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كان اجملتمع الكردي يف العصر الوسيط األسالمي، بصورة عامة، يتكون من عدد كبري من              
التعريـف،  " (قبائل ال حتصى وأمم ال حتصر     "القبائل والطوائف، إىل درجة ان العمري اعتربهم        

هناك سـتة آالف قبيلـة      : "، وحدد اوليا جليب يف القرن السابع عشر عددهم، فقال         )١٤٩ص
  ).٩١ص, سياحتنامه" (رديةوعشرية ك

 حياة التنقل والترحال طلباً للمـاء       – أكثرها   –وال شك فان هذه القبائل والعشائر، تزاول        
والكأل، وتعتمد اقتصادياهتا على ما متتلكه من الثروة احليوانية، كما كانت هلا قيمها وعاداهتـا               

  .يلتجأ إليهاوتقاليدها اخلاصة هبا، كاعتزازها بالشجاعة والنخوة وأكرام من 
 بعد انتهائنا من السنة التحضريية لدراسة املاجـستري يف التـاريخ            –وكان قد اقترح علينا     

ان نتناول دراسة القبائل والعـشائر الكرديـة يف العـصر           ,  احد اساتذتنا حينذاك   –االسالمي  
تناول مثل هذه   الوسيط لنيل الشهادة املذكورة، وملّا كّنا يف بداية دراستنا العليا، شعرنا بصعوبة             

املوضوع، الذي حنتاج لدراسته إىل تصفح بطون وثنايا اكثر من مئة مصدر اصيل، ال سيما وان                
هذه القبائل والعشائر يفوق املئات موزعة على اقاليم عديدة من بالد الكرد، كـإقليم اجلبـال                

قليم لورستان، ناهيك   الغريب، اقليم اجلزيرة الفراتية، اقليم شهرزور، اقليم اذربيجان وارمينية، وا         
عن دراسة زعمائها ورجاالهتا، وقد أنشأ الكثري منهم دويالت وامارات وزعامات على اساس             

  .قبلي
ويسترعي انتباهنا ان معظم هذه الدويالت واالمارات والزعامات، قد نشأ  خالل القرنني              

خلالفة العباسية، خالل الرابع واخلامس اهلجريني، ال سيما يف عهد السيطرة البويهية على مقاليد ا         
م، ويرجع أسـباب نـشوئها إىل       ١٠٥٥/هـ٤٤٧م إىل سنة    ٩٤٥/هـ٣٣٤احلقبة من سنة    

 إذ أصبح اخلليفة العباسـي ال ميلـك مـن           ،ضعف وتفكك الدولة العباسية، وضعف خلفائها     
السلطات سوى االسم فقط، و ذكر امسه يف خطب اجلمعة والعيدين وسك امسه على النقـود،                

امته روحية فقط، أما السلطة الفعلية فقد اصبحت بيد االمراء البويهيني وقـّواد       أي أصبحت زع  
اجليش، فاستغل زعماء القبائل الكرد وغريهم ذلك، فأسسوا اماراهتم علـى االراضـي الـيت               

  .حبوزهتم
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ويعود سبب آخر يف نشوئها إىل تردي اوضاع الدولـة العباسـية الـسياسية واالداريـة                
عة وموقع بالد الكرد، اذ اهنا منطقة جبلية وعرة يصعب السيطرة عليهـا،             واالقتصادية وإىل طبي  

  .وبعدها عن بغداد مركز اخلالفة العباسية
وال ننسى انتهاج البويهيني احلكم الالمركزي يف سياستهم، فهم من سـاللة متحـضرة،              

ا، مـادام   افسحوا اجملال هلذه الزعامات كي تفرض سيطرهتا على قبائلها وطوائفها، واعترفوا هب           
رؤسائها يقدمون العون واملساعدة سواًء كان مادياً عن طريق اهلبات واهلدايا او عـسكرية إىل               
امراء البويهيني، مىت ما احتاجوا إىل هذه املساعدات العسكرية يف صراعهم على الـسلطة مـع        

ـ              ات االمراء واملتنفذين اآلخرين او مع اعدائهم واخلارجني عن سلطاهنم، لذلك كانـت عالق
 ودية مع االمراء البويهيني، ويبدو هؤالء الزعماء  تبعيتهم          - بصورة عامة  -زعماء القبائل الكرد    

هلؤالء االمراء، ونالحظ أن بعض امراء االمارات الكردية يذكرون اسم األمري البـويهي علـى               
  .نقودهم، داللة على اعترافهم بتبعيتهم هلم، ولو كانت هذه التبعية شكلية

كل ذلك، فقد استغل زعماء القبائل الكردية، زعاماهتم على افـراد قبائلـهم،             واضافة إىل   
لكـل  . حيث استخدموهم عسكرياً للمحافظة على سلطاهتم او لغرض توسيع رقعة ممتلكاهتم          

هذه االسباب، فقد قاموا بتأسيس دويالت وامارات وزعامات، متتعت بقدر كبري من احلكـم              
ومن اهـم هـذه االمـارات       . ليفة العباسي سوى باالسم فقط    الذايت، اذ مل يعد ارتباطهم باخل     

ـ ٥٩٥-٣٤٠(اإلمارة الشدادية   : الكردية اذربيجـان  (يف اقلـيم آّران     ) م١١٩٨-٩٥١/هـ
يف أقلـيم اذربيجـان     ) م١٠٧٦-٩٥٤/هـ٤٦٨-٣٤٣(، واإلمارة الروادية    )السوفيتية سابقاً 

يف اقليم  ) م١٠١٥_٩٥٩/هـ٤٠٦_٣٤٨حدود  (و األمارة احلسنويهية الربزيكانية     ) األيرانية(
) م١١١٧_٩٩١/هـ٥١١_٣٨١(شهرزور ولورستان الصغرى و األمارة العنازية الشاذجنانية        

ـ ٣٤٥-٣١٥(يف اقليم شهرزور ولورستان الصغرى ايضاً، واإلمارة الديـسمية           -٩٢٦/هـ
-٤٣٧(يف اذربيجان االيرانية وبعض منـاطق ارمينيـة واّران، واإلمـارة اهلذبانيـة              ) م٩٥٦
  .اخل.. .يف اربيل وتوابعها) م١١٣٩-١٠٤٦/ـه٥٣٤

القرنـان الرابـع واخلـامس      (وعلى الرغم من ان الدولة العباسية إّبان هذه احلقبة الزمنية           
، شهدت انقسامها وتفككها إىل دول وامارات ودويالت مستقلة او شبه مستقلة، اال             )اهلجريني

ت رقيها وتطورها احلضاري يف شـىت       ان يف هذه احلقبة وصلت الدولة العباسية إىل اعلى درجا         
اجملاالت، ويرجع السبب يف ذلك إىل حتضر البويهيني واتباعهم احلكم الالمركزي يف سياستهم،             
وإىل ان هذه الكيانات مل تعد  تدفع خراجها إىل حاضرة اخلالفة العباسية، بل اخذت تـصرف                 
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ايـا وخانقاهـات وربـط      وارداهتا على مصاحلها اخلاصة فأنشأت دور العلم من جوامع  وزو          
ومدارس، واعتنائها بوسائل الري وانشاء اجلسور والقناطر وتشجيع الزراعة وغري ذلك، بل ان             
هذه الكيانات اخذت تتنافس فيما بينـها واصـبحت حواضـرها مراكـز لنـشر العلـوم                 

ناهيك عن أن أمراءها أخذوا جيذبون األدباء و العلماء والشعراء ويغـدقون علـيهم              ,واملعارف
  .الموال الطائلةا

ومن املفرح جداً انه قد اشبعت هذه االمارات حبثاً ودراسة يف جامعات اقليم كردسـتان               
العراق وال سيما من قبل جامعة صالح الدين يف اربيل، ونال الكثري من ابناء جلدتنا الشهادات                

 حممود ياسـني    الدكتور: يف تاريخ الكرد االسالمي، وكّنا حنن       ) املاجستري والدكتوراه (العليا  
, ، وكاتب هذه الـسطور    ١٩٧١التكرييت الذي نال شهادة املاجستري عن اإلمارة املروانية سنة          

بنو حسنويه  الربزكانية وبنـو عّنـاز        : حيث نلت شهادة املاجستري عن االمارتني الكرديتني        
ملروانيـة  رواداًَ يف هذه اجملال، عدا الدراسة العلمية عـن اإلمـارة ا           , ١٩٧٤الشاذجنانية سنة   

، وعـدا دراسـيت     ١٩٧٢الذي قام هبا الباحث الكردي عبدالرقيب يوسف سنة         ) الدوستكية(
  .للدكتوراه عن تاريخ االمارتني الكرديتني الروادية واالمحديلية يف اذربيجان

من احد طاليب الناهبني، وقد توقعت منه ان        ) الدكتور زرار صديق توفيق   (لقد كان الباحث    
اً يف جمال البحث االكادميي بعد نيله شهاديت املاجستري والدكتوراه يف تـاريخ             حيتل مكاناً مرموق  

معجم القبائـل والزعامـات     (فالبحث الذي بني ايدينا     , الكرد االسالمي، وهذه الذي حصل    
يدل على ان كاتبه لديه باع طويل يف جمال البحث العلمـي            ) القبلية الكردية يف العصر الوسيط    

اال انه مل يكتف بسرد امساء هذه القبائل والزعامات،         ) معجم(على شكل   الرصني، ولو انه جاء     
بل حاول تسليط الضوء عليها والتطورات اليت طرأت على القبيلة ومنشأها ومواطنها مع نبـذة               
عن تارخيها وترمجة اعالمها ومشاهريها، ومل يتناول تاريخ االمارات والسالالت الكردية الهنـا             

اشبعت حبثاً بدراسات اكادميية، وكان موفقاً كل التوفيق يف ذلـك،            قد   – كما يقول نفسه     –
علماً بانه سبقه آخرون يف الكتابة عن القبائل والطوائف الكردية، ولكن مل تكـن باملـستوى                

  .املطلوب وهبذه السعة وهبذا العمق االكادميي، كما فعل باحثنا
يخ االسالمي، وعلـى رأسـهم      وسبق ملستشرقني أن ألفوا معاجم باالسر احلاكمة يف التار        

سـالطني  : زامباور يف كتابه معجم االنساب واالسر احلاكمة، وستانلي لني بـول يف كتابـه             
االسالم، اال ان هاتني الدراستني اقتصرتا على وضع جداول لالسر احلاكمة دون الولـوج يف               

 T

 تركية ام كرديـة،     التفاصيل، كما اهنما تناولتا االسر احلاكمة سواًء كانت عربية ام فارسية ام           
  .ومل تكن متخصصة بدراسة القبائل واالسر الكردية فقط خالل احلقبة االسالمية

وال خيفى فان تاريخ الكرد يف العصر االسالمي الوسيط يكتنفـه الكـثري مـن املـشاكل                 
والصعوبات والتعقيدات، فليس لدينا كتابات ملؤلفني قدامى متخصصني هبـذا التـاريخ، ومل             

 الكرد اال ملاماً، كلما كان ذلك متعلقاً بالتاريخ السياسي للخلفاء والـسالطني             يذكروا تاريخ 
واالمراء واحلكام يف تاريخ احلقبة االسالمية، عدا بعض املؤلفات النادرة يف الكتابة عن بعـض               
مناطق سكىن الكرد كتاريخ اربل ألبن املستويف وتاريخ آمد وميافارقني للفاريف، وكذلك مـا              

لندمي يف الفهرست وحاجي خليفة يف كشف الظنون لبعض املؤلفات عـن منـاطق              اورده أبن ا  
ـ ٣١٠ت(سكىن الكرد كتاريخ اذربيجان أليب اهليجاء الروادي وتاريخ أّران للرباذعـي             ) هـ

-٧٥٢(وكتاب انساب االكراد أليب حنيفة الدينوري وكتاب القالع و االكـراد للمـدائين              
املؤلفات مل تصل الينا وُعّدت مـن مجلـة الكتـب           ، اال انه مع االسف فجميع هذه        )م٨٣٩

املفقودة، ولو وجدت الماطت اللثام عن الغامض من تاريخ الكرد وبالدهم خـالل احلقبـة                
  .االسالمية

  
  الدكتور حسام الدين علي غالب النقشبندي

        ٢/٩/٢٠٠٦السليمانية يف 
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 تاريخ القبائل والعشائر الكردية يف العصر احلديث باهتمام املستشرقني والباحثني منذ            حظي

القرن التاسع عشر، وقد صدرت كتب ودراسات عدة هبذا اخلصوص نـذكر منـها اعمـال                
 Henry(واملستشرق األمريكـي هنـري فيلـد    ) P.Lerch(املستشرق الروسي بيوتر لريخ 

Field (  ن والروس، وكذلك التقارير الرمسية اليت رفعها كل من مارك          وأعمال املستشرقني األملا
أر . جـى . و أي) E. B. Soane(وامليجر إيلي بانستر سـون  ) Mark Sykes(سايكس 

)E.J.R (             عن القبائل الكردية إىل السلطات االنكليزية يف بغداد، والكابنت هاي وحممد أمـني
 .زكي وعباس العزاوي  و وليام أيغلنت وغريهم

  :هم  الدراسات املنشورة عن القبائل والعشائر الكردية يف العصر العثماين واحلديثومن أ
  ).١٩٩٢دمشق (عبدي حاجي. بيوتر لريخ، األكراد واسالفهم اخلالدين الشماليني، ترمجة د-
  ).١٩٧٩بغداد ( امليجر سون واخرون، العشائر الكردية، ترمجة فؤاد محه خورشيد، -
@ترمجـه I@@@@†ŠíØ@ôäbØòŒíèH@@Lالعشائر الكردية @ر، مارك سايكس،  ئا. جى.  هنري فيلد، ئى   -

، وتـرجم  )م١٩٩٢–١٩٨٦بغداد (حسني أمحد جاف إىل اللغة الكردية ونشره يف جزئني      
†@N@@@ðÝÈ@Šaí@ŒaŠìóè            دراسة مارك سايكس إىل اللغة العربية بعنوان القبائل الكرديـة يف 

  ).٢٠٠٢دهوك (االمرباطورية العثمانية 
 الكرد وكردستان، ترمجة حممد علـي عـوين، القـاهرة           خكي، خالصة تاري   حممد أمني ز   -

  .م١٩٦١
  ).١٩٤٧بغداد ( عباس العزاوي، عشائر العراق الكردية -
 صديق الدملوجي وأمحد عثمان أبوبكر وإبـراهيم الـداقوقي ومهـرداد آزادي، عـشائر               -

  ).٢٠٠١أربيل (كردستان، جمموعة دراسات عن العشائر الكردية، منشورات رابطة كاوا 
اربيـل   (١ مؤسسة موكرياىن، ط   ، وليام ايغلتون، القبائل الكردية، ترمجة امحد حممود خليل        -

٢٠٠٦.(  
  :وبالفارسية

 ١٣٢٩هتـران ( كتاخبانه دانش    ،ايل سنجاىب ) ١( حممد كيوان بور مكرى، عشاير كرد،        -
  ).ش.هـ

 V

  )).ت.د(هتران (ش  سيد علي مرينيا، ايل ها وطايفه هاى كرد ايران، انتشارات دان-
، عشاير وايالت وطوايفى كردستان ايران، ترمجـة        )فخر الكتاب ( مريزا شكر اهللا سنندجي      -

Iè@@@@óÑîbm@ì@òm@ì@Œü@@Ü@†ŠíØ@õ@@@ôäbn†ŠíØ@ó :انور سلطاىن اىل اللغة الكردية حتت عنوان      
ó÷†Š@òçýHÙåi@Ló@õˆæîLI@ŽïÝ@ôäbáRPPVH.  

 ،ل ها، جادرنشينان وطوايف عـشايرى ايـران        مقدمة برشناخت اي   ، ايرج افشار سيستاين   - 
  ).ش. هـ١٣٦٦هتران (جاب مها،جاب اول 

بينما مل ينل تاريخ القبائل والطوائف الكردية خالل العصور الوسطى أي اهتمام يذكر من              
عن قبائل اللر والكـوران و      ) ١٩٦٦_١٨٧٧(قبل اجلميع سوى أحباث املستشرق مينورسكي       

املنشورة يف اجلزء االول من     , طفى جواد  عن قبيلة اجلاوان العريقة      الدراسة الرائدة للدكتور مص   
 واعاد اجملمع العلمي الكردي نشرها يف       ١٩٥٦اجمللد الرابع من جملة اجملمع العلمي العراقي سنة         

, ،  تقديرا لفضل املرحوم و جهوده يف اماطة اللثام عن تاريخ  القبيلة املنسية              ١٩٧٣كتيب سنة   
 دراسة علمية شاملة عنها، وعليه فان هذه الدراسة هي حماولة أولية للتعرف             وال توجد حىت اآلن   

على القبائل والطوائف والبطون الكردية خالل العصور الوسطى اإلسالمية، أي منـذ مطلـع              
معركة جالديران  _السادس عشر امليالدي  / العهد اإلسالمي حىت بدايات القرن العاشر اهلجري      

عليه بالتأريخ الكردي الوسيط، وتتنـاول اسـم القبيلـة          أو ما اصطلح    _ م١٥١٤/هـ٩٢٠
والتطورات اليت طرأت عليه ان وجدت، ومنشأ القبيلة وموطنها مع نبذة عن تأرخيها وفق مـا                

تفصل احلـديث عـن     تتوفر عنها يف املصادر التأرخيية املتيسرة وترمجة اعالمها ومشاهريها، و         
امارة صغرية وميكن تسميتها بالزعامـات واالدارات       الكبرية اليت أقامت ماتشبه     القبائل الكردية   

القبلية كالبختية والبشنوية واجلاوان واجلوبية و احلميدية والقيمرية وغريها امتاما للفائدة ولكـي             
دون اخلوض يف تاْريخ االمارات و السالالت الكردية احلاكمة املعروفـة           , تكون الصورة كاملة  

  .ا وقد رتبت أمساء القبائل حسب الترتيب األجبدييف التاْريخ اليت اشعبت دراسة وحبث
 فتكوين انطبـاع عـام      ، ال يعرف عن القبائل الكردية خالل العصور الوسطى إال القليل         

فاملعلومـات  , وتصور شامل عن تارخيها ومراحل تطورها وأوضاعها الداخلية أمر صعب املنال          
در تارخيي أصيل عنـها وجتاهـل       واألخبار أليت ختصها شحيحة ومبعثرة نظراً لعدم وجود مص        

املصادر التارخيية العامة لتأرخيها، فهناك قبائل وطوائف كردية عديدة جاءتنا أمساؤها فقـط، و              
مل ترد أمساءها و الدليل الوحيد على وجودها هو أعالمها املنتسبون اليهـا             , هناك قبائل أخرى    

عض املصادر، فإن أكثرية املعلومـات      وجنهل متاماً أصوهلا وتارخيها ومناطق سكناها وباستثناء ب       
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 القبائل الكردية جاءت يف هوامش األخبار العامة أو يف سياق حديث املؤرخني والرحالـة               عن
والبلدانيني املسلمني، أو عند سرد سرية اعالمها، وهي يف الغالب إشـارات عـابرة وإخبـار                

وائف اليت مل تـساهم يف      مقتضبة وغري دقيقة بل غري صحيحة يف بعض األحيان، فالقبائل والط          
صنع حدث تأرخيي ما ومل تقم حبركة معادية  للسلطات املركزية  ووالهتا أو اليت مل تتعـرض                  
ديارها حلمالت خارجية، مل تصل إلينا أخبارها وحىت أمساؤها، هذا يف الوقت الـذي هنـاك                

لت تاريخ تلـك    معلومات وافية ومصادر متخصصة عن القبائل العربية والتركية واملغولية، تناو         
القبائل بالتفصيل وحددت مناطق سكناها وهجراهتا عرب التاريخ والبطون واألفخاذ اليت تفرعت            

وانـساب اإلشـراف    ) م٨٤٥/ هـ٢٣٠ت  (الطبقات الكربى البن سعد     : عنها، ففي كتب  
و هنايـة األرب يف     ) م٩٢٣/ هـ٣١٠ت(وتاريخ الطربي   ) م٨٩٢/ هـ٢٧٩ت  (للبالذري  

ت (  وقالئد اجلمان يف التعريف بقبائـل عـرب الزمـان للقلقـشندي               معرفة أنساب العرب  
وغريها معلومات مفصلة ودقيقة عن انساب و اوطان خمتلـف القبائـل            ) م١٤١٨/ هـ٨٢١

العربية وتفرعاهتا واألسر العربية وانتشارها يف سائر أحناء العامل اإلسالمي عقب عمليات الفـتح    
ـ ٤٦٦تويف بعد   ( حملمود الكاشغري    ديوان لغات الترك  : اإلسالمي، ويف كتب   ) م١٠٧٣/ هـ

 حلمـد اهللا    îò‡@ وتـاريخ   ) م١٣١٨/هـ٧١٨ت  (وجامع التواريخ لرشيد الدين فضل اهللا       
أخباراً ومعلومات كثرية عن شىت الشعوب والقبائل       ) م١٣٤٩/هـ٧٥٠ت  (املستويف القزويين   

  .تركستانوالتحالفات القبلية التركية واملغولية يف بالد ما وراء النهر و
ومن جانب آخر، مل تسلم من الضياع لسوء احلظ غالبية املؤلفات التارخيية الـيت تناولـت          

وتعد حىت االن من    , جوانب من التاريخ الكردي او تاريخ املدن واألقاليم اليت استوطنها الكرد            
  :الكتب املفقودة ومن هذه الكتب

ابـن  ) (م٨٤٠/هـ٢٢٥ت  (دائين   كتاب القالع واألكراد أليب احلسن علي بن حممد امل         -
  ).١٥٠ الفهرست، ص،الندمي
ـ ٢٨٢ت( كتاب انساب االكراد أليب حنيفة الدينوري        - او البـن قتيبـة     ) م٨٩٥/هـ

  .، اشارت اليه املراجع الفارسية املتأخرة)م٨٨٩/هـ٢٧٦ت(الدينوري 
بيجـان   تاريخ اذربيجان البن ايب اهليجاء الروادي من امراء الروادية الكرد اصحاب اذر            -

  ).١/٥٧الصفدي، الوايف بالوفيات، ) (م١٠٧٥-٩٥٤/هـ٤٦٨-٣٤٣(
 تاريخ آخر عن اقليم اذربيجان لفخر الدين ايب الفضل امساعيل بن املثىن التربيزي الواعظ               -

  ).٥٦٤-٢/٥٦٣ ،ابن الفوطي، معجم االلقاب(م ١١٨٤/هـ٥٨٠املتوىف يف حدود سنة 
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 كشف الظنـون،    ،حاجي خليفة ,١/٥٧ ،الوفياتالوايف ب (وهناك تاريخ مراغة البن املثىن      
  .و مراغة من أمهات مدن أقليم أذربيجان ,وحيتمل أن يكون  تاريخ اذربيجان نفسه) ١/٢٧٥

أجزاءاً تشتمل على تاريخ اذربيجان خبط الفقيه       ) م١٣٢٣/هـ٧٢٣ت(ورأى ابن الفوطي    
ـ ٥٤٠سنة  خمتص الدين ابو اخلري نعمة اهللا بن حممد السلماسي نسخها يف حدود              م  ١١٤٥/هـ

 ولسنا نعلم هل    ،أي قبل وفاة ابن املثىن بنحو اربعني سنة       ) ٥/١٤٩معجم االلقاب،   (بسلماس  
  .يقصد التأريخ الذي الفه االمري الروادي ام الذي ألفه أبن املثىن؟

ت بعــد (البــن االزرق الفــارقي ) تــاريخ الفــارقي( تــاريخ آمــد وميافــارقني -
  . بالقاهرة١٩٥٩م اخلاص باالمارة املروانية سنة ونشر منه القس) م١١٨١/هـ٥٧٧
يف اربع جملـدات البـن      ) نباهة البلد اخلامل مبا اورده من االماثل        (  تاريخ اربل املسمى   -

  .١٩٨٠بقيت منه مسودة اجلزء الثاين فقط ونشر عام ) م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت(املستويف االربلي 
والشك انه  ) ١/٢٦٠ ،كشف الظنون ( تاريخ آخر ملدينة اربل أليب علي احلسن االربلي          -

م زميل  ١٣٢٦/هـ٧٢٦هو احلسن بن امحد بن زفر االربلي الشافعي املتطبب نفسه املتوىف سنة             
وركـز  , يف الدراسة، فيذكر انه الف كتباً وتارخياً وسرية نبوية        ) م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(الذهيب  

، ابـن   ٢/٥٧٥ ،لعـصر اعيان ا ,الصفدي(يف مؤلفاته على تراجم الشعراء واملشاهري ووفياهتم          
و ,  )٨_٢/٧, الـدرر الكامنـة     , أبن حجر العـسقالين     ,١٤/١٢٥ ،كثري، البداية و النهاية   

  .يظهرأنه رتب كتابه على هنج ابن املستويف ورمبا جعله ذيالً لتاريخ اربل ألبن املستويف
 فأعجبته كثـرة حماسـنها وحـسن        ،وقضى األربلي السنوات االخرية من عمره بدمشق      

 نشرها السيد حممد امحد دمهان بدمشق       ، فألف رسالة تعريفية مبرافقها العلمية واخلدمية      ،تنظيمها
  . بعنوان مدارس دمشق وربطها وجوامعها ومحاماهتا١٩٤٧سنة 

 تاريخ آخر ملدينة آمد تأليف شرف الدين امساعيل بن امحد بن علي الـشيباين اآلمـدي                 -
  ).٤/١٤٦٨ تذكرة احلفاظ، ،الذهيب) (م١٢٧٨/هـ٦٧٧ت(

  ).١/٢٦٨ ،كشف الظنون( تاريخ خالط لشرف بن ايب املطهر االنصاري -
من اهل حصن كيفا    ((  تاريخ حصن كيفا حلسن بن ابراهيم السي، يقول السخاوي عنه            -

 انه مجع هلا تارخياً وكتب ايلَّ       –) م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت( أي ابن حجر العسقالين      –قال شيخنا   
 ).٣/٩٢الضوء الالمع،  (]))ومثامنئة[ببعضه سنة بضع وعشرين 

ـ ٨١٧ت(وصنف احملدث احلنبلي فخر الدين امحد بن امحد بن علي            مـن  ) م١٤١٤/هـ
-١١٢٣/هـ٦٠٥-٥١٧(احفاد القاضي صدر الدين عبدامللك بن عيسى بن درباس املاراين           
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قاضي قضاة الديار املصرية يف عهد السلطان صالح الدين االيويب كتاباً عن اسـرته              ) م١٢٠٨
، وهي من االسر العلمية املعروفة يف التاريخ االيويب واململوكي وصنف كتاباً آخر             )سبنو دربا (

وهي اسرة كردية اخرى من قبيلة الكوران ومن اشهر ابناءها الـشيخ            ) بنو العجمي (عن اسرة   
، ٢/٢١٠املقريزي، درر العقـود،     (م  ١٣٦٦/هـ٧٦٨يوسف بن عبداهللا الكردي املتوىف سنة       

  ).٣٣-١٠/٣٢ ,٢١٧-١/٢١٦ ،الضوء االمع
التنبيـه  (و) مروج الـذهب  (ومن املصادر اجلديرة باإلشارة لدراسة القبائل الكردية، كتايب         

، الذي جتول بالبالد    )م٩٥٧/هـ٣٤٦ت(للمؤرخ املوسوعي املعروف املسعودي     ) واإلشراف
ـ              ة الكردية، وقابل الزعماء األكراد واستفسرهم عن أصل قبائلهم، واورد يف كتابه األول قائم
/ بأمساء القبائل الكردية املنتشرة بأقاليم اجلبال وآذربيجان وشهرزور خالل القرن الرابع اهلجري           

العاشر امليالدي وثبت األخبار املأثورة والروايات األسطورية الشائعة خالل عهده حول أصوهلا،            
وأضاف يف كتابه الثاين قبائل أخرى، وهو يكون بذلك أول مؤرخ مسلم خصص صـفحات               

ومما جيب اإلشارة إليه ان بعض هذه القبائل مل يـرد           , كتاباته للحديث عن القبائل الكردية    من  
  .ذكرها يف أي مصدر آخر وال يعلم عنها شيئاً

املـؤرخ والكاتـب    , )م١٣٤٨/ هـ٧٤٩ت  (ويعد شهاب الدين ابن فضل اهللا العمري        
ـ  ٩٢٣–٦٤٨(بديوان اإلنشاء اململوكي مبصر والشام       مـن أهـم    , ) م١٥١٧-١٢٥٠/ هـ

 –جبـال األكـراد     (املؤرخني املسلمني ممن اهتموا بتاريخ القبائل واألسر الكردية احلاكمة يف           
خالل العهد املغويل، حيث حتدث بشيء من التفصيل عنها وعن زعمائها وممتلكاهتم            ) كردستان

مقدماً بذلك معلومات وإخبار فريدة وجـديرة       ) مسالك اإلبصار (يف السفر الثالث من كتابه      
التعريف باملـصطلح   (باالهتمام، وأضاف معلومات أخرى عن الكرد وقبائلهم يف كتابه اآلخر           

مجيع املعلومات اليت اوردها  العمري      ) م١٤١٨/هـ٨٢١ت  (، وقد نقل القلقشندي     )الشريف
  ).صبح األعشى(عن الكرد إىل كتابه 

وعشرين قبيلة   ثالث   بأمساءقائمة  ) م١٤٤١/ هـ٨٤٥ت  (وأورد املؤرخ املصري املقريزي     
كردية يف كتابه  عن خطط القاهرة املعروف باخلطط املقريزية ومت احلـاق القائمـة نفـسها                 

، حيث اطلع على ما     )السلوك ملعرفة دول امللوك   (بالصفحات األوىل من كتابه التأرخيي الضخم       
كتبها  املسعودي ونقل عنه وأضاف من عنده أمساء قبائل أخرى كانت معروفة وذات شـأن                
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: ومن املصادر األخرى اليت أغنت البحث وقدمت املعلومات عن القبائل الكردية، كتـب            
لالصـطخري  ) مسالك املمالك (و    ) م٨٩٣/هـ٢٨٠ت  (البن خرداذبه   ) املسالك واملمالك (
جتارب (، و )م٩٧٧/هـ٣٦٧ت  (البن حوقل   ) صورة األرض (و    ) م٩٥١/هـ٣٤٠ت بعد   (

ـ ٤٢١ت( ملـسكويه    )األمم ت (البـن األثـري     ) الكامـل يف التـاريخ    (و    ) م١٠٢٩/ هـ
ـــ٦٣٠ ــاب  (و ) م١٢٣٢/ه ــم االلق ــع اآلداب يف معج ــوطي  )  جمم ــن الف الب

ـ ٨٥٢ت  (البن حجر العـسقالين     ) الدرر الكامنة (و) م١٣٢٣/هـ٧٢٣ت( ، )م١٤٤٨/هـ
ة الفارسـية   م باللغ ١٤٧٠/هـ٨٧٥أليب بكر الطهراين الذي حرره سنة       ) كتاب دياربكرية (و

وغريها، ففي هذه الكتـب     ) م١٦٠١/ هـ١٠١٠ت(لشرفخان البدليسي   ) شرفنامه( وكتاب
  .معلومات وروايات مفيدة ال غىن عنها

أمساء القبائل  ) تاريخ كزيده (وفيما يتعلق بقبائل اللّر الكردية، فقد نقل محد اهللا املستويف يف            
ىل لرستان الكربى والتفت حول األمـري       الكردية  اليت هاجرت من جبل السماق ببالد الشام إ         

الثاين عشر امليالدي، كما كشف عن      / هزار أسب الفضلوي وذلك يف القرن السادس اهلجري       
أمساء أكثر من عشرين قبيلة وطائفة كردية كانت تقيم ببالد اللر الصغرى، واعتربت من رعايا               

 كل من معني الدين نطنـزي      اإلمارة اخلورشيدية وهي يف جمملها غري معروفة من قبل، واعتمد         
ــد ( ـــ٨١٧ت بع ــه ) م١٤١٤/ه ــيين(يف كتاب ــواريخ مع ــدمري ) منتخــب الت وخوان
وشرفخان البدليسي يف حديثهم عن األمارة اللريـة        ) حبيب السري (يف  ) م١٥٣٥/هـ٩٤٢ت(

  .الفضلوية على تاريخ كزيده ونقلوا منه حرفياً
عن القبائل والعشائر والطوائـف     شرفخان البدليسي معلومات قيمة وإخبار نادرة       و اضاف   

والتجمعات القبيلة الكردية، وهي يف الغالب معلومات جديدة وفريدة بطبيعة احلـال ويعـزى              
الفضل إىل البدليسي يف الكشف عن قبائل وبطون غري قليلة مل تكن معروفة ومعرفة لدى مـن                 

 حتفل كتابه مبعلومـات     سبقه من املؤرخني ومل تسجل املصادر التارخيية أمساءها وأخبارها، كما         
وصراعاهتا الداخليـة والتحـوالت     ) القبيلة الكردية (جديرة بالدراسة حول تنقالت وهجرات      

  .السياسية واالجتماعية اليت طالتها وأثرت على تارخيها وغريت أحواهلا ومواطنها
  
  :مالحظات عامة عن القبائل الكردية -

يمات االجتماعية واالقتصادية للقبائل الكردية     تكاد تكون املعلومات املوثقة تارخييا عن التنظ      
معدومة، على ان باإلمكان القول ان قسماً كبرياً منها كانت تزاول حياة البـداوة والترحـال                
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والرعي واقتصادياهتا تعتمد بالدرجة االْوىل على ما متتلكها من املراعي وما حبوزهتا من الثـروة               
صائف واملشايت حبثا وراء الكأل واملراعي، فمـع حلـول          وكانت تنتقل مومسياً بني امل    , احليوانية

حيث مرابعها ومصايفها املنتشرة يف سفوح اجلبـال        ) كويستان(فصل الربيع تتجه حنو الزوزان      
والشعاب، وعندما حيل فصل اخلريف ويشتد الربد تدرجيياًَ وتنفذ املراعي هتبط القبائل إىل املناطق           

ولكل قبيلة زموم ومراعي خاصة هبا يعرف الواحد        ,  ا وقراها السهلية الدافئة وتعود إىل مشاتيه    
نزهة , ، األدريسي ٢٦٣ابن حوقل، صورة األرض،ص     (وتعين حمال األكراد    ) زومة(منها بالزوم   

  ). ٣/١٥٩,ياقوت احلموي، معجم البلدان, ١/٤١٨,املشتاق
ـ                 شعاب ووجدت منذ القدم مراعي طبيعية كثرية يف املنـاطق اجلبليـة الـوعرة وبـني ال

رشيد الدين  (واملنحدرات اجلبلية يف خمتلف أحناء كردستان، وقد أشارت املصادر إىل عدد منها             
, ١٦٠, ١٥٤, ١٤٦محد اهللا املستويف، نزهة القلوب، ص     ,٦٩٨ص,جامع التواريخ ,فضل اهللا   

) املـشايت (، كما كان هناك عدد من املراعي الـشتوية          )٥٩٥،  ٤٤٤البدليسي، شرفنامه، ص  
وهو اكرب مرعى   ) ٥٩٣، شرفنامه، ص  ٣٩٣أبو الفداء، تقومي البلدان، ص    (واسع  كسهل موش ال  

شتوي بكردستان، فضالً عن مشايت أخرى، فاملنطقة السهلية بني الزابني األعلـى واألسـفل              
كما وجدت قبائل غري قليلـة شـبه        ). ٢٠٥صورة األرض، ص  (كانت مشىت لقبيلة اهلذبانية     

حمافظـة  -فـشهرزور , شية اىل جانب الرعي و تربية املوا      رحالة اْو نصف رحالة متتهن الزراع     
مشىت ستني ألف بيت من أصناف األكراد اجلاللية والباسيان واحلكميـة           ((كانت   -السليمانية

معجم البلدان،   , ١٠مسعر بن مهلهل، الرسالة الثانية، ص       )) (والسولية، وهلم به مزارع كثرية    
لتركمان يغادرون مشاتيهم يف نواحي املوصل يف       وا) الكيكية(، وكان الكرد الكيكان     )٣/٣٧٥

  ).٩/٣٧٥الكامل، , ابن األثري(فصل الربيع ويرحلون إىل الزوزان فيبيعون الغنم رخيصاً 
م ان الكرد الترياهية    ١٤٥١/هـ٨٥٥وجاء يف خمطوطة آرامية كتبها الراهب راميشوع سنة         

اية شـهر تـشرين الثـاين إىل        من االيزيديني يقضون فصل الصيف يف الزوزان ويرتلون يف بد         
  ).١٧عبد الرزاق احلسين، اليزيديون، ص(ضواحي املوصل 

ومع ذلك استقرت نسبة عالية من الكرد يف املدن والبلدات والقالع والقرى و اندجمت يف               
ومع بقـاء االنتمـاء القبلـي       , جمتمع مدين ميارس املهن و احلرف والتجارة واالعمال االخرى        

اىل املدينة كاالربلي واالمدي واالرموي والـدينوري والـشهرزوري         ظهرت انتماءات اخرى    
واالنتماء اىل املنصب أو املهنة كاحلاجب واملهماندار والطربدار واالْنتماء اىل االباء واالجـداد             

  .كابن الصالح وابن خلكان وابن اخلل وابن كر
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لة، وبعض هذه األمسـاء     احتفظت غالبية القبائل والطوائف الكردية بأمسائها التأرخيية األصي       
رمبا  تعود إىل عهود ما قبل اإلسالم كاجلاوان والبختية والبـشنوية والرهزاديـة              , كانت قدمية 

واهلذبانية ودنبلي والربزيكان والكوران والكيكان و شريويان وغريها، ومحلت قبائل أخـرى            
غريب هناك قبائل حتمل    أمساء عربية إسالمية كاحلميدية واحلكمية والسليمانية والزرقية، ومن ال        

أمساء عربية صرفة، و هي يف الوقت ذاته أمساء لقبائل عربية معروفة، كالقريـشية والقحطانيـة                
  .واملالكية، على ان املصادر تؤكد على كرديتها

دون املؤرخون أمساء عدد من القبائل بصورة مصحفة ومشوهة، حبيث من الـصعب أحيانـاً               
: دنبلي يف كتاب مروج الذهب للمسعودي بصيغة مجع حمـرف         تصحيحها، فمثالً ورد اسم قبيلة      

,  مجع دنبلي وحرف الدنبلي اىل الديبلي والدئلي يف مصادر اخـرى          –الدبابلة والصحيح الدنابلة    
وجاء اسم القبيلة اللرية بصيغة اللزبة، وحرف الزيبارية إىل الدينارية والبابريية إىل الباسرية واللوينية              

صبح األعشى للقلقشندي، ومبا ان أمساء القبائل كردية يف الغالب، فإهنـا مل             اىل اللوسة يف كتاب     
وهناك قبائل اخرى ال نشك يف كـون امساءهـا غـري            , تضبط من قبل املؤرخني ونساخ كتبهم     

  .صحيحة ويستحيل االْهتداء اىل اصوهلا كالغرية والسينية والعيشانيةوالشمردلية وغريها
قبيلة، قبيل،  (ف القبائل الكردية يف املصادر العربية بـ        من ناحية اخرى جاءت تسمية ووص     

دون أدىن  متييز، وجند يف املصادر اململوكية أخبارا واشارات غريبة           ) جيل، طائفة، صنف، بطن   
ومعلومات تـنم علـى عـدم الدرايـة وقلـة االملـام بـشعوب املـشرق األسـالمي،                   

الكـرج  " ، ويقـول    )ورجينياجل(مل مييز بني الكرد والكرج      ) م١٣٣٣/هـ٧٣٣ت(فالنويري
، ونقل العمري الرواية نفسها على الرغم من        )٩/١٣١هناية االرب،   " (طائفة من األكراد أتراك     

ويقال يف املسلمني الكـرد ويف النـصارى        (( كونه ذو اطالع واسع على أخبار الكرد ويقول         
  ).٧٨التعريف، ص)) (الكرج

)) االكاريد((اسم مفرد، فجمعه إىل     ) االكراد(ان) م١٣٣٥/هـ  ٧٣٦ت(وظن الدواداري   
ورمبا فيهم يهود   .. .وهم ال يأوون غري اجلبال     ((،)٤٤الدر الفاخر يف سرية امللك الناصر، ص      (

وعاّمتـهم  .. .من اعاجم املشرق  (( و   ) ٣٣٦شيخ الربوة، خنبة الدهر، ص    )) (واهللا اعلم بذلك  
ن اخليام لسكناهم من اللبـود،      يتقلبون يف الرحلة وينتجعون لسائمتهم مواقع الغيث، ويتخذو       

( ويقـول الـذهيب  ) ٧/١٤٩تاريخ ابن خلـدون،  )) (وجل مكاسبهم الشاة والبقر من االنعام     
, املـشتبه   )) (يسكنون اجلبال و األودية كاالعراب وهم خلق كثري         ) ((م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت
ـ ٥٦٢ت(اما السمعاين  ,)٣/١٢١٣ابن حجر، تبصري املنتبه،     ,  ٢/٥٤٩ فقـال  ,) م ١١٦٧/ ه
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، هـذا مـع ان      )٥/٥٤االنـساب، )) (يرتلون الصحاري وقد سكن بعضهم القرى     ((عنهم    
  .كردستان يف عهدهم ضمت املئات من املدن والقرى والبلدات املأهولة بالسكان

الشك أن عدد القبائل الكردية مل يكن ثابتاً خالل احلقبة التأرخيية هلذه الدراسة، وهذا أمر               
ديدة واختفت قبائل أخرى أو عرفت بأمساء أخرى، وتفرعت         بديهي بالطبع، فظهرت قبائل ج    

القبائل الكبرية اىل بطون وأفخاذ مث صارت كل بطن قبيلة مستقلة حبد ذاهتا، فهناك قبائل عديدة                
كاجلاوان واهلذبانية واحلميدية والربزيكان كانت معروفة وقوية وكثرية العدد خـالل العـصر             

مالك واسعة، مث اختفت هنائياً خالل العهـد املغـويل          العباسي، وكانت هلا سلطات ونفوذ وأ     
والتركي، ومل يبق هلا ذكر وال خرب، وما من شك يف ان وراء هذا االختفاء أسـباب سياسـية                   
واقتصادية قاهرة، يأيت يف مقدمتها تعرض أقاليم كردستان للحمـالت التركيـة واملغوليـة و               

واليت احلقت بطبيعـة احلـال      ) م١٥–١١/هـ٩–٥(التيمورية والتركمانية طيلة أربعة قرون      
خسائر بشرية ومادية جسيمة بالقبائل الكردية وقضت على نفوذها وأزاحتـها عـن ديارهـا               
وأرغمتها على ترك مواطنها والبحث عن مواطن جديدة آمنة، وباملقابل ظهرت خالل القرون             

ر العباسي، أو أهنا    الثالثة األخرية من العصور الوسطى قبائل أخرى مل تكن معروفة خالل العص           
  .كانت تعرف باسم آخر كما ذكر

ومن غري الصواب ان تعزى كل ما حل بالقبائل واجلماعات الكردية من اعمال التـهجري               
والتشريد وختريب املمتلكات اىل عوامل خارجية، فالنـزاعات املتجذرة حول املراعي ومصادر           

(( الفات احلدودية املستعصية عن احلل و       املياه واحلروب املتواصلة حول السيادة والزعامة واخل      
مل تكن اقل هوالً من التحديات اخلارجية وكانت عوامل مؤثرة          )) شتات الرأي وتفّرق الكلمة     

جداً يف تارخيها واثرت بشكل عميق يف حياهتا ووجودها وتركت تداعياهتا على جممل التـاريخ               
العالقـات الداخليـة لتلـك       وكان لسيف الفتنة املسلول حضور قوي ودائـم يف           ،الكردي
  .وهو الفيصل يف حسم صراعاهتا فيما بينها،القبائل

واخلالفات القائمة بني القبائل املتجاورة ادت بطبيعة احلال اىل نشوب احلروب واملصادمات            
بني املتخاصمون وقتل فيها من قتل من الطرفني واملصادر التارخيية ختربنا باخلالفات اليت  جنمت               

و )  الكوران_ البزريكان  (و) الشاذجنان_ البزريكان  :  (كخالفات,مصادمات  عنها معارك و  
و )  البازوكى -الروزكي  (و  ) الباباين_السهراين(و  )اهلكاري_البخيت(و  ) البشنوي_اجلهارخبيت(
مؤلف جمهـول، جممـل التـواريخ       (وغريها  )  الدنبلي -احملمودي  (و  )  املازجناين -الزيباري  (

ابـن فـضل اهللا     , ٧٠-٨/٦٩،  ٢٨٠،  ٨/٢٧٣،الكامـل،   ٤٠١ص ،)بالفارسية(والقصص  
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، شرفنامه،  ٥٨، التعريف باملصطلح الشريف، ص    ٣/١٣٢،  )خمطوط(العمري، مسالك االبصار    
  ..)..،٦٨٤-٥١٨، ٣٧٦-٣٧٤ص

ويتفاخر االمري شرفخان البدليسي جبده االمري شرفخان ويبدي اعجابه بـشجاعته لقيامـه             
ما من عشرية وطائفة تطاولـت      ((ر الكردية واالنتقام منها، و      بدحر اعدائه من القبائل والعشائ    

ويروي كيـف ان    ,))على آباءه واجداده اال انتقم شرف خان منهم، فلم يترك يف قلبه حسرة            
واضرم النـار   )) دون االكتراث بالذكورة واالنوثة والطفولة والشيخوخة     ((جده اباد البازوكية    

)) ينج منهم متـنفس اال عجـوز      (( وف رجاله فلم    يف الكهف الذي جلأ اليه الناجون من سي       
  ).٦٨٤-٦٨٣شرفنامه، ص(ويشبه البازوكية بقوم عاد ويشبه غضب جده بريح صرصر عاتية 

ويالحظ ان القبائل والطوائف واجلماعات الكردية املرحلة من بالدها اىل ديار الغربة ببالد             
اسباب الفرقة والعداوة فيما بينها جانباً      الشام ومصر مل تترك وراءها خالفاهتا القدمية ومل تطرح            

وال يزال بينهم سيف مـسلول، ودم مطلـول         (( واصاب العمري احلقيقة حني وصفهم بقوله       
، فالبابريية والالوينية ومها    )٥٨التعريف، ص )) (وَعقَّد نظام حملول، وطرف باكية بالدماء مبلول      

يل لبالدهم اىل الديار الشامية واملـصرية       من قبائل شهرزور و نزح منهما اآلالف إثر الغزو املغو         
واستقروا يف هناية املطاف ببالد املغرب، محلوا معهم نزاعاهتم القدمية وجتدد القتال بني االسـر               

استخدمت فيها  , م وجرت بينهما الوقائع مبدينة فاس       ١٢٧٥/هـ٦٧٤البابريية والالوينية سنة    
تاريخ ابـن   )) ( كانت يف مواطنهم االوىل      وكادت تكون الفتنة بينهم كما    (( السهام والقسي   

  ).٧/١٥٠خلدون، 
كان عدد القبائل والطوائف واجلماعات الكردية خالل العصر الوسيط أكثر بكثري من مـا              

، فاملـسعودي  )١٤٩التعريـف، ص " ( خالئق ال حتصى وأمم ال حتصر  "هو مسطور هنا، فهم     
ية، اكتفى بذكر امساء القبائل الكـبرية       الذي توغل خالل اسفاره يف عمق املناطق اجلبلية الكرد        

املقيمة بأقاليم اجلبال وشهرزور وآذربيجان فقط ومل يذكر القبائل الصغرية او اليت تقيم بنواحي              
 او ذكرهم ومل يصلنا، وحسب قـول شـيخ الربـوة االنـصاري              أخرى من البالد الكردية،   

  ).٣٣٦خنبة الدهر، ص(ذكر املسعودي يف كتبه ثالمثئة طائفة كردية ) م١٣٢٧/هـ٧٢٧ت(
 اما ابن فضل اهللا العمري، فركز على احوال القبائل واالسر من ذوات السلطة والـسيادة               
ممن كانت هلا قالع وحصون وجيوش نظامية دائمة، القبائل واالسر اليت ميكن ان تستفيد منها               

 صراعها مـع    الدولة اململوكية وحتصل منها على العون العسكري واملعلومات االستخباراتية يف         
املغول، فمعلوماته مبثابة تقرير مفصل عن االمكانيات العسكرية و القدرات القتالية للزعامـات             
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ومل أذكر من عشائرهم إالّ من كنت به خبرياً  ومل أسم فيها منهم              ((القبلية الكردية، فهو يقول     
قلة االحتفال به على ان     دجلة إىل هنر الفرات ل    ) ؟(ونترك ما وراء النهر     .. .إالّ بيت ملك وإمارة   

  ).٣/١٢٥مسالك االبصار، )) (الذي ذكرته هو خالصة املقصود
وجتنب شرفخان البدليسي سرد امساء طوائف وعشائر كردية كثرية بكردستان الشرقية لئال            

شـرفنامه،   ( فضالً عن اربع وعشرين قبيلة كردية استقرت بوالية خنجوان         ،يسبب ملالً للقراء  
  السليفاين وحده يضم اكثر من مئة بطن وفخـذ         –ع القبلي السليماين    ، وكان التجم  )٥٥٢ص

  ).  ٤٤٤شرفنامه، ص(
هناك ستة آالف قبيلة وعشرية كرديـة مبـدن         (( ويقول اوليا جليب يف القرن السابع عشر        

  ).٩١سياحتنامه، ص)) (وجبال كردستان
استغرقت سـنوات  ديتيل يف رحالته بكردستان العثمانية اليت  . ومجع املستشرق الروسي ف   

قبيلـة  ) ٣٠٠-٢٥٠(مالحظات ومعلومات ميدانية ختص حـوايل       ) م١٨٤٥-١٨٤٢(ثالث  
به ركوتيكى خه   (كردية مقيمة يف واليات دياربكر وأورفة وماردين ونصيبني وواليات اخرى           

  ).٢٣٩الرحالة الروس يف الشرق االوسط، ص, ، دانتسيغ ٧٩رماىن كوردناسى، ص
سر واجلماعات الكردية إىل بالد الشام ومصر لعدة قرون وعلـى           استمر تدفق القبائل واأل   

شكل دفعات، وكانت الغارات واحلمالت العنيفة للقبائل والشعوب التركية واملغولية و التتارية            
أقوى أسباب ذلك،   , املتواصلة على كردستان اليت كانت ترافقها عادة موجات بشرية ضخمة         

، الغز األتراك يف النـصف األول مـن القـرن           )م٩/هـ٣(الفرق املرتزقة التركية طيلة القرن      
ـ ٧( مجوع املغول الغازية طيلة القـرن        ،، السالجقة يف النصف الثاين منه     )م١١/هـ٥( / هـ

محالت تيمورلنـك التدمرييـة     ). م١٥/ هـ٩-٨( ، تركمان القره قوينلوخالل القرن      )م١٣
  .)م١٥/ هـ٩(رن تركمان اآلق قوينلو طيلة الق) م١٤٠٥ – ١٣٨٧/ هـ٨٠٧ – ٧٨٩(

 ،من جهة ثانية، حني تسلم االيوبيون قيادة العامل االسالمي يف مواجهة الفرجنة الـصليبيني             
التحق هبم حشود كبرية من افراد القبائل الكردية وانتظموا ضمن تشكيالت اجلـيش االيـويب               

لـوك  وأبلوا بالءاً حسناً يف حروب اجلهاد اليت قادها السلطان صالح الـدين وغـريه مـن امل             
  .االيوبيني

: لقد ألف املهاجرون واملغتربون واجملاهدون الكرد جاليات كبرية يف املدن الشامية واملصرية           
ونبغ بينهم علمـاء وفقهـاء      , دمشق، حلب، القدس، اخلليل، محص، القاهرة، املقس وغريها       

 و  وخطباء وغريهم من أرباب األقالم، وانضمت مجاعات منهم اىل تشكيالت اجليش االيـويب            
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اململوكي ومؤسسات الدولة اإلدارية واملالية، وظهر فيهم أمراء وقادة ووالة وإداريـون ومـا              
شاكلهم من أرباب السيوف، واحتفظ مجيعهم بنسبهم الكردي وانتماءاهتم القبلية، وعن طريق            

الببانية ترمجة حياهتم يف املصادر املصرية تعرفنا على القبائل اليت ينتمون إليها كالشنبكيةواجلاك و              
  .و البابريية والكدوانية وغريها

شهدت كردستان الشرقية خالل العهد الصفوي نشوء وبروز احتادات قبلية نشطة وتنامت            
امكانياهتا العسكرية ومتتعت مجيعها بنفوذ قبلي وصالحيات ادارية واسعة يف منـاطق سـكاهنا              

م على احلدود بصماهتا على     وفرضت نفسها بالقوة على الساحة السياسية وتركت تلك اليت تقي         
 ،شـكاك : وضمت كل واحدة منها عدة فروع وبطون ومنها       ,  العثماين   –الصراع الصفوي   

، )Garrosi( بلباس، جاف، كوليـائي، كروسـي        ،لك, برادوست، مكري، كلهر، كلباغي   
أي خالل العـصر    , لسادس عشر زند، غري ان املعلومات عنها شحيحة للغاية فيما قبل القرن ا          

  .األطار الزمين هلذه الدراسة, طالوسي
متتعت االحناء واجلهات الداخلية من بالد الكرد املتميزة بطابعها اجلبلي بقدر عـايل مـن               و

االستقالل عن الدول واحلكومات اليت حكمت كردستان عرب العهود التارخيية، وبقيت بعيـدة             
 تعاين من تفكك سياسـي  بدرجة كبرية عن املؤثرات اخلارجية، غري اهنا يف الوقت نفسه كانت          

املتفرقة  على طول البالد وعرضها      ) امارات القالع (و  ) حكومات املدن (خطري وتدار من قبل     
منذ اهنيار االمارات الكردية الكبرية امام ضربات السالجقة وطيلة عهود السيطرة الـسلجوقية             

ما رئـيس قبيلـة     امنها   ةواستأثر حبكم كل واحد    ،واالتابكية واملغولية واجلالئرية والتركمانية   
ستمد قوته من القوة البشرية الكامنة يف قبيلته، أو أمري حملي معتمداً على حنكتـه الـسياسية                 ي

وكفائته احلربية، واقتصرت سلطة هذه االمارات على مدينة أو قلعة واحدة وما حتيط هبا مـن                
 أمهيتـها العـسكرية      فالسالسل اجلبلية الطويلة والعازلة ملنطقة عن أخرى رغم        ،أراضٍ حمدودة 

 كانت أبعد ما تكون     ، االمراء والزعماء من حصانتها الطبيعية يف الدفاع عن انفسهم         واستفادة
ان جتمعها وحدة سياسية حملية، ناهيك عن كثرة القبائل الكردية القاطنة هبا وتضارب مصاحلها              

ل املتحالفة معه واليت    واعتماد كل زعيم قبلي على رجال قبيلته والقبائ       وتعدد قالعها ومعاقلها،    
من قهر  أضعف من أن يتمكن     كان  فأي صاحب قلعة أو رئيس قبيلة منهم،        انضوت حتت لواءه    

 على تسليم قالعهم والتنازل عـن ملكيـة منـاطق           لسلطانه واجبارهم  هماخضاعاالخرين و 
دويـالت  (و  ) الزعامـات القبليـة   (نفوذهم، مكوناً بذلك كيان سياسي أكرب وجتاوز مرحلة         

  ).العالق
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ويف الواقع ان بداية ظهور الزعامات القبلية الكردية خالل العـصور اإلسـالمية جمهولـة               
ويكتنفها الغموض حيث ان هذه الكيانات عادة مل تنشأ بتفويض من اخلالفة العباسية أوبتكليف         
من أية سلطة سياسية قائمة بكردستان حىت تعرف كيفية قيامها وتارخيها وإمنا نشأت من تلقاء               

فسها حني تتوفر الفرصة املناسبة هلا داخلياً وخارجياً، فاألمراء واحلكام الكرد هم يف غالبيتهم              ن
العظمى زعماء القبائل ورؤساء التحالفات القبلية، توىل كل واحد منهم رئاسة القبائل وقيادهتا             
يف احلروب بصورة وراثية أبا عن جد وعندما تسمح له الظروف كضعف الـسلطة املركزيـة                

تنامي قوة القبيلة وتزايد عدد مسلحيها مثال يعلن استقالله مبنـاطق نفـوذه ويعمـل علـى                 و
استحصال موافقة اخلليفة أو السلطان ويعترف باملقابل بسيادته ويدفع له الضرائب ويراعي معه             

  .حسن اجلوار
ومن املعروف ان الظهور الفعلي ألغلب امارات اجليل األول من اإلمارات الكردية كـان              

ـ ٤٤٧ـ٣٣٤(الل العهد البويهي  خ بسبب السياسة الالمركزيـة الـيت      )  م ١٠٥٥ـ٩٤٦/ ه
مراحل : يراجع حبثنا (  إىل جانب أسباب وعوامل كثرية أخرى        ،انتهجها أمراء آل بويه األوائل    

من جملة  ) ١(نشوء وتطور االمارات الكردية يف العصر العباسي املنشور باللغة الكردية يف العدد             
اما امارات اجليـل    ,)١١٢-٨٧ص,)٢٠٠٢اربيل(جملة اجملمع العلمي الكردستاين     ,) ئه كادميى (

وسبق ان حتدثت   ,فقد ظهرت عقب احنالل دولة املغول االيلخانيني وتفككها اىل دويالت         ,الثاين
 .عنها يف اطروحيت للدكتوراه
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) م١٥/ هـ٩القرن  (لقره قوينلو واآلق قوينلو     كانت تقطن خالل عهد سيطرة التركمان ا      
بنواحي ماردين اىل جانب قبيلة أخرى باسم قره كجلو، ويظهر تأثري اللغة التركيـة بوضـوح                

ويبدو أهنما عرفتا هبذين االمسني على غرار القبيلتني التركمـانيتني القـره            , على اسم القبيلتني    
وال تزال هناك عـشرية     , )٢٣٤ياربكرية، ص   أبو بكر طهراين، كتاب د    (قوينلو واآلق قوينلو    

  .كردية صغرية تدعى كجلي تقيم بنواحي سنجار
  

  :آالنـي
) َمم وزين (بطل امللحمة الكردية الرائعة     ) مه مى ئاالن  (اآلين اسم قدمي يف التاريخ الكردي و      

 نزهة القلـوب،  (وآالين أحدى بلدات والية كردستان اليت استحدثها املغول يف بداية عهدهم            
ومن ممتلكات أمراء درتنـك     ) حلوان القدمية (وهي قلعة وناحية تابعة لوالية درتنك       ). ١٦٣ص

محد اهللا املستويف، تاريخ كزيده،     (، وآالين أيضاً من قبائل لرستان الصغرى        )٥٣٧شرفنامه، ص (
  ).١٤١، شرفنامه، ص٥٥٠ص

  
  : هركي– اركي –االرجي 

اربيل ومواضع أخرى، تعرف خالل العصور      كانت اهلركي وهي القبيلة الكبرية يف حمافظة        
 أركي، وطرأ تغيري طفيف على امسهـا حيـث ان حتـول             –الوسطى على ما أظن باالرجي      

األصوات واحلروف وتغري النطق والتلفظ أمر شائع بني اللهجات الكردية املتعددة، فيحصل عاد             
  :أمثال) أ(و ) هـ(حتول بني 

M@ôåîó÷@–ôåîóè@N@@
M@çbb÷@–çbbè@N@@
M@@Šbàˆó÷–Šbàˆóè@N@@

وكانت تستقر يف العصر العباسي على ما يبدو يف احناء العمادية وكان باو االرجـي مـن                 
 أمري قالع العمادية املعاصر     – جد املشطوب اهلكاري     –رجال أيب اهليجاء بن عبد اهللا اهلكاري        
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رج ، فنصبه نائبا له على قلعة آشب ملا خ        )م١١٤٦-١١٢٧/هـ٥٤١-٥٢١(لعماد الدين زنكي    
  ).٣٤٣/ ٨الكامل، (من القلعة قاصداً املوصل 

وأركي من قبائل لرستان الصغرى من فرقة جنكروىي وهلجتها لرية دون ان تعد من قبائل اللر                
وال تزال مجاعـات    , وهي االرجي نفسها يف اغلب االحتمال     ) ٥٥٠، ص  ò‡îتاريخ  (االصلني  

  ).١٣٥ص, عشائر العراق الكردية, لعزاويعباس ا(من اهلركي تقيم بلواء دياىل وتعرف باالركية 
  

