان شوند چراکه نمیتوانسوتند بوه عنووان نامسولمان بور
مسلمانان حکومت کنند؛ آن هم درمملکتی اسالمی .در طول تاریخ گاهی با پیوستن طبقه حاکمه بوه کویش یوا مسولکی نووین
توده مردم هم از آنان پیروی میکردند اما گاهی هم مانند مثال تاوگُزیها(تایجوزیها) با تغییر کیش یا تغییر مسلک توده مردم
طبقه حاکمه هم به منظور تضمین تداوم حاکمیت خود تغییر مسلک میدادهاند .حتی برخی ساکنان برخی روستاهای تاوگُزی-
ها(تایجوزیها) مانند روستای دهسێردی( دستگردی) را هم قلخانی میدانند .فراموش نکنیم که برخی از قلخانیهوای سواکن
داالهو هم خود را اصالتاً تاوگُزی(تایجوزی) و البته برخی نیز باباجانی و برخی طوایف و قبایل جاف دیگر میدانند .جالوب اینکوه
تایجوزیها در شرق باباجانی ها ساکن هستند به طوری که مرز ایران و عراق آنان را به دو قسمت تقسیم کورده اسوت .فرامووش
نکینم مولوی کورد هم که خود از تاوگُزیها(تایجوزیها) بوده در شعری مشهور چنین سروده:
چاوم ڕێژاوهن ڕووخسارم زهرده

ژه دووری یاران پیرانم کهردهن

51

این شعر می تواند نشان از نگاه آمیخته با نوستال ی وی نسبت به آیین یاری باشد که نکتهای بسیار قابل توجه میباشود چراکوه
زرده ،یاران و پیره از مشهورترین روستاهای یارسانی داالهو میباشند و ڕێژاو( ریجاب) هم با اینکه جاف و سونیموذهب موی-
باشند اما در داالهو و در پاییندست مقبره بابایادگار واقع میباشد .باید توجه کرد که تغییور آیوین یوا عودم آن توسوط ایوالت و
طوایف زاگرسنشین بنابه وی گیهای منحصربفرد این سرزمین غالباً مبتنی بر منافع سیاسی و اجتماعی بوده نه بر مبنوای قووه
قهریه یا مقاومت در برابر آن .به خوبی دیده میشود که الیههای تاریخ بسیار پرتراکمتر و درهمتنیدهتر از برخی توواریخ رسومی
میباشد که حاوی نقصانها و ناخالصیهای فراوان میباشد .در شرق روستای هنجیربوس و حدود یک کیلومتر به داخل دشوت
حر در زمینی تپهمانند به نام کَپرسوژیاو ( در ضلع جنوب شرقی گورستان جدید روستای زیارت تمرخان یعنی گورستان شویخ-
ههسهن/حسن) گورستانی قدیمی وجود دارد55که بنابه قرائن موجود شاید بتوان آن را حداقل مقارن حاکیموت شوخص مشوهور
به بوس دانست ،جالب اینکه این گورستان گورستانی اسالمی است .بنابر نکات فوقالذکر و نیز بنابر قراین بیشمار دیگر میتوان
مدعی شد که خطکشیها و فاصله ذهنی و فرهنگی میان ایالت ،طوایف ،لهجهها و گویشوران مختلف شاخههای متنووع کُوردی
حداقل تا قبل از سنت سیاسی "تفرقه بیفکن و حکومت کن" قاجاری و نیز سیاستهای موسوم بوه یکجانشوین کوردن عشوایر
توسط رضاشاه به اندازۀ امروز نبوده و فارغ از این اختالفات تنها بر مبنای منافع ایلی و طایفی بوده است .باباجانیهوا بوه هموراه
برخی طوایف دیگر جاف نیز از این قاعده مستثنی نبودهاند و ابتدا همنشینی بسیار نزدیکتری با گوران -قلخانیها داشوتهانود و
اخالفات و درگیریهای مرسوم هم اساساً محدود به رقابت طایفی بر سر منافع ایلی و منابع زیستی بوی ه مرتع بووده کوه گواهی
با چاشنی مذهب تقویت میشده است .برای نمونه در روستای دشت لیل در چندین کیلومتری شرق دشوت حور از چنود نسول
قبل تا به امروز گورانها و جافها به مسالمتآمیزترین شکل ممکن در کنار هم زندگی میکنند .یا اینکه جافهای ریجواب کوه
از حدود یک قرن تا به امروز ارتباط سرزمینی خود با سایر جافها از دست داده اند تا به امروز در میان گورانها و قلخانیهوا در
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 .چشمانم پرآبند ،رویم زرد است

از دوری یاران در گریه و مویه بسیار ( پیران) غرقم

22

 .این گورستان که تنها توسط جادهای خاکی از گورستان جدید شهرک زبارتتمرخان جادا شاده را مایتاوان محارک اصالی اهاالی زیاارتتمرخاان بارای دفان
مردگان خود در این محل میباشد متاسفانه به علت قرار گیری در گوشهای از زمین تپهای مانند پهناور و حاصلخیز کهپرسووژیاو از چند ساال پایش شاخم زده
شده و در آن کشت صورت میپذیرد.
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صلح زندگی میکنند .ویا اینکه ازدوا های بسیاری میان دو طرف از قدیم تا به امروز صورت گرفته و میگیرد .یا وقتی در سوال
1852ق1141 /.م1515 /.ه.ش سنجابیها و گورانها با هم درگیر شدند احمدوندهای جاف و سنی مذهب توابع دولوت عثموانی
که اکنون به میان باباجانیها پناه آورده بودند با هشتصد سوار به کمک سنجابیهوا آمدنود و کلهرهوا هوم بوه کموک گوورانهوا
شتافتند که در این نبرد گورانها و کلهرها شکست خوردند] 58مطلبی .[931-931 :9391 ،به نظر نگارنده چنوین همنشوینی
را میتوان در مورد کوهستان دالهو هم صادق انگاشت .اما بر اثر گذر زمان و به دالیلی مانند رشد جمعیوت و در نتیجوه رقابوت
بیشتر بر سر منابع طبیعی و نیز برجستگی بیشتر مسائل مذهبی و دست گذاشتن روی این مسئله بووی ه توسوط طریقوتهوا و
شاید هم سرکردگان آیین یاری این همزیستی مسالمتآمیز به نزاع طایفی شدیدتری منجر شد .البته این را هم میتوان تصوور
کرد که طرائق و ادیان مزبور در اوقات ضرورت و انسجام بیشتر جبهه مورد نظر این اختالفات را برجسته میکردند .برای نمونوه
در روستای تاریخی درنه و نیز در شرق دێکۆن( زیارت تمرخان قدیم) دو سنگ بزرگ دستنخورده وجود دارد که بوا توجوه
به شکل ظاهری آن و علی رغم اندازه بسیار بزرگ آنها نسبت به یک انسان ،به زنانی مؤمنی نسبت داده میشود کوه زموانی کوه
دانستند با بچه ای که بر کول دارند به دست دشمن نامسلمان اسیر خواهند شد از خداوند خواستهاند به سنگ بودل شووند کوه
چینین هم شد .زن مظهر ناموس و قداست مادرانه با بچهای که مظهر تداوم نسل حساسیت و عمق بحث را چند برابر مویکنود.
در روستای سهتپان هم داستان مشابهی وجود دارد .به عالوه بر این ،بر روی کوه سارَوَن که چشمه شوفابخش مشوهور ریوزه در
دامنه آن قرار دارد بنای سنگی بدون مالت کوچک ( کهڵهک) و دایرهای شکل دارای یک ورودی به سومت قبلوه در شومال آن
وجود دارد که بنابر باور مردم فلسفه آن چیین است که زنی مسلمان که در معرض دستدرازی مردی کافر قورار گرفتوه بوود از
عبدالقادرگیالنی( حضرت غوث) طلب کمک میکند .غوث هم که در بغداد در میان مریدان خود بوده صدای وی را مویشونود و
وسیلهای( به روایتی مشهور چکمه خود را؛ شاید ذکر چکمه را بتوان تعمدی و جهت یادآوری وجود تقابل نظامی دانست چراکه
ذکر نام شمشیر یا خنجر برای غوث با جنبه عرفانی وی سازگاری نداشته) از همانجا پرتاب میکند کوه در کسوری از ثانیوه بوه
محل رسیده و به کافر برخورد کرده وی را از پای در میآورد .شیخعبدالقادر به قاپقاپی هم مشهور شود چورا کوه لفوظ قواپ در
معنای کفش هم به کار میرود .به نظر نگارنده چنین مسائل را میتوان قرینهای برای نقش مذاهب( اسالم و یاری) به طور عوام
و طریقتها به طور خاص در ایجاد یا سازماندهی و تشدید اصطکاک میان پیروان آیین یاری و اسالم دانست .شواید بوا تحقیوق
بیشتر بتوان موارد مشابه دیگری هم پیدا کرد .نکته جالب این است که تمام این موارد شناخته شده در خط تماسهای تاریخی
باباجانیها با گوران -قلخانیها در منتهیالیه دولیدره یا خانهشور واقع هستند و همه هم بوه نفوع مسولمانان خاتموه یافتوهانود،
هرچند به طور قطع نمیتوان گفت اینها داستانهای ساخته شده توسط باباجانیها و سایر متحدان آنان بوده است .حتوی موی-
توان فرض کرد که این داستانها به دورههای بسیار قبلتر باز میگردد چراکه منطقه ثالث باباجانی از لحاظ تواریخی منطقوهای
سوقالجیشی بوده و از هزاران سال قبل محل مهاجرتها ،تبادالت بازرگانی و لشکرکشیهای نظامی بوده است .یا اینکه میتوان
این داستانها را به قلخانی -گورانها نسبت داد ،زیرا این قلخانی -گورانها بودهاند که از مقابل باباجانیها عقب نشستند .نهایتواً
گفتار اول قابل اتکاتر از سایرین به نظر میرسد.
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 .آرشیو مرکز اسناد وزارت امور خارجه -38 ،پ  -71ک 1327-1
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خریدوفروش دشت حر( وڕ /اور) 9199 /شمسی9991 /میالدی
50

