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 چکیده
 استان در باباجانی ثالث مرزی شهرستان در دَرَدولی کوهستانی منطقۀ در امروز آن آثار که بوده بزرگ شهری درنه

 زندیه و صفویه دوران در باجالن آن از بعد و حلوان یا درتنگ هایحكومت پایتخت شهر این. دارد قرار کرمانشاه

داند که بطلمیوس از راولینسون با اطمینان آن را همان درنه می.دانندمی هاجاف اولیه مرکز را آن برخی که بوده

 διà آن نام برده و نیز خاطرنشان کرده که درصورتی که گیندس همان دجله باشد نام آن توسط هرودوت به صورت

Δaρνɛων اند،زیستهمی کردها که جایی تا مغرب و مشرق از قبادخان یعنی شهر این مشهور حاکم است.ثبت شده 

 و نام که است خود سلسلۀ شاه تنها او. است کردهمی حكومت لرستان و از شمال تا حدود مریوان تا جنوب از

 روی بر و درنه روستای فراز بر ایقلعه ضخیم ایدیواره. است مانده باقی اذهان مردم در او وارون گاه سرگذشت

 رود کنار بر خانوار دو با است روستایی درنه امروزه. باشدمی مشهور قبادخان قلعۀ به که مانده باقی خَریوان کوه

 که شدهمی تقسیم قسمت چهار به درنه شهر. قبادخان قلعۀ دامن در و خَریوان کوه شمالی دامنۀ در گزره کوچک

 از؛ کزی عبارتند قسمت سه این. اندبوده درنه حاکم تابع و شدندمی خوانده وکیل آن دیگر قسمت سه حاکمان

 چنان و سیل بیماری انجام سر. نوشیروان فرمان تحت گُو و بردِزنجیر بیگبهرام فرمان تَتَ، دنگی تحتباوَ امر تحت

بیشتر اهالی امروزی ثالث باباجانی از بازماندگان  ظاهراٌ .سپرد تاریخ به را آن همیشه برای که نوردید در را شهر

 باشند.ساکنان درنه و اطراف آن می
 

 باباجانی ثالث قبادخان، قلعۀ درتنگ، قبادبیگ، دَرنَه، :واژگان کلیدی

 

 مقدمه
اند. شدراه باشد که این ارکان بعضاَ به صورت توأم و بعضاَ به صورت مستقل به کار گرفتهتحقیق حاضر حاوی چندین رکن می

این ارکان عبارتند از: تاریخ شفاهی، سنت شفاهی، منابع مكتوب تاریخی، مشاهدات شخصی و آثار تاریخی که در جای خود به آنها 

اند اما باید اعتراف نمایم که ام؛ یعنی این ارکان به روشنی از یكدیگر قابل تشخیصبه صورت مستقیم و یا تلویحی اشاره نموده

باشد، به این صورت که ابتدا افرادی که خود راهنمای کلی و بعضاَ جزئی پروژه حاضر بر مبنای سنت شفاهی میمحرک اصلی و 

آثار تاریخی قابل تأملی را مالقات کرده بودند  و یا برخی از نوادگان ساکنان قدیمی درنه را در خارج از کشور مالقات کرده بودند 

دهد در ها که از لحاظ کمی بخش اعظم مقاله را تشكیل مییق حاضر شدند. طبیعتا َداستانبا بازگو کردن این ها باعث و بانی تحق

های ویدیویی این های زیادی ثبت و ضبط شده و اکنون هم فایلشود که طی مصاحبهذیل سنت شفاهی طبقه بندی می

كتوب تاریخی، آثار تاریخی مشهود و نیز باشد. به طور مرتب این دو جنبه اساسی تحقیق به وسیله منابع ممصاحبات موجود می

 اند . تحلیل های نسبی تقویت و یا رد شده
ای به نام المعارف اسالمی و... از سلسلهآرای عباسی، ایالت و طوایف کرمانشاه، دایرۀدر شرفنامه شرفخان بدلیسی، تاریخ عالم

شده که مرکز آنان درنه بوده است. اما محل دقیق این شهر ذکر امراء درتنگ و یا حُلوان در اوایل دوران صفویان یاد شده و گفته 
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مكان آن را در شمال چم لوشه در ییالق طایفۀ باباجانی در ثالث باباجانی ذکر « ایالت و طوایف کرمانشاه»نشده و فقط مؤلف 

در میان مردم منطقۀ باقی مانده  (، اما تا کنون به جزئیات دقیق و فراوان از جمله مطالبی که سینه به سینه112: 2کرده است )ج

اند که ای نشده است. در منابع مذکور اسامی حكام درنه ذکر شدهتوان آنها را اثبات نمود اشارهو با بسیاری از شواهد می

(، 412باشد که از دینور در شرق تا دارالسالم )بغداد( در مغرب تحت فرمان او بوده )شرفنامه: مشهورترین آنها قبادبیگ کلهر می

ضمناً در جنوب هم تا لرستان حكم وی روا بوده است و از شمال پاوه و آالنی )جوانرود( را هم در تصرف داشته است )سلطانی، 

 (.112: 2، ج322: 1ج

 

 
  ×974٬7 -میالدی 21 قرن در آن گسترش اوج در درنه مرکزیت به باجالن یا درتنگ امارت تقریبی . حدود2شکل

 پیکسل 123٬5

 

(، شاعر دیگر Kurdpress؛ 114: 2احتماالً از اوالد او و از حكام درنه بوده )سلطانی، ج 1مشهور کرد به نام خانای قبادیشاعر 

دیاله پس از  "نویسد: (. روالینسون در باره درنه می114-2: 2نیز از اهالی درنه بوده است )سلطانی، ج 2«ولی دیوانه»کرد به نام 

-های شهر و دژی نمایان است که نشان میرسد، در اینجا ویرانه(میDarnahگردنۀ مشهور درنه ) گذشتن از میان کوهساران به

اند. در تاریخ کرد )شرفنامه( از درنه به رفتههای معتبری به شمار میدهد روزگاری برای برای حكمرانان مناطق اطرف پناهگاه

اند. با بیگی را برخود نگاهداشتهی زمانی پس از انقراض، عنوان درنهعنوان یكی از نواحی مهم حلوان یاد شده و پاشاهای زهاب حت

نامد با این محل یكی است و اگر دیاله همان گیندس باستان باشد، توانیم بگوییم محلی که بطلمیوس آنرا درنه میاطمینان می

διà Δaρνɛتوان باور داشت می ων (. روا نیست که 14، ترجمه بهاروند:کند همین جاست )راولینسونکه هرودوت از آن یاد می

شهری با چنین پیشینۀ درخشانی تنها به خاطر ویرانی که تجربه کرده به فراموشی سپرده شود، آن هم در حالی که اطالعات 

 فراوانی از آن بصورت شفاهی در میان معمرین منطقه وجود دارد.با سپاس از  افرادی که وقت خود را در اختیار مصاحبه کننده و

فراهم آوردندگان اطالعات نوشتار حاضر قرار دادند و با هدف شرح و ثبت گوشه ای از تاریخ پر فراز و نشیب و سراسر جوش و 

 خروش این سرزمین مقاله حاضر تالیف شده است.

 

                                                           

 (114: 2ج .) سلطانی، است کرده ترجمه کردی زبان به بار اولین برای را قرآن که بوده کسی او و مانده باقی وی از شعری یوان. د 1

نامیده شده است، البته دیوانه صفت هم هست به معنای عارف مسلک یا درویش  "دیوانه  "،  "مجنون".بدلیل شباهت سرگذشتش به  2

 مسلک
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 میالدی 21 قرن در آن گسترش اوج در درنه مرکزیت به باجالن یا درتنگ . نقشه تطبیقی امارت2شکل

 

های سنت شفاهی، تاریخ شفاهی)که در آن در حد توان و به نسبت موضوع از رویكرد پست اضر اساساَ بر اساس روشمقاله ح  

های دور هماره شینده استفاده شده است(، تكیه بر منابع دسته اول و نیز آثار تاریخی تالیف شده است. از گذشته 1مدرنیست ها

طق ثالث باباجانی( شهری بسیار آبادان وجود داشته به نام درنه که اهالی پا به سن شد که در منطقه دول دره )از بكرترین منامی

ایی شد تا با کردند. همین پیشینه مقدمههایی جذاب از عظمت و کیفیت زندگی مردمان آن شهر تعریف میگذاشته داستان

بومی، سواالتی تنظیم شود و با انجام مصاحبه ،  هاینگاری تاریخ شفاهی و با در نظر گرفتن برخی واقعیتاستفاده از روش تاریخ

دیدند و اطالعات اولیه گردآوری شد. سواالت طوری تنظیم شده بود که مصاحبه شوندگان خود را در ارائه مطالب کامال آزاد می

و سپس بر مبنای شد شوندگان وجود داشت.ابتدا رئوس کلی مطالب بیان میامكان گسترش دامنه آن و نیز افزایش تعداد مصاحبه

های مذکور جای خالی برخی گردید. شاید بزرگترین و متاسفانه جبران ناپذیرترین مشكل مصاحبهآن جزئیات بیشتری تبیین می

توانست اطالعات باارزشی فراهم کند. دیگر از معمرین و دانایان فرهنگ بومی منطقه بود که وفات یافته بودند و بودنشان می

ن یكی جزئی بود( خودداری مكرر افرادی معدود بنا به عللی موهوم از مصاحبه بود. اما به واقع این تحقیق در مشكل دیگر ) که ای

-حقیرانه ترین حالت ممكن دروازه و موضوعی نو برای محققان چند رشته از جمله تاریخ، باستان شناسی، جامعه شناسی و مردم

 شناسی باز نموده است. 

ای( گاه حتی حاوی اطالعاتی بسیار دور از ذهن یعنی و تحقیقی، فولكلور یا اطالعات عامیانه ) تودههای تاریخی بنابر تجربه

باشد بنابراین شخص محقق باید هر مبحث غیرمنتظره و دور از ذهن را هم به عنوان یک سرفصل بالقوه چند صد هزار ساله هم می

د با بررسی علت ایجاد چنین تصور نادرستی شاید بتواند انقالبی در حوزه تحقیقی در نظر بگیرد. چرا که اگر هم کامال نادرست باش

 تحقیقی خاصی ایجاد کند. ولی در تمام این روند الزم است با دیدی انتقادی ) در معنای علمی( به مسئله بنگرد.

شناسی موجود هد باستانبا توجه به اینكه چارچوب مباحث مورد مصاحبه با استفاده از منابع دسته اول تاریخی و نیز شوا

-شناسی در این منطقه انجام داد و به آگاهیهای باستانتوان با حمایت سازمان میراث فرهنگی کاوشاست میبسیار تقویت شده

 های تاریخی بیشتری رسید.