  : األزخية –األزخي 
 بوتان وإمسها غري واضح، وميكن قراءتـه باألزخيـة          –قبيلة شبه جمهولة من جزيرة ابن عمر        

، ويف الترمجة العربية لتاريخ الزمان البن العـربي         )٣/١٢٧(واألرخية يف خمطوط مسالك األبصار      
خي من فروع البختية ومالكة قلعة اروخ من أعمال جزيرة          األزخي، و هناك قبيلة ارو    ) ٣٦٣ص(

  ).٢٧٣شرفنامه، ص(بوتان 
املبارز بن شجاع الدين الذي تـرك       : وكان لألزخية أمراء وزعماء من اصحاب النفوذ منهم       

دياره وقبيلته حتت ضغط هتديدات املغول وفر اىل بالد الشام والتحق خبدمة امللك املنصور سـيف                
، ومل يلبث أن عاد مع غريه مـن         )م١٢٩٠-١٢٧٩/هـ٦٨٩-٦٧٨(ملوكي  الدين قالوون امل  

ـ ٦٩٦-٦٩٤(األمراء الكرد إىل كردستان يف عهد العادل زين الـدين كتبغـا              -١٢٩٥/ـه
فلم ينالوا حرمة مرعية وأخبـازاً      ((بعد أن وجدوا أنفسهم يف وضع يستوجب العودة         ) م١٢٩٧
خرين بكردستان سجال الدين الذي قتـل    ، ومن أمرائها اآل   )٣/١٢٧مسالك األبصار،   )) (مرضية

  ).٣٦٣ص,تاريخ الزمان (باملوصل مع احد ابناءه على يد املغول
  

  ):ئيزوىل( اليزولية –االيزولية 
 قوج حصار، وبلحف اجلبل قريـة       – دنياسر   – إيزوال جبل قرب نصيبني ودنيسر       –إيزويل  

 اللمش، تـاريخ دنيـسر،      ابن , ٧٤-٧٣ص,التاريخ الصغري , مؤلف جمهول (تعرف باالسم نفسه  
، وعرفت القبيلة الكردية القاطنة بأحناء اجلبل باإليزولية أيضاً، ومن أعالمها يف العـصر              )١١٨ص

العباسي القاضي أبو بكر عتيق بن إبراهيم بن عمر بن داود بن حممد اإليزويل وهو من شيوخ ابن                  
  ).١١٩-١١٨ص(مؤلف تاريخ دنيسر ) م١٢٤٢/هـ٦٤٠ت (اللمش 

، اخلطـط   ١/٤السلوك،  (ضمن القبائل الكردية    ) م١٤٤١/هـ٨٤٥ت  (املقريزي  وأدرجها  
، وكانت تقيم خالل العصر العثماين مبدينة مالطية وإحنائها وكانت قلعة برتك            )٣/٤٠٥املقريزية،  
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سـياحتنامه، ص   (مشال خربوط من أمالكها، وكذلك قرية بامسها أيزويل ضمن أعمال خربوط            
٣١٠، ٢٦ -٢٥.(  

  
  :ةالبابكريـ

من قبائل إطراف اربيل ومن بطون احلكمية، ومسيت نسبة إىل زعيمهـا االول بـابكر بـن                 
ميكائيل الذي انتزع مدينة اربيل من فضل وايب علي من ابناء األمري أيب اهليجاء اهلـذباين سـنة                  

م ونصب ابن أخ له حاكماً على املدينة، فظلت ملدة ثالث سـنوات حتـت               ١١٢٢/ هـ٥١٧
، حكموها حكم املغتصب للسلطة وأثقلوا كاهل النـاس         )٣٢١/ ٨الكامل،  (تصرف البابكرية   

 التابعة لناحية حبتـون     – منارة   –فنـزح األهايل منها إىل قرية عيسى لالن        , بالضرائب والقطائع 
  ).١/٢٧٣تاريخ اربل، , ابن املستويف( خفتون من إعمال اربيل –

  
  ):بابوىن(البابونيـة 

الكبرية وكانت رئاسة مجيع الكـوران يف هـذا         ) çaŠíÙÜ@ا(ورقان  البابونية بطن من قبيلة اجل    
م يف خالف   ١٠٢٦/هـ٤١٧البطن على ما يظهر وزعيمهم أبو الفرج البابوين الذي قتل يف عام             

 – من أمراء األمارة الكاكوية      –نشب بينه وبني أيب منصور عامل األمري عالء الدولة بن كاكويه            
فثار رجـال الكـوران ونفـروا    , من مناطق نفوذ الكورانعلى مدينة شابور خواست الواقعة ض    

  ).٧/٣٢٥الكامل، (بأسرهم وهنبوا البالد 
  ).بيباين(وال تزال احدى بطون الكوران تعرف بـ   

  
  ):بابريى(البابرييـة 

قبيلة كبرية يف بالد شهرزور وحرف امسها يف صبح األعشى إىل الباسرية، القـت الـشدائد                
وتأثرت بالد شهرزور حبمالت املغول العنيفـة اشـد التـأثري           ملغول،  واألهوال على يد عساكر ا    

وتأذت منها أكثر من غريها واستهدفتها قطعات اجليش املغويل مراراً لقرهبا من بغـداد العاصـمة          
ووقوعها على الطرق اليت تسلكها اجليوش القادمة من الشرق وإباحتها العمال النهب والتـدمري              

م، وعلى اثرها تركت آالف االسر الشهرزورية من قبيليت         ١٢٥٩/هـ٦٥٧واعنفها حدثت سنة    
ويقول العمـري   البابريية والالوينية ديارها وممتلكاهتا ونزحت إىل بالد الشام واتصلت بااليوبيني،           

ـ ٦٥٦ أي سقوط بغداد على يد املغول سنة         –نزحوا عنها بعد واقعة بغداد      ((  يف  –م١٢٥٨/هـ
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واألوالد واخلوا ديارهم ووفدوا إىل مصر والشام وتفرقت منهم         عدد كثري من أهل السواد بالنساء       
مـسالك اإلبـصار،    )) (األحزاب وأصابتهم االوصاب وعظم فيهم املصاب ولكل اجل كتـاب         

  ).٤/٣٧٤، القلقشندي، صبح األعشى، ٣/١٢٦
 فرت طائفة من األكراد من وجـه عـسكر          -هـ  ٦٥٧ سنة   –وفيها  ((ويضيف املقريزي   

الثـة آالف ومعهـم اوالدهـم       الشهرزورية وقدموا دمشق وعدهتم حنـو ث      هوالكو، يقال هلم    
  ).١/٤١١السلوك )) (ونساءهم

التحق رجال البابريية والالوينية بامللك الناصر يوسف حفيد السلطان صالح الدين امري حلب             
، فاستقبلهم ومل خيف سعادته بقـدومهم وكـان         )م١٢٦٠-١٢٣٦/هـ٦٥٨-٦٣٤(ودمشق  

م ليتقوى هبم على خصومه من البيت االيويب وعلى املماليك االتراك الـذين             بأمس احلاجة خلدماهت  
انتزعوا مصر من اسرته، ناهيك عن االستعانة هبم يف مواجهة املغول، غري ان رجال الـشهرزورية                
متادوا يف طلباهتم وتزايد شغبهم ومتردوا عليه واتصلوا بامللك املغيث عمر بن العادل الثـاين بـن                 

 وسارو اىل البالد الـساحلية وغـزة        ،  )م  ١٢٦٣-١٢٣٩/هـ٦٦١-٦٣٧(الكرك  الكامل امري   
 وملـا تـوىل    ،واتصلوا باملماليك، وحتالف معهم الظاهر بيربس اململوكي وتزوج من شـهرزورية          

تـاريخ امللـك الظـاهر،      ,ابـن شـداد   (م طلقهـا    ١٢٦٠/هـ٦٥٨السلطنة اململوكية سنة    
  ).١/١٨١,عقد اجلمان,العيين,٢٣٣,ص

الشهرزورية منذ حلوهلم ببالد الشام مصدر قلق لأليوبيني و من بعدهم املماليك            شكل رجال   
فبعد سنوات قليلة من وصوهلم أتصلوا بشخص كان يـدعي أنـه            , و عامال للشغب و الفوضى      

و حالفهم  , و أرادوا مبايعته    ) م١٢٢٥-١١٧٩/هـ٦٢٢-٥٧٥(حفيد اخلليفة الناصر العباسي     
ن اخلضر بن امحد الكردي بعد أن تعـرف يف الـسجن علـى              يف ذلك قاضي املقس كمال الدي     

و ملا كشفت املؤامرة أوقع  املماليك بالشهرزورية        , الشخص الذي كان على أتصال بالشهرزورية     
, مـرآة الزمـان   , اليونيين(م١٢٦٢/هـ٦٦٠كما مت شنق القاضي الكردي سنة       ,و فرقوا مجعهم    

  ). ٣٣٦-١/٣٣٥,عقد اجلمان  , ١٧١-٢/١٧٠
وبـين لـوين    ) بابريي(ثر ذلك نزحت مجاعات من الشهرزورية من قبيليت بين بابري           و على أ  

-٥٢٤(اىل ديار املغرب و كان ذلـك يف اواخـر ايـام الدولـة املوحديـة                 )  الويين –لويين  (
-٦٤٦(، فاستقبل السلطان ابو حفص عمر املرتـضى املوحـدي           )م١٢٦٩-١١٣٠/هـ٦٦٨
مهم ومنحهم مراتـب عاليـة واالقطـاع        مقّدميهم مبراكش واكر  ) م١٢٦٦-١٢٤٨/هـ٦٦٥

م وتشتت مشلـهم    ١٢٦٩/هـ٦٦٨واجلراية، وتفرقت الشهرزورية عقب سقوط املوحدين سنة        
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وانضم فريق  ) م١٤٧٠-١١٩٥/هـ٨٧٥-٥٩١(فالتحق بعضهم باملرينيني    , بني واليات املغرب  
فريق و) م١٥٥٤-١٢٣٩/هـ٩٦٢-٦٣٧ (– اجلزائر حالياً    –منهم ببين زيان باملغرب االوسط      

ـ ٩٨١-٦٢٥ (– تونس حاليـاً     –آخر من البابريية انضم اىل بين حفص بافريقية          -١٢٢٨/هـ
ومن امراء البابريية بديار املغرب علي بـن        , ومنهم حممد بن عبدالعزيز املعروف باملزوار     ) م١٥٧٤

حسن بن صاف وابنه موسى بن علي حاجب السلطان يوسف املريين وسلمان بن حـسن بـن                 
  ).١٥٠-٧/١٤٩،تاريخ ابن خلدون(رابطا بثغر طريف صاف الذي توىف م

هباء الدين يعقوب بن نور الـدين بـدل      : م جتمع امراء الشهزورية   ١٢٧٠/هـ٦٦٩ويف سنة   
 -م١٢٨١/هـ٦٨٠ قتل يف معركة محص سنة       –وشهاب الدين توتل    ) م  ١٣٠٦/هـ٧٠٦ت(

خلع امللـك الظـاهر   وعالء الدين ايدغدي وغريهم واتفقوا على     ) ؟(وسنقران ومجال الدين اغل     
اململوكي وقتل ابنه امللك السعيد و تنصيب امللك العزيز عثمان بن امللك املغيث االيويب سـلطاناً                

 عاد مسرعاً اىل القاهرة  وقبض على عشرة         ،بالقاهرة يف غياب الظاهر، فلما اخرب االخري باملؤامرة       
عيون التواريخ،  ,الكتيب,٣٠/١١٢ هناية االرب، (امراء من الشهرزورية وعلى امللك العزيز عثمان        

، وفر عالء الدين ايدغدي على راس مجاعة من الشهرزورية اىل بالد البحرية ومنها اىل               )٢٠/٣٩٩
االسكندرية والتقى هناك بالتجار املغاربة وعاشرهم وركب معهم البحر هو واصـحابه ووصـل              

يب يعقوب يوسـف املـريين      بالد املغرب على منوال من سبقه من الشهرزورية واتصل بسلطاهنا ا          
فاحسن اليه وقدمه واعجبته شخصيته واسند اليه الوزارة        , ) م١٣٠٦-١٢٨٦/هـ٧٠٦-٦٨٥(

م ١٣٠٤/هـ٧٠٤، ويف سنة    )٣٤٧-٤/٣٤٦عقد اجلمان،   (  بعد ان وجد فيه الكفاءة واملهارة       
ايا قدم عالء الدين ايدغدي مصر يف طريقه اىل احلج يف موكب احلجاج املغاربة ومحل معـه هـد              

 ،الـدرر الكامنـة   , ١/٤٧٥اعيان العصر،   (مثينة وحتف وخيول واقمشة اىل السلطان اململوكي        
  ).٤/٣٤٦ ،، عقد اجلمان١/٤٢٩

و مكثت مجاعات أخرى من البابريية و غريهم من الشهرزورية يف الديار اململوكية و منـهم                
بارز يف واليـات دمـشق      األمري سيف الدين أبو بكر البابريي الذي عني مراراً كمسؤول إداري            

م وقد ختطى السبعني    ١٣٥٥/هـ٧٥٦وحلب وطرابلس وجعرب و والية الشرقية مبصر وتويف سنة          
  ).١/٢٧٦،الدرر الكامنة ,٢/٤٥٦,) تأريخ أبو الفداء(املختصر يف اخبار البشر ,ابو الفداء(
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  :البازلـي
 أبو عبد اهللا حممد بن داود       ومن املنسوبني اليها الفقية الشافعي واملدرس املعروف مشس الدين        

م جبزيرة بوتان وقصد تربيز يف طلـب احلـديث          ١٤٤١/هـ٨٤٥البازيل الكردي املولود سنة     
والدراسة ومكث هبا حنو عشر سنوات وحصل ونال، وانتقل إىل حلب ومنها إىل بلد القـصري                

الـضوء  ( اليهـا    وانتهى به املقام يف مدينة محاة واستقر هبا وتوىل هبا التدريس واإلفتاء فنسب            
غاية املـرام يف رجـال      (، والف كتاب    )٨/١٣٨شذرات الذهب،   , ،احلنبلي٧/٢٤٠الالمع،  

  ).١٩١/ ٢كشف الظنون، (وهو يف جملد ضخم عن رجال احلديث ) البخاري اىل سيد االنام
  

  : البارسان– البارسيان –الباسيان 
العاشر املـيالدي   / لهجرة  قبيلة أخرى من بالد شهرزوركانت معروفة خالل القرن الرابع ل         

التنبيه (وختتفي اخبارها يف القرون الالحقة، مل يضبط املسعودي امسها، فذكرها مرة بالبارسيان             
أما معاصره الرحالـة    ) ١٢٤/ ٢مروج الذهب،   (ومرة اخرى بالبارسان    ) ٩٤واإلشراف، ص   

ـ ٣٤١مسعر بن مهلهل الذي زار شهرزور يف حدود عام           الرسالة (ن  فقال الباسيا , م٩٥٢/ ه
  ).٣٧٥/ ٣معجم البلدان، , ١٠الثانية، ص

  .وال يعلم هل هلا عالقة ببلدة بازيان احلالية أم ال؟
  

  ÜbiçbïÙ@–ÚÜbi@Z –البالكان 
 بطن من قبيلة الزرزارية الكبرية وعرفـت باسـم          ىكانت البالكان قبيلة صغرية أو باألحر     

هد املغويل، وأنفرد العمري باحلديث عنها      قريتها بالكان، ومل ترد أخبارها يف مصادر ما قبل الع         
)) وتنضم إىل الزرزارية شرذمة قليلة العدد هي هلم كاملدد تسمى باسم قريتها بالكـان             : ((قائالً

  ).١٣١–٣/١٣٠مسالك اإلبصار، (
وكان رجال البالكان البالغ عددهم حنو ثالمثئة يسيطرون على موقع مشرف علـى عقبـة               

 –ن اخلفارة على القوافل التجارية اليت تسلك الطريق التجاري أربيل           املمر اجلبلي ويتولو  –اخلان  
قتل مع جنم الدين أمري الزرزارية بيد املغـول         ) ؟(اذربيجان، وكان أمري البالكان املدعو متو بك        

، صبح األعـشى،    ١٣١-١٣٠/ ٣مسالك اإلبصار،   (على ما يبدو يف حادثة مل يكشف عنها         
٣٧٧–٤/٣٧٦.(  
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، العامل الديين عز الدين بن شرف البالكي من         ÚÜbi –نسوبني إىل قبيلة بالكان      ومن املشاهري امل  
املوشح يف شرح الكافيـة     (اخلامس عشر امليالدي الذي نسخ كتاب       / رجال القرن التاسع اهلجري   

/ هـ٨٩٤يف سنة   ) م١٢٤٨/ هـ٦٤٦ت  (وهو شرح الكافية يف النحو البن احلاجب        ) احلاجبية
ي مبدينة حلب، وهذه املدرسة انشأها نائب واليـة الـشام قجمـاس             م مبدرسة القجماس  ١٤٨٩

  ).١/٤٣٤الدارس يف تأريخ املدارس، , النعيمي(م ١٤٨٧/هـ٨٩٢اجلركسي املتوىف سنة 
  

  : البابانية–الببانية 
 أسر حاكمة متعاقبة ببالد شهرزور، على الرغم من أهنا مل ترد            ىباباين، قبيلة أو باألحر   -بباين

ادر ما قبل شرفنامه البدليسي، وميكن القول أن بداية ظهور األسرة البابانية األوىل             اخبارها يف مص  
، وينقل عبد الصمد التـوداري صـاحب        )م١٣/هـ٧القرن  (تعود إىل عهد املغول االيلخانيني      

تـذكرة  (م من كتـاب     ١٦٨٨/هـ١٠٩٩الذي ألفه باللغة الفارسية سنة      ) نور األنوار (كتاب  
وهو كتاب تأرخيي مفقود، رواية شبه تارخيية ورد فيها اسـم           ) تراك واألكراد االجناد يف حماربة األ   

  )؟( واحتل ديار بكر وحلب -لرواية حسب ا-األمري محزة الباباين الذي قاتل املغول 
م نقلـه التـوداري نـصاً       ١٣٧٣/هـ٧٧٥وجاء يف عقد بيع مؤرخ يف شهر ربيع األول سنة           

لكرمي بن مري خالد بن امحد الباباين الذي كان مالكاً كبرياً           ذكرشخصية بابانية أخرى هو مريزا عبد ا      
) نور األنوار (مبنطقة هورامان، وترجم حممد مال عبد الكرمي كل ما يتعلق بتاريخ كردستان من كتاب               

  ).šŽïà@ôÙïÙá‰@La‡Ìói@LçaíîŠóà@ì@çbàaŠìóè@õììQYWPß@LQT@LTS(إىل اللغة الكردية 
 خالل عهد املماليك    – بفتح الباء    –لة كردية باسم َبباين     وتدعم املصادر املصرية وجود قبي    

حيث ترمجت  لشخصية دينية معروفة وهـو        , )م١٥١٧-١٣٨٢/هـ٩٢٣-٧٨٤(اجلراكسة  
الشيخ الصاحل املعتقد اجملذوب عمر بن إبراهيم بن أيب بكر البانياسي البباين الكردي مث القاهري               

م ١٤٣٦/هـ٨٤٠رحال إىل القاهرة بعد سنة       ونشأ هبا مث شد ال     -كردستان–الذي ولد ببالده    
م، وقد جـاوز    ١٤٦٤/هـ٨٦٨واستقر به املقام يف العاصمة املصرية وتويف يف شهر صفر عام            

كان أصله ببانياً طائفـة     ): ((م١٤٦٩/هـ٨٧٤ت  (الستني من عمره، ويقول ابن تغري بردي      
ويـضيف  ) ١٦/٣٢٩رة،  النجوم الزاه )) (أظنها قبيلة من األكراد   ((مث استدرك   )) من األكراد 
  ).٦/٦٤الضوء الالمع، )) (محل نعشه على األصابع مع بعد املسافة((السخاوي 

وباالمكان الربط بني الببانية والبابونية من بطون الكوران، وهناك قرية كبرية باسم بيبـاين              
  .اربيل-على ميني طريق كركوك
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@óïnƒjÜa–@óïäbn‚íjÜa@–@iüôäbm@@

 التعريف، فهي من أشهر القبائل الكردية وأكربها خالل العصور البختية، قبيلة يف غىن عن
دائـرة  , شـترك (وورد امسها يف إخبار عمليات الفتح اإلسالمي , الوسطى و العصر العثماين   

 جزيرة ابن عمـر،     –واقترن امسها بوالية بوتان     ) ٤/٢٥٠مادة بوهتان،   ,املعارف االسالمية 
والغريـب ان املـسعودي     ). ٥٤٢بكريـة، ص  كتاب ديار )) (والية البختية ((فعرفت بـ   

  . واملقريزي مل يذكرا البختية عند حديثهما عن القبائل والطوائف الكردية
وخبيت أو خبتو اسم قدمي جداً يعود جذوره إىل القرن اخلامس قبل امليالد يف اقل تقـدير،                 

مقاطعـة باسـم خبتـويخ      ) م.ق٤٢٥ – ٤٨٥(فقد ذكر املؤرخ اليونـاين هريودوتـس        
)Pakhtuikh (       وقال أهنا كانت تقع ضمن الساتراب)الثالث عشر للدولة االمخينية    ) الوالية
، ويرى املستشرق االملاين ثيودور نولدكه ويؤيده كيربت ان لبختويخ          )م. ق ٣٣١ – ٥٥٩(

احلالية وان البختية هم القوم الذين ذكرهم هريودوتس عند حديثـه           ) بوتان(عالقة مع هبتان    
رتن هارمتان فيشك يف هذا الرأي مستنداً يف ذلك إىل اخـتالف الـتلفظ              عن االرمن، إما ما   

مجـال  , ١/٤٠كـورد وكوردسـتان،     , ؛ حممد أمني زكي   ٢٥١/ ٤مادة هبتان،   , سترك(
  ).١١٧ – ١١٦دراسات كردية يف بالد سوبارتو، ص ,رشيد

ريني وحسب رواية شعبية دارجة غري موثوقة تارخيياً، نقلها شرفخان البدليسي من اإلخبا           
 بوتان يف األصل هو اسم      –والرواة الثقاة ممن هلم اطالع وإملام بتاريخ قبيلة البشنوية، ان خبتو            

كانا اخوين من ساللة حكـام      – البشنوية صاحبة قلعة فنك      – بشنو   – جبنو   –علم، وجبين   
 –اجلزيرة، فنشب اخلالف بينهما إىل ان استقر األمر لبخيت واستتبت احلكومة له، وفر جبين               

بشنو إىل بلدة حصن كيفا، وإىل جانب ذلك، يروي البدليسي رواية أخرى كانت شائعة بني           
))  بوتـان  – بـشنو وخبـت      –ان الشعوب الكردية كلها من ساللة جبين        : ((الكرد مفادها 

  ).٣٢٠شرفنامه، ص(
هذه الرواية األخرية، ان دلت على شيء فإهنا تدل على قدم اسم بوتان والقبيلة البختية،               

  .ى الرغم من أهنا اقرب إىل األساطري واحلكايات الشعبية منها إىل احلقائق التارخييةعل
بني قبائل كردستان بالشجاعة واملثابرة واإلقدام، وحـب التـضحية          واشتهرت البختية   

بالنفس والنفيس يف سبيل العزة والكرامة، كما امتازت مبهارهتا يف النظم العسكرية وفنـون              
والكوران جتمـع   @وهي أيضاً كالروزكية والسليفانية   ). ٢٧١- ٢٧٠ ص شرفنامه،(الفروسية  
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قبلي واسع ضم عشرات العشائر والبطون املقيمة بالقالع والنواحي اخلاضعة رمسيـاً لألمـري     
 البوتاين وعدت يف الوقت نفسه ممتلكات العشرية الوراثية، واعتربت مجيعها مـن             –البوخيت  

اء بعضها بأمساء القالع اليت حبوزهتا، فصار البختية اسـم          رعايا اإلمارة البختية، واقترنت أمس    
جامع هلا وطغى على أمسائها احمللية، مع إننا جند بينها قبائل كبرية اشتهرت كقبيلة مـستقلة                

  . شريواين- ومستقرة يف واليات أخرى مثل دنبلي و شريوي 
  :والعشائر والبطون البختية هي

، شـورش،  )؟(، أستورى، نيويـدكاون   Ší Þï، )ينظر الشهرية(شهريوري، شهريلى  
) ñˆì‹i@(، أروخـي، بـروز      )بركي(هيودل، والثالثة األخرية على الديانة اليزيدية، بركة        

 هي  ôÙÜóš (ôÙÜóšì(، كارسي، جلكي    )çbïÄa‹Ø(وتتألف من جاستوالن وبزم وكرافان      
ـ     ’õŒ‡Ýï’@óî‹Ô@béåàì@õ‡ÝŽï’@M@ŽõŒ†þï@@@من قرى ناحية برواري باال،       زاب  على هنـر ال
, زي- حمافظة دهوك، أي قبيلة شيلدى املقيمة على هنر الزاب        - األعلى والتابعة لقضاء العمادية   

برازي، قرشي وهي معروفة منذ أيام الغزو املغويل، دنبلي، نوكي، حممودي، شـيخ بـزيين،          
شـرفنامه،  (، بالن، بالستوران، شريويان، دوتوران    çbÙïq@،  )؟(رشكي، مخ هنران  , ماسكي

  ).٢٧٤- ٢٧٣ص
البختية رغم كوهنا قبيلة كبرية وذات تاريخ معروف يف كردسـتان، فـان رجاهلـا مل                و

يلتحقوا بااليوبيني حىت بعد أن مد االيوبيون نفوذهم إىل جزيرة بوتان وغريها مـن مـدن                
دياربكر، وصارت بالد اجلزيرة باسرها خاضعة هلم، خبالف جاراهتـا اجلنوبيـة املهرانيـة              

 مل يظهر بني البختيني فقهاء وعلماء احلديث وشعراء معروفون على واهلكارية واحلميدية، كما
نطاق العامل االسالمي سوى املدرس الشافعي صدر الدين سليمان بن موسى بـن سـليمان               

م والشهري بالصدر سليمان الكردي الذي توىل التدريس        ١٣٢٢/هـ٧٢٢البخيت املتوىف سنة    
املدرسة عرفت نسبة إىل بانيها الـست       م و ١٣١٠/هـ٧١٠باملدرسة العذراوية بدمشق سنة     

عذراء بنت نور الدولة شاهنشاه بن ايوب، ونشبت خالفات ومنازعات بني الصدر الكردي             
وصدر الدين بن الوكيل حول التدريس يف العذراوية، وبعد سنة عزل قراسنقر املنصوري عن              

ر، ونـاب يف    والية دمشق، فتخلى الصدر الكردي عن التدريس بالعذراوية ورافق قراسـنق          
، الدارس يف تـاريخ     ٢/٩٧، الدرر الكامنة،    ٢٣،٢٦الذهيب، ذيول العرب، ص   (احلكم حبلب     

  ).٣٧٧- ٣٧٦، ٣٠٥- ١/٣٠٤املدارس، 
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  :اإلمارة البختية
اجلزيرة، إمارة كردية عريقة وذات تاريخ غابر مشرق، فهي من أقدم  إمارة بوتان أو إمارة

 منذ العهد البـويهي     –ولو بصورة متقطعة    –ظلت قائمة   اإلمارات الكردية وأطوهلا عمراًَ، إذ        
الذي ميثل العصر الذهيب لالمارات الكردية إىل أواسط القرن التاسع عشر حني أسقطتها الدولة              
العثمانية مع مجيع اإلمارات الكردية األخرى، وواجهت خالل تارخيها الطويل حلـاالت مـد              

حملية وإقليمية عديدة من الغز والسالجقة     وجزر كثرية، وتعرض لغارات ومحالت قوى وجهات        
وحكام املوصل مثل جيوش بك وعماد الدين زنكي وبدر الدين لؤلؤ واخلوارزميـة واملغـول               

قره يوسف القره قوينلو وقره إيلك اآلق قوينلـو         (وتيمورلنك وأمراء القره قوينلو واآلق قوينلو       
بعض هذه االعتداءات بطبيعة احلال     والصفويني وانتهاء بالعثمانيني، وقد أدت      ) واوزون حسن 

  .إىل احتالل البالد وخراهبا وفقدان أمراء بوتان لسلطتهم وسيادهتم لبعض الوقت
 السيما فيما خيض تارخيها     –وال تزال املعلومات عن إمارة اجلزيرة حمدودة وتارخيها غامض          

هود الـيت تـسبق     خالل العصر العباسي وعهود االحتالل املغويل والتركي والتركماين أي الع         
  .االحتالل العثماين لكردستان

  
  :قيام اإلمارة البختية

ينتمي أمراء اجلزيرة الكرد مجيعهم إىل قبيلة البختية الكربى اليت عرفت إمارة اجلزيرة ومدينة              
وتعد االمارة البختية أطول األمارات الكرديـة    . اجلزيرة ذاهتا  بامسها منذ ما قبل العصر العثماين        

ت صاحبة اليد الطوىل يف بالد اجلزيرة والزوزان وامتلك زعماؤها هبذه املناطق منـذ              عمراً وكان 
معجم ا لبلدان،   (وآتيل وعلوس   ) Ší Þï (العصر العباسي قالع وحصون عديدة منها حزدقيل        

١٥٨/ ٣(,  
وبسط أمراء البختية سيطرهتم على قالع وحصون وقرى جبلية عديدة باملنطقـة الواقعـة              

زيرة، يف غياب سيادة اخلالفة العباسية وتدهور السلطة البويهية ببالدهم اجلبلية           شرقي مدينة اجل  
 العهـد املغـويل     –الوعرة والنائية حىت صارت هلم مبرور الوقت إمارة كانت يف وقت الحق             

 إحدى إمارات كردستان، على إننا جنهل متاماً كيف قامت هذه اإلمارة ومن هو              -والتركماين  
 أية سنة كان ذلك، غري إن بإمكان حصر احلقبة اليت ظهرت فيها اإلمارة بني         األمري املؤسس ويف  

 وهي احلقبة اليت شهدت ظهـور ومنـو إمـارات         ،)م١٠٢٩–٩٩٠/هـ٤٢٠ –٣٨٠(سنيت  
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 –وزعامات واحتادات قبلية عديدة مبختلف احناء كردستان، وميكن تقسم تاريخ اإلمارة البختية             
  :البوتانية إىل ثالث مراحل

  .تارخيها يف العصر العباسي:  األوىلاملرحلة
  .تارخيها يف عهود السيطرة املغولية والتركية والتركمانية: املرحلة الثانية
  .تارخيها يف العصر العثماين: املرحلة الثالثة

  
  :ممتلكات اإلمارة يف العصر العباسي

لطة قياساً إىل   يف هذه املرحلة كانت اإلمارة شبه جمهولة وبقيت صغرية وحمدودة النفوذ والس           
 املروانية والشدادية والروادية وغريهـا، ويف       -اإلمارات الكردية الكبرية مثل اإلمارة الدوستكية     

احلقيقة ان الوالة واحلكام العسكريون واالتابكة الذين تولوا السلطة باملوصل من جهة، وأمـراء      
ية لتوسيع رقعة إمارهتم غرباً،     اإلمارة املروانية من جهة أخرى مل يفسحوا اجملال إمام أمراء البخت          

الواقعـة علـى الطريـق التجـاري        ) بوتان(فلم تصل حدود اإلمارة إىل مركز مدينة اجلزيرة         
والعسكري الذي يربط املوصل مبدن اجلزيرة الشمالية، وكانت اجلزيرة خالل القرن اخلـامس             

ألمري نـصر الدولـة   احلادي عشر امليالدي خاضعة لسيطرة اإلمارة املروانية ونصب ا/ اهلجري  
ابنه أبا حرب سليمان نائباً لـه       ) م١٠٦١– ١٠١٠/هـ٤٥٣–٤٠١(امحد بن مروان الكردي     

  ).٨/٦٩الكامل، (على املدنية 
م اصبحت السيادة على اجلزيـرة بيـد   ١٠٨٥/هـ٤٧٨وبعد سقوط اإلمارة املروانية سنة    

ابـن  : ينظـر ( وأتباعهم   حكام واتابكة املوصل، فكانوا يقطعوهنا ملن ينال رضاهم من أوالدهم         
، واقتصرت سلطة وسيادة أمراء البختية على القالع        )٢٤٥–٣/٢١٧شداد، االعالق اخلطرية،    

حبرية (واحلصون املنيعة الواقعة إىل الشرق من اجلزيرة والتابعة هلا، وإىل اجلنوب من حبرية أخالط               
 االعـالق اخلطـرية،     ،٣/١٥٨معجم البلـدان،    (، وعرفت هذه املنطقة اجلبلية بالزوزان       )وان
، والزوزان يف اللغة الكردية تعـين املنـاطق         )٢٦٠،  ٢٥٤،  ٢٠٦؛ تاريخ الزمان، ص   ٣/٢٣٠

الباردة اليت تتخذها القبائل الكردية مصائف هلا لرعي مواشيها، وصارت تسمية جغرافية منـذ              
وزان الز) مقاطعة(، وكانت كورة    )١٨٠البالذري، فتوح البلدان،    (عهد الفتوحات اإلسالمية    

خالل العصر العباسي تشمل كل املناطق اجلبلية الواقعة بني املوصل وبالد هكاري من اجلنوب              
ومدينة أخالط من الشمال وأذربيجان من الشرق وديار بكر واجلزيرة من الغـرب، ويقـول               

الزوزان كورة حسنة بني خالط وبني جبال أرمينيا وآذربيجان ودياربكر واملوصـل            : ((ياقوت
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وأول حدوده من حنو يومني مـن املوصـل إىل أول           ... رمن وفيها طوائف األكراد   وأهلها األ 
  ).١٥٨/ ٣معجم البلدان، )) (حدود خالط وينتهي حدها إىل أول عمل سلماس

وانتشرت يف إحناء الزوزان معاقل وقالع وحصون كثرية معظمها كانت للكـرد البختيـة              
معاقلهم اجلبلية البعيدة املنال حىت بعد معركـة        والبشنوية، وكانوا حيتفظون بسلطاهنم املطلق يف       

حزدقيـل  : ومن هذه القالع  ) ٤/٢٥٢شترك، مادة هبتان،    (م  ١٥١٤/هـ٩٢٠جالديران سنة   
)@Þï Ší  (     وآتيل وعلوس وباز احلمراء) وبرخو وبشري والقي واروخ وباخوخـه      ) بأزاء احلراء
البختية، وقد احتل بدر الدين      ونريوة وخوشاب، والقالع األربع األوىل كانت ألمراء         ŠíÙåØ@و

غالبية هذه القـالع وضـمها إىل       ) م١٢٥٩–١٢١٨/ هـ٦٥٧–٦١٥(لؤلؤ اتابك املوصل    
  ).٢٦١–٢٦٠تاريخ الزمان، ص, ٣/١٥٨معجم البلدان، (أمالكه 

اجل قلعة للبختية واملركز الرئيسي لإلمارة فوصـفت بأهنـا          )  Þï Ší@(وكانت حزدقيل   
، وهي على املقربة من     )٣/١٥٨،  ١٢٤/ ٢معجم البلدان،   ) ()كرسي مملكة األكراد البختية   ((

ووجدت هبـا   , جبل اجلودي الشهري، وضمت إعماهلا حوايل مئة قرية عامرة لألرمن واملسلمني          
 ).٢٧٣شرفنامه، ص(مشايت ومرابع القبائل الكردية املسلمة واليزيدية 

  
  ):اجليل األول(أمراء البختية 

  ):م١٠٥٥/ هـ٤٤٧ -؟ ( األمري موسك بن اجمللي -١
ال يقدم ابن األثري وغريه من املؤرخني املسلمني شيئاً عن أمراء البختية األوائل فال نعلم شيئاً                

 األمري موسك بن اجمللي الذي ورد ذكره يف سياق احلديث عن مقتل             ءعنهم حىت امسهم باستثنا   
  .م١٠٥٥/ هـ٤٤٧أيب حرب سليمان بن نصر الدولة نائب اجلزيرة سنة 

يل القصة هي ان نصر الدولة املرواين قد عني ابنه أبا حرب سليمان نائباً لـه علـى                  وتفاص
اجلزيرة كما مر بنا، فاستبد باألمر واستوىل على أراض وأمالك تابعة لألمري موسك، فحصلت              
بينهما منافرة، والظاهر ان سليمان كان عاجزاً على التخلص من األمري البخيت بسبل عسكرية،              

 حيلة واقترح عليه ان يتزوج كرمية األمري أيب طاهر البشنوي صاحب قلعة فنـك  فلجأ إىل عمل  
وهو ابن أخت نصر الدولة أمحد والد سليمان، فوافق األمري موسك وتـصاحل معـه وعمـل                 
باقتراحه ووفد عليه باجلزيرة، فغدر به أبو حرب سليمان والقي القـبض عليـه وأودعـه يف                 

ـ ٤٥٥ – ٤٢٩(طان طغرل بك السلجوقي     السجن، ويف هذه اإلثناء كان السل       – ١٠٣٨/  ه
يواصل محالته على أقاليم الدولة العباسية ووصل إىل إقليم اجلزيرة، فتدخل يف األمر             ) م١٠٦٣
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وأرسل إىل نصر الدولة املرواين من يشفع يف موسك، فأجابه نصر الدولة بأن األمري موسـك                
هره تأسف كثرياً وكتب إىل نصر الدولـة        تويف بالسجن، وملا علم أبو طاهر البشنوي بوفاة ص        

الكامـل،  )) (حيث أردمتا قتله فلم جعلتما ابنيت طريقـاً إىل ذلـك          ((وابنه سليمان قائالً هلما     
٧٠-٨/٦٩.(  

  
  ).م١٢٦١/هـ٦٥٩ -؟ ( األمريان أسد الدين البخيت وحسام الدين عزيز البخيت -٢

وصار أمرياً ومل نعثر على اسم أمريٍ       بعد مقتل األمري موسك ال يعلم من توىل رئاسة البختية           
آخر، ومع ذلك ميكن القول ان اإلمارة البختية ظلت قائمة بقالع الزوزان كما أكد يـاقوت                

ويشري ابن  ) ١٤٧/ ٤،  ١٥٨/ ٣،  ٣٢١،  ١/٥١معجم البلدان،   (احلموي يف أكثر من مناسبة      
بخيت الذان شهد عهـدمها     شداد إىل أمريين خبتيني مها أسد الدين البخيت وحسام الدين عزيز ال           

االحتالل املغويل لكردستان وكان األمري أسد الدين من أمراء امللك السعيد جنـم الـدين بـن                 
  ).٥٧٠، ٣/٥٦٤االعالق اخلطرية، (ابلغازي االرتقي صاحب ماردين 

م وفد امللك املظفر قره أرسالن بن امللك الـسعيد          ١٢٦١/هـ٦٥٩ويف شهر رمضان عام     
 معه مجاعة من األمراء ومحل إليـه هـدايا          ب بإعمال سلماس واستصح   األرتقي على هوالكو  

وحتف مثينة أدخرها أبوه وجدوده، غري أن ذلك مل يقنع هوالكو، واهتم امللك املظفر بأنه اتصل                
سراً باملماليك حكام مصر، وأمر بضرب رقابه مع مجيع أمرائه وأصـحابه وكـانوا سـبعني                

، ٥٧٠/ ٣االعالق اخلطرية،   ( وحسام الدين عزيز البخيت      شخصاً، ومن بينهم أسد الدين البخيت     
  ). ٨٤الدواداري، الدرة الزكية، ص

ويف الواقع إن عساكر املغول احلقوا أضراراً جسيمة مبدينة اجلزيرة والقبيلة البختية واسقطوا             
 إمارهتا، وفر من جنا من رجال البختية إىل بالد الشام ومصر وتفرقوا يف البلدان، ويقـول ابـن                 

العربي هبذا الصدد ان سيف الدين صاحب اجلزيرة اجتمع إليه سبعني ألف كردي وامضوا بـه                
والبختية وهم قوم كـانوا يـضاهون       ((ويضيف العمري   ) ٣٢١تاريخ الزمان،ص   (إىل سورية   

احلميدية لكنهم شعبهم اكثر وقبيلهم اكرب، هلم كرباء وأعيان وأمراء فهلك أمراؤهم وتـشتت              
)) عهم املعهود ومل يبق منهم إال شرذمة قليلة تفرقت بني القبائل والـشعوب           كرباءهم وتفرق مج  

  ).٣٧٨/ ٤، صبح األعشى، ٣/١٣٤مسالك اإلبصار، (
وقد وصلت مجاعات متفرقة من رجال قبيلة البختية الفارون إمام املغول إىل بـالد الـشام                

املقيمون يف ديار   ) دمقدم األكرا (ومصر وانضموا إىل صفوف اجليش اململوكي، وجاء يف وصية          
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 أي  -وليعلم ان صدقاتنا العميمة غري قليلة وان رعايتنا الشريفة سـتعمهم            ((الدولة اململوكية   
وال ننسى طرف ديـسين  ) البختية( وتوقد نار كل قبيلة وأننا ال ينقص عندنا خبت خبيت            -الكرد

  ).١٤٩التعريف باملصطلح الشريف، ص)..) (الداسنية(
  

  :رة باجلزيرةإعادة تأسيس اإلما
مل متض إال سنوات قليلة حىت أعادت قبيلة البختية تأسيس إمارهتا من جديد وسيطرت على               

  .قالعها وحصوهنا، وأخضعت مدينة اجلزيرة نفسها
 بوتان مدينة كردية تسميةً وتارخياً وانتماًء، فامسها القدمي كان قردو وهو            -وجزيرة ابن عمر  

ن والطوائف املسيحية األخرى منذ عـصور مـا قبـل         نفس اسم كردو وأطلقت عليها السريا     
اإلسالم وحىت العهود اإلسالمية اسم باقردى أو باقردو وهو ختفيف بيث قردو أي بيت الكرد               

معجم البلـدان،   ( بالد الكرد ويقول ياقوت احلموي ان أهل باقردي يسمون مدينتهم قردى             –
 قرية بازفىت احلاليـة علـى       - وكانت تقابلها على دجلة مدينة أخرى هي بازبدى       ) ١/٣٢٧

  : وأحيانا يأيت اسم املدينتني معاً وجاء يف بيت شعر-احلدود السورية التركية 
  وعذب حياكي السلسبيل برود  بقردي وبازبدى مصيف ومربع 

  ).٣٢٢-١/٣٢١معجم البلدان، (
 -١٩٨(وإىل جانب تسمية باقردي عرفت بوتان حىت عهد اخلليفـة العباسـي املـأمون               

ـ     ٨٦٤/ هـ٢٥٠أو حىت سنة    ) م٨٣٣ – ٨١٤/ هـ٢١٨ جزيـرة  ((م يف رواية أخرى بـ
: وهو الترمجة العربية جلزرتا دوقردو دون شك، ألن األكراد، كما يقول ابن شـداد             )) األكراد

  ).٣/٧االعالق اخلطرية، )) (كثرياً ما ينتابوهنا وينتجعوهنا لقضاء أوتارهم((
، نزل جبزيرة األكراد إي بوتـان       )التاسع امليالدي / القرن الثالث اهلجري    (ويف تلك اآلونة    

رجل اختلف رواة االخبار فيه، فقالوا هو احلسن بن عمر التغليب يف رواية وقالوا اوس وكامـل                 
، ١٣٨/ ٢معجم البلـدان،    (ابين اوس التغليب او ابين يوسف بن عمر التغليب يف روايات أخرى             

، لسترنج، بلـدان اخلالفـة   ٣/٢١٣خلطرية، ، االعالق ا  ٣/٣٥٠ابن خلكان، وفيات االعيان،     
  ).١٢٣الشرقية، ص

وال أدري من أبـن عمـر مث اين ظفـرت           ) ((م١٢٨٢/هـ٦٨١ت(ويقول ابن خلكان    
بالصواب يف ذلك و هو ان رجال من أهل برقعيد من أعمال املوصل بناها و هو عبد العزيز بن                   
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يكن البدليسي على الـصواب     ، ومل   )٣/٣٤٩وفيات االعيان،   )) (عمر الربقعيدي فأضيف أليه   
  ).٢٧٠شرفنامه، ص(حني نسب بناء قلعة اجلزيرة إىل اخلليفة األموي الثاين عمر بن عبد العزيز 

بتخطيط املدينة وأعمارها فعرفت منذ ذلك احلني جبزيرة ابن         ) ابن عمر (وقد قام هذا الرجل     
  .عمر وطغى االسم اجلديد على األمساء القدمية للمدينة

ة اجلزيرة مبوقع جغرايف مهم، فهي تقع على الطريق الذي يربط املوصل مبـدن              ومتتعت مدين 
مشال اقليم اجلزيرة كما ذكرنا، كما إن وقوعها على دجلة أضفى عليها أمهية اقتصادية إضافية،               

معجم ( ثالثني بستاناً    فوجد هبا رستاق خصب واسع اخلريات وكانت هناك داخل املدينة حوايل          
، واشتهرت بإنتاج وتصدير اجلنب والعسل رغم       )٣/٢١٥العالق اخلطرية،   ، ا ٢/١٣٨البلدان،  

،  نزهـة    ٢٠٢صـورة األرض، ص   (ما اصاهبا من اخلراب والدمار اثر استيالء املغول عليهـا           
  ).١٢٣، بلدان اخلالفة الشرقية، ص١٥٧القلوب، ص

 عشر والرابع   الثالث/ وكانت تتبع اجلزيرة مثان قالع خالل القرنني السابع والثامن للهجرة         
  :عشر للميالد،  عندما قامت هبا اإلمارة البختية وهذه القالع هي
االعـالق اخلطـرية،     (ŠíÙåØاجلراحية، قلعة فرح، برخو، فنك، اجلديدة، القصر، اروخ،         

  ).١٥٧نزهة القلوب، ص(هذا باإلضافة إىل حوايل مئة قرية عامرة ) ٣/٢١٥
معجـم البلـدان،   (ت بإنتاج التفاح القريـشي  ومن أهم قرى اجلزيرة القريشية اليت اشتهر     

وقرية العقيمة اليت حتاذي اجلزيرة بينهما هنر دجلة ووجدت هبـا بـساتني كـثرية               ) ٤/٣٣٧
  ).٣/٢٢٤؛ االعالق اخلطرية، ٩/١٠٧الكامل، (

خالل عهود االحتالل املغـويل     ) إمارة اجلزيرة (واجلدير باملالحظة من تاريخ اإلمارة البختية       
أهنا توسعت كثرياً وغدت إحدى إمـارات كردسـتان         ) املرحلة الثانية (تركماين  والتركي وال 

الكبرية، فاشتملت مناطق نفوذها فضالً عن اجلزيرة العاصمة على أكثر من أربع عشرة قلعـة               
وإعماهلا، قلعة اروخ وهي من امنع قالع كردستان، ناحية طنــزي             Þï Ší@: وناحية أمهها 

، ناحية اهليثم، ناحية شاخ وقلعتها وغريها، كما التـف رجـال            وقلعتها، قلعة فنك وناحيتها   
شهريوري، استوري، اروخي، كارسي، جلكي، شـيلدي، شـيخ بـزيين،           : القبائل الكردية 

رشكي، ماسكي، شريواين، دنبلي، حممودي، براسي وغريها حول أمري اجلزيرة وشكلت مجيعها    
  ).٢٧٤-٢٧٣شرفنامه، ص(التحالف القبلي البخيت 

مل السلطان اململوكي مبصر ونائبه على بالد الشام على فتح باب العالقـات مـع               وقد ع 
  .اإلمارة البختية ملا هلا من الفائدة للجانبني
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  ):اجليل الثاين(أمراء اجلزيرة 
  : األمري سليمان بن خالد وابنه األمري عبد العزيز-١

غويل هو سـليمان بـن      يذكر البدليسي بأن أول من توىل احلكم يف اجلزيرة خالل العهد امل           
خالد دون ان يقدم شيئاً عن إخباره او حيدد تاريخ توليه احلكم، وربطت احلكايات والقصص               
الشعبية نسب سليمان بن خالد بالصحايب خالد بن الوليد، وال شك ان هذا االدعاء مل ينشأ اال                 

 بن الوليد مل يكن له      ال سيما وان خالد   ,من ولع الكرد بالبطولة واعجاهبم ببسالة خالد بن الوليد        
  )).١(، وهامش رقم ٢٦٩شرفنامه، ص(عقب 

ويعد وفاة سليمان تقاسم أبناءه الثالثة عبد العزيز واحلاج بدر وابدال تركة أبـيهم فيمـا                
بينهم، وكانت اجلزيرة القاعدة من نصيب األمري عبد العزيز لكونـه ارشـد األوالد كفايـة                

،  Þï Ší@م احلكومة، وتوىل احلاج بدر احلكـم بقلعـة          وأكثرهم استعداداً ومقدرة للقيام مبها    
  ).٢٧٥-٢٧٤شرفنامه، ص(وتوىل األمري ابدال احلكم بقلعة فنك 

بعد سقوطها على يد    ) إمارة اجلزيرة (وبعد األمري عبد العزيز املؤسس الثاين لإلمارة البختية         
نسبة إليه  )  العزيزان –ئازيزان  (هوالكو، وهو اجلد األعلى ألمرائها فعرفت األسرة احلاكمة بـ          

وال توجد يف املصادر اململوكية أية معلومات عن األمـري عبـد العزيـز              ) ٢٧٥شرفنامه، ص (
وأخويه، وأعتقد إن عبد العزيز املذكور يف شرفنامه ما هو إال األمري حسام الدين عزيز الـذي                 

  .قتل بأمر من هوالكو
  ):م١٣٦٢/هـ٧٦٤ -؟(األمري عز الدين امحد بن سيف الدين البخيت  -٢

-٧٣٧(من الثابت تارخييـاً ان أمـري اجلزيـرة يف بدايـة العهـد التركـي اجلالئـري                 
صبح األعشى،  (هو األمري عز الدين امحد بن سيف الدين البخيت          )  م١٤١١-١٣٣٦/هـ٨١٤
  .هو االبن األكرب لعبد العزيز بن سليمان) ٢٧٥ص(، وسيف الدين يف شرفنامه )٧/٢٩٧

 بعالقات محيمة مع الدولة اململوكية مبصر، وكان السلطان اململوكي          ارتبط األمري عز الدين   
وكان يتبادل معه خماطبـات ومكاتبـات       )) احلاكم جبزيرة ابن عمر   ((يقدره ويعترف به بأنه     

رمسية، فالرسائل كانت تأتيه من مصر من الدرجة السابعة املعرب عنـها يف دواويـن اإلنـشاء                 
  ).٢٩٧/ ٧ صبح األعشى،)) (صدرت والسامي((بـ
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 – ٧٦٤( األمري سيف الدين عيسى بن عز الدين امحد بن سيف الـدين الـبخيت                -٣
  ):م١٣٨٣ – ١٣٦٢/ هـ٧٨٥

م وخلفه يف السلطة ابنه األمري عيسى، فـاخرب         ١٣٦٢/ هـ٧٦٤تويف األمري عز الدين سنة      
لبدليسي ويقول ا ) ٧/٢٩٧صبح األعشى،   (السلطات املصرية بان والده تويف وانه استقر مكانه         

ان األمري عيسى هو ابن جمد الدين بن عبد العزيز وخيالف بذلك كاتـب اإلنـشاء واملـؤرخ                  
املعاصر لإلحداث الذي يؤكد ان كتـاب       ) م١٣٨٤/ هـ٧٨٦ت  (اململوكي ابن ناظر اجليش     

صـبح االعـشى،    (األمري عيسى وصل يف شهر صفر خيرب فيه بوفاة والده عز الـدين امحـد                
٧/٢٩٧.(  

دليسي واملؤرخون املصريون شيئاً عن األمري عيسى بعد توليه السلطة وهناك نص            ال يورد الب  
م هو األمري سيف الدين ونص آخر حـول         ١٣٨١/ هـ٧٨٣يفيد ان صاحب اجلزيرة يف سنة       

ابن حجر العسقالين، إنبـاء     (م    ١٣٨٣/ هـ٧٨٥وفاة األمري سيف الدين يف شهر رجب سنة         
  ).٢٨٠، ١/٢٣٩الغمر، 

ري سيف الدين هو األمري عيسى بن األمري عز الدين أمحد بن األمري سـيف               واعتقد ان األم  
الدين نفسه ويظهر انه تلقب بلقب جده سيف الدين وهو أمر مألوف بني األمراء الكـرد ان                 

  .يتلقب احدهم بلقب جده
  
  ):؟--م ١٣٨٣/هـ٧٨٥) (عبد اهللا( األمري ابدال -٤

 ابن حجر العسقالين يف حتديد اسم وهويـة         ال يتفق البدليسي مع املؤرخ املصري املعروف      
الشخص الذي خلف األمري سيف الدين عيسى، فاألول يذكر ان ابنه ومثرة فؤاده بدر الدين هو            
الذي خلف أبيه، ويقدم عنه معلومات عامة تنطبق على كل أمري عادل جتاه رعاياه، وبعد وفاته                

وإذا صح ذلك يكون األمـري      ) ٢٧٧-٢٧٦شرفنامه، ص (توىل ابنه األمري ابدال حكم اإلمارة       
ابدال حفيد األمري سيف الدين عيسى، بينما يذكر أبن حجر يف رواية غري واضـحة، ان بعـد     

وفاة سيف الدين توىل أخوه  عزالدين أمحد و ابنه عبداهللا وشخص ثالث يدعي علـي طـريه                   
كـبري  ((خـر ان    ، ويؤكد يف موضع أ    )؟(السلطة مكانه، مث تويف علي طربة قبل ولده أيب بكر           

  ).٣٠٣ ,٢٨٠/ ١انباء الُغمر،(م هو عبد اهللا البخيت ١٣٨٥/ هـ٧٨٧يف عام )) البختية
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/ هـ٨٠٧-٧٨٩( األمري عز الدين البخيت املعاصر للغزوات التيمورية لكردستان          -٥
  ):م١٤٠٥-١٣٨٧

شرفنامه، (يروي البدليسي ان األمري عز الدين هو ابن األمري ابدال وقام مقام أبيه يف اإلمارة                
ولكن ال يستبعد ان يكون هو عم األمري عبدال الذي أشار إليه ابن حجر عند وفـاة        ) ٢٧٧ص

  .م، وال ندري مىت صار أمرياً على اجلزيرة١٣٨٣/ هـ٧٨٥األمري سيف الدين سنة 
واحلدث األهم يف عهد األمري عز الدين هو تعرض بالد اجلزيرة وسار إحنـاء كردسـتان                

  .للغزوات التيمورية
م وصل تيمور للمرة الثانية إىل إقليم ديار بكر عن طريـق            ١٣٩٤/ هـ٧٩٦يف شتاء سنة    

 املوصل خملفاً وراءه اخلراب والدمار وقبل ان تشارف         – اربيل   – كركوك   – تكريت   –بغداد  
طالئع قواته على بلد اجلزيرة، تقدم إليه األمري عز الدين وامتثل بني يديه معلناً طاعته ووالءه له،                 

م له هدايا مثينة وتعهد بإرسال األقوات واألموال لتمويل جيشه، فاقره تيمور على بـالده               وقد
ومسح له بالرجوع إىل مقر حكمه، غري ان شيخ البخيت احد رجال البختية مل يرجع مع األمـري                  

 ،، يزدي ظفرنامـه ١٥٠–١٤٩شامي، ظفرنامه، ص (عز الدين إىل اجلزيرة وبقي جبانب تيمور        
  ).١٩٠غياثي، التاريخ الغياثي، ص، ال٤٧٩-١/٤٧٨

وكان من عادة تيمور اخذ أموال طائلة من األمراء واحلكام الذين يطيعونه، وذلـك مـن                
وغريها فتجمع لديه كمية كـبرية      ) اهلدايا التسع (اهلدايا والنقود والتحف والنوادر والطقوزات      

 ذلك انتهز شيخ البخيت الفرصة      فأراد نقلها إىل أهله وأوالده مبدينة السلطانية بأذربيجان، وعند        
واستأذن من تيمور الرجوع إىل اجلزيرة، وكان ينوي هنب أموال تيمور عند مـرور القافلـة                
باجلزيرة واسترجاع التحف واهلدايا اليت قدمها األمري عز الدين لتيمور رغماً عنه، وملا وصـلت              

 هنباً تاماً وفروا إىل قلعـة اجلزيـرة         قوافل اهلدايا والغنائم قبال اجلزيرة هنبها شيخ البخيت ورجاله        
واحتموا هبا، وحني علم تيمور باخلرب، طلب من األمري عز الدين مرتني بتسليم شيخ البخيت وإال                
فسوف يقوم باكتساح مجيع والية اجلزيرة بقالعها وقبائلها إال ان األمري عز الدين رفض طلب               

مور معتمداً على حصانة القلعة وميـاه هنـر         تيمور وحتصن بالقلعة استعداداً ملواجهة رد فعل تي       
  ).٢٧٨-٢٧٧، شرفنامه، ٤٧٨/ ١ظفرنامه يزدي، (دجلة 

م عرب تيمور هنر دجلة بكامل جيوشـه        ١٣٩٤آذار  / هـ٧٩٦ويف شهر مجادي األول عام      
وهاجم اجلزيرة واحتل املدينة وأباحها للسلب والغنيمة  ومت إخضاع معظم القـالع التابعـة               

 للسلب والنهب واالغتنام، حيث غنم العساكر التيمورية مـا ال تعـد وال              للجزيرة، وتعرضت 
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؛ ظفرنامـه   ١٥٠ظفرنامه شامي، ص  (حتصى من األغنام واملواشي واخليول وحيوانات احلمل        
  ).٢٧٨، شرفنامه، ص٤٧٩/ ١يزدي، 

وشاعت بني اهل اجلزيرة رواية غري اليت سجلتها املصادر التيمورية حول سبب قيام تيمور               
تالل مدينتهم وما آل إليه مصري األمري عز الدين ومفادها ان األمري عز الدين أخفي نفـسه                 باح

 صاحبة قلعة اروخ وقضي بينهم بقية حياته يف         –عن أنظار تيمور وحل بني رجال قبيلة اروخي         
  ).٢٧٨شرفنامه، ص: ينظر تفاصيل القصة(تعاسة وشقاء 

ن تلقيه ضربة كبرية على يد التيموريـة بقـي          ويف احلقيقة ان األمري عز الدين على الرغم م        
ـ ٨١٧خبالف ما جاء يف شرفنامه أمريا إىل ما بعد سنة            م واحتفظـت اإلمـارة     ١٤١٤/ هـ

م واحتدم الصراع بـني     ١٤٠٤/ هـ٨٠٧بسيادهتا واستقالهلا، السيما بعد ان تويف تيمور سنة         
  .أوالده وأحفاده
لدين  البخيت واألمـري توكـل       م استجاب كل من األمري عز ا      ١٤١٤/ هـ٨١٧ففي سنة   

الكردي صاحب شرانش واألمري حممد احلزدقيلي صاحب قلعة حزدقيل لطلب الفقيه الـشافعي             
املتعصب جالل الدين حممد بن عز الدين احللواين لقتال اليزيدية وإبادهتم فسار اجلميع حنو اللش               

ح الشيخ عدي بـن مـسافر   وقتلوا واسروا الكثري من الكرد اليزيدية وهدموا القبة ونبشوا ضري 
الـسلوك،  (اهلكاري شيخ اليزيدية واخرجوا عظامه واحرقوها امام اعني من أسروه من اليزيدية         

٢٩٤ – ٤/١/٢٩٣.(  
وموقف األمري عز الدين البخيت من الكرد اليزيدية يوضح ان أمراء اجلزيرة ختلوا عن الديانة               

 بوقت طويل، حيث كانت االسرة احلاكمة       اليزيدية واعتنقوا اإلسالم قبل عهد األمري عز الدين       
 التابعة ألمراء    Þï Šíمن البختية فيما مضى على الديانة اليزيدية وقد بقي عدد من قبائل ناحية              

  ).٢٧٣شرفنامه، ص(اجلزيرة على اليزيدية حىت العهد العثماين 
الزعماء م التحق أمري اجلزيرة مع غريه من األمراء و        ١٤٠٦/ هـ٨٠٨وقبل هذا التاريخ سنة     

الكرد بقره يوسف القره قوينلو عندما رجع من بالد الشام، وهذا يعين ان اإلمارة رغم محالت                
تيمور املتواصلة بقيت على حاهلا ومل تؤد هذه احلمالت إىل إسقاطها هنائياً كما بقي األمري عز                