پیش از آنکه دشت حر( وڕ /اور) خریدوفروش شود باباجانیها و متحدان آنان پس ازنبردی فرسایشی تقریباً سه ضولع غربوی،
شمالی و غربی این دشت را به طور کامل به چنگ آورده و در نتیجه عمالً آن را در خطر قرار داده بودند .از منظر باباجانیها این
قلخانیها بوده اند که همیشه با راهزنی و سرقت اموال باعث ایجاد و گسترش درگیری میشدهاند .هرچند این ادعایی یک طرفوه
میباشد اما با گذاری بین همسایگان قلخانیها اعم از مسلمان( شیعه و سنی) و یارسوانی مویبینویم کوه هموه از ایون خصولت
قلخانیها حداقل از یک قرن قبل به این سو به شدت گالیهمندند .در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن این نکته که اوالً انگیزه
باباجانیها برای تسخیر هرچه بیشتر منابع زیستی احتماالً کمتر از پیش نبوده؛ بوی ه اینکوه آنوان پوس از تسوخیر چراگواههوا و
باغستانهای نسبتاً زیاد عالقه شدیدی به داشتن دشتی پهناور و حاصلخیز و تاریخی مانند دشت حر( وڕ /اور) برای کشاورزی و
تسهیل هرچه بیشتر سایر ملزومات طایفی پیدا کرده بودند .ثانیاً ،بااینکه در این زمان روابط تنش آلود فیمابین نسوبتاً فوروکش
کرده بود اما همچنان احتمال حمله باباجانیها در آینده و این بار مقاومت شدیدتر گوران -قلخانی میرفوت ،چراکوه در صوورت
سقوط دشت حر( وڕ /اور) هم گوران -قلخانیها مکان حاصلخیزی را از دست میدادند و هم مناطق یارینشین محدودتر شوده
در خطر بیشتری قرار میگرفتند .همچنین در چنین شرایطی دشت مزبور بیش از پیش در معرض دامهای بیشمار باباجوانیهوا
بود .در کنار این موارد باید کینههای ناشی از نبردهای قبلی را هم افزود .لذا دو طرف صالت را در این دیدند تا هم بورای اینکوه
نفوذ ناگزیر باباجانیها به دشت حر( وڕ /اور) و وقوع جنگی خونین را دفع و هم غرور گوران -قلخانیهوا را حفوظ کننود دشوت
مزبور را طی توافقنامه یا سوندی رسومی خریودوفروش کننود .قرینوه قابول توجوه بورای چنوین برداشوتی از ریشوهیوابی علول
خریدوفروش دشت حر( وڕ /اور) این است که ظاهراً فروشندگان دشت حر( وڕ /اور) با مبلغ دریوافتی زموین کشواورزی پهنواور
دیگری در غرب کرمانشاه خریداری نمودند .همچنین این محل که پس از رخنه باباجانیها به کرانههای دشوت حور( وڕ /اور) از
طرفی در معرض مسیر دائمی کوچ فصلی و اتراق ایالت و طوایف نزدیک به باباجانیها مانند قبادیها ،ولدبیگیها ،الیاخهایهوا
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و غیرهم 52از دشت ذهاب و مناطق اطراف آن به ماهیدشت و نارابی و بلعکوس بودل شوده بوود و از طرفوی بوه محول دسوتبرد
قلخانیها به برخی از این کاروانها ،عمالً به منطقهای حائل امنیتی مابین دو طرف تبدیل شده بود؛ با اینکه قبل از خرید دشوت
حُر(وڕ /اور)طوایف قبایل نامبرده از این دشت جهت کوچ فصلی استفاده نمیکردند اما آنوان نواگزیر از منواطق حاشویهای ایون
دشت کوچ میکردند و مسلماً در مواقعی که شرایط مهیا میشد یا از این دشت استفاده میکردند یا بوه مراتوع کشوتزارهای آن
صدمه وارد میکردند و شاید در کنار نفوذ شیخاسماعیل و بیگزادهها و نیز قرابت با باباجانیها این امر هم که برای کوچ فصولی-
شان هم مفید واقع میشد را بتوان مکمل دالیل همکاری آنان برای برآوردن هزینه خرید دشوت حُور(وڕ /اور) برشومرد و البتوه
اینکه در صورت عدم همکاری احتماالً اجازه عبور جهت کوچ فصلی از سوی باباجانیها داده نمیشود چراکوه باباجوانیهوا تنهوا
طایفه عمده منطقه هستند که ییالق و قشالق آنان در کنار همدیگر قرار داشته و مجبور به عبور از قلمرو طایفهای دیگر جهوت
انجام این امر نبودند- .این نکته را هم باید ذکر کرد که از میان طوایف عمده قبادیها( قوایی) بیشترین آمیختگوی و همودلی را
با باباجانی داشتهاند و تقریباً در تمام ماجراجوییهای تاریخی در کنار آنان بودهاند ،به طوری که حتی بیگزادگوان آن دو هوم در
24

 .البته به طور مشخص باباجانیها عنصر اساسی این جبهه بودهاند .این نقش چنان پررنگ بوده که برخی به اشتباه آن را تنها به باباجانیها نسبت میدهند.

25

 .در اولین اسناد رسمی اینان به علیآقایی خوانده شده اند و نگارنده مخالفتی با آن ندارد اما به نظر اینجانب در مورد تمام کلمات کردی بویژه اسامی خاص
باید ابتدا شکل بومی آن نگاشته و حفظ شود ،سپس در مورد تغییرات احتمالی آن بحث شود نه بلعکس .معتقدم با انجام این کار الگویی منظم به دست خواهد
آمد که خود هم از منظر ادبی و زبانی و هم از منظر تاریخی و فرهنگی بسیار مفید خواهد بود.
26

 .سنجابیها هم از ضلع جنوبی دشت حر( وڕ /اور) به همین منظور استفاده میکردند ،چنانکه محلی در نزدیکی روستای کانیدانیار هنوز هم به نام سراب
سنجابی موسوم است.
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واقع یکی هستند و به خاطر قدرت بیشتر باباجانیها بوده که بیگزادگان باباجانی به این نام مشهور شدهانود وگرنوه ایون مسوئله
هیچوقت به مفهوم مبرا شمردن یا نادیده گرفتن قبادیها نبوده است .-چنانچه بعدها چند بار که اختالفات طایفی بوجوود آمود
باباجانیها به راحتی راه دشت حُر(وڕ /اور) را بر طرف مقابل خود بستند .دلیل مهمتر ایون اسوت کوه توا قبول از خریود دشوت
حُر(وڕ /اور) باباجانیها پس از بانیپاریاب ،زیارتتمرخان و هنجیربوس را هم تسخیر کورده در آن سواکن شوده بودنود .هرچنود
زیارت تمرخان قبل از انجیربوس توسط آنان مسکون شد و حتی با اعتراض قلخانیها هم مواجه شد .در زمان جموعآوری مبلوغ
مزبور یعنی قبل از صورت گرفتن خریدوفروش اهالی زیارت تمرخان( هۆزی عالی) که طبیعتاً دارای دام بسیار بودند بوه صوورت
فصلی در گۆگردان یعنی دقیقاً مماس با گوشه شمالغربی دشت حُر(وڕ /اور) ساکن بودند که مسلماً یک چشم آنها موداوم بوه
دشت حُر(وڕ /اور و جویبارها و مراتع عالی آن بوده .همچنین مشهور است که پس از اینکه نمایندگان گوران -قلخانیهوا مبلوغ
مشخص شده( 0244تومان) را از باباجانیها دریافت کردند یکی از آنان در مراحل پایانی انجام معامله اصرار کرده که اگر سویاه-
چادر( دَوار ) کدخدامحمود( کدخدای قالیچه) هم مضاف بر این مبلغ تحویل نگردد معامله را به کلی فسخ خواهود کورد ،پوس از
این ماجرا نمایندگان باباجانیها فوراً سیاهچادر را تخلیه و جمعآوری کرده تحویل دادند تا مبادا معامله فسخ شود .چنین نکواتی
به خوبی نشان میدهند که رضایت دادن به فروش دشت حُر(وڕ /اور) توسط گوران -قلخانیها انتخاب امر بد به جای امور بودتر
بوده است .البته دستبردها و راهزنیهای قلخانیها در این مکان نیز مانند سایر مناطق همجوار داالهو تا دهههوا بعود هوم کوم-
وبیش ادامه داشت .شاید بتوان متأخرترین مسألهای که باباجانیهوا را بویش از پویش موورد کوین برخوی از اطرافیوان قورار داد
مخالفت آنان با ضمیمه شدن به حوزه اداری روانسر پس از تقسیمات اداری نوین در ایران بود که در این تقسیمات منطقه ثالث
باباجانی به بخشی از حوزه مزبور تبدیل شده بود .ماجرا از این قرار بود که ظاهراً تمام کدخداهای باباجانی بوا ایون امور موافقوت
کرده و آن را مسئله مهمی نمیپنداشتند اما به مأموران دولتی گفتند باید میرزاعبدالرحمان) حاجی عبدالرحمان آینوده) 52هوم
که اینک سرکرده باباجانیها محسوب میشد هم با این امر موافقت کند اما وقتی او وارد جلسه شد و از ماجرا باخبر شد با اشاره
روشن به افزایش جمعیت باباجانیها در آینده( این امر در نوع خود قابل توجه میباشد) و لوزوم رتوقوفتوق اموور در جغرافیوای
محل سکونت خود جهت تسهیل امور زندگی آنان با امر مذکور به شدت مخالفت کرد و چون به او گفتوه شود کوه ایون فرموانی
حکومتی از دربار شاهنشاهی و در نتیجه الزماالجراست وی گفت شخصاً به دربار شاهنشاهی رفته و مخالفت خود را ابراز خواهم
کرد .پس از رهسپاری وی به دربار ،کدخداهای باباجانی با توجه به سابقه تاریخی چنین ماجراهوایی از سوالمت وی قطوع امیود
کرده و از اعدام وی در دربار شاهنشاهی بسیار بیمناک بودند .اما پس از مودتی طووالنی وی بوا حکوم رسومی شناسوایی ثوالث
باباجانی به عنوان بخشی مستقل برگشت و به این ترتیب به هدف خود رسیده آن را به عنووان واحودی نسوبتاً مسوتقل تثبیوت
نمود و به عنوان نماینده طایفه باباجانی و قبادی هم در مجلس شورای ملی منصووب گردیود و موانع از دسوت رفوتن اسوتقالل
نسبی تاریخی آنان شد .وی وقتی به حضور رضاشاه رسید ماجرا را برای وی شرت داد و پس از ایرادات شواه بوا برعهوده گورفتن
مسئولیت تمامی ملزمات حکومتی مانند تأمین و اعزام سرباز مورد نیاز ،جمعآوری مالیات و مسائلی از این دست سرانجام باعوث
جلب رضایت رضاشاه شد .این تحرکات حاجیعبودالرحمان مکمول و اداموه سلسولهای از نافرموانیهوای باباجوانیهوا از ابتودای
موجودیت خود صورت میگیرد که او آن به زمان حبیببگ( حبیباهللخانباباجانی) و پسر وی مصطفیخوانباباجوانی برموی-
گردد .در زمان حبیباهللخان( رابطه وی و جانشینش با باباجانیها بسیار عمیقتر و دوستانهتر از جانشینانشان بود و شاید بتوان
همین امر را مهمترین علت اعتالی باباجانیها دانست که با اقتدار به قدرت برتور منطقوه تبودیل شودند بوه نحووی کوه قودرت
اردالنها را در این منطقه به چالش کشیدند .حبیب اهلل خان ملقب به نظام االیالوه و ایول بیگوی طایفوۀ باباجوانی جواف کوه در
27

