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کورتە

چکیده

يهکێک لهو کارهساااااااته گرینگ و خوێناویيانهی له مێژووی کوردسااااااتان و پا
دابه کردنی ئهم ناوچەیە له نێوان دهوڵهتهکانی ساهفهوی و عوسااانی رووی داوه،
هێرشی شاعەباسی سهفهوی بۆ سهر قهاڵی مێژوويی "دمدم" و بهرخۆدانی خهڵکی
ئهم دهوهرهيه به سااهرکردايهتی "ئهميرخانی برادۆس ا " ناسااراو به "خانی لهپ زێڕين"
که دوای بهرگری و بهرخۆدانێکی زۆر و دوای چهند جار تێک شاکاندنی ساوپای
سااااااااهفاهوی ،ئاهو قەاڵیە داگیر دەکرێ و ئەمیر خاان لاه گاهڵ هاهوااڵنی دەکوژرێن.
کارهساااتی قهاڵی "دمدم" بۆ یەکەم جار لە کتێبی مێژووی عالەم ئارای عەباسییی
نووسییییراوی ئەسییییکەندەر بەگی تورکماندا کە خۆی لە گەمارۆدانی قەاڵ و هەموو
رووداوەکانی پاش داگیر کردنیدا بەشیییییییدار بووە ،تۆمار کراوە .ئەو کارەسااااااااتە له
ئهدهبی زارهکی و رهساااااای کوردیر دا رهنگی داوهتهوه و به چهشااااانهکانی بهي و
گۆرانی و شااێیری هماساای و چيرۆک و رۆمان خۆی نواندووه" .عهرهب شااهمۆ"
يهکێکه لهو نووسااااااااهر و ئهديبه مهزنانهی که به شااااااااێوهی رۆمانی مێژوويی ئهم
رووداوه مێژوويياااهی تۆماااار کردووه .لاااهم وتاااارهدا هاااهوڵ ئاااهدرێ بە شییییییییێوازی
لێکۆڵینەوەیی -شیییییییییکیییارانە و بە پێی قوتاااابەاااانەی ئەمریکی ئەدەبی بەراورد،
بەراوردێاااک بکرێ لە نێوان بۆچوون و ڕیوایەتی فەرمی ئەسااااااااکەنااادەر بەگی
تورکاان ،نووساەری تایبەتی شااعەباسای ساەفەوی و عەرەب شاەمۆ نووساەر و رۆمان
نووساااااااای گەورەی کورد سااااااااەباارەو بە کاارەسااااااااااتی مێژوویی قەاڵی دمادم .باه
خوێنادناهوهی ئاهم دوو کتێبە بۆماان دەردەکەوێ کە بۆچوونی نووسااااااااەرەکاانیاان لە
گێڕانەوەی ئەم کارەسااااااااتە و ناسااااااااندنی کەساااااااایەتی"ئهميرخانی برادۆسااااا ا " و
دانیشاتووانی قەاڵی دمدم و هۆکارەکانی هەڵگیرساانی شاەڕ و دەرەنمامەکانی ئەو
شەڕە زۆر جیاوازە.

یکی از حوادث مهم و خونین در تاریخ کردستان که بعد از تقسیم این منطقه
میان دولتهای صفوی و عثمانی روی داده است ،تهاجم شاه عباس صفوی به
قلعه تاریخی دمدم و مقاومت ساکنان آن به رهبری امیرخان برادوست است
که بعد از مقاومت زیاد و چند بار شکست دادن سپاه صفوی ،به تسخیر نیروهای
مهاجم در میآید و امیرخان و همراهانش کشته میشوند .این رویداد تاریخی
نخستین بار در کتاب تاریخ عالم آرای عباسی نوشتة اسکند بیگ ترکمان که
خود در محاصره و تمام حوادث بعد از آن مشارکت داشته ثبت شده است .این
حادثه در ادبیات شفاهی و رسمی کردی نیز بازتاب یافته و در قالب بیت ،ترانه،
اشعار حماسی ،داستان و رمان منعکس شده است .عرب شمو یکی از ادیبان و
نویسندگان برجستة کرد است که در قالب رمان تاریخی به این رویداد تاریخی
پرداخته است .در این پژوهش تالش میشود که با استفاده از روش توصیفی-
تحلیلی و بر اساس مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی حادثة تاریخی قلعه دمدم
در روایت رسمی اسکندر بیگ ترکمان ،منشی دربار شاه عباس صفوی در کتاب
تاریخ عالم آرای عباسی و رمان تاریخی دمدم اثر عرب شمو ،رمان نویس
برجستة کرد بررسی شود .بررسی این دو کتاب نشان میدهد که نگاه این دو
نویسنده در روایت این حادثه کامال متفاوت است و در حالی که اسکندر بیگ
مقاومت امیرخان و ساکنان قلعه را خیانت و یاغیگری میداند ،عرب شمو این
دیدگاه را رد میکند و این حادثه را دفاع مشروع و مقاومت در برابر مهاجمان
میداند.