                                                           
1 . Postmodernists 
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در بررسی پیشینه پژوهش نیز مشخص گردید که تا کنون چنین تحقیقی صورت نگرفته است ) حتی در پهنه گسترده 

 ای به اکثریت مطلق این مطالب نشده است(.اینترنت هم کوچكترین اشاره

( شهری بسیار بزرگ شار ەنڕەیا د ەنڕهدشار به تفخیم راء)بنابر سنت شفاهی محلی و نیز برخی منابع تاریخی دَرنَه یا دَرنَه

شهرستان مرزی ثالث باباجانی در استان  واقع در 1(ەر ەی دۆڵددَرَه )بوده که محدودۀ آن اکنون در منطقۀ کوهستانی دولی

شهری چند شاخه  کند. درنههم بنا بر کاربرد آن در میان مردم منطقه داللت بر این عظمت می« شار»کرمانشاه قرار دارد، پسوند 

یو یا خَریوان شروع ( در دامنۀ شمالی کوه خَرنهڕەدَرنَه )داست به این صورت که از روستایی به همین نام یعنی و بسیار طویل بوده

( و سپس به روستای ڵێدواشده و با گسترشی کمانی مانند به سمت مشرق و در امتداد آن به سمت شمال ابتدا به روستای دواله )

شده و آن ( شروع میێکزشده، شاخۀ دیگر شهر از روستای دوردست کزی )نجیر( منتهی میردی زهراوی بهسراب بردِزنجیر )سه

مانند به سمت مشرق و در امتداد آن به سمت ها با گسترشی کمانیها و گسترش در درهتضای واقع شدن در میان کوههم بنا به اق

رسد. الزم به ذکر است به شاخۀ اولی که ذکر شد می  جنوب پس از رسیدن به روستای مشهور دنگی ادامه پیدا کرده تا در دوآب

مه ات، چهڵتووملهروت، هواندر، خمگران و ... )توالت، چَمهی مانند دوآب، ملهکه در بین مسیرهای ذکر شده روستاهای متعدد

ران( قرار دارند. شهر دَرنَه با وجود اینكه خود مرکز یک امارت بوده به چهار قسمت ) احتماالً اداری( ر، خمگهواندهههووت، ڕ

 ؛می نامیدند وَکیلشتند قرار دادَرنَه شده است، حاکم هر بخش را که تحت امر شاه تقسیم می

، مرکز اصلی بوده و حكمران شهر و حكومت در آنجا ساکن بوده چنانكه در تاریخ هم اسم این قسمت است که بر الف( دَرنَه

، که صحیح این نام برخالف اسم ت( سراب بردِ زنجیر   (ێپ( کزی)کزکل شهر اطالق شده و در اذهان باقی ماند   ب( دنگی   

زنجیر که ناخودآگاه خوانندۀ ناآشنا را یاد برده و زنجیر که با قلعۀ روی تابلوی روستا هم نوشته شده نه سراب برده رسمی آن که بر

باشد و وجه تسمیه آن زنجیری بوده که از سازد، بلكه سراب بردِ زنجیر میاندازد و او را قانع میشاهان پیوند ناگسستنی دارد می

باشد( در رویروی قلعه وصل شده بوده تا شاکیان بتوانند بدون واسطه و ردی به معنای سنگ میقلعه به سنگی )برد در زبان ک

سربعاً صدای خود را به گوش حاکم برسانند )احتماالً این رسمی بوده که حكام تاریخی جهت سهولت رسیدگی به برخی امور از 

ای واقع در کنار یک سراب که امروزه هم بوده که از قلعه اند( پس به این صورتدادهجمله نوشیروان ساسانی آن را انجام می

 خروشان است رنجیری )از قلعه( به سنگی در خارج از قلعه وصل شده بوده؛ سراب بردِ )سنگِ( زنجیر...

 

 (شارنهڕنه یا دهڕدهالف: دَرنَه  یا شهر درنه)
باشد ولی رفت اکنون فقط منزلگاه دو خانواده میه شمار میکه تا قبل از وقوع انقالب اسالمی ایران روستایی پرجمعیت بدَرنَه 

باشد. در چند متری مشرق روستا باغ کوچک و بسیار قدیمی وجود دارد که مردم معتقدند که هنوز دارای باغات بسیاری می

های ا اوالً این درختان با فاصلهرسد زیرهنوز شهری آباد بوده، البته این ادعا منطقی به نظر میدَرنَه باشد که متعلق به دورانی می

باشند یعنی درختی خودرو که می وَناند و دوم اینكه درختان مزبور اند یعنی مشخص است آن را کاشتهیكسانی از همدیگر رویده

طور نامنظم های زاگرس و به های رشته کوههای منطقۀ و ثالث باباجانی که در بسیاری از کوهبه مقدار بسیار زیاد نه تنها در کوه

ای در . همچنین چند درخت بسیار بزرگ و میوه2باشدشود و این هم دلیلی بر صحت مدعای کاشت دستی این باغات میدیده می

باشد. چنانكه ذکر شد ( که در تمام فصول سال برگ آن سبز می3)درخت آلَت"تهڵدارئا"حوالی این روستا وجود دارند به اسم 

                                                           

( بوده و به مرور زمان به این شكل تغییر یافته باشد. زیرا چنان که ذکر ەنڕ ەی دۆڵ( در اصل دولی درنه)دەر ەی دۆڵ. احتماالً دولی دره )د 1

در زبان کُردی به معنای محدودۀ مكانی که در آن دو سطح شیب دار همدیگر را قطع می  ۆڵشد شهر درنه در منطقۀ دولی دره واقع بوده؛ د

ویا درّه می باشد و منطقۀ مذکور هم به علت کوهستانی بودن مملو از چنین جاهایی می باشد. اما در باب معنی خود دَرنه چیزی برایم کنند 

 روشن نشد.
ش)هالَ رَش به معنی سیاه غوره( نیز چنین باغی با مشخصات ذکر شده وجود دارد که مردم آن را هم متعلق  ڕە ڵە. در نزدیكی روستای ها 2

متری و  14( بوده و در ارتفاع حدوداً ەنڕ ەه همان زمان می دانند. همچنین در حوالی همین روستا که محدودۀ آن زمانی جزوی از دَرنَه )دب

بسیار شیب دار کوه، بقایای جوی آبی وجود دارد که قسمتی از آن را سنگ هایی تشكیل می دهد که بر روی صخره ای سنگی چیده شده اند 

( هنوز شهری آباد ەنڕ ەدرختان انار پر ثمری در پایین دست آن وجود دارد که مانند خود جوب به زمانی بر می گردند که دَرنَه )دو هنوز هم 

 بوده است.

 . آلت لفظی است که برای پودر فلفل به کار برده می شود. 3
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های سنگی است. بر فراز روستای دَرنَه و بر روی صخرهلی شهر و حاکم نشین شهر و نیز حكومت بودهاین قسمت از شهر مرکز اص

است و به قلعۀ وخان یا قواوخان( بودهۆگویند محل سكونت قُبادخان )قای نمایان است که می، بقایای قلعه1ریوان(کوه خَریو)خه

شود که به طور ب از اطراف قلعۀ قبادخان آثار دیوارهایی دیده میباشد. در چهار جانوخان( مشهور میۆای قڵقبادخان )ق

میانگین سه مترپهنا و دو متر بلندی دارند و تا جایی که قابل تشخیص است حدود یک و نیم متر ضخامت دارند، در چند جا 

جنس بسیار سخت و خشنی  است که وزن بسیار سبک و در عین حالهایی از مَالت نسبتاً سفید رنگی از دیوار جدا شدهقسمت

های کوه اند را قسمتی از صخرههایی کامالً سنگی و بسیار بلند چیده شدهباشد. طرفین دو دیوار که هر کدام بر لبۀ پرتگاهدارا می

است. در قسمتی دیگر از دیوارها که بر سطحی کمتر سنگی بنا شده دهد که زمانی بخشی از دیوار قلعۀ قباخان بودهتشكیل می

اند گویا این قسمت از قلعه که رو به سمت شمال غربی و شود که به صورت پلكانی چیده شدهسه دیوار بسیار ضخیم دیده می

انتهای کوه خریو است بیشتر در معرض آسیب بوده. اکنون دیوارهای قلعه ارتفاعی نسبت به محیط داخل قلعه ندارند که در نتیجۀ 

-است، طبیعتاً اگر کاوشی باستانهای کنونی بوده به چنین حالتی دچار شدهبلندتر از ویرانه فروریختن دیوارها که زمانی بسیار

اند که این شد. افرادی در باالی سطح قلعه دست به کندن آن زدهشناسان در آن صورت پذیرد زوایای پنهان بسیاری آشكار خواهد

های است که به اندازۀ سنگهایی نامنظم تشكیل دادهه را سنگهای این چالای کوچک شده که اطراف دیوارهباعث ایجاد چاله

هایی در روی سطح قلعه هم قابل رؤیت است که این باشد، عالوه بر این، چنین سنگتشكیل دهندۀ دیوارهای سالم قلعه می

داخل قلعه وجود دارند که هایی از ظروف در است. تكهدهند که بخش قابل توجهی از قلعه به داخل خود فروریختهشواهد نشان می

ای قرمز رنگ با های داخلی و بیرونی ظرف از مادهای سخت به رنگ سبز روشن و دو طرف آن یعنی الیهالیۀ داخلی آنان از ماده

 ریزه به رنگ قرمز تشكیل شده است.درصد باالیی سنگ

 

 
 ریوان(محل بنای قلعه مشهور به قلعه قبادخان در قسمت شرقی کوه خریو)خ -9شکل 

 

                                                           

بنده به احتمال بسیار این نام مربوط به غریبه وندها باشد که به نظر  . برخی ریشۀ این لفظ )خَریوان( را تغییر شكل یافتۀ غریب می دانند. 1

، ذیل کلمۀ باجالن( یكی از طوایف اصلی باجالن ها بوده اند و چنانكه آشكار است خریوان با غریبه وند در 11بنابر دایرۀ المعارف اسالمی)ج

بوده اند؛ در  -که برای مدتی درنه مرکز آنها بوده-کم باجالن تلفظ بسیار نزدیک می باشد )بویژه در کُردی(. همچنانكه شیره وندها سران حا

ن ثالت باباجانی یكی  از تیره های بیگ زاده شیره وَگ خوانده می شوند که بنابه شباهت ظاهری نلفظ و نوشتار آن با شیره وندها شاید بتوا

 ق دارد )همان(.گفت  که از بازماندگان شیروندها می باشند.البته این حدس نیاز به بررسی دقی
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ای بسیار پرآب در کنار سوراخ (  سرچشمهڵێدواکیلومتری از قلعۀ قبادخان یعنی در نزدیكی روستای دواله )در فاصلۀ چند

( در روبروی دواله که از طریق ێفیلێدامنۀ کوه شیفیله )ش گویند آن را از طریق کانال عظیمی که برالوند وجود دارد که می

