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 پیشگفتار

ترین های نزدیک بوده است. برجستهتا گذشته های ایلی کردترین کنفدراسیونایل جاف یکی از بزرگ     

اند، رستم ، باباجانی، ولدبیگی که به ثالث نامور شدههایی مانند قبادیهای این کنفدراسیون ایلی با نامشاخه

و... خوانده  ایو تایشه ، َگشکیشیخ اسماعیلی، ، میرویسی، رحمن بیگیبیگی، ایناقی، امامی نیریژی

های کنفدراسیون ایلی جاف ی گروههای گوناگون دیده شده است، همهشوند. همان گونه که در سنت ایلمی

همه، در این مورد نیز به با این دانند.ی باورهای پدرساالرانه، خود را از یک ریشه و خاندان میبر پایه

http://www.zagrosecology.com/


 

های بسیار گوناگونی ها نیز از پیوستن گروهنماید که جافنشین، چنین میهای کوچی بسیاری از ایلشیوه

 اند.ساخته شده

 های دیگر دارای ارزش پژوهشی ویژه است.های گوناگون در سنجش با ایلایل جاف از دیدگاه

ی بسیار نزدیک، نشین کرد بوده است که تا گذشتههای کوچترین ایلبزرگکه، این ایل یکی نخست این     

گرفتند. دوم این که ایل جاف در هر دو سوی مرز ی تولید دامداری را پی میهای بزرگی از آن، شیوهبخش

دو سوی مرز با یکدیگر آمد و شد کنند. روستاها و دامداران هر با شمار فراوان زندگی می و عراق، ایران

گذارند. سوم این که ثیر میتأاز دیدگاه فرهنگی، بر روی هم  1پردازند و حتادارند و با هم به داد و ستد می

شناس نامدار ی همین ایل انجام گرفته است. مردمشناختی دربارههای مردمترین پژوهشیکی از مهم

ی ایشان انجام داده که با نام سازمان اجتماعی کردستان در وهشی ارزشمند را درباره، پژفردریک بارث

های خویش ترین گمانهمیالدی انتشار داده است. در این پژوهش، فردریک بارث یکی از مهم 1956سال 

 ی کردان پیش کشیده است.را درباره

ی بسیاری از شهرهای باختری استان چهارم این که، با یکجانشین شدن ایل جاف، ترکیب جمعیت     

و  ، سرپل ذهابی گذشته، شهرهایی مانند قصرشیریندگرگون شده است. در سه دهه و کردستان کرمانشاه

اند که به تا شهرزور، دارای بخش چشمگیری جاف شده از سلیمانیه در جنوب کردستان عراق کرمانشاه و

 اند.ی اقتصادی از دیگران پیشی گرفتههایی چند از جنبهدلیل

 ها پیش از یکجانشین شدن ایل جاف، زیستگاه گویشوران گورانی/هورامیبخش مهمی از این سرزمین     

نماید که این مردم، هنوز در شماری از بوده که خود، مردمی با فرهنگ کهن کشاورزی بودند. چنین می

شناسی ها، از دیدگاه جامعهزیستی با جافکنند. با وجود این، تأثیر همها زندگی میروستاهای این سرزمین

باشد. برای برخوردار میهویت قومی و دگرگونی فرهنگی و زبانی و حتا اقتصادی از اهمیت بسیار 

زبان  های نزدیک، هورامیآید که برخی از روستاهای جاف زبان امروزی تا گذشتهنمونه، چنین برمی

های ی آگاهیای که بر پایهبوده و به تازگی گویش جافی در میان ایشان گسترش یافته است؛ به گونه

هنوز بسیاری از مردم نسل گذشته  ها مانند ریژاو یا ریجاب،نمیدانی، در میان جاف زبانان برخی شهرستا

، یکی از های کردیجایی زبانی میان گورانی و گویشگویند. این گفتمان جابهبه هورامی سخن می

صدسال پیش به خود ی بسیاری از کردشناسان را، از بیشتر از هایی است که اندیشهترین گفتمانبرجسته

آغاز گردید و تا زمان کنونی که  2و کارل هندنک جلب کرده است. این گفتمان که از زمان اسکارمان

هایی نیز بوده است. البته ی گمانهبه آن پرداخته است، خودش سرچشمه 3گبرشناس هلندی، لیزنزبان

تواند ناپدید شده باشد؛ که خود  نشان از آن دارد های فرهنگ کهن این سرزمین نمیی دیگر از جلوهبسیار

 شناسی فرهنگی بینجامند. های جالبی در میدان جامعهتوانند به کشفهای پژوهشگران آینده، میکه پژوهش

های دیگری دارند و امکان سرزمینها، ریشه در های ایل جاف آمده است که آندر سنت برخی از تیره     

 های گوناگون تشکیل شده باشد. هایی با ریشهبوده که از تیره 4دارد که ایل جاف نیز، یک کنفدراسیون ایلی

                                                   

 شود.جا به جای "حتی"، "حتا" نوشته میپیرو یک شیوه از نگارش فارسی ، در این نوشتار همه 1

2Karl Hadank, Mundarten der Gūrān, besonders das Kändūläī, Auramānī und Bādschälānī, 

(Kurdisch-Persische Forschungen), Berlin, 1930, S.4. 