وشەگەلی سەرەکی :قەاڵی دمدم ،ئهميرخانی برادۆس  ،ئەسکەندەر
بەگی تورکاان ،مێژووی عالەم ئارای عەباسی ،عەرەب شەمۆ.
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 176گێڕانەوەی کارەساتی قەاڵی دمدم
ناوچەیە له نێوان دهوڵهتهکانی ساهفهوی و عوسااانی رووی داوه ،هێرشای شااعهباسای ساهفهوی بۆ ساهر قهاڵی مێژوويی
"دمدم" و بهرخۆدانی خهڵکی ئهم دهوهرهيه به سااااهرکردايهتی "ئهميرخانی برادۆساا ا " ناسااااراو به "خانی لهپ زێڕين" که
دوای بهرگری و بهرخۆدانێکی زۆر و دوای چهند جار تێک شاااکاندنی ساااوپای ساااهفهوی ،ئهو قەاڵیە داگیر دەکرێ و
ئەمیر خان و زۆرێک لە خەڵکی ئەو قەاڵیە دەکوژرێن.
کارهساااااتی قهاڵی "دمدم" بۆ یەکەم جار لە کتێبی عالەم ئارای عەباسییییی وەک سییییەریاوەیەکی مێژوویی تۆمار
کراوە .ئەم کتێبە نووسراوی ئەسکەندەر بەگی تورکمانە کە مێژوونووسی دەوڵەتی سەفەوی و مونشی تایبەتی شاعەباس
بووە و خۆی لە گەمارۆدانی قەاڵ و هەموو رووداوەکانی پاش داگیر کردنی بەشیدار بووە .ئەو کارەسااتە ئهوهنده گرينگ
و ساهرنج راکێر بووه که له بير و مێشاکی خەڵکی کوردساتاندا جێگير بووه و له ئهدهبی زارهکی و نووساراوەیی کوردیدا
رهنگی داوهتهوه و به چهشنهکانی بهي  ،گۆرانی ،شێیری هماسی ،چيرۆک و رۆمان خۆی نواندووه.
"عهرهب شاااهمۆ" رۆمان نووسااای گەورەی کورد يهکێکه لهو نووساااهر و ئهديبه مهزنانهی که به شاااێوهی “رۆمانی
مێژوويی” ئاهم رووداوه مێژوويياهی لە رۆماانی دمادم دا تۆماار کردووه .ئەم رۆمیانە ئەگەر یی رۆمیانێکی مێژووییە و
عەرەب شییەمۆ وەک هەر رۆمان نووسییێکی مێژوویی تر بە ڕوانگەیەکی هونەری رووداوێکی مێژوویی دەگێڕێتەوە و بەم
کارە ياد و خۆڕاگری "خانی لهپ زێڕين" و ههوااڵنی پاراسااااااااتووە ،بە خەیاڵی هونەرمەندانەی خۆی زۆرێک له داب و
نهريته نهتهوييهکانی گهلی کوردیشااای تۆمار کردووه و کردارە باشاااەکان و کردەوە ناشااایرینەکانی کۆمەڵگای کوردی
نیشاااان داوە ،هەر بۆیە مامۆساااتا هێان ئەم رۆمانە بە چیرۆکێکی رئالیساااتی رەخنەگرانە دائەن و دەڵ  :چیرۆکی
قەاڵی دمدم ناوونەی ئەدەبێکی ریئالیسااااتی ڕەخنەگرانەیە لە ئەدەبی کوردیدا کە ئەگەر ب وێنە نەب کەم وێنەیە .لە
البەالی دێڕەکانی ئەم چیرۆکەدا پەردە لە ساااااااەر واقییی ژیانی کوردەواری هەڵدراوەتەوە و ڕێ و شاااااااوێنی نەتەوایەتی
نەتەوەی کورد بە الیەنی با و خراپدا نیشاان دراوە ...مامۆساتا نە لە نیشااندانی کردارە باشاەکاندا زێدەرەوی کردوە و
لە ڕاستی دوور بۆتەوە ،نە کردەوە دزێو و ناشیرینەکانی شاردوونەوە» (شەمۆ.)10-9 :1984 ،
به خوێندنهوهی ئهم دوو کتێبە بۆمان دەردەکەوێ کە بۆچوونی نووسااااااەرەکانیان لە گێڕانەوەی ئەم کارەساااااااتە زۆر
جیااوازە ،بۆیە لاهم توێژینەویەدا هاهوڵ ئاهدرێ بە پێی قوتاابەاانەی ئەمریکی ئەدەبی بەراورد ،بەراوردێاک بکرێ لە نێوان
بۆچوون و ڕیوایەتی رەساای ئەساکەندەر بەگی تورکاان ،نووساەری تایبەتی شااعەباسای ساەفەوی و عەرەب شاەمۆ نووساەر
و رۆمان نووسی گەورەی کورد سەبارەو بەم کارەساتە مێژووییە و وەاڵمی ئەم پرسیارانە بدرێتەوە.
 -١هۆکارەکانی ڕوودانی کارەساتی قەاڵی دمدم لە روانگەی دوو نووسەرەوە چین؟
 -٢چ جیاوازییەک لە نێوان گێڕانەوەی دوو نووسەر بۆ کارەساتی قەاڵی دمدم هەیە؟
 -٢پێشینەی توێژینەوە
هەروەک پێشااااتر ئاماژەی پێکرا ،کارەساااااتی قەاڵی دمدم ڕەنگدانەوەی زۆری بووە و لە چەندین سااااەرچاوەدا تۆمار کراوە و
توێژینەوەی لە سەر کراوە کە لێرەدا بە بڕێک لەو سەرچاوە و توێژینەوانە ئاماژە دەکەین.
یەکێک لە گرینگترین سییییەریاوەکانی ئەم رووداوە کتێبی مێژووی عالەم ئارای عەباسییییی یە .ئەم کتێبە نووسییییراوی
ئەسییکەندەر بەگی تورکمانە .ئەم کتێبە یەکەم سییەریاوەی فەرمییە لە بارەی ئەم کارەسییاتەدا کە سییەریاوەکانی تری وەک
"تاریخ افشار" میرزا رشید ادیب الشعرا هەر زانیارییەکانی ئەویان دووپاتکردۆتەوە (ادیب الشعرا.)32-19 :1346 ،
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"بەیتی دمدم" یەکێکیتر لە سەریاوەکانی ئەم رووداوەیە کە یەندین بەیت بەو نێوە هەر لە قەدیمەوە بە شێوازی زارەکی
لە الیەن بەیت بێژە هونەرمەندەکانی کورد کوتراونەتەوە و پارێزگارییان لێکراوە .گرینگترین بەیت لە بارەی کارەسییاتی دمدم،
ئەو بەیتەیە کە زانای گەورەی ئاڵمانی "ئۆسیکارمان" لە مەهاباد لە کەسیێک بە نێوی رەممان بەگر بیتیتوویەتی و لە سیاڵی
1905ی زایینیدا یاپی کردووە و ئێتیییتا لەبەر دەسیییت دایە .لەم بەیتە مەماسیییییەدا خەیاڵی شیییاعیرانە بەسیییەر راسیییتییەکانی
مێژووییدا زاڵە و شیاعیر شیتی وای لە بەیتەکەدا گونناندووە کە لە ڕاسیتی بە دوورن (ئۆسیکارمان ،پێشیەکی.)17 :2014 ،
لە ناو ئەو کۆمەڵە دەسیییتنووسیییەی کە ئەلکتیییاندر ەابا رۆەهەاڵو ناس و کوردناسیییی پایەبەرز کۆی کردۆتەوە ،ییرۆکێکی
شییییعری سیییەبارەو بە قەاڵی دمدم بە زاراوەی کرماننی هەیە کە نووسیییەرەکەی نەناسیییراوە و نووسیییینەکەی دەگەڕێتەوە بۆ
سەدەی مەڤدەهەم یا سەرەتای سەدەی هەەدەهەم (پیرباڵ.)7 :2000 ،
ییرۆک نووسیییییییی گەورەی کورد "عەرەب شیییییییەمۆ" لە رۆمانی مێژوویی دمدم دا بە هونەرمەندانە ئەم کارەسیییییییاتەی
گێڕاوەتەوە .ئەم کتێبە بە ڕێنووسی رووسی نووسراوە و مامۆستا شوکور متتەفا هێناویەتە سەر رێنووسی کرماننی خواروو.
مامۆسیتا مەال کەری فیدایی لە هۆنراوەی مەماسیی دمدمنامەدا بە شیێوازێکی مەماسیی و لە سیەر کێشیی شیاهنامەی
فیردەوسیییی و لە نزیک مەوو هەزار بەیتدا ییرۆکی قەاڵی دمدمی تۆمار کردووە تا ئازایەتی و یارەڕەشیییی کورد نیشیییان
بدا (فیدایی .)30 :1377 ،شییییەهیدانی قەاڵی دمدم ناوی ییرۆکێکی کورتە کە متییییتەفا سییییالئ کەری ئەندامی یەکێتی
ئەدیبانی عێراق لە ساڵی 1958دا نووسیویەتی.
جییا لەم سییییییییەرییاوانە ،یەنید توێژینەوە یەکیق لە بیارەی قەاڵی دمیدم ئەننیام دراون کە بە یەنید دانەیێکییان ئیامیاەە
دەکەین .سیییەروەر عەبدولڕەممان عومەر ( )2008لە کتێبی کارەسیییاتی قەاڵی دمدم بە رۆشییینایی سیییەریاوە مێژوویی و دەقە
فولکلۆرییەکاندا لە یوار بەشیی بارودۆخی سییاسیی و کۆمەاڵیەتی ناویەکە ،کەسیایەتی خانی لەڕ زێڕین ،پەیوەندییەکانی
خانی لەڕ زێڕین و ملمالنێی خانی لەڕ زێڕین لە گەڵ شیییاعەباسیییدا ،بە کەلک وەرگرتن لە یەند سیییەریاوەی مێژوویی و
دەقی فولکلۆری ئەم کارەسییییاتەی شییییڕۆڤە کردووە بێئەوەی ڕاسییییتەوخۆ کەلک لە کتێبی مێژووی عالەم ئارای عەباسییییی
وەربگرێ .یونس قربانی فر ( )1389لە وتارێکدا بە ناوی "مقایتییییەی یگونگی بازنمونی رویداد تاریمی دمدم در دو روایت
بیت دمدم و عال آرای عباسیییی" گێڕانەوەی رووداوی قەاڵی دمدمی لە ڕوانگەی ئەسیییکەندەر بەگی تورکمان و ئەو بەیتی
دمدمەی کە ئوسیکارمان لە سیەرەتای سیەدەی بیتیتەم لە رەممان بەگری بیتیتووە و لە کتێبی تومفەی موزەفەرییە دا باڵوی
کردۆتەوە ،بەراورد کردووە و بە هەڵە ئیددیعای کردووە کە ئەم بەیتە تەنیا سیییەریاوەی کوردییە لە بارەی کارەسیییاتی قەاڵی
دمدم «تنها منبع بە زبان کردی کە از این مادثە یاد کردە ،داسیییییییتانی منبومەای بە نام بیت دمدم اسیییییییت (قربانی فر،
 .)1 :1389سیید هاشی آقاجری و هاوکاران ( )1390لە وتاری "شیورش قلعە دمدم ،یگونگی و عل آن در عریر شیاە عباس
اول" هۆکارەکانی سیییەرهەڵدانی شیییۆڕشیییی قەاڵی دمدم یان شیییی کردۆتەوە و لەو باوەڕە دان کە ئەم شیییۆڕشیییە ،شیییۆڕشیییێکی
مەزهەبی و نەتەویی بووە و بە هۆی سیاسەتی ناوەندگەرایی و مەزهەبی شا عەباسی سەفەوی ڕوویداوە (آقاجری و همکاران،
 .)1 :1390متیین زندیە و آرش قنبری ( )1395لە وتارێکدا بە نێوی "بررسییی عل و پیامدهای سییرکوب کردهای برادوسییت
و فتئ قلعە دم دم در دوران مکومت شیاە عباس اول فیفوی" لە ەێر کاریگەری بۆیوونەکانی ئەسیکەندەر بەگی تورکمان لە
کتێبی مێژووی عالەم ئارای عەباسی دا هۆکارەکان و دەرەننامەکانی کارەساتی قەاڵی دمدمیان تاوتوێ کردووە.
 -3شوێنی جوگرافیایی و مێژووی قەاڵی دمدم
قەاڵی دمدم لە سیییییەر کێوێک هەر بەو ناوە هەڵکەوتووە کە دەکەوێتە هەەدە کیلۆ مەتری شیییییاری ورمێ لە سیییییەر ڕێگای
ورمێ-شیییینۆ و لە کەنار گوندێک بە نێوی کوکیا .لە تەنیشییییت ئەم کێوەدا یۆمی بەراندێز تێدەپەڕێ (پدرام.)41 :1373 ،