 .عبدالرحمان میرزایی مشهور به "حاجیعبدالرحمان /حاجیئهوڕهحمان " کدخدای بلندآوازۀ هۆزی عالی در زیارت تمرخان که اکنون در گورستان قدیم
دێکۆن یعنی گورستان شیج احمد یا داره دووکین( روستای قدیمی زیارت تمرخان) مدفون میباشد.
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1848ق { 1520شمسی 1332 /میالدی} جوانرود را هم تسخیر کرد در دورۀ حکمرانی خود یاسای حکوومتی اردالن را بورای
انسجام بخشیدن به اتحادیۀ جاف درهم ریخت و رسم وصلتهای سیاسی برون طایفگی را در جامعوۀ جواف برقورار کورد چراکوه
ازدوا در میان هر قشر از ردههای ایلی به شیوۀ درون گروهی بود و زن دادن و زن گرفتن میان قشرهای صاحب قدرت جامعوه
معمول نبود ..او حتى رشتۀ پیوندهای درون ایلی میان طایفهها را با شوهر دادن دختران خود به رؤسای طوایف دیگر اسوتحکام
بخشید ]سلطانی .[842 -123/5 :1825 ،داستان مشهوری هست که شاید بتوان آن را سمبل این نافرمانی دانسوت مربووط بوه
نقص مالیاتی بود که باباجانیها باید به عنوان خرا تقدیم دربار اردالنها در سنه موینمونود .وقتوی شوخص باباجوانی مسوئول
تحویل مالیات را به عنوان نافرمان جهت پاسخگویی به حضور شاهزاده اردالنی بردند وی با اشاره به دامهایی کوه آورده بوود بوه
وی گفت :این که نُه رأس است .وی در پاسخ گفت :باشد که نُه باشد! یعنی اینکه ایرادی ندارد! شواهزاده گفوت :خوب بایود ده
باشد .شخص باباجانی پاسخ داد :خب باشد که ده باشد! یعنی اینکه آن را ده عدد در نظر بگیر! همین دیالوگ دو سه بوار تکورار
شد و وقتی شاهزاده دید که توسط این شخص در دوری باطل گرفتار شده کوتاه آمد .این گفتار با در نظر گرفتن شرایط آنوقوت
سخنی بسیار درشت و نوعی به سخره گرفتن شاهزاده بود تنها با تغییر لحنی ساده حاصل شد که جسارت و سوخنوری شوخص
باباجانی را میرساند .مشخصاً چنین بازی را باباجانیها جهت ابراز نافرمانی راه انداخته بودند .شرت مصطفیخان هم که گذشت.
رابطه باباجانیها با بیگزادگان باباجانی چنان در هم تنیده بود که حتی وقتی پسران مصطفیخان یعنی محمدبیگ و اموینبیوگ
بر سر قدرت با هم درگیر شدند جانبداری از آنان در میان باباجانیها به صورتی بود که حتی در یک روسوتا تعودادی در جبهوه
محمدبیگ و تعدادی دیگر در جبهه امینبیگ حضور داشته جانشان را از دست دادند .این نبورد برادرکشوی در نهایوت بوا قتول
امینبیگ به دست خود محمدبیگ در منطقه تایجوزی به پایان رسوید .از از زموان نووه مصوطفیخوان میوان طوایوف باباجوانی
مخصوصاً به سرکردگی حاجیعبدالرحمان با طبقه حاکمه خود یعنی بیگزادهها( به سرکردگی حسنبیگ و در زیر بال و سایه او
شیخ اسماعیل) عمالً اصطکاک پیش آمد که ظاهراً این اختالفات بیشتربر سر چندوچون تقسیم دشت حُر کوه توازه از گووران-
قلخانیها خریداری شده بود پدید آمد؛ هرچند شیخاسماعیل مساحت قابلتوجهی از زمینهای خانهشور را هم تنها بنابر جایگاه
مذهبیاش از قبل در تملک داشت و این احتمال وجود دارد که وی هوم در ایجواد یوا گسوترش اخوتالف موابین باباجوانیهوا و
بیگزادهها نقش داشته است زیرا از زمان به مسند نشستن ایشان بود که اختالفات میان دو طرف مذکور به طور موداوم افوزایش
یافته نهایتاً به نقطه انفجار رسید هرچند نفس قدرت مطلقه فسادآفرین میباشد .نهایتاً طوایف باباجوانی ،بیگوزادههوا را از مرکوز
خود در خانهشور که در دل مناطق طایفه باباجانی واقع شده بود اخرا کردند که در نتیجه کدخداها خود مستقیماً اموور موردم
را به عهده گرفتند .در یکی از مذاکرات حاجیعبدالرحمان با حسنبیگباباجانی در دشت حر( وڕ /اور) ،حسونبیوگوکیول هوم
حضور داشت که در حین مذاکره تندی که انجام شد تهدیدهایی ابراز نمود تا حاجیعبدالرحمان را به پوذیرش شورایط حسون-
بیگباباجانی وادار کنند .او هم که به این مسئله پی برده بود پیکی برای برخی کدخداها فرستاد تا گردنوه سویاتایر 53را بور روی
حسنبیگوکیل هنگام بازگشت به جوانرود بگیرند .پس از اتمام مذاکره حسنبیگ و سووارانش بوا غورور بوه طورف جووانرود راه
افتادند اما در گردنه مذکور به همراه تفنگچیانش محاصره شدند .محاصره شدگان پس از خلوع سوالت شودن بوه منوزل حواجی
عبدالرحمان در زیارتت مرخان آورده شدند که در آنجا مورد استقبال خود وی قرار گرفته و با احترام مورد پذیرایی قورار گرفتوه
بعد به سمت جوانرود روانه شدند .پس از این ماجرا بیگزادگان جوانرود دیگر در اختالفات باباجانیها و حسنبیوگ و جانشوینش
یعنی علیاحسنبیگ مداخله نکردند .51این حرکات مردمی باباجانیها علیه طبقه حاکموه سونتی و قوانونی یعنوی بیگزادگوان و
28

 .به معنی سنگ سیاه در گویش گورانی ،چراکه نزد جافها لفظ رش(ڕهش) به معنی رنگ سیاه میباشد نه سیا .که این خود قرینهای دیگر بر سابقه نفوذ یا
استیالی گوران -قلخانیها در مناطقی گستردهتر از امروز در ثالث باباجانی میباشد.
21