ن سـنة   الدين على قيد احلياة ومارس احلكم باجلزيرة بعد الغزو التيموري بأكثر مـن عـشري              
  ).٥٧كتاب دياربكريه، ص (

سار األمري عز الدين على هنج آبائه وسياستهم جتاه الدولة اململوكية مبصر وهي اكرب دولـة         
إسالمية آنذاك، وحافظ على عالقاته احلسنة مع السلطان اململوكي ونائبه على بـالد الـشام،               

 SW

حباجة إىل توطيد العالقات    حيث أن كال من الدولة اململوكية واإلمارات الكردية كلها كانت           
الثنائية وتطويرها وتوحيد اجلهود ورص الصفوف لصد محالت تيمور لنك العنيفـة وافـشال              
مساعيها التوسعية باملنطقة وكانت املكاتبات والرسائل تأيت إىل أمري اجلزيرة من نائـب بـالد               

ـ           صـبح  )) (اجلناب العايل ((الشام اململوكي من املرتبة السادسة املعرب عنها يف دواوين اإلنشاء ب
  ).٨/٢٢٦األعشى، 

ال ختربنا املصادر بنهاية االمري عزالدين ويذكر القزويين ان اسكندر بن قره يوسف القـره               
لـب التـواريخ،    (م وقتل عزالدين ملك الكرد      ١٤٢٥/هـ٨٢٨قوينلو اجتاح اذربيجان سنة     

 واالرجـح هـو االمـري       ، ومن املستبعد ان يكون االمري املقتول هو عزالدين البخيت         )٢١٤ص
  .الذي كان سلطانه ميتد اىل اذربيجان)) ملك كردستان((عزالدين شري اهلكاري 

  
  ):م١٤١٧/  هـ٨٢٠توىل احلكم يف حدود سنة ( األمري جمد الدين -٦

تتعارض معلومات البدليسي حول أمراء اجلزيرة وتسلسلهم مع املعلومات القليلة املوجـودة            
ملوكية، فيقول بعد وفاة األمري عز الدين اعتلى ابنه األمـري عبـد ال              يف املصادر الفارسية وامل   

السلطة باجلزيرة وتوىل رئاسة القبائل والعشائر، غري انه مل ينعم بالسلطة طويالً فوافـاه              ) ابدال(
األجل يف وقت مبكر، فتسلم ابنه األمري إبراهيم احلكم، فتويف ومل يطيل عهده زمناً يذكر، خملفاً                

د األمري شرف واألمري بدر وكاك حممد، فحل األول حمل والده وصار أمري اجلزيرة إىل               ثالثة أوال 
وال يـذكر أمـريا     ) ٢٧٩شرفنامه، ص (ان أدركته املنية بعد ان حكم كجده وأبيه ملدة قصرية           

  .باسم جمد ا لدين
يف حني يظهر بوضوح من حديث أيب بكر الطهراين ان أمري أو حاكم اجلزيرة يف حـدود                 

م هو األمري جمد الدين، وكان أمرياً قوياً وصاحب جيش نظامي كـبري،             ١٤٢٢/ هـ٨٢٥سنة  
كتـاب  (حبيث ملا استنجد به اسكندر بن قره يوسف، التحق به ومعه ثالثـة آالف رجـل                 

  ).٧٩– ٧٨دياربكريه، ص 
  .وال يعلم صلة القرابة بني األمري جمد الدين واألمراء الذين ذكرهم البدليسي

  
  ):م١٤٣٧/  هـ٨٤١قبل(عبداهللا -دال  األمري اب-٧

بيّنا ان األمري ابدال حسب قول البدليسي مل حيكم طويالً وتوىف، غري ان املصادر الفارسـية                
/ هـ٨٤١تذكر ان ابدال بيك حاكم اجلزيرة وملك خلف األيويب امري حصن كيفا وقفا سنة               
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 أصفهان بن قره يوسف     م جبانب سلطان محزة بن قره ايلك عثمان اآلق قوينلو ملواجهة          ١٤٣٧
  ).٢٣١/ ١، حسن روملو، أحسن التواريخ، ١٣١كتاب دياربكريه، ص (القره قوينلو 

وهذا رمبا يعين ان األمري ابدال خبالف حديث البدليسي بقي أمريا على اجلزيرة حىت الـسنة                
دين وجيوز  املذكورة، أو حيتمل ان يكون األمري ابدال بيك هذا غري األمري ابدال ابن األمري عز ال               

  . ان يكون ابن األمري جمد الدين
وخيالف ابن تغري بردي أيب بكر الطهراين وحسن روملو، ويقول ان صـاحب اجلزيـرة               

ـ  ٨٤١ ذي احلجة    ١٣(خالل عهد السلطان اململوكي امللك العزيز يوسف          ربيـع   ١٩- هـ
  ).٢٢٤/ ١٥النجوم الزاهرة، (هو األمري عمر البخيت ) هـ٨٤٢األول 

ترجيح رواية ايب بكر الطهراين فهو اقرب اىل موقع االحداث ومؤرخ بالط اآلق             وباالمكان  
 من اهل ديار بكر واملعاصر لالحـداث        ملؤرخ السرياين ادي السربيين وهو    كما يؤكد ا  , قوينلو  

ـ ٨٥٩ان االمري عبداهللا بقي امريا اىل ما بعد سنة           تـاريخ  ,مـار اغنـاطيوس   ( م١٤٥٥/هـ
  ).١٠٦-١٠٤ص ,طورعابدين

  
  ):م١٤٦٩/هـ٨٧٣ -؟ (بيك ) بدر(األمري بدرو  -٨

من أمراء اجلزيرة الكبار وحكم ملدة طويلة وليس مـستبعداً ان           ) بدر(يعد األمري بدرو بيك     
، وشهد عهده   )٢٨٢شرفنامه، ص (يكون ابن األمري ابدال أو ابن األمري إبراهيم بن األمري ابدال            

ـ ٨٨٢ -٨٥٧)  (حـسن الطويـل  (ظهور األمري أوزون حسن أالق قوينلـو       –١٤٥٣/هـ
  ).م١٤٧٨

وقد انتهج حسن الطويل سياسة عدوانية توسعية جتاه اإلمارات والزعامات الكردية القائمـة             
بإقليم ديار بكر وأرمينيا، وقضى على عدد منها واحتل مجلة مواضع يف إحناء كردستان، ففي سنة                

جلزيرة وانضم إليه عدد من     م قاد جيشاً كبرياً وانطلق من ديار بكر وسار حنو ا          ١٤٦٩/ هـ٨٧٣
األمراء واحلكام بقواهتم أمثال داروغا آمد وداروغا بريجك وحكام مدن سنجار واملوصل وتلعفر             
وحاصرت قواهتم املؤلفة من مخسة أالف فارس مدينة اجلزيرة وسيطرت عليها مث أخضعت قلعـة               

ان احلصار على القلعة، فشد األمراء التركم, ôŠbØ@، ففر األمري بدرو وحتصن بقلعة      )شاخ(ساق  
  ).٥٤٣ – ٥٤٢كتاب ديار بكريه، ص (فاضطر األمري بدرو إىل تسليم القلعة هلم 

ويقول البدليسي ان هجوم حسن الطويل على اجلزيرة كان يف عهد األمري كاك حممـد أخ                
األمري بدر وهو خطأ منه دون شك الن أبا بكر الطهراين كان ضمن احلملة اليت شـنها أوزون                  

 SY

لى إمارات ديار بكر وهـو مـؤرخ بـالط أوزون حـسن وحـرر كتابـه سـنة                   جسن ع 
  .م  أي بعد سنتني من احتالل اجلزيرة١٤٧٠/هـ٨٧٥

وقد أدت محلة حسن الطويل إىل حلول الدمار واخلراب ببالد اجلزيرة ولقي الكـثري مـن                
لعـراق  وجهاء ورجال البختية حتفهم، ووقع األمري وإخوانه يف اسر التركمان فابعـدوا إىل ا             

وأحلقت بالد اجلزيرة بدولة اآلق قوينلو وأناط حسن الطويل إدارة اجلزيرة برجل من التركمان              
  ).٢٧٩، شرفنامه، ص٥٤٢كتاب ديار بكريه ص(يدعي جليب بك 

  
  : األمري شرفخان بن األمري بدر-٩

كان األمري شرفخان من رجال البختية الذين جنوا من قبضة حسن الطويل، حيث فر مـن                
يرة واختفى يف زاوية نائية وقضى حياته متنكراً وكان يتحني الفرص إلعادة السيطرة علـى               اجلز

  .اجلزيرة وطرد تركمان االق قوينلو منها
م اخذ الضعف واالحنالل يدب يف اوصال دولة االق قوينلـو           ١٤٩٢/هـ٨٩٧ومنذ سنة   

مراء االق قوينلو،   وعمت الفوضى واالضطرابات إرجاء الدولة واشتدت املنافسة والصراع بني أ         
هذا يف الوقت الذي كان النفوذ الروحي والسياسي للصفويني يزداد بني الناس يوماً بعد يـوم،                
وكانت هذه األوضاع فرصة مناسبة لألمري شرفخان إلعادة أجماد آبائه بعد حوايل ثالثني سـنة               

بختيـة وتـوىل    من االنتظار والترقب وجنح فعالً يف استرجاع اجلزيرة وسائر قالع وحصون ال           
  ).٢٨١-٢٧٩شرفنامه، ص(حكمها وإدارهتا 

  
  : الربزيكان–الربزيكانية 

كردستان الشرقية خـالل    –من القبائل الكردية الكبرية واملعروفة بشهرزور وإقليم اجلبال         
العصر العباسي، وال ميكن حتديد اماكن اسقرارها بدقة، والشك ان امسها كلمة كردية مشتقة              

، وأسس  )٩٤التنبيه واإلشراف، ص  (ورد املسعودي امسها خطأ البوذيكان      العايل، وأ –ŒŠói@من  
م إمارة يف أحناء شهرزور     ٩٥٩/هـ٣٤٨زعيمهاحسنويه بن احلسني الربزيكاين يف حدود سنة        

 – ٣٦٩(والدينور، اليت غدت إمارة كبرية وقوية خالل عهـد ابنـه بـدر بـن حـسنويه                  
ر واجلبـال لـسلطانه، وعرفـت      الذي اخضع معظم بالد شهرزو    ) م١٠١٤–٩٧٩/هـ٤٠٥

حسام الدين النقـشبندي، الكـرد يف الـدينور         : للمزيد عنها ( األمارة باحلسنوية الربزيكانية    
  ).١٩٧٥وشهرزور، أطروحة ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد 
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والغريب ان إخبار هذه القبيلة الكبرية انقطعت يف املصادر منذ سقوط امارهتا، والظاهر إهنـا               
إىل بطون وأفخاذ وعرف كل واحد منها باسم آخر، بيد ان ساللة امراء الربزيكـان مل                تفرعت  

, فأمراء برادوست يف رواية شهد البدليسي على صـحتها        , تنقرض بزوال إمارهتم واختفاء قبيلتهم    
الذي قتـل أواخـر سـنة       ) ٤٩٥شرفنامه، ص (ينحدرون من األمري هالل بن بدر بن حسنويه         

كمـا ان   ) ٢٧٤- ٢٧٣ /٧,الكامـل (ع مشس الدولة البـويهي      م يف حرب م   ١٠١٤/هـ٤٠٥
-٤٩٠(الصويف والواعظ املعروف عبدالقاهر بن عبداهللا بن حممد بن عمويه السهروردي الكردي             

هـو يف   ) رض(الذي ادعى االنتساب إىل اخلليفة أيب بكر الصديق         ) م١١٦٧-١٠٩٧/هـ٥٦٣
، )هـ٥٧٠-٥٦١(يخ االسالم، حوادث    الذهيب، تار (احلقيقة  من نسل األمري حسنويه الكردي        

  ).١٠٠، التاديف، قالئد اجلواهر، ص١٦٧ص
  : شيخ بزيين-بزين 

ـ ١٠٨٩ت  (يذكر ابن العماد احلنبلي      بزين باملوحدة والتصغري قبيلة من     ((ان  ) م١٦٧٨/  ه
، ورمبا ان البزيين هي قبيلة الشيخ بزينية ذاهتا اليت كانـت            )٣٣١/ ٨شذرات الذهب،   )) (االكراد

مـن اعمـال جزيـرة بوتـان        ) طنـزة( األصل من قبائل قلعة ديرده التابعة لناحية طنـزي          يف
ونزح قسم منها إىل كردستان اجلنوبية وأستقرت على طول الضفة اليسرى           ) ٢٧٤شرفنامه، ص (

  .للزاب األسفل من آلتون كوبري إىل طقطق
ودرس ,فهان وابنه عبـداهللا          ومن املنسوبني اىل بزين  الفقيه الشافعي عبدالرمحن بن اص         

عبداهللا علوم النحو والصرف واملنطق والبالغة عند والده واساتذة عصره وتوىف ببلد القصري بالشام               
  ).٣٣٢-٣٣١/ ٨شذرات الذهب، (م١٥٥٥/هـ٩٦٢سنة

  
  õìóäˆói@BadhnawiZ – جبنو -البشنوية 

الية  وذات تاريخ عريق مثل       كردستان الشم  –البشنوية قبيلة كردية كبرية قدمية بإقليم اجلزيرة        
 البوتانية، وهي ثاين أكري قبيلة بعد البختية، يقول ابن األثري يف مادة             -جارهتا اجلنوبية قبيلة البختية     

عرف هبذه النسبة طائفة كبرية من االكراد بنواحي جزيرة ابن عمر هلم قلعة تـسمى               ((البشنوي  
  .)١٥٧/ ١اللباب يف هتذيب األنساب، )) (فنك مشهورة

وحسب رواية شعبيه شبة تارخيية شائعة بني الكرد مسعها البدليسي من اإلخبـاريني والـرواة               
ينتمي مثـل  ) íäˆói@(امللمني بتاريخ قبيلة البشنوية، ان اسم القبيلة جاء نسبة إىل شخص امسه جبنو             

 امراء بوتان مث نشب اخلالف والصراع بينـهما علـى تـويل             –بوخيت إىل ساللة حكام اجلزيرة      
السلطنةكما ذكر، إىل ان حسم األمر لبخيت وفر جبنو إىل حصن كيفا، وكان االعتقاد السائد بني                
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شـرفنامه،  (كرد اجلزيرة وفق رواية أخرى هو ان الكرد كلهم ينحدرون من األخوين جبنو وخبتو               
  ).٣٢٠ص

وضبطه  جبنوي   –ويف شرفنامه جبنو    ) @íäˆói–@@ñìóäˆói@@(والظاهر ان اسم القبيلة بالكردية هو       
  ).البشنوية(املؤرخون املسلمون بـ 

وأشتهر البشنويون بالعصبية واحلمية واإلباء، وبالكرم واملروءة وحسن الـضيافة واالعتـزاز            
بالنفس، وقد التقى املؤرخ ابن األثري هبم وعلم عن كثب بطبيعتهم وسجيتهم حبكم كونـه مـن                 

م، فأثىن عليهم وشكر سريهتم     ١١٦٠/ـه٥٥٥مواليد جزيرة بوتان القريبة من بالد البشنوية سنة         
هلم مقصد حسن وفيهم وفاء وعصبية يأخذون بيد كل من يلتجئ إليهم ويقـصدهم وال               ((بقوله  

  ).٩/١٢الكامل، )) (يسلمونه إىل طالبه كائناً من كان قريباً أم غريباً
 معجـم )). (وفيهم مروة وعصبية وحيمون من يلتجئ إليهم وحيسنون إليه        : ((ويضيف ياقوت 

آثار البالد  (القول نفسه عن البشنوية     ) م١٢٨٣/هـ٦٨٢ت(وكرر القزويين   ) ٢٧٨/ ٤البلدان،  
  ).٤٣٢واخبار العباد، ص 

وأجنبت البشنوية عدداً من العلماء والشعراء والكتاب، منهم الصويف والشيخ الـصاحل حممـد              
األمري والشاعر  ، و )١/١٥٧اللباب،  (م  ١٠١٠/هـ٤٠٠املعروف مبمك البشنوي املتوىف قبيل سنة       

م وهو ابن   ١٠٧٣/هـ٤٦٥املعروف أبو عبد اهللا احلسني بن داود البشنوي املتوىف يف حدود سنة             
عم أمري قلعة فنك، ولعل احلسني البشنوي هذا أول شاعر كردي اعتز بقوميته وتغىن بأجماد أمراء                

راعه مـع البـويهيني     ورجال قبليته البشنوية الذين التفوا حول األمري باد الكردي وناصروه يف ص           
، حيث خيلد بأشـعاره     )٢٦٣عبد الرقيب يوسف، حضارة الدولة الدوستكية، ص      (واحلمدانيني  

م عند قرية باجلي احلالية على هنر اخلـابور،         ٩٨٤–٩٨٣/هـ٣٧٤هـ٣٧٣معركة باجاليا سنة    
 ويقـول يف    اليت حقق فيها األمري باد نصراً باهراً على البويهيني وأتباعهم واحلق هبم هزمية نكـراء              

  :احدى اشعاره
  البشنوية أنصار لدولتكم

  وليس يف ذا خفا يف العجم والعرب
  أنصار باد بارجيش وشيعته

  بظاهر املوصل احلدباء يف العطب
  بباجاليا جلونا عنه غمغمة

  وحنن يف الروع جالؤون للكرب
  ).٧/١٤٣الكامل، (
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  :لشعريوأفرد له العماد األصفهاين ترمجة واورد أبياتاً من نتاجه ا
  أدِمَنةُ الدارِ ِمْن َربابِ
  قَْد َخصََّك اُهللا بِالرَّبِابِ
  ِحيُن قَليب إىل طلولٍ
  بَِنهرِ قارٍ َوبِالَروايب

...................  
  َمفاِخَر الكُرُد يف جدودي
  َوَنخوةَ الَعَربِ يف انِتسايب

  ).٦-١٢/٥، الوايف بالوفيات، ٢/٥٤١خريدة القصر، قسم شعراء الشام، (
وهم األسرة احلاكمة من البشنوية، الذين مل يعرفوا        ) بنو مهران (يفتخر يف شعر أخر بأجداده      و

  :يف حياهتم معىن الذل واخلضوع لألعداء
  ان يعرف الناس رسم الذل يف جهٍة

  فالذل عند بين مهران جمهولُ
  )٢/٥٤٢خريدة القصر، (

ن الشيعة يف احلديث عـن      ، وأسهب املؤرخو  )١٥٧/ ١اللباب،  )) (ديوان مشهور ((وكان له   
حياته واالستشهاد باشعاره وقصائده يف مدح االئمة وذكر فضائلهم باعتبار كونه من حمـيب آل               

  :البيت، ونقلوا من ديوانه عدة أبيات، ويقول يف قصيدة عن الغدير
  :وأمسعوا         مقال رسـول اهللا من غري كتمان) الغدير(وقد شهدوا عيد 

  بال يا افضل االنس واجلان: اس كلهـم       فقالوا الست بكم اوىل من الن
  فقـال خـطيباً بني اعواد منـرب        ونادى باعلى الصوت جهراً بإعالن
  حبيـدرة والـقوم خـرس اذلة          قــلوهبم مـا بني خلف وعينان
  قلـب جمـيباً مث اسرع مقـبالً          بوجـه كمثل البدر يف غصن البان

  بالترحيب مث ارتقى به           اليه وصـار الطهر للمصطفى ثانفـالقاه 
  وشال بعضديه وقال وقد صغى           إىل القول اقصى القوم تاهللا والـدان
  على اخي ال فرق بيين وبينه              كهارون من موسى الكليم ابن عمران

  ذا زرت جثماينووارث علمي واخلليفة يف غد             علـى أمتـي بعدي ا
  .فيا رب من واىل عليا فواله                وعاد الذي عاداه واغضب على الشاين

)com.masom14.www(  
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  :وكان للشاعر فضالً عن ديوان أشعاره كتابني مها
  . كتاب الدالئل-١
، حضارة الدولة الدوستكية،    ٣٦ء، ص ابن شهراشوب، معامل العلما   ( الرسائل البشنوية    -٢
  ).٢٦٣ص 

/  وابو بكر حممد بن احلسن بن ايب جيد البشنوي من رجال القرن اخلـامس اهلجـري                  -
احلادي عشر امليالدي، قضى شطراً من حياته جبزيرة بوتان ورحل يف طلب علوم احلـديث إىل                

عج بالطالب، وممن روى    بالد الشام، واستقر بالقدس واشتغل بدراسة احلديث وكانت جمالسه ت         
ـ ٤٩٠-٤١٠(احلديث عنه شيخ االسالم نصر بن ابراهيم بن نصر النابلـسي             -١٠١٩/هـ

الـوايف بالوفيـات،    (وأيب امحد حامد بن سفيان بن احلسني التفليـسي االديـب            ) م١٠٩٧
  ).١١/١٩٢ابن منظور، هتذيب تاريخ دمشق، , ١١/٢١٤

ريخ االيويب، فزعماء البشنوية مل يتنازلوا عن       والبشنوية كالبختية ليس هلا ادىن حضور يف التا       
قالعهم ومل ينهضوا ملناصرة االيوبيني يف حروهبم اجلهادية ضد الصليبيني، على الرغم مـن ان               
البشنويني كانوا يترددون إىل بالد الشام للتجارة وطلب العلم، وكان هناك حبلـب مـسجد               

  ).١/١/١٩٩االعالق اخلطرية، (للبشنويني 
  

@òŠbàýaaóîíå“jÜ@@
كان القسم الشمايل من إحناء جزيرة بوتان وأجزاء من بالد الزوزان تؤلف بالد البـشنوية               

قلعة بشريي وقلعة برقة وحـصن اهليـثم        : وانتشرت هبا قالعها ومعاقلها وحصوهنا ومن أمهها      
، وقلعة فنـك    )٧٣، التاريخ الباهر، ص   ٣/١٥٨،  ١/٤٢٩معجم البلدان،   (وشاروا واجلديدة   

كم وهي قلعة حصينة منيعة مـن امنـع         ١٢حوايل  / ال جزيرة بوتان بنحو فرسخني    الواقعة مش 
/ ٤، معجم البلـدان،     ١٤٠/ ٩الكامل،  (املعاقل مبناة على رأس جبل عال تطل على هنر دجلة           

  :، وكان هبا مسجداً كتب على حائطه البيت التايل )٢٧٨
   مالم    جتنبها بعد الفراق    جتنبت غشيان الديار وليس يف    

  ).٩٤اسامة بن منقذ، املنازل والديار، ص(
وبنيت على القلعة قلة فوق صخرة كبرية عالية مرتفعة عن القلعة ارتفاعاً كبرياً كما حفر هبا           

التـاريخ البـاهر،    (سرداب اىل عني ماء مل يكن مبقدور احد ان حيال بينها وبني سكان القلعة               
  ).٤٣٢، آثار البالد، ص٩/١٤٠، الكامل، ٧٣ص
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وخالل العهد اإلسالمي اقترن اسم البشنوية بقلعة فنك، واختذوها معقالً هلم ومركزاً ومقراً             
  .إلمارهتم الصغرية، وكان هلم معها تاريخ طويل

  
  :أمراء البشنوية

م، إذ  ٨٨٩ – ٨٨٨/ هـ٢٧٥اقام زعماء البشنوية امارة صغرية شبه جمهولة يف حدود عام           
وتان وقضى شطراً من حياته هبا، رجال البشنوية يقولـون ان           مسع ابن األثري الذي ولد جبزيرة ب      

وكرر قوله  ) ١/١٨٠ ،الروضتني,، ابو شامة  ٩/١٢الكامل،  (قلعة فنك بيدهم منذ ثالمثئة سنة       
وكرر ذلك ياقوت بقولـه     ) ٩/١٤٠، الكامل،   ٧٣التاريخ الباهر، ص  (هذا يف مناسبة أخرى     

معجم )) (وية منذ سنني كثرية حنو الثالمثائة سنة       البشن –وهي بيد هؤالء األكراد     .. .قلعة فنك ((
ـ ٣٣٤–٢٥٠(ويف الواقع ان احلقبة الزمنيـة       ,)٤٣٢آثار البالد، ص  , ٢٧٨/ ٤البلدان،   / هـ
شهدت ظهور ونشوء الكثري من الزعامات الكردية الصغرية يف خمتلف إحنـاء            ) م٩٤٦–٨٦٤

  .كردستان
ع اجملاورة هلا حتىايام الغزو املغـويل،        وقد احتفظت البشنوية بإمارهتا يف قلعة فنك والقال       

 املراونية انضم رجـال     –وعند قيام اإلمارة الدوستكية     ,على ان املعلومات عنها شبه معدومة       
البشنوية إىل خاهلم باد وشاركوه مشاركة فعالة يف املعارك الـيت خاضـها ضـد البـويهيني                 

  .واحلمدانيني كما مر
مارة البشنوية جلحافل الغز األتراك الـذين       م تصدى عساكر اإل   ١٠٤١/ هـ٤٣٣ويف سنة   

اجتاحوا بالد الزوزان وديار بكر واستباحوها يف حشود ضخمة، فقاتلوهم وشـتتوا مشلـهم              
  :، ونعرف من امراء البشنوية)٣٤١/ ٧الكامل، (

  ):م١٠٥٥/ هـ٤٤٧ -؟( األمري أبو طاهر البشنوي -١
مري نصر الدولة امحد بن مروان      وهو أول من عرف من أمراء البشنوية، وكان ابن أخت األ          

م بيد ابن خاله ١٠٥٥/ هـ٤٤٧وقتل سنة ) م١٠٦١ – ١٠١٠/ هـ٤٥٣ – ٤٠١(الكردي 
  :سليمان بن نصر الدولة املكىن بايب حرب وذلك بسبب احلادثة التالية

كان سليمان نائب أبيه على جزيرة بوتان فجرت بينه وبني األمري موسك بن اجمللي أمـري                
فدبر سليمان مؤامرة هبدف التخلص منه، فاقترح عليه        ,ارة البختية منافرة وخالف     القبيلة واإلم 

الزواج من بنت أيب طاهر البشنوي حىت يهادنه ويقتله غدراً، فنجحت خطته ومت له ذلك، وملا                
علم األمري البشنوي بذلك شق عليه مقتل صهره وتأسف وشجب املؤامرة الغادرة وكتـب إىل               
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يمان حمتجاً، وأظهر هلما العداء، فخاف منه سليمان وأرسل إليه من يسقيه            نصر الدولة وابنه سل   
  ).٧٠ – ٦٩/ ٨الكامل، (مساً فمات مسموماً 

  ):؟-م١٠٥٥/ هـ٤٤٧( األمري عبيد اهللا بن أيب طاهر -٢
تقلد زمام احلكم بعد مقتل أبيه، ال نعلم عنه شيئاً سوى انه استطاع ان يأخذ بثأر أبيه وقتل                  

  ).٨/٧٠الكامل، (صر الدولة سليمان بن ن
 األمري أبو الفوارس فخر الدين مشس الدولة حممد بن داود بن مهـران البـشنوي                -٣

  ):م١١٣٩/ هـ٥٣٤كان أمريا سنة (
من األمـراء   ((ويقول انه   )) أمري األكراد ((بـ) م١٣٢٣/ هـ٧٢٣ت  (يصفه ابن الفوطي    

  ).١٣٩/ ٣معجم االلقاب، ()) الذين هلم الذكر احلسن واحلكم والرياسة على األكراد
وكان من الشيعة مثل األمري احلسني بن داود الشاعر على األرجح أو مياالً إليهم، حيـث                

/ هـ٥٤٨ – ٤٧٣(مدحه الشاعر الشيعي أبو احلسني مهذب الدين امحد بن منري الطرابلسي            
ا م ومل نعثر يف ديوان شعره على القصيدة اليت نظمه         ١١٣٩/هـ٥٣٤سنة  ) م١١٥٣ – ١٠٨٠

يف مدح األمري البشنوي، وقد تعرض اإلمارة البشنوية خالل عهد األمري فخر الدين حممد حلملة               
  ).٣٠٩/ ٨الكامل، (م ١١١٥/  هـ٥٠٩اتابك املوصل جيوش بك سنة 

كان ( األمري ناصر الدين حسام الدولة أبو نصر مهران بن داود بن مهران البشنوي               -٤
  ):م١١٤٦/ هـ٥٤١أمريا سنة 

م يف تاريخ جمهول لدينا، وكان أمريا على قلعة فنك حني وجه اتابـك املوصـل                توىل احلك 
جيشاً كبرياً من الفرسان واملـشاة      ) م١١٤٦–١١٢٦/ هـ٥٤١ – ٥٢١(عماد الدين زنكي    

ال يريد ان يكون يف وسط      ((إىل القلعة النتزاعها من يد البشنوية وإحلاقها بدولته، وكان زنكي           
ى انه قتل يف حصار قلعة جعرب، ففك جيشه احلصار علـى فنـك              عل)) بالده ما هو ملك غريه    

  ).١/١٨٠ ،، الروضتني١٣ – ٩/١٢الكامل، (
 ووفد عليه بقلعة فنك األمري الشاعر أبو شجاع القاسم بن احلسن البغدادي املعروف بأبن              

 وكـان األمـري     –بصحبة أيب املعايل بن سلمان الـذهيب        ) م١١٧٣/هـ٥٦٩ت(الطوابيقي  
  : فلما عاد، انشده أبن الطوابيقي– رحلة صيد البشنوي يف

   يداه حببلٍ غري منبتِك    يا ناصّرالدين، مسعاً من فىت، َعِلقت
  من النيازك والبتارة البتِك    يئَـن غدون لصيد الَوحش يف َعَدٍد
   يا موالي كاملليِِك–نزيل ُملكك     فَحـــسُبَه ليلت سوٍء غدا هبما

  ).٣١٩-٢/٣١٨اق، خريدة القصر، قسم شعراء العر(
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  ):م١١٧٦/ هـ٥٧٢سنة ( األمري إبراهيم -٥
م وكان اخـوه عيـسى ينافـسه علـى     ١١٧٦/ هـ٥٧٢كان أمريا على قلعة فنك سنة   

فنشب الصراع بينهما حول حكم القلعة وجعل ابن االثري منه احدى قصص الفرج بعد              ,السلطة
  ).٤٣٢، آثار البالد، ص١٤٠/ ٩الكامل، (الشدة 
  

  : البشنويةسقوط اإلمارة
ظلت اإلمارة البشنوية قائمة حىت اواخر العصر العباسي على الرغم من اختفاء إخبارهـا يف          
املصادر التارخيية وكانت قالع فنك وبشريي وبرقة على االقل مل تزل بيد أمـراء البـشنوية،                

 االتراك  وكانت لديهم بقلعة فنك من القوة والنفوذ حبيث مل جيرأ امري اجلزيرة وهو من االراتقة              
/ ٤،  ١٥٨/ ٣،  ٤٢٩/ ١معجـم البلـدان،     (وال غريه من مهامجتها رغم قرهبا الشديد منهم         

، واغلـب الظـن ان      )٩/١٢الكامـل،   (وهم من أحفاد األمري حسام الدولة البشنوي        ) ٢٧٨
االجتياح املغويل إلقليم ديار بكر والزوزان أدى إىل القضاء على اإلمارة البشنوية مثل غريها من               

  .ارات والسلطات احمللية الكرديةاإلم
الثالث عـشر املـيالدي،     / وحني تأسست اإلمارة البوتانية يف أواخر القرن السابع اهلجري        

غدت قلعيت فنك وبرقة وإعماهلا من ممتلكاهتا، إذ حكم قلعة فنك فرع من ساللة أمراء جزيرة                
وية قبيلة كبرية ذات نفـوذ      بوتان من نسل األمري ابدال بن عبد العزيز بن سليمان وبقيت البشن           

قبلي قوي بإحناء فنك وحصن كيفا، إما قلعة بشريي فصارت خاضـعة للملـوك األيـوبيني                
  ).٣١٠شرفنامه، ص(أصحاب حصن كيفا 

  
  : بشريي–البشريية 

 - الكوت حاليـاً   –سكن الكرد منذ القدم بنواحي النعمانية والنهروان والدسكرة وواسط          
اهم إىل أحناء احللة، فتواجدوا بكثافة هبذه املنـاطق خـالل           واستوطنوها وامتدت مناطق سكن   

العصر العباسي، والفوا احد عناصر سكاهنا، فهناك رواية تدل على كثرهتم يف بدايات القـرن               
ونستدل مـن   ) ١٢٨–١٢٧القرطيب، صلة تاريخ الطربي، ص    (العاشر امليالدي   / الرابع اهلجري 

  .الكبرية وبطوهنا) الكاوان(يلة اجلاوان املصادر ان معظم أولئك الكرد كانوا من قب
أما البشريية فال يعرف عنها الكثري، فلم تذكرها مصادر التاريخ السياسي، وهـي أحـدى          
القبائل الكردية بنواحي احللة، برز دورها خالل العهد السلجوقي، ويقول العماد االصـفهاين             
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، ومهـا مـن   ))لة بين مزيدالبشريية والنرجسية بطنان من األكراد حب   ) ((م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت(
  ).٢٤مصطفى جواد، جاوان القبيلة الكردية املنسية، ص(بطون اجلاوان 

) ٣/٢١١املنذري، التكملة لوفيات النقلة،     (والبشريي نسبة اىل من امسه بشري من االجداد         
كردستان الشمالية، وبالتحديد من قلعة     -وال يستبعد أن يكون أصل البشريية من إقليم اجلزيرة          

، ويف الواقـع ان محـالت       )١/٤٢٩معجم البلـدان،    (ريي وهي من قالع قبيلة البشنوية       بش
احلادي عشر امليالدي على بـالد اجلزيـرة        / السالجقة املتواصلة خالل القرن اخلامس اهلجري     

وأرمينيا قد أثرت سلباً على سكاهنا من الكرد وغريهم ومحلت القبائل الكردية على اجلالء عن               
 عن مواطن أخرى، واملعروف ان السلطان ملكشاه السلجوقي استوىل علـى            مواطنها والبحث 

املروانية واحتل مجيـع    –م وقضى على األمارة الدوستكية    ١٠٨٥/ هـ٤٧٨بالد اجلزيرة سنة    
الفارقي، تـاريخ   (مشايل بغداد وأبعده إليها     ) قرية حريب (أراضيها واقطع لألمري منصور املرواين      

  ).٢١٤–٢٠٥الفارقي، ص
 أي األسرة الكردية املروانية     -إشارة تارخيية فريدة تدل على وجود أمراء بين مروان          وهناك  
حكي يل بعض رؤساء اهلمامية من بـين  : (( جبنوب العراق، فريوي العماد االصفهاين  –احلاكمة
ومن احملتمل ان رجال قلعة بشريي قد هجروا قلعتـهم          , )٤/٢/٤٢٣خريدة القصر،   )) (مروان

  .ء املروانية إىل جنوب العراقوانتقلوا مع أمرا
للبشريية أراضي  ) م١١١٧–١٠٩٩/هـ٥١١–٤٩٢(وقد اقطع السلطان حممد السلجوقي      

زراعية وضياع وإقطاعات واسعة بإحناء احللة من ممتلكات األمارة املزيديـة وحليفتـها قبيلـة               
ـ  ((اجلاوان الكردية واراد السلطان السلجوقي بذلك كما يقول مصطفى جواد            راد ضرب األك

  ).٢٣جاوان، ص)) (بأكراد آخرين جرياً على املذهب السياسي
  :ويقول الشاعر الصارم مرجى بن بتاه البطائحي هبذه املناسبة

   فََدْع َعنَك ممن ال جيوُز لَُه ِذكر     وحده      ) للبشريي(ثالثون الفاً 
  احلُْمُر) ةالبشريي(جِياَد الَبراذينِ    َيركَُب َخلفَُه    ) اسياكيل(وما كان 
    ومن خلفه فَهٌد وقدامُه َصقٌر    أخوه بدهره      ) سالر(ويركَب 

  ).٥٣٥–٤/٢/٥٣٤خريدة القصر،  (                                          
وكان األخوان سياكيل وسالر من أمراء البشريية كما يبدو من الشعر، بينما نسب احلسيين              

 ،  )٢٤٢ص,زبدة التـواريخ  (زهريية وهي بطن اخر من اجلاوان      سالرجور اىل ال   -االمري سالر 
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ـ    ، واقطع السلطان مسعود السلجوقي مدينة احللة له سـنة          )سالركرد(واشتهر األمري سالر ب
  ).٩/١٧الكامل، (م ١١٤٧/هـ٥٤٢

-٥٤٧(ومن علماء البشريية الشيخ املطلب بن بدر بن املطلب بن زمهان الكردي البـشريي               
، درس احلديث عند مجاعة من احملدثني ببغداد وحدث هبا واجـاز            )م١٢٢٧-١١٥٢/هـ٦٢٤

صاحب كتـاب   ) م١٢٥٨-١١٨٥/هـ٦٥٦-٥٨١(لزكي الدين عبدالعظيم املنذري البغدادي      
ـ ٦٣٠-٦٢١(، تـاريخ االسـالم، حـوداث        ٣/٢١١التكملة،  (التكملة لوفيات النقلة     ، )هـ

  ).٢١٢ص
  

  :Blashgan-البالشجان
أثناء عمليات الفتح اإلسالمي إلقليم آذربيجـان يف عهـد          وردت أخبار الكرد البالشجان     

اخلليفة عمر بن اخلطاب وكانوا يرتلون بسهل البالشجان وجبل سبالن وسـاترودان بوسـط              
االقليم إىل اجلنوب الشرقي من حبرية أورمية، ونص أحد بنود الصلح بني القائد املسلم حذيفـة                

أن ال يتعرض حذيفة واملسلمون لكرد البالشجان       بني اليمان واملرزبان أي وايل أذربيجان على        
، قدامة بن جعفر، اخلـراج وصـناعة الكتابـة،          ٣٢١فتوح البلدان، ص  (وسبالن وساترودان   

  ).٣٧٨ص
ويظهر ان الكرد البالشجان مل يعتنقوا اإلسالم ورحلوا عن بالدهم حتت ضغط الفـاحتني              

 يف فتوح أرمينيا أن سلمان بـن ربيعـة          املسلمني وتوجهوا مشاالً حنو بالد أران وأرمينيا، وجاء       
الباهلي فتح مدينة البيلقان مث دعا الكرد البالشجان إىل اإلسالم، فقاتلوه، فظفر هبم فأقر بعضهم               

، ابـن   ٣٢٨اخلراج وصناعة الكتابـة، ص    (على اجلزية وأدى بعضهم اآلخر الصدقة وهم قليل         
  ).٢٦٨الفقيه، خمتصر كتاب البلدان، ص 

  .جرى هلذه القبيلة، حيث اختفت أخبارها منذ أيام الفتح اإلسالمي وال يعرف ماذا 
  

  :البليـة
–كما يف صبح األعشى هي أحدى بطون قبيلـة احلـسنانية          ) ŽôÝŽïm(أو التلية   ) ŽôÝi(البلية  

، صـبح األعـشى،     ٣/١٢٦مسالك اإلبـصار،    ) (؟(خوشناو اليت كانت تقيم ببالد الكركار     
وال يعلم هل هنـاك     , )٢٥٧شرفنامه، ص (عشائر هبدينان   ، وتيلي يف شرفنامه هي من       )٤/٣٧٤

  ببارزان احلالية أم ال؟) óÝi(وقرية ) بلَى(عالقة بني البلية 
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qŒbûðØ-Pazoki:  
 @ðØìŒbq@@قبيلة شبه جمهولة، وختتلف الروايات حول موطنها األصلي ويذكر البدليسي ان أمراء           

 من قبيلة سويدي املقيمة بأحناء ديار بكر،        يف اشهر الروايات وباتفاق الرواة واإلخباريني ينحدرون      
 من كردستان إيران، أي كردستان الشرقية اخلاضـعة         óïØìŒbrÜa@ومسع من رواة آخرين أن أصل       

  ).٥٦١-٥٦٠، ٥٥٢شرفنامه، ص(للصفويني، وذكرها ضمن القبائل الكردية املقيمة بإيران 
ل عهد دولة املماليك اجلراكسة     ومن احملقق لدينا ان البازوكية أو طائفة منها كانت تقيم خال          

 الغربية على احلدود مع بالد الروم، وكانت قلعة كركر الشهرية الواقعة علـى              ريف جهات دياربك  
شط الفرات من ممتلكاهتا، وهي قلعة حصينة عالية جداً ليس باإلمكان احتالهلا بالقتال واحلصار،              

حوادث الدهور يف مدى األيام والشهور،      ابن تغري بردي،    (وإمنا يكون أخذها باألمان أو احليلة       
  ).٤٦٦ص

وكان رجال البازوكية على علم بذلك، فتحايلوا على حاكم  القلعة من جهة املماليك املدعو               
، الضوء الالمع،   ٤٦٧حوادث الدهور، ص    (جكم وصعدوا إىل القلعة وقتلوا جكم وملكوا القلعة         

عتربة وتشمل ممتلكاهتـا علـى كيغـي        ، وخالل القرن نفسه كانت للبازوكية إمارة م       )٧٧/ ٣
  ).٥٦٦-٥٦٥شرفنامه، ص(وأركيش وعادجلواز وأليشكرد 

  
qñ‡äìýí-Polawandi:  

 كردستان الشرقية كانت معروفة منذ عهـد        –من قبائل نواحي الدينور وهناوند باقليم اجلبال        
ل بن بـدر بـن      االمارة احلسنويهية البزريكانية، فلما قبض االمري مشس الدولة البويهي على هال          

م يف معركة جرت بينهما بـالقرب مـن مهـذان، ارسـله اىل              ١٠١٥/هـ٤٠٥حسنويه سنة   
فقتلوه قصاصاً لالمري عبدامللك ماكـان الـذي قتلـه هـالل بـن بـدر سـنة                  , بوالدونديني

 ،، الكـرد يف الـدينور     ٤٠١-٣٩٩ ص ،جممل التواريخ والقصص  (م بعد اسره    ١٠٠٩/هـ٤٠٠
  ).١٨٥ص

  .تفظ بامسها التارخيي وتقيم يف الوقت احلاضر بقرى هناوند و جابلق وما زالت بوالوندى حت
  

  ):؟(التستكية 
ـ                  دمل تذكر مصادر العصر العباسي قبيلة كردية هبذا االسم، وأول ذكر هلا يعـود إىل العه

املغويل، على أن املؤرخني مل يضبطوا امسها، ففي خمطوطة مسالك األمـصار ميكـن قراءتـه                
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ـ       )٣/١٣٤) ( بكيةالتستكية، النست (بـ ) التنبكيـة (، ونقله القلقشندي من مسالك األبصار بـ
كرد در دائرة املعـارف     ) (بسيتكي(، ويف دائرة املعارف اإلسالمية      )٤/٣٧٨صبح األعشى،   (

  ).٧٢اسالم، ص
مسالك (واشتملت مناطق سكىن التستكية على جبال العمرانية وكهف داود يف بالد املرج             

والعمرانيـة  , عبارة عن املنطقة السهلية املمتدة من عقرة إىل املوصل        واملرج  ) ٣/١٣٤اإلبصار،  
كانت قرية كبرية شرقي املوصل متامخة لناحية الشوش واملرج وقلعتها آلت إىل اخلراب، وكان              

  ).٤/١٥٣معجم البلدان، (هبا كهف يقال انه كهف داود 
الية، وإذا قرأنا االسـم     هي على األرجح قبيلة الدوسكي احل     ) ؟(وميكن القول ان التستكية     

بالشبكية، فالبد ان تكون هي طائفة الشبك احلاليني الذين ال يزال يقيمون باملرج وهلم عـدة                
  .قرى بضواحي املوصل الشرقية

  
  :التيـراهيـة

من القبائل الكردية اليزيدية حسب ما جاء يف نص أرامي كتبه الراهب راميـشوع سـنة                
 كان من الكرد الترياهية     –شيخ اليزيدية –شيخ عدي   م الذي يذكر أن والد ال     ١٤٥١/هـ٨٥٥

  ).١٧اليزيديون، ص( الذين كانوا يصيفون يف الزوزان ويشتون يف ضواحي املوصل 
  

  :اجلابـارقـة
قبيلة كردية قدمية جمهولة، ذكرها البلدانيون املسلمون األوائل، فاملسعودي ذكرها يف كتابيه            

واجلابارقة هـو   ) ٢/١٢٤مروج الذهب،   (اجلابارقية  أو  ) ٩٤التنبيه واإلشراف، ص  (اجلابارقة  
  .األصح كما هو عند غريه من البلدانيني

وكانت تقيم بإحناء متفرقة من إقليم اجلبال الواسع، كنواحي حلـوان وخـانقني وقـصر               
كورة اسـتان  ((وهو من طالئع البلدانيني     ) م٨٩٣/ هـ٢٨٠ت  (شريين، ويقول ابن خرداذبة     

وظيفة حلوان مع اجلابارقة واألكراد من الورق الف الف ومثان مائـة            شاذ فريوز وهي حلوان،     
  ).٢٧املسالك واملمالك، ص)) (الف

حيملـون  )) األكراد واجلابارقـة  ((ان  ) م٩٢٣/هـ٣١٠ت  (ويضيف ابن الفقيه اهلمذاين     
خمتصر كتاب البلـدان،    (األمالح من مملحة الفراهان بأعمال مهذان إىل مجيع أحناء إقليم اجلبال            

  ).٢٢٦ ص
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 اما املسعودي فيدرج اجلبارقة مـرتني ضـمن         ،ويالحظ أهنما مييزان بني الكرد واجلابارقة     
  .القبائل الكردية

مينورسكي باالستناد إىل حديث ابـن خرداذبـه ان         . ف. ويعتقد املستشرق املعروف ف   
الـسنة  ، )٦(الكرديـة، العـدد   ) ìýó‰Žî (جملة : ينظر( احلاليني ÜaçaŠíاجلابارقة هم أجداد  
  ).٢، ص١٩٤٤اخلامسة، حزيران، 

–òŠbiìb@ وفيما يقال عن أصل تسمية اجلابارقة، فريى احد املستشرفني إهنا تعريب لكلمة             
كابارة الفارسية اليت تعين قطعان اجلاموس أو صاحب قطعـان اجلـاموس أو أهنـا تعريـب                 

،وحاول ربـط   تااليت تعين راكيب اجلواميس، وال يؤيد مينورسكي هذه التفسري        ) ÛŠbiìb (لـ
‰Žîìýó@L@ ( وطربستان وجنوب حبر اخلزر       çþï@الكلمة باسم مؤسس أسرة حاكمة يف أقاليم        

  ).٤-٢ص) ٦@Iالعدد
  

  :اجلارودية
مل نعثر على ذكر للجارودية أو اجلارورية يف املصادر اإلسالمية، ويـذكر القـسيس أدى               

ـ ٩٠٥سنة  (السربيين من أهل طور عابدين يف حولياته          ان الكـرد اجلاروديـة      )م١٥٠٠/هـ
استولوا على قلعة اهليثم إثر مقتل امللك األشرف أمحد بن امللك العادل سليمان األيويب صاحب               

 تاريخ طور   ،مار أغناطيوس أفرام األول   ( يونانية   ١٧٤٣/ م١٤٣٢/ هـ٨٣٦حصن كيفا عام    
ـ             )١٠٥عابدين، ص  ل ، ويذكر يف موضوع آخر ان اجلارورية اجتمعت مع غريها مـن القبائ

تأريخ طـور   ( يونانية   ١٧٧١/م١٤٦٠/هـ٨٦٤الكردية حول األمري التركي خليل بك سنة        
  ).١٠٨عابدين ص

  
  :اجلـاف

كانت احلاف خالل العهد العثماين من اكرب القبائل الكردية بكردستان اجلنوبية والـشرقية             
 عهود ما قبـل     وأكثرها بطوناً وفروعاً وافخاذاً،ويظهر أهنا مل تكن معروفة بامسها احلايل خالل          

ـ ٧٣٩(االحتالل العثماين لكردستان، فلم يذكرها ابن فضل العمري يف مسالك اإلبصار             / هـ
وال شـرفخان   ) م١٥٧٧/ هـ٩٨٥سنة( يف مذكراته    ïi@Úïi@óوال مأمون بيك بن     ) م١٣٣٨

وهناك الشاعر ئيل بك جـاف الـذي        ,)م١٥٩٧ – ١٥٩٦/هـ١٠٠٥(البدليسي يف شرفنامه  
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Žïàì‰@@õì@÷@ôiò†ó@@,عالءالـدين سـجادى   (القرن السادس عـشر   عاش حسب التقديرات يف     
õ†ŠíØ~@@ßUSVMUSW.(  

م وذلك يف   ١٦٣٩/هـ١٠٤٩ويعود أول ذكر صريح حسب علمنا لقبيلة اجلاف إىل سنة           
( والـصفويني   ) م١٦٤٠–١٦٢٣(بني السلطان مراد الرابع العثماين      ) ìbèòŒ@(معاهدة زهاب   

  ).٢٨عشائر العراق الكردية، ص
 بأصل التسمية، فال يعرف منشأها، ويري املرحوم عالء الـدين سـجادي ان              وفيما يتعلق 

، وقيل ان اجلاف منحوت من جوانرود نطـق بـه           )”ŽïØbÐóu@(اجلاف ختفيف واختصار من     
Žïàì‰@@@ôiò†ó÷@õì@(العرب فعم وشاع، فضالً عن تفسريات أخرى غري علمية وغـري مقنعـة              

õ†ŠíØ٢٩، عشائر العراق الكردية، ص٤٧١–٤٧٠، ل(.  
وكانت املواطن األصلية لبطون اجلاف هي بالد جوانرود وزهاب وقصر شريين، ويف عهد             
السلطان مراد الرابع العثماين انتقل عدد من بطون وأفخاذ اجلاف إىل اجلانب العثمـاين مـن                
كردستان، فآواهم السلطان العثماين ووفر هلم املراعي فصار هذا القسم يعرف منذ ذلك احلني              

 والبطون واألفخاذ اليت بقت يف أماكنها القدمية كانت تعرف جباف جـوانروي             جباف مرادي، 
)Žïàì‰@õìõ†ŠíØ@ôiò†ó÷٤٧٠، ل.(  

 قبل عهـد    ا ويرجع تأرخيهم إىل م    قويقول العزاوي ان جاف مرادي قدميوا العهد يف العرا        
  ).٤٤عشائر العراق، ص(السلطان مراد الرابع 

  
›ÜaÛb–š@ðØb Chaki:  

@Ûb›Üa   ٣/١٢٦الك االبـصار،    مـس ( خوشناو ببالد اربيل     –لة اخلشنانية   من بطون قبي (
 من القبائل الكردية بلرستان الكـربى، ومل        – خاكي يف شرفنامه و هو تصحيف        وجاكي ايضاً 

  ).  ٥٤١تاريخ كزيده، ص(تتضح لنا اوجه العالقة بينهما 
 معىن هلا يف اللغة     وهي كلمة ال   Ûb›Üa –فثبتته املصادر اململوكية باجليم     , وفيما خيص امسها  

-Ûb›Üa Chakiالكردية وحرف يف بعضها إىل احلاكي باحلاء، وال شك ان أمسها الصحيح هو              
Chak       ٥٩٠ت( الـشيخ وهنـاك الـشيخ جـاكري الزاهـد            – ويعين الرجـل الـصاحل-
 ,الـشطنويف (من اجل مشايخ العراق يف الزهد والتقوى والورع         ) م١١٩٥-١١٩٤/هـ٥٩١

لنرجسية اليت  وهو من قبيلة ا   ,)٢/٢٣٥الكواكب الدرية،   ,املناوي  , ٦٣-٦٢ص  ,هبجة االسرار 
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وجـاء   ,والشك يف ان اجلاك هلا صلة بالزهريية من بطون اجلاوان أيضا          , هي من بطون اجلاوان   
  )٣/٩٠,ذيل مراة الزمان ))(الزهريي اجلاكي (( Ûb›Üaيف نسب أحد أمراء 

بيل ولرستان، فاألمري واحملدث    بأماكن أخرى غري ار    Ûb›Üa@ومن جانب آخر نلمس وجود      
ولد يف يوم عرفـة سـنة       ,وهو من شيوخ الذهيب      ÜaðØb‹حممد بن درباس بن آساك الكردي       

الـذهيب، معجـم    (وكان من بيت التقدمة واجلندية      , اورفة –م مبدينة الرها    ١٢٣٠/هـ٦٢٧
ـ       ) ٥/٦٤٩,املقفى الكبري ,املقريزي,٢/١٨٩الشيوخ،   وز أن  أي قبل الغزو املغويل بسنني، وجي

  .يكون والده درباس من أمراء األيوبيني باملدينة
 من القبائل اليت كشفت عنها مصادر العهد اململوكي بعـد أن غـادرت اسـر                Ûb›Üa@و

كية مواطنها ونزحت إىل بالد الشام و مصر و تبوأ افرادهـا مناصـب اداريـة                šb@ومجاعات  
 األمري سيف الدين ابراهيم بن       أمثال ,وعسكرية رفيعة يف املؤسسات االدارية االيوبية واململوكية      

ـ ٦٧٣-٦٠٠( ÜaðØb‹@شريوه بن علي بن مرزبان بن كلول جكو الـزهريي            -١٢٠٣/هـ
وكان من األمانة واحلشمة وشرف النفس وصدق اللهجة على طريقة ال يدانيه فيها             ) " م١٢٧٤
يـل مـرآة    ذ( وهو من امراء امللك الناصر يوسف أمري حلب ودمشق وأبنه امللك العزيز             " غريه

وابنه عـالء    ) ١٢٤، ص )هـ٦٨٠-٦٧١( تاريخ االسالم، حوادث     ،٣/٩٠،  ١/٤٥الزمان،  
ـ ٧٠٢الدين امحد اجلاكي الذي قتل يف موقعة شقحب مع املغول عام             النجـوم  (م  ١٣٠٢/ ه

املهماندار وابنه بدر الـدين   ÜaðØb‹@واألمري شرف الدين ابراهيم بن علي       ) ٨/٢٠٦الزاهرة،    
، ٣٦٩-٣٦٨، الدر الفاخر، ص   ١٩١الدرة الزكية، ص  ( ين اجلاكي وغريهم    اجلاكي ومجال الد  

  ).١/٣٣٤، عقد اجلمان، ٣/٨٣ ،، اخلطط املقريزية٧٤٣، ٧٠١، ٤٨١، ١/٤٦١السلوك، 
ومن اعالم الكرد اجلاك يف الديار املصرية، الفقيه واحملدث شرف الدين حسني بن الياس بن               

 ÜaðØb‹@اهـد حـسني بـن ابـراهيم         والشيخ الز ) م١٣٣٥/هـ٧٣٦ت( ÜaðØb‹يعقوب  
، وكان صاحلاً معتقـداً،     ÜaðØb‹وهو أبن األمري شرف الدين ابراهيم       ) م١٣٣٦/هـ٧٣٧ت(

تـاريخ اجلـزري    (يعظ الناس ويرشدهم إىل عمل اخلري والصالح ويقصده الناس للتربك بـه             
، ويقـول    )٣/٢٤ ،، الكواكب الدرية  ٢/٢الشعراين، الطبقات الكربى،    ,١٠٠٤ ,٣/٩٠٢,
وكانت جنازته عظيمة جداً وأقام الناس يتربكون بزيارة قربه وكان هلـم هنـاك    "ملقريزي عنه   ا

جمتمع عظيم يف كل يوم وحيملون النذور إىل قربه، ويزعمون ان الدعاء عنده ال يرد، فتنة اضل                 
  ).٤/٣١٤اخلطط املقريزية، " (الشيطان هبا كثرياً من الناس وهم على ذلك إىل يومنا هذا
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 رممه ووسـع فيـه األمـري        ،جامع اجلاكي يف احلكر بالقاهرة     ÜÛb›Ýثار العمرانية   ومن اال 
م واسند اخلطبة فيه إىل اخيه الشيخ حـسني وزاويـة           ١٣١٣/هـ٧١٣بدرالدين اجلاكي سنة    

، الكواكب  ٣١٤،  ٤/١١٩اخلطط املقريزية،   (اجلاكي اليت كان الشيخ حسني اجلاكي خيلو هبا         
  ).٣/٢٤الدّرية، 

  
  :Üaçaìb-Gawan –اجلاوان 

اجلاوانية قبيلة كبرية ومتعددة البطون واالفخاذ ومن اشهر القبائـل الكرديـة واخبارهـا              
من سـكان اجلبـال    االخرى   مثل مجيع القبائل الكردية       متواصلة طيلة العصر العباسي وكانت    

احلـادي  / ي يف اواخر القرن اخلامس اهلجر واطرافهاواهلضاب الباردة قبل استيطاهنا مبدينة احللة   
جـاوان  , مصطفى جواد ,٢/١٢٤، مروج الذهب،    ٩٤التنبيه واإلشراف، ص    ( عشر امليالدي 

   ).١٢القبيلة الكردية املنسية، ص
ـ جبـال زا  (ويف الواقع كانت املناطق اجلبلية الوعرة الواقعة غرب اهلضبة االيرانية            ) روسك

 ومركز تواجـدها يف العـصور       ومشال بالد مابني النهرين هي املوطن االصلي للقبائل الكردية        
 عديدة عن قبائل  ختلت  ،   متعددة وقبلية سياسيةوونتيجة لعوامل اقتصادية    سنني  الغابرة ومبرور ال  

املتامخـة هلـا،   املنبسطة  يف املناطق السهلية ت تدرجيياًستقرأاجلبال واهلضاب العالية و ديارها يف   
رتلت يف نـواحي    فكانت احداها،   وغريها  وبطوهنا من النرجسية والبشريية والزهريية      اجلاوانية  ف

 يف  وأنتشرت قراها ومرابعهـا   والدسكرة والنعمانية وقوسان وواسط،     ) منديل(بلدة البندينجني   
هنر دجلة، وهذه املناطق كانـت امتـداداً        املنطقة املمتدة من سفوح جبال بشتكوه اىل ضفاف         

خالل دى العناصر الرئيسة من سكاهنا      احن الكرد قد شكلوا     ويف الواقع إ  طبيعياً للبالد الكردية،    
تـاريخ  ( االوىل للهجرة، فورد ذكرهم خالل الفتح االسالمي للمنطقة وبعـدها          ستةالقرون ال 
 هبـا وكانوا من سكنة نواحي البندينجني وشاركوا يف واقعة جرت          ) ٥٥٨-٢/٥٥٧الطربي،  

ـ ٢٥٢سنة   ـ  واشـار اال   ،)٥/٥٤٧تـاريخ الطـربي،     (م  ٨٦٦/هـ ت بعـد   (ري  خطص
وينقل عنه ابن حوقل اىل مرابع القبائل الكردية يف نواحي الدسكرة جنبا اىل             ) م٩٥١/هـ٣٤٠

عهـد اخلليفـة     ويف   ،)٢٢٠، صورة االرض، ص   ٦١مسالك املمالك، ص  ( ابرجنب مع االع  
مـن  الكردي املعروف بأيب احلـسني      كان اسحاق   ) م٩٣٢-٩٠٨/هـ٣٢٠-٢٩٥(املقتدر  

،  اىل بغـداد   نواحي واسـط والنـهروان    بلعسكرية    حتركاته ا االمراء املتغلبني ووصلت اخبار     
على والية احلرب باملنطقة وكلفـه      علي بن يلبق    اخلليفة   نيعوادركت اخلالفة خطورة املوقف ف    
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بتقدمي السلطان على   (( سياسة التهاون ووعده     المري الكردي مع أ فاستعمل  , بالتصدي للموقف 
االكراد (( استوىلم  ٩٤٧/ هـ٣٢٥يف سنة   و) ١٢٧ صلة تاريخ الطربي، ص    ))(مجيع االكراد 

  .)٨٨ الصويل، اخبار الراضي باهللا، ص(  على بلدة الدسكرة))االعرابو 
كمـا  ,واضطلع أمراء وزعماء اجلاوانية بدور كبري يف تاريخ العراق خالل العهد السلجوقي           

لة  قوية وصالت املصاهرة مع أمراء املزيدية العرب من بين عوف من بطون قبي             تارتبطوا بعالقا 
  .بين أسد وكانوا خري عون هلم وخدموا يف اجليش املزيدي كأمراء وقادة وإفراد

  :كما أجنبت اجلاوانية عدد من مشاهري األعالم من الفقهاء والزهاد والكتاب منهم
وممـن  ,  الفقيه شرف الدولة حممد بن ورام اجلاواين باين مدرسة للشافعية مبدينة واسـط             -