 178گێڕانەوەی کارەساتی قەاڵی دمدم
مێژووی ئەم قەاڵیە وەک ئەسییییکەندەر بەگی تورکمان بە نەق لە کوردەکانی ئەو دەوەرە باسییییی دەکا ،دەگەڕێتەوە بۆ بەر لە
ئیتییالم .در میانه اکراد مشاارور اس ا که قب از رور اساامم و زمان اکاسااره در هاان مکان ق یه بوده که به ق یه دمدم
اشااترار داشااته و به ت ااری زمان منردم گشااته» (ترکاان ،1390 ،ج .)979 :2واته لە نێو کورددا باوە و دەڵێن لە پێق
ئیتیییالمدا و لە زەمانی سیییاسیییانییەکان(اکاسیییرد) دا لە شیییوێنی ئەو قەاڵیەدا قەاڵیەک بووە کە بە قەاڵی دمدم ناسیییراوە و بە
دەستدرێژی رۆەگار وێران بووە.
لە زۆربەی سیییەر یاوەکاندا هاتوووە کە قەاڵی دمدم لە ناویەی تەرگەوەڕی سیییەر بە شیییاری ورمێ هەڵکەوتووە (ترکمان،
 ،1390ج 979 :2و عەبدولڕەممان عومەر ،) 18 :2008 ،بەاڵم ئێتیییتا ئەو ناویەیەی کە قەاڵی دمدمی لێیە ،گەڵی قاسیییملووی
پێ دەڵێن کە دەکەوێتە سییەر ڕێگای ورمێ بۆ شیینۆ و رۆەهەاڵتی گەڵی بەراندێز و تەرگەوەڕ تەنیا بەو ناویەیە دەڵێن کە لە نێوان
ناویەی مەرگەوەڕ و ناویەی سۆما و برادۆست و لە سەر سنووری تورکیا هەڵکەوتووە.
 -4بارودۆخی کوردستان لە سەردەمی رووداوی قەاڵی دمدم
رووداوی قەاڵی دمدم لە سییییەرەتای سییییەدەی یازدەهەمی کۆیی ،واتە لە سییییاڵەکانی 1018 – 1017ی کۆییدا ڕوویداوە .لەو
سیییەردەمەدا ناویەی کوردسیییتانی ئێران مەیدانی ملمالنێی دوو دەوڵەتی زلهێزی ئەو سیییەردەمە ،واتە دەوڵەتی عوسیییمانی و دەوڵەتی
سییییییەفەوی بووە و هەر دووال کوردیان وەک قەڵغان داناوە و سییییییوودیان لێوەرگرتوون و لەو بەینەشدا کورد بۆتە قوربانی و خوێنی
ڕەاوە .لەو سەردەمەدا زیاتر لە نیوەی سنووری هاوبەشی ئەو دوو دەوڵەتە زلهێزە لە خاکی کوردستاندا بووە کە بێگومان کاریگەری
زۆری لە سییییەر ەیانی ئابووری و کۆمەاڵیەتی کورد لەو ناویانەدا بووە .ملمالنێی نێوان ئەو دوو زلهێزە سییییەرەڕای ماڵوێرانی وای
کردبوو کە کوردەکیان دەبوایە ببنە بەرەیەکی شییییییییەڕ و ییارمەتی یەکێکییان بیدەن و هەنیدێیک جیاریق دەبوونە دوو بەرە و هەر بەرە
پاڵپشیییییتی الیەکیان دەکرد (عەبدولڕەممان عومەر .)8 :2008 ،ئەممەدی خانیق لە پێشیییییەکی مەم و زین دا زۆر مامۆسیییییتایانە
ئاماەەی بەم راستییە کردووە و دەڵێ:
کییییییورمییییییانیییییینییییییییییییییە بییییییویە شییییییییییییییوبییییییهییییییێ بییییییورجییییییان
بییییییفییییییکییییییر ە عەرەب مەتییییییا ڤە گییییییورجییییییان
هەمییییییییییی ل یییییییییییار کەنییییییییییارن
کییییییییییورمییییییییییانییییییییی
ئەڤ رۆم و عەجەم ب وان مەسییییییییییییییارن
بیییییییییۆ تیییییییییییییییییییرێ قەزا کیییییییییریییییییییینە ئیییییییییامیییییییییانیییییییی
هەر دوو تەڕەفیییییان قەبیییییییییییلیییییێ کیییییورمیییییانییی ی
هەر تییییییییییایییییییییییفە سییییییییییییییەددەکیییییییییین سییییییییییییییەدیییییییییییدن
گییییییۆیییییییا کییییییو ل سییییییییییەرمەدان کییییییلیییییییییییییدن
هیییییییینییییییییدی کییییییییو بییییییییکەن خییییییییروج و تەمییییییییریییییییییک
ئەڤ قییییولییییزومییییێ رۆم و بەمییییرێ تییییاجیییییییییک
وان ەێییییییییییک ڤەدکەن میییییییییییتییییییییییییییییییالییییییییییێ بەرزە
کییییییورمییییییانیییی ی دبیییییین ب خییییییون مییییییولەتییییییتە
(خانی)44 :2008 ،
لەو سیییەر دەمەدا ناویەی برادۆسیییت کە هەندێ جار ناویەکانی ورمێ ،شییینۆ ،مەرگەوەڕ و تەرگەوەڕیشیییی لە خۆ گرتووە لە ەێر
فەرمانی فەرمانڕەوایانی برادۆسیت بووە .شیەرەفمانی بەدلیتیی لە کتێبی شیەرەفنامە دا ناوی زۆربەی ئەو فەرمانڕەوایانەی هێناوە
و پێی وایە کە میرانی برادۆسیت بە ڕ ەیەڵەک دەگەڕێنەوە بۆ سیەر مەسینەوییەکان کە لە دینەوەر و شیارەزوور موکمڕانییان کردووە
و دەڵێ« :هێندێ کەس هەروا دەزانن کە میرەکانی برادۆسییت بە بنەیەکە گۆرانن .بەاڵم زۆر ڕاسییت و ڕەوانە کە بەرەبابی ئەوانە
ڕاسییییت و ڕەوان دەیتەوە سییییەر هیالل ،کوڕی بەدر ،کوڕی مەسیییینەوییە ،کە فەرمانڕەوای دینەوەر و شییییارەزوور بووە» (بدلیتییییی،
 .)377 :2006لەو سیەردەمەدا کە ناویەی ئازەرباینان کەوتە ەێر دەسیتی دەوڵەتی عوسیمانی ،ناویەکانی برادۆسیت و مەرگەوەڕ
و تەرگەوەڕ لە ەێر دەسیی یەاڵت ی عوسییییمانی دا بوون و بە فەرمانی سییییوڵتانی عوسییییمانی ،ماەممەد بە ناوێک ببوو بە ماکمی
برادۆسیت .هەر لەو سیەردەمەدا ئەمیرخانی برادۆسیت نایێتە ەێر فەرمانی ماەممەد بە و بە هاتنی شیاعەباس بۆ ئازەرباینان و
گرتنەوەی ئەم ناویانە ،ئەمیرخان دەیێ بۆالی و شیییاعەباس دەیکا بە ماکمی ناویەکانی ورمێ ،شییینۆ ،برادۆسیییت ،مەرگەوەڕ و
تەرگەوەڕ.
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 -5بەراوردێک لە نێوان رۆمانی دمدم و کتێبی مێژووی عالەم ئارای عەباسی