 .در رابطه با صفای قلب باباجانی ها ذکر چند نمونه مربوط به جوانرود خالی از لطف نیست .در جریان شورش جوانرود که در جریان آن بجز برخی
ط وایف شرق جوانرود تمام ایالت و طوایف اطراف منطقه جونرود علیه آنان و به نفع حکومت بسیج شدند تنها باباجانیها بودند که کوچکترین صدمهای به
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سرپیچی از حکم آنان در نوع خود اگرنه بینظیر که بسیار کم نظیر میباشد ،چراکه جنبشی مردمی( هرچند در مقیاسی نسوبتاً
کوچک) علیه طبقه سنتی ،قدرتمند و البته قانونی حاکمه بود را میتوان حداقل در میان جافها و گورانها شاید بینظیر و صد
البته موفقترین( جنبش مردمی علیه طبقه سنتی حاکمه) نام برد .باباجانیها هیچوقت به طور مستقیم توسط بیگوزادههوا اداره
نشدند و در او قدرت بیگزادهها هم این کدخداها( -ی باباجانی) بودند که به عنوان واسطه عمل میکردند ،کدخوداهایی کوه از
تبار خود مردم بودند و تنها چند نسل با هم فاصله داشتند .بنابر ادعای باباجانیها حتی آنان خود تعیین مویکردنود کوه کودام
بیگزاده بر آنان حکمرانی کند و اینکه اولین بیگزاده هم -که البته شخص شخیصی بوده -را به عنووان دامواد پذیرفتوه در میوان
خود پرورانده و پشتیبانی کرده به عنوان بیگزاده خود انتخاب کردهاند هرچند مورد متأخر اندکی اغراقآمیز بوه نظور مویرسود.
بنابراین باباجانیها در سنتی کهن بیگزادگان را خواهرزادگان خود و از خود میدانند .باباجانیها یکی از شواهد اقتدار همیشوگی
خود را اخرا حسنبیگ بیگزاده باباجانی از خانهشور بدون کوچکترین زحمتی ذکر مویکننود .حسونبیوگ هوم ماننود برخوی
بیگزادگان باباجانی توسط شاخهای از تیره عالی به نام هۆزی برایم یا ابراهیم که آن زموان افوراد باسوواد و مقتودری داشوتهانود
پرورده شد که همین امر باعث شد این هۆز به هۆز لهلوه ( پورورشدهنوده) مشوهور شووند .در سونتی پدرسواالرانه کدخوداهای
باباجانی باید از لحاظ نیای پدری هم باباجانی میبودند .کدخدای هر هۆز هم باید از میان همان هۆز میبودد .چنوین نافرموانی-
های ممتد و سرسختانه باباجانیها علیه قدرتهای همسایه باعث شد که در تضادی عجیب و مضحک( البته قابل انتظار) نه تنها
آنان مردمی زیرک و شجاع خوانده نشوند که به تحریک طبقه حاکمه رقیبان خود و به شیوه مبارزه منفی مورد تمسخر هم قرار
هم بگیرند! البته چنین حکایاتی در طول تاریخ را میتوان در بسیاری جوامع تاریخی در دورههای مختلف تاریخی یافت .هرچند
به صفات خوب مانند مهماننوازی و صفای قلب هم شهره گشتند .جالبترین مورد مشابه این مورد برای نگارنده ماجری جوانی
به نام دۆسهلی( دوستعلی شادمانی) در میان خود باباجانیهوا مویباشود .وی در زموان پهلووی اول آشوکارا علیوه ظلوم و سوتم
کدخداها ،بیگزادگان و مأموران دولتی اعتراض کرد اما به او توجهی نشد .این بود که شخصاً شکایات خوود را بوه مقاموات بواالتر
میرساند و این اعتراض را به دربار رضاخان هم رساند .از طرفی در برخی از روستاها هم میگشت و هم با کدخداها بوه منواظره
میپرداخت و هم برای مردم لزوم اعترض را یادآوری میکرد ،اما به دالیلی مانند نفوذ و قدرت متشاکیان ،ریشهدار بودن ساختار
قدرت سنتی و عدم پیگیری جدی حکومتی و شاید مهمتر ازهمه جهل عمومی پیشرفت او بسیار کند بوود .بعود از مودتی و بوه
تحریک کدخدای روستای قالیچه کدخدا محمود مذکور( دۆسهلی از اهالی روستای قجر بود که بوه عنووان یکوی از روسوتاهای
طایفه حمده{ حهمهوه} تحت نفوذ کدخدا محمود بود و در نتیجه قبل از همه کدخداها او به خطر دۆسوهلوی پوی بورد) دیگور
کدخداها هم علیه دوستعلی برخاستندو چون دیدند او دارد به خطری جدی تبدیل میشود به طور هماهنگ و سراسوری موردم
را علیه او برا نگیختند تا به محض ورودش به هر روستا مورد تمسوخر و آزار و اذیوت قورار بگیورد؛ چوین حرکتوی را " بووو لێ
کردن" میگویند که معادل هُو کردن میباشد .حتی کودکان را هم برآن داشتند تا به مانند دیوانگان با وی برخورد کنند به این
صورت که دنبال وی با خنده و دادوبیداد راه بیفتند و اشیاء کم خطر به سومتش پرتواپ کننود؛ کواری کوه بوه اصوطالت علیوه
دیوانگان و جهت سرگرمی انجام میگرفت! کار به جایی رسید که مردم تقریباً هرجا وی را میدیدند به مانند واجبی الیتغیر وی
جوانرودی ها وارد نکردند و در این راه هیچ تالشی هم نکردند هرچند برای اینکه متهم به ضدیت با حکومت نشوند مجبور به گسیل نیرو بودند .حتی موضع
عدهای از آنان به سرکردگی حاجی عبدالرحمان چنان از دید قوای حکومتی نامناسب آمد که با جوانرودیها اشتباه گرفته شد و در نتیجه توسط هواپیامایی
نظامی بمباران شد که نزدیک بود تلفات سنگینی هم وارد کند .یکی از قرینههای زنده ادعای نگارنده هم این میباشد که میرزالطفهللاشاعر هم که میتوان وی
را نگارنده تاریج شورش جوانرود دانست در تمام اشعارش با اینکه تمام طوایف مذکور را به سبب حمله به جوانرود مذمت میکند کوچکترین کنایهای هم به
باباجانیها وارد نکرده است چرا که به خوبی میدانسته که آنان به هیچوجه به چنین خیانتی دست نیازیدند .همچنین وقتی حسینبیگوکیل از منطقه باباجانیها
می گذشت لشکر آنان که بیشتر از لشکر جوانرود بود و مهم تر از آن در منطقه خود بودند تنها مراقب بودند و کوچکترین صدمهای هم به آنان وارد نکرده با
احترام رهسپارشان کردند .تنها شخصی از تیره قوچالی به نام حسین که تیراندازی قهار بود از دور وی را صدا زده پس از مقایسه خودش با او از جمله رنگ
اسب شان ،وی را مخاطب قرار داده که اسبت را داشته باش ،سپس با یک تیر اسب حسینبیگ را از پا درآورد .همراهیان وی به خاطر این کار وی را به شدت
مزمت و نکوهش کردند .سپس اسبی برای حسینبیگ برده به وی تحویل دادند.
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را هو میکردند .جالبتر اینکه کدخداها(و بیگزادهها) همه جا جار میزدند که دوستعلی نادان و بیعرضه اسوت( متاسوفانه ذکور
اسم او تا چند سال پیش هم البته به ندرت و از سر عادت و بدون قصدی خاص( جهالت) برای چنین اشخاصی مرسوم میباشود
بدینصورت که جهت تحقیر کسی وی را دۆسهلی مینامند .تحریم هموهجانبوه دوسوتعلی کوار را بوه جوایی رسواند کوه وی بوه
خاستگاری هر دختری هم که میرفت کسی حاضر نمیشد وی را با تمام داناییاش بوه داموادی بپوذیرد چورا کوه در آن زموان
تقریباً تمام ازدوا ها با نظر و انتخاب والدین یا اولیای امور صورت میگرفت که شرت حال آنان هم کوه گذشوت؛ مصوداق انکوار
عینیّت تحت تأثیر ذهنیّت .در نتیجه شرایط حاکم دۆسهلی با تمام بلندپروازیهایش حتی موفق به ازدوا هوم نشود .در طوول
زمانی نسبتاً طوالنی تمام این ناهنجاریها دست به دست هم دادند و تعادل روانی دوسلی را به هم زدند .با همه اینها وی هرگوز
تراژدی که بر او تحمیل میکردند را فراموش نکرد ،منطقه خود را ترک نکرد و هروقت مورد تمسخر قرار میگرفت با افسوس از
بیبرادری مینالید .گاهی چنین است تاوان دانایی و شنا کردن در جهت مخالف آب! پس از گذشت این همه سال از فووت ایون
شخص فرزانه و نیز رشد کمی و کیفی مردم هنوز چنین اشخاصی اگر هم باشوند انگشوت شومار هسوتند .تاکتیوک برخوورد بوا
اشخاصی مانند دوستعلی شیوهای کهن میباشد که شاید بتوان آن را مخوتص جواموع پدرسواالر دانسوت .ایون شویوه از سوطح
خانواده علیه بچههای نافرمان گرفته تا حاکمان محلی و نیز رهبران ملی( حتی دارای سابقه درخشان) و نیز کشوری و حتوی در
سطح بینالمللی جهت سرکوب مخالفان رایج بوده و میباشد ،هرچند در غالب موارد با منافع مادی و مالی پیوند عمیق دارد .بوه
این ترتیب که عرصه را بر مخالفان خود چنان تنگ میکنند که راهی جز یاری طلبیدن از دیگران را برای آنان باقی نمیگذارند
و وقتی هم مخالفان چنین کاری را انجام میدهند دستآویزی محکمتر برای طبقه حاکمه فراهم میکننود توا بوه طوور ظواهراً
مستند بتوانند آنان را خائن بنامند و بیش ازپیش جهت تحکیم پایههای قدرت خود آنان را سرکوب کنند؛ قدرتمندان مخوالفین
قدرت خود( امثال دوستعلی) را به سوخت موتور قدرت خود تبدیل میکنند .شواید نکتوه مهمتور از نکوات مربووط بوه توراژدی
دۆسهلی این واقعیت میباشد که چنین افرادی چون در مقام و موقعیتی خاص قرار نگرفته یا نمیگیرند محکوم به گمنام شدن
و گمنام ماندن میباشند .هرچند به طور کلی معتقد به مفهوم تاریخ جایگزین 84نیستم اما با رد کامل آن هم در دام جبرگرایوی
گرفتار میشویم .میتوان چنین تصور کرد که افرادی مانند دۆسهلی اگر در موقعیتی شایسوته قورار مویگرفتنود از بسویاری از
بزرگان شناخته شده هم تأثیرات درخشانتری را رقم میزدند .در این مبحث بنابه ارتباط موضووعی مثوالی نسوبتاً سیاسوی زده
شد و هدف این بود که با تشریح سرگذشت دوستعلی به عنوان نمونه نشان داده شود که حتی در حیطه سیاسی هم افراد بسیار
خوشفکر و کارآمدی هم از میان توده مردم برخاستهاند که در اثر توطئه طبقه حاکموه بوه جوایی نرسویده و حتوی سورکوب و
فراموش هم شده و میشوند و گرنه نابغههای بسیاری هم از میان توده برخاستهاند که شاید بتوان گفت تنها به خاطر عدم تعلق
به طبقه حاکمه آنچنان که باید شناخته نشدند ویا ناشناخته ماندهاند و یا افکارشان به نام بزرگان مصادره شوده و تثبیوت شوده
است .اما از طرفی دیگر میبینیم که جدای از اینکه بسیاری از کارهای بزرگ را تنها به بزرگان( بوی ه شخصیتهای سیاسی کوه
خود بسیار تأملبرانگیز میباشد) نسبت دادهاند بلکه بسیاری از کارهای ایشان را که بسیار بزرگتر از آنچه که بووده نمایانودهانود.
طبیعتاً بازخورد کارهای اشخاصی که دارای اختیارات گستردهتری هستند بسیار گستردهتر میباشد چراکه هر کوار آنوان طیوف
گستردهتری از امور را در برمیگیرد که با قرار گرفتن این امور در چرخه کنشوواکنشهای رایج در جوامع باالخره روند منطقی
به خود خواهد میگیرد .تمام اینها را به فراست افراد واقع در نوک هرم نسبت میدهند .میتوان تصور نمود که بسیاری از اموور
انجام شده توسط بزرگان ابتدا توسط برخی اشخاص دانای خار از طبقه حاکم مطرت شده اند که بنوا بوه رونودی ماننود رونود
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Alternate History .؛ شیوه ای شناخته شده در تاریخنگاری که با فرض تعییراتی محتمل در گذشته معتقد به نتایجی متفاوت و مشخص میباشند .هرچند
با توجه به مفهوم پایه ای کنش و واکنش و روابط متقابل آنان و در نتیجه ماهیت زنجیرهای فکتهای تاریخی نمیتوان این شیوه را به تماما ً پذیرفت و بسیار
پیش رفت اما در حد و حدود معین میتوان به آن استناد کرد.
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مذکور هیچوقت به بانی این افکار یا اقدامات منسوب نگشتند .در مورد خریدوفروش دشت حور( وڕ /اور) هوم مویتووان چنوین
مسئلهای را تصور نمود هرچند شخصاً قرینه قابل اتکایی برای تأیید یا رد این گفته ندارم .نمونه جالوب دیگور موورد مربووط بوه
مالییها میباشد .تیرهای کوچک و بومی دشت خانهشور که بسیار پیش از شیخرسولخانهشور آنقدر عوالم دینوی 81از میانشوان
برخاسته که به مالیی مشهور شدهاند اما شاید چون به اندازه شیخرسول و اخالف وی در حلقه قدرتهای حاکم بر ثالثباباجانی
قرار نگرفتهاند چنان در حاشیه فراموشی قرار گرفتهاند که بسیاری از مردم حتی از گذشته جالب توجه آنان بیاطالع هستند.