ـ  ٥٧٦ت  (أمحد بن عبداهللا الواسطي   درس هبذه املدرسة احلسن بن       الـسبكي  )(م١١٨٠/ هـ
  ).٧/٦٠,طبقات الشافعية الكربى,

 الشيخ الصاحل الزاهد أبو احلسن ورام بن أيب فراس عيسى بن أيب النجم بن أيب القاسـم                   -
يف الوعظ واألرشاد   ) تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر   (اجلاواين املعروف بشيخ ورام صاحب كتاب       

ابن الساعي، اجلامع املختصر،    ( م  ١٢٠٨/ هـ٦٠٥ ةينة احللة يف اليوم الثاين من سن      واملتوىف مبد 
٢٧١/ ٩.(  

 ١٠٧٥/ هـ٥٦١ – ٤٦٨(الفقيه والشاعر أبو سعيد حممد بن علي بن عبداهللا اجلاواين           -
  ).م١١٦٥ –

ت (االمـام الغـزايل     : ولد باحللة وقدم بغداد صبياً وتفقه هبا على يـد كبـار االئمـة               
ـ ٥٠٤ت  (والكيا اهلراسـي    ) م١١١١/هـ٥٠٥ ت (وايب بكـر الـشاشي      ) م١١١٠/هـ
للغزايل، وقرأ مقامات احلريري على كاتبها      ) اجلام العوام (، وحدث بكتاب    )م١١١٣/هـ٥٠٧

وشرحها، فاجاد فيه، وقدم اربيل واقام هبـا        ) م١١٢٢/هـ٥١٦ت  (القاسم بن علي احلريري     
 روانـدوز سـنة     – هاوديـان    –وسكن ببلدة البـوازيج مـدة ومـات بقلعـة خفتيـان             

  .م١١٦٥/هـ٥٦١
  :ومن مؤلفاته

  . عيون الشعر-١
  . الفرق بني الراء والغني-٢
  . شرح مقامات احلريري-٣
  . كتاب يف التوحيد انتهج فيه اسلوب شيخه الغزايل يف التصنيف-٤
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، طبقـات الـشافعية الكـربى،       ٣٠١-٣/١/٣٠٠خريدة القصر، قسم شعراء العراق،      (
٦/١٥٢.(  

دث الشيعي احلسني بن ايب طاهر امحد بن حممد بن احلسني اجلاواين من حمدثي العهد                احمل -
) نور اهلدى واملنجي من الردى    (وله كتاب   ) سليم بن قيس اهلاليل   (السلجوقي ومن رواة كتاب     

يف علم احلديث ورجاله ونقل رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر املعروف بـابن               
ـ ٦٦٤ت(طاووس خطبـة  ) التحـصني ( يف كتابه    -سبط شيخ ورام اجلاواين     _) م١٢٦٥/ ه

  .الغدير من كتاب احلسني اجلاواين
وقد ادعى املتأخرون من اجلاوانيني االنتساب إىل مالك بن االشتر النخعي صاحب اإلمـام              

وذلك بدافع حبهم الشديد لإلمام علي وصاروا حيملون لقب املالكي          ) رض(علي بن أيب طالب   
لوا عن نسبهم الكردي اجلاواين ومع ذلك ظل الكرد اجلاوانية يؤلفون احد عناصر             النخعي، وخت 

/ هـ٧٧٩ت  (السكان مبدينة احللة حىت العصور اإلسالمية املتأخرة ويقول الرحالة ابن بطوطة            
 كلها أمامية اثنا عشرية وهـم       – احللة   –وأهل هذه املدينة    ((عند زيارته ملدينة احللة     ) م١٣٧٧

  ).٢٣٢رحلة ابن بطوطة، ص ...) (داها تعرف باألكرادطائفتان، إح
  

  :االمارة اجلاوانية
كانت اجلاوانية يف بداية امرها وحبكم عالقة حسن اجلوار، متارس نشاطها السياسي يف                  

جنـد االمـري حممـد بـن عنـاز          وخدم رجال اجلاوانية يف صفوف      ,كنف أمراء الشاذجنان  
مرتزقـة   جنود كما أن بعض افرادها خدموا ك      ،)م١٠١٠-٩٩١/ هـ٤٠١-٣٨١(الشاذجناين

  اجلـاوان   امراء  اخبار ن نص ع  ول الدياملة وأ   و   ضمن الفرق العسكرية للقادة واالمراء االتراك     
م عندما استعان هبم ابو جعفر احلجاج       ١٠٠٢/هـ٣٩٢وبوادر نشاطاهتم احلربية يرجع اىل سنة     

ري الخـراج   ج ايب احلسن علي بن كو      مع عان هبم نائب هباء الدولة البويهي على العراق واست      
عساكر ايب  تركوا  حوايل مئيت فارس من اجلاوان       غري أن    العقيليني اصحاب املوصل من املدائن،    

تاريخ هالل الصابئ، ملحق كتاب ذيل      ( الشاذجناين   جعفر وانضموا اىل ايب الفتح حممد بن عناز       
  ).٤٢٣جتارب االمم، ص

  :)م١٠١٢-١٠٠٦/هـ٤٠٣-٣٩٧قبل (اين ورام بن حممد الكردي اجلاواالمري  -١
 سـنة    واول ظهـور لـه يعـود اىل         لالمارة اجلاوانيـة   وليعد ورام بن حممد املؤسس اال     

 واالمري علي بن مزيد االسـدي اىل         الكرد مراءال ا  غريه من  معحني اجتمع   م  ١٠٠٦/هـ٣٩٧
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ـ ٤٠٥-٣٦٩(ايب جعفر احلجاج بتدبري من االمري بدر بن حسنويه الربزيكـاين             -٩٧٩/هـ
،  وحماصـرهتم  ببغـداد    االتـراك  وجنود   بن عناز هبدف مواجهة االمري حممد     وذلك  ) م١٠١٤

ويعزى سبب احلصار اىل اخلالف القائم والعداء املستحكم بني االمريين الكرديني بـدر بـن               
حيث نصب ابو علي بن جعفر بن استاذ هرمز املعروف           الشاذجناين،    بن عناز  حممد  و حسنويه

االمر الذي  , – اراضي حمافظة دياىل     –حامياً لطريق خراسان    مري الشاذجناين   االبعميد اجليوش،   
اثار غضب االمري بدر، فقام ما قام به من مجع االمراء املوالني له واستدعى ابا جعفر احلجـاج                  

  ).٧/٢٣٢الكامل، (وحشد حوايل عشرة آالف فارس
م فخلفه ابنه ابو الفـتح،      ١٠١٢/هـ٤٠٣ختتفي اخبار االمري ورام اىل ان وافته املنية سنة          

املنتظم، (حني عده من االتراك، وهو خطأ بالتأكيد        )  م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت(وتوهم ابن اجلوزي  
٧/٢٣٦.(  

  :)م١٠٦٣-١٠١٢/هـ٤٥٥-٤٠٣( االمري ابو الفتح بن ورام الكردي اجلاواين -٢
، كثر من نصف قرن   أل امراء اجلاوان واكثرهم شهرة واطوهلم حكماً، اذ حكم          كربهو من أ  

 الثالثني السنة االوىل من حكمه، فال يعرف شيئاً عنـه            جمهولة طيلة   وأخباره نشاطاته  غري أن   
خالل تلك املدة، هل يعزى ذلك اىل صمت املؤرخني، أم اىل أنه مل يلعب دوراً بارزاً يف جمرى                  

  .االحداث ومل يقم بأعمال وفعاليات ذات أمهية تذكر
ان جنيت الـشاذ  يل برجال قب  يلي بن مزيد االسد   م استعان االمري ع   ١٠١٤/هـ٤٠٥يف سنة   

الكامـل،  ( لالخذ بالثأر من خصومه ابناء دبيس االربعة مضر ونبهان وحسان وطراد          ن  واجلاوا
الـشيء  و، وليس من املؤكد ان يكون االمري ابو الفتح على رأس هؤالء اجلاوانيني،              )٧/٢٧٤

سدي برجال اجلاوانية واالسـتعانة     االهم الذي جيب ان يذكر هو ان استنجاد على بن مزيد اال           
ـ          فاحتة هبم يف حروبه ومنازعاته القبلية، يعد       و لبدء عالقات الصداقة والتعاون بني الطـرفني، بن

وعرب الـشاعر حـيص بـيص        مزيد العرب اليت تستمر طيلة قرن ونصف،         وجاوان الكرد وبن  
  :عنها بقوله ) م ١١٧٨-١٠٩٩ / هـ٥٧٤-٤٩٢(

  حينما تتلى مناسبها  "   وضاحة          خرهوبني عوِف و ورامِِِِ مفا
  )٣/١٠٣,ديوان حيص بيص     (                                   

ينظر عن  (وكانت من مثرات هذه العالقة ترسيخ اقدام االمارة املزيدية جبنويب بغداد والبطائح،           
يس مدينة احللة، وانطالقـاً     وتأس) )١٩٧٣بغداد(عبداجلبار ناجي، االمارة املزيدية     : هذه العالقات 

من هذه النقطة، فان الشطر االعظم من تأريخ اجلاوان يرتبط ارتباطاً وثيقاً وحمكماً بتـأريخ بـين                 
 االوسط، ويصف ابـن     تن جلنوب العراق وبالد الفرا    ومزيد، واصبح الطرفان االصحاب الفعلي    
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م بقوله  ١٠٣١/هـ٤٢٢راق سنة   اجلوزي حال مملكة جالل الدولة بن هباء الدولة البويهي امري الع          
وخرجت هذه السنة ومملكة جالل الدولة ما بني احلضرة وواسط والبطيحة وليس له من ذلـك                ((

اال اخلطبة، فأما االحوال واالعمال فمنقسمة بني االعراب واالكراد واالطراف منـها يف ايـدي               
  .)٨/٦٠املنتظم، ))(املقطعني من االتراك والوزارة خالية من ناظر فيها

 لفترة تربو عن ربع قرن، تعود املصادر        ناجلاواكرد   ورام و  ابنبعد انقطاع يف أخبار االمري     
م جند أبا الفتح بن ورام يليب طلـب         ١٠٣٩/ هـ٤٣١ ففي سنة    ، اجلاواين تورد أخبار األمري  و

 ويف  ،)٨/١٠٤املنتظم،  ( جالل الدولة يف القضاء على اضطرابات االتراك واخالهلم بأمن بغداد         
م وجه االمري حسام الدولة أبو الشوك فارس بـن حممـد بـن عنـاز                ١٠٤٠/ هـ٤٣٢ سنة

 النتزاعها من أخيه أيب املاجد املهلهل بـن         – داقوق احلالية    –الشاذجناين ابنه سعدياً اىل داقوقا      
حممد، مث سار أبو الشوك بنفسه اليها وحاصرها ونقب سورها ودخل البلدة عنوة ونصب فيها               

 بـن حممـد     بجني وحلوان خوفاً من استغالل أخيه اآلخر سرخا       نيدبن اىل ال  ابنه وعاد مسرعاً  
فرصة غيابه الذي كان قد دأب يف االغارة على مواضع عديدة تابعة أليب الشوك بالتحالف مع                

 ويف السنة نفسها اجتاحـت      ،)٨/٢٩الكامل،  (ومن معه من اجلاوان    االمري أيب الفتح بن ورام    
ية أذربيجان وهكاري والزوزان حىت وصلت طالئعها أبواب مدينـة    جحافل الغز االقاليم الكرد   

 فأستغاث أمريها   ،)٣٩٣سبط ابن اجلوزي، مرآة الزمان، ص     (م١٠٤٤/ هـ٤٣٥املوصل سنة   
مري أبو الفتح الكردي اجلاواين مـن       ، وكان األ   والعرب كردالمراء  األقرواش بن املقلد العقيلي ب    

 ).٧/٣٤٢الكامل، (واش بالعساكر  قراستعدوا ملساندةمراء الذين بني األ
جني ني بلـدة البنـد     بن أيب الشوك الشاذجناين       قطع سعدي  م١٠٤٥/هـ  ٤٣٧ ويف سنة   

اليب الفتح بن ورام اجلاواين، واتفق االثنان على قتال سرخاب بن حممد العم اآلخـر               ) منديل(
 الفـتح   لسعدي إال أن سرخاب كمن هلم واشتبك معهم، واسفرت االشتباكات عن وقوع أيب            

يف االسر، وتفرق االتراك الغز والكـرد       )) وغريمها من الرؤوس  ((اجلاواين وسعدي الشاذجناين    
  ).٨/٤٤الكامل، (بتلك النواحي

ا الفتح وقع مع ابن وأخ له يف االسر، فغـدر           بأن أ وتوهم أبن اجلوزي مرة أخرى ويذكر       
لى قيد احلياة حىت سـنة       اذ بقي أبو الفتح ع     ,)٨/١٣٠املنتظم،  (م وقتلهم وصلبهم  هبسرخاب  
  . أنه مت اطالق سراحه فيما بعدالشكم، و١٠٦٣/هـ٤٥٥
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  :محالت االتراك الغز على ممتلكات بين جاوان
 وبالد ماوراء النهر وسهوب آسـيا       ىالغز قبائل تركية شرسة موطنها االصلي مفازة خبار       

يالدي ألسباب اقتـصادية    العاشر امل / الوسطى، بدأت مبغادرة ديارها منذ القرن الرابع اهلجري       
وسياسية وزحفت بأجتاه أقاليم املشرق االسالمي، والفت حياة البداوة والتنقل وتعـود علـى              

  .يف طريقها والفتك بسكاهناوقفت تدمري القرى واملدن اليت 
م لغارات االتراك الغـز     ١٠٤٧/ هـ٤٣٩تعرضت بالد وممتلكات أبا الفتح اجلاواين سنة        

 لبين عناز، وزحفت طائفة      خاضعة ور وقالع اخرى  كعد احتالهلم قلعة كن   بقيادة ابراهيم ينال ب   
م وفعلوا فيها   ١٠٤٧/ هـ٤٣٩جني فوصلوا اليها يف شهر مجادي االخرة        نيمن الغز بأجتاه البند   

 ،)٨/٤٥الكامـل،   ))( والعقوبة على ختليص االمـوال     ...االفاعيل القبيحة من النهب والقتل    ((
الفتح بن ورام، فغادرها االخري خوفاً من شرهم          يببلدات ال وتوجهت طائفة اخرى منهم حنو      

ـ وترك أمواله وحلله على حاهلا متعمداً لكي ينشغل الغز بأعمال السلب والنهب، فيعود ل              شن ي
 هنب االموال وامنا    ىعليهم هجوم مباغت، غري أن الغز خبالف ما هو متوقع منهم مل يعرجوا عل             

ه ويأخذوه، تصدى هلم وقاتلهم ببسالة فهزمهم وقتـل         الحقوه، ولشدة خوفه من أن يظفروا ب      
منهم مجاعة وأسر مجاعة اخرى، وغنم امواهلم وحللهم، مث كاتب اخلالفة يطلب النجدة خوفاً              

الكامل، ()) لعدم اهليبة وقلة أمساك األمر    (( أحداً همن احتمال قيامهم حبمالت اخرى، فلم ينجد      
  ).١٤جاوان، ص,٨/٤٥

بنـو  ((ط الغز اىل مغادرة بالده وعبور هنر دجلة مع أهله وأقاربه            اضطر ابو الفتح حتت ضغ    
، حيـث   ضراوةاىل اجلانب الغريب، فشرع الغز يف القيام هبجمات أخرى أكثر قسوة و           )) ورام

فهرب ((وهبا سعدي بن أيب الشوك      شرقي بغداد على طريق حلوان،       رىأغاروا على بلدة باجس   
، مث هنب الغز الدسكرة واهلارونيـة       )) الوالد على ولده   هو ومن معه اليلوي االخ على اخيه وال       

 كـثري،   قة خل بوهلك من أهل تلك النواحي املنهو     ((وقصر سابور ومجيع بلدات وقرى املنطقة       
ودخل مجع غفري من النـاجني بغـداد        )) فمنهم من قتل ومنهم من غرق ومنهم من قتله الربد         
  ). ٨/٤٥الكامل، (عيونواستغاثوا بالسلطان وذكروا من حاهلم ما ابكى ال

واالمارة، قبيلة  اللينفرد حبكم   للجاوان  والظاهر أن أبا الفتح الكردي مل يكن االمري الوحيد          
تشمل املنطقة   هكانت ممتلكات ومري جاواين آخر هو أبو دلف القاسم بن حممد اجلاواين،           أفهناك  

وقـف  أتصدى للغز و  وليل،  هنر الس والنعمانية و ) بلدروز(براز الروز   الواقعة من ماهيدشت اىل     
م لغـارات   ١٠٥٢/هـ٤٤٤رضت مرة أخرى سنة     عال ان بالده ت   إ) ٨/٤٦الكامل،  ( زحفهم

 حتت قيادة   ،)م١٠٦٣-١٠٣٧/ هـ٤٥٥-٤٢٩( طغرل بك السلجوقي   نالغز من اتباع السلطا   
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يديهم، فتبعه سعدي والغـز وهنبـوا       أ بني   فاالمري الكردي سعدي بن أيب الشوك، ففر أبو دل        
أعماله حىت وصلوا بلدة النعمانية، أما أبو دلف اجلاواين فتمكن من اخلالص من قبضتهم              أمواله و 

 ).٨/٦٤الكامل، (بصعوبة بالغة
ومثة أمري كردي امسه علي بن القاسم الكردي، كانت له ممتلكات ببالد اجلـاوان، وكـان        

اصـرهم مبـضيق   معاصراً أليب الفتح وأيب دلف اجلاوانيني، وتصدى هو اآلخر لالتراك الغز وح   
، )٨/٤٦الكامل،  (ووضع السيف على رقاب الكثري منهم واسترد منهم مجيع ما هنبوه من أمواله            

 ملصادر عالقته باالمراء اجلاوانيني، هل هو ابن أيب دلف القاسم بن حممد اجلاواين املـار                تبنيوال
  .الذكر؟ أم هو أمري جاواين آخر؟ أو من قبيلة كردية أخرى؟

  
  :تح بن ورام اجلاواين الكردي واخلالفة الفاطمية االمري أبو الف

م، ١٠٥٥/ هـ٤٤٧يف الوقت الذي دخلت السالجقة بغداد حاضرة اخلالفة العباسية سنة           
الـيت  باملنطقـة   شر باملذهب الشيعي    يعملون من اجل احتواء العراق ون     كان اخللفاء الفاطميون    

، ففضال عن   خطريعاين من نفكك سياسي     كانت تغلي باملشاكل والرتاعات القبلية واالقليمية وت      
اخلالفة العباسية اليت احنصرت ببغداد وضواحيها والسلطنة السلجوقية، كانت هنـاك االمـارة             

-٣٩٢(باملوصل واعماهلا، واالمـارة املزيديـة       ) م١٠٩٦-٩٠٩/ هـ٤٨٩-٣٨٠(العقيلية  
كات بين  جبنويب بغداد ونواحي الفرات االوسط، ناهيك عن حتر       ) م١١٦٣-١٠٠٢/ هـ٥٥٨

خفاجة وبين منري العسكرية وفتنة البساسريي واتصاله بالفاطميني حكام مصر، وخوضه املعارك            
دور االمري أيب الفتح اجلـاواين الكـردي        قضد اخلالفة العباسية والسالجقة بأمسهم، فلم يكن مب       

اسية الـيت   واحلالة هذه، أن يقف موقف املتفرج وان اليتأثر بالتيارات املذهبية والصراعات السي           
كانت حتدثها، السيما وان نظراءه من االمراء قد تأثروا هبا وكاتبوا اخلليفة الفاطمي املستنـصر               

وأعلنوا طاعتهم له وخطبوا بأمسه على املنابر، وكاتبه        ) م١٠٩٤-١٠٣٦/هـ٤٨٧-٤٢٧(باهللا  
 كل  م اخللع اىل  ١٠٥٦/هـ٤٤٨هو ايضاً وقام ما قام به هؤالء، فارسل اخلليفة الفاطمي سنة            

 خيه مقبل، وأيب الفتح بن ورام اجلاواين وغريهـم        أمن البساسريي ونورالدولة دبيس بن مزيد و      
والشك أن  : (( الفتح واجلاوانية بقوله   ، ويعلل  مصطفى جواد سبب تشيع أيب       )٨/٧٧الكامل،  (

  ).١٤جاوان، ص))(خوفهم من السلجوقية على امارهتم واقطاعهم كان أقوى أسباب ذلك
مل يدم طـويالً، والريـب أن       االمري اجلاواين    منهم    و ظر ان تشيع مجاعة االمراء    وامللفت للن 

تصميم السلطان السلجوقي طغرل بك على اقتالع جذور التشيع يف مملكته واستئـصال شـأن               
نـور الدولـة    قيلي و عالبساسريي دوراً كبرياً يف ذلك، فسرعان ما قام االمريان قريش بن بدران ال            
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ري بن عياض اللري الكـردي    كي مبراسلة االمري تاج امللوك هزار اسب بن بن        دبيس بن مزيد االسد   
 فأسـتعطف   ،منه القدامهما عن اطاعة اخلليفة الفـاطمي      للوساطة لدى السلطان وطلب الغفران      

السلطان عليهما، والظاهر أن أبا الفتح بن ورام اجلاواين الكردي قد سبق االثنني يف العدول عـن                 
 بدليل ان دبيس وقريش طلبا من السلطان طغرل بك أن يرسل اليهمـا              عفولتشيعه ومن مث طلب ا    

دعائهما حول ترك التشيع والعودة اىل حظرية السلطان السين، فـسار           إأبا الفتح للتأكد من صحة      
 هزار  االمريطاعتهما واهنما يرغبان يف أن ميضي اليهما      باليهما بأمر السلطان ورجع وأخرب السلطان       

تقبلهما السلطان وغريمها واكرم اجلميع وقبل اعتذارهم وخاطبهم باجلميـل          واس,أسب ليحلفهما 
  .) ١٩-١٧ص ,مراة الزمان,٨/٧٨الكامل، ( اجلاواين واعيان القوم على أيب الفتحوخلع 

م مع بدران بن نور الدولة املزيدي،       ١٠٥٧/ هـ٤٤٩وعندما قدم أبو الفتح اجلاواين بغداد سنة        
 القاسم علي بن مسلمة، وعتب على أيب الفتح النضمامه اىل حركـة             استدعامها رئيس الرؤساء أبو   

 ذلك، فأن السلطان  ملا ورد       أنتم احوجتمونا اىل  ((يع، فرد عليه أبو الفتح      شالبساسريي وميله اىل الت   
كر االموال واالوالد واالهل، فلم يبق لنا مكان نأويـه          اعس ال هذه البالد، أبعدمت الناس كلهم بنهب     

  ). ١٦، جاوان، ص ٢٤-٢٣مرآة الزمان، ص ))( على حرمينا واموالنافأصعدنا خوفاً
 ويلتحـق    طاعة اخلالفـة العباسـية والـسالجقة        مرة أخرى  لعأبا الفتح خي  ان  ب  يوالغر

بالبساسريي ويشاركه يف حروبه الضروسة ضد اخلليفة العباسي والسلطان السلجوقي، وكـان            
/ هـ٤٥١في سنة   ف, نصر باهللا ويدعو له وينصره    البساسريي يقاتل بأسم اخلليفة الفاطمي املست     

م احلق جيش السلطان طغرل بك، الذي كان يقوده مخارتكني الطغرائي هزمية قاسـية              ١٠٥٩
 اذ قتل البساسريي نفسه ووقع عدد كبري من انـصاره يف            , بنواحي الكوفة  ومريرة بالبساسريي 

 بـدران لـة دبـيس الثالثـة محـاد و         أيب الفتح اجلاواين وابناء نورالدو      االمري االسر من بينهم  
 وافرج انوشـروان ابـن      ,) ٦٦,ص,مراة الزمان ,٨/٨٦، الكامل،   ٨/٣٠٢املنتظم،  (ومنصور

زوجة السلطان طغرل بك عن ايب الفتح وصانعه رغم عدم رضا السلطان، وتدخل االمري تـاج   
لكـرد  امللوك هزارأسب بن بنكري الكردي يف االمر وطلب من طغرل بك الصفح عن االمراء ا              

والعرب الذين التحقوا بالبساسريي، فحني توجه السلطان طغرل بك اىل واسط بعد القـضاء              
حضر عنده االمري هزار اسب واحضر معه دبيس بن مزيد واتباعـه،            ,على حركة البساسريي    

 كل مـن  واسط وقفل اىل بغداد كان يصاحبه    طغرلبك  عندما غادر السلطان    حبيث  , فعفا عنهم 
 واستخلف اجلميع    واجتمع مع اخلليفة    الفتح اجلاواين وغريمها من االمراء     وأيب هزار أسب    االمري

  ).٦٨-٦٦ص,مراة الزمان  , ٨/٨٩الكامل، (على طاعة اخلليفة والسلطان، فخلع عليهم



 VR

مري أبو الفتح اجلاواين يف خدمة السلطان طغرلبك موالياً له حىت تـويف االثنـان يف                ظل األ 
ن من الذين حيسب هلم احلساب يف البالط السلجوقي،         واجلاواني وغدا آل ورام     ،تأريخ مقارب 

 يف االمور املهمة واملسائل احلساسة، فبعد وفاة السلطان طغرل          م واعياهن مبرأي امرائه   ويستشري
م، صدر من ديوان اخلالفة ببغداد كتاب استدعاء        ١٠٦٣/هـ٤٥٥بك السلجوقي يف رمضان     

وابو الفتح  ريكمد بن عناز الشاذجناين وهزار أسب بن بن       هلهل بن حم  مبدر بن   : االمراء الكرد اىل  
شرف الدولة مـسلم    : واىل األمراء العرب  بين ورام   بن ورام و اخوه ايب النجم ومن معهما من          

صاحب احللة للحضور    بن قريش العقيلي صاحب املوصل ونورالدولة دبيس بن مزيد االسدي         
لسلطان السلجوقي واختـاذ االجـراءات       لبحث االوضاع املستجدة عقب وفاة ا      اىل العاصمة 

  .)١٠٢، مرآة الزمان، ص٩٤/ ٨الكامل، (الكفيلة لتنصيب الب ارسالن
مري أبا الفتح أثناء حضوره ببغداد، ومحل جثمانه اىل بلدة جرجرايـا ودفـن هبـا،        األ توىف

مـري  ، ويعلق مصطفى جواد على وفاة األ       )٨/٩٥الكامل،  (وأنضم اتباعه اىل نورالدولة دبيس    
وانقطعت مبوته سرية أمري كردي عظيم، كان له يف الـسياسة واحلـروب             (( :أيب الفتح بقوله  

، واليه يعود الفضل يف اخراج قبيلة جاوان من مكاهنا الضيق اىل            فرةجوالت موفقة وصوالت ظا   
  ).١٩جاوان، ص())هذه الفسحة من احلوادث والتأريخ املفعم باحلياة واحلركات

 
-١٠٦٣/ هـ٤٧١-٤٥٥(بو النجم بدر بن ورام اجلاواين       االمري سيف الدولة أ   -٣
  ) :م١٠٧٨

االمري سيف الدولة وكان يالزم أخـاه يف        اخيه  انتقل حكم االمارة اىل      بعد وفاة أبا الفتح،   
صوالته وجوالته، ويبدو أن سيف الدولة هو الذي وقع يف أسر االمري سرخاب بن حممد بـن                 

 مع أبو الفتح أيضاً عندما أستدعي االمـراء اىل           وكان م،١٠٤٦/هـ٤٣٨عناز الشاذجناين سنة    
ظاهر حرمي دار اخلالفة، وما عدا ذلك       ببغداد على أثر وفاة السلطان طغرل بك، ونزل االخوان          

يعرف شيئاً يذكر عنه وعن االمارة اجلاوانية وعالقاهتا مع االمارة املزيدية أو مع الـسالجقة                ال
، ويعد ذلك فراغاً كـبرياً       اجلاوان ملدة عقدين من الزمن     خيصخرباً  ومل جند   واخلالفة العباسية،   

  .القبيلةهذه ونقصاً واضحاً يف تأريخ 
ـ ٤٧١ النجم بدر يف شهر ربيع االول سـنة           سيف الدولة أيب   ري االم ىفتو م، ١٠٧٨/ هـ

الكامـل،  (ودفن هبـا   وهي قرية كبرية يف شرقي دجلة مقابل النعمانية          سفونجطومحل اىل قرية    
  . اجلاواينمأن القرية كانت من ممتلكات بين ورا وهذا يعين ،)١٢٧-٨/١٢٦

  
 VS

  ):م١٠٩٥ قبل -١٠٧٨/هـ٤٨٨ قبل -٤٧١( االمري ابو فراس بن ورام -٤
 وهناك اشـارة    ,وهو األبن الثالث لالمري ورام وخلف اخاه ايب النجم على رئاسة اجلاوان             

سلجوقي نظام امللك وطلب    م، حني استدعاه الوزير ال    ١٠٨٣/هـ٤٧٦فريدة اليه تعود اىل سنة      
  ).٢٢٥مرآة الزمان، ص(منه االنضمام اىل فخر الدولة ابن جهري استعداداً لغزو دياربكر 

احلادي عشر املـيالدي    / مما جيلب االنتباه يف تأريخ اجلاوان خالل القرن اخلامس اهلجري         و
 واالسـتيطان يف    ملدن وا  باالستقرار يف القرى   ا نبذوا حياة البداوة والتنقل وشرعو     أفرادهاهو أن   

املنطقة السهلية املمتدة من بغداد اىل واسط، وقاموا باستصالح االراضي وشق الترع واجلداول             
الكامل، (م بسد بثق النهروانات   ١٠٦٠/هـ٤٥٢واصبح هلم قرى زراعية فقام بنو ورام يف سنة          

الغراض الزراعـة  والشك اهنم فعلوا ذلك ،، والبثق يعين كسر شط النهر لينبثق منه املاء  )٨/٩٠
 ومحل جثمان االمري أبا الفتح اىل بلدة جرجرايا، وهذا يدل           ,)١٧ص,جاوان  (وسقي االراضي 

)) نجمالأيب  ((مري أبو النجم بن ورام اجلاواين قرية        على أهنا أصبحت من ممتلكاهتم، كما عمر األ       
اء العـراق،    خريدة القصر، قسم شعر    (املعروفة بأمسه يف اسافل واسط وهي من أمهات القرى          

) ٨/١٨٩ املنتظم،   (م يف نواحي النهروان وواسط    هتلى كثر ع دالئلوهناك  ) ٤٢٢-٤/٢/٤٢١
 أسـد يف تأسـيس مدينـة احللـة           مزيدمن قبيلة  وأكثر من ذلك سامهوا مسامهة فعالة مع بين       

األمـارة املزيديـة،    : عن بناء مدينة احللـة ينظـر      (م١١٠٢/ هـ٤٩٥واالستقرار هبا يف سنة     
  ).٢٦١-٢٥٣ص

 بعـد   -م  ١٠٩٥/هـ٤٨٨قبل   ( فراس بن ورام اجلاواين    و بن أب   الثاين  االمري ورام  -٥
  :)م١١٠٦/ هـ٥٠٠

 أيب فـراس  ويظهـر أن رئاسـة          االمري ورام من ابنه    هو حفيد يدل أمسه الثالثي على أنه      
  . أبيه من ت اليهاجلاوانية انتقل

م وكـانوا   ١٠٩٥/ هـ٤٨٨والورامية ضمن حوادث سنة     الثاين  وردت أخبار االمري ورام     
طريق خراسان، ففي هذه السنة قام تتش بن الب ارسالن ملك سالجقة            والية  ن آنذاك ب  ومقيم

بغداد القامة الدعوة له هبا وكان معه مجع كبري من          اىل  الشام بارسال يوسف بن أبق التركماين       
املزيـدي   صدقة بن منـصور     سيف الدولة  ً التركمان، فمنع من دخول بغداد، وقدم بغداد فورا       

الكامـل،  ( الذي كان يكره تتش ومل خيطب له يف بالده         )م١١٠٥-١٠٩٤/ هـ٥٠١-٤٨٧(
مجيع اعمال واليـة    و، فرحل يوسف التركماين عن بغداد وهنب الدسكرة وشهربان          ) ٨/١٧٥

قـل  ((بن جهري حلاجبه    ا الوزير عميد الدولة     فقال  طريق خراسان وهي تابعة لالمارة اجلاوانية،     
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موا بسدفة يريد البسوا السالح يف ظلمة الليل، فقال هلم احلاجب كما قال لكـم              للورامية استأل 
  ).٨٥-٩/٨٤املنتظم، ))(فة، قال ورام بن أيب فراس فكأنا برحنا من الصفةصموالنا ناموا يف ال

فظل , املزيدية   ارة واالم  االمارة اجلاوانية   بالعالقة احلسنة القائمة بني     الثاين احتفظ االمري ورام  
ا لالمري صدقة بن منصور املزيدي، وكان يعمل مبشورته، وأصبح موضع ثقته، وباملقابـل              خملص

 قلعة تكريت من كيقباد بن      نتزعاعتمد عليه صدقة وكافأه لقاء اخالصه وحسن نيته، فحينما ا         
م اناب هبا ورام بن أيب فراس ورام        ١١٠٦/ هـ٥٠٠هزار أسب الديلمي الباطين وملكها سنة       

  ).٨/٢٣٨، الكامل(اجلاواين
ة تكريت، ويعتقد أنه لقي حتفه أثنـاء املعـارك          لعبعد توليه ق  الثاين  خيتفي أسم االمري ورام     

ـ ٥١١-٤٩٨(الدائرة بني بين مزيد والسلطان حممد بن ملكـشاه الـسلجوقي             -١١٠٤/هـ
أيب دلـف   لقيام صدقة بن منـصوراملزيدي بـايواء        م نتيجة   ١١٠٧/ هـ٥٠١سنة  ) م١١١٧

امتنع صدقة  الذي سخط السلطان السلجوقي عليه و     ب مدينة ساوة    سرخاب بن كيخسرو صاح   
ـ  فوعدهم صدقة أثنـاء ا     , ولعب الكرد اجلاوان دوراً بطولياً فيها      ،عن تسليمه للسلطان   تداد ش

، وانتهت املعارك هبزمية كبرية لبين مزيد ومقتـل         ))بكل مجيل ملا ظهر من شجاعتهم     ((املعركة  
، ١٦٩احلـسيين، زبـدة التـواريخ، ص      (رس من انصاره  صدقة نفسه مع حوايل ثالثة آالف فا      

ورمبا لقي االمري ورام املصري نفسه      )٢٦٤_٢/٢٦٣,وفيات االعيان   , ٢٤٩-٨/٢٤٥الكامل،  
هله وأقاربه يعد   أ دأو على االقل وقع يف االسر وفقد ملكية قعلة تكريت، إن مقتل صدقة وتشر             

، ومن البـديهي أن  م الكثري من ممتلكاهت    وحلفائهم من اجلاوانية، وفقدوا    دضربة قاصمة لبين مزي   
  . شردوا من ديارهم جراء ذلك و من أفراد اجلاوانية قد قتلوا و اسروايال غري قلعدداً
   :ين االمري أبو النجم بن أيب القاسم الورامي اجلاوا-٦

المري ورام بن أيب فراس وميكن اعتباره       لوهو ابن خال صدقة بن منصور املزيدي ومعاصراً         
 أن لورام االول ابن رابع امسه أيب القاسم، واليعرف شيئاً عن أيب الـنجم               اذا افترضنا ،  همابن ع 

ـ ٤٩٩هذا، سوى أنه لقي مصرعه أثناء استالء صدقة بن منصور على البـصرة سـنة                 / هـ
م، وكان أمرياً شجاعا ومقداماً وبطالً مغواراً، رثاه بعض الشعراء ومدحوا سيف الدولة             ١١٠٥
  -:بقوهلم 
  فتحا اغَثَْت به الدنيا مع الدين                      يا خَري من حيمي حرَمي محىَتَهن

  غّر كجيش على يوم صفني                      ركبت للبصرة الغراء يف خنب 
  لكنه كان رمجاً للشياطني                     أبو النجم كالنجم املنري هبااهو  
  )٢٣٢-٨/٢٣١الكامل، (  
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/ أوائل القرن الـسادس اهلجـري  ( أبو شجاع عاصم بن أيب النجم الكردي         االمري -٧
  ) :الثاين عشر امليالدي

، على الرغم مـن أنـه       نايف أي مصدر تأرخيي حسب علم     اجلاواين   االمري    هذا   مل يرد أسم  
ولعله … رجالً من الرجال وبطالً من االبطال، أسد قهر اآلساد، وذو جنده طالع اجناد            ((كان  

خريـدة القـصر، قـسم شـعراء        ))(عمره مخسني اسداً، مل يشرك يف قتلـه احـداً         قتل يف   
  ).٤/٢/٤٢٢العراق

سفل واسط وعلى ضفاف دجلة الشرقي، منحها له سيف         أ اقطاعاتقرى و صاحب  وكان  
جليش املزيدي، كما عمر بنفـسه      االدولة صدقة بن منصور تقديراً جلهود أبيه ودوره البارز يف           

كـان مولعـا    ظاهر انه جتنب الدخول اىل عامل السياسة واحلروب، بل          وال)) العاصمية((قرية  
 يف  دب وتعاطي الشعر، فعده العماد االصفهاين يف عداد الشعراء الفضالء وخصص ترمجة له            باأل

  .اخلريدة
عاصم كان ينازعـه    خصما ل صفهاين نقالً عن بعض رؤساء الكرد اهلمامية، أن         ويروي األ 

  -:اً اىل سيف الدولة صدقة يشكو منه جاء فيهعلى بعض املمتلكات، فكتب شعر
   زوراً، ومل خيش العواقب حيلف                   موالي، خصمي فاسق ومن ادعى
  بالزور، أعظم من ميني املصحف                        وألخذ مال املسلمني وغصبهم

  :ويقول يف شعر أخر
  ويكرم.  أهان، وما يلوي عليَّ                   وخصمي ذو مالٍ، ومن أجل ماله

  ))وجرهم)) ((قريش((دى، أجابته ان  و              )) فارس((ولو حل ذو مال بأكناف 
  .)٤/٢/٤٢٣خريدة القصر، (                                                       

  
  :الثاين عشر مليالدي / اجلاوانيون خالل القرن السادس اهلجري

ـ ٥٠١ احللة والنهروان عقب مقتل صدقة بن منصور املزيـدي سـنة    دت نواحي سا / هـ
 من االضطراب والفوضى وأصبحت االمارة املزيدية بدون        حالةم وتشرد اهله وأوالده،     ١١٠٧

 حيث اعتقل السلطان حممد دبيس بن صدقة، ومل يسمح له بالرجوع اىل احللة النه               ،أمري رمسي 
ت املراقبـة حـىت وفـاة الـسلطان حممـد سـنة             مل يكن واثقاً من اخالصه وظل دبيس حت       

  ).١١٥ البنداري، تاريخ دولة آل سلجوق، ص،٢٤٩-٨/٢٤٥الكامل، (م١١١٧/هـ٥١١
، ثـرواهتم ويف غضون ذلك برز عدد من االمراء الكرد اجلاوانيني، وازدادت امالكهـم و            

العـسكري،  توسعت اقطاعاهتم باملنطقة، رافقه تعاظم نفوذهم السياسي و       فواقطعوا بالد صدقة    
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فخاذ وبطون، وقـد هجـا      ا اىل   ةليومن جهة أخرى ازداد عدد نفوس اجلاوانية، وتفرعت القب        
  -:الكرد بقولهالصارم مرجى بن بتاه البطائحي الشاعر 

  كفى اهللا رب الناس شرهم البقا                      جيشاً عرمرما) االكراد(لقد عرض 
  ذباب اذا ما كان اكثرهم زرقا                          اذا ركبوا واستألموا  خلت اهنم

.............................                          ............................  
  ولو حلقوها كان ابقى هلم حلقا                         وليس هلم إال خضاب حلاهم

  .)٤/٢/٥٤٢خريدة القصر، (                                                        
 :شعر آخر يف ويقول يف املعىن نفسه

  ، أم خرف الدهر؟)اسياكيل(اقد جن                        واصبحت ال ادري اذا ما رأيته
  مضى حيث الينفع لذاك وال ضر                     ، فأنه))العراق((سالم على مال 

  ومن شأهنا الغدر) اكراد(وشطر لـ                   ومن دوهنا النهر) اتراك(فشطر لـ
  ر فخ وشطر حلجاب وما هبم                    صدر  فيهم   لكتاب وما وشطر

  ).٤/٢/٥٣٥خريدة القصر، (                                                       
ذي كان خصماً عنيـداً     ال)) اسياكيل((او  )) سياكيل((ومن أشهر االمراء الكرد املقطعني      

لالمري أيب شجاع عاصم اجلاواين، بسبب االقطاعات والضياع، وقد عرب االمري عاصـم عـن               
 -:الرتاع القائم بينهما من خالل شعر جاء فيه

   أمل تعلمي أن الزمان قد انقلب؟                          يا من جعلت هلا الفدا: فقلت هلا
  اىل حلب) بدران( هبا ونفي                      آمراً)سياكيل(قد أضحى ) النيل(قرى 

  ).٤/٢/٤٢٤خريدة القصر، (                                                              
ويظهر أن السلطان السلجوقي أراد ضرب الكرد بالكرد اآلخرين جريـاً علـى املـذهب               

  ).٢٣جاوان، ص(السياسي
  
  : الكرديين أيب العسكر اجلاواهلهل ابين عنتر ومان  االمري-١٠-٩

، وفور  اىل احللة م عاد دبيس بن صدقة بأذن من السلطان حممود          ١١١٨/ هـ٥١٢يف سنة   
 االمرييـن وكانت االمور والسلطة الفعلية يف عهده بيـد          ,وصوله اجتمع عليه العرب والكرد    

لباع الطويل يف توجيـه      وكان هلما ا   ،مهلهلواخيه ضياء الدين     بن ايب العسكر  عنترفخرالدين  
 يستدل مـن قـصيدة       كما  ومها أيضا من بين ورام     ،خصومهسياسة دبيس وقيادة جيشه ضد      

    ). ١/٣٢٠,ديوانه(حليص بيص
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م، كان مهلهل على رأس اجليش املزيدي الذي ارسله دبـيس           ١١٢٢/هـ٥١٦في سنة   ف
أسروه مع طائفة مـن     أن مهلهل فشل يف مهمته وظفر االتراك به و         غري   لقتال االتراك بواسط،    

  ). ٨/٣٠٨، الكامل، ٩/٢٣٧املنتظم، (أعيان جيشه
وأثناء احلروب اليت نشبت بني دبيس وجيش اخلليفة املسترشد          م١١٢٣/هـ٥١٧ويف سنة   

 يقـود  كان عنتر االبن اآلخر اليب العـسكر         ،)م١١٣٥-١١١٨/ هـ٥٢٩-٥١٢(العباسي
ي، مرتني متتـاليتني    قالربسآقسنقرده   جيش اخلليفة الذي كان يقو      على اجليش املزيدي، وهاجم  

نتر وأسروه مع مجيـع     عدون أن حيقق شيئاً، فقام جيش واسط للخليفة هبجوم مضاد وحاصروا            
املنـتظم،  (من معه ومل يفلت منهم أحد، فوقعت اهلزمية لدبيس وهرب اىل نـواحي الفـرات              

-١٢/١٩٠،  ، البداية والنهايـة   ١٢٥ التاريخ الباهر، ص   ،٣١١ /٨ ,، الكامل ٢٤٣-٩/٢٤٢
١٩١.(  

بقتل )م١١٥٢-١١٣٣/هـ٥٤٧-٥٢٧(م أمر السلطان مسعود   ١١٣٥/هـ٥٢٩ويف سنة   
، فاجتمع اتباعه ومماليكه     بآذربيجان مدينة خوي ظاهردبيس بن صدقة، نفذه غالم ارمين وذلك ب       

حول ابنه القاصر صدقة باحللة، وأصبح االمري عنتر بن أيب العسكر مبثابة وصي علـى صـدقة                 
  ).٢/٧٤,تأريخ ابوالفداء,٣٥٢ , ٨/٣٤٩الكامل، ))( صباهص نقيدبره ويتم((

م، خرج الكثري من االمراء واصحاب االطراف عـن طاعـة           ١١٣٧/ هـ٥٣٢ويف سنة   
ـ ووالسلطان مسعود واحنازوا اىل امللك داود بن السلطان حممد السلجوقي، وبينهم صدقة               هيص

م، ففي ١١٣٦/ هـ٥٣١سنة واخر ا اىل حد احلروب السافرة      هما  عنتر، ووصلت اخلالفات بين   
 مت أسر كل من صـدقة وعنتـر         ,لدى احلسيين )كورشنبه(او  )شتكن ا بنج(معركة حامسة عند    

 املوايل للـسلطان     لالمري منكربس صاحب اقليم فارس     ه نائب خوزستان  بغريمها من قبل بواز   و
ر السلطان  اق قتل االسرى أمجعني، و    ،نكربسمه مبقتل صاحبه    بمسعود، وعندما علم االمري بواز    

زبدة ( حممد بن دبيس على احللة وجعل مهلهل بن أيب العسكر اجلاواين يدبر أموره              االمري مسعود
  ).١٧١تاريخ دولة آل سلجوق، ص, ٨/٣٦١,،الكامل٢١٣التواريخ، ص

-٥٣٠(هلهل الرجل االول بني اجلاوانية واملزيدية خالل عـصر اخلليفـة املقتفـي              مغدا  
 حتـسني  عمل علىنبذ سياسة معاداة اخلليفة، و  انما بعد   ال سي ،  )م١١٦٠-١١٣٥ /هـ٥٥٥

ـ ٥٤٩دافع عن بغداد واخلليفة سنة      ف ,عالقاته معه واالنضواء حتت لوائه     م اثنـاء   ١١٥٤/هـ
زبدة التـواريخ،   ( ))كراد اجلاوانية بأسرهم  األ((اشتداد خطر التركمان والسالجقة وكان معه       

  ).٢٤٤ص
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 يف كل سنة بتسعني      من اخلليفة  ضمن احللة حيث  ماته،  اخلليفة لقاء خد  وباملقابل لقد كافأه    
زبـدة  ))(وقد أقطع احللة وما ينضاف اليها     ((احلسيين  ضيف  وي) ١٠/١٤٨املنتظم،   (رالف دينا 
  ).٢٤٤ ص،التواريخ

ظل االمري مهلهل حامياً للخالفة، ويشارك يف تنظيم مقاومة أهل بغداد والتصدي للغارات             
تراك والـسالطني   عسكرية التركية السلجوقية التابعة لالمراء األ     واهلجمات اليت تشنها الفرق ال    

 وكان علـى    ،م١١٥٧/ هـ٥٥٢السالجقة، وآخر مشاركة له يف هذا الصدد كانت يف سنة           
 اىل احللـة    وسار،  )٢٢٠-٢١٩تاريخ دولة آل سلجوق، ص    (رأس ميسرة جيش اخلليفة املقتفي    

  ). ٩/٥١، الكامل،١٠/١٦٨املنتظم، (وطرد بين عوف منها وأخذ املدينة منهم
 وال تـذكر    م١١٥٧/ هـ٥٥٢ أخبار االمري مهلهل اجلاواين بعد سنة        التشري املصادر اىل  

  ).٣٤جاوان، ص(م١١٥٨/هـ ٥٥٣ ويعتقد مصطفى جواد انه تويف سنة وفاته
وكشف الشاعر حيص بيص يف قصائده اليت نظمها يف مدح امراء اجلاوان عن امراء آخرين               

جل مصادر التاريخ السياسي أي خرب عنهم وتبقى قصائد حـيص بـيص             مل تس , من بين ورام  
  :املصدر الوحيد عنهم وهم

 االمري ابو الفوارس حسام الدين بدر بن مهلهل بن ايب العسكر اجلاواين، مدحه حـيص                -
  ).٣٤٦، ٣/٣٨، ٢٩٥، ٢٤، ٢/٢٢، ١/٢٩٧ديوانه، (بيص بقصائد عديدة 

ومن ,)٣٥٤،  ٣/٣٣،  ٢/٣٣٥ديوانه،  (ار اجلاواين    االمري عزالدين نصر بن اهليج بن خبتي       -
( م١١١٩/هـ٥١٣احملتمل ان يكون االمري نصر بن سعد الكردي نفسه الذي ورد اخباره سنة              

  ).٩/٢٠٥,املنتظم
  ).٣/١٠٣ديوانه، ( االمري نصرة الدين امساعيل بن عنتر بن ايب العسكر اجلاواين -

 واالمارة ي لسلطة ونفوذ بين أسدم الزوال الفعل١١٦٣/ هـ٥٥٨وميكن اعتبار سنة 
يف هذه السنة أمر ((اجلاوان باحللة والبطائح، ويقول ابن االثري فائهم من  قبيلة  وحلاملزيدية

باهالك بين أسد أهل احللة ) م١١٧٠-١١٦٠/ هـ٥٦٥-٥٥٥(اخلليفة املستنجد باهللا 
دهتم السلطان حممداً ملا املزيدية، ملا ظهر من فسادهم وملا كان من نفس اخلليفة منهم من مساع

د، وكانوا منبسطني بالبطائح الحصر بغداد، فأمر يزدن بن قماج بقتاهلم واجالئهم من الب
التضييق عليهم، وسد مسالكهم  وفجد هو وابن معروف يف قتاهلم… واللوير، فال يقدر عليهم 

من وجد بعد هذا : يف املاء، فأستسلموا حينئذ فقتل منهم أربعة آالف قتيل، ونودي فيمن بقي
يف احللة املزيدية، فقد حل دمه، فتفرقوا يف البالد، ومل يبق منهم بالعراق من يعرف وسلمت 

  ).٩/٨٣الكامل، ))(بطائحهم اىل ابن معروف وبالدهم
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وفقدوا يارهم، د  القوا املصري نفسه، فقتلوا وشردوا من      نياجلاوانيبين ورام   ومن الطبيعي أن    
اقليم  اىل   تفرويظهر ان فرق من اجلاوان        تعد املصادر تذكر اخبارهم    ومل,اقطاعاهتم وامتيازاهتم 

 أن أكثر من ست وعشرين عشرية وقبيلة كردية شدوا الرحال           لرستان ويذكر محداهللا املستويف   
اىل اقليم لرستان اليت أصبحت آمنة ومزدهرة اقتصادياً خالل النصف الثاين من القرن الـسادس               

 ,٥٤١ص  ,تـاريخ كزيـده     (دي، ومن هذه القبائل، قبيلة جوانكي       الثاين عشر امليال  / اهلجري
  ).١٢٩شرفنامه، ص

 وخدم امـراء  ، بقيت مجاعات منهم بديارها,وعلى الرغم ما حل باجلاوان من قتل وتشريد    
اجلاوان بعد زوال امارهتم يف مؤسسات اخلالفة العباسية باخالص كاألمري جمري الدين جعفر بن              

اسندت اليه اخلالفة شحنكية واسط      ,اخو شيخ ورام  ) م١٢٢٩/هـ٦٢٧ت(ايب فرا س الورامي   
وابنه االمري حسام الدين ايب فراس احلارث من االمـراء العظـام يف بـالط               ,والبصرة لسنوات 

ـ ٦٤٠-٦٠٧اخلالفة، توىل امارة احلج بالعراق ثالث عشرة مرة ما بني عـامي        -١٢١٠/هـ
 ،مرآة الزمان  (١٢٤٣/هـ٦٤١ سنة   وخلف والده يف شحنة واسط والبصرة وتوىف       ,م١٢٤٢

، ٧٦،٣٦ كتاب احلـوادث، ص    ،، مؤلف جمهول  ٦٣٩-٦٣٣،  ٦٢٥-٦٢١،  ٥٧٥-٨/٥٥٦
٢١٧-٢٠٧، ٢٠٢، ١١٩.(  

 فعينته اخلالفة   ،))من بيت االمارة والوالية   (( اما ابنه عماد الدين ايب املظفر حممد الذي كان          
م، فتم  ١٢٤٥/هـ٦٤٣ىت   م واستمر يف منصبه ح     ١٢٣٧/هـ٦٣٥شحنة للحلة السيفية سنة     

 مث توىل شحنة الكوفة وما لبث ان عزل مرة اخرى لتناولـه             ،))امور اوجبت عزله  ((عزله لـ   
العقار وامهاله االمور وبقي يف خدمة اخلالفة اىل ان قتـل يف واقعـة احـتالل بغـداد سـنة                    

  ).١٣٥-٢/١٣٤ ،معجم االلقاب(م ١٢٥٨/هـ٦٥٦
االيوبيني، ميكن القول اهنا كانت على نطاق حمـدود         وفيما يتعلق بعالقات امراء اجلاوان ب     

م فارق االمري حسام الدين ابو فراس احلـارث امـارة           ١٢٢٤/هـ٦٢١ففي سنة   ,وشخصي    
احلج وترك حجاج العراق وشأهنم  وسار اىل مصر برفقة والده جعفر واتصل بامللك الكامـل                

 على امرائه وبقـي     فرحب به ورتبه مقدماً   , )م١٢٣٧-١٢١٨/هـ٦٣٥-٦١٥(حممد االيويب   
م اىل بغداد وتوىف بعد     ١٢٢٩/هـ٦٢٧اما والده فرجع سنة     , م١٢٣١/هـ٦٢٩مبصر اىل سنة    

  ). ٤٣-٤٢ ص،جاوان,٢١٧،٦٨،٣٦ص ,كتاب احلوادث( مدة
@@
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  : اجلروان–اجلروغان    
ولـيس باإلمكـان    ) ٩٤التنبيه واالشراف، ص  (اجلروغان قبيلة جمهولة ذكرها املسعودي      

 هي قبيلة اجلروان نفسها اليت ينـسب اليهـا          طنها بكردستان، والراجح   حتديد موا  االهتداء إىل 
ـ ٥٦١الزاهد والصويف ماجـد الكـردي اجلـرواين املتـوىف سـنة              م او سـنة    ١١٦٦/هـ

م، من أجلّ مشايخ التصوف والزهد بالعراق،وأعتكف بزاوية يف جبل محرين           ١١٦٩/هـ٥٦٤
عه ملا حكى عنه من كرامات وخوارق وكان من         للعبادة  وكان موضع احترام وتبجيل لدى اتبا       

والشيخ عبدالقادر الكـيالين    ) م١١٠٧/هـ٥٠١ت(اصحاب تاج العارفني ابو الوفاء احللواين     
-١/٢٦٣تاريخ اربل،   ( وهو من اهل قوسان الواقعة بني النعمانية وواسط جنوب شرق بغداد            

) ١/١٩١ب الدرية،   ، الكواك ١٠٩قالئد اجلواهر، ص   ,١٦٧ -١٦٦ص ,، هبجة االسرار  ٢٦٤
ً للقبائل والبطون الكرديـة             اجلاوانيـة،  : وهذه االحناء بالذات بالعراق كانت موطناً ومستقرا

 اجلروان مـن    – ومن احملتمل جداً ان تكون اجلروغان        .سية، البشريية، الزهريية، وغريها   النرج
  .سكنة هذه االحناء ايضاً

  
  :Jangrroiy جنكروىي 

، وحمل أقامتها األوىل كان بوادي كول بوالية مـانرود بـإقليم            أحدى شعب القبائل اللرية   
ونقلد زعماءها زمام السلطنة بأمارة لرستان      ) م١٢/ هـ٦(لرستان، وكانت معروفة منذ القرن      

، قاضـي  ٥٤٩تاريخ كزيـده، ص     (الصغرى وهم أحفاد األمري حممد بن خورشيد اجلنكروىي         
  ).١٧٢امحد غفاري، تاريخ جهان آرا، ص

  
  :ÜaçaŠí Goran –قان اجلور

التنبيـه  (اجلورقان قبيلة كبرية ومعروفة وإخبارها متواصلة كاجلاوانية طيلة العصر العباسي           
، وكانت من اشـهر     )٣٢٥،  ٧/٢٧٣، الكامل،   ٢/١٢٤، مروج الذهب،    ٩٤واإلشراف، ص 

, حلوان ودرتنك وشابورخواست، وحرف أمسها يف بعض النصوص اىل اجلوزقـان          قبائل بالد   
اللبـاب يف هتـذيب     ...)) (اجلورقان قبيل كبري من األكراد بنواحي حلوان      (( ابن األثري    ويقول

  ).٢/١٨٤معجم البلدان، : ، وينظر٣٠٧/ ١األنساب، 
، حيث ان املؤلف اجملهول الذي ألف       çaŠü  Goranواالسم الصحيح بالكردية للقبيلة هو      

رانـان   üأو    çaŠüان بصورة   م أورد اسم اجلورق   ١١٢٦/هـ٥٢٠كتابه باللغة الفارسية عام     
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، كما إن )٢٧٢، ١٦٧الكرد يف الدينور وشهرزور، ص ,٣٩٩ص,جممل التواريخ والقصص (
ـ      ، صبح  ٣/١٢٥مسالك األبصار،   (،  )والكورانية  çaŠü(املصادر اململوكية ثبتت اسم القبيلة ب

  ).٣/٤٠٥، اخلطط املقريزية، ٤/٣٧٣األعشى،
    جملة مدرسة الدراسـات الـشرقية واالفريقيـة         ويف حبث للمستشرق مينورسكي نشره يف     

)B. S. O. A. S ( وترمجه ناجي عباس إىل اللغة الكرديـة ونـشره يف جملـة    ١٩٤٣سنة ،
)@‰Žîìýó  (  اإلعداد)توصل مينورسكي إىل ان اجلورقان هـي نفـس          ١٩٤٤لسنة  ) ٩ -٥ ،

  çaŠü@ نفى أن يكـون  الكوران يف الوقت احلاضر وان اجلابارقة هي اجلورقان نفسها، غري أنه       
  .من الكرد على الرغم من تأكيد مجيع املصادر التارخيية على كرديتها

ومتتع زعماء اجلورقان بسلطات واسعة ونفوذ كبرية وأسسوا  إمارة صغرية يف والية درتنك              
وللمزيد عن تاريخ قبيلة الكوران وأمارهتا راجع حبثنا باللغـة الكرديـة املنـشور يف جملـة                 ( 
)º†bØó÷ð ( جملة اجملمع العلمي الكردستاين، العدد)٢٠٤-١٧٣، ص)٢٠٠٦اربيل) (٤.(  

واشتهر قبيلة الكوران يف العصر العباسي بفضل الفقيه احلنفي واحملدث املعروف أبو عبداهللا             
ـ ٥٤٣ت(حسني بن ابراهيم بن حسني بن جعفر اجلورقاين          مؤلـف كتـاب    ) م١١٤٨/هـ

الذهيب، سـري اعـالم     ) (التكليف يف الفروع  (تاب  وك) املوضوعات من االحاديث املرفوعات   (
 ،،  امساعيل باشا البغدادي، هديـة العـارفني       ٤/١٣٠٨، تذكرة احلفاظ،    ١٧-١٥/١٦النبالء  

١/٣١٣.(  
ونبغت من الكوران املهاجرون ببالد الشام خالل العهدين االيويب واململوكي مجاعة مـن             

 كالشيخ الزاهد امساعيل بن علي الكـوراين        أهل العلم من املدرسني والفقهاء والزهاد والقضاة،      
  ).٢١٥ /٣ العرب ، الذهيب،٨/٧٨٤مرآة الزمان، )  (م١٢٤٦/هـ٦٤٤ت(

والقاضي الشافعي الكمال علي بن يعقوب الدوليب توىل القضاء مبدن بعلبـك، صـرخد،              
واملـدرس  ) ١٨٠ ص ،ذيل الروضتني ( م  ١٢٤٧/هـ٦٤٥برزة، وتويف بربزة يف رمضان سنة       

ـ ٧٢٥-٦٢٥(لقاضي الشافعي حممد بن هبرام الكـوراين        واخلطيب وا  ) م١٣٢٥-١٢٢٨/هـ
  ).٦/١٣ شذرات الذهب، ،٤/١٠٧الدرر الكامنة، ( وغريهم 

وهناك قبيلة أخرى باسم اجلورقان، كانت مناطق سكناها مع قبيلة اليعقوبيـة يف املنـاطق               
اليعقوبية مـن الكـرد     اجلبلية شرقي املوصل وإحناء جبل اجلودي واعتربها املسعودي مع قبيلة           

، وكانت هذه املناطق هي مصايفها ومراعيها الـصيفية،         )١٢٤/ ٢مروج الذهب،   (النصارى  
حيث كانت تشتو يف إطراف عقرة وبرد ره ش كما عليها اليوم وهبا قراها ومنازهلا، ويف أواخر                 
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قتلوا م اجتاحت طائفة من املغول بالد الكوران يف طريقهم إىل اربيل، ف           ١٢٣١/ هـ٦٢٨سنة  
  ).٣٨٥/ ٩الكامل، (من كرد اجلورقان ومن التركمان االيوائية من وجدوه على الطريق 