بەشیییێک لە جیاوازیی نێوان ئەم دوو کتێبە بۆ جۆری نووسیییینیان دەگەڕێتەوە و جیاوازییەکی سیییروشیییتییە ،یونکە یەکێکیان
گێڕانەوەیەکی مێژووییە لە سییییییییەر رووداوەکییانی ئەم دەورەیە ،بەاڵم ئەوی تریییان رۆمییانێکی مێژووییە کە هەم رووداوەکییان
دەگێرێ تەوە و هەم لە هێزی خەیاڵ کەلک وەردەگرێ و زۆر رووداو و کەسییییییییایەتی و دیمەنی خەیاڵی دەگێرێتەوە و وەسیییییییی
دەکاو .ئەو جیاوازییانەی لەم توێژینەویەدا تیشییییییکیان دەخرێتەسییییییەر ،جیاوازیی بۆیوونی ئەو دوو نووسییییییەرەیە لە گێڕانەوەی
کارەساتی قەاڵی دمدم و کوەرانی ئەمیرخانی برادۆست کە لە یەند خاڵدا کورتیان دەکەینەوە.
 -1-5دەسپێکی گێڕانەوەی رووداوەکە

سییەرەتای گێڕانەوەی ئەم ییرۆکە لە دوو کتێبەگەدا زۆر جیاوازە .ئەسییکەندەر بە ییرۆکەکەی بە یاریگەری ئەمیر
خان دەسییت پێدەکاو و دەڵێ« :ذکر مەالف و ع اایان امیرخان برادوس ا و رفتن جناب اعتااد الدوله به والی ارومی
و محاصااارهی ق یه دمدم و بیان ساااوانا االو» (ترکاان ،1390 ،ج .)978 :2دواتر بەسیییەرهاتی ئەمیرخان بە وەک
پەند دادەنێ و داوا لە بەردەنگەکانی دەکا گوێ لەو ییرۆکە بگرن و پەندی لێ وەربگرن «شییییییرح اموال امیرخان عبرو
بمق عالمیان اسییییت ،ای جویای سییییمن لابهای متییییتمع بودد ،گوش هوش با من دار و کیفیت معامله او را دریاب
(هەمان سیییەریاوە)978 :؛ بەاڵم عەرەب شیییەمۆ ییرۆکەکە بە وەسیییفی قەاڵی دمدم لە وەرزی بەهار و وەسیییفی بازار و
پیشەکان و یێشتمانەکان و ج و جۆڵی ەیان لە ناو قەاڵدا دەست پێدەکاو و دەڵێ« :بەهار هەمیشە درەنگ دەگەیشتە
ئێرە ،بەاڵم ئەمتیییاڵ بەفر هەر لەسیییەر ییا گەردەنکەشیییەکان سیییپی دەیووە .بەهارەکەی قەاڵی دمدم تازە پێڕۆکە ببوو.
بەفر تەنیا ئەوانە مابوون کە زسیییتانان با دەپەنا و پەسیییێو و یاڵە قووڵەکانی دەکردن ...بەو هەوا خۆشیییە ،لە وان رۆەاندا
هەر لە سیبیانێوە تا ئێوارێ قەاڵ پڕ بوو لە خەڵک ،هاتوویۆکەران سیەرگەرمی سیەودا و مامەڵە بوون ...بازاڕی قەاڵ پڕ
بوو لە خەڵک ،لە دەشییییتەکی و کۆیەر ،لە ئازرباینانی و لە خەڵکی وانێ ،لە خەڵکی واڵتی ئاسییییۆریان و لە خەڵکی
زۆر ناویەی دیکەش (شییەمۆ .)23-22 :1984 ،شییەمۆ هەر لەو بەشییەدا قەاڵ وەک شییارێکی ئاوەدان وەسیی دەکا و
دەڵێ« :ڕاسیتە شیاری قەاڵی دمدم وەکو شیارە کەوناراکانی سیەردەمانی پێشوو هێندە گەورە و فرەوان نەبوو ،بەاڵم ئەمیق
ببوو بە شارێکی زۆر یاک و یت خەیاڵ کردبا تێیدا وەیەنگ دەکەوو (هەمان سەریاوە.)29 :
 -2-5ناساندنی ئەمیرخانی برادۆست

ئەگەریی هەردوو نووسیییییییەر ئاماەە بە ئازایەتی و مێرخاسیییییییی ئەمیرخان دەکەن ،بەاڵم لە ناسیییییییاندنی ئەو ئەمیرە کوردە
جیاوازی زۆریق لە نێوان دوو نووسیییەر هەیە کە بە کورتی ئاماەەی پێدەکەین .ئەم جیاوازییەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە
ئەسیکەندەر بە نووسیەر و نمەک خۆری شیاعەباس و دوەمنی نەتەوی ئەمیرخان بووە و داوای ئەو سیەردارە کوردەی بە
خەیانەو و سەرپێچی داناوە و بە ئاشکرایی جنێوی بە کوردان داوە و بە وەمشی سفەتانی تیرەی ئینتان ناویان دەبا و لەو
کاتەی کە ئەمیر خان لە سییەلماس دەیێتە الی شییاعەباس و شییاعەباس دەیکا بە فەرمانڕەوای ناویەکانی ورمێ ،شیینۆ،
برادۆست ،مەرگەوەڕ و تەرگەوەڕ ،لە بارەی کورداندا دەڵێ« :بنابر اطمینان خاطر او و تألی قلوب سایر امراء اکراد که
ومشیی فیفتان طوای انتیانند او را نگاد داشیته ،به بهانه خدمتی رخریت رفتن الکاء دادند و او اهرا خود را از زمردی
فدویان شیمردد ،باطنا از تعریب مبهب یا شیرارو نفس با امراء قزلباش آن سیرمد عناد ورزیدد ،سیودای اسیتقالل و اسیتبداد
در سویدای خاطرش جای گرفته بود (ترکاان.)979 :1390 ،

 18٠گێڕانەوەی کارەساتی قەاڵی دمدم
وەک دەبینرێ ئەسیکەندەر بە  ،ئەمیرخان بە پیاوێکی یاری ،یاپلوس ،دەروون پیس ،دووڕوو و خائین بە شیا عەباس وەس
دەکا .لە بارەی ەیانی ئەمیرخان و بنەماڵەکەی هیچ زانیارییەک ناداتەدەسییییت و تەنیا لەو کاتەوە باسییییی دەکا کە لە سییییەڵماس
دەیێتە الی شییییاعەباس و دەبێ بە یەکێک لە ئەمیرانی ئەو .ئەمە لە ماڵێک دایە کە عەرەب شییییەمۆ ،ئەمیرخانی برادۆسییییت بە
پیاوێکی قارەمان و نیشیییییتیمان پەروەر ناو دەبا کە پارێزگاری لە خاک و خەڵکی خۆی دەکا و لە زمانی ئەوەوە دەڵێ« :خۆ بۆ
خۆتان ،گەورە و بچووک ئاگادارن ،لەوەتی قەاڵمان بینا کردووە ،یەند جاران شیای ئێران لەشیکری لێکردووین و هێرشیی هێناوەتە
سیییییەرمان .بە یاوی خۆتان دیتتان کە پار پایزێ ە قۆشیییییەنێکی ناردە سیییییەرمان ،بەاڵم پشیییییت بە خۆدا و لە سیییییایەی سیییییەری
عەشییییرەتەکەمانەوە نەمان هێشیییت هێندەی پووشیییکەیەک سیییەر شیییۆڕ بین و نێومان یرکن و لەکەدار بێ .ئێمە خاکی نیشیییتمانی
کەونارای باب و باپیرانمان هەمیشیییە پاراسیییتووە و دەشیییی پارێزین ...پیاوی یابن وەرن هەموو سیییوێند بۆ یەک بمۆین تا یەکمان
هەناسییەی تێدا مابێ کۆڵ نەدەین و خاکی خۆمان بە دەمن نەدۆڕێنین (شییەمۆ .)125-124 :1984 ،شییەمۆ لە رێگەی فلەش
بەگێکەوە و لە بەشییێکی رۆمانەکەیدا بە ناوی "سییەربهوردی خانۆ" لە بارەی بنەماڵەی ئەمیرخان و یۆنیەتی بوونی بە سییەرۆکی
عەشییرەتەکەی ،زانیاری زۆرمان پێدەدا (هەمان سیەریاوە .)125-99 :عەرەب شیەمۆ تەنانەو رواڵەتی ئەمیرخانی برادۆسیتمان بە