-

نبرد داالهو 9399 /شمسی 9991 /میالدی

تأکید بر تفاوت مذهبی بعدها هم در درگیری قلخانیها و باباجانیها بیشتر خودنمایی کرد .در اواخور دوران حکوموت رضواخان(
ظاهراً در پاییز سال 1811ه.ش) وقتی عمل ناشایست برخی از راهزنان ناجوانمرد قلخانی در اطراف روسوتای پشوتکووڕ 85روی
داد این عامل به عنوان علت الزم آغاز جنگ عمل نمود و جنگ داالهو ما بین قلخانیها و باباجانیها بر مبنای آن روی داد .چند
سال بعد کدخدای روستای کانی بیخیره 88یعنی کدخداشاهمراد مشهور به شامه باوهجوانی هموین عمول را در مقوام تالفوی در
میان خێۆ ی دێوکه مرتکب گردید با این تفاوت که با وجود اسارت طوالنی که تحمیل کرد شرافتی که بوه آن شوهره بوود را از
کف نداد و هرچند قلخانیها هم لشکرکشی کرده تا جنوبشرق دشت حُر(وڕ /اور) هم پیش آمده صفآرایوی کردنود اموا چوون
قوای مسلح باباجانی را دیدند به داالهو عقب نشستند .البته عامل بنیانی وقوع ایون جنایوت بنابوه شوواهد متعودد بیشوتر کینوه
قلخانیها از بابت از دست دادن دشت پهناور ،حاصلخیر و استرات یک حُر(وڕ /اور) و مناطقی دیگر حوالی آن بود؛ به این صوورت
که با افزایش بیش از پیش تنشهای طایفی باعث آن شد .در نتیجه عمل مزبور نوعی تالفی بدویانه از باباجانیها بوود .بوا اینکوه
برخی مخالف لشکرکشی به کوهستان سخت داالهو بودند اما با توجه به شرایط وقت احساسات عمومی بر همه چی غلبه کورد و
حمله رخ داد و با اینکه پیروزی قلخانیها دور از انتظار به نظر میرسید اما لشکرکشی هم از نظور برخوی بزرگوان باباجوانی کوار
درستی نبود .نهایتاً باباجانیها به داالهو لشکرکشی کردند قلخانیها را شکست داده به سرعت از سراسور دامنوه شومالی داالهوو
عقب راندند و تا حدود شرق داالهو تعقیب کردند .وقتی جهانگیرخان رهبور قلخوانیهوا دیود در چنود قودمی شکسوت کامول و
احتماالً اسارت قرار دارند با ارسال نامهای از سید شمس الدین حیدری(ملقب به سیدبراکه) رهبر دینوی یارسوانهوا درخواسوت
کمک فوری کرد .سیدشمسالدین هم برای حفظ آبروی ایل گوران وطایفه ی قلخانی به تموام بزرگوان ایول گووران وسونجابی
پیک می فرستد و با صدور فتوایی مشهور بسیاری از پیروان آیین یارسان از پهنه شرقی داالهو که اکنون باباجانیها به نزدیکوی
آن رسیده بودند تا غرب کرمانشاه را علیه باباجانیها بسیج کرد .80ذکر این نکته هم الزم به نظر میرسد که با اینکه باباجانیهوا
31
 .پیش از رواج شیوه نوین سوادآموزی اروپایی تحصیل در مراکز دینی تنها شیوه باسواد شدن بوده چراکه اصوالً سوادآموزی از طریق مراکز مذهبی
ممکن بوده و کم پیش میآمده کسی مسیری غیر از مسیر علوم دینی در پیش بگیرد.
32

 .احتماالً کووڕ به معنی شیب تند درستتر میباشد که در طول زمان برای سهولت تلفظ به صورت کوڕ تلفظ شده؛ در جلو این روستا کوهی به نام چیامارۆ
وجود دارد که پاییندست آن داراری شیبی تند میباشد( روستای جلوی این کوه را هم برکوڕ مینامند) .متاسفانه چیا را جقا نوشتهاند تا بیشتر از پیش اصالت
مردم را از بین ببرند .همین چیا به معنی کوه را در خوزستان و برخی مناطق لرنشین و کردنشین دیگر چغا نوشتهاند که مختص مکانهای شبیه به کوه مانند
چغازنبیل میباشد .مارۆ هم به معنی چیزی هست که نمای روبروی آن رنگ یا خط خوردگی غالبا ً سفید داشته باشد( گاو پیشانی سفید= گای مارۆ) چراکه کوه
مزبور از روبرو به خاطر شنهایی که دارد چنین شکلی دارد.
33

 .از روستاهای متعلق به تیره میرویس /مریویس که پس از نبرد داالهو ضربات بسیار زیاد جانی و مالی به قلخانیها وارد کردند .از جمله
ضربات مالی تصرف زمینهای کشاورزی نسبتا ً وسیع قلخانیها در دارمازله در شرق دشت ُحر(وڕ /اور) میباشد.
34

 .در نتیجه فتوای سیدشمسالدین حیدری برای بسیج عمومی علیه باباجانیها تیپهای یاسمی ،بهرامی(بارامهکان) و دانیالی بیشتر از سایرین از این
این فتوا استقبال کردند.
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هم متحدانی داشتند اما تعداد قوای کمکی آنها به نسبت بسیج دینی یارسانها ناچیز بوده به طوری که تمام متحدان باباجوانی-
ها درصد کمی از نیروهای خود باباجانی تشکیل میدادند اما نیروهای جهادی کمکی قلخانیها حتی از نیروهای خود قلخانیهوا
بیشتر و همه هم تازهنفس بودند ،برای نمونه از میان ایناخیها که از طریق دولیدره تقریباً همسایه باباجانیها مویباشوند و بوه
شجاعت شهرهاند تنها شش فرد مسلح در جنگ حضور داشتند که البته رشوادتهوا از خوود نشوان دادنود .در نتیجوه بوا اینکوه
باباجانیها که بنابه منابعی مانند مرآۀ البلدان ، ،یکی از دو طایفۀ جنگاور و چابکسوار نواحی مرزی میان ایران و عثمانی بووده-
اند]دایرهالمعارف اسالمی  [5823/0و در شُرف پیروزی کامل هم قرار داشتند اما مغرور بوده و در توأمین آذوقوه در مزیقوه قورار
داشتند ناگاه با حملۀ انبوه سایر طوایف پیرو آیین یارسانی( اهل حق) آن هم در حالی که از سراشیبی به سومت بواالی کووه در
حال نبرد بودند مواجه شده و در نتیجه در جنگل انبوه کوه نسبتاً کوچک موسوم به قوله /قوتوهکوهوه دووکوهڵیون( قوتوه کَووَه
دوکَلین) 82در کمین طرف مقابل گرفتار شده متحمل شکست شده و مجبور به عقب نشینی شدند .نکتوهای دیگور کوه از نظور
نگارنده از بسیج عمومی پیروان آیین یارسانی هم مهتر میباشد و هرچه جنگ بیشتر به طول میکشید 82بیشوتر اهمیوت موی-
یافت این بود که در مراحل پایانی نبرد یعنی در او خستگی و گرسنگی باباجانیها از سرازیری تند و خشن داالهوو بوه سومت
باال در حال نبرد بودند اما قلخانی-گورانها که در خانه خود هم میجنگیدند بلعکس و نیز اینکه باباجانیهای هیجانزده مقودار
کمی آذوقه آن هم به صورت انفرادی با خود حمل میکردند اما قلخانیها که در جووار خوانوادههوای خوود عقوب موینشسوتند
دسترسی حداکثری به آذوقه داشتند که در نهایت نیروهای جهادی یارسانی کار را تمام کردند .به احتمال بسیار زیاد از ابتودای
جنگ نیروهای کمکی در آمادگی کامل به سر میبردند تا ببینند آیا قلخانیها خود میتوانند باباجانیها را دفع کنند یا نه ،چون
سیدشمسالدین دید که چنین نشد فتوای جهاد 82داد .در نبرد داالهو تعداد قابل تووجهی از جنگجویوان باباجوانی کوه گرفتوار
شدند از فرط کمبود آذوقه رمقی برای عقبنشینی نداشتند 83و اینکه درصد بیشتر آنان هم تنها با سالت سرد بووی ه خنجور در
جنگ شرکت کرده بودند و این تفنگچیان و سواره نظام مشهور باباجانیها بود که مانع از تلفات بیشتر آنان شود؛ آنوان پیوروزی
خود را حتمی میدانستند و احتماالً تهیه سالت هم کار آسانی برایشان نبوده .در این نبرد قلخانیهوا لبواسهوایی ماننود فوهره-
نجی 81را طوری به درختان و شاخوبرگهای آن میبستند که باباجانیها آن را با افراد قلخانی اشتباده بگیرند کوه ایون تکنیوک
بسیار مورد تحسین باباجانیها قرار گرفت .احتماالً این تاکتیک در آخرین مراحل نبرد و برای معطل ساختن هرچه بیشتر لشکر
باباجانی به منظور رسیدن به موقع لشکر جهادی اتحادیه گوران به میدان نبرد بوده است و عمالً تأثیر خاصی بور نتیجوه جنوگ
نداشته است .همچنین باباجانیها می گویند شکست آنان از وقتی آغاز شد که چند جنگجوی شوجاع آنوان در خوط مقودم تیور
خوردند ،هرچند میگویند برخی از همین جنگجویان پس از اینکه قلخانیها در موضع ضعف قرار گرفتند بدون سنگر گورفتن و
سرپا شلیک میکردند .این را هم میگویند که در هنگام تعقیب توسط قلخانیها وقتی چند سوار خط مقدم قلخانیها که پیواه-
35

 .به معنی تپه آبی رنگ دودآگین چرا که از دور چنان غبارآلود میباشد که گویی دود از آن برمیخیزد .به جای قوته قوله هم گفته میشود.

36

 .این نبرد یک الی دو روز به طول انجامید.