3MichielLeezenberg, Gorani, Influence on Central Kurdish: Substratum or Prestig Borrowing? , 

ILLC-Department of Philosophy, University of Amsterdam, (Published in Internet without date). 

نشین هستند و با نام های اجتماعی که کوچبیشتر آن گروه Ethnicityشناسی "هویت گروهی" یا پیرو گفتمان  جامعه1

ها یا نهادهایی است که در توان "کنفدراسیون" خواند که به معنی    گروهشوند را، میمغولِی "ایل" شناخته می -ترکی 



 

 ی نوزدهم میالدی نوشته است که:در سده رابینو

گونه اهمیتی نیستند. از این یچهای کوچکی را یافت که دارای هتوان ایلچنین میدر دشت کرمانشاه، هم "

که  ی ترکاشوندنام برد و یا از تیره ، از ایل جاف فتاح بگیهای محمودوندتوان از تیرهها میگونه ایل

ها، در زمستان یافت. آن وتوان در کوهستان پَراچنین میها را همگونه ایلدارای صد خانوار است. از این

 5"مانند.کنند و برای دوران سرما، خود نیز در آن جا میهای دیگر چراگاه اجاره میاز ایل

اند نیز نام جای داشته های چندی از ایل جاف که  در گذشته در درون ایل گورانرابینو هم چنین از تیره

 برده است: 

 ی اصلی بخش شده است: ایل گوران به شش تیره

و دو تیره 10( قلعه زنجیری6 یا بویانی 9بیانی( بی5 8( قلخانی4 7( نیریژی3 6( بازییانی2گهواره  (1

 11.ایو جاف تایشه مرید ویسیهای جاف قادر کوچک جاف به نام

 ی نوزدهم میالدی، سران ایل گورانرابینو یادآور شده که در زمان سکونت او در کرمانشاه، یعنی در سده

 ی اخیر جاف سنی بودند.و دوتیره یارسانی باال پیروان خواندند؛ درحالیکه، شش تیرهمی خود را شیعه

اند، جاف هستند؛ جا گرفته در شمال ذهاب ی آخری که در دشت سرقلعهاین دو تیره"افزاید: رابینو می     

رییس ایل بزرگ جاف به تازگی تالش نموده تا  پاشااند. محمودجدا شده ولی از ایل بزرگ جاف سلیمانیه

 12این دوتیره را وادارد که دوباره به او بپیوندند، وگر نه به شدت مجازات خواهند گرفت.
                                                                                                                                                              

ها در روند زمانی خود،  یک داستان نیاکانی را ی ایلاند. با وجود این، همهپیمان شدهراستای یک آرمان یا گرایش هم

 دهند.آفرینند و خود را به یک نژاد و نسل یگانه نسبت میبرای پایداری هویت گروهی می

5H. L. Rabino, Report on the Trade and General Condition of the City and Province of 

Kermanshah, London, 1903, p. 43 

6Baziani. 

7Niriji. 

8Kalkhani. 

9Bibiyani. 

10Kalleh Zanjiri. 

های جاف در شود که وجود ایلگیرند یادآور میبندی رابینو خورده میبرای برخی  کسانی که به این بخش 5

یزی و چ بودهها سال در میان ایرانشناسان و کردشناسان شناخته شده که ده استکنفدراسیون ایلی گوران موضوعی 

ی بارهدرشناسی هویت گروهی و قومی" تنها از سوی رابینو گزارش شده باشد. در کتاب "جامعه ،نیست که  به اشتباه

ر یک د ی روشن از این پدیده، ایل "خمسه" است که ی اجتماعی به درازا سخن رفته است. یک نمونهاین گونه پدیده

های دلیل های جاف که بههای ترک، عرب و فارس به گرد هم آمدند.  آن تیرههای گوناگونی از ایلزمان  در آن تیره

 رایشدند. بگوران" خوانده می سیاسی از ایل بزرگ جاف جدا شدند و به گوران پیوستند، برای زمان بلندی به نام "جافِ 

اال و دیگر ی بخوانندگان ارجمند به کتاب یادشده ،شناسیشناسی و مردمی مهم جامعهی این شاخهدربارهآگاهی بیشتر 

 شوند. به ویژه نک:های اروپایی فراخوانده میهای نگارنده به زبانپژوهش

M. Reza (Fariborz) Hamzeh’ee, Zigeunerleben im Orient: eine vergleichende interdisziplinäre 

Untersuchung zur Geschichte, Identitätstruktur und ökonomische Tätigkeit der Zigeuner-

gruppen im Orient, Frankfurt am Main / Berlin / Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Wien: 

Peter Lang, 2002. 