وردەکاریەکانیەوە بۆ وەس دەکا و باس لە بەەن و بااڵ و کاڵو و جامانە و عەبا و قوندرەی پێی و تەنانەو قەننە کێشانەکەی
دەکا و لەو بارەیەوە ئەوەندە زێدەڕەوی ئەکا کە دەمانچەیەکیق دەکاتە بەر بەەنی ئەمیرخان! (هەمان سەریاوە.)151-150 :
ئەسییکەندەر بە  ،قارەمانی ئەم ییرۆکە بە "امیرخان"" ،امیر بیک"" ،امیرخان برادوسییت" و "امیرخان یوالق" ناو دەبا،
بەاڵم عەرەب شیییەمۆ ،نازناوی "خانۆ" و "خانۆی لەڕ زێڕین"ی بۆ بەگار دێنێ .ئەسیییکەندەر بە پێیوایە نازناوی "امیرخان
یوالق" بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە کاتێک ئەمیرخان ئامادە نەبوو بچێتە ەێر فەرمانی مومەممەد بەگی فەرمانڕەوای برادۆست،
یوو بۆ الی عومەر بەگی ماکمی سیییۆران و لە شیییەڕی عومەر بە لەگەڵ دوشیییمنەکانی بەشیییداری کرد و لەو شیییەڕەدا
دەسیتێکی لە ئانیشیکەوە پەڕی .ئەسیکەندەر بە لەو بارەوە دەڵێ« :بعد از واقعض م یرو شیاد جنت مکان که رومیان طمع در
ملک آذرباینان کردند و قبای و عشییایر اکراد تابعان این دولت رویگردان شییدد ،تابع رومیه شییدند شییاد مامد بیک نامی از
میرزاددهای برادوسییت به مک خواندگار روم میر عشیییرو و فییامب سییننب الکاء برادوسییت بود ،امیر خان سییر به اطاعت او
درنیاوردد ...مدتی مالزم عمر بیک ماک سییهران بود و در معرکه جنگ که عمر بیک را با خرییما دسییت داد یک دسییت
امیر خان از بند بازو قطع شدد به امیر بیک یالق مشهور گشت (ترکاان ،1390 ،ج.)978 :2
ئەمیرخانی برادۆسیت بە "خانی لەڕ زێڕین"یق نازناوی دەرکردووە کە بە پێی زانیارییەکانی ئەسیکەندەربە هۆیەکەی بۆ
ئەوە دەگەڕێتەوە کە کاتێ شییاعەباس کردی بە ماکمی ناویەکانی ورمێ ،شیینۆ ،مەرگەوەڕ ،تەرگەوەڕ و برادۆسییت ،فەرمانی دا
دەسییتێکی زێڕیان بۆ دروسییت کرد «متییب اعمر اععلی اسییتادان زرگر فییورو دسییتی از طالی اممر به جهت او ترتیب دادد ،به
جواهر و آللی ثمین ترفییع و تکمی دادد  ،بر بازوی او بتیتند و به مبنض مب شیناسیی و هور مردانگی توجه تام در بارد او مببول
داشیتند (هەمان سیەریاوە ،) 978 :بەاڵم عەرەب شیەمۆ پێی وایە کە یوون دوای تەواو بوونی قەاڵی دمدم ،زێڕی زۆری داوە بە
وەسیییتا و کارگەرەکان ،پێیان گوتووە "خانۆی لەڕ زێڕین" .شیییەمۆ لەو بارەوە دەڵێ« :پێشیییان ناوی خان بوو ،بەاڵم کە لە دروسیییت
کردنی قەاڵ بۆوە هێنای بە دەسیییتی خۆی دەسیییمزی وەسیییتا و شیییاگردانی دا .یوار یەنگ بۆ وەسیییتا ،سیییێ یەنگ بۆ ئەم ،دوو
یەنگ بۆ ئەو .ئیدی لە وێ رۆەێوە ناوبانگی بە خانۆی لەڕ زێڕین ڕۆی (شەمۆ.)143 :1984 ،
بە پێی کتێبی مێژووی عالەم ئارای عەباسییییی و سییییەریاوەکانی تر ،ئەمیر خان لە عەشیییییرەتی "برادۆسییییت" بووە (ترکمان،
 ،1390ج ،)978 : 2بەاڵم عەرەب شییییییەمۆ ئەمیر خان لە هۆزی "بەرۆدار" دادەنێ و وەک پێشییییییتر ئاماەەی پێکرا لە بەشییییییێکی
رۆمانەکەیدا بە درێژی باسیی عشییرەتی بەرۆدار و بوونی ئەمیرخان بە سیەرۆکی ئەو عەشییرەتە دەکا (شەمۆ،)125-119 :1984 ،
دیاریق نییە کە عەرەب شەمۆ ناوی ئەو عەشیرەتەی لە کوێ هێناوە و یۆن ئەمیرخانی کردووە بە سەرۆکی ئەم هۆزە.
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 -3-5ی ۆنیەتی دروست کردنی قەاڵی دمدم
لەم بارەیەوە ئەسیییییکەندەر بە تەنیا ئاماەە بەوە دەکا کە ئەمیرخان دوای ئەوەی لە الیەن شیییییاعەباسیییییەوە دەکرێ بە ماکمی
ناویەکانی ورمێ ،شییییییینۆ ،مەرگەوەڕ ،تەرگەوەڕ و برادۆسیییییییت ،بە قەاڵی هەرەس هێناوی ورمێ ڕازی نابێ و بە ئینازەی
شییاعەباس قەاڵی دمدم کە لە زەمانی سییاسییانییەکانەوە دروسییت بووە ،سییەر لە نوێ بە باشییی دروسییتی دەکاتەوە و دەیکا بە
ناوەندی دەسیییییەاڵتی خۆی و هەڤااڵنی .هەڵبەو ئەسیییییکەندەر بە ئەو کارەی ئەمیرخان بۆ مونافقی و ناپاکی و خەیانەتی
ئەو بە شییاعەباس دەگێڕێتەوە و دەڵێ ...« :سوودای اسوتقالل و اسوتبداد در سوویدای خاجرش جای گرفته بود تا آنکه ر ی
نفوا آلودش بوه تعمیر قلعوه متین رصوووین قرار یوافتوه ،بوه ارکوان دولوت قواهره عره کرد کوه قلعوه قودیم ارومی انهودام و
اندراس یافته ،قابل تعمیر نیسووت و اعتماد نمیشوواید و بنده را حروواری که صوویانت مال و حفو اهل و عیال از سوور
مخالفان توان نمود الزم اسوت ،اگر رخروت همایون باشود ،چهار دیواری در محل مناسوب نماید .حاورت اعلی ن ر بر
ظاهر حال او انداخته ،رخروت دادند و او در سوه فرسوخی بلدر ارومی بر باالی کوه رفیه که داخل ترکور اسوت جر
قلعه انداخته ،شوووروع در کار کرد (ترکمان ،1390 ،ج .)979 : 2دواتر خاوەنی کتێبی مێژووی عالەم ئارای عەباسییییییییی
قەاڵکە و تایبەتمەندییەکانی بە درێژی وەسی ی دەکا و لە کۆتایی وەسیییفەکەیدا دەڵێ« :مجمال قلعه مزبور مشوتمل بر پن
قلعه اسووت یکی اصوول قلعه و یکی قلعه پایین و یکی سووولو و یکی بوزلو و یکی برب بزرد دروازه شوورقی که م کور
شود ،هر پن در کمال اسوتحکام که پیت تیزگام اوهام را عبور و مورچة خیال را مرور بر آنها در ن ر شوبروان حوادث
دور مینماید (هەمان سەریاوە.)985 :
عەرەب شەمۆ زۆر بە وردی وەسفی قەاڵی دمدم و بازار و مەیدان و دووکان و مزگەوو و کۆشک و باڵەخانەکانی دەکا و
ئاماەە بە شێوازی دروست کردنی قەاڵکەش دەکا و دەڵێ :هەر ئەو وەستایەی کە یەندین قەاڵی بو شاعەباس دروست
کردبوو و شاعەباس دەیویتت بیکوەێ ،لە دەستی ئەو ڕادەکا و پەنا بۆ خانۆ دەبا و خانۆش دڵنەواییەکی پیاوانەی دەکا و
پێی دەڵێ« :من شاعەباس نی  ،تۆ قەاڵیەکی یاک بۆ دروس بکە بەڵێنی پیاوان بێ وەکو بیلبیلەی یاومت بپارێزم و
دەسمزێکی یاکیشت بدەمێ (شەمۆ .)143-142 :1984 ،وەستا قەاڵی دمدمی بە باشی بۆ دروست دەکا و وەک پێشتر
ئاماەەی پێ کرا خانۆش بە باشی خەاڵتی دەکا .شەمۆ ،ناوەندی قەاڵکە وەک شارێکی گەورە وەس دەکا کە پڕە لە
دووکان و بازار و کارگە و« ...شاری قەاڵی دمدم ئەوڕۆ یەکێ لەو شارە بە ناوبانگانەیە کە بە سەدان بازرگان و کاروانی
کووتاڵ و شمەکی هەمەڕەنگی بۆ دەیێ (هەمان سەریاوە.)134-133 :
 -4-5هۆکارەکانی دەستپێکردنی شەڕی قەاڵی دمدم
ئەسکەندەر بە بە هۆی ئەوەی نووسەری سەر بە دەسەاڵتە و هەریی خاست و ویتتی دەرباری شاهانەیە دەنووسێ ،تەواوی
هۆکارەکانی دەست پێکردن و هەڵگیرسانی ئەو شەڕە دەخاتە ئەستۆی "ئەمیرخان" و ئاماەە بەو هۆکارانە دەکا:
 -1بەشیداری نەکردنی "ئەمیرخان" لە شیەڕی دە بە هێرشیی "جغال ئورلی" عوسیمانی بۆ سیەر ئازەرباینان ،واتە کاتێک
جغال ئورلی هێرشیییییی کردە سیییییەر ئازەرباینان و لە دەوروبەری تەورێز لە گەڵ سیییییپای شیییییاعەباس شیییییەڕ و پێکدادان ڕوویدا،
ئەمیرخان ئەگەریی لە ناویەکە نزیک بوو لەخۆبایی ببوو و خۆی لە شەڕەکە بوارد و بەشداری نەکرد« .بتیاری از قبای
و میرزاددهای قبای عشیییایر اکراد به مالزمت او تریییر ،جتیییته ،راد خدمت میسیییپردند و بدین جهاو در اندک روزی بمار
نموو به کا دمارق راد یافته ،در هنگامی که جغال ارلی به والیت آذرباینان لشییییکر کشیییییدد ،در موالی تبریز مرییییا،
واقع شد با وجود قرب جوار از سعادو م ور دوری جتت (ترکاان ،1390 ،ج.)979 :2