  .وال يوجد نص تأرخيي يبني العالقة بني جورقان حلوان وجورقان عقرة
  

Ã¾í§aïó@Jolamergi@@
عرفت القبائل والطوائف الكردية القاطنة باملنطقة اجلبلية الفاصلة بني مقاطعـة هكـاري             

ية وإقليم اذربيجان باجلوملريكية نسبة إىل قصبة جوملريك قاعدة البالد وذلك منذ العهـد              اجلنوب
 تشكل أقوى حتالف قبلي، جتاوز عدد رجاهلـا ثالثـة آالف            لاملغويل، حيث غدت هذه القبائ    

  ).٣/١٣١مسالك اإلبصار، (رجل مسلح 
منطقة جبليـة وعـرة     والقبائل اجلوملريكية أكراد أقحاح ومواطنهم بصورة عامة عبارة عن          

ومنعزلة، ومع هذا احلقيقة ادعى أمراء اجلوملريكية أصحاب بالد هكاري االنتساب إىل اخللفاء             
، ويف رواية أخرى أهنم     )١٢٥شرفنامه، ص   (العباسيني على غرار غالبية األسر الكردية احلاكمة        

  .)٤/ ١، السلوك ٣٠٦/ ٧صبح األعشى، (من أحفاد عتبة بن أيب سفيان األموي 
  

  : اسرة منكالن–امارة جوملريك 
يف الوقت الذي كان ابو اهليجاء بن عبداهللا اهلكاري ومن واله من االمراء يتولون حكـم                
وادارة العمادية وتوابعها من القالع واحلصون هبكاري اجلنوبية، أستأثر بنو مـنكالن حبكـم              

  . جوملريك–شمدينان الشطر الشمايل من بالد هكاري الذي صار يعرف منذ العهد املغويل ب
وآل منكالن أسرة هكارية قدمية متنفذة، بيد أن أخبارها تكاد تكون جمهولة حىت أواسـط               

  .الثالث عشر امليالدي/ القرن السابع اهلجري 
  
  : االمري ابو شجاع منكالن-١

كان أبو شجاع منكالن  من األمراء الكرد الذين دخلوا يف خدمة احلمدانيني، ونعتقد أنـه                
د األول لألسرة املعروفة بأمسه واملصدر الوحيد لدينا حوله هو ديوان الشاعر املوصـلي              هو اجل 

، حيث ميدحُه يف قصيدة ويهنئه مبناسبة والدة ابنه أبا الفتح           )م٩٧٦/هـ٣٦٦ت  (السري الرفاء   
  :وتوليه بلدة احلديثة من أعمال املوصل
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  وينام عن ليلي واسهرهغضبان ينساين وأذكره                                  
  وجبوره ما صار مورقه                     حظى وحظ سواي مثمرة

   
  سرب احلديثة راضيني به                     يف مأمن ممن ينظره             

  إن زاد عنها ما يروعها                     فالغاب يدفع عنه قسوره
   

      كر من اروضة وعنصرهأ أبا شجاع يا عقيدة ندى            
  اهللا يعلم كيف أمحد ما                     او ليتنيه وكيف اشكره

  ).١٢٨-٢/١٢٧ديوان السري الرفاء،                                               (
  

  : األمري منكالن الثاين وابنه االمري داود-٢ 
كر بين منكالن إىل الواجهـة، وكـان        بعد مضي أكثر من قرنني ويف العهد االيويب يعود ذ         

 من أمراء السلطان صالح الدين وبعد وفاة        - وهو حفيد منكالن االول على االرجح      –منكالن  
أبـن  (السلطان أدى ميني الطاعة والوالء مع أقرانه من األمراء الكرد البنه امللك األفضل علـي                

  ).٢٠١شداد، النوادر السلطانية، ص
ن الذي ال نشك يف انه هو ابن منكالن، فكان من أشد األمـراء              أما األمري داود بن منكال    

إخالصاً للسلطان صالح الدين وضحى بنفسه يف سبيل سالمة السلطان واعترض الباطين الثاين             
م، وهـم يف    ١١٧٥/هـ٥٧١ الذي وثب على السلطان ببلدة عزاز سنة         – بعد مقتل االول     –

البنـداري،  ( داود يف جبهته، فمات بعد أيام        زي الصوفية، وقتله بسيفه، وضرب الباطين االمري      
سـري  , ٢/٤٥,مفرج الكروب, ، أبن واصل٢/٢٦٩،  الروضتني، ١٠٠سنا الربق الشامي، ص 

  ).١٥/٤٣٥اعالم النبالء، 
  
النصف االول مـن القـرن الـسابع        ) (علي( األمري سيف الدين منكالن بن جملي        -٣

  ).م١٢٦٢/هـ٦٦٠ما بعد سنة الثالث عشر امليالدي وبقي أمرياً إىل / اهلجري 
وكـان أمـرياً قويـاً      ) جوملريك(يعد سيف الدين منكالن من أبرز أمراء هكاري الشمالية          

تاريخ " (صاحب جوملريك وما صاحبتها من القالع وتآمختها من البقاع          " متمكناً وصف بأنه    
مشو الـيت    – مشبو   –، وميكن إعتباره املؤسس الفعلي إلمارة هكاري        )٣٣٢امللك الظاهر، ص  
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غدت خالل القرون الالحقة أقوى سلطة حملية بكردستان وامتدت سلطته جنوباً لتشمل أجزاء             
من الشطر اجلنويب لبالد هكاري أي هبدينان ال سيما بعد أن اضمحل دور أمـراء العماديـة                 
وأعماهلا وتالشت قوهتم وامكانياهتم احلربية، كما انتقلت قاعدة بالد هكاري ومركز ثقلـها             

يف   وهـي   يف عمق جبال هكاري    ياسي من قلعيت آشب والعمادية إىل بلدة وقلعة جوملريك        الس
 حيث اجلبال الشاهقة العالية حتيط هبا من مجيع اجلهات، وهي قاعـدة الـشطر               ،غاية احلصانة 

الشمايل من هكاري أي مشدينان، و مل تكن ذات أمهية وغري معروفة على ما يظهـر خـالل                  
ووصـفت  يرجع اىل العهد املغويل،     رها ياقوت احلموي وأقدم ذكر هلا       العصر العباسي فلم يذك   

من أمنع املعاقل على جبل مقطوع بذاته والزاب الكبري حمدق به ال حمط للجيش عليـه،                ((بأهنا  
ضالعه كهف مرتفع يأوي    أليه وسطحه متسع للزراعة، ويف كل ضلع من         إوال وصول للسهام    

ر بالثلج والصعود اليه يف بعض الطريق يستدعي العبور على          عاله مغمو أ من أراد االمتناع و    ليها
مـسالك  )) ( أوتاد مضروبة، ومن اليستطيع التسلق َجرَّ باحلبال وكذلك بغـال الطـواحني           

  .)٤/٣٧٧عشى، ، صبح األ٣/١٣١االبصار،
على ) جل مرد، حول مرك   (وجاء اسم جوملريك عند ابن شداد وابن عبد الظاهر حمرفاً إىل            

، بينما ثبته ابن العربي والعمري      )٨٧، الروض الزاهر، ص   ٣٣٢اريخ امللك الظاهر، ص   ت(التوايل  
  ).٣/١٣١، مسالك االبصار، ٣٠٩تأريخ الزمان، ص( بصيغته الصحيحة

فنعتقد إنه سـليل اسـرة      , وفيما خيص صلة القرابة بينه وبني من سبقه من أمراء جوملريك          
 تاريخ السالالت الكردية احلاكمة، كما وجيوز       منكالن، فالتسمي بأمساء االجداد امرا شائعا يف      

ان يكون ابن االمري جملي بن مروان اهلكاري من امراء السلطان صالح الدين وقتل يف الوقعـة                 
مع العلم ان ابناءه وأحفاده آثروا      ). ٩/٢٠٣الكامل،  ) (م١١٨٩/هـ٥٨٥(الكربى بعكا عام    

لي وابنه نورالدين علـي نائـب حلـب         البقاء بالشام ومصر ومنهم األمري عزالدين عمر بن جم        
  ).م١٢٨٠-١٢٦١/هـ٦٧٨-٦٥٩(

  :ويف الواقع كانت هناك عدة أسر هكارية ختدم يف اجليش االيويب 
  . أسرة الفقيه عيسى-١
  . أسرة املشطوب اهلكاري-٢
  . أسرة خوشترين-٣
  . أسرة باخل-٤
  . أسرة جملي بن مروان-٥
  ).ريةوينظر اهلكا(  أسرة بدرالدين ايب القاسم-٦
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واحلدث األهم يف عهد األمري سيف      ,ويعتذر حتديد رابطة الدم وصلة القرابة بني تلك األسر          
 –الدين منكالن هو تعرض بالد هكاري كسائر اقاليم اخلالفة العباسية لغارات املغول العنيفـة               

  ).٧١٩جامع التواريخ، ص(واعترب هوالكو جبال هكاري  مفراً ومقراً لألكراد الضالني  
فاوتت مواقف االمراء الكرد من الغزو املغويل، فمنهم من تصدى هلم وقاومهم ومنهم من        وت

استسلم وأطاعهم بعد أن ياس من جدوى القتال واملواجهة، إالّ ان مجهورهم األعظم اختـاروا            
اإللتحاق بااليوبيني واملماليك بالشام، ومن مث مواصلة املقاومة هناك مبؤازرة ودعم املماليـك،             

األمري سيف الدين منكالن بني هؤالء والتحق بامللك الظاهر بيـربس اململـوكي سـنة               وكان  
م ومعه أوالده وأبناء اعمامه وحنو ثالمثئة فارساً، فرحب هبم امللـك الظـاهر            ١٢٦٢/هـ٦٦٠

وأكرم مثواهم، وأحسن إىل األمري سيف الدين واغدق عليه األمـوال والعطـاءات ومنحـه               
واقطعه اربيل مكافأة له    " جعل له حاشية كحاشية امللك    "خلع عليه و    امتيازات أمري الطبلخانة و   

وبناءاً على طلبه، واصدر له منشوراً بعد ان فضل العودة إىل كردستان علـى االقامـة بـديار       
 فعاد إىل موطنه واستصحب معه ثالثة من االمراء الكرد املغتربني هبدف إدامة املقاومـة               ،الغربة

فلما تآخم البالد، وجاس خالهلا خبيلِه، اغار       (( ويضيف ابن شداد    ومواصلة التحدي للمغول،    
)) عليها وقتل ممن كان هبا من التتر خلفاً وسىب حرميهم، مث قتل يف حرب كانت بينه وبينـهم                 

  ).٣٠٩؛  تاريخ الزمان، ص٨٧ الروض الزاهر، ص،٣٣٣-٣٣٢تاريخ امللك الظاهر، ص (
  
  ):موسى االقطع(ف الدين  االمري اسد الدين موسى بن االمري سي-٤

خلف والده املقتول يف االمرة وورث ما كانت بيده من القالع وصار على دربه يف مواجهة            
املغول وطردهم بالقوة من بالده وجرت بني الطرفني وقائع وحروب، وعمل خانات املغـول              

ا على ان   بدروهم على التخلص من امري جوملريك دون طائل، فاحتكم الطرفان إىل اهلدنة واتفق            
يف احلـروب   ) م١٢٤٩/هـ٦٤٧(كما شارك يف عهد ابيه سنة       ," ال يقصدوه وال يقصدهم   " 

الدائرة بني بدرالدين لؤلؤ امري املوصل وااليوبيني وفقد احد ذراعيه فعرف واشـتهر مبوسـى               
  ).٣٣٣تاريخ امللك الظاهر، ص(االقطع 

صوالت وجوالت مع كان اسد الدين موسى االقطع من الفرسان الشجعان، وكانت له 
املغول بكردستان، ومع الصليبيني حني كان بالشام ونسجت حوله قصص وحكايات اختلطت 

و أعتقد أنه هو األمري اهلكاري الذي أشتهر بني اهلكاريني بأسد الدين ,فيها احلقائق باالساطري
  ).٢٤٠-٢٣٨ص,شرفنامه(كاليب ولقب بزيرين جنك أي ذي الذراع الذهيب 
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  :šôn‚íiŠb Charbukhti –خبتية  اجلهار
 هيزان ويـوحي    – ديار بكر وكانت تقيم باحناء املعدن وخيزان         -من قبائل إقليم اجلزيرة     

امسها بأهنا من فروع التجمع القبلي البخيت الذي كان يضم عشرات القبائل والبطون، ومل يذكر               
لطوائف الكرديـة،   املسعودي والعمري واملقريزي هذه القبيلة يف معرض حديثهم عن القبائل وا          

أول من أشار إليها، حيث نسب بـاد بـن   ) م١١٨١/هـ٥٧٧ت بعد   (ويعد املؤرخ الفارقي    
وكـذلك  ) م١٠٨٥-٩٨٢/هـ٤٧٨-٣٧٢( املروانية –دوستك مؤسس األمارة الدوستكية     

مروان بن كك صهر باد و والد أمراء املروانية إىل اجلهارخبتية، غري أن امسها جاء يف النـسخة                  
ابن العدمي، بغية   ( تاريخ الفارقي حمرفاً إىل حارخبيت، وإمسها الصحيح هو اجلهارخبيت           املطبوعة من 

 .)٣/١١٣٠الطلب يف تاريخ حلب، 
  

@óïií§a–@qüšð@Chopi@@
 ديـاربكر وذات تـاريخ مـشرف،        – قبيلة كردية كبرية بإقليم اجلزيرة       يبو اجل – اجلوبية

هنم مـن   با على اعتقاد  وكان زعماءها     ,نية املروا –وكانت معروفة منذ أيام الدولة الدوستكية       
القـادة    مـن الذي كـان    ) ٢/٥٤٥ريدة القصر، قسم شعراء الشام،      خ(ني  بوجنسل هبرام   
 وحقق انتصارات باهرة على األتراك واألقوام والقبائل اليت كانـت هتـدد              األكفاء الساسانيني

دة العليا يف احلرب ضد الدولـة       احلدود الشمالية والشرقية للدولة الساسانية، وعهدت إليه القيا       
 إيران  ،كريستنسن(وأعلن نفسه ملكاً    ) م٥٩٠-٥٧٩(البيزنطية مث مترد على امللك هرمزد الرابع        

  .يـة على ما يظهربو فسميت لذلك باجل,)٤٢٨-٤٢٧يف عهد الساسانيني، ص
 ادعــو وجرت العادة بني األمراء وأفراد األسر الكردية املتنفذة حىت العهود األخرية ان ي            

، سواء كانت هذه الشخصيات      من العظماء واالبطال   االنتمـاء إلـى الشـخصيات التأرخيية   
آل البيت أو مــن التــاريخ القديــم         وكبار الصحابة   واخللفاء  كمن التأريخ اإلسالمي    

كرسـتم زال   أو حىت من التأريخ اخلـرايف        كسرى انوشريوان  و أردشري بن بابك بن ساسان    ك
   ).٦٠٠، ٥٣٢، ٢٣٣،٢٥٣، ٥٥-٥٤شرفنامه، ص(درز بن كيووكوركني ميالد وكو

) ٥٤شرفنامه، ص (ني من أبطال الكرد املعدودين      بوجوشاع بني الكرد منذ القدم أن هبرام        
 تـدعى    اخ امسه كردي واخت    نيبوجلبهرام    فكان هوال يستبعد أن يكون هذا االعتقاد يف حمل       

  .)١٨٢-١٧٨، ٢/١٧٦ تاريخ الطربي، (كردية 
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، ويـضيف ابـن     )١/٣٠٤ ،اللباب( الكردي   بوجية نسبة إىل    بوبن األثري أن اجل   ويروي أ 
باجليم املضمومة والياء املوحدة وهي قبيلـة مـن         : اجلويب) ((م١٢٨١/هـ٦٨٠ت(الصابوين  

، الزبيدي،  ١٠٥ص،تكملة إكمال اإلكمال  )) (األكراد ويقال هلم الشوبية أيضاً بالشني املعجمة      
  .)٢/١٢٠٢تاج العروس، 

، ٩/٧٨الكامل،  ( مصحفاً يف بعض املصادر إىل اجلونية وجوين         يبو اجل –ية  بو اسم اجل  وورد
  ).٣/٤٠٥،ةطط املقزيرياخل

واجلوبية من القبائل املتحضرة، وكانت هلا امارة صغرية واجنبت شعراء وفقهاء وقضاة نالوا             
  :قسطاً من الشهرة يف بالدهم ويف العراق وبالد الشام ومنهم

  
  ):م١٢/هـ٦القرن (ابو عمران موسى بن حممد بن سعيد اجلويب الفقيه الواعظ 

-٤٧٢(من أصحاب احلافظ السلفي صدر الدين ايب طاهر أمحد بن حممـد االصـفهاين               
الذي انفرد بتقدمي نبذة من حياته ونقلها منه ابن الـصابوين، وال            ) م١١٨٠-١٠٧٩/هـ٥٧٦

على يد مشاخيها ومدرسيها مث قـدم       يعلم عنه الكثري سوى إنه حتول إىل جزيرة بوتان، وتلمذ           
دمشق والتقى باحلافظ السلفي وصار من زمالئه يف الدراسة، وقد كتبا معاً عن ايب طاهر اجلنايب                
وايب احلسن علي بن احلسن الدمشقي املوازيين وغريمها، وحكى للسلفي انه مسع من ايب احلسن               

تعلمت احسن اخلُلق   ((  البشنوي قال  اخلرائطي جبزيرة بوتان بأن الشيخ ابو بكر حممد بن احلسن         
تكملة (وكان له امسان وكنيتان ابو عمران موسى وابو حممد عبدالرمحن             ...)) من اخس اخلَلق  

  ).٢/٢٠٢,تاج العروس , ١٠٧-١٠٦اكمال االكمال، ص
: أرتين امي موضعاً من الدار قد احنفر، فقالـت          " ومن االقوال املأثورة أليب عمران اجلويب       

   ).١٠٦ص , ابن اجلوزي، املدهش" (دموع ابيكهذا موضع 
الرجل الصاحل الشيخ أبو أمحد عبداهللا بن أمحد بن موسى اجلويب من متـصوفة القـرن                 -

-جور-حرد(وكان خيلو بزاوية يف جبل مل يضبط أمسه       , احلادي عشر امليالدي  /اخلامس اهلجري 
هبجـة  (لقادر الكـيالين  م يف زاويته بظهور الشيخ عبدا     ١٠٧٥/هـ٤٦٨و تنبأ سنة    ) محرين ؟ 
  ). ٤ص,األسرار
 الشاعر واألديب احلسن بن سعيد بن عبداهللا بن بندار الشهري بعلـم الـدين الـشاتاين                 -

  ).م١١٩٤-١١١٦/هـ٥٩٠-٥١٠(
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من اعظم االعالم الكرد خالل عهد السلطان صالح الدين، ولد بقلعة شاتان مقر االمـارة               
م ١١٧٦/هـ٥٧٢ين حممود بن زنكي واتصل سنة       اجلوبية وانتقل إىل املوصل والتحق بنور الد      

  :بالسلطان صالح الدين وهو صاحب القصيدة املشهورة يف مدحه
  فسر وافتح الدنيا فانت هبا احرى                النصر معقوداً براياتك الصفرا غدا

  ميينك فيها اليمن واليسر يف اليسرى              فبشرى ملن يرجو الندى فيهما بشرى
, ١٢٦سنا الـربق الـشامي، ص     ، وما بعدها  ٢/٣٦١دة القصر، قسم شعراء الشام،      خري( 

  ).٦/٥٨النجوم الزاهرة ,٤/٢١٠,طبقات الشافعية الكربى 
اخو علم الـدين    ) م١١٥٩/هـ٥٥٤-؟( الشاعر امني الدين ابراهيم بن سعيد الشاتاين         -

ـ   "استقل بنظم امورها  " الكبري، عمل نائباً لوزير خالط مدة و       اعراً كأخيـه، وأورد    ، وكان ش
العماد األصفهاين الذي افرد ترمجة له يف اخلريدة، أبيات من نتاجه الشعري، نقلها على لـسان                

  :علم الدين
        وَسيحونُ والَبحُركانت مدادي ولو أنّ دجلة فــيها والفرات      

  يوَجْيجون والنــيل مـا بلَّغت            ُعَشري الذي حيتويه فؤاد         
    من الشَّوق يا َمن حوى مهجيت              وَصيَّر طريف َحليَف السهاد       

مراة الزمـان   ,٥٤٤-٢/٥٤٣, خريدة القصر، قسم شعراء الشام    (فضالً عن ابيات اخرى       
،٨/٢٣٢.(  

ـ ٦٩٣-٦٢٦(القاضي شهاب الدين حممد بن امحد بن خليـل اجلـويب             - -١٢٢٩/هـ
م ببالده، وغادر كردستان علـى عـادة        ١٢٢٩/ـه٦٢٦ولد يف شهر رجب سنة      ,)م١٢٩٤

وغريه وأخذ  ) ؟  ( الطلبة الكرد ورحل إىل بغداد ومنها إىل خراسان ودرس عند القطب الرازي             
عنهم، وواصل رحالته العلمية يف بـالد الـشام ومـصر وتلمـذ علـى ابـن احلاجـب                   

ملدن الشامية  وابن الصابوين وختصص يف القضاء وعني قاضياً يف كربى ا         ) م١٢٤٨/هـ٦٤٦ت(
  ).٢/٢٠٢تاج العروس، ( م ١٢٩٤/هـ٦٩٣القاهرة، دمشق، القدس، وتويف سنة : واملصرية 

  .وعلى الصعيد السياسي أقام زعماء اجلوبية إمارة صغرية بقلعيت شاتان وحصن طالب
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:موطن القبيلة وممتلكاهتا     
ـ      من الصعب االهتداء إىل حتديد الرقعة اجل       يـة  بو اجل –  يبوغرافية اليت استقرت هبا قبيلة اجل

واستوطنتها وأقامت عليها إماراهتا الصغرية بشكل دقيق، فاملصادر البلدانية والتارخيية ختلو باملرة            
من أية معلومات هبذا الصدد غري أن باإلمكان التوصل إىل تعيني عام ملناطق سكناها من خالل                

، )حـسنكيف (من توابع حصن كيفا     ومها  اتان وحصن طالب    عرف منها قلعة ش   يممتلكاهتا اليت   
، وأورد ابن شـداد     )٢/٢٦٥معجم البلدان،   (فحصن طالب قلعة مشهورة قرب حصن كيفا        

حصن طالب بعد حصن كيفا وحصن اهليثم ضمن تعداده التسلسلي لقالع وحصون دياربكر             
-٥٤٣( سقمان األرتقي     ارسالن بن داود بن    ه، مث أن األتابك قر    )٣/٢٤٩االعالق اخلطرية،   (

ية واحتل  بوصاحب حصن كيفا هو الذي قضى على اإلمارة اجل        ) م١١٧٤-١١٤٨/هـ٥٧٠
  .)٢/٢٦٥، معجم البلدان، ٩/٧٨الكامل، (بالدها وقالعها وضمها إىل إمارته 

ية، فذكرها مؤرخو السري والتراجم والطبقات ممـن        بوأما قلعة شاتان مقر حكم األمراء اجل      
لعلمية والثقافية املشهورة احلسن بن سعيد بن عبداهللا املعروف بعلم الـدين            ترمجوا للشخصية ا  

خريـدة  ( دون أن يقدموا تعريفا وافيا عنها واكتفوا بالقول إهنا من نواحي ديـاربكر             ،الشاتاين
  .)٤/٢١٠،  الكربى طبقات الشافعية ، ٢/١١٤،نوفيات االعيا, ٢/٣٦١القصر، 

 اإهن) ١٩٧صورة األرض، ص  (وقل  حناد إىل حديث ابن     باالستوميكن االهتداء اىل موقعها     
زى وواقعة وراءها أو غرهبا، أو كانت تقع يف شرق هنر دجلة باملنطقة الكائنة              ـجماورة ملدينة طن  
 هنر أرزن، أي املنطقة الشرقية الواقعة يف مشال شرق          - وهنر غرزان    –ابوتان  ف آ –بني هنر الرزم    

  .)١٣٢حضارة الدولة الدوستكية، ص(ثرمها دقة حصن كيفا، وهو التحديد األرجح وأك
م وخرهبـا، فأندرسـت     ١١٦١/هـ٥٥٦ ارسالن االرتقى قلعة شاتان سنة       هوقد أحتل قر  

  .بكررمن قالع وحصون وبلدات دياضمعاملها ومل تعد قائمة ومل يرد ذكرها 
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  :يةبوقيام اإلمارة اجل
 فهو أول ، السيد عبدالرقيب يوسفية اجملهولة إىلبويعود الفضل يف الكشف عن اإلمارة اجل

علومات القليلة املبعثرة هنا وهناك أن حيىي امل باالعتماد علىمن أشار إىل وجودها وأستطاع 
حضارة الدولة الدوستكية، (إمارة كردية منسية ويضيفها إىل قائمة اإلمارات الكردية 

املصادر ذات العالقة، مل  التأرخيية واالطالع على ؤلفات احلثيث يف املالبحث، ورغم )١٣١ص
 .ية سوى رواية ياقوت احلموي عن حصن طالببوأأت مبعلومات جديدة عن اإلمارة اجل

 وأسست سلطة قبلية أشبه ،العهد البويهيية ذات سيادة ونفوذ قبلي قوي منذ بوكانت القبيلة اجل
يدينون بالطاعة والوالء   غرية شبه مستقلة يف إطار الدولة املروانية، وكان رؤساءها          صما تكون بأمارة    

لألمري املرواين ويعتربون أنفسهم من أتباعه واملوالني لسياسته، والدليل هو حصول اكثر من مصاهرة              
 حيث تصاهر إثنان من أبناء أعمام األمري نصر         –ية  بوسياسية بني األسرة املروانية احلاكمة وبني اجل      

ية، فتـزوج   بومع القبيلة اجل  ) م١٠٦١-١٠١٠/هـ٤٥٣-٤٠١(الدولة امحد بن مروان بن كك       
ية، فأجنبت ولدين مها موسك     بوجالرئيس أبو عبداهللا حممد بن موسك بن حممد بن كك من امرأة             

ـ بوومامك وتزوج موسك بن منكالن بن الرئيس افشني بن منكالن بن كك بالست بادية اجل               ، ةي
ء األسر احلاكمـة    ، ومن املعروف إن أعضا    )٢٦٣-٢٦٢تاريخ الفارقي، ص  (فأجنبت حممد دكسري    

يف التأريخ اليتصاهرون يف الغالب إال مع من هو مبستواهم يف السلطة واجلاه والثروة، فمثالً كانت                
تاريخ الفارقي،  (هناك مصاهرات بني أمراء املروانية واألسر احلاكمة الشدادية واحلمدانية والبشنوية           

ية تكاد تكون معدومـة     بوواملعلومات عن أمراء اجل   ) ٧٠-٨/٦٩، الكامل،   ٢٠٩،  ١٢١،  ٨٠ص
  :هل أمساءهم وأخبارهم باستثناء األمري جيو

  . )م١١٤٦/هـ٥٤١-؟(هباء الدولة حممد بن احلسني بن شبل 
  م١١٤٦/ هـ٥٤١ الذي كان أمرياً بقلعة شاتان من تاريخ جمهول لدينا حىت وفاته سنة

صره مناظرات شعرية، وله مع شعراء ع)) فيه فضل وأدب((وكان شاعراً وحمباً ألهل الشعر و 
:وكتب مرة إىل سعيد بن عبداهللا بن بندار والد علم الدين الشاتاين  

  اِءجناَدِة الووخواغالً يف املَْهَمةْ البيداء                بالعرمس ال اـي
  على اجلوزاِءمعتلياً دَحلَّ    قََأبلغ أبا منصورِ النَّدب الذي            

   فرداً من االكفاِءِهبقريض     ْن غدا        َم عين السَّالم ّوقل له يا
   َمْوضع اآلباءقَد َحل مين  حاشاي أن أنسى حقوقاً المريٍء        

  )٢/٥٤٥ريدة القصر، خ(                  
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ولّما أراد علم الدين الشاتاين مغادرة قلعة شاتان واالنفصال عن خدمتـه والـذهاب إىل               
  :لة إليهالدواملوصل، كتب األمري هباء 

  إىل علم الدين اإلمام وُينشده   أما ِمْن رسولٍ مبلغ ما أقوله                     
  ه وتبّددهـا صفيتـ  مكّدَر م ُحبْرمة ما بيين وبينك التكن       

  ها وجتّددُهبـر قَلْـفكـُي    ٍة غزالً وَتنقُضَه مبا       ـازلغك               
  )٢/٥٤٥ريدة القصر خ(                                    

  . من إحدى قصائدهىكما نقل العماد األصفهاين مخس أبيات أخر
  )٢/٥٤٦ريدة القصر، خ(

ون بالط األمري هبـاء     دراء الذين يرتا  عبن الفضل النصراين من الش    عيسى  وكان أبو احلسن    
 حـصن زيـاد     واالمري واجلويب قـد سـافر اىل      فأنشده  ونشأ بينهما صداقة ومودة،     الدولة،  

  :)خرتربت(
  تكون مبيا فارقني ووحشيت                تزيد لنأْين عنكم وبعادي
  فكيف أحتيايل واملهايةُ بيننا                حتول وأطواُد حلصن زياٍد

  )٢/٣٥٠ريدة القصر، خ(                                             
اإلمارة بقلعيت شـاتان وحـصن      من اوالده    آخرون     بعد وفاة األمري هباء الدولة توىل أمراء      

م وحبصن طالب حـىت سـنة       ١١٦١/هـ٥٥٦طالب، وظلت اإلمارة قائمة بشاتان حىت سنة        
 ارسالن بن داود االرتقي صـاحب       هم، ففي التأريخ األول هاجم االتابك قر      ١١٦٤/هـ٥٦٠

، )٩/٧٨الكامل،  (حصن كيفا قلعة شاتان واستوىل عليها وخرهبا واحلق واليتها حبصن طالب            
يني وقضى بذلك على اإلمـارة      بوحصن طالب آخر معاقل اجل    استوىل على   وبعد أربع سنوات    

  .)٢/٢٦٥معجم البلدان، (ية بواجل
وبسقوط إمارهتا ختتفي أخبار اجلوبية على مسرح األحداث، غري أهنا ظلت كأحدى القبائل             

  ).٣/٤٠٥اخلطط املقريزية، (الكردية حىت أواخر العهد اململوكي 
  

  ):خوشناو  (-احلسنانية 
مل يرد اسم احلسنانية يف مصادر العصر العباسي، ويعود أول ذكر هلا إىل العهـد املغـويل،                 
حيث ينفرد ابن فضل اهللا العمري بتقدمي معلومات عنها، نفهم منها أهنا تقيم مبوضع  يقع بـني                  

: نت تتفرع إىل ثالثة بطون    وكا) ؟(تدعى بالد الكركار    ) راوندوز(اربيل وشهرزور وخفتيان    
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بطن األمري عيسى بن شهاب الدين وهو األكرب وبطن األمري عبداهللا بن شهاب الدين زنكـي                
وبلغ عـدد مـسلحي     , الذي ينقسم بدوره إىل قسمني البلية واجلاكية، وبطن فخر الدين أمري          

  ).١٢٧ – ١٢٦/ ٣مسالك اإلبصار، )) (ذو أنفس قوية((احلسنانية حنو الف رجل وكانوا 
   

  :احلكمية
من القبائل الكبرية وواسعة االنتشار يف بالد اربيل وشهرزور كما يفهم من حديث مـسعر             

، معجم  ١٠الرسالة الثانية، ص  (م  ٩٥٢/هـ٣٤١بن مهلهل الذي زار شهرزور يف حدود سنة         
وال يعرف الكثري عن تارخيها، وقيل أهنا منسوبة إىل اخلليفة  مـروان بـن               ) ٣/٣٧٥البلدان،  

و الـصحيح أن    ) ٢/٢٢٨ذيل مرآة الزمان،    ( حلكم األموي  استناداً إىل التشابه اللفظي فقط         ا
اجلد األعلى للحكمية كان من موايل اخلليفة مروان بن احلكم كما نوه املقريـزي أىل ذلـك                 

  ).٣/٧٧١, املقفى الكبري(
يش األيويب واشتهر وعندما قامت الدولة األيوبية مبصر وبالد الشام التحق أمراء احلكمية باجل       

الذي كان من ابرز أمراء الكرد يف       ) م١١٩٧/هـ٥٩٣ت(من بينهم األمري أبو اهليجاء السمني     
 اليت  كخدمة السلطان صالح الدين وهو من أكابر أمراء عسكره، وكان له دوراً بارز يف املعار              

الكامل (م  ١١٨٩/ هـ٥٨٥خاضها السلطان صالح الدين السيما يف الوقعة الكربى بعكا سنة           
، والشاعر واألديب األمري ابو الطيب خشترين بن تليل بن ايب اهليجاء            )٢٣٧،  ٢٣٤،  ٩/٢٠٢

م حني كان   ١١٨٢/هـ٥٧٨ابن افشني بن خشترين الكردي احلكمي االربلي، ولد مبصر سنة           
والده واعمامه خيدمون يف اجليش االيويب ومدح االمريين حسام الدين عيسى بن خوشـترين و               

ـ ٦١٩وتويف باربيل سنة    , امحد بن سيف الدين املشطوب اهلكاري        عماد الدين  م  ١٢٢٢/هـ
    ).٧٧٢-٣/٧٧٠,املقفى الكبري  , ٢٢٩-٢/٢٢٧ذيل مرآة الزمان، (
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كانت احلميدية إحدى القبائل الكردية الكبرية املعروفة خالل العصر اإلسالمي، اسـتقرت            
  .الواقعة بني هنري الزاب األعلى واخلازرباملنطقة اجلبلية الكائنة شرقي املوصل و

واشتق اسم احلميدية من اسم اجلد األعلى لألسرة احلاكمة أو رمبا من اسم احـد أمرائهـا      
فمن املستبعد جداً ان تكون     ,  العمادية كما ذهب البعض    –األوائل الكبار، ال من اسم ئاميدي       
  .هناك عالقة بني احلميدية و العمادية
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ـ ٢٩٣ار عن الكرد احلميدية يف املصادر اإلسالمية املتوفرة إىل سنة           ويعود اقدم االخب   / هـ
 قادها حممد بـن بـالل       م، حني التحق رجال قبيليت احلميدية والداسنية إىل احلركة اليت         ٩٠٦

اهلذباين زعيم اهلذبانية الذي ثار بوجه أيب اهليجاء عبداهللا بن محدان التغليب الذي عينه اخلليفـة                
  ).٦/١١٢الكامل (والياً على املوصل وإعماهلا ) م٩٠٨–٩٠٢/ هـ٢٩٥–٢٨٩(املكتفي 

ويوحي ابن حوقل يف وصفه القليم اجلبال إىل كثرة عدد احلميدية وانتشارهم الواسـع يف               
 مسكونة مأهولة بـاألكراد احلميديـة       -يقصد جبال كردستان  -وهذه اجلبال   ((عصره قائالً   

، علـى   )٣١٥صورة األرض، ص  )) (ر وسهرورد والالرية واهلذبانية وغريهم من أكراد شهرزو     
  .الرغم من ان معاصره املسعودي مل يذكر احلميدية ضمن عرضه القبائل والطوائف الكردية

سجل رجال احلميدية حضور متميز ومشاركة فعالة يف اجليش االيويب وابدوا شجاعة فائقة             
فمضى ((م١١٨٩/هـ٥٨٥يف احلروب الصليبية كنصر احلميدي الذي قتل يف موقعة عكا سنة            

وهكنـدري  ) ٤٦٤العماد االصفهاين، الفتح القُْسي، ص    )) (محيداً وشهد مقامه يف اجلنة شهيداً     
احلميدي كبري الفرقة الكردية يف جيش امللك العزيز بن صالح الدين املعروفة بالعزيزية واالمـري              
 بدرالدين احلميدي من امراء امللك الناصر يوسـف امـري حلـب ودمـشق، وقتـل سـنة                 

  م يف احلملة االيوبية على مصر هبدف استرداد مصر من املماليك االتراك   ١٢٥٠/هـ٦٤٨
  ).١/٣٧٥ السلوك، ،٦٠-٥٩تاريخ االسالم، ص ,١٨٦ص,ذيل الروضتني (

 الفقيه وراوي األحاديث أبو حممد عبد اهللا        ،ونبغ من احلميدية على الصعيد العلمي والثقايف      
وخالد بن دربـاس    ) ١/٢٧١تاريخ اربل، ( بابن األستاذ      بن حممد بن يونس احلميدي املعروف     

وموفق الدين ابو القاسم بن عمر بن       ) ٣/١٨٣ابن الشعار، قالئد اجلمان،     (بن يوسف احلميدي    
فضل الكردي احلميدي وهو اول من توىل التدريس باملدرسة اهلروية حبلب وانتقل بعـدها اىل               

، )م١٢٤٤-١٢٣٥/هـ٦٤٢-٦٣٣(ع سنوات   التدريس باملدرسة الشعيبية وقضى فيها حنو تس      
مث توىل القضاء مبدينة املعرة وثبت ابن شداد تاريخ وفاته باخلطـا وقـال انـه تـويف سـنة                    

  ).٢٦١، ١/٢/٢٥٧األعالق اخلطرية، (م ١٢١٣/هـ٦١٠
والفقيه والقاضي الشافعي ابو عمرو عثمان بن حممد بن ايب علي بن عمر بن حممـد بـن                  

قى علومه االوىل يف الفقه الشافعي مبدارس املوصل وقـصد بـالد            موسى الكردي احلميدي، تل   
الشام ملواصلة التحصيل وتلمذ على االمام عبداهللا بن ايب عصرون ورحـل اىل مـصر وتـوىل                 
القضاء بثغر دمياط ودرس باجلامع االقمر وباملدرسة السيفية بالقاهرة ومسع هبا من الـشيخ ايب               

درالدين عبدامللك بن درباس املاراين يف قضاء قليـوب         احلسن املقدسي واناب قاضي القضاة ص     
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التكملة ( م  ١٢٢٣/هـ٦٢٠واعماهلا وانتقل اىل مكة وقضى بقية حياته هبا جماوراً وتويف سنة            
   ).٨/٢٩٣, ، طبقات الشافعية الكربى٣/٩٧لوفيات النقلة، 

روف والرجل الصاحل ابو احلسن مظفر بن منصور بن ايب اجليش الكردي احلميدي املع
باالطروش من أبناء عمومة   االمري املبارز كك، ولد ونشأ ببالد عقرة والتحق جندياً باجليش 

م ١٢٣٥/هـ٦٣٣االيويب وشارك يف معارك سواحل الشام يف مواجهة الصليبيني وتويف سنة 
  ).٤١٨-٣/٤١٧التكملة، ( قوج حصار ودفن هبا –مباردين ومحل اىل دنيسر 

 علي بن ابراهيم بن خشنام بن امحد احلميدي الكردي املعروف واحملدث احلنفي ابو احلسن
 توىل التدريس باملدرسة اجلاولية حبلب وبقي مدرساً حىت قتله عساكر املغول عشية ،باحلليب

، الوايف ١/١/٢٢٧ ،االعالق اخلطرية(م ١٢٦٠/هـ٦٥٨دخوهلم حلب يف شهر صفر سنة 
قاضي محص ) م١٣٠٥-١٢٣٢/هـ٧٠٥-٦٢٩(وابنه ابراهيم بن علي ) ٢٠/٩ ،بالوفيات

وامام جامعها وناظر املشهد اخلالدي، اتصل باملغول ملا دخلوا محص وبقي هبا اىل سنة 
الدرر (م ١٣٠٥/هـ٧٠٥م، وتوىل قضاء خالط للمغول حىت وفاته سنة ١٢٩٩/هـ٦٩٩
  ).١/٣٠ ،الكامنة

فأهنا ختتفـي يف    اجلدير باإلشارة ان احلميدية رغم عظمتها وشهرهتا خالل العصر العباسي،           
مصادر العصور اإلسالمية املتأخرة، فلم ترد اية معلومات عنها ويبدو أهنا تفككت إىل بطـون               

  .وأفخاذ أو أهنا عرفت حتت اسم أخر
  

  :اإلمارة احلميدية
ال يعلم على وجه التحديد مىت وكيف تأسست اإلمارة احلميدية حاهلـا حـال اغلـب                

 ال يوجد أي ذكر أو خرب ألمراء احلميدية على ما نعلم            اإلمارات والزعامات الكردية األخرى،   
، إذ ان املصادر املعنية قلما تشري إىل األمراء         )م١٠٤٨/هـ٤٤٠سنة  (حىت أواخر العهد البويهي     

  .الكرد بصورة عامة واملعلومات القليلة املوجودة فيها جاءت يف سياق مواضيع أخرى
   

  :ممتلكات اإلمارة
قر والشوش منذ القدم عدداً من القالع واحلصون واملعاقل والقرى          كانت للحميدية ببالد الع   

وهي على تل عال، مركـزاً إلدارة ممتلكاهتـا         ) ئاكرى(اجلبلية املنيعة، واختذت من قلعة العقر       
معجم البلدان،  (وعاصمة لسلطتها السياسية، حىت اقترن اسم عقرة بامسها فعرفت بعقر احلميدية            
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فصارت هلا إمارة شبة جمهولة     ) ٤/٣٢٩، صبح االعشى،    ٩/١٣، الكامل،   ٤/١٣٩،  ٣/٣٧٢
على غرار القبائل الكردية األخرى اجملاورة هلا كاهلذبانية باربيل واهلكارية بالعمادية والداسـنية             

  . راوندوز–والزرزارية خبفتيان ) دهوك(ببالد داسن 
و ) ٣٤٣/ ٨كامل،  ال)) (مجيع قالع األكراد احلميدية   ((وجاء على لسان أبن األثري عبارة       

ففضالً عن قلعـة عقـرة      , )٤٨ص,التأريخ الباهر ))(سائر قالع األكراداحلميدية و والياهتم      (( 
القاعدة، وجدت قالع وحصون وبلدات وإعمال منتشرة حوهلا، كانت خاضعة لتصرف أمراء            
احلميدية، ومن أمهها قلعة الشوش الشهرية، وهي حصينة على جبل عال تبعـد اثـين عـشر                 

، وتقع غريب عقرة على ميني طريق عقرة        )٩/٣٥٠الكامل،  ( كم من املوصل     ٦٥حوايل  /اُفرسخ
هي اعلى من العقر واكـرب      ... قلعة عظيمة عالية جداً   (( دهوك،  يقول ياقوت احلموي عنها        –

  ).٣/٣٧٢معجم البلدان، )) (منها ولكنها يف القدر دوهنا
رمان الشوشي الذي كان ينـتج يف       وكان جزء من شهرة الشوش يعود إىل إنتاجها حلب ال         

، ٣٧٢/ ٣،  نمعجم البلـدا  ( شرمن القريبة منها     - تصحيف والصحيح شرمنة     –قرية شرملة   
  ).٢٧٤تقومي البلدان، ص

وميكن إضافة املرج، وهي والية حسنة واسعة يف منخفض من األرض، هبا مروج وقـرى               
اليت هي قرية كبرية    ) عمراين(، وكذلك العمرانية    )٥/١٠١معجم البلدان،   (وعلى جباهلا قالع    

  ).١٥٣/ ٤معجم البلدان، ( وكروم –قرية زراعية–متامخة لناحية الشوش واملرج وهبا رستاق 
 وكانت عقرة يف العهد املغويل بلدة معتربة ذات تربة خصبة وهواء عليل صحي، اشـتهرت               

ارداهتـا يف أواخـر     بإنتاج الفواكه السيما العنب وكذلك صناعة الشراب واملتاجرة به، وبلغت و          
وكانت صناعة الشراب من اختصاص     ) ١٥٩نزهة القلوب، ص    ( ديناراً   ٢٧,٤٠٠العهد املغويل   

  ).٢٥٧شرفنامه، ص (اليهود الذين شكلوا أحد عناصر سكان عقرة وكانوا حوايل مئيت بيت 
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  : األمري أبو احلسن بن عيسكان احلميدي-١
هو األمري أبو احلسن بـن عيـسكان        ) عقرة( البويهي كان صاحب العقر      يف أواخر العهد  

احلميدي الذي كان يف خالف مع جاره صاحب اربيل األمري أيب احلسن سالر بـن موسـك                 
اهلذباين فحرض أخيه أبا علي بن موسك ودعمه النتزاع اربيل منه، فسيطر أبو علي على اربيل                

 عقرة احلميدية واربيل اهلذبانية تدينان بـالوالء        واسر سالر وأودعه يف السجن وكانت إماريت      
فلما علم  ,وختضعان لسيادهتا   ) م١٠٩٦ – ٩٩٦/ هـ٤٨٩ – ٣٨٦(لإلمارة العقيلية باملوصل    

 اهلذباين، امتعض من    -األمري قرواش بن املقلد العقيلي بالتطورات اليت شهدها الصراع احلميدي         
ميدي ووخبه حول إقدامـه علـى التـدخل يف          األمر واستشاط غضباً من األمري أيب احلسن احل       

الشؤون الداخلية لإلمارة اهلذبانية التابعة له، وحتريضه املتمردين ضد أمري أربيل املوايل له وطلب              
فوافق أبو احلسن احلميدي ورهن     , منه ان يسلم قلعة اربيل اىل سالر وان يقاتل أبا علي املتمرد           

لعقيلي، فاخرج األخري أهل وأوالد صاحب عقرة وأعاد    عند أهله وأوالده وأوىف بشروط األمري ا      
إليه قالعه، غري ان أبا احلسن احلميدي و أبا علي اهلذباين غدرا  باألمري سالر يف طريق عودتـه              

  ).٨/٤٩الكامل، (فرجع اىل املوصل و أرسل أصحابه ليسلموا أربيل فقبضا عليهم  ,اىل أربيل 
بو احلسن بن عيسكان احلميدي مع غـريه مـن          م التحق األمري أ   ١٠٤٩/ هـ٤٤١ويف سنة   

األمراء الكرد بقواهتم جبيش قرواش بن املقلد لقتال أخيه زعيم الدولة أيب كامل وساروا مجيعاً إىل                
بلدة معلثايا القريبة من مدينة دهوك احلالية وخربوها وهنبوها، مث فارق األمري أبو احلسن احلميدي               

دولة امحد بن مروان الكردي نائب أبيه على جزيرة بوتـان           واألمري أبو حرب سليمان بن نصر ال      
  ).٨/٥٠الكامل، (صف قرواش و انضما اىل  زعيم الدولة وال يعلل ابن األثري سبب ذلك 

م ومت استدعائه يف هذه الـسنة مـن   ١٠٦٣/هـ٤٥٦بقي ابو احلسن امريا اىل ما بعد سنة    
  ).١١٠ص,مرآة الزمان( هماديوان اخلالفة هو واالمري ايب علي اهلذباين وخلع علي
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  : األمري عيسى احلميدي-٢
بعد انقطاع ملدة نصف قرن تعود املصادر وتذكر أمريا محيدياً أخر وهو عيسى احلميـدي               

ـ ٥٤١ – ٥٢١(الذي كان معاصراً التابك املوصل عمـاد الـدين زنكـي            – ١١٢٧/ هـ
  ).م١١٤٦

ليت تسبق تويل عماد الدين زنكي      كان األمري عيسى ميارس حكمه يف مناطق سيادته يف الفترة ا          
وملا توىل األخري املوصل اقر األمري عيسى على قالعـه          , م١١٢٧/ هـ٥٢١اتابكية املوصل سنة    

 الكامـل،   ،٨٠،٤٨ص،التاريخ البـاهر  )) (ومل يعترضه على شيء مما هو بيده      ((وواليته الوراثية   
ميدي من القوة واإلمكانيـة     ، ويظهر انه كان على علم واطالع مبا يتمتع به األمري احل           )٨/٣٤٢

  .العسكرية ومن السيادة والنفوذ، فوجد من األفضل له والتابكيته الفتية ان يقره على بالده
وعلى الرغم من املوقف االجيايب واملسامل الذي اختذه عماد الدين زنكـي جتـاه اإلمـارة                

قـوات إىل اخلليفـة     احلميدية، فان األمري عيسى مل يتردد يف تقدمي املساعدات العـسكرية واأل           
م لقتـال   ١١٣٢/ هـ٥٢٧العباسي املسترشد باهللا إثناء قدومه إىل املوصل شهر رمضان سنة           

وما ان فشل احلصار وسحب اخلليفة قواته من املوصل حىت بدأ زنكي مبهامجة عقـرة               , زنكي  
ة وغريها من قالع احلميدية وحاصرها ملدة طويلة، واشتد القتال واستمر احلصار حـىت الـسن              

م إىل ان مت فتح مجيع القالع  واحدة تلو األخرى وصعد زنكي بنفسه              ١١٣٣/ هـ٥٢٨ ةالتالي
 ٨٠،٤٨ص,التـأريخ البـاهر     ( أىل أسوار قلعة عقرة  وال يعلم ما آل إليه مصري األمري عيسى              

  ).١/٥٥,مفرج الكروب  ,٣٤٣-٨/٣٤٠الكامل، ,
 هذه احلادثة وغدت قالعها وأراضيها      وميكن القول ان اإلمارة احلميدية فقدت استقالهلا بعد       

اقتطعها االتابكة , كسائر قالع بالد هكاري واربيل وشهرزور جزءاً من أمالك االتابكية الزنكية       
من املوصل ألوالدهم لسعة أراضيها ووفرة حماصيلها الزراعية وكثرة خرياهتا، وعينوا جبانبـهم             

لك ليس غريباً ان ختتفي إخبار احلميدية من        النواب والعمال من مماليكهم األتراك والتركمان، لذ      
املصادر حىت أواخر العهد االتابكي، فبعد وفاة سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي سـنة                

/ ٩الكامـل،   (م مت اقتطاع عقر احلميدية لولده الصغري ناصر الدين كسك           ١١٨٠/ هـ٥٧٦
بيـل وفاتـه سـنة      واقطع نور الدين ارسالن شاه بن مسعود بن مودود بن زنكـي ق            ) ١٥٠
م قلعة عقر احلميدية وقلعة الشوش و واليتها البنه األصغر عماد الدين زنكي             ١٢١٠/ هـ٦٠٧

، ))ان يتويل تدبري مملكتها ويقوم حبفظها والنظر يف مصاحلها        ((وأرسله إىل العقر وأمره     ) الثاين(
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لعـة  ق(وأراد عماد الدين زنكي ان يضيف قالع بـالد هكـاري            ) ٣٢٠،  ٩/٣٠٤الكامل،  (
ـ ٦١٥وقالع بالد الزوزان إىل ممتلكاته فتم له ذلك سنة          ) العمادية وتوابعها  م، إال  ١٢١٨/ هـ

ان بدر الدين لؤلؤ اتابك املوصل فاجأ عماد الدين زنكي هبجوم مباغت لـيالً بدايـة سـنة                  
الكامل، ( ففر عماد الدين إىل اربيل منهزماً        ،م وقاتله عند عقرة و طرده منها      ١٢١٨/ هـ٦١٦
م انتهز بدر الدين لؤلؤ فرصة غياب عماد الدين زنكي          ١٢٢١/ هـ٦١٨، ويف سنة    )٩/٣٢١

عن أقطاعاته وهاجم قلعة الشوش وضرب عليها حصاراً شديداً وملا طال احلصار عاد هـو إىل                
املوصل وترك مهمة إخضاع القلعة إىل أصحابه، فضيقوا اخلناق على املدافعني عنـها إىل ان مت                

  ).٣٥٠ – ٩/٣٤٩الكامل، (هلم السيطرة عليها 
  
  ):م١٢٣٠/ هـ٦٢٧ -؟ ( األمري عز الدين حممد بن بدر احلميدي -٣

-٦١٥(كان األمري عز الدين حممد من أمراء امللك األشرف بن امللك العـادل األيـويب                
التحق كنظرائه من األمراء الكرد بصفوف اجليش األيويب، إال ان          ) م١٢٣٧ -١٢١٨/هـ٦٣٥

ـ ٦٣٠ – ٥٨٦(تابك اربيل   مظفر الدين كوكربي ا    اسـتطاع ان   ) م١٢٣٢ – ١١٩٠/ هـ
م فصار احد أمرائه الكبار وكان يعتمد عليه كثرياً يف          ١٢١٨/ هـ٦١٥يكسبه إىل جانبه سنة     

، مفرج  ٣٨٢،  ٩/٣٢٣الكامل،  (حروبه واقتطع له قلعة يدعى ساروا يف جهات اربيل الشرقية           
  ).٤/٧٠الكروب، 

 ومتولياً لقلعة ساروا حىت مقتله بيـد التركمـان سـنة            بقي األمري عز الدين حممد حاكماً     
م، ففي هذه السنة اشتد عبث التركمان املدعويني قشتيالو بكردستان حتـت            ١٢٣٠/ هـ٦٢٧

إمرة زعيمهم مشس الدين صونج الذي مجع حوله حشد كبري من التركمان وكانوا يقطعـون               
 علـى   افهامجوا قلعة ساروا واعتدو   ,)) ويفسدون يف األرض  ((الطريق وخييفون التجار والسابلة     

صاحبها األمري عز الدين وقتلوه واحتلوا القلعة وأراد مظفر الدين ان يقاتل التركمان ويسترجع              
الكامـل،  (منهم القلعة فقاد مجعاً من العساكر وهامجها غري انه مل يتمكن منـها حلـصانتها                

  ).١٥٩ – ١٥٨، حمسن حممد حسني، اربيل يف العهد االتابكي، ص ٩/٣٨٢
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 األمري والشاعر كرمي الدين أبو احلسن على بن حممد بن بدر بن أيب بكر بن قحطبة                 -٤
  ):م١٢٣٠/ هـ٦٢٧ -؟(احلميدي العقري 

من املرجح ان كرمي الدين علي هو ابن األمري عز الدين حممد بن بدر احلميدي، على الرغم                 
فارساً وأديبا وال يعرف عالقته بقلعـة       من ان املصادر ال تذكر شيئاً هبذا الصدد، وكان أمريا و          

فكان من أمراء امللك الكامل بن      , عقرة واإلمارة احلميدية، حيث كان كابيه من أمراء األيوبيني        
م ١٢٣٠/ هـ٦٢٧وقتل سنة   ) م١٢٣٧ – ١٢١٨/ هـ٦٣٥ - ٦١٥(امللك العادل األيويب    

-٦١٦(ول  يف املعركة اليت جـرت بـني امللـك الكامـل وامللـك الغالـب كيقبـاد اال                 
  ).٧٦/ ٤ ،معجم االلقاب(ملك سالجقة الروم ) م١٢٣٦-١٢١٩/هـ٦٣٤
   
  ):م تقريبا١٣١٠ً – ١٢٤٢/ هـ٧١٠ – ٦٤٠( املبارز كاك حكم -٥

يعد املبارز كاك من أشهر الشخصيات الكردية وأعظمهم شأناً ومكانة خالل القرن السابع             
/ ٤صـبح األعـشى،     (طون احلميدية   الثالث عشر امليالدي وهو من املازجنانية احد ب       / اهلجري
  ).٣٢٧ – ٣٢٦/ ٤ معجم االلقاب، ٣٧٥

مبارز الدين أبو بكر كاك بن سيف الدين حممد بن أيب اجليش احلميدي             (كان املبارز كاك    
يف بداية عهده من أمراء اخلالفة العباسية، ولقب مـن          ) ٣٢٦/ ٤معجم االلقاب،   ) (املازجناين

فكان , يراً لشجاعته وأخالصه وجهوده يف خدمة اخلالفة العباسية       ديوان اخلالفة مببارز الدين تقد    
/ ٧،  ٣٧٥/ ٤، صـبح األعـشى،    ٥٩التعريف باملصطلح الشريف، ص     (رجالً شجاعاً كرمياً    

وكان إفـراد   )) عراقة األصل يف اإلمرة وقدم السؤدد يف احلشمة       ((وهو من أسرة ذات     ) ٣٠٧
 وتسلموا أزمة هذه البالد، وتسنموا صـهوات        أهنم عقدت هلم ألوية اإلمارة    ((األسرة يقولون   

  ).٥٩التعريف، ص )) (هذه الصياصي مبناشري اخللفاء
وعندما غزا املغول أقاليم اخلالفة العباسية واحتلوا اربيل وسائر مدن كردستان امتثل املبارز             
كاك بني أيدهم فاحترموه ومل يتعرضوا له بسوء وأبقوه على حاله واقطعوا لـه بـالد العقـر                  

مث أضافوا إىل أقطاعاته بلدة هرير وبلدة تل حفتون ومها مـن أعمـال              ) عقر شوش (والشوش  
صبح األعشى،  ( فارس حتت إمرته     ةأربيل ونصبوه نائباً هلم على اربيل وإعماهلا وجعلوا مخسمائ        

٣٧٥/ ٤.(  
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تـوىل  ((عمَر املبارز كاك طويالً قارب مئة سنة حكم منها حوايل سبعني سنة، حيث انـه                
مسالك االبـصار،   )) (رة وهو ابن عشرين سنة وبقي حىت جاوز التسعني ومهته مهة الشبان           اإلم
  ).٣٧٥/ ٤ صبح األعشى، ،٣/١٢٨

و وقف عليها األوقاف اجلليلة     )) عالية البنيان (( ومن أجنازاته العمرانية بناءه مدرسة كبرية       
  ).٤/٣٢٧,معجم األلقاب(من أقطاعاته 

  
  :بعد املبارز كاك وسقوطها) ةاملازجناني( إمارة احلميدية 

( م خملفا أبنائه على أمارته و أقطاعاتـه         ١٣١٠/ هـ٧١٠تويف املبارز كك يف حدود سنة       
 فسار على هنج أبيه واحتفظـت       ،وتوىل االمارة بعده ابنه عز الدين     ,  )١١٥تأريخ أوجلايتو،ص 

 على ما يبـدو، فتـوىل     اإلمارة خالل عهده على قوهتا واستقالهلا غري انه مل يبق باحلكم طويالً           
أخوه جنم الدين حكم اإلمارة فانتهج سياسة أبيه وأخيه، واحتفظ بشيء من القـوة والنفـوذ                
وتوىل احلكم بعده ابنه شجاع الدين الذي كان ضعيف الشخصية ومل يستطع ملء الفراغ الذي               

  ).٧/٣٠٧، صبح األعشى، ٥٩التعريف، ص (خلفه أبوه
 يعرف مىت حدث ذلك لكنه من املعروف ان اإلمارة آلت           وفيما يتعلق بسقوط اإلمارة فال    

إىل الضعف واالحنالل خالل عهد األمري شجاع الدين حفيد املبارز كاك، وال يستبعد كـون               
كه (اإلمارة حماطة بإمارات وزعامات قبيلة أخرى كالعمادية والسهرانية والزرزارية والقرتاوية           

ء احلميدية املازجنانية فعـالً يف حـروب مـع          وغريها احد أسباب السقوط، وكان أمرا     ) ردى
  ).٣٧٨/ ٤صبح األعشى، (الزيبارية أصحاب بالد الزيبار 

  
  
  

  : اخلاتونيـة
      اخلاتونية اآلن قبيلة كردية مستعربة تقيم بنواحي سنجار وبعاج التابعة حملافظة املوصل            

اهيم بن يوسف بن سـوار      السادس عشر امليالدي إبر   / ومن أعالمها يف القرن العاشر اهلجري     , 
  ).٨/١٣٨شذرات الذهب، (الكردي اخلاتوين 
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 : اخلسـرويـة-
يف كتابه التاريخ اليميين ان     ) م١٠٣٦/هـ٤٢٨ت  (قبيلة كردية شبه جمهولة، ويذكر العتيب       

شكل فرقة عسكرية من الكرد ومساها اخلـسروية        ) م٩٨٢/هـ٣٧٢ت  (عضد الدولة البويهي    
، واعتقد ان العـتيب مل      )١١٨الكرد يف الدينور، ص     (امسه فنا خسرو    نسبة اىل املقطع الثاين من      

يكون دقيقا، فاخلسروية ليست فرقة عسكرية وإمنا قبيلة والظاهر أهنا عرفـت باسـم جـدها                
صـورة األرض،   ( بإقليم فارس املطل على اخللـيج         ) زموم االكراد (األعلى، وهي من قبائل     