37

 .استفاده از لفظ جهاد در این متن به معنای ادعای یکسانی جهاد در معنای اسالمی آن با این مسئله در آیین یارسانی نمیباشد بلکه به منظور تبیین هرچه
بیشتر عبارت مزبور میباشد.
 .38یکی از افراد باباجانی که در این جنگ با سالح سرد شرکت کرده بود و اتفاقاً در راهپیمایی هم فردی بسیار قوی بود گفته بود که پس از طی مسافت نسبتا ً
طوالنی چون از فرط گرسنگی رمقی برایم نمانده بود به دست عده ای قلخانی گرفتار آمدم و تنها با شانس محض از کشتنم صرفنظر کردند وگرنه مرگم حتمی
بود.
31

 .از روپوشهای خاص دیرین کوردها که از نمد بافته میشود .دو نوع داشته است که هردو تقریبا ً به بلندی پالتو میباشند و فاقد دکمه یا چیزی دیگر برای
بستن میباشند .یکی از آنان که به آن سوارانه هم میگفتند جلیقهمانند بوده اما به جای آستینها دو دستار شالمانند خشک از روی شانهها آویزان میشود که گاه
تا زانوی شخص هم میرسد .نوع دیگر دارای آستین است که تا مچ دست میرسد.
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های مسلح به سالت سرد باباجانی را جهت سهولت دسترسی از جمعیت اصلی مجزا میکردند کشته شدند قلخانیها هوم دیگور
دست از تعقیب برداشتند .با اینکه تأثیر تواناییهای فردی و دستهای را نمیتوان انکار کرد اما واقیعوت ایون اسوت کوه شکسوت
باباجانیها توسط عوامل اساسی مذکور( بسیج یارسانها ،کمبود آذوقه ،محیط خشن و درختان انبوه ،شویب زیواد کووه بوه نفوع
گوران -قلخانیها ،عصبانیت و غرور باباجانیها و )...رخ داد و دست کشیدن قلخانیها از تعقیب باباجانیها در جایی نرسویده بوه
روستای چم زرشک کنونی و گورستان حسنگایر رخ داد یعنی جایی که جنگلهای انبوده داالهو پس از کاهش تدریجی توراکم
آن به درختان پراکنده و نیز تپهماهورهای کم ارتفاع و مناسب برای کمین میرسید آن هم نزدیک دشوت حُور(وڕ /اور)؛ مکوانی
مناسب برای باقی مانده تفنگچیان شهره باباجانی تا ورق را برگردانند اما قلخانیهای و نیروهای کمکوی از تعقیوب بویش ازحود
دست برداشتند تا برنده نبرد باقی بمانند .ظاهراً پس از این نبرد بود که جهانگیرخان به سردارجنگ ملقوب شود .پوس آرایوش
جنگی باباجانی ها به این صورت بوده که تفنگچیان و سواران آنان در پیشاپیش نیروها صف قلخانیها را میشکستند تا نیروهای
پیاده و مسلح به سالتهای سرد وارد شوند .آنان به این صورت قلخانیها را شکست داده تقریباً از مناطقشوان در داالهوو بیورون
راندند اما در کوه قوتهکَوَه که جنگلی بسیار انبوه دارد واقع در شرق داالهو تفنگچیان باباجانی در نتیجه عوامل موذکور شکسوت
خوردند و در نتیجه لشکر آنان در هم شکست ،در چینن حالتی قلخانیها و متحدان آنان در هجومی رو به دامنه کوه به تعقیوب
و کشتار باباجانیهای خسته و گرسنه پرداختند .سواران و تفنگچیان باباجانی چون دیدند نبرد را باختهاند سعی کردند تا جوایی
که امکان دارد در برابر لشکر پیروز قلخانی مقاومت کرده آنان را معطل کنند تا نیروهای پیاده و فاقد سالت گرم با حداقل تلفات
ممکن عقب نشینی کرده قربانیان را هم با خود حمل کنند و ظاهراً عمده تلفات آنان( باباجوانیهوا) هوم در هموین مرحلوه وارد
گردید .ماجرای فتوای سیدبراکه نشان می دهد که پیروان بیشتر ادیوان شوناخته شوده در صوورت در دسوت داشوتن قودرت از
ابزارهای مشابه جهت منافع خود استفاده میکنند .مثالً وقتی در اوایل دهه چهل شمسوی( ظواهراً در سوال )1805عوده نسوبتاً
زیادی از سربازان ارتش شاهنشاهی به خاطر کشته شدن درجهدارحاجیلو به دست راهزنان به علت پیگیری سرقتی انجام شوده
به داالهو حمله بردند و تمام منطقه قلخانی را غارت کردند و متاسفانه آشکارا به زنان و دختران بیگنواه هوم تجواوز کردنود نوه
فتوایی صادر شد و نه بسیج عمومی هم صورت گرفت .در این لشکرکشی بدون کشتار باباجانیها هم به طوور گسوترده در کنوار
ارتش شرکت داشتند .ظاهراً در نبرد داالهو حدود صدوبیست نفر از طرفین کشته شدند که هفتاد و دو نفور از آنوان متعلوق بوه
باباجانیها بودند .تعداد تلفات قلخانی و گورانها به دلیل اینکه باباجانیها میدان نبرد در شورق داالهوو را از دسوت داده عقوب-
نشینی کردند ،رسم دیرین سرمگوی آیین یاری( در نتیجه فاش نکردن تلفات خود) ونیز گشاده گویی جافها( بووی ه باباجوانی-
ها) تا مدتی مدید به طور دقیق مشخص نگردید .باباجانیها از فتوا بیخبر بودند و فکور آن را هوم نمویکردنود کوه ایون ضوربه
سنگین را تنها از قلخانیهای همجوار خود و عده معدودی از متحدان گوران و نیز برخوی از ولودبیگیهوا( از طوایوف جواف و از
نزدیکترین آنان به باباجانیها) متحمل شدهاند .این واقعه بسیار برایشان بهتآور بود چراکه فارغ از مسائل مذکور متحدان قووای
کمکی قلخانی هم از لحاظ ظاهری کامالً شبیه قلخانیهای داالهو بوده و میباشند و نیز اینکه تا امروز هم در قاموس بسیاری از
ایالت و طوایف سنی مذهب بخصوص همسایگان قلخانیها یارسانی( اهل حق) بودن مترادف میباشد با قلخانی بودن .همچنوین
باباجانیها هفتادودو نفر از بهترین جنگجویانشان را از دست داده بودند .قلخانیهای پیروز هم اکنون جسوارتی دوچنودان یافتوه
بودند .چنین عواملی باعث شد که آنان به مدت حدود یک دهه نسبت به قلخانیها در موضع ضعف قرار بگیرند هرچند حموالت
انتقامجویانه انفرادی و دستهای همچنان ادامه داشت .به عنوان مثال کدخدا شاهمراد( شامه باوهجانی) و محمد مرادی ( محهی
وهیسک) به همراه چند تن دیگر به معنی واقعی کلمه جوخه مرگی علیه قلخانی -گورانها تشکیل دادند و دههوا فورد بوه زعوم
آنان گناهکار( و نیز بیگناه) را حتی در بستر خود به قتل رساندند .درگیریهای پراکنده بین قلخانیهوا و باباجوانیهوا توا چنود
سال بعد از انقالب بوی ه تا جنگ قلقله که در آن حدود بیست و پنج قلخانی در حمله به روستای قلقله کشته شدند( سه نفور از
مدافعان قلقله هم کشته شدند) و نیز تیرباران حدود بیست قلخانی دیگر ظاهراً در نتیجه توطئه چند فرمانده نظامی باباجانی در
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خانشور در زمان جنگ تحمیلی ادامه داشت .اما امروزه این اصکاکهای طایفی و بدوی در اثر بیشتر شدن پیوندهای اقتصادی و
تغییر ماهیت آن ،تغییر شیوه زندگی ،سهولت ارتباطات و نیز افزایش سطح آگواهی عموومی خوشوبختانه تقریبواً از میوان رفتوه
است .فارغ از هرگونه جانبداری باید خاطرنشان ساخت که برخالف سایر پیروان یاری ،قلخانیها کوه سواکن داالهوو هسوتند بوا
اینکه شخصیتهای بزرگ و واالیی از میانشان برخاسته به طور سنتی و درمیان تمام همسایگان خود به غوارتگری( البتوه غالبواً
در مقیاس نسبتاً کوچک اما به طور پیوسته و گسترده) شهره بودهاند و تلفات جانی بسیار زیاد آنان تنها در این راه قابول قیواس
با طایفهای دیگر نیست میباشد .به طوری که اگر نگوییم این خصلت به فرهنگی در میان آنان بدل شده بوده به طوور قطوع بوه
خردههنگی بدل شده بوده است .شاید بتوان سرمنشأ بسیاری از درگیریها و مشکالت آنان با سایر رقبا را همین مسئله دانست.
ظاهراً برخی از سران مذهبی یاری هم چنین چیزی را برای آنان جایز شمردهانند .هرچند عده قلیلوی از آنوان چنوین خصولتی
داشته اند و حتی برخی تیرهها و روستاهایشان از این خصلت مبرا بودهاند اما به نسبت سایر ایالت و طوایف کرمانشاهان هموین
اقلیت هم بسیار بیشتر از اقلیت راهزن سایر ایالت و طوایف بوده است .الزم به ذکر است که طوی دهوههوا و بخصووص سوالیان
گذشته این خصلت نکوهیده بسیار رنگ باخته است .شاید بتوان این امر را ناشی از طبیعت کوهستانی و خشون داالهوو دانسوت
که طی سالیان دراز چنین اثری بر قلخانیها نهاده است اما نباید فراموش کرد که منطقوه هوراموان( اوراموان) هوم کوه تنهوا از
طریق دشت حُر(وڕ /اور) از داالهو جدا میشود با محیطی خشنتور از دالهوو یکوی از امونتورین منواطق تموام سورزمینهوای
کردنشین را تشکیل میدهد که میتوان ادعا کرد که راهزنی در آنجا که شامل دولیدره هم مویشوود وجوود نودارد و از لحواظ
اعمال مجرمانه منطقهای بسیار پاک شمرده میشود .حتی امروزه دولیدره( مرکز اولیه باباجانیها) را میتوان امنتورین منطقوه
ثالث باباجانی برشمرد .اما امر مسلم این است که در صورت بهبود امکانات روسوتاهای قلخوانینشوین( داالهوو) ماننود امکانوات
آموزشی ،ارتباطی ،بهداشتی ،معیشتی و امثالهم شرایط بهتر خواهد شد چراکه در ایون صوورت چرخوه زنودگی آنوان از چرخوه
تکراری سنتی خار شده و جامعهای نوین به بار خواهد آورد و افراد مستعد موجود که کم هوم نیسوتند شوکوفا خواهنود شود.
متاسفانه روستاهای داالهو هم مانند روستاهای دولیدره جزو محرومترین روستاهای ثالث باباجانی که خوود شهرسوتانی بسویار
محروم میباشد هستند .در نتیجه جنگ تحمیلی (1821 -1822شمسی1134 -1133 /میالدی) دشت حُر(وڕ /اور) هم ماننود
بسیاری از دیگر مناطق ثالث باباجانی تقریباً از سکنه خالی شد اما در اثنای جنگ و بووی ه پوس از بنوای شوهرکهوای متعودد
دوباره به سوی آبادانی گام برداشت .شهرکهای زیارتتمرخان و انجیربوس برای اهالی این روستاها پوس از آن انجوام شود کوه
حدود پانزده نفر از اهالی این دو روستا -ابتدا زیارتتمرخان و سپس انجیربوس -در پاییز 1821شمسی( چهل سال پس از نبرد
داالهو) توسط بخشهایی از نیروی سپاه قتلعام شدند و تعدادی هم زخمی شدند و روستاهایشان هم ویران شد .چند سال بعود
روستاهای زیارتتمرخان و انجیربوس در چندکیلومتری مشرق این روستاها و در دل دشت حُر(وڕ /اور) توسط دولوت بازسوازی
شد هرچند تعداد قابلتوجهی از مردم آواره شده و روانه عراق شدند و هیچوقوت خانوهای برایشوان سواخته نشود .از ایون میوان
شهرک انجیربوس بعدها به جزئی از شهر تازهآباد بدل شد .سالیان بعد که معلوم شد نیروهای مزبور اشتباهاتی مرتکب شودهانود
نصف دیه افراد مقتول توسط دولت وقت به اعضای خانواده آنان پرداخت گردید .الزم به ذکر است که تعداد قابل توجهی از افراد
مذکور هنگام بازگشت از انجیربوس در اثر یک بمبگذاری در موابین زیوارت تمرخوان( جیود) و توازهآبواد و در نزدیکوی محول
تیرباران جوانان زیارتتمرخان به شهادت رسیدند .پس از سرگذشت پرپیچوخم و خونین دشت حُر(وڕ /اور) اکنون تازهآباد می-
رود تا اهمیت تاریخی این منطقه را بازیابد.
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پراکندگی شعائر مذهبی و بررسی چرایی و چگونگی آن
با بررسی میدانی منازل مسکونی شهر تازهآباد پنجاه مورد استفاده از شعائر اسالمی در معماری نموای بیرونوی مشواهده گردیود.
موارد معدودی هم بودند که یا اعالم کردند چنین شعائری را به کار خواهند برد و یا اینکوه عموالً جزئوی از آن را اعموال کورده
بودند که با توجه به اینکه اوال در ذیل عنوان تحقیق حاضر قرار نمیگرفتند و دوم اینکه در صورت اتمام کار آنان قبول از وقووع
زلزله تاریخی ازگله هم تغییر چندانی در تحقیق حاضر نمیدادند از ذکر آن خوداری گردید .احتماال موواردی هوم بودنود کوه از
دید مغفول ماندهاند که با توجه به بررسی چندباره سطح شهر به فرض وجود هم بسویار معودود و در نتیجوه فاقود تأثیرگوذاری
عمده بوده است.