های جانب مشرق آن قرار دارد به داخل قلعه به کوه خَریو که قلعۀ قبادخان بر روی صخره ر(ی سیاتایه)پلهگردنۀ مشهور سیاتایر

باشد. در دامنۀ گذشته سیراب کردهها میهای پرشیب زیادی را که جوی از فراز آناند، به عالوۀ اینكه باید بخشی از زمینرساندهمی

های مسطح و گاه اندکی گود وجود دارد که اگر آنها را ادامه دهیم مشخصاً به های مذکور و در مسیری که گفته شد بریدگیکوه

ن آنها رسد. نه تنها در مسیرهای مابیها در بعضی جاها به بیش از سه متر هم میهم وصل خواهند شد، عرض سطح این بریدگی

شود تا بتوان آن را راهی کوهستانی دانست، بلكه بیشتر این های کوهستانی حیوان رو هم دیده نمیراه یا راههم اثری از کوره

باشد که بسیار کم عبورومرور بر روی آن صورت هایی میدار و پوشیده از سنگریزهها، بسیار شیبشده در میان بریدگیسطوح واقع

قلعه قبادخان است یعنی تنها حاکم تاریخی درنه که نام وی و سرگذشت پر فراز و نشیب او در اذهان مردم باقی  نام اینگیرد. می

شاید بنابر همین متفاوت و  گویند از مشرق و مغرب تا جایی که محل سكونت کردها بوده حكم وی روا بوده. مانده است و می

بوده مانند دَرنَه خواهد آمد بتوان نتیجه گرفت که قباد لقبی برای حاکمان  که در ادامه« قباد خان»گاهی عجیب بودن سرگذشت 

تر الما برای رهبران مذهبی تبت و ...، البته این احتمال قویاشک برای شاهان اشكانی، فرعون برای پادشاهان مصر باستان، داالیی

ه از یادها نرفته باشد و حتی اتفاقات سایر شاهان درنه را به خاطر ابنكه او قدرمندترین حاکم درنه بودرسد که نام وی بهبه نظر می

باشند که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد. چنانكه در شرفنامه آمده که وی در زیبایی و سخاوت و صباحت و او نسبت داده

 کنیم:شود اشاره میچند داستان که در مورد او نقل می (.412: 1343شجاعت سرآمد روزگار خود بوده است )بدلیسی، 

ـ قبادخان چون در داخل قلعه سكونت داشت مجبور بودند در پای کوه یعنی داخل شهر غذا را آماده کرده و آن را به دست   

که امروزه هم -بودند دار و کامال سنگی کوه ساخته شدههای بسیاری بر روی سطح شیبوی برسانند، از پایین کوه تا پای قلعه پله

-که قبادخان آنقدر خدم و حشم داشته است که فقط برای این امر بر روی هر پله یک نفر قرار می -استآن باقی مانده آثاری از

رسید همچنان گرفت که غذایی که به دست قبادخان میرسید و با چنان سرعتی این کار انجام میگرفت تا به دم دروازۀ قلعه می

گرفته و گرنه تحمیل چنین وجب فضای قلعه انجام میبهواقع اضطرار و به علت اهمیت وجبداغ بود. به احتمال زیاد این کار در م

رسد، اما به خاطر اهمیت و ضرورت چنین کاری از این شیوه به عنوان یک هزینه و زحمتی آن هم هرروز امری نامعقول به نظر می

می زمكان( مكانی وجود دارد که به است رودخانۀ زمكان )چهو بر جانب ر "قلعۀ قبادخان"است. بر دامنۀ جنوبی شاهكار یاد شده

یعنی  باشد. در پای قلعۀ قبادخانباشد که بنابه اعتقاد مردم، محل نانوایی قلعه قبادخان میمعروف می "نوورنگی تهته"تنگۀ تنور 

-مانی که برای شكار به این حوالی میگویند زای در دل سنگ کنده شده که هنوز افرادی هستند که میبر روی کوه چاه آب دایره

 کردیم.رفتیم از آب آن استفاده می

ای داشت، از قضا روزی گوساله از طویله بیرون ـ دختر بچه ای در درنه زمانی که این شهر در اوج شكوه خود بود گوساله  

اش بازگرداند اما گوساله پشت سرش را به خانهدوید تا مگر ها به دنبال او میرفت وپا به فرار گذاشت. دخترک هم از روی بام خانه

ها یافت نشد که مسیر گوساله را های شهر چنان کنار هم صف کشیده بودند که فضای خالی بین پشت بامکرد. خانههم نگاه نمی

در اینجا بود که راه طی کند.  ڵێتغییر دهد و این باعث شد که دخترک به دنبال گوساله چند کیلومتر یعنی تا روستای کنونی دوا

دانست وی را به خانه برده بزرگ کرد. دخترک در آن خانه بزرگ شد. دخترک گم شد و مردی او را یافت و چون نام ونشان را نمی

اش آمد. چون مدتی بعد از گردید او را دید و به خواستگاریاز قضا روزی پسری که به دنبال زوجی مناسب برای خود می

بود. پسر با خورد که در شلوغی درنه گم شدهاش را میزمانی را به یاد آورد که پدر حسرت دختربچه سرگذشت دختر آگاه شد

بهت و حیرت مسئله را با پدر در میان گذاشت و پدر به او جزئیات یک خال مادرزادی را که بر بازوی راست دختر بود گفت. پسر 

ناباوری همان خالی را که پدر گفته بود مشاهده کرد. چنین شد که دختر  از دختر خواست تا بازویش را به او نشان دهد، با کمال

هم خورد. جدای از بررسی زوایای چنین دانست برادرش بوده بهاش را بازیافت و ازدواج او با کسی که تا قبل از این نمیخانواده

اشد که در این صورت بسیار چشم گیر بوده بتوان از این داستان فهمید میزان وسعت شهر میای که میداستانی حداقل نكته

دهد محلی که بطلمیوس آنرا فراموش نكنیم که بنابر نظر راولینسون اطمینان می دانند.است. مردم قدمت آن را هزاران سال می

 اور داشت توان بسازد که اگر دیاله همان گیندس باستان باشد، مینامد با این محل یكی است و هم او خاطرنشان میدرنه می

διà Δaρνɛων(، بطلمیوس در قرن اول میالدی 14کند همین جاست )راولینسون، ترجمه بهاروند:که هرودوت از آن یاد می

 زیسته است.زیسته و هرودوت پدر تاریخ در قرن پنجم قبل از میالد میمی
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بود. اما دَرنَه  تیجۀ آن حملۀ دولت مزبور بهـ به علت نامعلومی میانۀ قبادخان با دولتی مرکزی در آن زمان به هم خوردکه ن  

رفت بود دستور داده بود تا در این چند سال تا جایی که امكان آن میسال پیش این برخورد را پیش بینی کرده 0قباد خان که از 

ر سقوط نجات دهد. از خطدَرنَه را سال مقاومت کند و  0او توانست به مدت   آذوقه ذخیره کنند، در نتیجۀ این تدبیر بود که

دانست در سال آینده از طرف دشمن مورد حمله قرار خواهدگرفت دستور داد تا در حد توان علف گویند چون وی میهمچنین می

هایی که جمع کرده بودند بر های اطراف را درو و انبار کردند. سال بعد چون از حرکت دشمن اطالع یافت دستور داد تا علفکوه

ها پهن کنند و به رسم قدیم گاوها را بر روی آن برانند و آن را بكوبند! پیشقراوالن ع از جمله پشت بام خانهروی جاهای مرتف

هایشان تازه در حال کوبیدن خرمندَرنَه دشمن چون این وضعیت را مشاهده نمودند به فرماندهان خود اطالع دادند که اهالی 

مند خواهند بود، با این تدبیر آنان امید خود برای نبرد با قبادخان را از دست دادند هستند و برای مدت طوالنی از آذوقۀ کافی بهره

اندازد که در شرفنامه آمده که بیگ گلباغی میهای ساالنۀ او با عالینشینی کردند. واقعۀ اخیر خواننده را به یاد درگیریو عقب

گذشتند و خساراتی در سردسیر به گرمسیر و بلعكس از ذهاب می ها بودبیگ که مورد پشتیبانی عثمانیچون ایل و احشام عالی

داده و باید در هنگام کوچ از شد که معموالً سالی دوبار روی مینمودند باعث اعتراض قبادخان و در نتیجه بروز جنگ میوارد می

-ک قلعۀ قبادخان را در نظر بگیریم میباشد. نكته اینجاست که اگر موقعیت جغرافیایی و استراتژیییالق به قشالق و بلعكس بوده

کند راهی است که از جنوب )سمت ذهاب( به درنه و قلعۀ بینیم که تنها راهی که بیشترین شانس را برای مهاجم مهیا می

اند که موانع بیشتری را نسبت به مسیر مزبور هایی مرتفع سد کردهشود چرا که سایر مسیرها را سلسله کوهقبادخان منتهی می

ها دست به حمله زده باشد هرچند بنابر منابع مذکور هرگز بیگ به پشتگرمی حمایت عثمانیاند و احتماالً عالیایجاد نموده

نتوانست درنه را تسخیر کند و اتفاقاً این قبادخان بود که نهایتاً ایل وی را تارومار کرده و آنان را به آن سوی رودخانۀ دیاله 

(. 424- 423: 1343؛ شرفنامه، 334: 2تا که در آنجا به خدمت هلوخان اردالن در آیند )سلطانی، ج )سیروان( به شهرزور راند

کند این است که در این روایت بر خالف روایت قبل از آن ذکری از یک دولت در ای هم که این حدس را بیشتر تقویت مینكته

اند و چنین دشمنی که توانسته بدون مانع تا درنه پیشروی ودهمیان نیست و تنها گفته شده که جبهۀ مخالف دشمنان قبادخان ب

 باشد.کند باید از مسیری نزدیک حمله آورده

نفر از درباریان مورد استهزاء قرار  5ـ قبادخان مدتی را در دربار حكومت مرکزی به سر برد و در این اثناء یک بار توسط   

مدتی که اوضاع عادی شد همان درباریان را به پایتخت خود دعوت کرد، چون  بازگشت و پس ازدَرنَه گرفت و او چون بعدها به 

رفتارشان در دربار نسبت به قبادخان گردن زده    آمدند به دستور قبادخان دستگیر شدند و پس از یادآوریدَرنَه آنان هم به 

گویند محل کشته وجود دارد که می "قبادخانقلعۀ "متر در نزدیكی  3متر و طول  3ای صاف تقریباً به عرض شدند، امروزه صخره

دانند که باشد و عارضۀ سفید رنگی که ظاهراً در اثر عوامل طبیعی پدید آمده را خون کشته شدگان میشدن درباریان مزبور می

ریان که جاسوسانی هیچگاه پاک نشده اما در اثر مرور زمان تغییر رنگ داده است. البته بنا به قولی دیگر افراد مذکور نه آن دربا

فرستاده شده اما لُو رفته ودستگیر شده بودند و تعداد آنان دَرنَه و حكومت مرکزی به  بودند که پس از بروز اختالف میان قبادخان