م، أي بعد وفاة عضد الدولة      ٩٨٩/ هـ٣٧٩ سنة   مث أهنا هلا مشاركة يف اإلحداث     , )٢٤٠ص
  ).٢٠١الروذراوري، ذيل جتارب األمم، ص(بسبع سنوات 

  
  :‚Žômó:  اخلطية-

مل نعثر على قبيلة حتمل اسم اخلطية يف املصادر التارخيية ما عدا ابن األثري الذي يذكر ان أبا                  
راد اخلطية، ويعود ويـذكر      من األك  – من قادة السلطان صالح الدين الكبار        -اهليجاء السمني 

  ).٢٣٧، ٩/٢٠٢الكامل، (يف موضع آخر انه من األكراد احلكمية 
 – Žômó‚ì@, وجيوز ان تكون اخلطية من بطون احلكمية، القبيلة الكبرية واملتنفذة ببالد اربيل           

مال (خطى اآلن قرية عامرة، ذاع صيتها منذ القرن التاسع عشر على أثر الدور الذي اضطلع به                 
  .يف إحداث األمارة السورانية) ‚Žômóي حممد
  
  :داسن- الديسنية– الداسنية -

 ديفاسنا اسم تارخيي موغل يف القدم وله مدلوالت تارخيية ودينية يف التـاريخ              –ان داسن   
، )١١٢-١٠٦، ص )١٩٩٦ آب   -دهـوك (،  )٦(جملة اللش، العـدد   : ينظر(الكردي القدمي   

سل اجلبلية املمتدة من شـيخان واتـروش إىل         وخالل العهد اإلسالمي كان يطلق على السال      
معجـم البلـدان،    )) (جبل عظيم يف مشايل املوصل من جانب دجلة الـشرقي         ((دهوك، فهو   

و بلد داسن عند ابن حوقل والقس يوحنا أوسع من ذلك، فهو الناحية اليت مير هبـا                 ) ٢/٤٣٢
من جهة ثانية   ,  )٨٢،٥٦ص,تاريخ يوسف بوسنايا  ,٢٦٠, صورة األرض، ص  (الزاب األعلى   

فتوح البلدان،  ( اعتربت قلعة داسن ضمن املعاقل الكردية اليت فتحت من قبل الفاحتني املسلمني             
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معجـم  (وعرفت القبائل والطوائف الكردية املقيمة جببال داسن وإطرافها بالداسنية          , )٣٢٧ص
  ).٢/٤٣٢البلدان، 

الكامل، (ذبانية كما مر    م جبناً إىل جنب احلميدية واهل     ٩٠٦/هـ٢٩٣وثارت الداسنية عام    
٦/١١٢.(  

فهجرت , )م١٣/هـ٧(وقد القت الداسنية األمرين على يد جحافل املغول أواسط القرن           
ديارها وتفرقت يف األقاليم والبلدان، مث عادت مجاعات منهم اىل بالدهم، ويقـول العمـري               

مـن  ) ؟( بن كيايـك   الداسنية كانوا أوىف عدداً وعدد ومجعاً ومدد إىل أن نزح أمريهم البدر           ((
/ ٣مـسالك األمـصار،     ...)) (وقد تشتت مشلهم وتفرق مجعهم    .. .ذلك البلد باألهل والولد   

١٣٥–١٣٤.(  
وحلت طوائف من الداسنية بالديار الشامية واملصرية، فتم جتنيدهم يف الفرقة الكردية ضمن             

  ).١٤٩التعريف، ص ( تشكيالت اجليش اململوكي 
الدشيت يف الدرر الكامنة    [ول خضر بن جعفر بن زادة الداسين        ومن ضحايا الداسنية بيد املغ    

الذي اتصل هبوالكو مث سخط عليه وقتله وباع اوالده الصغار ومنـهم عمـر              ] وهو تصحيف 
املولـود يف سـنة     ]  جالل الدين وهو خطأ    ١/٧٩١ويف هدية العارفني،    [امللقب جبمال الدين    

اجلويين ورباه ووفر لـه يف صـباه        م، فاشتراه الصاحب شرف الدين هارون       ١٢٦٣/هـ٦٦١
فرصة تعلم املوسيقى وفنون الطرب والعزف وذاع صيته وغدا يف وقت مبكـر مـن اسـاتذة                 

-٦٩٣(املوسيقى والعزف وقدم الشام واتصل باملماليك، فارسل امللك الناصر حممد بن قالون             
 يف طلبه وضمه اىل حاشيته ورتبه ضمن رجال حلقتـه اخلاصـة           ) م١٣٤٠-١٢٩٤/هـ٧٤١

  .وخصص له راتباً
الكـرت  (صنف مجال الدين عمر الداسين كتاباً يف علوم املوسيقى وفنون العزف والغناء مساه        

 سركر علي مبدينة حيدر     –، نسخة خطية منه يف مكتبة االصفية        )املطلوب يف الدوائر والضروب   
، ،  هديـة العـارفني     ٤٣٧/ ٢، كـشف الظنـون،      ٣/٩٧الدرر الكامنة،   ( آباد الباكستانية   

  ).١٠٣، ١٦، فارمر، مصادر املوسقى العربية،ص١/٧٩١
ـ ٨٠٠وفيما خيص وفاته يذكر حاجي خليفة وينقل منه الباباين انه تويف سنة              م ١٣٩٨/هـ

وهو تاريخ مستبعد، اما ابن حجر فترك موضع تاريخ وفاته بياضاً ومن املرجح انـه تـويف يف                  
، ٢/٤٣٧كشف الظنـون،    (  م حسبما توصل اليه احد الباحثني     ١٣٤٧/هـ٧٤٨حدود سنة   
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، عبدالرمحن مزوري، مشاهري الكرد، الفنان عمر الداسين، ترمجة عيدو          ١/٧٩١هدية العارفني،   
  ).١٩٦-١٩٥، ص ١٩٩٤، دهوك، )٣-٢(بابه شيخ، جملة اللش، العدد 

  
  :õŠóØ†@  Dogari– الدكرية -

ا ورد امسهـا مـن      وإمن)) بطن من االكراد  ((ال يعلم تأريخ الدكرية مطلقاً بكردستان وهي        
-٦٣٦(خالل ترمجة أحد رجاهلا من الصاحلني وهو أبو بكر بن غازي الـدكري البعلبكـي                

، والـدوكري أيـضاً مـن قبائـل          )١/٢٦٧الدرر الكامنة،   ) (م١٣٠٨-١٢٣٨/هـ٧٠٨
  .التركمان

  
  : دونبلي- الدنبلية -دنبل 

 واخبارهـا ال تنقطـع      ،    قبيلة عريقة و معروفة طيلة العصور الوسطى و العصر العثماين         
بفضل مجهور من ابنائها االعالم الذين نبغوا يف شىت فروع املعرفة، وانتشرت وأقامت يف أماكن               

الدنبلية متفـرقني يف    : ((متفرقة ومتباعدة عن بعضها البعض، وأصاب العمري احلقيقة حني قال         
  . موطنها األصلي، وال نعلم أين يقع)٣/١٣٥مسالك اإلبصار، )) (البالد ومتمزقني بكل واد

، وكان  )٢/١٢٤مروج الذهب،   (وحلت بطون من الدنبلية ببالد الشام منذ ايام املسعودي          
 املروانية خالل أواخـر     –عبد الرمحن بن أيب الورد الدنبلي من شخصيات اإلمارة الدوستكية           

 علـى   وهذا رمبا يعطي دلـيالً    ) ٩٣تاريخ الفارقي، ص  (العاشر امليالدي   / القرن الرابع اهلجري  
حـضارة الدولـة الدوسـتكية،    ( ديار بكر خالل القرن نفسه –بإقليم اجلزيرة  تواجد الدنبيلة

  ).٢١٠ص
ويف رواية تداولتها االجيال من الكرد الدنبلية ان األمري عيسى اجلد األعلى لألمراء الدنبلية              

ة سـكمان    منطق هنزح من جزيرة بوتان إىل نواحي آذربيجان، فأقطع أحد السالطني القدامى ل           
اباد اقطاعاً متليكياً، وعليه فإن موطن الدنبلية األصلي حسب أصح الروايات واألقـوال عنـد               

ـ  -البدليسي هو والية خبيت    ، ومع ذلك ظلت دنبلي إحدى قبائـل        )دنبلي خبت (بوتان، فعرفوا ب
  ).٥١٥-٥١٣، ٢٧٤شرفنامه، ص(التحالف البخيت 

( ية، ان هذه القبيلة استوطنت بلدة معلثايا        ويفهم من ترمجة أحد الشخصيات الكردية الدنبل      
  ).٣/٥١١معجم األلقاب، 
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ومما ال شك فيه إن فرق وطوائف دنبلية عدة بقيت تقيم طيلة العصور اإلسالمية  جبهـات                 
، )١٣٥/ ٣مسالك اإلبصار،   (املوصل الشرقية وبالتحديد أطراف جبل مقلوب وجبل املختار         

دنبل على وزن قنفذ قبيلة من األكراد بنواحي        ) ((م١٤١٤/ هـ٨١٧ت(ويقول الفريوز آبادي    
  ).١٣٢٣/ ٢القاموس احمليط، )) (املوصل

التحق رجال الدنبلية بامللوك األيوبيني ولو كان على نطاق ضيق على ما يظهـر، وذلـك                
خبالف القبائل الكردية الكبرية األخرى، وكان األمري سيف الدين الدنبلي علـى رأس حاميـة               

تأريخ أبو  (شام أواخر العهد األيويب وتصدى لعساكر املغول وأبعدهم عن ناحيته           أفامية ببالد ال  
  ).٢/٣٢٠الفداء، 

ومن ناحية أخرى كانت للدنبلية إمارة يف املنطقة احلدودية ضمن والييت خوي و وان، وملا               
والية هكاري مـن    ) م١٤٧٧-١٤٥٣/هـ٨٨٢-٨٥٧) (حسن الطويل (احتل أوزون حسن    

  ).٢٣٩شرفنامه،ص (ط إدارهتا بأمراء الدنبلية أنا) مشو(أسرة شنبو 
  :وأجنبت الدنبلية خالل العصر العباسي عدد من الفقهاء واحملدثني البارزين منهم

 الفقيه املالكي واحملدث أبو احلسن رضوان بن إبراهيم بن ممالن الدنبلي الكردي، وكـان               -
ة على احلدود بني دار اإلسالم وديار        واملقصود بالثغر أية مدينة أو قلعة واقع       -يقيم بأحد الثغور  

 وإمام أحد مساجدها، وكـان      -الكفر وتشحن بالعساكر واجملاهدين للجهاد والتصدي للعدو      
، ويقـول   )الدنبلي(حيضر جمالس احلافظ السلفي  لسماع احلديث، واستغرب السلفي من نسبه            

شـهر صـفر سـنة      ، وتويف بالثغر ودفن به يف       ))كانت له معرفة وأنس مبذهب مالك     ((عنه  
  ).١/١٩٦معجم السفر، (م ١١٤٨/هـ٥٤٣
 ٦ احملدث حممد او ابو حممد بن وهبان الدنبلي من كبار احملدثني الشيعة خـالل القـرن                  -
  ).١/٤٦عبد الرزاق بيك الدنبلي، جتربة االحرار وتسلية االبرار، (م ١٢/هـ

عروف بالشمس الدنبلي    القاضي الشافعي أبو العباس أمحد بن نصر بن احلسني األنباري امل           -
، من دنبليي أعمال املوصل، ومل يبني املؤرخون لنـا  ]ويف معجم البلدان الديبلي وهو تصحيف    [

ملاذا نسب إىل األنبار قدم بغداد وعمل يف القضاء بدار اخلالفة العباسية نائباً عن قاضي القضاة                
، وكان عـادالً  )م١٢٠٢/هـ٥٩٩ت ( كمال الدين أبو الفضائل حيىي بن القاسم الشهرزوري      

منصفاً فاضالً ورعاً تقياً، حازماً يف قراراته ملتزماً باحكام الشريعة، أحسن مـرة إىل يـاقوت                
له اخبار حسان يف ورعه ودينه وامتناعه مـن إمـضاء           " وأوصله إىل حقه يف قضية، فيقول عنه      
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ه يف احلق لومـة     احلكم فيما ال جيوز وردَّ أوامر من ال ميكن ردها يستجرأ عليه وكان ال يأخذ              
الئم وله عندي يد كرمية جزاه اهللا عنها ورمحه اهللا رمحة واسعة وذاك إنه تلطف يف ايصايل اىل                  
حق كان حيل بيين وبينه من غري معرفة سابقة وال شفاعة من أحد بل نظر إىل احلق مـن وراء                    

  ).٢٥٨/ ١معجم البلدان، " (فوعظ الغرمي وتلطف به حىت أقر باحلق , سجف رقيق 
بقي الشمس الدنبلي يف عملـه بالقـضاء حلـني عـزل القاضـي الـشهرزوري سـنة                  

م، فرجعا معاً إىل املوصل، وُعيَِّن مدرساً ومفتياً باملدرسة النظاميـة العتيقـة             ١١٩٤/هـ٥٩٠
م، ويقول ابن   ١٢٠٤/هـ٦٠١م او سنة    ١٢٠١/هـ٥٩٨وباملدرسة الكمالية حىت وفاته سنة      

احب كتاب طبقات الشافعية والذي حـضر       ص) م١٢٥٧-١١٧٩/هـ٦٥٥-٥٧٥(باطيش  
مراسيم دفنه والصالة عليه، أن الشمس الدنبلي كان كثري النقل للمسائل مسدداً يف الفتـاوي               

،  ٩٠-١/٨٩معجم االلقاب،   ) ( م١١١١/هـ٥٠٥ت  (ويعتين بكتاب الوسيط لألمام الغزايل      
  ).٦/٦٧ ،، طبقات الشافعية الكربى١٣٧-٨/١٣٦الوايف بالوفيات، 

حملدث والتاجر قوام الدين أبو احلسن علي بن أيب بكر بن سليمان بن إبراهيم بن حسن                 ا -
م، ١١٥٣/هـ٥٤٨مالطا املتامخة ملدينة دهوك، املولود سنة       -الدنبلي املنسوب إىل بلدة معلثايا    

مجع يف اسفاره بني التكسب بالتجارة وطلب احلديث وقيل انه نزل باربعني بلد ومسع احلديث               
 وقـصد بغـداد سـنة    ،وقدم االسـكندرية وحـضر دروس احلـافظ الـسلفي    هبا وصنف  

-١٨/١٥١ابن النجار، تـاريخ بغـداد،       (م يف طريقه اىل احلج وحدث هبا        ١٢٢٠/هـ٦١٧
-٨/١٣٦الوايف بالوفيـات،    , ١٥/٢٨٤,، سري أعالم النبالء   ٣/٥١١،  معجم األلقاب،     ١٥٢
  ).٢/١٣٢٣، القاموس احمليط،١٣٧
) دار القـرآن  (كل ما نعرفه عن هباء الدين الدنبلي إىل اآلن هو بناءه             هباء الدين الُدنبلي،     -

بدار اخلالفة العباسية ببغداد وكان مبثابة مدرسة لتخريج القراء ورتب فيه كبار الشيوخ اجملودين              
شيخ قراء العراق   ) م١٢٨٩-١٢١٣/هـ٦٨٨-٦١٠(كتقي الدين علي بن عبدالعزيز األربلي       

هـ، ص  ٦٨٩-٦٨٠(تاريخ االسالم، حوادث    (لتالوة القــــرآن   بزمانه املقيم هبذا الدار     
معجم االلقـاب،   (و عزالدين احلسن بن فضائل الربجوين        ) ٢١/١٦٣، الوايف بالوفيات،  ٣٣٧
١/١٣٨.(  

-١١٦٥/هـ٦٣٨-٥٦٠( سليمان الدنبلي من شيوخ الفيلسوف حمي الدين ابن عريب           -
  ).www.alwaraq.com(صاحب الفتوحات املكية) م١٢٤٠
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( من تالمذة الشاعر جالل الدين الرومـي        ) م١٢٨٤/هـ٦٨٣ت  ( حسام الدين الدنبلي   -
واحبهم اليه و خليفتـه يف رئاسـة        , صاحب املثنوي   ) م  ١٢٧٣-١٢٠٧/ هـ٦٧٢-٦٠٤

وخصه جـالل   )) امسيت كردياً واصبحت عربياً   (( الطريقة املولوية يف التصوف، وهو القائل       
 كليات  ،جالل الدين مولوي  (ء احلق وجعله ابنه الروحي      الدين بقصائد كثرية يصفه فيها بضيا     

، ٢٥٣،  ١٥٦ مثنوي معنوي، حتقيق رينولد نيكـسون، ص         ، من املقدمة  ٤مشس تربيزي، ص  
٨٠٠، ٧٩٤، ٦٣٢، ٤٧٦(  
  
  : الرهـزاديـة-

من قبائل بالد هكاري اجملهولة، ومساكنها بلدة بامرين وأطرافهـا، وأغفـل املؤرخـون              
القـرن  (ذكر هذه القبيلة ويذكر القس السرياين يوحنـا بـن كلـدون            والبلدانيون املسلمون   

تـاريخ  (رجل عظيم وذائع الصيت من الرهزاديني       ) بامرين(ان يف قرية باموردين     ) م١٠/هـ٤
  ).١٠٨،٦٢, يوسف بوسنايا، ص

–٢٧٩(وكان األمري علي بن داود الكردي الـذي عينـه اخلليفـة املعتـضد العباسـي                 
، وامسـه   )٦٤التنبيه واإلشراف، ص  ( على املوصل من الرهزادية      والياًَ) م٩٠٢–٨٩٢/هـ٢٨٩

  ).٦/٧٣الكامل، (عند ابن األثري علي بن داود بن رهزاد الكردي 
  
  :Šõ‡äŽì – راوندي – الروادية -

الكامـل،  (الروادية هي بطن من قبيلة اهلذبانية الكبرية، أو البطون واألفخاذ الرحالة منـها              
، ويبدو أن امسها الصحيح وباللغة الكرديـة هـو          )١٤١-١٣٩/ ٧، وفيات األعيان،    ٩/١٠١

الذي يعين القبائل الرحالة واملتنقلة بني املصايف       ) ١٧٣شرفنامه، ص (رونده كما ثبته البدليسي     
واملشايت حبثاً وراء الكأل واملراعي، فالبطون واألفخاذ اهلذبانية الرحالة وشبه املـستقرة كانـت              

 يف سهل أربيل الفصيح ومنطقة ما بني الزابني ومـصايفها يف جبـال              تتنقل مومسياً بني مشاتيها   
  ).٢٨٩، ٢٠٥صورة األرض، ص(آذربيجان الغربية وأران وأرمينيا 

من جانب آخر يستدل من بعض الروايات التأرخيية، ان الرواد أو رواد هو اسم شخـصية                
: ان، حيث أورد ابن حوقل     وهو اجلد األعلى لألمراء الروادية أصحاب آذربيج       ،تارخيية أو لقبها  

/ ،)٣٠٣،  ٢٨٩صـورة األرض، ص   )) (أبو اهليجاء بـن رواد    ((و  )) أبو اهليجاء بن الرواد   ((
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جتـارب األمـم،    )) (حسني بن حممد بن الـرواد     ) ((م١٠٣٠/هـ٤٢١ت  (وأورد مسكويه   
يف ، علماً اهنما عاشا يف الفترة التأرخيية اليت شهدت ظهور اإلمارة الروادية، غـري ان                )٢/١٨٠

، الكامـل،   ٢٠٩–٢٠٨تأريخ الفارقي، ص  (بياء النسبة   ) الروادي(روايات املؤرخني املتأخرين    
  ).٧/١٣٩، وفيات األعيان، ٨/٢٧٤

وكانت العادة عند الناس قدمياً حسب رأي أحد املؤرخني ان يذكر اسم اجلد بعـد اسـم                 
يكون اسم شـخص،    أن  ) بالرواد(الشخص بدالً من اسم األب، ويف هذه احلالة ليس املقصود           

  ).١٣٥حسام الدين النقشبندي، آذربيجان، ص(إمنا هي نسبة إىل بين الرواد 
ويذهب مينورسكي إىل القول ان بين الرواد الكرد الذين ظهروا على مسرح اإلحـداث يف               

هم أحفاد بين الرواد العرب مـن قبيلـة         ) م٩٥٤/هـ٣٤٣حدود سنة   (مطلع العهد البويهي    
أيام اخلليفة العباسي املتوكـل علـى اهللا        ..) أرومية، تربيز (ذربيجان  األزد، حكام بعض مدن أ    

دائـرة  (ودليله هو التشابه اللفظي بني اسم األسرتني ال غري          ) م٨٦٢–٨٤٧/هـ٢٤٧–٢٣٢(
، وبرهن أحد الباحثني بالقرائن واألدلة التأرخيية       )١/١٢٩ مادة آذربيجان،    ،املعارف اإلسالمية 

  ).١٢٧–١١٤آذربيجان، ص( بني األسرتني عدم وجود أية عالقة أو رابطة
واستوطن الكرد على شكل مجاعات متفرقة بإحناء أرمينيا وقفقاسيا منذ عهد مبكر يـسبق              

بأرمينيـا  ) هنر األكراد (مبدينة بردعة و    ) باب األكراد (عهد الفتوحات اإلسالمية، فكان هناك      
سلم حبيب بن مسلمة سافر مـن        دوين، وجاء يف أخبار فتح أرمينيا ان القائد امل         –غرب دبيل   
، معجـم البلـدان،     ٢٠٣فتوح البلدان، ص  (فأجتاز هنر األكراد ونزل مرج دبيل       .. .أرجيش

، وتواجدت جاليات كردية مبدن الربذعة، البيلقان، دوين وبالد االرمن خالل العصر            )١/١٤٦
ـ  , ١٠٩ص,مسالك املمالك ,٤٠٥الدينوري، األخبار الطوال، ص   (العباسي   سن املقدسي، أح

  ).٢٨٩التقاسيم، ص
وميكن القول ان معظمهم من الطوائف واألفخاذ الروادية اهلذبانية، ومتكن حممد بن شـداد              

 ،م٩٥١/هـ٣٤٠بن كورتك احد الزعماء الروادية من تأسيس اإلمارة الشدادية يف حدود عام           
: ر عنـها    ينظ(ويف الفترة نفسها أسس زعيم روادي آخر اإلمارة  الروادية يف إقليم آذربيجان              

، كما ان أصل األيوبيني يعود إىل قرية أجندانقان الواقعة علـى            )١٧٦–١٣٢آذربيجان، ص   
, ١٤١–١٣٩/ ٧وفيات األعيان،   (باب دوين بأرمينيا اليت كان جل أهلها من الكرد الروادية           

، حيث كان شادي جد صالح الدين األيويب من رجال بالط            )١٥/٤٣٤, سري أعالم النبالء    
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األسوار بن منوجهر الشدادي الروادي، قبل ان يشد الرحال إىل العراق تلبيـة لـدعوة               ابن أيب   
تاريخ الفارقي نشر امدروس صفحات     (تلقاها من صديقه الويف جماهد الدين هبروز شحنة بغداد          

  ).٣١٦منه يف ذيل تاريخ دمشق للقالنسي، ص
جرهتم اىل العراق فـبالد     ورافقت أسر ومجاعات من الروادية االيوبيون ابناء جلدهتم يف ه         

الشام ومصر وناصروهم منهم األمري عمر بن ايب بكر والد الفقيه واللغوي الشهري ابن احلاجب               
، وكان يف خدمة اسد الدين شريكو وشارك يف محالت شريكو علـى             )م١٢٤٨/هـ٦٤٦ت(

 مصر وادى دوراً مشهوداً يف أنتصارات شريكو يف مصر وعمل حاجبا لألمري عزالدين موسك             
  ).٣/٢٤٨,وفيات األعيان (بن جكو أبن خال السلطان صالح الدين 

ـ ٧٠٦ت  (ومن أمراء الروادية يف اجليش اململوكي فارس الدين الـروادي            ، )م١٣٠٦/هـ
واألمري سيف الدين حممد الروادي من أمراء الطربدارية وابنه األمري سيف الدين أبو بكر مـن                

، ٢/٩٧٩ ،، تاريخ اجلـزري   ٢١٥،  ١٣٤ الفكرة، ص  بيربس الدوادار، زبدة  (قادة أجناد احللقة    
  ).١٤/٤٠٦البداية والنهاية، 

ـ ٨٥٢ت(وأخرياً يعتقد أن احلافظ واملؤرخ املعروف ابن حجر العسقالين           ) م١٤٤٨/هـ
صاحب املؤلفات اجلليلة يف احلديث و الفقه والتراجم والتاريخ هو من حفدة األمري امحديل بن               

وادي صاحب مراغة والذي اغتيل على أيدي الباطنية ببغـداد      إبراهيم بن وهسوذان الكردي الر    
 إذ ينتهي نسب ابن حجر اىل جد امسه امحديل حسبما ثبته خبطـه يف               ،م١١١٦/هـ٥١٠عام    

، انباء  ١/١٠١السخاوي، اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ االسالم ابن حجر،          (خامتة بعض كتبه    
  )).مقدمة احملقق حسن حبشي (١/١٣الغمر، 
  
  :ûŠióðäbî Rozhbayaniˆ@–روزهبانية  ال-

شرفنامه، (من قبائل الكوران الكبرية، وكانت تقيم أواخر القرون الوسطى بدرتنك وحلوان           
، وكان أبو بكر الروزبياين أمريا على درتنك خالل النصف الثاين من القرن العاشـر         )٣٥١ص  

، بينمـا   )٨٠ -٧٨ص  مذكرات مأمون بك،    ,مأمون بك   (السادس عشر امليالدي        / اهلجري
اعتربهتا املصادر الفارسية من قبائل لرستان الصغرى اليت ال تعد من اللر األصليني كوهنا ال متلك                

، نطنــزي، منتخـب     ٥٥٠-٥٤٩تاريخ كزيـده، ص   (مقاماً يف وادي كول بوالية مانرود       
ن أن  مبعىن أهنا كانت ضمن رعايا اإلمارة اخلورشيدية بلرستان الـصغرى دو          ) ٥٣التواريخ ص 
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تكون من الكرد اللر، و يف رواية أخرى إن الروزبياين من القبائل الشولية بشولستان، فـاألمري                
، وألف املال   )٣٨منتخب التواريخ، ص  (سيف الدين مهاكان روزهباين كان من زعماء الشوالن         

 حممد مجيل الروزبياين كتاباً قيماً عن عشريته، قدم فيه معلومات جديدة جـديرة باالهتمـام،              
ومجع أمساء شخصيات سياسية ودينية عديدة محلوا اسم روزبه وروزهبان منذ العهد الـساساين              

، أربيـل   ٢نبذة عن العشرية الروزبيانية واملعروفني من الروزبيانية، ط       (وطيلة العصور اإلسالمية    
سـعداء  (وهو اسم علم مبعىن     ) روزهبان(، مقدماً بذلك أدلة تأرخيية موثوقة على قدم         )٢٠٠١

، على أننا جنهل عالقة أولئك األشخاص بالروزبيانية وإىل         )٢٤نبذة، ص   (ومفرده روزبه   ) ياماأل
  .أي منهم تنسب هذه القبيلة

  
  :ôØòˆûŠ Rozhaki – الروزكية -

مل تذكر املصادر التأرخيية قبيلة الروزكية خالل العصر العباسي على الرغم من كوهنا مـن               
) م١٣٠٠/هـ٧٠٠(احبة السلطة والسيادة هبا منذ سنة اكرب قبائل بدليس وموش وأخالط، وص    

على األقل، وينفرد األمري شرفخان البدليسي وهو من أبناء الروزكية بتقدمي معلومات مفـصلة              
ووافية عن القبيلة واإلمارة الروزكية، فنقل رواية شبه تأرخيية حول منشأ قبيلتـه، مفادهـا ان                

ؤلف من أربع وعشرين عشرية وطائفة كردية واليت        الروزكية هي باألصل جتمع وائتالف قبلي م      
اجتمعت يوماً ما يف موضع يدعى طاب من أعمال خويت التابعة لوالية موش، واتفقت فيمـا                
بينها على االحتاد وتشكيل حتالف قبلي، فعرف التحالف املنبثق من اجتماعها الروزكي أي يوماً              

  ).٥٩٨-٥٩٧شرفنامه، ص(ما 
هود السيطرة املغولية والتركمانية والعثمانية قبيلة كبرية وقوية،        وأصبحت الروزكية خالل ع   

وكانت هلا إمارة ببدليس وإعماهلا و أمريها من أعاظم حكام كردستان  واالمري شرف الـدين                
التعريف، (ابو بكر صاحب بدليس يف اواخر العهد املغويل هو األول من سلسلة امراءها الكبار               

  ).٣٠٣-٧/٣٠٢، صبح االعشى، ٥٤ص
  :وباإلمكان تصنيف بطون وفروع الروزكية إىل جمموعتني

اجملموعة األوىل هي قبائل بدليس القدمية أي من السكان األصليني للمدينة وإطرافها وهـي              
  .، زيداىن)بودكي(، ذوقيسي، مودكي )بابكى(، بايكي )كيساين(قيساين : مخس قبائل
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عاً وتشمل القبائل والبطون واألفخاذ الـيت       اجملموعة الثانية وهي األكرب واألكثر تشعباً وتفر      
توافدت على أحناء بدليس واستقرت هبا وانضوت حتت لواء القبيلة واألمارة الروزكية قادمة من              

 شهرزور يف رواية أخرى وجتمع رواية ثالثة بـني          –والية هكاري يف رواية أو من بالد بابان         
شـرفنامه،  (عتا من العـشائر البابانيـة       الروايتني وتفيد ان عشرييت روزكى وهكارى معاً تفر       

، وتنتمي مجيعها إىل قبيلتني أساسيتني بلباسي وقواليسي، فبطـون وأفخـاذ            )٥٩٨،  ٤٨٢ص
  :بلباسي هي

، سـكري،   )بروزى-بروش(، كوري، بريشي    )؟(كله جريى، خربيلى، بالكي، خيارطي      
  .كارسي، بيدوري، بالكردي

  :أما بطون وأفخاذ قواليسي هي
، سـهرودي، كاشـاغي، خالـدي،       )كردكي(كي، برتاىف، كردي كي     زردوزى، اندا 

، والقبائل الثالث األخرية موجودة حبصن      )٦٠٣شرفنامة، ص (، عزيزان   )استوركي(استودكي  
  ).٣٦٤-٣١٥شرفنامه، ص(كيفا أيضاً 

  ).٥٥٢شرفنامه ص (وكله جريي أيضاً من قبائل الكوران 
      

  : @òŒ@aŒŠMñŠaŠŒ –     الزرزاريـة 
الزرزارية ثاين اكرب وأشهر قبيلة ببالد اربيل بعد اهلذبانية، ومواطنها تشمل اجلبـال و              تعد  

املرتفعات  املشرفة على اربيل من جهة الشمال، وكذلك املنطقة اجلبلية الوعرة املمتـدة مـن                
 ŽïØ@Ýó(وجنجـرين   ) مامروت؟(شنو و سالسل جبال مرت      – رواندوز  إىل اشنويه      –خفتيان  
@µ’( تربيز   – مراغة   –ء من الطريق التجاري الدويل أربيل       وحتكمت جبز )  ،٣مسالك اإلبصار /
  ).٣٧٧ – ٣٧٦/ ٤، صبح األعشى، ١٣٠ -١٢٩

وفيما يتعلق بأصل تسمية الزرزارية، فإهنا كرديـة حبتـة وجـاء يف خمطوطـة مـسالك                 
، ان الزرزارية كلمة أعجمية تعين ولد الذئب والـصحيح ولـد الـذهب،              )٣/١٣٠(األبصار
  :ئب تصحيف وحتريف الذهبفالذ

  .ذهب=  َزر - 
  .طفل، ولد=  زارو – زار - 

  ).٢٢٢/ ٢دائرة املعارف اإلسالمية، مادة أشنه، (ونوه املستشرق كاترمري إىل ذلك 
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فالفقيه , هاجرت مجاعات من الزرزارية اىل بالد الشام ومصر يف عهود تسبق ايام االيوبيني            
ـ ٥٤٧بدمـشق سـنة   حممد بن علي بن رمضان الزرزاري ولد      م وتـويف سـنة   ١١٥٢/هـ

  ).٣٧٥الذهيب، تاريخ االسالم، ص(م ١٢٣٢/هـ٦٢٩
ومع قيام الدولة األيوبية مبصر، التحق رجال الزرزارية باملعسكر األيويب  ومنهم من تبـوأ               
مراكز قيادية كشريكو بن باخل الزرزاري ونوشريوان الزرزاري ومجـال الـدين خوشـترين              

، واالمـري    )٢٠٣، سنا برق الـشامي، ص       ١٩٤لنوادر السلطانية، ص  ابن شداد، ا  (الزرزاري  
الكبري شروين بن احلسن الزرزاري، قتل مع كوكبة من اصحابه يف حترير بيت املقـدس سـنة                 

واالمري بدر الدين   ) ١٥٢، ص )هـ٥٩٠-٥٨١(تاريخ االسالم، حوادث    (م  ١١٨٧/هـ٥٨٣
ق وقتل يف احلملة االيوبية على مصر       الزرزاري من امراء امللك الناصر يوسف امري حلب ودمش        

الـروض  (واالمري سيف الدين الزرزاري وغريهم      ) ١/٣٧٥السلوك،  (م  ١٢٥٠/هـ٦٤٨سنة  
 ).١٧٠الزاهر، ص

ـ ٦(واستقرت مجاعات من الزرزارية مبدينة سنجار منذ القرن          ، ففـي سـنة     )م١٢/هـ
 هبـا مـن     م عندما حاصر صالح الدين مدينة سنجار وضيق اخلناق على من          ١١٨٢/هـ٥٧٨

عسكر أتابكية املوصل، اتصل به سراً أحد األمراء الزرزارية بالقلعة وسهل له مهمة إخـضاعها               
، كما إن القاضي الشافعي املعروف بدر الدين يوسف بن احلسن بن علـي              )٩/١٥٨الكامل،  (

ــسنجاري  ــدين اخلــضر ) م١٢٦٥/هـــ٦٦٣ت (ال ــه القاضــي برهــان ال ت (وأخي
 ومها من قضاة مصر الكبار خالل العهد األيـويب ومطلـع            من الزرزارية، ) م١٢٨٧/هـ٦٨٦

.. .واملشهور بالرئاسة والسؤدد  ... من أحسن الناس سرية   ((العهد اململوكي، وكان بدر الدين      
  ).١٦٨، ٦٩الصقاعي، تايل كتاب وفيات األعيان، ص)) (ومن حسنات الزمان

والفقهاء والقضاة، نـذكر    وأجنبت الزرزارية مجهور من رجال السياسة والعلماء والفضالء         
  :منهم

 أبو احلسن على بن السالر امللقب بامللك العادل سيف الدين، وزيـر اخلليفـة الظـافر                 -
ويـروي ابـن خلكـان    , )م١١٥٣ – ١١٤٨/ هـ٥٤٨ – ٥٤٣(الفاطمي خلمس سنوات    

 – ٤١٦/ ٣وفيـات األعيـان،     )) (رأيت يف بعض التواريخ املصرية انه كان كردياً زرزارياً        ((
٤١٨.(  
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 أسرة بنو خلكان وأشهر أعضاءها القاضي واملؤرخ أبو العباس مشس الدين امحد بن حممـد                -
وفيات (صاحب كتاب   ) م١٢٨٢–١٢١١/هـ٦٨١–٦٠٨(بن إبراهيم بن أيب بكر بن خلكان        

، وابلغ ابن خلكان ابنه موسى اهنم ينسبون اىل قبيلة الزرزارية وان اباه وامه اصلهما مـن                 )األعيان
  ).، الصفحة ط٣وفيات االعيان، مقدمة احملقق، ج(مدينة بلخ احدى كراسى خراسان 

مر الـذي ادخلـه يف      اال, وادعى ابن خلكان بعد ان نال الشهرة واجلاه االنتماء اىل الربامكة          
 ويقول اليونيين   ،جمادالت مع خصومه وكان ادعاءه حمل انتقاد الكثري من معاصريه من أهل دمشق            

مسعت من يذكر أمنا خرج له النسب اىل الربامكة أبو شـامة و لـيس               )((م١٣٢٦/هـ٧٢٦ت(
 وقـد ذكـر     -أي أبن املستويف  -كذلك ووقفت على جملدة من تأريخ أربل لوزيرها شرف الدين         

 وقد نسبه أىل الربامكة ولعل ذلك قبل خروجـه  –  أي أبن خلكان -وفاة أبن عم قاضي القضاة     
الـوايف  )) ( وقد نسبه أىل الربامكـة  –أي أبن العدمي –وذكره الصاحب كمال الدين , من أربل   
وجند يف اجلزء املطبوع من تأريخ أربل البن املستويف وهو حجة يف ذلـك              ,) ٧/٢٠٤,بالوفيات  

واحلسني ) م١٢١٢/هـ٦٠٩ت(الثنني من اعمام ابن خلكان ومها الفقيه عمر بن خلكان           ترمجة  
) ٣٣٣،  ١/٢٨٣تاريخ اربل،   (دون ان ينسبهما اىل الربامكة      ) م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت(بن خلكان   

)) من قرية معروفة جبده منسوبة اليه على طريق النسبة الكردية         ((بل قال يف ترمجة عمر بن خلكان        
الحد أفراد أسـرة    ) م١٢٥٧/هـ٦٥٥ت(وترجم أبن الشعار املوصلي     , )١/٢٨٣تاريخ اربل،   (

 نقال عن مقدمة أحسان عبـاس       ١/٤٧٧,قالئد اجلمان   ))(من أبناء األكراد  ((وقال عنه   , خلكان  
  ).٧ج,لكتاب وفيات الألعيان 

 وادعاء ابن خلكان األنتماء اىل الربامكة الفرس أدى بالناس اىل القول أن أصل الزرزارية من              
 أي الربامكة   –ويقال ان ممن تكرد من العجم املنسوبني اىل ملوكهم          ((ويقول  العمري  ,الفرس  

   ).٤/٣٧٦، صبح االعشى،٣/١٣٠مسالك االبصار، )  (-
واسرة خلكان من االسر القدمية ببالد اربيل وتارخيها يسبق عهد القاضي ابن خلكان بثالثة              

بن خلكان كان من االصحاب املقربني للـشاعر ايب         قرون يف اقل تقدير، فأبو القاسم عبيد اهللا         
وعقدت بينهما اتصاالت محيمة وتبادل اهلدايا      ) م٩٦٥-٩١٣/هـ٣٥٤-٣٠١(الطيب املتنيب   

وقد قدم عبيداهللا بن خلكان هدية للمتنيب يف صباه و فيها مسك من سكر ولوز يف عسل، فانشد                  
  :املتنيب ارجتاالً 
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    وانَت باملُكَرماِت يف شغلِ  د َشَغل الناس كثرةَ االمل   ق
   ولكنت يف اجلد غاية املثلِ        متثَّلوا حـاِتماً ولوا عقلوا 

    ايها ابـا قاسم وبالُرُسلِ  اهالً وسهالً مبا بعثَت به       
    اىل اخر الشعر                                  

  )١/٩٠شرح الواحدي، ديوان املتنيب ب    (                               
فكتب اليه على جوانب اجلامة     , وارسل اليه ابو القاسم يف مناسبة اخرى جامة فيها حالوة         

  :بالزعفران
  بلغَ املدى وجتاَوَز احلدا   اقُِصُر فَلسَت بزائدي وداً 

     فََرَدُدهتا مملوءةً محدا          ا مملوءةً كرماً ارسلَته
     مثىن به وتظُنها فردا   جاءتَك تطفح وهي فارغة      

  )١/٩١,ديوانه (
 أسرة بنو الزرزاري، ومنهم الفقيه الشافعي أبو حممد إمساعيل بن سـعيد بـن إمساعيـل      -

الزرزاري وأبو يعقوب يوسف بن سعيد الزرزاري وأبو حفص عمر بن حممد بن سـعيد بـن                 
  ).٢٧٦ – ٢٧٥، ٢٧١/ ١تاريخ اربل، (إمساعيل الزرزاري 

  ).٥٠/ ١الدرر الكامنة، ) (م١٣٤٠/هـ٧٤١(ي الزرزاري املتوىف سنة  إبراهيم بن عل-
ـ ٨٠٠( الفقيه املالكي حممد الزرزاري املتوىف يف شعبان سنة          - أنباء الغمر،  ) (م١٣٩٨/  ه
٣٣/ ٢.(  

تاريخ أربل وتاريخ اإلسالم للذهيب والوايف بالوفيـات والـدرر          (وحتفل املصادر  التارخيية     
  .بأمساء المعة من مشاهري األعالم الزرزارية..) .الكامنة والضوء الالمع

اقام زعماء الزرزارية ما تشبه إمارة صغرية تابعة حلكام اربيـل           , و على الصعيد السياسي     
وقاعدهتا قلعة خفتيان احلصينة، فصارت تعرف خبفتيان الزرزاري او خفتيان أيب علي الزرزاري              

، وفيات االعيـان،    ٢/٣٨٠ ،معجم البلدان (رجح  نسبة إىل األمري مجال الدين أيب علي على اال        
  ).٣/١٣٠ ،، مسالك االبصار٣/٥٠٥

, وكانت بلدات اشنويه وسيدكان وبالكان و مازكرت و غريها  خاضعة لتصرف الزرزارية            
ومن امرائها يف اواخر العصر العباسي حسام الدين داود اخلفتياين من امراء اخلليفـة الناصـر                

  ).٤/٤٩٣معجم االلقاب ) (م١٢٢٥-١١٧٩/هـ٦٢٢-٥٧٥(العباسي
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علـى رأس   ((وصارت خفتيان اليت خففت يف اللغة الكردية اىل هاوديان بلدة عامرة، فهي             
، وكان هبـا دار     )٢/٣٨٠معجم البلدان،   ))(جبل من حتتها هنر عظيم جار وسوق وواد عظيم        

 العمري املعروف   ومن قضاهتا هباء الدين عبدالعزيز بن حممد      , القضاء و غريه من مرافق األمارة       
 اما ابنه الكاتب جمد الدين أبو حممد موسى الذي قدم على أبن الفوطي املؤرخ               ،بقاضي خفتيان 

 و ذو خربة    ،م، فكان كاتباً ماهرا عارفاً باحلساب وأمور الواليات       ١٢٦٦/هـ٦٦٥مبراغة سنة   
  ).٤/٥٤٢ ،معجم االلقاب(تامة بتدبري االعمال ومعرفة العمال 

م بنت اخلاتون توتاكج بنت هوالكو مدرسة وربـاط خبفتيـان          ١٣٠٠/هـ٧٠٠ويف سنة   
  ).١/٢٤٦ ،معجم االلقاب(

 زراري قبيلة كبرية ذات باس وشدة حىت العهـد          -بقيت الزرزارية اليت صارت تعرف بزرزا       
العثماين، وأحتفظت بإمارهتا اليت ضمت خالل أواخر العصور الوسطى الرقعة اجلغرافية اليت تشكل             

 االدارية لشنو والهيجان، وافرد البدليسي فصالً عن إمارة زرزا يف فهرست شـرفنامه،      اآلن احلدود 
  .غري انه مل يتناول تارخيها يف املنت لتعذر حصوله على املعلومات الكافية عنها على ما يظهر

 الهيجان مـن قبيلـة زرزا       –وانتزع بري بوداق ببه مؤسس اإلمارة البابانية مقاطعة الجان          
  ).٤٧٤شرفنامه، ص (ك يف أواخر القرن اخلامس عشر امليالدي بالقوة وذل

  
  :Zargi َزركَلى – َزركى – الزرقية - 

من قبائل نواحي آمد وميافارقني وحصن كيفا بكردستان الشمالية، وكانت مـن أقـوى              
اخلامس عشر امليالدي، ومنشأها األول ترجيـل وعتـاق         / القبائل خالل القرن التاسع اهلجري    

آمد، وحسب رواية شبه أسطورية ينحدر أمراء الزرقية من الشيخ حسن بن السيد             قرب مدينة   
عبد الرمحن من أحفاد اإلمام إمساعيل بن جعفر الصادق، الذي اشتهر بالشيخ حسن االزرقـي               

، ووفد من بالد الشام وحل بـني        )٤١٣شرفنامه، ص (لزرق عينيه أو إلرتدائه املالبس الزرقاء       
 الزعماء وروؤساء القبائل الكردية وكذلك الشيوخ ورجال الـدين          السكان الكرد، وقد ادعى   

الكرد دوماً االنتماء إىل آل البيت ألسباب ودوافع معلومة، وجنح الشيخ حسن فعالً يف ابتغـاء                
مرضاه بعد ان اظهر التقوى والزهد والورع، فالتف حوله الناس واعتقدوا فيه اخلري والصالح،              

ور غفري من اإلتباع واألشياع واملؤيدين، ويف وقـت الحـق           األمر الذي مكنه من حشد مجه     
أصبح ألمراء الزرقية أوالد وأحفاد الشيخ حسن سلطة سياسية قوية يف القالع واحلصون التابعة              
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آلمد وحصن كيفا وأسسوا أربع أسر حاكمة يف قالع درزيين وكرَدكان وترجيـل وعتـاق               
  ).٤٢٧-٤١٣شرفنامة، ص(

 اليت نسجت حول أصل ومنشأ القبيلة الزرقية، غري أهنا كانـت   ال يعلم مدى صحة احلكاية    
/ قبيلة كردية معروفة وامتلكت قالع وبلدات عدة ومتتعت بنفوذ قوي منذ القرن الثامن اهلجري             

الرابع عشر امليالدي، وترد إخبار حركتها ونشاطاهتا العسكرية مراراً يف املـصادر الفارسـية              
وتؤكـد  ) ٩٥،  ٥٧،  ٤٨،  ٣٢،كتاب ديار بكريه، ص     ٢٩١, ١/٢٨٠إنباء الغمر،   (واملصرية  

من ) م١٥٧٨ت (مجيعها خبالف رواية شرفنامه على أهنا قبيلة كردية، بل إن يعقوب بك زرقي       
طالئع الشعراء الكرد الذين نظموا أشعارهم بلغة األم، وكان له ديوان شعر باللغـة الكرديـة                

ـ   ) ٤١٥شرفنامه، ص ( النـسبة  ) يل (ا بعد ان أضيف إىل امسه     ،)زركلي(وتعرف الزرقية اآلن ب
والكاتـب  ...) جربانلـي , حيدرانلي  (يف التركية العثمانية على غرار القبائل الكردية األخرى         

عن هذا املوضوع   (واملؤرخ املعروف ومؤلف قاموس اإلعالم خري الدين زركلي هو من الزرقية            
  ).١٠٧ – ١٠٦، ص ١٩٩٨) ٣(مقال لعبد الرمحن الباشا يف جملة بلدية دهوك، عدد : ينظر

  
  : زموم األكراد- الزموم -

–) اخللـيج (شكلت القبائل والطوائف الكردية املقيمة بإقليم فارس املطل على حبر فارس            
 منذ العهد الساساين وخالل العهود اإلسالمية األوىل إحدى عناصـر الـسكان             –جنوب ايران 

اليت شهدهتا منطقتهم أيام الفتوحـات      باإلقليم واضطلعت بدور مشهود يف اإلحداث السياسية        
، تاريخ الطربي، حـوادث سـنة       ٣٨١فتوح البلدان، ص    ( اإلسالمية وخالل العهد األموي     

  ).١٨٦ ,١٨٣ ,٤/١٧٨،)هـ٢٣(
حمال ((وتوزعت تلك القبائل والطوائف على مخسة زموم أو رموم ومفردها زم أو رم، ويعين               

، وال تزال تطلق    )٣/٧١معجم البلدان،   , ١/٤١٨,تاق  نزهة املش )) ( األكراد ومنازهلم بلغة فارس   
  .  وتعين ايضاً جمموعة من اخليام) زومه(على احملال اخلاصة للقبائل الرحالة يف املراعي اجلبلية 

  :والزموم هي
و ,  زم الرميجان ويعرف ايضاً باسم زم جيلويه وهو رئيس الزم، وهو أكـرب الزمـوم               -١

ـ ١٩٨-١٩٣( األمـني  جيلويه الكردي من قادة اخلليفة     و قتـل سـنة     , )م٨١٣-٨٠٩/هـ
  ).٢/٣٠٩,تأريخ اليعقويب ,اليعقويب (م ٨١١/هـ١٩٦
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التاسـع  /  زم اللواجلان، يلي الرميجان يف احلجم وعرف خالل القرن الثالث اهلجـري          -٢
  .امليالدي بزم امحد بن الليث الكردي

  . زم الديوان أو زم احلسني بن صاحل-٣
  .هريار زم املازجنان أو زم ش-٤
  . زم الكاريان ويعرف بزم أمحد بن احلسن وزم أردشري-٥

  ).٢٣٦، صورة األرض، ٧٢-٧١ص,مسالك املمالك (وكل زم كان يعرف باسم رئيسه 
ـ ٥٠٠سنة  (ويروي ابن البلخي     ان ): ((ذكر كـردان بـارس    (حتت عنوان   ) م١١٠٦/ ه

اموالً وخيـوالً ودوابـاً    جيش فارس كان يتألف من أولئك األكراد، وكانوا ميتلكون سالحاً و          
كثرية، إال ان أكثرهم لقي حتفهم يف احلروب واملعارك إثناء عمليات الفتح اإلسالمي، وتفرق              
الباقون وتشتت مشلهم، ومل  ينج منهم سوى رجل واحد يدعي علك بور فـاعتنق اإلسـالم                 

مع ذلك  ، و )، بالفارسية ٢٤٠فارسنامه، ص (،  )) هم من نسله   –أي إقليم فارس  –واكراد فارس   
ظل الكرد بإقليم فارس حىت الغزو املغويل ألقاليم املشرق اإلسالمي، وكانوا من الكثرة حبيث مل               

  ).٢٣٦صورة األرض، ص(يكن باإلمكان إحصائهم وتعدادهم إال من ديوان الصدقات 
فأما إحياء األكراد فإهنا تكثر عن اإلحصاء، غري        : ((وحدد البلدانيون عدد الكرد يف الزموم     

 جبميع إحيائهم املقيمة بفارس على استفاضة أهل الديوان، واخلاصة من علماء التناء يزيدون              أهنم
على مخس مائة الف بيت شعر ينتجعون املراعي يف الشتاء والصيف على مـذاهب العـرب،                
وخيرج من البيت الواحد من األرباب واإلجراء والرعاء واخلول وإتباعهم ما بني رجل واحد إىل               

مـسالك  )) (  من رجال وحنو ذلـك     -ند األصطخري الف فارس اىل مئة فارس       و ع  –عشرة  
  ).٣٣٩، ٣٣٢،  أحسن التقاسيم، ص٢٣٦صورة األرض، ص,٧٢ص,املمالك 

وأنيط إدارة كل ناحية من الزموم ومحايتها ومسؤولية استتباب األمن فيها برئيس من الكرد              
فظ الطـرق والقيـام بـأحوال       صالح أحوال ناحيته وتنفيذ القوافل وح     ((وهو املسؤول عن    

، ٢٣٩صـورة األرض، ص   ..)) (السلطان اذا عرضت بناحيته، وتنفيذ أوامره وهي كاملمالك       
  ).٣/٧١معجم البلدان، 

من إحياء القبائـل الكرديـة      )  زومه –زوم  (وعد البلدانيون املسلمون أكثر من ثالثني حياً        
  :بإقليم فارس وهي
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 بن بشر، البقيلية، البنداذمهرية، حـي حممـد بـن           الكرمانية، الرامانية، مدين، حي حممد    (
إسحاق، الصباحية، اإلسحاقية، االذركانية، السهركية، الطمادهنيـة، الزياديـة، الـشهروية،           
البندادقية، اخلسروية، الزجنية، الصفرية، الشهيارية، املهركية، املباركية، االستامهرية، الشاهوية،         

دُدختية، املطلبية، املمالية، الالرية، الربازدختية، الـشاهكانية،       الفراتية، السلمونية، الصريية، االزا   
  ).٣٣٩،   أحسن التقاسيم، ص٢٤٠صورة األرض، ص, ٧٢مسالك املمالك، ص ) ( اجلليلية

ومسع ابن حوقل إنه خيرج من احلي الواحد ألف فارس وأكثر واقل، ينـتجعن يف الـشتاء                 
 أي املناطق الباردة    –ل منهم على حدود الصرود      والصيف املراعي واملصائف واملشايت إال القلي     

 فال يزولون وال ينتقلون بل يترددون فيمـا         –كرميان– زوزان، فأما أهل اجلروم      –كويستان–
هلم من النواحي، وهلم من العدة والبأس والقوة بالرجال والدواب والكراع ما يستصعب علـى               

م يزيدون على مائة حي وامنـا ذكـرت         ويقال أهن .. السلطان أمرهم اذا أراد حتيفهم وهتضمهم     
  ). ٢٤١ – ٢٤٠صورة األرض، ص (منهم نيفاً وثالثني حياً 

  
  :äåó Zangana الز-

كردستان الشرقية، ومل تكن معروفة هبذا االسـم خـالل العـصر            –من قبائل إقليم اجلبال   
 حـني   الثالث عشر املـيالدي،   / العباسي، وأول ذكر للزنكنة يرجع إىل القرن السابع اهلجري        

أسست زعامة قبلية وبسطت سيطرهتا على بالد كنكاور وما جاورها من البقـاع والكـور،               
مسالك (وكان يف خدمة أمريها املدعو مجال الدين باالن الفي رجل، وصفوا بالشجاعة واحليلة              

  ).١٢٦/ ٣اإلبصار، 
ثـة  وهناك رواية تفيد ان القبائل الثالث، سياه منصوري وجنكين وزنكنه تنحدر مـن ثال             

شـرفنامه،  ( لرستان أو ببالد الكوران واردالن       –أخوة نزحوا من موطنهم األصلي ببالد اللّر        
وانتقلت مجاعات من الزنكنه اىل جانب العثماين من كردستان واستقرت يف قـرى             ) ٥٥١ص

  .تابعة لوالية كركوك
قبائل إقليم  وباإلمكان القول إن هناك صلة بني الزنكنة و الشاذجنان اليت كانت إحدى اكرب              

  .اجلبال وشهرزور
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  : الزهريية-
قبيلة شبه جمهولة والراجح اهنا من بطون قبيلة اجلاوان الكبرية، ومساكنها تقع ببالد الـزاب             
والنعمانية إىل اجلنوب الشرقي من بغداد واجلانب الشرقي لنهر دجلة، حيث السكان خليط من              

  .العرب والكرد طيلة العهد االسالمي
الزهريية مسيت هبذا االسم نسبة إىل شخص امسه زهري فعرفوا ببين زهري كمـا              والظاهر ان   

  ).١/٢٧٩,ديوانه (يتضح من شعر الشاعر حيص بيص
 –ابو املظفر (واالخبار اليت بني ايدينا حول الزهريية ختص كلها االمري فخر الدين ابو حرب       

 الكبار بالعراق خالل عهـد      هندي بن ايب فياض الزهريي الكردي وهو من االمراء        ) ابو املهند 
ـ ٥٥٥-٥٣٠(اخلليفة املقتفـي     ، ولـه ذكـر يف احـداث سـنة          )م١١٦٠-١١٣٦/هـ

م، غري ان نشاطه السياسي ليس واضحاً لدينا، ومدحه الشاعر ابو الغنائم جنم             ١١٥٤/هـ٥٤٩
بقصيدة من سبعة عشر بيتـاً      ) م١١٩٦-١١٠٧/هـ٥٩٢-٥٠١(الدين حممد بن علي اهلرثي      

  :ب من أعذب وأرق القصائد جاء فيها اعتربها اهل االد
  

  كَْم ذا الكرى َهبَّ ّنسيم جنِد؟         تنَبهي يا َعذَبات الَرنِد
    سحراً يسحب بردي أرج وبرِد       مّر على الروض وجاء
  عاد مسوماً والغرام يعدي         حىت اذا عانقت منه نفنه
.....................  .......................  