تعداد مساجد سطح شهر تازهآباد ده مورد(مساجد جامع جدید ،جامع قدیم ،توحید ،امامشافعی ،خلفای راشدین ،محمودرسوول-
اهلل ،النبی ،عثمان ذیالنورین ،قبا و بالل حبشی) هست که بر روی نقشه با عدد مشخص شدهاند .پراکندگی ،متن شوعائر و نیوز
ابعاد آن در نقشه شماره یک در رنگهای مختلف نشان داده شده است که نسخه اورجینوال آن بورای عالقوهمنودان ،در فضوای
مجازی منتشر خواهد شد اما جهت سهولت کار این موارد در سطور بعدی توصیف خواهد شد .شعائر استفاده شده تنووع بواالیی
ندارند و تعداد آن پنجاه مورد می باشد که عبارتند از آیۀ الکرسی (سیزده مورد) ،آیه وَإِن یَکَادُ( بیستوشش مورد) ،ذاتالقالقول
یا چارقل یعنی چهار سوره مبارکهای که با قُل شروع میشوند( چهارده مورد) ،سوره توحید( سه مورد) ،صلوات( دو مورد) ،یوک
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مورد شَهَادَۀ و یک مورد هم بِسْمِ اهللِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم .در یکی از موارد از آیۀ الکرسی و آیه وَإِن یَکَادُ با هم به کار گرفته شده-
اند .تمامی موارد تقریباً در نمای روبرو یا ورودی ساختمانها به کار گرفته شدهاند .پراکندگی شعائر مزبور به اینصورت هست که
چهارده مورد یعنی بیستوهشتدرصد آن در شهرک انجیربوس واقع شده است که نُه مورد آن آیه وَإِن یَکَادُ می باشد ،دو مورد
آیۀ الکرسی ،یک مورد صلوات ،یک مورد سوره توحید و نیز تنها مورد بِسْمِ اهللِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم در سطح شهر .همچنوین تنهوا
موردی که در آن آیه وَإِن یَکَادُ و آیۀ الکرسی با هم به کار رفتهاند.

-

شهرک انجیربوس

با توجه به قرارگیری دو مسجد به فاصلهای تقریباً نزدیک ،غالب بودن جو مذهبی شهرک انجیربوس بر جو غیرمذهبی برجسوته
آن و مهاجرت نسبتاً گسترده روستاییان 04در دو دهه اخیر به طور کلی گرایشات مذهبی را از ابتدا بوه موضووعی رایوج در ایون
شهرک تبدیل کرده است .چهارده مورد از کل شعائر مذهبی سطح شهر که معادل بیستوهفوت و چهولوپونجدرصود کول ایون
شعائر میباشد در این شهرک قرار گرفتهاست .اهالی برخی از روستاهای مذکور مانند بانیپاریواو و نیووهکوار 01ابتودا بوه داشوتن
گرایشات مذهبی طریقتی شهره بودند و امروزه به داشتن گرایشات سلفی ،هرچند از چند سال اخیر تعدیلهایی مشواهده موی-
شود .البته باید این مسئله را هم خاطرنشان ساخت که ساکنان این شهرک به هیجانی و احساساتی بودن هم شهرهانود .زموین-
های شهرک انجیربوس همواره از زمینهای سایر نقاط شهر ارزانتر بودهاند لذا بیشترین تعداد خانوارهای با درآمد نسبتاً پایین-
تر که معموالً مذهبیتر ازساکنان سایر نقاط دیگر شهر میباشند در این مکان متمرکز شدهاند .مهواجران جدیودتر کوه گورایش
ِسومِ اهللِ الورَّحْمٰنِ
بیشتری به اسالم سنتی دارند بیشتر شعائر مزبور را ار نهاده و در نتیجه به کار بردهاند .وجود تنهوا موورد ب ْ
الرَّحِیْم ،یک مورد از دو مورد صلوات و یک مورد از سه مورد سوره توحید را شاید بتوان گواهی بر این ادعا دانست .اتفاقی نیست
که نه مورد از چهارده مورد شعائر مذهبی این شهرک که تقریباً معادل  20/53درصد آن( شعائر شهرک انجیربوس) میباشد آیه
وَإِن یَکَادُ میباشد یعنی آیهای برای جلوگیری از چشمزخم .البته آیوۀ الکرسوی هوم در گسوتره اسوالم سونتی جایگواه ویو های
دارد.عمدتاً علل فوقالذکر باعث شدهاند که شهرک انجیربوس به پرتراکمترین محله شهر توازهآبواد از لحواظ شوعائر اسوالمی بور
منازل مسکونی تبدیل شود .باتوجه به نکات فوق و نیز بیزاری اسالمگرایان سلفی  -که همانطور که گفته شد شهرک انجیربوس
و روستاهای مربوط به آن را میتوان مرکز اصلی این گرایش در شهرتازهآباد و سراسر ثالث باباجانی دانست -از تأسی به ظوواهر
اسالمی و تأکید فراوان بر توحید و اسالم ناب ،میتوان گفت که این شعائر نمایاننوده اسوالم سونتی در ایون شوهرک مویباشود.
بسیاری افراد هم تحت تاثیر سلفیها گرایش شدید و خالصانهای پیدا کرده و میکنند اما با این اختالف که وارد حیطوه سولفی-
گری نشده و مسلمانی سنتی باقی میمانند؛ لذا میتوان روا نسبتاً گسترده شعائر اسالمی در شهرک انجیربوس را توا انودازهای
تحت تأثیر سلفیها دانست که همانطور که ذکر شد خود شدیداً با چنین اسالمگرایی مخالفاند .با این حال هموین شوعائر هوم
همچنان شهرک انجیربوس را مذهبگراترین منطقه شهر تازهآباد نگه میدارد.
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 .پاس از خاود روساتای انجیرباوس باه طاور عماده از روساتاهای منطقاه گااڕێ( راه گااو /راه گااو) [ رک .باه مقالاه درناه ،شاهری فراماوش شاده در ثاالث
باباجانی -ص ] 111یعنی از روستای سهتپان گرفته تا روستای نیوهکار گرمسیر ونیز برخی روستاهای دامنه جنوب شرقی دشات خاناهشاور مانناد باانیپرایااو،
هرمیان
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 .اینان به مهارت در رقاصی ( رقص کردی یا ههڵپهڕکێ) هم مشهور بوده و هستند.
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-