هم  های مذکور را تعیین نمود زیرا که بعضی از آنها درتوان تعداد عارضهنفر بوده است. قابل ذکر است که به وضوح نمی 0هم 

که عمربیگ فرزند قبادخان  آرای عباسی آمدهاند. هیچ منبع تاریخی به اسارت قبادخان اشاره نكرده اما در شرفنامه و عالمتهآمیخ

قزلباشانی که از عراق عازم آذربایجان بودند را قتل عام نمود این بود که بعدها سپاهیان شاه عباس غفلتاً به درتنگ حمله کرده و 

د در قلعۀ زنجیر )قلعۀ برد زنجیر( سنگر بگیرد وی را دستگیر کرده به ادوی سپاه بردند. برادران عمر بیگ قبل از اینكه او بتوان

چون وضع را چنین دیدند نزد شاه رفته اظهار ارادت کردند، شاه هم آنان را مورد لطف قرار داده و در ادو جای داد. مدتی بدین 

را مناسب دیدند عمربیگ را برداشته از اردو گریخته به درنه بازگشتند منوال سپری شد که فرزندان قبادبیگ چون فرصت 

دانیم در اردوی شاهان استهزاء به حاکم سرکشی که تازه دستگیر شده بوده (. می354: 2آرای عباسی،ج؛ عالم320: 1)سلطانی، ج

پس از این ماجرا صورت گرفته است. پس  رسد پس احتماالً استهزاء صورت گرفته و انتقام مذکور مدتی طوالنیطبیعی به نظر می

بینیم که این رسیم که وقایع سایر شاهان سلسله درتنگ هم به نام قبادخان در اذهان باقی مانده و میباز هم به این نتیجه می

 تواند مربوط به پسر قبادخان باشد نه خود او.      واقعه می

ین( بوده است. ڕەزڵآنها نزد وی بانویی بوده به نام خال زرّین )خازن بوده است که محبوب ترین  00ـ قبادخان صاحب   

کنند. بدین ترتیب که قبادخان که پس از چند سال گویند صاحب دو زن بوه و در این باره هم داستانی نقل میبرخی هم می

کرده(، در نزدیكی شهر از شد رجعت میها که قبالً شرح داده در حال بازگشت به وطن بود )شاید از تعقیب گلباغیدَرنَه دوری از 
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اطرافیانش خواست که توقف کنند تا وی به تنهایی وارد شهر شود و همسرانش را مورد آزمایش قرار بدهد، با وجود منع اطرافیان 

شاید این  وی این کار را انجام داد و متوجه شد که همسر دومش به او خیانت ورزیده ولی بانوی اولش همچنان به او وفادار است.

 زرّین بوده است!بانو همان خال

آمد پیچیده شده بود که روزی یک جوان که از راهی دور می هاـ شهرت مهارت قبادخان در شكار در بسیاری از سرزمین  

ابت کند. از او خواست تا مهارت خود در تیراندازی را به او ث شد و سراغ قبادخان را گرفت، چون نزد وی راهش دادنددَرنَه وارد 

قبادخان هم با تیراندازی به چند بز کوهی که به سرعت در حال فرار بودند توانست تعداد نسبتاً زیادی را با موفقیت مورد هدف 

قرار دهد اما پسر جوان ادعا کرد که ثابت خواهد کرد که مهارت بیشتری نسبت به او در شكار دارد. سپس از قباد خان خواست تا 

که دستش بود به وی بدهد که او هم پذیرفت. وی پس از این درخواست خود را به وسیلۀ گیاه موسوم به لو تسبیح زیبایی را 

( کامالً استتار کرده و آرام آرام به بز نر کوهی که در حال چریدن بود نزدیک شد و تسبیح را طوری به دور شاخ آن بز نر ۆ)ل

را به سمتی که قبادخان در آن جا موضع گرفته بود هدایت نمود و به او پیچید که آن حیوان متوجه این امر نشد، سپس بز نر 

گفت در عرف باشد. پس از این ماجرا قبادخان آن پسر را تشویق نمود. پدرم مینشان داد که مهارتش در شكار بیشتر از او می

که هر کدام درای نوعی مهارت خاص در نامند وان )نخجیربان( میچیرهێاوچی )شكارچی( و آن پسر را نڕشكارچیان قبادخان را 

کرده و نخجیربان این کار را با غافل گیرکردن و شكار بوده اند بدین صورت که شكارچی با تیراندازی و از راه دور هدف را شكار می

 داده است.از نزدیک هدف انجام می

کرد، پس از مصیبت بزرگی که به ل رفتار میـ قبادخان باوجود اینكه فرمانروایی قدرتمند بود نسبت به مردم با شدت عم  

منجر شد و بعداً به آن اشاره خواهیم کرد دیگر چیزی نماند تا بر آن مالیات ببندند. روزی قبادخان با اطرافیانش از دَرنَه ویرانی 

لنگان از یک سراشیبی به  کرد که ناگاه مشاهده کرد که بُزی الغر لنگرا نگاه میدَرنَه فراز قلعه اش با ناامیدی مناظر اطراف 

 باشد، قبادخان بالفاصله دستور داد تا بر آن بُز مالیات متناسب با آن بسته شود؛سمت پایین در حال حرکت می

ێسانرج مهر خهقواوخان هه     ێی زانهاته خوار له مله ێلبزنه شه
1 

د، چرا که در شرفنامه آمده که وی که فرزند باش 2رسد مربوط به پدر قبادخان یعنی عمربیگچنین سرگذشتی به نظر می

کرد اما شده بوده ابتدا بسیار بر مردم ظلم میبیگ یعنی بانی سلسلۀ درتنگ که ابتدا حُلوان خوانده می-راو)سهراب(ۆزوراب یا ز

بادخان یعنی تنها (؛ احتماالً این داستان هم چنانكه ذکر شد به ق411: 1343بعدها توبه کرده حاکمی بسیار نیكو شد)بدلیسی، 

حاکم درتنگ که اسم و سرگذشت شگفت آور او در اذهان مردم باقی مانده نسبت داده شده است. دوم اینكه طبق منابع تاریخی 

معتبر در زمان قبادخان درنه هنوز شهری آباد بوده و حتی پس از مرگ او و در زمان شاه عباس اول، پسران وی از چنان قدرتی 

اند. حتی در برخی هم آن را اند آنان را قتل عام کردهد که در حمله به قزلباش ها که از عراق عازم آذربایجان بودهانبرخوردار بوده

: ذیل کلمۀ باجالن(. پس این داستان مربوط به آخرین حاکم 11المعارف اسالمی، ج؛ دائرۀwikifegh.irاند )مرکز ایل جاف دانسته

 باجالن بوده است. درنه پیش از ویرانی آن و یک حكام

گویند یكی از پادشاهان درنه زَرقَرنه )تطور یافتۀ ذوالقرنین( نام داشته که دو شاخ بر باالی سر وی بوده و او ـ همچنین می  

کرد. نهایتاً یک نفر را به نمودند سربه نیست میهم برای اینكه کسی به سرّش پی نبرد تمام کسانی را که موهای او را اصالح می

مانندی که داشت زنده  نگه داشت و از او قول گرفت تا سرّ شاه را فاش نسازد. چند شب پس از آن واقعه طر جمال و کمال بیخا

شاه نمی توانست بخوابد این بود که ماجرا را به آرایشگر که بسیار هم دانا بود در میان گذاشت. او هم گفت باید یک نی را ببری و 

سازی؛ شاه چنین کرد اما صدای او آنگاه نی را در داخل رودخانه رهاو سرّی را که داری بازگو کنی و  آن را جلو دهانت قرار بدی

جهان به سرّ او پی بردند. پیداست که این داستان مربوط  های رودخانه بازگو شد و این چنین بود که تمام مردمدر تمام پیچ و خم

آن را مربوط به درنه دانسته اند جای سؤال دارد اما احتماالً به این خاطر که هم به داستان مشهور ذوالقرنین است اما اینكه مردم 

 اند.ای داشته آن دو را به هم مربوط ساختهداستان ذوالقرنین و هم عظمت درنه برای مردم حالتی افسانه

 

                                                           

 پایین آمد          قبادخان باز هم ) یعنی با این وضع هم( مالیات می گیرد ێ:      بُزی لنگ از گردنۀ زان.  یعنی 1

 "تلفظ تسهیل شده [ "ر(مهۆمیرومَر ) میر "آمده که احتماالً اسم چشمه معروف به  "میرعمر ". در برخی منابع تاریخی نام وی به صورت  2

شود همچنانكه _ر( تلفظمهۆباشد چراکه به طور سنتی عمر به صورت هُمَر )ه)دواله( هم مأخوذ از نام وی می ڵێدر نزدیكی دوا ]"رمهۆمیره

 سمان و...ۆعباس به صورت هَواس و عثمان به صورت ه
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 ب( دنگی
باشد. اگر جویبار پرآبی گذشته ای پر رونق میهای بسیاری از باشد که حاوی آثار و نشانهروستایی آباد و پر از باغات می دنگی

رسیم به نام دوآب که شود و موسوم به چَمی دنگی است را ادامه دهیم به محلی میکه از دنگی گذشته به طرف جنوب سرازیر می

ه تسمیه آن نیز پیوسته است. وجشده میدر اینجاست که این شاخه از شهر به شاخۀ اصلی شهر درنه که از قلعۀ قبادخان آغاز می

پی تهای در روبروی روستا وجود دارد به اسم تپۀ قلعه )باشد. تپهگزره و چَمی دنگی میباشد که محل تالقی چَمیبه خاطر این می

بیگ گُو (  یعنی بهرامنهڕەددَرنَه )های چهارگانۀ بخش دنگی )قسمت دوم از قسمت 1گویند محل سكونت وکیل( که میاڵق

تنها کسی است که نامی از وی باقی مانده، در سطور دَرنَه های ( بوده است که او هم مانند حكام سایر بخشوۆگ گیوه)بارام

-کنیم چرا که قسمتهای وجود یک بنا را مشاهده میپردازیم. اگر به باالی تپه سعود کنیم به وضوح نشانهبعدی بیشتر به او می

توان آثار دیوار سنگی را مشاهده کرد. دماغۀ تپه باشد و هنوز میمت داخلی آن میتر از بخش اعظم قسهای کناری تپه برجسته

باشد که ظاهراً محل بارو یا برج مراقبت قلعه بوده که معموالً دایره وار بنا هم که رو به مشرق است به شكل دوایر متحدالمرکز می

هایی از تر از اکنون بود با توجه به قسمتآثار قلعه نمایان گفت سال ها پیش کهترین اهالی دنگی میشده است. یكی از مسنمی

اتاق را شماره کردم و دریافتم که روی بنا به جانب شمال یعنی به سمت شاخۀ شمالی شهر  12دیوار که قابل رؤیت بود شخصاً 

شده بوده است. همچنین ع میشد و پشت آن به جانب شاخۀ جنوبی شهر بوده که از دَرنَه شرو( آغاز میکزی)ێکه از کزدَرنَه 

های بسیار بزرگی که مانند و نیز کوزهها و دیوارهایی بتنیسازی یا ایجاد تغییر در آن، حوضعده ای از اهالی روستا در هنگام خانه

 "لعه تپهق"همان  "تپۀ قلعه"این احتمال وجود دارد که اند. با تخته سنگی روی آن پوشانده شده بود را به وضوح مشاهده نموده

ذکر شده است  2آرای عباسی در کنار چكران )جیگیران(، ارکله )ازگله(، خرخره )قلقله( و کرندباشد که در شرفنامه و عالم

باشند. در روبروی روستا سطح دانیم این نقاط امروز جزو ثالث باباجانی می7 چنانكه می(412- 424: شرفنامه ؛322: 1ج سلطانی،)

است از آن به عنوان محل خرمن انندی وجود دارد که صاحبان زمینی که آن سطح در داخل آن واقع شدهمکامالً مسطح و بتن

کنند. از دیگر آثار دنگی درختان گردوی بسیار تنومندی است که به صورت پراکنده در باغات دنگی وجود دارند و استفاده می

                                                           

هر دَرنَه اطالق می شده است. آنان تحت امر . چنانكه در پاراگراف دوم صفحۀ اول اشاره شد وکیل عنوانی بوده که به حكام نواحی سه گانۀ ش 1

 پادشاه که در دَرنَه ساکن بوده قرار داشتند.