  كإمنا َجفناُه كفا ِهندي    املُزن وهو واكٌف جيف طَرف
  
  . ٢٢٧–٣/٢٢٦، معجم االلقاب، ٤٤١-١/٤٣٩خريدة القصر، قسم شعراء العراق، (

, ٢٨٢-٢/٢٧٩, ٣٦١-١/٣٦٠,ديوانـه   (ومدحه الشاعر حيص بيص بقصائد كـثرية      
  :يقول يف أحداها) ٣٧٤- ٣٧٢, ٣/١٦٢, ٢٩٩

  د ام غضنفر غاب ؟وابو املهن    أجا وسلمى ام بالد الزاب 
  بالفارس املتغطرف الوهاب  رفع املنار بنو زهري يف العلى          
   )٢/٢٧٩ديوان حيص بيص،   (                                              
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  :الزومـانيـة
قبيلة أخرى شبه جمهولة، على الرغم من أهنا كانت هلا والية أي إمـارة، وتقـع منـاطق                  

/ ٣معجـم البلـدان،     ) (حبـرية وان  ( إىل اجلنوب من حبرية أخالط       –يم أرمينيا   سكناها يف إقل  
١٥٩.(  
  

  :الـزيباريـة
من قبائل بالد عقرة والشوش كما عليه احلال اليوم، وعرفت باسم موطنها بالد الزيبـار،               

 زي، وتعين يف اللغة الكردية ضفة النهر، وحرفت بالد        –وزيبار هلا عالقة باسم هنر الزاب األعلى      
  .إىل بالد الدينار والدينارية) ٣٧٨/ ٤(الزيبار والزيبارية يف كتاب صبح األعشى 

وتقاسم أمريان من الزيبارية الزعامة على القبيلة وإدارة بالد الزيبار خالل العهـد املغـويل               
االيلخاين، أحدمها إبراهيم بن األمري حممد الزايب واآلخر األمري الشهاب بن بدر الدين بـرش،               

  .دد رجاهلما حنو مخسمئة رجل مسلحوبلغ ع
وكانت الزيبارية ذات سلطة ونفوذ منذ أواخر العصر العباسي، بدليل أن زعيمها إبـراهيم              
بن حممد كان على عالقات طيبة وصالت حسنة مع اخللفاء العباسيني، وأقرته اخلالفة على مـا             

ك املازجنـاين احلميـدي     بيده من األصقاع وبعد وفاته خلف ولداً صغرياً احتمى باملبارز كـا           
  ).١٣٣-١٣٢/ ٣مسالك اإلبصار، )) (ليكون له ظهرياً((

 اخذ نفوذ الزيبارية باالزدياد والتعاظم على حساب املازجنانيـة          ،ومنذ أواخر العهد املغويل   
اليت هي بطن من قبيلة احلميدية الكبرية بعد ان عجز أحفاد األمري مبارز الدين كاك املازجنـاين                 

الحتفاظ بتركة جدهم، وصارت السلطة والسيادة ببالد عقرة والشوش والزيبار          احلميدي من ا  
قالدة، شوش، عمراين، بازيران، قبل ان ختضع املنطقة بأسـرها  : بيد الزيبارية، فكانت هلا قالع  

  ).٢٥٧شرفنامه، ص(ألمراء العمادية 
  

  :سـاكـي
 كوهنا مل يكن هلـا مكـان        من القبائل الكردية بلرستان الصغرى وال تعد من اللر األصليني         

  ).١٤١، شرفنامه، ص٥٥٠كزيده، ص(إقامة يف وادي كول بوالية مانرود 

 QQQ

م أغار جيشاً تيمورياً بتوجيه من تيمورلنك على قبيلة ساكي          ١٤٠٢/هـ٨٠٥   ويف سنة   
، التاريخ  ٦/٣٩٦روضة الصفا،   ,، مريخواند   ٢/٢٧٨يزدي، ظفرنامه،   (وهنبوا أمواهلا وممتلكاهتا    

  ).١٩٦ صالغياثي،
  

  :السـراة
، ويبدو أنه توهم والتبس     )١٢٤/ ٢مروج الذهب،   (قبيلة جمهولة اخرى، ذكرها املسعودي      

 اخلوارج قبيلة كردية لكثرة انتشارهم يف األقاليم الكردية،         -عليه األمر وأعد السراة أو الشراة       
عرف يومـاً مـا     خصوصاً يف شهرزور وآذربيجان واملناطق احمليطة ببحرية أورمية اليت كانت ت          

ـ ٣٤٦-٣١٥(ببحرية الشراة، وكان ديسم بن إبراهيم شادلويه أمري آذربيجـان            -٩١٧/هـ
  ).٣٢/ ٢مسكويه، جتارب األمم، (من اخلوارج ) م٩٥٧
   

  ):؟( سورجي–السرجنية 
ال يعلم شيئاً عن السرجنية بكردستان وكشف املؤرخون املصريون عن هذه القبيلة الكرديـة              

حيث ادرجها املقريزي ضمن القبائـل      , نائها املهاجرون اىل الديار اململوكية      اجملهولة عن طريق اب   
كعرند قبيلة  : سرنج((ويقول الفريوز آبادي    ) ١/٤ ،، السلوك ٣/٤٠٥ ،اخلطط املقريزية (الكردية  

 ).١/٣٠٠القاموس احمليط، )) (من االكراد
صور حممد بن امحد بـن      اختص علماء السرجنية يف علوم احلديث ونبغوا فيها كاحملدث ايب من          

وكان ) ١٥/٢٨٣,سري أعالم النبالء  (مهدي السرجني من شيوخ احلافظ السلفي، مسع منه بنصيبني        
واحملدث علي بن عبدالرمحن او علـي بـن         , ) ١/٣٠٠القاموس احمليط،   (والده ايضاً من احملدثني     

لم وسـنن ايب    مسع صحيح مس  , عبداهللا بن عبدالرمحن السرجني من شيوخ ابن حجر العسقالين          
مسعـت  (( داود يف املدارس ودور احلديث املصرية ومنها املدرسة البيربسية، يقول ابن حجر عنه              

السخاوي، اجلواهر و   , ٢/٧٤٣انباء الغمر،   (م  ١٤١٠/هـ٨١٣وتويف سنة   )) منه قدمياً وحديثاً    
  ). ٢٣٩-٥/٢٣٨، الضوء الالمع، ١/٢٠٨الدرر، 

هي السرجنية نفسها بـدليل التقـارب       ) السورجية( وال تستبعد ان تكون عشرية سورجي       
  .اللفظي بني امسيهما
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  :Slevanaiy) سلَيفاَنىي(السليمانية 
قبيلة كبرية مؤلفة من بطون وفروع عديدة ومتنفـذة مبدينـة           ) سلَيفاَنىي(كانت السليمانية   

 قبيلـة   ميافارقني وإعماهلا وكذلك ببلديت قولب وباطمان منذ العهد اجلالئري، وكانت حليفة          
، كتـاب ديـار     ٣٤٧،  ١/٣٣١أنباء الغمر،   ( الزرقية، وترد أخبارمها معاً يف املصادر التارخيية        

بانوكي، هويدي، دخلريان، بـوجيالن، زيـالن،       : ومن فروعها   ) ٩٥،  ٥٧،  ٣٢بكرية، ص 
  ).٤٤٣شرفنامه، ص(بسيان، زكزيان، برازي 

 الكيانات احمللية القوية بدياربكر      وأقامت السليمانية زعامة قبلية بقالعها، كانت تعد ضمن       
أبناء ) (م١٤/ هـ٨القرن  (ونعرف من أمراء السليمانية غرز الدين او عزيز الدين بن هباء الدين             

كتاب ديار بكرية، ص    ) (م١٥/ هـ٩القرن  (وإبراهيم بيك سليماين    ) ٢٩١ ,١/٢٨٠الغمر،  
 من االمراء املقربني للملك     وركن الدين السليماين الذي كان مع عزيزالدين السليماين       , )٢٢٩

ابن عربـشاه،   ) (م١٤٠٦-١٣٧٦/هـ٨٠٩-٧٧٨(الظاهر عيسى األرتقي صاحب ماردين      
  ).٧٤-٧٠ ص، ،عجائب املقدور

ال يغرب عن ضمائر ناصيب رايات العدل والنـصفة،         ((ويقول البدليسي بصدد قبيلة السليمانية      
 األمراء السليمانية يرتقى إىل مـروان       وعن خواطر ناسخي آثار االعتساف والبدع املنكرة ان نسب        

جييز ان يكونوا من إخـالف      ((ويضيف حول أصل تسمية السليمانية      )) احلمار آخر ملوك بين أمية    
  ).٤٤٣-٤٤١شرفنامة، ص ...)) (سليمان بن عبد امللك بن مروان من امللوك املروانية

وصاً وابتداع شـجرات    ومن املعروف ان ادعاء االنتساب إىل قريش عموماً وآل البيت خص            
نسب وانتحال اإلخبار والروايات ونسج احلكايات والقصص لتثبيت هذا االدعاء، كانـت مـن              
األمور املألوفة بني األمراء و زعماء القبائل والبكوات وكذلك الشيوخ ورجـال الـدين الكـرد،                

العباسية سنة  وشاعت هذه الظاهرة بكردستان عقب سقوط بغداد حاضرة العامل اإلسالمي واخلالفة            
م إىل درجة تثري الدهشة، وخبصوص السليمانية يؤكد كـل مـن ابـن حجـر        ١٢٥٨/هـ٦٥٦

  .العسقالين و أيب بكر الطهراين مراراً على ان السليمانية قبيلة كردية ال متت بصلة ببين امية
اين ومن املنسوبني إىل السليمانية الفقيه الشافعي الضرير امحد بن رمضان بن عبـد اهللا الـسليم               

–سيلوان  -ببلدة السليمانية ) م١٤٠٥/هـ٨٠٨(املعروف بالشهاب احلليب نزيل القاهرة، ولد سنة        
–١/٣٠٢الضوء الالمـع،    ( م    ١٤٧٥/ هـ٨٨٠ وتويف يف حدود سنة      –املركز احلضري للقبيلة  

٣٠٣.(  
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  : السنجانية–السنجان 
 صـفي الـدين     قبيلة جمهولة متاماً ومل يرد ذكرها يف أي اثر تـارخيي، وينحـدر الـشيخ              

مؤسس الدولة  ) م١٥٢٤-١٤٨٧(اجلد االعلى لشاه امساعيل الصفوي      ) م١٣١٥/هـ٧١٥ت(
وامسه الكامل صفي الدين اسحق بن الشيخ امني الدين جربائيـل           ,الصفوية من الكرد السنجان     

بن الصاحل بن قطب الدين أبو بكر بن صالح الدين رشيد بن حممد احلافظ لكالم اهللا بن عواض                
  ).٧٠أبن بزاز اردبيلي، صفوة الصفا، ص(بن بريوز الكردي السنجاين أ) عوض(

املقيمة حالياً  _سنجاوي_ومن املستبعد وجود عالقة وارتباط بني السنجان وقبيلة سنجايب          
فسنجايب اسم  ,  كرماشان   – حمافظة كرمانشاه    –يف قرى وبلدات تابعة ادارياً ملدينة اسالم آباد         

حممد كيـوان بـورمكري، ايـل       (خطى ظهوره العهد القاجاري     مستحدث هلذه القبيلة ال يت    
كما ان سنجايب   ) ٢٦٢-٢٦١ ايرج افشار سيستاين، ايلها وجادرنشينان، ص      ،٦سنجايب، ص   

 وامنا تشكلت نتيجة لتجمع خليط من قبائل لك، لر، زنكنة،           ،مل تكن  يف االصل قبيلة مستقلة      
  ).٢٦٣رنشينان، صجاد, ، ايلها ٣٨٨/ ١كورد وكوردستان،(كوران، جاف 

  
  :سندي -السندية

مل ترد اخبار السندية خالل العصور اإلسالمية األوىل على ما نعلم وان وجدت السندية فلم               
الثالث عشر امليالدي أصبحت الـسندية      / يكن هلا شأن سياسي، وحبلول القرن السابع اهلجري       

 وحسب شهادة العمري ان     إحدى اكرب القبائل الكردية، وكانت هلا أمالك واسعة وقالع كثرية         
مسالك (السندية أكثر شعب الكرد عدداً وأوفرهم مدداً بلغ عدد رجاهلا حنو ثالثني إلف مقاتل               

  .، غري ان احداً مل يسبقه يف االشارة اىل السندية)٣٧٨/ ٤، صبح األعشى، ٣/١٣٤األبصار، 
 شرقي دجلـة أي     بسطت السندية سيطرهتا على املنطقة اجلبلية الواقعة جنوب جزيرة بوتان         

املنطقة اليت تعرف اآلن بقضاء زاخو، وكانت حكومة وإدارة البلدات والقالع التابعة لزاخـو              
خالل عهود التركمان القره قوينلو واالق قوينلو تعود اىل االمراء السندية بعـد ان اختفـت                

  ).٢٥٧شرفنامه، ص(املهرانية، حىت عرفت املنطقة بوالية سنديان 
إضرارا بشرية ومادية جسيمة بسائر القبائل الكرديـة وتعرضـت بـالد            وقد أحلق املغول    

ـ ٦٥٧هكاري واجلزيرة حلمالت مغولية متكررة كانت بعضها حتت قيادة هوالكو سنة             / هـ
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اجتياح جيش مغويل قوامـه عـشر آالف جبـال          ) م١٢٦٨/ هـ٦٧٥(م، ويف سنة    ١٢٥٩
  ).٨١٢، ٧١٩جامع التواريخ، ص( هكاري لقتال الكرد الذين حتصنوا هبا

ومع شدة األهوال وتواصل محالت املغول، بقي عدد من قالع منطقـة زاخـو خاضـعة                
  .لتصرف األمراء الكرد، وكان بعضهم من قبيلة السندية وغريها

سـنة  (  ومن امراء السندية األمري توكل الكردي صاحب بلدة شرانش القريبة من زاخـو              
رك مع غريه من األمراء الكرد يف احلملة        الذي قاد مجعاً من السندية وشا     )  م١٤١٤/ هـ٨١٧

على الكرد اليزيدية باللش، فنبشوا قرب الشيخ عدي بن مسافر اهلكاري وهدموا القبة املبنية على               
  ).٢٩٤–٢٩٣/ ٤السلوك ( ضرحيه 

و يذكر املؤرخ السرياين أدي السربيين أن عسكر السنديني أجتاحوا باسربينا وهنبوها و قتلوا              
  ). ١٠٤ص,يخ طور عابدين تأر(الوجيه عزيز

 حيث انتزع األمري    ،وبقيت زاخو والقالع التابعة هلا بيد زعماء السندية حىت العصر العثماين          
حسن بن األمري سيف الدين من أمراء العمادية قلعة دهوك من الداسنية وقلعة زاخو من السندية                

األسرة احلاكمة بزاخو مـن     غري ان   ,)٢٦١شرفنامه، ص (واحلق أمالك القبيلتني بإمارة العمادية      
  ).٢٦١-٢٥٨شرفنامه، ص(السندية احتفظوا بشيء من السلطة حىت أيام البدليسي 

ومن اعالم السندية يف اواخر العصور الوسطى الفقيه الشافعي ابو بكر بن امساعيـل بـن                
م وهو مؤلف   ١٥١٤/هـ٩٢٠يوسف السندي احلصكفي الشهري بالترايب املتوىف بالعمادية سنة         

  ).١/٢٣٨هدية العارفني، ) (شرح القصارى يف التعريف(كتاب 
  

  :üðäaŠ – السهرية –السهرانية 
من القبائل اليت نشطت خالل العهد املغويل  وهي جارة الزرزارية، وموطنها كان يـشمل               

رواندوز مبا فيها الدشت أي سـهل حريـر         -شقالوة وخفتيان   –املنطقة الواقعة بني شقآلباد     
  . درنبد كلي علي بكوالدربند الكبري أي

وأثرت الطبيعة اجلبلية لبالد السهرانية يف أسلوب حياهتم وساعدت رجال السهرانية علـى             
التحكم باملنطقة والطريق التجاري املار هبا، بل اعتراض القوافل التجارية وقطع الطريق عليهـا              

ين حممد بـن    وهنبها احياناً، فاشتهروا باللصوصية على حد قول العمري، وحكي عن مشس الد           
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مـسالك  )) (إن نسب أحداً من األكراد إىل اجلن فهم هؤالء حقـاً          : ((ساعد األنصاري قوله  
  ).٣/١٢٩اإلبصار، 

الثالث عـشر   / واجهت السهرانية كغريها من القبائل الكردية أواسط القرن السابع اهلجري         
رضـت  امليالدي ظروف صعبة ومصائب جسام متثلت بغارات ومحالت املغـول املـدمرة وتع            

ممتلكاهتا لإلغارة والنهب من قبل عساكر املغول، فغادرت مجاعات وأسـر منـها مواطنـها               
وهاجرت قسراً إىل بالد الشام ومصر وانضمت إىل اجليش األيويب فاجليش اململوكي، وجاء يف              

...)) وال نسهر طرف سهري إال لينام قرير العني       ((... بالدولة اململوكية   ) مقدم األكراد (وصية  
  ).١٤٩تعريف باملصطلح الشريف، صال(

وبعد اضمحالل دور قبيلة الزرزارية وتقلص مناطق نفوذها، انتقلت السيادة والزعامـة يف             
، وصارت قلعـة    )م١٥/هـ٨القرن  ( راوندوز إىل أمراء السهرانية      -مناطق شقالوة وخفتيان    

ذت اإلمـارة اجلديـدة     خفتيان قاعدة اإلمارة الزرزارية القدمية عاصمة لالمارة السهرانية، وأخ        
  .تلعب الدور نفسه الذي سبق ان لعبتها اإلمارة الزرزارية يف إحداث بالد اربيل

  
  : السيويليـة–السـوليـة 

السولية قبيلة كبرية رحالة ببالد شهرزور ومعروفة منذ العهد البويهي، وكانت تـشتو يف              
الرسـالة  ( مراعيها اجلبلية    سهل شهرزور مع غريها من القبائل، وتنتقل حبلول فصل الربيع إىل          

  ).١٠الثانية، ص
مكان بني شهرزور   ((بـ) م١٣/ هـ٧القرن  (وحدد ابن فضل اهللا العمري موطنها خالل        

ابـن  ) ؟(بطن يقوده األمري كورك     : ، وكانت تنقسم على بطنني    ))من آذربيجان ) شنو(واشنه  
السيويلية حنو الفي رجل من     عز الدين حممود وبطن يترأسه األمري داود بدران، وبلغ عدد رجال            

  ).١٢٦/ ٣مسالك اإلبصار، (ذوي الشجاعة واحلمية 
كما توجد  قريـة     , وسيويل االن ناحية يف شهرزور والشك اهنا هلا عالقة بقبيلة السيويلية          

ولعل هلا عالقة بالسولية أيضا والميكن الربط بينها وبني قبائـل الـشول،             , صولة مبنطقة قرداغ  
  ).٣/١٢٥مسالك االبصار، (ا فالعمري ميز بينهم
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  : السيين-
قبيل من األكراد   ((من القبائل الكردية اجملهولة املهاجرة إىل الديار املصرية، ويقول النويري             

) ؟(حسام الدين أمري مـري      : ونعرف من أمرائها  , )٩/١٢٣هناية األرب، )) (يعرفون بالسينية 
والراجح أهنـا   ) ٣١٠/ ٧صبح األعشى،   ()  قضاء زاخو  –كَال شابانيا   (صاحب قلعة الشعبانية    

  .من فروع السندية
  

   :Shazingan@ شازنكان–الشـاذجنان 
وشهرزور منذ ما قبـل العهـد       ) سربل زهاو –خانقني(قبيلة كبرية ومشهورة ببالد حلوان      

 خراسان الذي مير مبنـاطق      –البويهي، وكانت تتحكم جبزء من الطريق التجاري العاملي بغداد          
، أخبار الراضي   ٩٤، التنبيه واإلشراف، ص     ١٢٤/ ٢مروج الذهب،   (قبة حلوان   نفوذها عند ع  

وكانت تقوم احياناً بأعتراض الطريق على القوافل التجارية وتنهبها، ففي سـنة            ). ٨٨باهللا، ص 
م قطعوا الطريق على قافلة كبرية حمملة بأنواع السلع واألمتعة يف طريقهـا إىل              ٩٤١/ هـ٣٢٩

  ).١٩٢اخبار الراضي، ص ( األمراء جبكم التركي وأصحابه خراسان وعائدة ألمري 
وأذعنت احلكومة البويهية ببغداد للواقع وأناطت إدارة منطقة حلـوان ومحايتـها بـأمري              

  ).٢/١٥٥جتارب األمم، (الشاذجنان املدعو أبن أيب الشوك الكردي 
رعان ما غـدت يف     وجنح األمري الكردي يف استغالل منصبه لتأسيس نواة إمارة حملية اليت س           

عهد الحق إحدى األمارات الكردية الكبرية ولعبت دوراً مشهوداً يف أحداث كردستان خالل             
الكـرد يف الـدينور     : ينظر حول اإلمارة الشاذجنانية   (العهد البويهي ومطلع العهد السلجوقي      

  ).٢٥١-١٩٥وشهرزور، ص
 فلم نقـف    ،م١١١٧ /هـ٥١١ختتفي أخبار الشاذجنان بعد سقوط إمارهتا يف حدود عام          

  .على أي خرب عنها يف إحداث أواخر العصر العباسي والعهد املغويل
   

  : الشوهجـان–الشـاهنجان 
كردستان الشرقية،  -من قبائل بالد ماهي الكوفة والبصرة، أي الدينور وهناوند بإقليم اجلبال          

وا له إهنم مـن  الشاهنجان، فذكر-وال يعرف عنها الكثري، والتقى املسعودي برجال الشوهجان 
  ).٢/١٢٤مروج الذهب، ) (؟(نسل ربيعة بن نزار بن معد 
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ومن املرجح أن أمسها الصحيح هو الشاهنجان كما ثبته املؤرخ احمللي ابن املستويف وغـريه               
  ).١/٤، السلوك، ٣/٤٠٥،  اخلطط املقريزية، ١/٢٦٣تاريخ اربل، (

ـ ٦( من أهل القرن     ومن أعالم الشاهنجان الويل الصاحل وردانشاه الشاهنجاين       ) م١٢/هـ
وكان من كبار الصاحلني وصاحب كرامات مشهورة وأحوال مذكورة، أقام بأربيل وتويف هبا             

  ).١/٢٦٣تاريخ اربل، (ودفن بقرية تدعى الصوامع قرب املدينة، وصار قربه  مقصدا للناس  
  

  ):؟( مشرياين –) ؟( شريديل–الشمردلية 
 يضبط ابن األثري أو نساخ كتابه الكامل امسها بـشكله           من قبائل بالد شهرزور اجملهولة، مل     

أحد زعماء اخلوارج الصفرية خالل     ) إبن الشمس –خورزاد(الصحيح، وكان حممد بن خرزاد      
/ ٦الكامـل،   (من الشمردلية   ) م٨٩٢–٨٧٠/هـ٢٧٩–٢٥٦(عهد اخلليفة العباسي املعتمد     

  .وميكن الربط بني الشمردلية وبلدة مشريان بشهرزور). ٣٦
  

  :شنبكي -الشنبكية
قبيلة جمهولة ال ميكن االهتداء إىل مواطنها، واألخبار عنها كلها ختص رجاهلا من املتـصوفة               
والزهاد، وال ميكن أيضاً اجلزم بأهنا هي القبيلة نفسها اليت جاء امسهـا يف خمطوطـة مـسالك                  

  .األبصار بالتستكية
 إىل الـشنبكية يف معـرض       وتطرقت كتب تراجم رجال املتصوفة والزهاد وكتب الطبقات       

ترمجتها للمتصوف و الرجل الصاحل املعروف بأيب حممد الشنبكي صاحب تاج العـارفني ابـا               
  ).م١١٦٢/هـ٥٥٧ت (الوفاء احللواين والشيخ عدي بن مسافر اهلكاري شيخ اليزيدية 

وكان أبو حممد الشنبكي يف بداية أمره خارجاً عن القانون ومن قطاع الطـرق، مث تـاب                 
زل احلياة واستقر بقرية تدعى احلدادية بالبطائح جنوب العراق، فجد واجتهد وأصبح أحد             واعت

كبار املتصوفة وانتهت إليه رئاسة الصوفية يف زمانه، وتفرغ ألرشاد النـاس اىل عمـل اخلـري                 
، ٢/١٦٧،  ١/١١٤تـاريخ اربـل،     (وتنسب إليه أقوال كثرية يف احلث عن الزهد والتقـوى           

، الكواكب الدريـة يف تـراجم الـسادة         ٧٩، قالئد اجلواهر، ص   ١/١٣٣الطبقات الكربى،   
  ).١/١٨٢الصوفية، 
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ال يعلم عن حياة الشنبكي كثرياً فاملصادر تركزت على ذكر زهده وتقواه و أعماله اخلارقة               
و تنبؤاته، وانتقل إىل مصر واستقر بالقاهرة وتويف هبا وبىن سيدي امحد بن احلاج حممد الشنبكي               

مسجداً وزاوية علـى ضـريح الـشنبكي        ,  حفدته او من مريديه املنسوبني اليه      ولعل هو احد  
علـي مبـارك    (م وعرفت بزاوية الشنبكي     ١٥٢٧/هـ٩٣٣باالزبكية يف حارة الشنبكي سنة      

  ).٦/٩١باشا، اخلطط التوفيقية، 
و من املتصوفة اآلخرين املنسوبني اىل الشنبكية ناصر الدين حممد بن الشنبكي من احفـاد               

ت (بكي بالقاهرة وكـان يتـردد إىل سـوق الكتـب ويلتقـي بالـصفدي املـؤرخ                  الشن
  ).٣/٢٧٧,، الدرر الكامنة ٤/١٦٧٧اعيان العصر، ) (م١٣٦٣/هـ٧٦٤

 و موفق الدين ابو احلسن علي بن حممد بن عبدالرمحن الشنبكي، وانعكف بزاويته بقريـة               
معجـم  (م ودفن بزاويته    ١٢٨٩/هـ٦٨٨احلدادية والراجح انه من احفاد الشنبكي وتويف سنة         

  ).٥/٦٣٨االلقاب، 
  

  : شهريلي-الشـهريـة 
 - ديار بكر ذكرهتا املصادر اململوكية وهـي غـري الـسهرية           –من قبائل جهات اجلزيرة     

  .حصن امللك وما حوهلا-السورانية، وكانت هلا إمارة صغرية حبصن أران–السهرانية
 أن تكون الشهرية نفـسها بعـد أن         وشهريلي إحدى قبائل التجمع القبلي البخيت، وجيوز      

، وترمجت املصادر املصرية    )٢٧٣شرفنامه، ص (النسبة يف العصر العثماين     ) يل(أضيف إىل امسها    
  :لعدد من األمراء الشهرية وهم

 األمري شجاع الدين خضر بن عيسى الشهري صاحب حصن أران وأخـوه عبـد اهللا                -
صـبح  (لسلطات اململوكية واعترفت بامارهتم     الشهري ومها من االمراء الكرد الذين خاطبتهم ا       

  ).٣١١ – ٣١٠/ ٧األعشى، 
 األمري صارم الدين إبراهيم بن شهري الكردي نائب مدينة دورك، وصـف بالـشجاعة               -

ابن تغري بردي، املنهل الـصايف،      (م يف معركة سيواس     ١٢٩٢/هـ٧٩(واألقدام قتل يف عام     
١/١٨٣.(  

شهري الكردي نائب مدينـة سـيس باسـيا          األمري شرف الدين موسى بن حممد بن         -
وبنـو  ((الصغرى، كان يف الوقت نفسه كاتباً وفقهياً شافعياً فاضالً، ويضيف ابن تغري بردي              
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شهري معروفون، منهم مجاعة على اآلن يف قيد احلياة ويلي بعضهم أعمال الـبالد احللبيـة يف                 
  ).١١/١٩٥النجوم الزاهرة، )) (زماننا هذا

  
  :واري الشاس–الشوساري 

اخلامس عشر امليالدي   /من املنسوبني إليها إبراهيم الكردي من اعالم  القرن التاسع اهلجري          
  ).٧/١١الضوء الالمع، (

  
  : شريويان – شريويىن –شريوى 

 عزو وهلا ذكر يف أخبار كردستان الـشمالية منـذ           - حزو –قبيلة كبرية بوالية صاصون     
مليالدي، وكان األمري حسن شريوي من معاصري       اخلامس عشر ا  / بدايات القرن التاسع اهلجري   

  ).٦٢٨ -٦٢٧، ٣٧٤ – ٣٧٣شرفنامه، ص (األمري مشس الدين الثاين الروزكي أمري بدليس 
شريوى وشريويان، ويف أحدى نسخ شرفنامه املخطوطـة        : وثبت البدليسي امسها بصيغتني   

 بطن من شريوان     رمبا –، وجند قبيلة أخرى باسم شريوا       )٤٠٨،  ٣٦٣شرفنانه، ص ) (شروين(
 البوتانية واملقيمة بناحية طنـزه من توابع جزيرة بوتـان          – من فروع البختية     –والية صاصون 

  ).٢٧٤شرفنامه، ص (
وشريوان أيضا أسرة حاكمة عريقة بني عشرات األسر والسالالت الكرديـة احلاكمـة،             

 كرىن، آويل   –ان  قاعدهتا قلعة كفرا مشال مدينة سعرت، وأمالكها تشمل قالع ايروان، شبست          
االعـالق اخلطـرية،    (، كما كانت شريوا من قالع دياربكر        )٤١٢ – ٤٠٥شرفنامه، ص   (
٣/٢٤٨.(  

 شروين أسم كردي أصيل و مألوف يف التاريخ الكردي، وهو من أمساء األعالم              –وشروة  
 شريوين، كشريوه   –باألصل ولدينا شخصيات كردية عديدة يف التاريخ الوسيط امسهم شريوه           

 و شريوه والد األمري بدرالدين اهلكـاري وشـريوين    ، املروانية –مم من األمارة الدوستكية     بن  
الكاليل من أمراء اربيل إبان الغزو املغويل، وشريوه والد األمري سيف الدين إبراهيم الكـردي               

 – ٧٥تاريخ الفارقي،ص   (، وشريوين امري احملمدية  وغريهم       )م١٢٧٤/هـ٦٧٣ت  (اجلاكي  
، ٣٣٣ تاريخ امللك الظـاهر، ص     ،٢٧٧ص,  سنا الربق الشامي   ،١/٣٢٨بلدان،  ، معجم ال  ٧٧

  ).٣/١٣٤,مسالك األبصار ,٩٠-٨٩/ ٣ذيل مرآة الزمان، 
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كما ان شريوان اسم منطقة وهي شريوان مازن التابعة لقضاء مريكَسور، فاملؤرخ الكنسي             
 قريـة تـدعى     ولد يف ) م٩/ هـ٣القرن(صاحب كتاب الرؤساء    ) توماس مركة (توما املرجي   

كتاب الرؤسـاء،   ) (أربيل(التابعة إلقليم حدياب    ) شريوان(حنشون يف مقاطعة بيت شارونايا      
  ).٣مقدمة املعرب األب البري أبونا، ص

وفيما خيص نسب أمراء شريوان أصحاب قلعة كفرا وتوابعها، يـروي البدليـسي عـن               
 عهدهم مـن وزراء الـسالطني       إن آباءهم وأجدادهم، كانوا يف بدء     : ((األخباريني و الرواة      

األيوبية، وملا طوت األقدار بساط حكومة تلك الطبقة من مملكيت مصر والشام سـنة أثنـتني                
 نزحت هذه األسرة املشهورة باالتفاق مع أحد حفدهتم وهو جد           ،م١٢٦٣/وستني وست مئة    

)) ك شريوان ويف رواية أخرى إهنم ميتون بصلة النسب إىل مل        , ملوك حصن كيفا إىل هذه الديار     
  ).  ٣١٥، وينظر ص ٤٠٥شرفنامه، ص (

 –مل جند يف التاريخ االيويب على وزير توىل الوزارة مللوك آل ايوب حيمل اسـم شـريوان                  
 شروين املهراين املعروف بسبع جمانني  مـن أمـراء امللـك             –شروه وهناك فقط األمري شروه      

، ومـن   )١٦١،  ٩٠ ص ،نـصوري أبن نظيف احلموي، التاريخ امل    (االشرف بن امللك العادل       
 –املرجح جداً ان  الوزيراملقصود يف الرواية اليت شاعت بني قبيلة شريوان هو جنم الدين حممود                 

 بن تاج الدين علي بن شروين الشريواين الكردي املعـروف           –مجال الدين يف املصادر الفارسية      
يني ببغـداد سـنة     بوزير بغداد، الذي كلف بتويل الـوزارة يف حكومـة املغـول االيلخـان             

م من قبل علي بادشا حاكم دياربكر بعد أن استوىل على مقاليـد الـسلطة               ١٣٣٥/هـ٧٣٦
ونصب موسى خان بن علي بن بايدو حفيد هوالكو خاناً على بغداد وفوض الوزارة إىل جنـم                 

-٣٣٢ ص ،، دسـتور الـوزراء    ٣/١/٢٢٥ حبيب السري،    ،خواندمري(الدين حممود الشريواين    
  ).١/١٣٠ مسرقندي، مطلع سعدين، ، عبدالرزاق٣٣٣

قتل كل من علي بادشا وموسى خان يف خضم الصراعات العنيفة بـني اقطـاب القـوى                 
م وفر الوزير جنم الدين     ١٣٣٧-١٣٣٦/هـ٧٣٨-٧٣٧املتصارعة للفوز بالعرش املغويل سنيت      

م مع حسان الدين حسن الغوري، فوصال       ١٣٣٧/هـ٧٣٧بعد مقتل موسى خان اواخر سنة       
 وانعم علـى    ،م، فرحب امللك الناصر حممد بقدومهما     ١٣٣٧/هـ١٣٣٨ شهر صفر    مصر يف 

م ١٣٤١/هـ٧٤٢الوزير جنم الدين باقطاعات وافرة و منحه رتبة أمري طبلخانه، ويف بداية سنة              
فاستمر يف الوزارة إىل شـهر      , كلفه امللك املنصور بن امللك الناصر بتويل وزارة الديار املصرية           
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م مث اعيد اليه املنصب يف شهر ذي احلجة وبقي وزيراً حىت ربيـع              ١٣٤٢/هـ٧٤٣رجب سنة   
ـ ٧٤٨فقتل بغزة سنة    , م فصرف عنها  ١٣٤٤/هـ٧٤٥اآلخر   م وتنـسب اليـه     ١٣٤٧/هـ

، اخلطط املقريزيـة،    ١٤/١٧٧البداية والنهاية،   (بدرب ملوخيا   )) رحبة وزير بغداد  ((بالقاهرة  
  ).  ٢٠٣-٤/٢٠٢ ،، الدرر الكامنة٣/٩٤

اوالده عادوا بعد مقتله إىل كردستان علماً ان تاج الدين علي شـريواين والـد               ويظهر ان   
الوزير جنم الدين كان حاكماً ببعض واليات عربستان حسب تعبري املصادر الفارسية املتـأخرة              

, )١/١٣٠، مطلع سعدين،    ٣٣٢دستور الوزراء، ص  (والقصد هنا والييت دياربكر وديار ربيعة       
جممـل  (يسميه أمري حممود بن   أمري علي شروان ديار بكري            ) م١٤٤٥/هـ٨٤٩ت(فاخلوايف  
  )٣/٤٨,فصيحي 

  
  : الصحبتية والعدوية-

الداسـنية، الترياهيـة،    (عرف الكرد اليزيدية عرب التاريخ الوسيط بأمساء ومسميات شـىت           
ويذكر املقريزي يف حديثه عن محلة األمراء الكرد على ضريح ومزار الشيخ            ) العدوية، الصحبتية 

إن أتباع ومريدي الشيخ عـدي      ) م١٤١٤/ هـ٨١٧(عدي بن مسافر اهلكاري باللش سنة       
 – ٤/٢٩٣الـسلوك،   (يعرفون بني الكرد بالصحبتية     ) م١٥/ هـ٩القرن  (خالل ذلك العهد    

القـرن  (وال شك إهنا مشتقة من الصحبة أي صحبة الشيخ عدي، وكانوا قبل ذلـك               ) ٢٩٤
، الكـتيب، فـوات     ٣١٥ص  , هول، كتاب احلوادث  مؤلف جم (يعرفون بالعدوية   ) م١٣/ هـ٧

  ).٣٣٥/ ١الوفيات، 
  
  : العيشـانيـة-

 و يعتربها النقشبندي    ،من قبائل بالد شهرزور وإقليم اجلبال وإمسها مصحف يف أغلب الظن          
وميكن حتديد موطنها باملنطقة اجلبلية احلدودية      ) ١٢٨ص,الكرد يف الدينور    (فرعا من الربزيكان    

ليم اجلبال وإقليم آذربيجان وكان األخوان ونداد وغامن أبنا أمحـد العيـشاين             بني شهرزور وإق  
ـ ٣٠٠بسطا سيطرهتما على رقعة واسعة من إقليم اجلبال يف حدود عام             م وبقيـت   ٩١٣/ هـ

  .وسوى ذلك ال توجد أية معلومات عن العيشانية) ١٠١/ ٧, الكامل(بيدمها طيلة نصف قرن 
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  ):؟(الغري  
 وامسها غريب وال ينسجم وأمساء القبائل الكردية، والنويري هو الوحيد يف                 قبيلة جمهولة 
  ).٩/١٣٠هناية األرب،)) (طائفة من األكراد((اإلشارة اليها قائالً 

  
  : الشامية-الفضلوية

الفضلوية او فضلي من اجلماعات الكردية اليت استقرت ببالد الشام، وتنسب إىل فتح الدين              
ملا نشب الرتاع بني علي بن فتح       , ري دون التحديد  الزمين للحدث     فضلويه، ويروي قاضي غفا   

هاجم , الدين فضلويه وسالطني الشام، و من املرجح ان املقصود هنا هو صالح الدين االيويب               
ففر ابنه ابراهيم بن علي مع اشياعه إىل اطراف         ,الشاميون ليالً على اتباع علي وقتلوا مجعاً منهم         

 ،معجـم البلـدان   (فعرفوا هناك بـاالكراد الـشامية       ) ١٦٩ن آرا، ص  تاريخ جها (ميافارقني  
٥/٢٣٦.(  

 حسب تقدير املصادر الفارسية املعروفة بعدم       -م  ١١٠٦/هـ٥٠٠سنة  -ويف وقت الحق    
 يف نـسخة    -نزحت حنو مئة اسرة كرديـة       , دقتها يف ضبط التواريخ وهو تاريخ غري صحيح       

اق ببالد الشام وتوجهـت صـوب لرسـتان          من جبل السم   -شرفنامه املطبوعة اربعمئة اسرة   
، ٥٣٩تاريخ كزيده، ص  (ومقدمهم أبو  احلسن الفضلوي وهو من احفاد فتح الدين الفضلوي            

  ).٢٠٥تارين نكارستان، ص
ويالحظ ان محداهللا املستويف والذين ينقلون منه ال يهتمون كثرياً بتحديد تواريخ االحداث             

رواياهتم عادة مضطربة ال يستقيم فيها الزمن، فمـثالً         وال يراعون التسلسل الزمين فيها، فتأيت       
يذكر محد اهللا املستويف ان ابا طاهر الفضلوي حفيد ابا احلسن الفضلوي و مؤسـس األمـارة                 

ـ ٥٥٠الفضلوية بلرستان الكربى تويف بعد سـنة         يف حـدود سـنة     _م مبـدة    ١١٥٥/هـ
علي جد ابا طاهر  بينما يذكر قاضي غفاري ان      ) ٥٤٠ ص ،تاريخ كزيده (_ م١١٦٠/هـ٥٥٥

ويف احلقيقة ان ابا طاهر تـوىف    , )١٧٠جهان آرا، ص  (م  ١١٨٧/هـ٥٨٤قتل بيد الشول سنة     
  ).١٨٦-٩/١٨٥,اجلامع املختصر(م١٢٠٥/هـ٦٠٢سنة 

كما اليتفق مع محـد  ,وترجم ابن الفوطي أليب طاهر وجيعله أبن علي بن الكوركلي اللري  
 و ينفي انتماءهم اىل الكرد الوافدين مـن بـالد           اهللا املستويف حول أصل أمراء لرستان الكربى      

الشام اىل لرستان و يشري اىل اهنم من احفاد األمري عز الدولة هزار أسب بن بنكري بن عيـاض                   
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و ((و يقول يف هناية ترمجة هزارأسـب      )) ملك اجلبال ) ((م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت(اللري الكردي   
هـذه  ((األمري هبلوان أبن هزاراسب     و يضيف يف ترمجة     ))  يف أيدي اوالده   -أي بالد اللر  –هي  

  ). ٣/٣٣, ٥٠- ٢/٤٩٠, ١/٣٦٢,معجم األلقاب ))(البالد يف أهتماهم اىل اآلن
   

  :فيـلـي
يشكل الكرد الفيلي شرحية كبرية من الشعب الكردي، واستوطنوا منذ القـدم يف منطقـة               

 –حلدود العراقية   بشتكوه وبيشكوه، وتشغل بالدهم يف الوقت احلاضر حيزاً واسعاً على جانيب ا           
االيرانية، ويقول ايرج افشار أن فيلي صار امساً للرستان الصغرى منذ بداية العهـد الـصفوي                

، غري أن فيلي كاسم لقبيلة أقدم من العهد الصفوي بقرن مـن             )٣٤٧جادرنشينان، ص , إيلها(
عـود إىل سـنة     ولعل أول إشارة تارخيية إىل الكرد الفيليني بامسهم احلايل ي         ,الزمان على األقل    

م، وكانوا يقيمون يف منديل وإعماهلا عما هو عليه اليوم، حني عربت قطعات             ١٤٠٢/هـ٨٠٥
وهنب العساكر أمـواهلم    )) أحشام ساكي وفيلي  ((ودامهت  ) ديزفول(اجليش التيموري دزبول    

  ).١٩٥، التاريخ الغياثي، ص٢/٢٧٨اليزدي، ظفرنامه، (
   

  : قاتـانـي-القحطانيـة 
جمهولة بإقليم آذربيجان وال توجد حوهلا سوى رواية واحدة وهي جارة قبيلـة     قبيلة كردية   

، وكان زعيم القحطانية الفضل بن أمحد الكردي        ))صنف من األكراد  ((اهلذبانية، وصفت بأهنا    
ـ ٣٤٩من قادة جستان بن شرمزن الديلمي وله ذكر يف حوادث سنة             جتـارب  ( م  ٩٦٠/هـ

  .اآلن من القبائل الكردية اليزيدية قاتاين –، وكاتاين )١٧٩/ ٢األمم، 
  

  : ؟õìbm‹ØM @õ†ŠóGardi –القرتـاوية 
من قبائل بالد أربيل خالل العهد املغويل، وكانت مناطق سكناها تبدأ من بـالد البـست                

ومواضـع أخـرى    ) ؟) (دربنـد كوَمـسبان   –قََربوىل(ومتتد لتشمل دربند القرابلي     ) َبستورة(
اية التجار واملسافرين وهناك تشابه لفظي بني الكرتاوية وكه         وأسندت إليها خفارة الدربند ومح    

  ).١٢٧-٣/١٢٦مسالك االبصار، (ردى، كما إن كلتامها من قبائل اربيل 
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ò‹Ô›Ø@íÝ:  
كانت مع قبيلة آق كجلو تقيمان بنواحي ماردين خالل عهد دوليت التركمان القره قوينلو              

  ).٢٣٤كتاب دياربكرية، ص (واآلق قوينلو 
  

ÕÜaóï“î‹@@
عرفت هذه القبيلة الكردية بالقريشية نسبة إىل موطنها بوادي القريشية قرب بلدة طنــزة              
باقليم اجلزيرة، وليس هلا أية عالقة بقبيلة قريش، وتصدى الكرد القريشية للمغـول وقـاتلوهم               

، وكانت هناك قرية باسم القريشية )٩/٣٨٥الكامل، (م ١٢٣١/هـ٦٢٨واوقفوا زحفهم سنة    
  ).٤/٣٣٧معجم البلدان، (نطقة نفسها إشتهرت بتفاحها يف امل

وإحتفظت بأمسها حىت العهد العثماين، وهي ضمن القبائل املوالية         ) قرشي(وبقيت القريشية   
  ).٢٧٤-٢٧٣شرفنامه، ص(لإلمارة البختية، وكانت قلعة كيور خاضعة هلا ولعشرية كارسي 

  
  ):؟( كوهـي –القوهية 

الكوران ورد ذكرها مرة واحد فقط،      -مبا هي من بطون اجلورقان      من قبائل إقليم اجلبال ور    
كرمانشاهـ وخولنجان وقلعة   –وإن كانت هلا ما تشبه إمارة صغرية، وكانت مدينيت قرماسني           

م حني أستوىل حسام الدولة فارس بن حممد        ١٠٣٨/هـ٤٣٠أرنبة خاضعة لتصرفها حىت سنة      
  ).١٨–٨/١٧الكامل، (إمارته بن عناز الشاذجناين على ممتلكاهتا وأحلقها ب

  
  : قَيُمورى–القيمريـة 

 قبيلة كبرية ومعروفة منذ عهد األيويب وعرفت باسم قلعتها قيمر وهي مقر أمرائها وعاصمة            
  .إمارهتا الوراثية

     وأضطلع أمراء القيمرية بدور بارز ومؤثر يف أحداث بالد الشام خالل فتـرة انتقـال               
ماليك، ودافعوا باخالص وتفان عن االيـوبيني يف صـراعهم مـع            السلطة من االيوبيني اىل امل    

  :املماليك االتراك وكذلك يف التصدي حلمالت املغول على بالد الشام  ومن ابرز امراء القيمرية

 QRU

-٦٠٠( االمري ناصر الدين احلسني بن عزيز بن ايب الفوارس بـن موسـك القيمـري                 -
مرآة الزمان،  ,٢٥٠/ ١٣لبداية والنهاية،   ا(واقف املدرسة القيمرية    ) م١٢٦٧-١٢٠٣/هـ٦٦٥
٧٦٢ – ٧٦٠/ ١.(  

  ). بالفارسية٥١اقسرائي، مسامرة األخبار، ص ( عالء الدين القيمري -
 األمري سيف الدين أبو احلسن يوسف بن أيب الفوارس بن موسك القيمري، وصف بــ              -

فح جبل قاسيون بدمشق    واقف مارستان الصاحلية بس   ) أكرب األمراء القيمرية  (و  ) األمري الكبري (
  ).١٩٥/ ١٣البداية والنهاية، (

م يف احلملة األيوبية على مصر      ١٢٥٠/ هـ٦٤٨قتل سنة   ,  ضياء الدين يوسف القيمري    -
  ).٧-٧/٦ ,النجوم الزاهرة ,٢/٢٩١ ,تأريخ أبو الفداء(و شهاب الدين القيمري وغريهم 
  .ة صغرية بقلعة قيمرفقد اقام امراء القيمرية امار ,          أما يف كردستان
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  :قلعة قيمر
 على الرغم مـن  ايام االيوبينيمعروفة حىت  املنسوبة اليها   مل تكن قلعة قيمر والقبيلة القيمرية       

 الالحقة، وأول نص تارخيي عنها أورده ياقوت الذي مل يكن لـه             العهودالشهرة اليت نالتها يف     
 فعرفها تعريفا ال خيلو من التعميم، فال يساعد على تعيني موضعها             معلومات دقيقة عنها،   هبدور

قلعة يف اجلبال بني املوصل     ((ها بني مدن وبلدات وقالع دياربكر املتعددة، فذكر         عوحتديد موق 
معجـم ابلـدان،     ())وخالط، ينسب إليها مجاعة من األمراء باملوصل وخالط وهم أكـراد          

مرية يف أحداث بالد الشام ومصر أواخر العهد األيـويب          ، وبعد تنامي دور أمراء القي     )٤/٤٢٤
على الـصعيدين اجلهـادي     بفضل جهودهم املشهودة    وتعاظم شأهنم   ومطلع العهد اململوكي    

صارت قلعة قيمر مشهورة ومعروفة عند املؤرخني الشاميني واملصريني، وكانوا على           , والعمراين
ذيل مرآة الزمان،   ( سَيرتى   – سعرت   –د   فهي كائنة بالقرب من اسعر     ،اخبارهاعلم واطالع ب  

عيون التواريخ،  (  بوتان   – عمرابن   بينها وبني جزيرة     ,)٢١/٢٥٠، الوايف بالوفيات،    ٤/١٧٤
هـرور مبنطقـة    وقمري  بني قرييت   الواقعة  ) القومرىه  ك(وهي ليست قلعة قمري     ) ٢١/٣١٥

  . دهوك–بروارى باال 
ونواحيها وقراها وضياعها بالقيمرية نسبة إليهـا،  قيمر  بقلعة  وعرفت القبيلة الكردية املقيمة     

  .ومقر حكم أمراءهاامارهتا فهي قاعدة 
  

  :قيام اإلمارة القيمرية
مل تبني املصادر التأرخيية مىت أقام أمراء القيمرية إمارهتم  الصغرية وكيف متت هلم الـسيطرة         

 غري أن حبلول القرن السابع      ،يبعلى قلعة قيمر ويبقى تاريخ القبيلة جمهول متاماً حىت العهد األيو          
)) أعيـان األمـراء   (( يالحظ أن أمراء القيمرية أصبحوا يف عداد         الثالث عشر امليالدي  /اهلجري

، ومن ذوي الشأن والسلطة والتأثري على جمرى األحـداث اجلاريـة            )٤/٤٢٤معجم البلدان،   (
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مؤثر يف مناصرة ودعـم     بإقليم اجلزيرة ودياربكر خالل النصف األول من القرن املذكور ودور           
  :ية وسالجقة الروم واملغول، وهم اخلوارزممع  اإلقليمية م يف صراعاهتملوك آل ايوب

  ) :م١٣/هـ٧الربع األول من القرن (ين أبو الفوارس بن موسك داألمري أسد ال -١
ـ              األمـراء   غالبيـة    و ةيعد األمري أسد الدين أبا الفوارس أول من عرف من أمراء القيمري

يات القيمرية هم من أوالده وأحفاده، وكان أمري قلعة قيمر يف حقبة تارخييـة ميكـن                والشخص
م ومل يسجل له أي دور ومشاركة يف        ١٢٢٣ -١١٩٨ /هـ٦٢٠ -٥٩٥  بني  ختمينا حصرها

، ١٣/١٩٥ البدايـة والنهايـة،   ،    ٤/٤٢٤معجم البلـدان،  (األحداث، وخلف عدة أوالد   
١٤/١٤٤.(  

  
ـ ٦٤٨-٦٢٠( الفـوارس القيمـري      حلسني بـن أيب    األمري حسام الدين ا    -٢  / هـ

  ) :م١٢٥٠-١٢٢٣
 أن األمري حسام الدين احلسني خلف أباه يف احلكـم، وكـان             ثيستدل من سري االحدا   

-٦١٥(معاصراً للملك االشرف موسى بن امللك العادل سيف الـدين أبـو بكـر األيـويب                 
يوبيون سيطرهتم إىل إقلـيم      وملا مد األ   ،أمري اجلزيرة ومن أمرائه   ) م١٢٣٧-١٢١٨/ هـ٦٣٥

اجلزيرة وديابكر سعوا إىل االتصال باألمراء وزعماء القبائل الكردية وأصحاب القالع الكـرد             
وحثوهم على االنضمام إليهم واالخنراط برجاالهتم واتباعهم يف صـفوف اجلـيش األيـويب،              

  :ورتبوهم يف فرق عسكرية خاصة وأناطوا قيادهتا هبم، ونذكر منهم
  .)١/٣٠املنهل الصايف، ( ))من بيت كبري يف األكراد((بنو زكري وهم  أمراء -
  ).الطوري( امراء  بيت -
  . من القيمرية بن موسك الفوارس أبو أمراء آل-

التحق األمري حسام الدين القيمري بامللك االشرف األيويب وغدا أحد قادة جيشه الكبـار              
ضع اهتمامه واعتماده، فزوجه من أخته      بدياربكر وأخالط، وكان حمل ثقة امللك االشرف ومو       

 جامع التـواريخ،    ،٢/١٨٢شاى،  ك،اجلويين، تاريخ جهان  ٢٠٢ص التاريخ املنصوري، (من أمه   
  .)٤٦٥ص
كان األمري حسام الدين القيمري ضمن اجليش األيويب مبدينة أخالط، حني دامهها جالل             و

ـ ٦٢٦سنة  ) م١٢٣١-١٢٢٠/ هـ٦٢٨-٦١٧(الدين خوارزمشاه    شـدد  م و ١٢٢٩/هـ
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 فأبلى األمري القيمري بالء حسناً يف املقاومة        ،احلصار عليها بنصب عدة منجنيقات يف ما حوهلا       
، وحـني   )٩/٣٨٠، الكامل،   ١٨٦-١٨٤التاريخ املنصوري، ص  (والتصدي للخوارزمية الغزاة    

 هناية مجادى األوىل    –هـ  ٦٢٦شوال  (اقتحمت اخلوارزمية املدينة بعد حصار دام سبعة أشهر         
ها، وقع األمري حسام الدين يف األسر إال انه افلت مـن قبـضة اخلوارزميـة                ت واحتل )هـ٦٢٧

عن ضعف اخلوارزمي وقلة من     ((وخرج من أخالط هاربا وسار إىل االشرف بالرقة وحكى له           
-٦١٥(، فأرسـله االشـرف إىل أخيـه امللـك الكامـل             ))معه واهنم غري عاجزين عنـه     

طلعه على حقيقة األوضـاع واملوقـف       ر بدمشق لي  صصاحب م ) م١٢٣٧-١٢١٨/هـ٦٣٥
 من أمراء   ك عز الدين أيب   – كوصلت كتب أيب  (( ويذكر ابن نظيف احلموي      ,القائم بأخالط   
  بتشديد اخلوارزمي عليهم ويف عزمه       - أسرهم خوارزمشاه بأخالط   ومن الذين    امللك االشرف 

اه، فصب جـام    ، وأثار هروب القيمري حفيظة خوارزمش     )) حلنقه    القيمري ةخنقهم بعد هرب  
  ).١٤٣التاريخ املنصوري،ص(غضبه على بقية األمراء األسرى عنده وعاملهم بالقسوة والشدة 

وساءت عالقة حسام الدين القيمري بامللك االشرف، فنقم عليه االشرف وعزله عن مـا              
يتوالها وادخله السجن مث اطلق سراحه، ففارق حسام الدين خدمة االشرف واتصل بالسلطان             

وسلم اليه خالط وما بيده     )) انا افتح لك البالد   (( دين كيقباد األول السلجوقي وبني له       عالء ال 
  ).١٧٣، ١٥٥ ص،التاريخ املنصوري(م ١٢٣٢/هـ٦٣٠من االعمال سنة 

عاد حسام الدين القيمري بعد بضع سنوات اىل صفوف االيوبيني وخدم عند امللك الناصر              
ب مدرسة للـشافعية عرفـت باملدرسـة        م حبل ١٢٤٨/هـ٦٤٦يوسف امري حلب وبىن سنة      

، كما شارك يف احلملة االيوبيـة علـى مـصر سـنة             )١/٢٦٢االعالق اخلطرية،   (القيمرية  
فاصيب يف معركة العباسة ومات بعد ايام ومحل جثمانه وجثمـان اخيـه       , م١٢٥٠/هـ٦٤٨

  ).١/٢٦٢ل، احلنبلي، االنس اجلليل يف تاريخ القدس واخللي(ضياء الدين اىل القدس، فدفنا هبا 
  
  :)؟ ( ز بن أىب الفوارس القيمري مشس الدين عزي -٣

)) إجالء األمـراء  (( وبالرغم من كونه من      ،الراحج هو االبن األكرب ألىب الفوارس القيمري      
، فلم نعثر على أي خرب له يف املصادر، وهـو           )١/٤٤٢،الدارس،  ١٢/٢٦١الوايف بالوفيات، (

م ١٢٠٣/ هـ٦٠٠يمر سنة قبو املعايل احلسني املولود بقلعة ناصر الدين أ  )) األمري الكبري ((والد  
ذيل (م  ١٢٦٦/هـ٦٦٥واملتوىف بالساحل الشامي مرابطاً سنة      وباين املدرسة القيمرية بدمشق،     
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، ٢٠/٣٥١، عيـون التـواريخ،      ٢٦٢ – ١٢/٢٦١، الوايف بالوفيات،    ٢/٣٦٩مرآة الزمان،   
  .)١٣/٢٥٠البداية والنهاية، 

أمراء القيمرية الذين ثبت لدينا بأهنم تولـوا        ان احلديث هنا يدور حول       وينبغي اإلشارة إىل  
ـ ٦٤٢سنة   احلكم بقلعة قيمر قبل وبعد هجرة القيمرية إىل الديار الشامية          م وان  ١٢٤٤/ هـ

ضياء الدين موسى وسيف الدين يوسف وشهاب الدين الكبري         (ز دور أمراء القيمرية الكبار      اابر
 ببالد الشام يف توجيه األحداث خالل الفتـرة          وغريهم   )ن احلسني وعز الدين حممد وناصر الدي    

ثرهم اجلهادية يف الساحل الشامي ومشاريعهم العمرانية       مآاالنتقالية من األيوبيني إىل املماليك و     
 تستلزم، وما هلم من أعمال الرب واخلريات واحلسنات         من مدارس ومساجد ومستشفيات   اخلريية

 دراسة لنا باللغة الكردية عن الكرد القيمرية ودورهم اجلهـادي           ينظر(لبحثها مستفيضةدراسة  
, ) ١٧( العـدد    ،املنشورة يف جملة جامعة الـسليمانية     , ومآثرهم العمرانية يف بالد الشام ومصر     

  ).٥٤-٢٧، ص)٢٠٠٦السليمانية (
  
  ) :م١٢٤٥/ هـ٦٤٣ -؟ (األمري جنم الدين القيمري  -٤

م ودفن  ١٢٤٥/هـ٦٤٣ إىل الشام وتويف بدمشق سنة       أمري جمهول من القيمريني املهاجرين    
 الذي انفرد بنقل خرب وفاة األمـري جنـم الـدين            أبو شامة ح عبارة   يصحت باالمكانباجلبل، و 
)) جنم الدين القيمري عم ناصر الدين     (( إىل  )) جنم الدين القيمري عمر ناصر الدين     ((القيمري  

مشس الدين عزيز القيمري املعاصر لـه       ن  بناصر الدين احلسني     ويقصد) ١٧٨ ذيل الروضتني، (
  .وهو من اشهر أمراء القيمرية

  
  ):م١٢٥٦/ هـ٦٥٤ -؟ (األمري سيف الدين يوسف بن أىب الفوارس القيمري  -٥

وكان اكرب األمراء يف آخر عمره وأعظمهـم         ((:وصف املؤرخون األمري سيف الدين القيمري     
قيمرية وغريهم يتأدبون معه ويقفون يف خدمته وهم        مكانة و أعالهم مهة ومجيع أمراء األكراد من ال        

من أجل األمـراء وأبطـاهلم       ((،)٤٤-١/٤٣ذيل مرآة الزمان،    )) (بني يديه كاالتباع مطاعاً فيهم    
عيـون  )) ( من امللوك  ةمن أكابر األمراء وله املكانة العلي     ((و  ) ٣/٢٧٠الذهيب، العرب، )) (املذكورين
 يقفون بني يديه    – أي الكرد    – أكرب أمراء القيمرية، كانوا      ...رياألمري الكب ((و  ) ٢٠/٨٣التواريخ،  

  .)١٣/١٩٥اية والنهاية،دالب())كما تعامل امللوك
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وكان هكذا فعالً بدمشق والشام، أما بقلعة قيمر فلسنا نعلم على وجه التأكيد هل حكم وتأمر                
عيون التـواريخ،   (يمر  أم ال؟ ويقول الكتيب يف رواية مشكوك من دقتها انه هو أبن أخت صاحب ق              

يقال إنـه   (( والصحيح هو أبن صاحب قيمر األمري أسد الدين القيمري، ويذكر الذهيب            ) ٢٠/٨٣
  .)١٤٨، ص)هـ٦٦٠-٦٥١(تاريخ اإلسالم، حوادث )) (أبن صاحب قيمر

صاحب قلعة قيمر املـشهورة وأن    ((مث أن من الثابت لدينا أن حفيده عز الدين علي عرف بأنه             
  .)٢١/٣١٥، عيون التواريخ، ٤/١٧٤ذيل مرآة الزمان، )) (ت إليه من أسالفهالقلعة انتقل

  
  : األمري ناصر الدين عيسى بن سيف الدين يوسف القيمري -٦

     مل ختربنا املصادر باملعلومات عنه سوى انه ألتحق  مع ابيه واعمامه بامللك الصاحل جنم الدين                
ع كوكبة من االمراء الكرد يف احلملة االيوبية اليت         م وقتل م  ١٢٤٤/هـ٦٤٢االيويب امري مصر  سنة      

قادها امللك الناصر يوسف امري دمشق وحلب هبدف استرداد مصر من املماليـك االتـراك سـنة                 
  ).٦٠، ص)هـ٦٥٠-٦٤١حوادث (تاريخ االسالم (م١٢٥٠/هـ٦٤٨
  
 األمري عز الدين علي بن ناصر الدين عيسى بن سـيف الـدين يوسـف القيمـري                  -٧

  :وسقوط اإلمارة القيمرية) م١٢٨٢/ هـ٦٨١ت(
م واختار البقاء مبسقط راسه بعد هجرة ابيـه         ١٢٤٣/هـ٦٤١ولد بقلعة قيمر يف حدود عام       

تـاريخ  (واعمامه اىل بالد الشام ومصر، اما اخيه مجال الدين يوسف فتحول اىل مصر واستقر هبا                
  ).٣/٧٠٤اجلزري، 

سلطات احمللية الكردية وسقطت قلعة قيمر بيدهم،       وملا احتل املغول اقليم اجلزيرة وقضوا على ال       
فخدم مـدة مث بطـل اخلدمـة وتـويف سـنة            , اضطر االمري عزالدين اىل التوجه اىل بالد الشام         

عيـون  , ٤/١٧٤,ذيل مراة الزمـان     (وبوفاته سقطت االمارة القيمرية هنائيا      , م١٢٨٢/هـ٦٨١
  ).٢١/٢٥٠,التواريخ 

  
  :كاجكي

ضي واملدرس صدر الدين حممد الكردي الكاجكي قاضي بلـدة منـبج            من املنسوبني إليها القا   
 – ١٢٢٦/ هـ٦٢٧ – ٦٢٣(ومدرس املدرسة النورية حبلب، توىل التدريس هبا ملدة أربع سنوات      

االعـالق اخلطـرية،    ( وحتول إىل مدينة مرعش وتوىل القضاء والوزارة فيها وتويف هبا           ) م١٢٣٠
١/١/٢٥٠.(  
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  :الكدوانيـة
 قبيلة الكدوانية يف أحداث كردستان، لذلك يكون من الصعب تعـيني مكـان              مل ترد أخبار  

اقامتها، وهاجرت مجاعات منها إىل احلجاز وبالد الشام ومصر كغريها من القبائل الكردية ونبغ من               
الكدوانية املهاجرين مجال الدين يوسف بن بابا بن عمر بن حممود بن رستم الكدواين الـشافعي،                

الضوء الالمع، )) (باملدينة على خري كبري) م١٤٩٤/هـ٨٩٩(وهو اآلن سنة ((ه يقول السخاوي عن
٣٠٣/ ١٠.(  

  
  :ôÜłó   Gallalli – اجلاللية  -الكالليـة 

وأعرقها، وأول  ) كركوك(اجلاللية أو الكاللية هي من أكرب قبائل شهرزور وداقوق والكرخيين           
م، ثار الكرد   ٩٢٦/هـ٣١٤ ويف سنة    ،)٦/٣٦الكامل،  (م  ٨٨١/هـ٢٦٧خرب عنها يعود إىل سنة      

  ).١٨٣/ ٦الكامل، (اجلاللية بوجه أيب اهليجاء عبد اهللا بن محدان وايل املوصل وشهرزور 
ـ       ـ   )اجلاللية(وثبتت مصادر العصر العباسي أسم القبيلة ب التنبيه ) ( ôÜłó@(، وهو تعريب ل

، أمـا   )٦/٣٦,الكامـل   ,١٠ص,الرسالة الثانية   ,٢/١٢٤,مروج الذهب   ,٩٤ص,واألشراف
مصادر العهد املغويل وكذلك املصادر اململوكية فأوردت أمسها بالكاللية تارة واجلاللية تـارة             

-٣/١٢٥,مـسالك األبـصار     ,٨٨ص,الروض الزاهر ,٣٣٣ص,تأريخ امللك الظاهر    (أخرى  
ويعتقد النقشبندي ان الكاللية هي غري اجلاللية وامنـا قبيلـة           , ) ٢/٣٠٧,هناية األرب   , ١٢٦