 182گێڕانەوەی کارەساتی قەاڵی دمدم
 -2کاتێک "ئەمیرخان" قەاڵی دمدمی دروسیییت کرد" ،پیربوداقمان"ی ماکمی تەورێز ئەو کارەی ئەمیرخانی بە ملهوڕی و
السیییاری زانی و بە شیییاعەباسیییی ڕاگەیاند کە دروسیییت کردنی ئەو قەاڵیە بە قازاننی دەوڵەو نییە« .پیربودا خان امیر االمراء
تبریز که مرد با ر ی و هوش کار آزموده بود از اجوار نفا آلود امیرخان آثار عرویان مشواهده مینمود ،معروه درگاه عالم
پناه گردانید که امیرخان پای از جاده اخالص بیرون نهاده ،هوای خالفت و عروویان در سوور دارد و بدین سووبب قلعه رفیه
بلند اسواس جر انداخته که در حدوث وقایه روزی او را به کار آید و این غالم قلعه سواختن او را صوال دولت روز افزون
نمیداند (هەمان سەریاوە .)979 :بە فەرمانی شاعەباس پیربوداق خان و قزڵباشەکانی دیکە ویتتیان ڕێگری لەو کارە بکەن و
بەو هۆیەوە پیر بوداق خان پیاوێکی باوەرپێکراوی وەک نوێنەری خۆی دەنێرێ بۆ الی ئەمیرخان کە دەسیت لە دروسیت کردنی ئەو
قەاڵیە هەڵبگرێ و زمیانی نەییاران لە خۆی نەکیاتەوە ،بەاڵم "ئەمیرخیان" گوێی پێنەدان و دوەمنی لە گەڵ قزڵبیاشییییییییەکیان کرد و
نوێنەری پیربوداق خانیق بە دەسیتی برادۆسیتەکان کوەرا .ئەسیکەندەر بە لەو بارەوە دەڵێ« :القروه امیرخان اصوال گوش بدین
سخنان نکرده ،مالزم پیربودا خان را اکراد برادوست به قتل آوردند و او قلعه در کمال استحکام داد ،آذوقه و یرا به قلعه
کشویده ،از ارومی به آنجا نقل کرده و روز به روز در اسوتحکام قلعه و سور انجام اسوباب قلعه داری میکوشوید و فی الحقیقة
جهت خود اسباب ادبار سرانجام میداد (هەمان سەریاوە.)980 :
 -3پەنادانی "خان ئەبدال"ی موکری برای شییییێخ مەیدەری موکری و بیتییییت کەس لە هاوڕێکانی کە لە شییییاعەباس یاری
ببوون و پەنایان بۆ قەاڵی دمدم بردبوو« .از جمله خان ابدال مکری برادر شییییییییخ میدر که با م یییییییرو اعلی یاری بود و از بی
عتیاکر منریورد در یورو و متیکن قدی منال اقامتق نماند بی سیر و سیامان میگشیت ،در این وقت با بیتیت نفر از هواخواهان
خود پناد به او آورد و امیرخان او را در قلعه جای دادد ،انیس و جلیس خود گردانیدد ،رعایت مینمود (هەمان سەریاوە.)980 :

 -4قەبووڵ نەکردنی هاتنی ئەو جەاللییانەی کە لە دەسییییییت عوسییییییمانی ڕایانکردبوو و شییییییاعەباس دەیویتییییییت لە ناو
برادۆسییییییییتەکیان دا جێگیرییان بکیا .بە پێی گێڕانەوەی ئەسییییییییکەنیدەر بە  ،ئەمیرخیان بە بییانووی ئەوەی کە پیربوداق خیان
سییییەرکردەی ئەو لەشییییکرەیە کە لە گەڵ جەاللییەکان هاتووە و نێوانیان خۆش نییە ،ناتوانێ بەشییییداری ئەو لەشییییکرە بکا .بۆ
ڕاگرتنی دڵی ئەمیرخان ،شییاعەباس دەسییتوو دەدا کە ئەو ئەرکە لە پیربوداق خان وەربگیرێتەوە و بدرێ بە مەسییەن خان ،بەاڵم
دووبارە ئەمیرخان هاوڕاهیان ناکا و شییەڕ لە نێوانیان دا ڕوودەدا و هەر ئەوەش دەبێتە هۆی ئەوەی کە شییاعەباس فەرمان بداو
بە "اعتمادالدولە"ی وەزیر هێرش بکاتە سەر قەاڵ و ئەمیرخان دابمرکێنێ (هەمان سەریاوە.)982-980 :
بە پێچەوانەی ئەسیییکەندەر بە  ،عەرەب شیییەمۆ هۆی هەڵگیرسیییانی شیییەڕی قەاڵی دمدم بۆ دوەمنایەتی سیییوڵتانی
عوسیمانی و شیای ئێران لەگەڵ کوردان دەزانێ و پێی وایە شیاعەباس و سیوڵتانی عوسیمانی پەیمانیان بەسیتبوو کە کوردسیتان
لە نێوان خۆیان دابەش بکەن ،نیوەی ئێران هەڵی لووشییییێ و نیوەکەی دیکە عوسییییمانی (شییییەمۆ .)137 :1984 ،شییییەمۆ لە
زمانی ئەمیرخان و لە وەاڵمی نێردراوەکانی میرسیییییییادقی میری شیییییییەمدینان دەڵێ« :بەڵێ پادشیییییییای ڕۆم و شیییییییای ئێران
کوردسیتانیان لە نێوان خۆیان بەش کردووە ،نازان میرسیادق پێی زانیوەب بۆیە شیای ئێران لە الیەک و پادشیای ڕۆم لە الیەک
هێرشمان بۆ دێنن (هەمان سەریاوە.)152 :
عەرەب شییییەمۆ هۆکاری سییییەرەکی داگیرسییییانی شییییەڕەکە بۆ ئەوە دەگێڕێتەوە کە "خانۆ" یارمەتی بۆ "سییییادق خان" میری
شیەمدینان دەنێرێ و بەیێکەوە سیوپای عوسیمانی تێک دەشیکێنن .دوای ئەوە سیوڵتانی عوسیمانی نامە بۆ شیاعەباس دەنێرێ و دەڵێ:
«شیاعەباس ئەتوو یدەکەیب ئەدی ئێمە کوردسیتانمان لە نێوان خۆماندا نەبەشییەوە و بڕیارمان نەدا کە ئێوە لەکن خۆتانەوە لێدەن و
ئێمەش لە قۆڵی خۆمیانەوە ،بەڵکە ئەم خێر و بەرەکەتە لە یەنیگ ئەم بییانیییانە دەرێنینب ئەوا من لە سییییییییەر ئەوەی بڕییارمیان دابوو
لەشیییکری خۆم هەناردە سیییەر شیییەمدینان ،بەاڵم دەڵێن خانۆی لەڕ زێڕین لە واڵتی تۆدایە و لە ییای دمدمە ،لەشیییکری ناردووە،
یارمەتی میری شییییییەمدینانی کردووە ،نەیهێشییییییت میرنشییییییینەکە بڕوخێن  .کوا تۆ یدەکەیب بۆیی پەیمانەکە بەجێ ناهێنیب