 که اسم این که معتقدم قویا اینجانب که است شده ذکر هم« آباد تف» نام  به مكانی اسم مذکور اسامی کنار در عباسی آرای عالم کتاب در . 2

که الف( بنابه  است فراوان آب وجود اثر در شده آباد( معنای به ای استعاره صورت به) یا و رآبشا معنی به« تاف آباد»یا  "تاف ئاوه"اصل آن 

تسلط رسم الخط عربی الف آن به صورت مقصوره نوشته شده مانند رحمن )رحمان(، موسی و..  ب( به خاطر اینكه متن به فارسی بوده ئاو 

ه هم مرسوم هست. بنابراین با لحاظ کردن این دو نكته تف آباد می شود تاف ئاوا که کُردی را به صورت آب فارسی نوشته اند، چیزی که امروز

 در و موجودند هم اکنون که شده ذکر قلقله یا خرخره و جیگیران درنه، کنار در آباد تاف یا آباد تف متن این دقیقاً بروزن تازاوا هست. بعالوه در

 واقع ثالث نزدیک تنها نه هم آن که کرند بعالوه دارند، فاصله آباد تازه از کیلومتر چند تنها هم قلهقل و درنه هستند و اتفاقاً واقع باباجانی ثالث

 .گنجد نمی مقاله این در متاسفانه که دارد وجود بسیاری مستندات هم باره این در باشد. می هم ها ثالثی از زیادی تعداد مسكن بلكه شده

 که گوران؛ خان سلیمان قلعه شاید) داشت وجود قلعه سراب نام به بسیارپرآبی چشمۀ پیش سال چند همین تا آباد تازه مرکز در نمونه برای

 حرکت این تالفی در بود خان سلیمان دایی که هم ولدبیگی مشهور خان بیگ بهرام که رساندند قتل به را وی کرده قیام او علیه قلخانی مردم

 باالی در که گاو یک گویند می اینكه جمله از شود می نقل آن مورد در بسیاری شگفت های تانداس که( رساند قتل به را مردم این از بسیاری

 این که است ذکر قابل آمد، بیرون قلعه سراب از مدتی از پس که افتاد کوه آن باالی عظیم چاله داخل در نور کوه نام به شهر به مشرف کوه

 یا و سازی خانه هنگام در که کنند می نقل آباد تازه کنونی مردم از برخی همچنین! است شده سازی خانه آن برروی شده پر اکنون چشمه

 بسیار شواهد طبق صورت درهر. اند نكرده برمال را قضیه این بنابه شرایط که اند  کرده کشف را بزرگی بسیار زیرزمینی آب های کانال نوسازی

 مسطح مانند جغرافیایی دشت حُر شرایط از جدای. نیست شده آباد تازه مكانی شدبا هرچه )دشت حُر( واقع استڕآباد که در دشت و تازه زیاد

 های تپه وجود النهرین، بین در بشری تمدن کهن مراکز به بسیار نزدیكی و بودن ارتباطی پرآبی، حاصلخیزی، کوهستانی، ای منطقه در بودن

 و شناسایی فرهنگی میراث سازمان توسط ها تپه این از یكی بتاً فقط سفانهمتا که) باشند می کوزه های تكه و سفال از مملو که زیاد  نسبتاٌ

همان اور ) کلمه « ڕو» اینجانب معتقدم که  .دارد  آباد تازه ور )حُر( دشت بودن کهن از نشان( محافظتی هیچ بدون البته) است شده ثبت

 متون در متاسفانه .است بوده شهر یک بلكه آباد تنها نه قدیم از نجاای که دارد نكته این از نشان باستانی به معنی شهر( می باشد که همین

 به تیشه وفقط فقط متاسفانه که دیگری بسیار موارد و زنجیر برد سراب داستان مانند داستانی نویسند؛ می و نامند می حُر دشت را آن رسمی

 به که جاهایی و نشده پرداخته( حر دشت حتی و)  آباد تازه تسمیه وجه به دقت با منبعی هیچ در .زند می مرزوبوم این فرهنگی میراثُ  ریشه

 .باشد می پسند عامه سنتی متاسفانه هم این که اند کرده مكررات تكرار اند پرداخته آن
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حل شهری آباد بوده. از جملۀ این درختان گردو درخت مشهوری گویند این درختان متعلق به زمانی هستند که این ممردم می

متری دنگی و در پایین دست جاده با حیرت  154)یعنی درخت گردوی گرد و تنومند( که در حدود  "ڕزه خێگو"است به نام 

 ڕزه خێگو"گفتند: میشنیدم که به نقل از پیشینیان خود باشد، بنده از کودکی به کرات از والدینم مینظاره گر گذر زمان می

باشد که هنوز اسالم در این نواحی یعنی این درخت گردو توسط زردشتیان کاشته شده. منظور آنان زمانی می "1کردهورگه

)درخت گردوی خرمن(  "رمانزه خهێگو"گسترش نیافته بوده. البته االن هم درخت گردویی در اطراف دنگی وجود دارد به اسم 

 "ڕزه خێگو"ظم تنۀ آن از بین رفته و حتی سوزانده شده اما معلوم است که در صورت سالم بودن بسیار از که هر چند قسمت اع

بود. در جنوب دنگی گورستانی بزرگ و سنگالخی وجود دارد که قسمتی از آن بر اثر جریان آب از بین رفته است هم تنومندتر می

-محل شهر بوده است، قابل ذکر است که جهت گورها رو به جانب قبله میشود که این گویند آن هم به زمانی مربوط میکه می

های بتنی مانند و نیز لوله باشد. همچنین در روستای مله توالت که بر فراز روستای دنگی و در مشرق آن قرار دارد آثاری از حوض

و( که در تپۀ قلعه ۆگی گوهیگ گُو)بارامبهای بتنی مانند وجود دارد. وکیل قبادخان در دنگی شخصی بوده است به اسم بهرام

سكونت داشته است. نكتۀ جالبی که در مورد پسوند این شخص وجود دارد این است که این پسوند در واقع نام مردمی است که 

 آنها در دهد که احتماالًشوند که این خود نشان میو( خوانده میۆکه گُو )گ 2انداکنون در سطح شهرستان ثالث باباجانی پراکنده

شود و هردوی این ذکر می 3ری(ۆاند. اسم آنان معموالً در کنار مردم دیگری به اسم گاخوری یا گاوخوری )گاخدرنه حضور داشته

و( وجود دارد که ذکر آن خالی از ۆاند. داستان زیبایی در مورد مردم گُو )گباشند و بر مذهب شافعیدو طایفه از کردهای جاف می

 لطف نیست:

بردند، در یک زمان هفت تن از پسران گُو با هفت تن از ری در کنار هم و در شهر دَرنَه به سر میۆزگاری مردم گُو و گاخرو

ری ازدواج کردند. پسران گُو از دختران ۆری ازدواج کردند و هفت تن از دختران گُو با هفت تن از پسران گاخۆدختران گاخ

ری صاحب هفت پسر شدند؛ دانایان گُو این واقعه را به فال نیک ۆگُو از پسران گاخری صاحب هفت دختر شدند و دختران ۆگاخ

ای مبدل گشت نگرفتند و به این باور رسیدند که زوال و افول گُوها نزدیک است. مدتی بعد شهر دَرنَه در اثر سیلی مهیب به ویرانه

چوپانی زندگی خود را با چرانیدن دَرنه كی از نواحی اطراف وها هم مانند بیشتر اهالی نابود شدند. در همین احوال و در یۆو گ

که متعلق به پیرزنی تنها بود وجود داشت. یک روز پیرزن نزد چوپان که  4بُزی بدون شاخچرخاند. در گلۀ او های آبادی میگله

دوشد!؟ چوپان که فقط تنها بز او را می تازه گله را از چراگاه برگردانده بود آمد و زبان به گالیه گشود که چرا چند روز متوالی است

هم با اظهار تعجب بیان داشت که حتی یک بار هم بز او را ندوشیده است! اما پیرزن که واقعاً بزش را دوشیده بودند قانع نشد و با 

دون شاخ پیرزن برد حواس خود را متوجه تک بز بناراحتی به خانۀ خود بازگشت. روز بعد چوپان که همچنان در تعجب به سر می

                                                           

 . گه ور )گَور( به معنی گبر یا زردشتی 1

(. آنان ندرتاً هم در شهرستان های اطراف)مانند ۆم ە، بناری بمیان، بانی پاریاو ڕە ە. مانند روستاهای حرمیان، بانی پاریاب و پای کوه بمو)ه 2

یان( سكونت دارند. باغ تفریحی و  ڕە ەگُدار در جوانرود( و حتی در مناطقی از کردستان عراق مانند زَرَیان)َز ەمی بگار)چشم ەروستای چ

و( ۆوجود دارد که بانی آن یعنی سیّدخان از مردم گُو )گ ی خان( ە( به نام باغ سّید خان )باخی سۆم ەمشهوری هم در پای کوه نامی بَمو)ب

 بوده است.