 

 ی جاف است که در درون کنفدراسیون گورانگرمسیر دو تیره 13دشت سر قلعه ،در شمال دشت ذهاب     

جای دارد؛ ولی این دشت  میلی خاور ذهاب 9برد که در نام می "سرقلعه"از یک روستای  14هستند. )ریچ

ناکنون روستایی ندارد.( در شمال این دشت، دشت جای دارند که زیستگاه  و شیخان 15های هوری

 هاست. بیانیشرف

ی شود و اندازهبه خوبی آبیاری می و شیخان های هورینشود. دشتدیگر کشت نمی در دشت سرقلعه

 شود.ها بر داشت میبسیاری غله و برنج از آن

برده است. قادرآقا ها به سر میی بلوک، در هراس اشغال شدن از سوی جافی نوزدهم همهدر سده

سواره را برای نگهبانی دربیشکان نگاه داشته بود. این پست  50ها، باجالن برای جلوگیری از جاف

 شد.کشیده می به سوی دشت سرقلعه نگهبانی در یک پناهگاه بود که از شمال دشت ذهاب

کرد تا مبلغی را دریافت می برای همین منظور از حکومت کرمانشاه بیانی،چنین عزیزبگ شرفهم     

 16تیو؟(تو )قرهنگهبانی را با صد سوار در قرهنیز یک پست  صد سوار را نگاه دارد و عزیزخان باجالن

 بر پا کرده بود.

ها به ها هزار خانوار بودند. آنبیانیکرد. شرفزندگی می ود که در هورینها عزیزبگ ببیانیرییس شرف

های ایل بزرگ جاف ها یکی از تیرهرود که آنگویند و اهل تسنن هستند. گمان میش جافی سخن میگوی

 17"اند.آمده به ایران از موصل گویند که در زمان صفویهها میهستند. آن

ک قومی و گروهی که از سوی فردریشناسی هویت دهند که در میدان مردمی این ها نشان میهمه     

 های بسیاری ممکن است رخ دهد. ایندر ساختارهای اجتماعی، به دلیل بارث عرضه گردید، دگرگونی

 شناس نیز  بیشتر به ساختار اجتماعی ایل جاف پرداخته است. مردم

های شناختهتواند برخی از ناگردآوری و مستندسازی فرهنگ شفاهی و دانش بومی ایل جاف، می     

های جاف آمده است که آن ها تیره سازد. برای نمونه، در سنت یکی ازی این ایل را روشن موجود درباره

اند. در های نزدیک به این سوی کوچ کردهاند و تنها در دورآنبوده یا ارمنستان در اصل از مردم گرجستان

ی هایی از زندگی گذشتها شاید هنوز بتوانیم در فرهنگ شفاهی این مردم به نشانهصورتی که چنین باشد م

 ایشان برخورد نماییم. 

های کردی شود. جافی یکی از گویشاست که به نام جافی شناخته می ای کردیزبان مردم جاف گونه     

شوند. ولی گویش جافی به جهت از یک گروه شمرده      می  و سلیمانیه میانه است و با گویش مردم سنندج

ای از این زبان تأثیر پذیرفته ی قابل توجهاند، به اندازهاین که در سرزمین سنتی هورامانی سکنی گزیده

و  ش مردم سنندجگویند که با گویهای کردی میانه یا سورانی سخن میاست. این مردم به یکی از گویش

های سورانی به جهت ها در برابر دیگر گویششود. ویژگی گویش جافاز یک گروه شمرده می  سلیمانیه

نزدیکی و یا یکجانشین شدن این ایل در سرزمین سنتی هورامان  از یک سو و گوران و کلهر از سوی 

                                                                                                                                                              

12Rabino, 1903, p. 54. 

13Sarkalleh. 

14Rich. 

15Hoorin. 

16Karatu 

17Rabino, 1903, pp. 57-58. 

 



 

ها نیز چه بسیار اگون از زبان همسایگان خود تأثیر پذیرفته است. جافی گوندیگر شکل گرفته و به اندازه

ترین ادیبان جاف، طاهربگ اند. یکی از بزرگبه عنوان زبان ادبی خود استفاده کرده از زبان هورامی

 نیز به گویش سورانی دارد.  نیز شعر سروده و شعرهایی نام دارد که به هورامی جاف
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