پژوهشنامه ادبیات کردی

س ،8 .ش ،1 .پیاپی  ،13بهار و تابستان 183 1٤٠1

(هەمان سیەریاوە .)189 :بە پێی گێڕانەوەی عەرەب شیەمۆ دوای ئەم نامەیە ،شیاعەباس قوڵی خان بانک دەکا و نامەی پادشیای
رۆمێی دەداتێ .کاتێک قوڵی خان نامەکە دەخوێنتەوە سیەری واق دەمێنێ و دەڵێ« :شیا خۆش و پایەدار بێ ،ئەوە یەند سیاڵە نە
خەرج و باج و سیەرانە دەداو نە بێگار و سیوخرەکێشییق قەبووڵ دەکا .فەرمانتان یییە بە سیەری دا بدەم ،هەر وێتیتا بچ قەاڵکەی
وێران بکەم و بە دیلی بگرم( ...هەمان سیییەریاوە .)190 :بەو جۆرە شیییاعەباس فەرمانی هێرش بۆ سیییەر قەاڵی دمدم دەردەکا و
کارەسییاتی قەاڵی دمدم روودەدا .جێی ئاماەەیە هیچکام لەم زانیارییانەی کە سییەبارەو بە هۆکارەکانی هەڵگیرسییانی ئاوری شییەڕ
لە نێوان سپای شاعەباس و ئەمیرخانی برادۆست لە رۆمانی "دمدم" دا هاتوون ،لە کتێبی "عال آرا عباسی" دا نەهاتوون.

 -5-5یۆنیەتی داگیرکردنی قەاڵی دمدم و کوەرانی "ئەمیرخان"
بەپێی نووسااینی ئەسااکەندەر بەە ،لە مانگی شااەعبانی ساااڵی  1017ی کۆچیدا شاااعەباس کە زانی "ئەمیر خان" یا ی بووە،
لەشااکرێکی زۆری بە سااەرکردایەتی "اعتاادالدولە"ی وەزیر کۆکردەوە و هێرشاای کردە سااەر ئەمیرخان .دوای یەند یاوپێکەوتن و
ئاڵوگۆر کردنی یەند پەیامێک ،بە ئاکام نەگەییشییتن و ئەمیرخان مازر نەبوو لە کۆڕی وەزیردا بەشییداری بکا و ڕایگەیاند کە
ڕیق سییییییییپییەکانی برادۆسییییییییت لە فڕ و فێری قزڵباش و جەاللییەکان لە ئەماندا نین و پێیان وایە "اعتمادالدولە" پێشییییییییی ئەوانی
پێ نیاگیرێ و نیاتوانێ ئێمە بپیارێزێ .دوای ئەوە "اعتمیادالیدولە" لە گەڵ ڕاوێژکیارەکیانی کۆبوونەوە و هیاتنە سییییییییەر ئەوەی کە
نەرمکێشییییییی لە گەڵ ئەمیرخان لە بەرەەوەندی دەوڵەو دا نییە و بڕیاریان دا هێرش بکەنە سییییییەر قەاڵ «القرییییییه خب باطن اهر
گشیته ،مشیمش شید که گفتگوهای او ماا یاپلوسیی و میله اندوزی بودد و به متانت و اسیتاکام قلعه مغرور گشیته،سیلوک
طریب عناد و اسییییتکبار اختیار نمودد اسییییت و عالی جناب اعتمادالدوله با امراء عبام در مه امیرخان مشییییورو نمودد ،این قدرها
متیاماه و مدارا در معاملض او جایز داشیتن افیال مناسیب مریلات دولت قاهرد ندیدند ...بنابرآن خاطر همگنان بر ماافیرد و قلعه
گیری قرار گرفت (ترکااان .)984-983 :1390 ،بەو جۆرە شییییییییەڕ لە نێوانییاندا روودەدا و دوای یەند مانگ گەمارۆدانی
قەاڵ و بەرخۆدان و خۆڕاگری ئەمیرخان و خەڵکی نێو قەاڵ ،لە ئاکامدا هێرشبەران دەینە نێو قەاڵ و ئەمیرخان خۆی تەسیلی دەکا
بەو شیەرتەی کە تا دەگاتە الی شیاعەباس ،پارێزگاری لە خۆی و هەوااڵنی بکەن ،بەاڵم دوای تەسیلی بوونیان ،لە ناو ئوردووگای
سوپای سەفەوی شەڕ لە نێوانیاندا روودەدا و هەموویان دەکوەرێن.
بە پێی رۆمانی عەرەب شیییەمۆ ،لەشیییکری شیییاعەباس یەند جار هێرش دەکاتە سیییەر ناویەی قەاڵی دمدم و ماڵی کوردان
تااڵن دەکەن و خانۆش یەندین جار هێرشییان دەکاتە سیەر و هێرشیی "قوڵی خان" و "موسیێن خان" بۆ سیەر قەاڵ تێک دەشیکێنی .بە
پێی گێڕانەوەی شیەمۆ ،دوای ئەو هەموو شیکتیت و زەرەر و زیانە شیاعەباس قاسیدێک دەنێرێ بۆ الی ئەمیرخان و داوای لێ دەکا
دەست لە شەڕ کردن هەڵگرێ .قاسدەکە دەگاتە الی ئەمیرخان و پێی دەڵێ« :سوپاس بۆ خوای گەورە کە بە سەالمەتی گەیشتمە
موزووری جەنیابتیان .خیانۆ پیایەدار بێ ،من شیییییییییاعەبیاس نیاردوومیە خزمەتتیان کە پێیت ڕابگەیێن ئییدی شییییییییەڕ نەکەی ،ئەویق بە
سیوێندی قورئان بەڵێنت دەداتێ کە لەشیکری خۆی بکێشیێتەوە و جەنابت بە خانی کوردسیتانی ئێران بناسیێ ،دەسیت نە لە خۆو نە
لە عە شیییییییرەتیشییییییت نادا و هەموو مانگێ دە زێڕیشییییییت موویە و سییییییەوقاو دەداتێ (شییییییەمۆ .)277-276 :1984 ،ئەمیرخان
داواکارییەکەی شیاعەباس رەد دەکاتەوە و لە ئاکامدا شیاعەباس سیوپایەکی گەورە بە سیەرۆکایەتی "سیەردارخان" دەنێرێ بۆ گرتنی
قەاڵ ،بەاڵم دوای یەند مانگ گەمارۆدان و شەڕ ناتوانن قەاڵ داگیرکەن تا ئەوەی کەسێک بە نێوی مەمموود مەڕەکانی لە ناو
قەاڵوە دێتەدەر و نامەیەک بۆ "سییەردارخان" دەنێرێ و دەڵێ :ئەگەر دەتان هەوێ قەاڵ بگرن ،دەبێ سییەریاوەی ئاوی قەاڵ بگرن تا
لە بێ ئاوی خۆیان تەسییلی کەن .لە نامەکەدا سییەریاوەی ئاوەکەشیییان پێ نیشییان دەدا و دەڵێ« :بچن لە سییەرووی قەاڵوە هەندێ
گوەمی تووش هەن ،لە وێ یەنید قوویە بەردێیک بە ریز دانیدراون ،لەبن ئەو بەردانەوە کیارێزێیک بۆ قەاڵ لێدراوە ،ئەگەر ئەو
ئاوەتان بڕی ،قەاڵ لە خۆڕا تەسیلی دەبێ .دەنا بە هیچ جۆرێکی دیکە ناتوانن قەاڵ بگرن (هەمان سیەریاوە" .)299 :سیەردارخان"
ئەو کیارە دەکیا و خەڵکی قەاڵ لەبەر بێئیاوی هێزی بەرخۆدانییان نیامێنێ و لە ئیاکیامدا ئەمیرخیان خەڵکی قەاڵ کۆ دەکیاتەوە و بە
یێکەوە بڕیار دەدەن کە قەاڵکە بتووتێنن و خۆیان بە دەست دوەمنەوە نەدەن و بەم جۆرە قەاڵی دمدم داگیر دەکرێ.