و( از جمله ساکنان قدیمی منطقۀ ثالث باباجانی و ۆ. این مردم هم که طایفه ای مشهور می باشند بنابه اعتقاد مردم به همراه مردم گُو )گ 3

ی ها( بوده اند؛ اکنون ساکنان اصلی داالهو که بخش بزرگی از آن حتی سراسر کوهستان داالهو)به همراه برخی طوایف دیگر جاف مانند الیاس

جزو شهرستان ثالث باباجانی محسوب می شود طایفۀ قلخانی می باشند.حتی اکنون روستاهایی وجود دارند که از جاف ها و پیرو مذهب 

اهل حق فراگرفته اند. من به شخصه گورستان هایی در  شافعی می باشند اما دورتادور آن را روستاهای قلخانی که پیرو مذهب یاری )یارسان( یا

)پشت گاری( که جزو داالهو و اهل حق محسوب می شوند مشاهده نمودم که به شیوۀ مسلمانان روی گورهای ڕێمناطق موسوم به پشت گا

ن آنان با مسلمانان تفاوت دارد، خود آن به سمت قبله می باشد؛ زیرا قلخانی ها پیرو آیین یارسان)اهل حق( می باشند و شیوۀ دفن درگذشتگا

اهالی هم این نكته را تأیید می کردند. البته چنین گورستان هایی در سرتاسر داالهو پراکنده اند. حتی برخی از طایفه های بزرگ و کوچک 

هبی با یارسان قابل تأمل می باشد. باتوجه به اختالف بارز مذاین امر زی( می دانند که ۆقلخانی خود را باباجانی و برخی هم تایجوزی ) تاوگ

 ێا و جڵر ق ەری)گاوخوری( ها هم اکنون بیشتر در دشت ذهاب والبته در برخی مناطق ثالث باباجانی مانند سرقلعه و جیگیران)سۆگاخ

می گویند مرکز اولیۀ که –گیران( و به صورت جزئی در برخی روستاهای دیگر ثالث باباجانی مانند یاقووجان)یعقوب جان( و اطراف نگرۀ عالی

 ساکن می باشند. -باباجانی ها در منطقه پس از برآمدن از دولی دره بوده

 )کُل به تفخیم الم( می باشد که نوعی بسیار نادر می باشد.ۆڵ. لفظی که برای بُزهای بدون شاخ به کار برده می شود ک 4
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کرد، پس از اینكه گله مدتی چرید و به چراگاه اصلی رسید چوپان متوجه شد که بز پیرزن از گله فاصله گرفت و به راه افتاد، 

باال رفت، چوپان هم پشت سر بز از درخت وَن چوپان هم با کنجكاوی تمام به تعقیب آن پرداخت. کمی بعد دید که بز از یک 

مكد... او هم نوزاد را پس از اینكه شیرش را کمال ناباوری دید که پستان بز را نوزادی به دهن گرفته و می درخت باال رفت و با

دوشیده این نوزاد بوده خورد آغوش گرفت و با خود به روستا آورد و آن را به خانۀ پیرزن برده و به او گفت که کسی که بز او را می

رد. پیرزن هم با خوشحالی وصف ناشدنی بچه را نزد خود نگه داشته و کمر به بزرگ کردن او نه او! سپس ماجرا را برای او تعریف ک

باشد. به همین خاطر است که گُوها هنوز هم از جوهای بسیار معلوم شد که آن نوزاد،تنها بازمانده گُوها میوبست. پس از پرس

کنند که این نوع بز در واقع برای آنان به آن چنین استدالل می( استفاده نمی کنند و برای ۆڵبزنی کشیر و گوشت بُز بدون شاخ)

اشی(هم که بخشی از آنان در دوله دره و بقیه در ڵنوعی حكم مادری دارد. نظیر چنین گرایشی هم در بین طایفۀ کالشی)ک

تر اینكه نكته قابل توجهکنند، مجاورت آن سكونت دارند وجود دارد به این صورت که آنان هم از خوردن گوشت گاو خودداری می

ها به وجه تسمیه کنند. شاید این رفتار کالشیها زندگی می( نیز در ذهاب یعنی در مجاورت گاخوریهااشیڵکای از آنان)عده

باشد هر چند داستانی متفاوت دربارۀ دومی وجود دارد که در اینجا مجال طرح آن نیست؛ زیرا یكی به ها ربط داشتهگاخوری

{ نام دارد ڕێکند. همچنین یكی از نقاط مشهور ثالث باباجانی گاری}گامشهور شده و دیگری از خوردن آن خودداری میگاوخور 

ای با هم در ارتباط هستند ها به شیوهباشد و به احتمال بسیار تمام اینرو مییا راه گاه "راه گاو"که برخالف تصور عموم به معنای 

ر قرون کهن باشد. امید می رود که به همت محققان زوایای پنهان آن روشن گردد. امروزه در بین که شاید یادگار توتم پرستی د

دهد! مردم ثالث باباجانی این باور وجود دارد که در هر سالی که یک شخص گُو فوت کند در آن سال درخت وَن ثمرۀ بیشتری می

 درخت وَن شیر داده و زنده نگه داشته بود.  ( نیای گُوها را بر روی یکۆڵکشاخ )یادمان نرود که بز بدون

دانند مسموم شد و بیگ گُو به علتی که برخی آن را طمع به ناموس یک زن و برخی ماجرایی سیاسی میگویند بهراممی  

آورد اما میمرغ آب پز شده بر سر سفره بیگ در آنجا مهمان بوده برای او تخمدرگذشت. ماجرا از این قرار بوده که زنی که بهرام

قبل از اینكه این کار را انجام دهد سوزنی را آماده کرده و نوک آن را با سمّی مهلک آلوده کرده سپس آن را به آرامی درتخم مرغ 

ای هم که این کار زن را نه نتیجۀ اقدامی شد. عدهکرد و بیرون آورد بدین ترتیب اثری از این کار پیدا دیده نمیآب پز شده فرو

بیگ به خانۀ آنها آمد دست به گویند او در مرحلۀ چهارم که بهرامدانند میبیگ به ناموس وی میکه به خاطر طمع بهرامسیاسی 

ای از او پذیرایی کرد که مال مرغی به رنگ سفید بود، سپس با پز شدهاین کار زد؛ به این ترتیب که در مرتبۀ اول با تخم مرغ آب

بیگ نشان رنگ از او پذیرایی کرد؛ و به این صورت خواست به بهراممرغ مرغی سیاهفعۀ سوم با تخممرغ مرغی قرمزرنگ و در دتخم

بیگ از درخواست خود دست دارد اما بهرامدهد که زنان فرقی با هم ندارند و این هوس او است که وی را به چنین کاری وا می

بیگ که باز هم درخواستش رد شده بود پس از طی مسافتی از رد. بهرامبردار نبود در نتیجه آن زن او را در دفعۀ چهارم مسموم ک

کند به همین دلیل از آنان خانۀ زن به همراه خدم و حشم خود، به آنان گفت که در بدن خود احساس گرمای جانكاهی می

اف دنگی منتقل کردند و بر روی آن ای در اطرترین نقطۀ آن نواحی منتقل کنند، آنان هم او را به نوک قلهخواست تا او را به خنک

سوخت که جان بیگ چنان در آتش ناشی از سم میبیگ را به داخل آن حمل کردند. اما تن بهرامسیاه چادری برپا کردند و بهرام

بر روی  شود و( به معنی محل برافراشتن چادر شناخته می1به در نبرد و در همان جا جان سپرد. این قلّه اکنون به چادرگه)چاورگه

 شود که سطحی مسطح دارد.روی نوک قله مساحتی در حدود برافراشتن یک سیاه چادر دیده می

 

 ر(ەوێو کز ێوَر )کزپ(کزی و کزی
باشد. تنها وکیل این بخش از شهر درنه که اسمی از او برجای مانده کزی اکنون روستایی کوچک و دورافتاده در دولی درَ می

دانند ولی اکثراً این ای مانند گُوها علت فروپاشی شهر درنه را سیلی عظیم می. هرچند عده2ته()باوه ته شخصی بوده به نام باوَ تَتَ

که از خانۀ یكی از اهالی این بخش از شهر به نام موسی معروف به موسی کزیوَر )مووسا  3کنندگیری ذکر میعامل را بیماری همه

                                                           

است که تلفظ آن حالتی مابین حروف واو، دال و الف می باشد و بنده به  . حرفی که با واو نوشته شده در واقع واو نیست بلكه حرفی خاص 1

 خاطر نبود عالمتی که معرّف چنین تلفظی باشد از واو استفاده کردم. در لهجۀ هورامی هم چنین حرفی در کلمۀ ئه وا به معنی مادر تلفظ می

 طه بر روی آن نوشته می شود تقریر گردد. شود. اگر به خطا نرفته باشم قرار است این حرف به صرت دالی که سه نق

 . باوَه به معنی پدربزرگ می باشد. 2

 )گرانَتِ( می نامند.ێ. طاعون و یا بیماری مشهوری که در کردی آن را گرانه ت 3
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ای از اهالی درنه که جان سالم . عده1برگرفته آن را به گورستانی عظیم تبدیل نمود ر( آغاز شد و به سرعت تمام شهر را دروهێکز

در برده بودند به طرف مغرب و احتماالً به بغداد مهاجرت کردند. پس از هفت سال چند تن از آنان به درنه بازگشتند تا از اوضاع به

ند که سنگی بر روی آن قرار داشت، سنگ را برداشتند و دیدند و احوال آن آگاه شوند، در نزدیكی شهر کوزه ای را مشاهده کرد

که حاوی مقداری عسل است. یكی از آنان با انگشت خود کمی از عسل را چشید اما جابه جا بر زمین افتاده جان سپرد، همراهان 

ای . در چند دهۀ گذشته عدهای را دیدند برای همیشه شهر خود را به فراموشی سپردند و دیگر بازنگشتنداو هم که چنین صحنه

از اهالی ثالث باباجانی در بغداد با کُردهایی آشنا شدند که شكی در اینكه آنان در بغداد ساکن هستند نداشتند اما با کمال ناباوری 

پ ته"كان دره ) حتی جاهایی دیگر از جمله روستایی در تپ و سولَاز آنان جزئیات دقیقی در مورد موقعیت، نقاط و روستاهای دول

های مربوط به شهر زی عالی( و داستانۆه -روستای اولیه یا قدیمی-ن ۆکێگین در شرق دڵتاهڵدر تفرجگاه چا "کانهۆڵو س

اند اما به خاطر بیماری فراگیری که روی داد و گفتند پدرانشان در روزگاران بسیار قدیم در درنه ساکن بودهدرنه شنیدند؛ آنان می

مردم شد مجبور شدند برای همیشه آن منطقه را ترک کنند. آنها گفته بودند قبل از اینكه شهر را ترک کنند  باعث مرگ اکثریت

های خود از جمله خزانۀ شاهی را در غاری در روبروی قلعۀ قبادخان یعنی در روبروی روستای کنونی درنه قرار بسیاری از دارایی

های کوه را که در سطحی باالتر از دهانۀ غار ها و صدها تُن  از سنگریزهد و نهایتاً دهانداده سپس در غار را به سختی مهروموم کرده

اند که غار برای قرون متمادی و شاید برای همیشه غیرقابل دسترسی گردیده قرار داشته را چنان به سمت پایین هدایت کرده