شهرک ابراهیمآباد

پس از شهرک انجیربوس ،شهرک ابراهیمآباد با نُه شعار مذهبی یعنی هفده و شصتوچهارصدمدرصد کول شوعائر سوطح شوهر؛
چهار آیۀ الکرسی ،سه آیه وَإِن یَکَادُ ،یک صلوات و تنها مورد شَهَادَۀ بیشوترین توراکم شوعائر موذهبی در نموای بیرونوی منوازل
مسکونی شهر تازهآباد را درا میباشد .بدینترتیب چهلوششدرصد کل شوعائر مزبوور در دو شوهرک انجیربووس و ابوراهیمآبواد
متمرکز میباشد که به نوبه خود قابل توجه میباشد .در سطور زیر به تحلیول مختصور چرایوی ایون مسوئله خوواهیم پرداخوت.
مشاهده میشود که چهار مورد از نُه مورد( معادل 00/00درصد شعائر این محله) شعار مذهبی شهرک ابرهیمآباد آیوۀ الکرسوی
میباشد .سه مورد هم آیه وَإِن یَکَادُ میباشد که معادل 88/88درصد کل شعائر مذهبی این محله میباشد .یک مورد از دو موورد
صلوات کل شهر و تنها مورد شَهَادَۀ هم در محله ابراهیمآباد قرار دارد .برخی از شاخصههای مذکور شهرک انجیربووس در موورد
محله ابراهیمآباد هم صدق میکند که در سطور ذیل به آن خواهیم پرداخت .ابتدا باید گفوت کوه کیفیوت و پراکنودگی شوعائر
مذکور نشانی از اسالم سنتی است .ساکنان این محله برخالف ساکنان شهرک انجیربوس از رفاه بیشتری برخوردار هستند .آنان
بیشتر به کار تجارت مشغولند .اما در اینجا هم گرایشهای اسالمی نسبت به سایر نقاط شهر از روا بیشتری برخوردار میباشد.
این اسالم گرایان بیشتر از روستاهای شرقی شهرستان ثالث باباجانی مهاجرت کردهاند کوه سولفیگوری چنودین سوال پوس از
منطقه انجیربوس در میان آنان روا پیدا کرده است .از نظر نگارنده و باوجود پیشینه نسبتاً غیرموذهبی ایون منطقوه بوه دلیول
همسایگی و ارتباطات بیشتر مردم این منطقه از ثالث باباجانی با گورانهای یارسانی مذهب بعضواً متعصوب آنوان را بیشوتر بوه
سمت اسالمگرایی سوق داده است چراکه این گرایش یکی از مهمترین فاکتورهای حفظ هویت آنان محسوب مویباشود .عمومواً
در مناطق تالقی گرایشات متفاوت و یا متضاد دو مورد ظاهراً متناقض مشاهده میشوود کوه یکوی همزیسوتی مسوالمتآمیوز و
دیگری گرایشات قوی هرکدام از طرفین به فاکتورهای هویتی که آن دو را از هم متمایز ساخته است .شاید بتوان ادعا کورد کوه
دومین فاکتور مهم وجود کمیته امداد امامخمینی در کنار این محله تأثیر قابل توجهی بر خلق جو مذهبی -حداقل بنابر کمیت
و کیفیت شعائر اسالمی مذکور -نسبت به سلفیگری داشته است؛ وجود این بنیاد از ابتدا باعث شده به طوور همیشوگی تعوداد
قابل توجهی از نیازمندان از نقاط دور و نزدیک شهرستان به طور مکرر به این محله مراجعه کنند که طبیعتواً در طوول سوالیان
متمادی حس انساندوستی و ترحم ساکنان را بیش از پیش برانگیخته است .از طرفی هم روا چنین حسی خوبخود توده مردم
را بیشتر به سمت مذهب سوق میدهد .نهایتاً دو حس مذهبی بودن و ترحم نسبت به نیازمندان به صورت دوسوویه یکودیگر را
تقویت و تشدید میکنند .حال اگر وضعیت اقتصادی مردم بیش از پیش وخیمتر شود میتوان تصور کرد که کار بوه کجوا خوتم
خواهد شد .در چنین شرایطی شعائر مذهبی یکی از راههای ابراز اسالمگرایی خواهد بود.

-

حوزه مساجد

دو مورد آیه وَإِن یَکَادُوا و دو مورد چارقل با فاصله چند کوچهای در حوزه مسجد امامشافعی قرار دارند 05.سه مورد آیه وَإِن یَکَادُ
در حوزه مسجدالنبی مزبور قرار دارند .دو مورد آیه وَإِن یَکَادُ و یک مورد سوره توحید در حووزه مسوجد توحیود قورار دارنود .دو
مورد آیۀ الکرسی هم در حوزه مسجد بالل حبشی قرار دارند .یک مورد آیه وَإِن یَکَادُ و یک مورد آیۀ الکرسی در محلوه شوهرک
صنعتی در جنوب محله ابراهیمآباد و در نتیجه در حوزه مسجدقبا قرار دارد.در حوزه مسجد عثمان ذیالنورین هوم یوک موورد
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 .منظور از حوزه مساجد محدودهای میباشد که غالبا ً ساکنان آن در شرایط معمولی جهت ادای نماز روزانه و نیز انجام سایر مناسک متناسب با محیط
مسجد به آن مسجد مراجعه میکنند.
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وَإِن یَکَادُ و یک مورد آیۀ الکرسی به چشم میخورد.یک مورد آیۀ الکرسی هم در حووزه مسوجد محمدرسوولاهلل( انجیربووس) و
البته خار از حوزه شهرک انجیربوس قرار دارد .یک مورد وَإِن یَکَادُ در ضلع شمال غرب میدان معلم قرار دارد که شواید بتووان
آن را جزو حوزه مسجد جامع جدید در نظر گرفت.بدینترتیب فارغ از تمرکز عمده شعائر اسوالمی در محلوههوای انجیربووس و
ابراهیمآباد که در سطور بعدی به چرایی و چگونگی آن خواهیم پرداخت پی میبریم هیجوده شوعار موذهبی یعنوی سویوشوش
درصد از کل شعائر موردنظر در خار از شهرکهای مزبور در حوزه مساجد قرار دارند؛ پونج موورد آیوۀ الکرسوی ،ده موورد وَإِن
یَکَادُ ،دو مورد چارقل و یک مورد سوره توحید.با توجه به موارد فوق میتوان گفت وجود خود مساجد هم در گورایش موردم بوه
در شعائر مذهبی بر نمای منازل خود مؤثر بوده است .تعداد هیجده شعار مذهبی که معادل سویوشوش درصود از کول شوعائر
مذهبی شهر تازهآباد میباشد در حوزه مساجد قرار دارد .بنابراین مهمترین عامل انگیزه بخش ساکنان شهر تازهآبواد بورای ایون
امر را میتوان نزدیکی به مساجد عنوان نمود.

-

موارد پراکنده

چهار مورد وَإِن یَکَادُ ،سه مورد آیۀ الکرسی ،یک مورد سوره توحید و یک مورد چارقل( مجموعاً نه مورد که برابر است با هیجده
درصد از کل شعائر مذهبی موردنظر) به صورت پراکنده و خار از چارچوبهای مذکور قرار دارند .با توجوه بوه محودودیتهوای
مذکور امکان تحقیق موردی در مورد موارد مورد بررسی وجود نداشت .شاید بتوان این موارد را به مسائل فردی و یوا خوانوادگی
نسبت داد؛ خانواده های مذهبی پراکنده در شهر به دالیل گوناگون اعتقادی اقدام به در شعائر مذهبی بر منازل خود نمودهانود.
با توجه به اینکه از نُه مورد مزبور هشت مورد( 33/33درصد از این شعائر) در ذیل شعائر منتج از اعتقاد به اسوالم سونتی جوای
میگیرد میتوان این موارد را هم به جریان سنتی اسالمی منسوب نمود.

نتیجه گیری
با توجه به گستردگی زمانی موردنظر در تحقیق حاضر میتوان ترکیب و چگونگی شعائر اسالمی شوهر توازهآبواد را بوه گونوهای
متفاوت تر تصور نمود ،اما با توجه به شناختی که از شهر دارم مبنی بر اینکه روا و گسترش شعائر اسوالمی بور نموای خوارجی
شهر امری نسبتا جدید میباشد و نیز اینکه شرایط مناطق مختلف شهر هنوز تغییر اساسی نکردهاند .تنها عامل متغیور افوزایش
تعداد مساجد در بازه زمانی موردنظر میباشد .بنابراین در صورت بررسی این پدیده از ابتدا کلیت امر تغییر چندانی نمویکنود و
شاید بتواند این عامل را تنها از اساسیترین عامل به دومین یا سومین عامل تنوزل دهد.باتوجوه بوه پراکنودگی شوعائر اسوالمی
منازل مسکونی شهر تازهآباد می توان چند فاکتور اساسی را مهمترین عوامل ایجاد و نحوه چینش این شعائر پنداشت .بور طبوق
آمار بیشترین درصد این شعائر یعنی سیوشش درصد آن در حوزه مساجد واقع شدهاند که همین نکته نشوان مویدهود وجوود
خود مساجد را میتوان مؤثرترین عامل دانست؛ خار از شهرکهای خاص بوا محیطوی خواص بیشوترین منوارلی کوه شوعاری
مذهبی بر نمای منزل خود نشاندهاند حول محور مساجد هستند و به اصطالت در حوزه آنان شوکل گرفتوهانود.پس از مسواجد و
تأثیر معنوی آن میتوان چینش و ترکیببندی مناطق مسکونی این شهر را مهترین عامل ایجاد و نحوه گسترش شعائر اسوالمی
بر نمای منازل مسکونی شهر دانست .ترکیب اجتماعی و موقعیت شهرکهای انجیربوس و ابراهیمآباد این دو را به پرتراکمتورین
مناطق شهر از لحاظ دارا بودن شعائر اسالمی تبدیل کرده است.فارغ از تمام علل و عوامل پیدایش و گسترش شعائر موورد نظور
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باید خاطرنشان کرد که میتوان فاکتورهای دیگری مانند تمایالت و انگیزههای فردی هم صاحبخانه و هم بنَای بانی شوعار(بوی ه
با توجه به تنوع محدود و نیز قرابت اندازهای شعائر) و حتی افراد موثر دیگر ،تمایالت و انگیزههای مثبت و منفی آنان و عوواملی
این چینی را در امر مذکور میتوان اثرگذار دانست .اما کم و کیف این عوامل را تنها با تحقیق میدانی و دقیق مویتووان تعیوین
کرد.نهایتاً باید خاطرنشان ساخت که پس از زلزله آبانماه  12برای بسیاری از کسانی که شعائر اسوالمی را بور منوازل خوود در
کردند مشخص شد که چنین شعائری هیچ ارتباطی با عوامل طبیعی ندارند تا بتوانند از آن جلوگیری کورده یوا مقابول آن دوام
بیاورند و تنها خود عوامل طبیعی و ملموس هستند که این قابلیت را دارند.این نکته هم قابل ذکر اسوت کوه شوعائر و نمادهوای
دینی و غیردینی قابل بررسی دیگری در جاهایی غیر از نمای ظاهری منازل مسکونی موجود هستند که تحلیول و بررسوی آنهوا
میتواند نتایج قابل توجهی را به دنبال داشته باشد.
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