 18٤گێڕانەوەی کارەساتی قەاڵی دمدم
وەک دەبینرێ لەو شییەڕەدا عەرەب شییەمۆ ناوی سییەرکردەکانی قزڵباش کە لە کتێبی "عال آرا عباسییی" دا هاتوون ،بە
تەواوی گۆڕیوە و لە خەیاڵی خۆی کەلکی وەرگرتووە .شییییییییێوازی کوەرانی "خانۆ"ش جیاوازیی زۆری هەیە لە گەڵ ئەوەی
کە ئەسکەندەر بە نووسیویەتی.
 -6ئەننام
رووداوی قەاڵی دمدم لە سییەرەتای سییەدەی یازدەهەمی کۆیی ،واتە لە سییاڵەکانی 1018 – 1017ی کۆییدا ڕوویداوە.
لەو سیییییەردەمەدا ناویەی کوردسیییییتانی ئێران گۆڕەپانی ملمال نێی دوو دەوڵەتی زلهێزی ئەو سیییییەردەمە واتە دەوڵەتی عوسیییییمانی و
دەوڵەتی سەفەوی بووە و هەر دووال کوردیان وەک قەڵمانێک داناوە و سوودیان لێوەرگرتووە و لەو بەینەشدا کورد بونەتە قوربانی.
کارهسااااتی قهاڵی "دمدم" بۆ یەکەم جار لە کتێبی "مێژووی عالەم ئارای عەباسیییی" نووسیییراوی ئەسیییکەندەر بەگی تورکمان کە
مێژوونووسیی دەوڵەتی سیەفەوی و مونشیی تایبەتی شیاعەباس بووە و خۆی لە گەمارۆدانی قەاڵ و هەموو رووداوەکانی پاش داگیر
کردنیدا بەشییییدار بووە ،تۆمار کراوە .ئەو کارەساااااتە له ئهدهبی زارهکی و فەڕمی کوردیشاا ادا رهنگی داوهتهوه و به چهشاااانهکانی
بهي  ،گۆرانی ،شااێیری هماساای ،چيرۆک و رۆمان خۆی نواندووه" .عهرهب شااهمۆ" رۆمان نووساای گەورەی کورد يهکێکه لهو
نووسااااااااهر و ئهديباه مهزنانهی که به شااااااااێوهی “رۆمانی مێژوويی” ئهم رووداوه مێژوويياهی لە رۆمانی "دمدم" دا تۆمار کردووه.
بۆچوونی نووسەری ئەم دوو کتێبە لە گێڕانەوەی ئەم کارەساتەدا زۆر جیاوازە کە بە چەند خاڵیان ئاماژە دەکەین.
کتێبی مێژووی عالەم ئارای عەباسیییی ،گێڕاناوەیەکی فەڕمی و گوزارشیییێکی مێژووییە لە سیییەر رووداوەکانی ئەم دەورەیە،
بەاڵم رۆمانی شییییەمۆ رۆمانێکی مێژووییە کە هەم رووداوەکان دەگێرێتەوە و هەم لە هێزی خەیاڵ کەلک وەردەگرێ و زۆر رووداو
و کەسیایەتی و دیمەن بە شیێوەی خەیاڵی دەگێرێتەوە و وەسی دەکا .ئەسیکەندەر بە لە سیەرەتای ییرۆکەکەیدا باسیی یاریگەری
ئەمیر خان دەکا ،بەاڵم عەرەب شیییییییەمۆ ییرۆکەکە بە وەسیییییییفی قەاڵی دمدم لە وەرزی بەهار و وەسیییییییفی بازار و پیشیییییییەکان و
یێشتمانەکان و ج و جۆڵی ەیان لە ناو قەاڵدا دەست پێدەکا.
ئەسکەندەر بە  ،ئەمیرخان بە پیاوێکی یاری ،یاپلوس ،دەروون پیس ،مونافب و خائن بە شا عەباس وەس دەکا و لە بارەی
ەیانی ئەمیرخان و بنەماڵەکەی ئەو هیچ زانیارییەک ناداتەدەست ،بەاڵم عەرەب شەمۆ ،ئەمیرخانی برادۆست بە پیاوێکی قارەمان
و نیشتیمان پەروەر ناو دەبا کە پارێزگاری لە خاک و خەڵکی خۆی دەکا و لە بارەی بنەماڵەی ئەمیرخان و یۆنیەتی بوونی بە
سەرۆکی عەشیرەتەکەی ،زانیاری زۆرمان پێ دەدا و تەنانەو رواڵەتی ئەمیرخانی برادۆستمان بە وردەکاریەکانیەوە بۆ وەس دەکا.
بە پێی زانیارییەکانی ئەسکەندەر بە نازناوی "خانی لەڕ زێڕین" بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە شاعەباس فەرمانی دا دەستێکی زێڕیان
بۆ دروست کرد ،بەاڵم عەرەب شەمۆ پێی وایە کە یوون دوای تەواو بوونی قەاڵی دمدم ،زێڕی زۆری داوە بە وەستا و کرێکارەکان،
پێیان گوتوە "خانۆی لەڕ زێڕین".
ئەسکەندەر بە تەواوی هۆکارەکانی دەست پێکردن و هەڵگیرسانی شەڕی قەاڵی دمدم دەخاتە ئەستۆی "ئەمیرخانی
برادۆست" ،بەاڵم عەرەب شەمۆ هۆی هەڵگیرسانی ئەم شەڕە بۆ دوەمنایەتی سوڵتانی عوسمانی و شای سەفەوی لەگەڵ کورد
دەزانێ و پێی وایە هۆکاری سەرەکی داگیرسانی شەڕەکە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە "خانۆ" یارمەتی بۆ "سادق خان" میری شەمدینان
دەنێرێ و بەیێکەوە سوپای عوسمانی تێک دەشکێنن.
بە پێی گێڕانەوەی ئەسیییکەندەر بە دوای یەند مانگ گەمارۆدانی قەاڵ ،هێرش بەران دەینە نێو قەاڵ و ئەمیرخان خۆی
تەسیییلی دەکا بەومەرجەی کە تا دەگاتە الی شیییاعەباس ،پارێزگاری لە خۆی و هەوااڵنی بکرێ ،بەاڵم دوای تەسیییلی بوونیان ،لە
ناو ئوردووگای سییییییوپای سییییییەفەوی شییییییەڕ لە نێوانیاندا روودەدا و هەموویان دەکوەرێن ،بەاڵم بە پێی گێڕانەوەی عەرەب شییییییەمۆ
ئەمیرخان خەڵکی قەاڵ کۆ دەکاتەوە و بە یێکەوە بڕیار دەدەن کە قەاڵکە بت یووتێنن و خۆیان بە دەسییت دوەمنەوە نەدەن و بەم جۆرە
قەاڵی دمدم داگیر دەکرێ.
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