واحی غاری وجود دارد که به وسیلۀ دیواری سفیدرنگ های سنگی آن نگویند که بر دل یكی از پرتگاهاست، هر چند برخی می

مسدود شده است.شاید ذکر یک نكته در اینجا خالی از لطف نباشد؛ طبق نظر غالب، باباجانی ها در زمان تیمور لنگ و به همراه 

گوید هی اهالی که میالنهرین به ثالث باباجانی امروزی کوچانده شدند که این نظریه با سنت شفابرخی طوایف دیگر جاف از بین

شود اما تعدد این هرچند صرف تشابه لفظی دلیل بر صحت مطلبی خاص نمی –ها شخص باباجان )جد باباجانی که با جد قبادی

ها ارتباط ای قابل توجه میباشد که بنابرآن شاید بتون گفت قبادیامر که در این مقاله به آن پرداخته شده و خواهد شد مسئله

ها برادر بوده( از چمجمال در کردستان عراق به ثالث باباجانی آمده اند و ولدبیگی -قبادبیگ و خانای قبادی دارند معناداری با

دانم که این کوچ همخوانی دارد. اما اینجانب هرچند مخالفت یا موافقت کاملی با نظریه مهاجرت آنان ندارم اما محتمل می

ها می توان ادعا کرد که طایفه باباجانی جزو ت گرفته است، با توجه به برخی قرینهاحتمالی بسیار پیشتر از دوره تیموری صور

-بوده و هستند. ب( ساکنان اصلی محدوده قدیمی شهر درنه )دولی دره( از قدیم االیام باباجانیاند؛ الف(ساکنان اصلی درنه بوده

های اصیل از لحاظ جمعیت و نیز وسعت امالک به روشنی اکثریت یبا وجود اینكه باباجانتخصیص نام باباجانی بر ثالث )احتماالً 

دهند( به خاطر مرکزیت نشینی آنها آن هم در زمان اقتدار درنه بوده نه در هنگام متروکه بودن شهرستان مزبور را تشكیل نمی

-ناطق اطراف تعمیم داده شده و میشمارشی اسم مرکز یا مرکزنشینان بر سایر مدولی دره. چنانكه در طول تاریخ به طور غیرقابل

باباجان در غرب شهر باوَجان یا گردنهها و بعضاً سابقه حضور آنها در ایران و عراق )از ملهشود. ج( پراکندگی بسیار زیاد باباجانی

طور باورنكردنی  ک تا چمچمال و خانقین و قصرشیرین( آن هم بهرهێکرمانشاه گرفته تا کامیاران، پاوه، کرندغرب، شهر کالر و کو

شد. ها بودند محسوب میتقریباً در امتداد نقاطی که زمانی جزو مناطق مرزی قلمرو قبادخان و سایر حكام درتنگ و بعدها باجالن

خوانند؟ اند. در صورت صحت این فرضیه چرا تمام اینان خود را باباجانی میپس احتماالً برخی از اینان ساخلوهای حكام درنه بوده

کنند )تعداد این اشخاص اگر امروز و از شخصی میانسال اسم اجداد خود را تا شخص باباجان ذکر می ا اینكه مردم باباجانیبد(

کنند از تاریخ ها را هم با جزئیات فراوان ذکر میهای کوچكترین خاندانرسد(و سرگذشتنسل می 12شروع شود به حدود 

کنند که این مسئله با توجه اطالعی میه پیوندهای خانوادگی و خاندانی با آنان اظهار بیهای مذکور بویژه نحوپراکندگی باباجانی

ز )طایفه( ۆهای هباشد.حتی هنوز معلوم نیست که برخی از زیرشاخهها بسیار شگفت انگیز میبه حجم و گستردگی این مهاجرت

ر از مورد قبل جای تعجب داد. به نظر اینجانب رمز این ابهامات چهارگانه باباجانی واقعاً جزو آن هوز هستند یا نه که این هم بیشت

شد، در صورت چنین قدمتی تاریخ ها نهفته است که بیش از آن چیزی هست که تا امروز تصور میتر باباجانیدر قدمت کهن

م نیست. این احتمال هم هست که ای در رابطه مسئله موردنظر کهای گم شدهتواند به درنه بازگردد. البته چنین حلقهباباجانی می

به  "قلب آوایی"بوده باشه که در اثر  -به معنی مسئول باج یا مالیات-)از اسامی باجالن ها( Bajwanباوَجان در اصل باجوان/

و صورت باوجان/ باباجان درآمده باشد، چنین مواردی بسیار هست؛ قازانج و قانجاز به معنی نفع، بَفر و برف، هَولیر و اربیل 

                                                           

رای نفرین ب "مرض موسی کزی وَر". حتی امروزه هم برخی از سالخوردگان ساکن ثالث باباجانی در هنگام عصبانیت شدید از اصطالح  1

 شخصی که آنها را عصبانی کرده است استفاده می کنند! 
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ها داریای یک جد مشترک ها و قبادیها، ولدبیگیو...، نیز اینكه طبق سنت شفاهی باباجان یا پدر او).. باباجانیDelhiو Dehliحتی

دست داشته که طبق هستند( لقب چپان به معنی غارتگر ) شاید هم دارای مسئولیت مالی و اقتصادی دولت بوده( و یا چپ

-دانیم که یكی از معانی مشهور باجالن باجگیر میباشد. میان)به معنی باجگیر( بسیار نزدیک میاحتمال اول این به معنای باجو

ها دانست. ها را اگر نه از قبایل اصلی باجالن الاقل جزوی از مجموعه قبایل متحد باجالننابر مطالب فوق شاید بتوان باباجانی.باشد

 نیاز به تحقیقات ژرف دارد.تبیین این فرضیه و فرضیات مشابه در تحقیق حاضر 

 

 نجیر(ەردی زراوی بهت( سراب بَردِ زنجیر )سه

شود اکنون جزو شهرستان جوانرود محسوب این روستای بزرگ با اینكه به طور سنتی جزوی از ثالث باباجانی محسوب می  

بوده که محل فرمانروایی سومین وکیل قبادخان ای بر روی آن بنا شده ای وجود دارد که زمانی قلعهشود. بر فراز این روستا تپهمی

گویند که نوشیروان بسیار عادل بوده است چنانكه وان( بوده است، وزیر او شخصی بوده به نام بختیار. میوشیرهیعنی نوشیروان)نه

 -زنجیر فاصله انداخته که اکنون جاده مابین آن و روستای سراب بردِ-به دستور او زنجیری را از دربار به پای کوه روبروی قلعه 

شد )زنجیر را به دور پایه یا گردن کشیده و آن را از گوی پایه دار بزرگی که از ساروج ساخته بودند و نزد مردم سنگ خوانده می

 تا هر کس که شكایتی داشته به راحتی و بدون نیاز به طی مراحل مختلف و با تكان دادن 1گوی پیچیده بودند( آویزان کرده بودند

آرای عباسی جزو درتنگ زنجیر بتواند آن را به گوش شخص نوشیروان برساند. سراب بردِ زنجیر همان قلعۀ زنجیر است که در عالم

-(. ضمناً به احتمال زیاد این عدالت نابی که به نوشیروان حاکم برد زنجیر نسبت می220: 3آرای عباسی، جذکر شده است )عالم

باشد. روزی زنجیر تكان خورد و به نوشیروان اطالع دادند که درازگوشی انوشیروان ساسانی میا خسرودهند نتیجه تشابه اسمی او ب

خودش را به آن مالیده و منتظر دستور شما هستیم تا آن را دور کنیم. اما نوشیروان امر کرد تا حیوان را نزد وی آوردند، او 

هم دستور داد تا صاحب آن را پیدا کرده نزد وی آوردند سپس او را مشاهده کرد که آن حیوان بسیار نحیف و مریض شده، او 

مكلف کرد که تا یک ماه دیگر عالوه بر اینكه االغ را سالم و فربه کند که باید به آن سواد هم بیاموزد! وگرنه گردن زده خواهد شد. 

د و دست به زانو در یک گوشه نشست، او دختری مرد هم با اندوهی بسیار به خانه بازگشته ماجرا را برای خانوادۀ خود تعریف کر

داشت که سواد خواندن و نوشتن داشت. دختر نزد پدر آمد و به او گفت االغ را شما تیمار کرده خوراک آن را تهیه کن و من هم 

ا خوشحالی تمام جو آموزم... دختر کتابی آورد و بر روی صفحۀ اول آن مقداری جو ریخت، االغ بیچاره عرعرکنان و ببه او سواد می

را خورد. دفعۀ بعد دختر همین مقدار جو را این رو صفحۀ دوم کتاب ریخت و خر باز با خوشحالی آن را خورد... دختر این کار را به 

طور منظم و برنامه ریزی شده تا جایی ادامه داد که دیگر االغ بر روی تمام صفحات کتاب جو خورده بود. پس مرد االغ فربه و 

را به دربار برد و کتاب دخترش را جلوی او گذاشت، االغ هم چون روی صفحۀ اول کتاب یک دانه جو هم ندید با پوز و یا  سرحال

زبانش آن را ورق زد تا مگر در صفحۀ دوم مقداری جو بیابد! و بدین ترتیب آن حیوان تمام صفحات را در جستجوی جو ورق زد و 

ان صاحب خود را نجات داد. شاه چون از اصل ماجرا آگاه شد بسیار خشنود شد. در این هر چند چیزی نیافت اما با این کار ج

داستان چیزی که توجه اینجانب را به خود جلب کرده این است که دختری در خانواده ای ساده در درنه سواد خواندن و نوشتن 

باشد که نسبت د نشانه رفاه درنه و در نتیجه قدرت میتواند نشانه ای از رواج سوادآموزی به طور عمومی که خوداشته، که این می

 باشد.به آن زمان بسیار حائز اهمیت می

کشد، با گویند روزی دیگر زنجیر تكان خورد و خبر دادند که ماری بزرگ خود را به دور زنجیر پیچیده و مدام آن را میـ می

به دنبال آن به طرف دل کوهستان به راه افتادند، پس از طی مسافتی ای از درباریان و به دستور نوشیروان عده 2های اژدهااشاره

زیاد دیدند که مار داخل غاری شد و آنان هم به دنبال او وارد غار شدند و با اعجاب دیدند که اژدهایی دیگر یک بز کوهی را 

تواند آن را فروبلعد و این ترتیب اژدها نه میاند؛ به های دهان آن گیر کرده و بیرون ماندهفروبلعیده اما شاخ های بزرگ آن به لبه

های بز کوهی را از بیخ بریدند و کشد. درباریان هم که این وضعیت را دیدند شاختواند آن را باال بیاورد و به سختی نفس مینه می

دوست او کرده بودند در گوشه با این کار کمک کردند تا اژدها مار را فروبلعید و نجات یافت. اژدها هم به پاس چنین کمكی که به 

                                                           

. این گوی مانند که بیش از یک و نیم متر ارتفاع داشت تا چند سال پیش هم موجود بود اما یک روز صبح که مردم از خواب بیدار شدند  1

 ن به دور پایه ریخته است.متوجه شدند که گوی سرجایش نیست، زمانی که نزدیک تر رفتند دیدند که تكه های آ

 . برخی هم می گویند در همان پای بَردِ زنجیر شخصی که زبان حیوانات را می فهمید ماجرا را از اژدها شنیده و آن را برای دیگران بازگو 2

 ریدند.کرد، و به این ترتیب ارّه ای هم با خود حمل کردند و به دنبال اژدها به راه افتادند و با آن شاخ های بز را ب
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د ای از غار مقداری دانه یا تخم به درباریان نشان داد تا آن را با خود برده و بكارند، آنان نیز همین کار را کردند و به این ترتیب بو

س از اینكه به گویند تخمی که اژدها به درباریان داد تخم خربزه بوده که پای هم میکه خیار برای نخستین بار کاشته شد. عده

ثمر رسید برای اینكه از سمی نبودن آن مطمئن شوند)چرا که هر چه باشد تخم آن را یک اژدها به آنان داده بوده( آن را به 

پیرمردان داوطلب دادند تا خوردند... و یا اینكه به دستور نوشیروان آن را به یک خر و یک بز دادند تا که اگر سمی باشد باعث 

-)که کَلیامار به تفخیم المو چنین بود که اسم آن را خربُزه گذاشتند. اکنون کوهی بلند وجود دارد به اسم مرگ کسی نشود 

 ڵگویند محل وقوع این ماجرا بوده و به همین علت هم بدین نام موسوم گشته؛ چرا که در این اسم دو کلمۀ کهیامار( که میڵ

 )کَل( به معنی بز کوهی و مار وجود دارند.

 
 درنه زوال
اند. پیشگویی آن را روزی صبح که مردم از خواب بیدار شدند دیدند در حومۀ شهر گرازها مقداری از زمین را شخم زده  

، اما کسی برای گفتۀ وی ارزشی قایل نشد مگر وزیر سیه چردۀ قبادخان به 1ای بر ویرانی و تخلیۀ شهر تعبیر کردبدیُمن و نشانه

که شباهنگام و با خانوادۀ خود به طور مخفیانه از درنه دور و دورتر شد. عده ای هم معتقدند که  2نوکرسیا )یا نَكَرسیا( نام

ای گرفته و مخفیانه از درنه مهاجرت کرده. صبح روز بعد اند خود از این ماجرا چنین نتیجهنوکرسیاه که اسم او را جانی هم گفته

ای ستور داد تا دنبال وزیر رفنه او را دستگیر کرده و نزد وی بیاورند. چون عدهچون فرار وزیر را به اطالع قبادخان رساندند وی د

به تعقیب وزیر پرداختند بر روی گردنۀ سیاتایر )یا شاید گردنۀ دشت حُر( مرغی را دیدند که کمی از پرهای آن کنده شده و به 

ای ر نوکرسیاه )یا جانی( را ادامه دادند و در نقطهچوب یا میخی که در زمین فروشده بود بسته شده؛ آنان هم کماکان مسیر گذ

ڕێدیگر در حوالی گاری )گا
( مرغی دیگر را با همان حالت دیدند اما پرهای بیشتری از آن کنده شده بود. آنان با تعجب باز هم 3

حالی دیدند که تمام پرهای  به مسیر خود برای یافتن نوکرسیاه )جانی( ادامه دادند تا اینكه در حوالی دشت ذهاب مرغ سوم را در

آن را کنده بودند. نهایتاً در همین دشت)ذهاب( وزیر را دستگیر کردند و خواستند وی را با خود به درنه برگردانند اما به شدت 

 های بسته شده را. آنان هنگام بازگشت از وزیر خواستند تا فلسفۀ مرغ4امتناع کرده به آنها اطمینان داد که بازنخواهد گشت

برایشان بیان کند، وی گفت یعنی هر کسی که مانند من زودتر از بقیه از درنه نقل مكان کند مانند مرغ اول چیزهای زیادی را از 

یابد، کسی هم که دیرتر نقل مكان دست نخواهد داد و با پرهایی که دارد )استعاره از اعتبار، کسان، امكانات و قدرت( نجات می

ای بیشتری را از دست خواهد و نهایتاً کسانی هم که در آخر مهاجرت کنند مانند مرغ سوم که دیگر کند مانند مرغ دوم چیزه

موت "برایش نمانده چیزی برای ایشان باقی نخواهد ماند، مدت زمانی نه چندان زیاد پس از این ماجرا بیماری مشهور به پری 

های شبیه چسسنین مواقعی که وزه هم مردم ثالث باباجانی در موقعیتدرنه را درنده وار درنوردید. جالب اینكه امر "رموسی کزیوَ

 "با پرهای خود نجات یافتن"به معنی  "رچوونده ۆی خۆوو پڕوه په"آمیزند از اصطالح احتیاط و سرعت عمل در هم می

! کسان دیگری هم ویرانی درنه کنند که احتماالَ یادگار این حكایت است که در اذهان باقی مانده است، شایدم بلعكساستفاده می

 را پیش بینی کرده بودند مثالً شاعری در سراب بردِ زنجیر گفته بود:

 5زاررانه ههێو ێکختیار          ئاوانی یهزیر بهەوشیروان وحاکم نه

 اند:و نیز با آه و حسرت گفته

3بوو سارختهوومان یهڵزبوو  له ئاهی مه ێب شارجهشار عهنهڕەنه و دڕەد
 

                                                           

 . این چیزی است که در کوهستان و یا در زمین های کشاورزی و مكتن های دور از آبادانی رخ می دهد 1

 . نام او را جانی هم ذکر کرده اند 2

 . ناحیه ای در ثالث باباجانی و در مسیر دشت حُر به دشت ذهاب 3

ندازد که باجاَلن ها که مرکز فرمانروایی آنها درنه بود پس از ویرانی و تخلیۀ . این مسیر حرکت نوکرسیاه )جانی( خواننده را یاد این نكته می ا 4

شهر، پایتخت خود را به حوالی دشت ذهاب منتقل نمودند؛ همچنین با مسیر مهاجرت بازماندگان بالی درنه که می گویند به بغداد رفتند 

 همخوانی دارد.

  یكی، ویرانی هزار . یعنی: حاکم نوشیروان، وزیر بختیار     آبادانی5

 . یعنی: درنه و درنه شهر عجب شهری بود     از آه مظلومان بود که به ویرانه مبدل شد3
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زوراب یا سهراب، قباد، عالی و بهرام مرسوم هستند که  –راو ) اسم جدّ نگارنده( ۆامروزه در ثالث باباجانی اسامی مانند ز  

شاید اعتبار اشخاص نامبرده باعث شده تا اسم آنها اسمی مرسوم باشد که والدین برای فرزندان خود انتخاب کنند. مثالً قباد جدا 

باشد. عالی نیز هم باشد که از معتبرترین ایالت جاف میگانۀ ثالث باباجانی میباشد اسم یكی از ایالت سهوم میاز اینكه هنوز مرس

باشند و هم نام یكی از های اصلی چهارگانه طایفه باباجانی است؛ )هوزی عالی( که در شجاعت و ذکاوت زبانزد مینام یكی از تیره

 باشد.(  که ذکر آنها گذشت می335: 1ها )سلطانی،جدو نیای قلخانی

گذشته از تمام اسناد و مدارکی که در تأیید یا تبیین جزئیات و کلیات موضوع موردبررسی ارائه شد بهتر است از منظر دیگر 

دهد؛ به کلیت موضوع بنگریم؛ همچنانكه دیدیم سنت شفاهی اهالی مناطق مربوطه دو دسته داستان در اختیار خواننده قرار می

هایی عام که بعضاً حتی در خیالی بودن آنها دره ب( داستانیۆڵهای خاص ثالث باباجانی و گاه خاص درنه و دف( داستانال

ها به درنه به علت عظمت نسبی درنه بوده، به این ترتیب که تردیدی نیست. اما باید توجه کرد که احتماالً نسبت دادن این داستان

شده محرکی شد برای یادآوری شوکت درنه که در نهایت این تالش جهت حفظ تاریخ عظمت فناابتدا نوستالژی عمیق ناشی از 

محلی دچار انحرافاتی نیز شد. به هرحال نكته حائز اهمیت این هست که با توسل به اسناد و مدارک قابل اتكا از جمله منابع دسته 

آرای عباسی( بودند و آثار برجای مانده قابل مشاهده خ عالماول تاریخی که گاه متعلق به دشمنان آشكار حاکمان درنه ) تاری

تر اینكه تمام ارکان مستقل تحقیق حاضر کلیت توانستیم تاریخ درنه را تا حدود قابل توجهی از حالت ابهام خارج نماییم. مهم

ای برای تحقیق فوق به عنوان نشانه توان ازکند. میاند که این اهمیت آن را بسیار میمند تأیید کردهیكدیگر را به نحوی نظام

تواند آن را به کلی از تأکید این نكته استفاده کرد که زمان شاید بتواند خاطره رویدادهای بزرگ را دستخوش تغییر کند اما نمی

 خرد جمعی بردارد.

 

 گیرینتیجه
توجهی از آن در اذهان مردم باقی مانده و قابلاما هنوز جزئیات دقیق   های بسیار قدیم به ویرانی کشیدهبا اینكه درنه در زمان

دهد که اگر مورخان برای تدوین تاریخ میان اقشار پایین جامعه مراجعه کنند به نكات و مطالبی دست پیدا خواهند و این نشان می

ادند یعنی باتوجه کرد که در هیچ کتابی ذکر نشده است. در تحقیق حاضر منابع مختلف و ناپیوسته اطالعات هماهنگی به دست د

به اینكه افراد مذکور هیچ نوع احساس تعصبی نسبت به موضوع تحقیق نداشتند و اینكه اطالعاتی که این افراد در اختیار بنده قرار 

ها کیلومتر از دادند یا با هم همخوانی داشتند و یا مكمل همدیگر بودند در حالی که محل سكونت برخی از این افراد دهمی

کنند، لذا به نظر اصله دارد و مهمتر از آن اینكه بسیاری از این اطالعات را چنانكه اشاره شد شواهد ملموسی تأیید میهمدیگر ف

رسد بسیاری از باشند. بنابر شواهد و قرائن متعدد به نظر میرسد این اطالعات تا حد زیادی ارزشمند و به واقعیت نزدیک میمی

باشند زیرا به عالوه دالیلی که ذکر گرید منطقی به بازماندگان ساکنان درنه و مناطق اطراف آن می اهالی امروزی ثالث باباجانی از

 آید که تمام اهالی درنه و اطراف آن در پی حوادث مزبور به کلی از منطقه ناپدید شده باشند.نظر نمی
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