 وما زالت حتتفظ كل من اجلاللية والكاللية بامسها القدمي          ،مستقلة ال متت بصلة باجلاللية    اخرى  
، بينما  )٢١٨ص) ٨( العدد   ، جملة جامعة السليمانية   ،الرسالة الثانية ملسعربن مهلهل و شهرزور     (

ـ    ،نستدل من اقوال املؤرخني ما تفيد اهنم المييزون بني الكاللية و اجلاللية            دين  فاالمري شرف ال
بن السالر امري اربيل وأشنويه يف اواخر العصر العباسي وابان الغزو املغويل نسب اىل الكالليـة                

يف حني نسب معاصره الفقيـه ابـا        ) ٨٨ ص ،، الروض الزاهر  ٣٣٣ ص ،تاريخ امللك الظاهر  (
 احلسن عبداهللا بن شروين اىل اجلاللية وهو من قرية باكلبا القريبة من اربيل ومن اصدقاء ياقوت               

وُنِسب ايضاً عزالـدين عبـدالعزيز      ) ١/٣٢٨,معجم البلدان   )(م١٢٢٩/هـ٦٢٦ت(احلموي  
كما عرف مجيـع فـروع اجلالليـة        , )١/٢٣٦معجم االلقاب،   (الكاتب االربلي اىل اجلاللية     

مـسالك  (املنتشرة يف درتنك و الكرخيين و داقوق و أربيل و أشنويه يف هذا العهد بالكالليـة              
  . )١٢٦-٣/١٢٥ ،االبصار
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  وأشتهر من اجلاللية خالل العصر األتابكي  األمري جماهد الدين بزان بن مامني الكـردي               
نـور  (صاحب صرخد وأحد مقدمي اجليش النـوري        ) م١١٦٠/هـ٥٥٥ت) (أمري األكراد (

وأبلى جماهد الدين بـالءاً حـسناً يف التـصدي          , بدمشق وبالد الشام  ) الدين حممود بن زنكي   
ملا هو موصوف به من الشهامة والبسالة وأصالة        ((... ه القالنسي عنه    للصليبيني، يقول معاصر  

وموصوف بالشجاعة والبسالة والسماحة، مواظب عن بث       ... الرأي واملعرفة مبواقف احلروب   
، ٣٠٦ذيـل تـاريخ دمـشق، ص      ...)) (الصالة والصدقات يف املساكني والضعفاء والفقراء     

  ).١/٤٥٢, املدارسالدارس يف تأريخ,٣٤٣-١/٣٤٢,الروضتني ,٣٥٩
وبىن األمري جماهد الدين من ماله اخلاص مسجداً بظاهر باب الفراديس بدمـشق وكـذلك           

ذيل تاريخ دمـشق، ص     ) (م١١٦٠/هـ٥٥٥(املدرسة اجملاهدية، تويف األمري جماهد الدين سنة        
  ).٤٥٥-٢/٤٥١,الدارس  ,٢٤٨,/١/١, األعالق اخلطرية,٣٥٩

وهناوند إىل ) ؟(ة تقيم بثالث مواضع، طائفة ومقامها دانترك وخالل العهد املغويل كانت الكاللي
قرب شهرزور، وطائفة أخرى تقيم بنواحي داقوق وكركوك، وطائفة ثالثة بأشنويه التابعة إلقلـيم              

، كما جند الكاللية ببالد أربيل، وكان امللك شرف الدين بن )٣/١٢٥مسالك األبصار، (آذربيجان 
م، مترد أفراد قبيلته على     ١٢٦٠/هـ٦٥٨وملا قتل شرف الدين سنة      سالر من الكاللية كما ذكر،      

املغول وتركوا اربيل ونزحوا إىل بالد الشام والتحقوا باملماليك ومن بينهم األمري تاج الدين شروان               
أخو امللك شرف الدين وأبن أخته األمري ركن الدين ومعهما سبعون           ] والصحيح سالر [بن محدان   

  ).٣/١٢٥، مسالك اإلبصار، ٣٣٣ الظاهر، ص تاريخ امللك( فارساً 
  :ونبغ من كالليي أشنويه واربيل كتاب وأدباء ورجال اإلدارة منهم

  ).١/٣٢٨, معجم البلدان( الفقيه ابو احلسن عبداهللا بن شروين اجلاليل-
 الكاتب عز الدين أبو اجملد عبد العزيز علي بن أيب اهليجاء االربلي اجلاليل ناظر الكوفـة                 -

  ).١/٢٣٦م االلقاب، معج(
 األديب عز الدين أبو علي احلسن بن علي بن أيب اهليجاء االربلي أخو عز الـدين عبـد                   -

معجـم  (م أبيات من الـشعر      ١٢٨٨/هـ٦٨٧العزيز، وكان شاعراً أنشد البن الفوطي سنة        
  ).١/١٣٥االلقاب، 

-٢١٨ص,شهرزور  الرسالة الثانية و    (وتنتشر الكاللية اآلن يف إحناء متفرقة من كردستان         
٢١٩.(  
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  :كلهر
ومواطنها تشمل منذ القدم درتنـك     , ميثل الكلهر الفرع الثالث من فروع الشعب الكردي         

وقصرشريين وسربل ذهاب وما هيدشت و خضعت هذه االحناء لسالالهتم احلاكمة منذ القرن             
بات ، وعلى إثر التقل   )٥٣٨-٥٣٥،  ٥٢شرفنامه، ص (اخلامس عشر امليالدي    / التاسع اهلجري   

 ،السياسية اليت شهدهتا املنطقة والنامجة عن صراعات االق قوينلو  والـصفويون والعثمـانيون             
نزحت جماميع من الكلهر إىل جهات اخرى من كردستان من ضمنها اطراف املوصل الـشرقية               

دفتـر طـابو العثمـاين لـسنة        (جنباً إىل جنب قبائل اخرى هي ايضاً من كردستان الشرقية           
  ).١٧٦ ص، كردستان اجلنوبية،قالً عن سعدي عثمانم ن١٥٤٠/هـ٩٤٦

وهناك آراء حديثة   ,مل يفسر املؤرخون القدامى منشأه ومدلوالته       ,وكلهر أسم تأرخيي قدمي     
آيت اهللا  ,)تعليقات املترجم (٥٣٤،٤٣ص, شرفنامه(لتفسريه مبنية على األجتهاد الشخصي فقط     

  ).٤١ص,جغرافياى تأرخيى أيوان غرب , حممدي 
  

  : كيكـي–ان الكيـك
من القبائل الكردية القدمية ببالد املوصل كما عليه احلال اليوم، ومعروفة منذ العصر العباسي               

 حياة الرعـي والتنقـل بـني    –أو قسم منها  –، وزاولت الكيكان    )٩٤التنبيه واإلشراف، ص  (
لـصيفية  املراعي مومسياً وكانت تشتو يف سهل املوصل وتتحول حبلول فصل الربيع إىل مراعيها ا      

بالزوزان، فتبيع أغنامها رخيصاً يف أسواق املوصل، وإمسها حـرف يف كتـاب الكامـل إىل                
  ).٩/٣٧٥الكامل، (الكليكان 

التحق أمراء الكيكان باأليوبيني وانتقلوا إىل مصر، إال أن دورهم السياسي غائب يف التاريخ              
نت له مع إخوانه إقطاعـات      األيويب، ومنهم األمري عز الدين خضر بن حممد الكيكاين الذي كا          

النابلـسي،  ( كبرية من  بساتني الكروم والنخيل بوالية الفيوم مبصر يف أواخر العهد األيـويب               
  ).١٤٩، ١٤٥تاريخ الفيوم وبالده، ص

بن األمري عز الدين موسى     ) ؟(ونعرف من أمراء الكيكان بكردستان األمري نور الدين بزغك        
دين باملوصل إبان الغزو املغويل لكردستان، فأذعن للمغـول         الكيكاين، وكان من األمراء املعدو    

 مراغة، مث متـرد     -فمنحوه األقطاعات وكلفوه خبفارة الطرقات ومحاية الطريق التجاري أربيل          
عليهم وهنب مواضع من بالد أربيل التابعة هلم وأغار على قطعات اجليش املغـويل، والتحـق                
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م ومعه خاله وأخ له وما يناهز مخـسني         ١٢٦٢/ـه٦٦٠بامللك الظاهر بيربس اململوكي سنة      
  ).٣٣٣تاريخ امللك الظاهر، ص( فارساً 

  .وتعرف الكيكان يف الوقت احلاضر  بكيكي وال توجد عالقة بينها وبني الكاكائية
  

  :لوري -  اللرّية–اللّر 
 املقيمة   اللرّية هو االسم العام جلميع القبائل والطوائف والبطون واجلماعات الكردية          –اللوّر  

وال يوجـد     ) ٢٥ ,٥/١٦معجم البلدان،   (باملنطقة اليت عرفت تارخيياً بلرستان أي بالد اللّر         
الفاً يذكر حول تعيني حدودها، فهي البالد اليت تقع بني اقليم اجلبـال يف الـشمال واقلـيم                  خ

، تقـومي البلـدان   (  االهواز يف اجلنوب والعراق يف الغرب واصـفهان يف الـشرق             –خوزستان  
، وكانت تتبع إدارياً اقليم خوزستان اىل عهد اخلليفة هارون          )٤/٤٣٣، صبح االعشى،    ٣١٣ص

  .مث فصلت عنه واحلقت باقليم اجلبال التصاهلا به) م٨٠٩-٧٨٦/هـ١٩٣-١٧٠(الرشيد 
تتفق مصادر العصر العباسي على ان اللر من القبائل الكردية ونسبت امراؤها إىل الكرد وال               

، الكامـل،   ٢/١٢٤، مروج الذهب،    ٩٤التنبيه واالشراف، ص  ( غري ذلك    توجد ما تشري إىل   
، ابن سعيد املغريب،    ٢٠-١٦، مرآة الزمان، القسم اخلاص بتأريخ السالجقة، ص       ٩/٦١،  ٨/٤٤

وله بادية واقليم ورسـتاق  .. .اللور بلد بذاته  ((ويقول ابن حوقل    , )١٦١كتاب اجلغرافيا، ص    
، ويؤيده يـاقوت    )١/٤٠٠,نزهة املشتاق    ,٢٣٢رض، ص صورة اال )) (الغالب عليه االكراد    

وتلك النواحي تعرف هبم فيقال بالد      .. .اللُّر بالضم وتشديد الراء وهو جيل من االكراد       ((بقوله  
، ومنذ العهد املغويل جند ان املصادر التارخيية والفارسية منها          )٥/١٦معجم البلدان،   ..)) (.اللُّر

د واللُّر ومتيل إىل حساب اللر كقومية مستقلة حبـد ذاهتـا،            على وجه اخلصوص متيز بني الكر     
إىل االكراد واللر والشول وشبانكاره وخصص لكـل        )) مملكة اجلبال (( فالعمري قسم سكان    

اكراد ( ، وترد يف املصادر الفارسية اخبار الكرد واللر       )٣/١٢٤مسالك االبصار،   (منهم فصالً   
ص ,تاريخ أوجلايتو   ,٤١٩ص  ,تاريخ بناكيت   ,لبناكيتا(جنبا اىل جنب    )  كردان ولران  –والوار  
ومع ذلك  , )١٦٧، تاريخ جهان آرا، ص    ٢٧٥قاضي امحد غفاري، تاريخ نكارستان، ص     , ٦٦

مث ,) ٥٠شـرفنامه، ص  (اعد البدليسي الكرد اللّر الفرع الثاين من الفروع االربع لالمة الكردية            
ص , الـسلوك (لعهـد املغـويل     ما بعـد ا   ان أمراء اللر كانوا يعتربون انفسهم من الكرد اىل          

٢/٤٧١.(  

 QSU

  :ونقلت املصادر ثالثة أراء حول أصل تسمية اللور
مبضيق يدعى باللورية كول، ويقع     ) لور–لر( ان اللور نشأوا يف األصل مبوضع يقال له          -١

  .بوالية مانرود، فعرفوا بأسم منشأهم األول) كرد(على مقربة من ختوم قرية تسمى 
 – بالكسر   –لر  ( اللهجة اللورية    –كسوة باألشجار والغابات تدعى باللغة       ان اجلبال امل   -٢
 لور، ولري بالكردية تعين أي موضـع        –ولصعوبة التلفظ بدلوا الكسر اىل الضم فقالوا لر         ) لري

  .تكسوه االشجار والشجريات بكثافة
  . لور– ان اجلد األعلى لللور كان أمسه لر -٣

 أسطورتني حول أصل اللور، ووجد محد اهللا املـستويف ان           كما نقلت هذه املصادر روايتني    
تاريخ كزيـده،   (الرأي األول هو األقرب اىل الصحة، اما البدليسي فاكتفى بنقل الرأي األول             

  ).١٢٥شرفنامه، ص, ٢٠٦ص,،تأريخ نكارستان٣٥ص , ، منتخب التواريخ٥٣٧ص 
  :ساموميكن تقسم القبائل والطوائف والبطون اللورية إىل ثالثة أق

 قبائل لورستان الكربى يف اجلنوب وهي أكثر من مخس وعـشرين قبيلـة،              :القسم األول 
  :وهناك اختالف حول أمساء أكثرها

، عالئـي، لوتونـد،     )زاهديان(أستركي، مماكويه، خبتيارى، جوانكي، بيدانيان، زامديان       
 كوتوند، بوازكى، شنوند، زاكي، جاكي، هـاروين، أشـكي، كـوى، لـرياوى، ممـوىي،              

) ؟(، تواين، كسداين، مدحيـة   )ارملكي(، أوملكى   ôåïŽàbà، كمانكيشى،   )حبسفوي ؟ (حيفومي
، شـرفنامه،   ٤١–٤٠، منتخب التواريخ، ص   ٥٤١-٥٤٠تاريخ كزيده، ص  (اكورد، كوالرد   

  ).١٢٩ص
واجتمعت تلك القبائل على األمري هزار أسب حني توىل السلطة بلورستان الكربى عقـب              

/ ٩اجلامع املختـصر،    ( م  ١٢٠٥/هـ٦٠٢ حممد الفضلوي املتوىف سنة      وفاة والده ابا طاهر بن    
  ).٥٤١-٥٤٠تأريخ كزيده ص,١٨٦ –١٨٥

  : قبائل لورستان الصغرى يف الشمال:القسم الثاين
وهي ثالث قبائل كبرية سلبورى، سيواين أو سيلواين، أوتري، وتنقسم هذه القبائل بدروها             

ا ومنها أمراء لورسـتان الـصغرى، فـضلوىي         إىل عدة بطون وأفخاذ، جنكرويي وهي أكربه      
رخواركي، دري، وبرارند، مانكَره دار، وارى،      ) كاكَىي(، ستوند، آالين، كاهكاهي     )فضلي(

  ...)، خودكي، بندوئي، سلكي، خودكي)كَيز(أناركى، أبو العباسي، علي مامسىن، كيجاى 
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ردية أخرى ألهنا مل يكن      قبائل ال تعد من اللور األصليني وأمنا من أصول ك          :القسم الثالث 
منشأها االول وادي كول الذي ظهرت به قبائل اللور، وامنا عاشـت بلورسـتان الـصغرى                

  :واختلطت بسكاهنا وحتدثت باللهجة اللورية وهي
، ساكي، عبد امللكي، أيازكي، زنكنه،      )روزَبياىن(، لنبكي، روزهباين    )كورسكي(كركَسى  

، )هركـي (مد كماري، سامي، سهي، أسبان، أركي       شادلوىي، سنويندي، لك، داودعياين، حم    
–٥٤٩تاريخ كزيـده، ص     (ومسيت بعضها بأسم جدها األول وبعضها اآلخر بأسم موطنها          

  ).١٤١، شرفنامه، ص٥٣، منتخب التواريخ، ص٥٥٠
والتحقت مجاعات من الكرد اللرية بااليوبيني منذ أيام السلطان صالح الـدين وأسـتقر              

ومن علماء اللر الشيخ الصاحل ابـو عبـداهللا         , )٣/١٣٥,ك األبصار   مسال(معظهم ببالد الشام    
حممد بن حسن بن عيسى اللرستاين الذي كان يف خدمة مشس الدولة تورانشاه بن ايوب ورافقه                

و الشيخ تقي الدين    ) ٢/٣٢٥التكملة لوفيات النقلة،    (م  ١٢١٥/هـ٦١٢اىل اليمن وتويف سنة     
  )١/١٨٢السلوك، (اخلانقاه الصالحية  شيخ ,م ١٢١٤/هـ٦١١اللر املتوىف سنة 

  
  :لك

لك قبيلة كبرية تضم عشرات الفروع والبطون دون ان تكون من اللر االصليني، وأعـدها               
، كانت وال تزال تقـيم بـاجلزء        )٥٣منتخب التواريخ، ص  (أحد املؤرخني ضمن قبائل اللور      

د، فعرفت ديارهـا    الشمايل الشرقي من لورستان الصغرى ببلدات كوهدشت وهرسني ونورابا        
ـ       )لكستان(بـ فإن لك كانوا قرابة مئـة الـف    ) لك(، وفيما يتعلق بأصل تسمية هذه القبيلة ب

حممد أمني زكي، كـورد وكوردسـتان،       (ويعين بالفارسية مئة الف     ) لك(نسمة فعرفوا بـ    
، والتفسري الشائع بني اللك حول منشأ امسهم هو اهنم شعب وسط بني اللر و الكرد                )١/٣٩٢
  .من كلميت اللر والكرد) ك+ل( تركيب امسهم من مجع احلرفني االولني ومت

هلا فروع باماكن اخرى، وكانت ضـمن       , ولك كسائر قبائل لرستان الصغرى وكرماشان     
كوردستان اجلنوبية،  (القبائل الكردية باطراف املوصل منذ بدايات العصر العثماين يف اقل تقدير            

  .  من قبيلة لك تقيم يف حمافظيت أربيل وكركوكوال تزال هناك فروع وبطون) ١٧٦ص
ومن املنسوبني إىل لك الرجل الصاحل ابراهيم لك من زهاد العصور االسالمية املتأخرة الذي              
حتول ضرحيه إىل تربة بعد ان بنيت عليه قبة أرتادها الناس للتربك به، ونزل هبا تيمور لنك سـنة         

 QSW

 ،، روضـة الـصفا    ١٣٩-١٣٨ظفرنامه ص شامي،  (م يف طريقها إىل بغداد      ١٣٩٣/هـ٧٩٥
  ).١٨٥، التأريخ الغياثي، ص٦/٢١٥

  
  : الويين-اللوينية    

اكثـرهم رجـاالً   ((الالوينية ثاين اكرب قبيلة بشهرزور ايام الغزو املغويل بعد البابريية، فهما    
 ، واصاب امسها الكثري من التحريف والتشويه، ففي خمطوطة مسالك االمصار          ))واوفرهم امواالً 

) ٤/٣٧٤صبح االعـشى،    (اللوـه بدون تنقيط ونقلها القلقشندي هكذا اللوسة        ) ٣/١٢٦(
وامسها الصحيح هـو    ) ٧٢كرد در دائرة املعارف اسالم، ص     ) (الكوسا(وقرأه مينورسكي بـ    

  ).١٥٠-٧/١٤٩تاريخ ابن خلدون، ( الويين – اللوينية –لوين 
ية إىل بالد الشام ومنها إىل مصر فاملغرب             وسبق ان حتدثنا عن نزوح الالوينية مع البابري       

  ).ينظر البابريية(ونزوهلم عند املرتضى آخر ملوك املوحدين 
وبنو ) ؟(بنو محو   :      وكان زعيمهم يف ديار الغربة االمري اخلضر بن حممد، ومن اسرهم            

  ).٧/١٥٠تاريخ ابن خلدون، ) (؟(بوصة 
  

  :Mahgurdan ماهكردان –املـاجردان 
ببالد آذربيجان، مع ان    ) كنكاور(سعودي إىل ان املاجردان هي من قبائل  الكنكور          يشري امل 

وإذا علمنا إن كنكور هي ضمن      ) ١٢٤/ ٢مروج الذهب،   (كنكور مدينة تقع يف إقليم اجلبال       
  .ماهكردان فرع من الكوران–مناطق قبائل الكوران، فيمكن القول ان املاجردان

  
  : ماراىن–املارانية 
ة هي بطن كبري ومعروف من قبيلة اهلذبانية الكبرية، وموطنها طيلة العصر العباسـي              املاراني

  ).٢٤٣/ ٣، وفيات األعيان، ٢/١٥٦التكملة لوفيات النقلة، )) (باملروج حتت املوصل((
–٢٩٥(م، فعني اخلليفة املقتـدر      ٩٢١/هـ٣٠٩متردت املارانية على الدولة العباسية عام       

نصر احلاجب والياً على حرب املوصل ومعونتها، فقـضى         حممد بن   ) م٩٣٢–٩٠٨/هـ٣٢٠
الوايل العباسي على حركة الكرد املارانية وأرسل أكثر من مثانني رجالً منهم مقيدين إىل بغداد               

  ).٦/١٩٦الكامل، (
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  :القضاة بالديار املصرية إىل املارانية منهم) بنو درباس(وتنتمي أسرة 
باس بن فري بن جهم بن عبدوس املاراين قاضـي           صدر الدين عبد امللك بن عيسى بن در        -

م، ولد  ١١٧٠/هـ٥٦٦قضاة مصر للسلطان صالح الدين األيويب وابنه امللك األفضل منذ سنة            
التكملـة،  (م  ١٢٠٨/هـ٦٠٥م وتويف مبصر سنة     ١١٢٣/هـ٥١٧صدر الدين باملروج سنة     

  ).١٣/٥٢، البداية والنهاية، ٢٥٨-٢/٢٥٦
ـ ٦٠٢ – ٥١٦(عيسى بن درباس املاراين     القاضي ضياء الدين عثمان بن        – ١١٢٢/ هـ

و عمـر بـن     ))من أهل احلديث الذين رحلوا يف طلبه، كتب الكثري ومسع الكثري          ) ((م١٢٠٥
وحمي ) م١٢٦١/ هـ٦٥٩ت  (عيسى بن درباس املاراين و القاضي حممد بن عبد امللك املاراين            

  ).ليقات احملقق تع٢/٢٧٠، ١/٢١٥تاريخ اربل، (الدين بن عبد امللك وغريهم 
الواقعة باملروج، ومنهم عمر بن كويز ابن       ) كرمية( خطباء قرية    ،ومن املنسوبني اىل املارانية   

/ ٤معجم البلـدان،    (عبد اهللا بن احلسن أبو خليل املاراين خطيب كرمية وأبوه وجده من قبله              
٤٥٦.(  
  

  :Mazngan) ؟(البازجنان-املـازجنـان
 حمافظة شرياز   –نواحي أصفهان اجلنوبية املمتدة إىل إقليم فارس        املازجنان قبيلة كبرية، تقيم ب    

املسالك واملمالـك،   (احلالية، وامسها عند ابن خرداذبه واالصطخري واملسعودي  هو البازجنان           
وعند ابن حوقل هو املازجنان     ) ٩٤التنبيه واإلشراف، ص  , ٧٢-٦٨، مسالك املمالك،      ٤٧ص

مـروج  (املادجنـان   -ودي يف كتابه اآلخر بـامليم      كما ذكرها املسع  ) ٢٣٦صورة األرض،   (
الفـرج  (إىل املارخيان   ) م٩٩٤/هـ٣٨٤ت  (، وصحف امسها عند التنوخي      )٢/١٢٤الذهب،  
  ).٤/٢٢٨,بعد الشدة

وأقدم إشارة إىل قبيلة من القبائل الكردية يف املصادر اإلسالمية ختص املازجنان، حيث قطع              
رية قادمة من خراسان وتقصد العراق وهنبوهـا وسـلبوا          رجال املازجنان الطريق على قافلة جتا     

التجار واملسافرين كل ما حيملونه من السلع واالمتعة، وكان بينهم الشاعر دعبـل اخلزاعـي               
الفرج ( وجرت له قصة شيقة مع قطاع الطرق من املازجنان          ) م٨٦٠-٧٦٥/هـ٢٤٦-١٤٨(

  ).٤/٢٢٨بعد الشدة، 
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بزم البازجنان، وكانت قبلية البازجنان املقيمة بنواحي       وعرف أحد الزموم الكرد بإقليم فارس       
، صـورة األرض،    ٧٢مـسالك املمالـك، ص    (أصفهان هي يف األصل فرع من زم البازجنان         

وليس لألكراد خيل عتاق إال ما عند املازجنان املقيمني حبـدود           ((ويقول ابن حوقل    ) ٢٣٦ص
  ).٢٤٠صورة األرض، )) (أصفهان

مال أصفهان وقراها، بل كانت املنطقة آنذاك جزءاً من بـالد           وقد سكن الكرد بكثرة بأع    
الكرد، وقد أشارت املصادر التأرخيية مراراً إىل تواجد الكرد بأحنـاء أصـفهان، ففـي سـنة                 

م مثالً اجتمع حوايل عشرة أالف كردي حول أحد القادة اخلارجني عن طاعة             ٩٠٧/ هـ٢٩٥
لراجح أهنم كانوا من املازجنان، وقد شـارك        ، وا )١٣٧/ ١٠تأريخ الطربي،   (الدولة العباسية   

مـسالك   (زعماء املازجنان يف األحداث السياسية اليت شهدهتا بالد فارس وأصفهان واجلبـال             
  ).٨٧-٨٥املمالك، ص 

    و مازجنان ايضا قرية و ناحية تابعة لعقرة و سكاهنا من احلميدية بطن املازجنانية و منهم                
  ).ميديةينظر احل(األمري املبارز كاك

  
  : املـالكيـة-

زمـوم  (استقرت قبيلة املالكية بنواحي جريفت وبردشري بإقليم كرمان وهي يف األصل من             
ـ ٣٩١–٣٩٠(بإقليم فارس، واستعان أبو حممد القاسم بالكرد املالكيـة سـنة           ) األكراد / هـ
تـاريخ هـالل    (لقتال طاهر بن خلف، فاستدعاهم وتوجه هبم إىل دارزين          ) م١٠٠١–١٠٠٠
  ).٣٧٧ – ٣٧٦ايب، ص الص

  
 :ماهكي

وعرفت هبذا  ) ١/٣٩٤كورد وكوردستان،   (كرماشان  -ماهكي األن من  قبائل كرمانشاه       
وهي قلعة حصينة تابعـة لـبالد       ) منديل(االسم نسبة إىل قلعة املاهكي القريبة من البندنيجني         

ـ ٥٥٥-٥٣١(اللحف، ترد اخبارها كثرياً منذ عهد اخلليفة املقتفـي           ) م١١٦٠-١١٣٦/هـ
الكامـل،  (وبعده واللحف هي الناحية اليت تقع يف حلف جبال مهدان والدينور من جهة العراق               

  ).٥/١٤ ،، معجم البلدان٤٥، ٩/١٦
ويستدل من النصوص التارخيية ان لقبيلة املاهكي إمارة صغرية بقلعتها يطلق البدليسي عليها             

ف زعماءها  منذ عهـد      ، حيث كانت القلعة حتت تصر     )١٢١ ص ،شرفنامه(حكومة املاهكي   
، مث صارت اقطاعاً لألمري سرخاب بـن        )م٩٣٢-٩٠٨/هـ٣٢٠-٢٩٥(اخلليفة املقتدر باهللا    
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قبل ان خيـضعها    ) ٨/٥٧الكامل،  (م  ١٠٥٠/هـ٤٤٢حممد بن عناز الشازجناين حوايل  سنة        
امراء احلرب من التركمان لسيطرهتم ويستأثرون حبكمها وإيراداهتا فرضخت اخلالفة لـسطوهتم       

منـذ  )) التركمان و األكـراد   ((نحتها مع مجيع بالد اللحف اقطاعاً هلم وكانت القلعة بيد         وم
ـ ٥٦٦-٥٥٥(عهداخلليفة املقتدر اىل ان أعاد اخلليفة املستنجد بـاهللا           ) م١١٧٠-١١٦٠/هـ

  ).٧٩، ٧٢، ٦٦، ٩/٥٨الكامل، (السيطرة عليها وضمها إىل امالك اخلالفة 
م داهم  ١١٦٦/هـ٥٦٢املاهكي بيد اصحاهبا، ففي سنة      ويظهر ان اخلالفة ابقت ادارة قلعة       

مشلة صاحب خوزستان القلعة وطالب اخلالفة حبصة من البالد ووجه أبن اخيه قلج علـى رأس                
 ،الكامـل (ولعل القصد منها قبيلة املاهكي      )) طائفة من االكراد  (( جمموعة من العساكر لقتال     

٩٧-٩/٩٦.(  
السارق الذي خرج عن طاعة اخلالفة ومترد، فالقى        ومن امراء املاهكي عبدالوهاب الكردي      

 مث عفى عنه اخلليفة الناصر وأمر بـإطالق         ،م وقيد باحلديد  ١١٩١/هـ٥٨٧القبض عليه سنة    
تـاريخ االسـالم، حـوادث      ( وخلع عليه ومنحه كوسات واعالم واقطع له الدينور          ،سراحه

  ).٧٤، ص)هـ٥٩١-٥٨١(
    

 :احملمدية
)) ( يف جبل مـن جبـال املوصـل       (( فبالدها تقع    ،مدية بدقة مل حيدد املؤرخون موطن احمل    

، ومن احملتمل ان تكون احلميدية نفـسها او فـرع منـها،             )٢/٥٣٤االبشيهي، املستطرف،   
واحملمدية ايضاً قرية ببالد داسن شرقي املوصل والنواحي اليت جيري هبا هنر الزاب االعلى ومر هبا                

صورة االرض، ص   ( حممد بن حسنون الكردي      أبن حوقل وكانت معدودة ضمن اعمال األمري      
ت (، وهذه القرية بالذات هي مسقط رأس الشيخ خضر بن أيب بكر بن موسى املهراين                 )٢٦٠
شيخ امللك الظاهر بيربس اململوكي، واعدهتا املصادر املصرية من أعمـال           ) م١٢٧٧/هـ٦٧٦

شمالية والشرقية وأقرهبا    بوتان لكوهنا أكرب مركز حضري بنواحي املوصل ال        –جزيرة أبن عمر    
فاحملمدية هي القبيلـة الـيت      , )٣/٧٥١,،املقفى الكبري   ١٣/٢٨٧البداية والنهاية،   (من القرية   

استقرت بقرية احملمدية ومنها اخذت امسها او رمبا مسيت القرية بامسها ويف العهد املغويل كـان                
  ).٣/١٣٤ار، مسالك االبص(شروين  أمرياً للمحمدية وله من الرجال حنو ستمئة 
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  :املروانية
قبيلة غري معروفة حىت اواخر العهد الفاطمي، وتأرخيها جمهول يف كردستان وهي من قبائل              

) ٢/٦٣٥تاريخ اجلـزري،  (بوتان وعرفت باملروانية نسبة إىل أمري امسه مروان       -جزيرة ابن عمر  
 أمـراء   ، حيث ادعـى   )م٦٨٣–٦٨٢/هـ٦٥–٦٤(ال إىل اخلليفة األموي مروان بن احلكم        

املروانية جرياً على عادة غالبية األسر الكردية املتنفذة االنتماء إىل اخللفـاء وكبـار الـصحابة                
على الرغم من البعد    , وزعموا أهنم من أحفاد اخلليفة مروان جملرد تشابه اسم الشخصيتني ال غري           

ـ  ٤٠٥/ ٣ اخلطط املقريزية،    ،٢/٣٠٧هناية االرب،   (  الزمين الشاسع بينهما     ) ١/٤سلوك،  ، ال
  .يف إشارة إىل عدم قبوله هبا)) تزعم املروانية((واملقريزي نفسه الذي نقل مزاعم املروانية يقول 

التحق رجال من املروانية بالدولة الفاطمية يف عهدها األخري و منهم األمري سـيف الـدين                
 – ١١٥٤/ هـ٥٥٦ – ٥٤٩(احلسني بن أيب اهليجاء صهر الوزير الفاطمي الصاحل بن رزيك           

وتدل ألقابه على عظم شأنه     , و كان من األمراء املتنفذين الكبار يف وزارة أبن رزيك         ) م١١٦١
ذي , سيف الدين حـصن املـسلمني     ,األجل املظفر األمني  ((و علو مكانته يف البالط الفاطمي       

اهليجـاء  أيب عبداهللا احلسني بن األمري فارس الدولة أيب         , ميني أمري املؤمنني    , الفضائل و املناقب    
و ) ٤/٣٠٧, صبح األعشى   :وينظر   ,٢٢٧ص, اتعاظ احلنفا   , املقريزي  ))(الفائزي الصاحلي   

مذكوراً بالشجاعة مشهوراً وله تقدمة يف الدولة ومكانة وممارسة للحروب          … كان كردياً   ((
واليه تنسب خوخة حسني حبارة الـديلم بالقـاهرة         , )٨٧/ ٣اخلطط املقريزية،   ))  (وخربة هبا 

ئنة يف الزقاق الضيق املقابل ملن خيرج من درب األسواين، وكذلك محام الرصاصي باحلارة              الكا
ومن أمراء املروانية يف العهد اململوكي األمـري بـدر   ) ١٥٠،  ٨٧/ ٣اخلطط املقريزية،   (نفسها  

ـ ٧٣٣ت(الدين حسن وابنيه عالء الدين علي وشهاب الدين امحد           وغريهـم  ) م١٣٣٣/هـ
، البداية  ٣/١١٣٩, ١٢٥-١/١٢٤أعيان العصر،   , ٩٠٨, ٦٣٥،٣/٦٦٢/ ٢تاريخ اجلزري،   (

  ).١٠٥/ ١٤والنهاية، 
  

  : املستكان-املزدنكان
ومل نعثر على أية معلومات عنـها،       ) ٢/١٢٥مروج الذهب،   (ذكر املسعودي هذه القبيلة     
  .حلبجة-ومستكان اآلن قرية بشهرزور

  
  
  



 QTR

  : موكري-مكري 
غري اهنا ظهرت يف اواخر العصور الوسـطى علـى          هي من  قبائل بالد شهرزور باألصل،        

شكل زعامة قبلية بالناحية اجلنوبية الغربية من آذربيجان املتآمخة لشهرزور ويتزعمهـا األمـري              
 فانتزع ناحية درياس من التركمان اجلـابقلو مث         ،سيف الدين وهو االول من زعمائها االقوياء      

لدهائه وكثرة احتياله حسبما    ) مكار(ـ  بسط يده على جهات اخرى واحلقها بأمالكه ولقب ب        
  ).٤٨٥شرفنامه، ص(يرويها البدليسي ومن لقبه جاء اسم القبيلة موكري 

 صارم الكردي وشـهد     –وبعد وفاة سيف الدين، خلفه جنله صارم املعروف بصارم كرد           
عهده ظهور الشاه امساعيل الصفوي، وكان من القوة حبيث متكن من صد محلة عنيفة للصفويني               

لقزلباش استهدفت النيل منه، وحتصن رجاله باجلبال وصدوا املنافذ بوجه القزلباش وانزلوا هزمية             ا
نكراء هبم، وقتل يف املواجهة عبدي بيك شاملو و      سارو علي مهردار ومها قائدي احلملـة                     

احـسن  , ٢٧٠تاريخ جهان آرا، ص   , ٢٤٨ص,لب التواريخ , القزويين  (ومن رؤوس القزلباش    
  ).١٢١-٢/١٢٠،التواريخ

  
  : مليكان–ملكان 

أي امللـوك   )  مليكان -ملكان  (عرفت الساللة االيوبية احلاكمة حبصن كيفا بني الكرد بـ          
نظراً لكوهنم ينحدرون من امللوك االيوبيني، وتزايد عدد افراد العائلة االيوبية مبرور الوقت حىت              

  ).٣٢٢، ٣٠٧شرفنامه، ص(صارت قبيلة حبد ذاهتا اطلق البدليسي عليهم عشرية ملكان 
وتعد ايوبية حصن كيفا او امارة ملكان اىل جانب امارات هكاري والروزكية والبختيـة              

فبعد ان  , ابرز الكيانات السياسية الكردية بكردستان الشمالية خالل العصور االسالمية املتأخرة         
لعشر املـيالدي،   الثالث ا / اضمحل نفوذ االيوبيني السياسي منذ اواسط القرن السابع اهلجري          

ومت القضاء على االمارات و احلكومات اليت اقاموها مبصر وبالد الشام و اقليم اجلزيرة الواحدة               
تلو االخرى على يد املماليك االتراك و املغول، قدر لساللة ايوبية مغمورة ان حتـافظ علـى                 

رنني بعد زوال النفوذ    امالكها و اعماهلا و تداري السالطني املغول و حتتفظ بامارهتا الكثر من ق            
االيويب يف بالد الشام، تلك هي ايوبية حصن كيفا اليت على الرغم من اهنا ظلت صغرية و شبه                  
جمهولة خالل العهد املغويل، فاهنا أصبحت امارة معروفة ذات سلطة وسيادة ومعترف هبـا يف               

 عالقاهتم الودية مع     وقد حافظ ملوكها على    ،الرابع العشر امليالدي  /الثامن اهلجري اواخر القرن   
  .الدولة اململوكية مبصر والشام و عملوا على توطيدها باستمرار
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وقد امهل املؤرخون القدامى اخبار تلك اإلمارة، فال توجد يف كتاباهتم معلومـات كافيـة               
 لعرض تاريخ االيوبيني يف بالد احلصن،       ه شرفخان البدليسي  فصال من كتاب       عنها، وخصص   

ة عن كيفية قيام اإلمارة األيوبية  وسرية ملوكها، اال ان معلوماته مضطربة             فاورد  اخبار مفصل   
وغري دقيقة، والتتفق مع املعلومات القليلة اليت تقدمها املصادر اململوكية والفارسـية املعاصـرة        

، امر واضح ال    ة االيوبية فيه مثالً   نالء االيويب على  حصن كيفا وقيام السلط       يلألحداث، فاالست 
، وتطرق املؤرخون اليه باسهاب وبصريح العبارة، واليوجد أي اختالف فيما بينـهم،             لبس فيه 

بينما يورد البدليسي رواية غامضة حول ذلك ختتلف كل االخـتالف مـع الروايـة املتفـق                 
  .)٣١٤-٣٠٧شرفنامه، ص(عليها
  

:استالء األيوبيون على آمد و قيام ايوبيةحصن كيفا      
عسكر امللك الكامل عند مشارف مدينة أمد،        م١٢٣٢/هـ٦٢٩يف االيام االخرية من سنة      

 االمان، فأمنه امللك الكامل علـى اهلـه          االرتقي   مث زحف حنو املدينة، فطلب امللك املسعود      
وامواله واستوىل على أمد واحلصون التابعة هلا، وقرر ان يقطع للملك املسعود اقطاعاً بالـديار               

لعتها وتأخر اخضاعها اىل شهر حمرم او صفر سـنة          املصرية، وإستعصت مدينة حصن كيفا وق     
عني امللك الكامل ابنه امللك الصاحل      ،وم على اختالف الروايات   ١٢٣٢تشرين االول   /هـ٦٣٠

 اىل ان قصد مصر     وبقى هبا م نائباً له على آمد وأعماهلا،       ١٢٣٣/هـ٦٣١جنم الدين ايوب سنة     
اليت رافقت عهد اخيـه امللـك       م واالضطرابات   ١٢٣٧/هـ٦٣٥عقب وفاة ابيه الكامل سنة      

وترك بآمد ابنه امللـك املعظـم       ) م١٢٣٩-١٢٣٧/هـ٦٣٧-٦٣٥(العادل الثاين بن الكامل     
غياث الدين تورانشاه نائباً له، ويف عهد امللك املعظم تعرضت آمد حلملـة سـالجقة الـروم                 

ا وأختذها وسقطت بيدهم، فخرج املعظم عنها وانتقل اىل قلعة حصن كيفا على ما يبدو وأقام هب           
م استدعي املعظم تورانشاه من مـصر لتـويل         ١٢٤٩/هـ٦٤٧مقراً حلكمه، ويف أواخر سنة      

تقي الدين عبداهللا باحلصن، ) املوحد(سلطنتها بعد وفاة والده، فقصدها وترك ابنه امللك االوحد         
م وسقوط ايوبية مصر بيد املماليك، بقـي االوحـد          ١٢٥٠/هـ٦٤٨وبعد مقتل املعظم سنة     

االعـالق اخلطـرية،   ( واستقر هبا واستقل باحلكم فيها مؤسساً ايوبية حـصن كيفـا        باحلصن
، ٢٩١-٢٩٠، كتـاب احلـوادث، ص     ٢٥٩، ابن العربي، تاريخ خمتصر الدول، ص      ٣/٥٣٤

  .)٤٣١-٤٢٧احلنبلي، شفاء القلوب، ص
  

  



 QTT

òŠbàýa@pbÙÝn¿@@
  :مدينة حصن كيفا

يف القدم، وبه اثـار قدميـة      حصن كيفا أو حصن كيبا أو كيربت، حصن ذو تاريخ موغل            
وكان مقر اسقف سرياين خالل العهد الروماين، ويف العصر          تعود اىل القرن الثامن قبل امليالد،     

، تقع يف منتـصف     )دياربكر(اإلسالمي أصبحت بلدة وقلعة عظيمة تابعة ادارياً القليم اجلزيرة          
 ) ٧٠-٦٠( ا مسرية ثالثة أيام    تبعد عن كل منهم    ،بوتاناملسافة تقريبا بني مدينيت آمد وجزيرة       

، على ضفاف هنر دجلة وبني مصيب رافدين من روافد هنر دجلة يأتيان من الشمال، وهـي                 ميالً
على شكل كهف يف جبل عال حتيط به اجلبال من ثالث جهات وحيف به شط دجلة من جهة                  

قية، ، بلـدان اخلالفـة الـشر      ٣/٥٢٩، االعالق اخلطـرية،     ٢/٢٦٥معجم البلدان،   (ل  الشما
  .)٧/٤٥٤، شترك، دائرة املعارف االسالمية، مادة حصن كيفا، ١٤٤ص

، ومساه الروم كيفس أو     )٢/٢٦٥معجم البلدان،    ( ياقوت ان اسم كيبا من اصل ارمين       ويظن
، ويرى البدليسي ان االسم جاء نسبة اىل اسـم          )١٤٥-١٤٤بلدان اخلالفة الشرقية، ص    (كيفي

ترك ان كيفس هو كبـايف يف املـصادر         ش، ويرجح   )٣١٠شرفنامه، ص  (بانيها كيفا بن طالون   
، وتلفظ حصن كيفا منذ ماقبل العصر العثمـاين بـصيغة           )٧/٤٥٤مادة حصن كيفا،    (السريانية

  .)٣١٠-٣٠٩شرفنامه، ص ( حسنكيف، فأبتدع السكان رواية طريفة لتفسريها–حصن كيف 
رأس ( ف برأس القـول      ودفاعي ممتاز، وكانت تعر    وقد متتعت قلعة حصن كيفا مبوقع أمين      

، حيث وفرت هلا اجلبال العالية احمليطة هبا        )٣١٠شرفنامه، ص (حلصانتها ومناعتها البالغة  ) الغول
احلماية الطبيعية، وكان الطريق إىل داخل احلصن يكفي لرجل واحد، وحفر حـول احلـصن               

ـ                ة ال  خندق عميق، وكانت هناك يف اجلبل الشاهق مقابل احلصن مغاور نائية و كهـوف قدمي
حصنهم، كما وجدت بـداخل احلـصن       العدو  يصل أحد إليها وحيتمي السكان هبا إذا داهم         

سراديب واسعة تصل على شكل حلزون إىل شط دجلة من حتت األرض يرتل منـها األهـايل            
 .)٥٣١-٣/٥٣٠االعالق اخلطرية، (ببغاهلم جللب املاء دون أن يراهم أحد

  -:واخلاضعة لالمارة االيوبيةا ومن النواحي والقالع التابعة حلصن كيف
  .)سعرت(بلدة وناحية اسعرت  -
  .بلدة وناحية طور عابدين -
  .مدينة ارزن -
  .)٣٠٩-٣٠٨شرفنامه، ص(قلعة البشريي  -
  .)٣/١٨٥الضوء الالمع، ( ارغين -قلعة ارغيس  -
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-٦٤٨( سـليمان    ملوك ايوبية حصن كيفا حـىت بدايـة عهـد امللـك العـادل              
  :)م١٣٧٨-١٢٥٠/هـ٧٨٠

ـ ٦٨٠احتفظ امللك األوحد تقي الدين عبداهللا حبصن كيفا اىل مابعد سـنة              م ١٢٨١/هـ
 خلفه يف احلكم ابنه امللك      تهبعد وفا و،  )٣٣٣، تاريخ االسالم، ص   ٣/٥٣٤االعالق اخلطرية،   (

 م١٣٠٠/هـ٧٠٠ ، فتويف يف حدود سنة    )حممد(سيف الدين أبو بكر شادي      ) العادل(الكامل  
صـالح الـدين    ( باحلصن ابنه امللك الصاحل جنم الدين ايوب         نصبوا مكانه و،  مقتوالً بيد التتار  

مـع ابـن لـه سـنة        امللـك الـصاحل     اغتيل  ، صورة بال امر كما يقول الذهيب، و       )يوسف
فتوىل  حممد،) جمد الدين / حمي الدين (م على يد اخيه امللك العادل جمري الدين         ١٣٢٦/هـ٧٢٦

 فخلفه يف   ,م١٣٦٢/هـ٧٦٣بقي حاكماً اىل ما بعد سنة       القاتل السلطة يف بداية السنة التالية و      
-٢/١٢٩تـاريخ اجلـزري،     (شهاب الدين غازي  ) العادل، الكامل (امللك اجملاهد   ابنه  احلكم  
، ٤٩٨، شـفاء القلـوب، ص     ٢٩٢، ص )هـ٦٧٠-٦٦١(، تاريخ االسالم، حوادث     ١٣٠

يث كان ابنه امللك    ، والظاهر انه مل ينعم باحلكم طويالً، ح       )١٧٩الزبيدي، ترويج القلوب، ص   
انباء (م  ١٣٧١/هـ٧٧٣الصاحل سيف الدين ابوبكر أمحد حاكماً على حصن كيفا خالل سنة            

  ).١/٧الغمر، 
املوصلي املعروف بطبيب الدولتني واملقيم  حبصن       )؟(والف الطبيب داود بن ناصر االغريي     

لدين غازي بـن    للملك العادل شهاب ا   )هناية االدراك واالغراض من االقرباذينات    (كيفا كتاب 
  ).٢/١٩٨٥,كشف الظنون(م١٣٢٦/هـ٧٢٦فرغ من تأليفه يف شهر ذي احلجة سنة ,حممد

م، فأسـتقر   ١٣٧٨/هـ٧٨٠رادته سنة إتنازل امللك الصاحل سيف الدين عن احلكم مبحض         
خرالدين سليمان على السلطة ولقب     فيل على تعيني أخيه     اصحاب املشورة واالعيان وااله   أرأي  

  ).٨٤، ترويج القلوب، ص١/١٨٠انباء الغمر، (ين بأيب املفاخربامللك العادل وك
م وحىت عهد امللك العادل امارة      ١٢٥٠/هـ٦٤٨كانت ايوبية حصن كيفا منذ قيامها سنة        

ة حـرة و    يصغرية حمدودة القوة والنفوذ وشبه جمهولة، ومل تكن هلا سلطة مستقلة وإرادة سياس            
الئريني والدخول يف طاعتهم واالعتراف بـسلطاهنم  ذعان للسالطني املغول و اجلآثر ملوكها اإل  
  .على البالد
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-٧٨٠( امللك العادل ابو املفاخر فخرالدين سليمان بن امللك اجملاهـد غـازي              -١  
  :)م١٤٢٤-١٣٧٨/هـ٨٢٧

طـوهلم عهـداً    يعد امللك العادل سليمان من ابرز ملوك حصن كيفا االيوبيني وأشهرهم وا           
باحلكم، وحتولت أيوبية احلصن خالل عهده وبفضل جهوده من إمارة صغرية خاملة الذكر إىل              
احدى امارات كردستان وشغلت حيزاً كبرياً من أحناء دياربكر، ويف الواقع ان الوضع السياسي              

لقرن املضطرب وحالة الفوضى وعدم االستقرار اليت عمت كردستان واالقاليم اجملاورة خالل ا           
 وما بعده، قد ساعدت امراء الكرد احملليني وزعماء القبائل          الرابع العشر امليالدي  /الثامن اهلجري   

الكردية على توسيع مناطق نفوذهم وممارسة احلكم واالدارة حبرية اكثر ضمن حدود سـيادهتم              
ذا وفق يف   وذلك يف ظل رعاية الدولة اململوكية مبصر، وكان امللك العادل سليمان احد هؤالء، ا             

وسك ) سريتى(جعل امارته قوة حملية مؤثرة يف احداث دياربكر الداخلية، فضم مدينة سعرت             
، شـفاء   ١/١٨٠انباء الغمر،   (مبدينة احلصن   ) الرضي(الدنانري والدراهم بامسه، كما بىن جامع       

 ).٤٧٤القلوب، ص
 حقاً، كرميـاً عـاقالً      وكان امللك العادل باتفاق مجيع املؤرخني ممن ترمجوا له، ملكاً عادالً          

الفضيلة والكـرم   (( هذا مع    ،اجتمعت فيه الشجاعة والعلم و حسن السياسة      ,مشكور السرية     
، الـضوء   ٤٧١، شفاء القلوب، ص   ١٥/١٢٣النجوم الزاهرة،    ())والذكاء واملشاركة احلسنة  

  ).٨٤، ترويج القلوب، ص٣/٢٦٨الالمع، 
ريته مع الرعية، كان العـادل اديبـاً        واىل جانب جناحه على الصعيد السياسي، وحسن س       

 )٣/٢٦٨الضوء الالمـع،    ))(نظم ونثر وديوان شعر لطيف    ((وشاعراً وناظماً جيداً، فكان له      
م القسم الثالث اخلاص باقليم     ١٣٨٧/هـ٧٨٩ ونسخ خبطه سنة     ومولعاً باقتناء الكتب ونسخها   

لعزالـدين ابـن شـداد      ) االعالق اخلطرية يف ذكر امراء الشام واجلزيـرة       (اجلزيرة من كتاب    
حـضارة الدولـة    (، نسخة منها مبكتبة بودليان جبامعـة اوكـسفورد        )م١٢٨٥/هـ٦٨٤ت(

، وضمت مكتبته امهات الكتب التارخيية واالدبية واملعرفيـة، ككتـاب           )٣٦١الدوستكية، ص 
، وجاء يف اجلزء الثاين مـن       )م١٠٢٣/هـ٤١٤ت(اليب حيان التوحيدي    ) االمتاع واملؤانسة (
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ايب املفاخر فخر الـدين والـدنيا       .. .رسم خلزانة السلطان االعظم   : ((طية للكتاب النسخة اخل 
 خلد اهللا تعـاىل مملكتـه       - والصحيح بن حممد االيويب    -)) حممد االيويب ((سليمان بن غازي    

  ).مقدمة كتاب االمتاع واملؤانسة، الصفحة ق من مقدمة التحقيق..)) (.وسلطانه
ية مبصر وعلى عالقة بأدبائهـا وشـعرائها، فـاملؤرخون          و كان مطلعاً على احلركة األدب     

  :املصريون كانوا يعلمون بشاعريته ونقلوا أبياتا من ديوانه 
  وسالم كلما هب النسيم    اريعان الشباب عليك مين 

  وعندي بعده وجد ومقيم    سروري مع زمانك قد تنادى 
  وبدر التم فيها نــدمي             ليك الغوادي فال برحت ليا

.........  
  
  

  وطوراً للتعانق نستدمي              ونرفع يف رياض احلسن طوراً 
  .)٤/١٧٨، شذرات الذهب، ٣/٢٦٨الضوء الالمع، (

 حصن كيفا بالديار املصرية فذكروا له ان امللك         - مجع قاصد  –و التقى القلقشندي بقصاد       
  :عثها اىل امللك العادل بقصادهالعادل ينشد الشعر، فنظم القلقشندي ابياتاً من نفس القافية وب

  ار كـرامـك آثـه يف امللـل    سليمان الزمان حبصن كيفا 
  وطاب الغصن اذا طاب الكمام    زكا اصالً فطاب الفرع منه 

  ونعم الذخر والقيل اهلمام               بنوايوب ابقوا منه ذخراً 
  ).٣٢٢-٤/٣٢١، صبح االعشى(                                                
على ديوانه ويقول انه مرتب على سـتة ابـواب،          ) م١٣٧٤/هـ٨٧٦ت(واطلع احلنبلي   

االول يف املواعظ وفيه ثالثة فصول، والثاين يف االخوانيات وما يناسب شرخ الـشباب وفيـه                
فصالن، والثالث يف املراثي والعتاب وفيه ثالثة فصول، والرابع يف املديح والغزل وفيـه ثالثـة                

ل، واخلامس يف اخلمريات وفيه فصالن، والسادس يف املداعبات وفيه فصل، ونقل عـدة              فصو
  ).٤٧٧-٤٧٥شفاء القلوب، ص(ابيات من اشعاره 
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الـدر الـثمني يف   (والف كاتب جمهول ولعله احلنبلي كتاباً حول اشعار ملوك احلصن مساه       
االشرف امحد وحفيده امللـك     مجع فيه اشعار امللك العادل وابنه امللك        ) شعر الثالثة السالطني  
  ).١/٥٦١كشف الظنون، (الكامل بن االشرف

واحلدث االهم يف عهد العادل هو تعرض حصن كيفا وسائر كردستان حلمالت تيمورلنـك              
كان امللك العادل سليمان من االمـراء الكـرد         و, ) م١٤٠٥-١٣٨٥/هـ٨٠٧-٧٨٧(املتتالية  

م قدم على   ١٣٩٤/هـ٧٩٦ور جتنباً لشره، ففي سنة      الذين تبنوا سياسة املهادنة واملصاحلة مع تيم      
 اورفه حامالً اليه اهلدايا وعرض عليه طاعته واعلن االنقياد الوامره، وجنـح             –تيمور مبدينة الرها    

بذلك يف جتنيب بالد احلصن خلطر حمتم، حيث اقبل تيمور وفادته وأحسن اليه وأقره على ممتلكاته                
 ويف محلة تيمور الثالثة على اقلـيم        ،)٦/٢٢٧الصفا،  ، روضة   ٤٧٨-١/٤٧٦ظفر نامه يزدي،    (

م، اذعن امللك العادل ثانية لتيمور مع سائر االمراء واحلكام بأقليم           ١٤٠١/هـ٨٠٣دياربكر سنة   
 عليه مبدينة ماردين لتجديد والئهم وطاعتهم، وأهدوا اليـه          وادياربكر من الكرد والتركمان ووفد    
خبلعة مزركشة وحزاماً وسيفاً    ((، وخلع على كل واحد مهنم       أنواع التحف واهلدايا، فقبلها منهم    

  ).٢٥٦-٢/٢٥٥، ظفر نامه يزدي، ٣/١٤٤جممل فصيحي،  ())ذهبياً 
ـ ٨٥٠ -٨٠٧(ويذكر البدليسي انه ملا داهم شاهرخ بن تيمورلنك         )م١٤٤٦-١٤٠٤/هـ

 م وقصد ممتلكات القره قوينلو لقتال اوالد قـره يوسـف          ١٤٢١/هـ٨٢٤إقليم دياربكر سنة    
على الشاطئ اجلنويب لبحرية وان، استقبل امللك الكامل خليل         –طان   وس ووصل اىل ختوم وان و    

موكبه السلطاين وحظي بزيارته، فنال عطفه وأصدر االذن له         ] كذا والصحيح العادل سليمان   [
  ).٣١٤-٣١٣شرفنامه، ص(ولغريه من أمراء كردستان بالعودة اىل بالدهم 

ه وبعد نظره السياسي ان يتفادى خطر التيمورية ويبعـد           جنح العادل بفضل حكمت    وهكذا
-١٤٠٤/هـ٨٣٩-٨٠٦(شرهم عن بالده كما استطاع مهادنة قره ايلك عثمان االق قوينلو            

  ).م١٤٣٦
م ودفن باحلصن بعد ان حكم قرابة نصف قـرن          ١٤٢٤/هـ٨٢٧تويف امللك العادل سنة     

  ).٣/٢٦٨، الضوء الالمع، ٣/٣٣٥انباء الغمر، (
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-٨٢٧(لك االشرف ابـو احملامـد شـهاب الـدين امحـد بـن العـادل                  امل - ٢
  ) :م١٤٣٣-١٤٢٤/هـ٨٣٦

ك مبصر  يلاتوىل احلكم بعد ابيه وسار على دربه وحافظ على العالقة الودية احلميمة مع املم             
  .على بالد احلصنم واعترب نفسه نائباً هل

 مقداماً، حمبباً للرعية لوفور عقلـه  وكان مثل أبيه مشكور السرية مسحاً فاضالً جواداً شجاعاً كرمياً       
، شـفاء القلـوب،     ١/٢٨٨املنهل الصايف،   ,١٠١ -٢/١٠٠,درر العقود الفريدة    (وسياسته وديانته   

 ))فضل وميل زائد اىل االدب ومشاركة يف فنون وكرم وشجاعة وظـرف           ((، مع   )٤٧٩-٤٧٨ص
  ).٤٨٠-٤٧٧شفاء القلوب، ص (وافرط احلنبلي يف وصف جوده وعدالته وشجاعته 

وقد وقف عليه السخاوي    ،كما كان شاعراً له شعر حسن وبعث بديوان شعره إىل الديار املصرية           
  :فذكر انه يشتمل على أشعار كثرية يف رثاء أبيه والنواح عليه ويف الغزل والزهديات ونقل منه 

  فاتــلـف مهجـيت باحلـاجبـيـن    بدا حيب وقد خضب اليدين 
  كـما بـيـن الـذي اهوى وبيين               وبني النوم واجلفن اختالف 

..........  
  ودس فضالً على رأسي وعيين                فزرين يا حبيبيت تلق أجراً 

  )١/٣٠٩الضوء الالمع، (
-٨٢٥(م خــرج الـسلطان اململــوكي االشــرف برســباي  ١٤٣٣/هـــ٨٣٦يف سـنة  

ل قره ايلك عثمان اآلق     على رأس جيش كبري وقصد اقليم دياربكر لقتا       ) م١٤٣٧-١٤٢٢/هـ٨٤١
قوينلو مؤسس دولة اآلق قوينلو الذي عاث يف ديار بكر الفساد و متادى يف اعتداءاته علـى التجـار                   
واملسافرين و االمراء و امللوك املوالني للسلطان اململوكي، ونزل السلطان عند امد يف شهر شـوال، و                 

مه السلطان و خلع عليه، وكـان امللـك         فأكر،توافد عليه االمري دولتشاه الكردي صاحب قلعة اكيل       
له غـرض تـام يف      ((، وكان كما قال ابن تغري بردي         اململوكي االشرف يرغب يف اللقاء بالسلطان    

 فخرج من حصن كيفا يف اواخر شهر شـوال أو           ,)١/٢٨٨املنهل الصايف،    ())اجتماعه به على امد     
لحضور بني يدي السلطان، دون ان يـضع        أوائل شهر ذي العقدة يف ثلة من رجاله قاصداً مدينة امد ل           

يف احلسبان التصادم مع عساكر االق قوينلو و يأخذ احتياطاته، و بينما كان يف طريقه حان عليه وقت                  
صالة العصر او الصبح على اختالف الروايات، فرتل من فرسه و توضأ وأقام الصالة، فباغتته مجاعـة                 

لة ورموه بالسهام فاهنالت عليه السهام فأصابته وأودت        من تركمان قره ايلك اآلق قوينلو على حني غف        
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حبياته، وقتل معه مبعوث السلطان اململوكي، مث ادركه اصحابه ومحلوه اىل احلصن، وفر بعض اتباعـه                
الصرييف، ,٤/٩٠١،٨٩٦السلوك،   (اىل آمد وابلغوا السلطان مبا جرى المريهم، فأشتد عليه وتأمل كثرياً          

، الـضوء الالمـع،     ٦٧، مؤلف جمهول، حوليـات دمـشقية، ص       ٣/٢٦٣نزهة النفوس واالبدان،    
١/٣٠٨(.  

خرج من احلصن بغري استعداد للقتال وإمنا هتيأ للسالم   ((وهكذا قتل امللك االشرف غدراً فكان قد        
  .)١٨٢, ١٥/٢٢النجوم الزاهرة،  ())على السلطان

-٨٣٦(ك االشرف   امللك الصاحل مث الكامل ابو املكارم صالح الدين خليل بن املل           -٣
  ):م١٤٥٢-١٤٣٣/هـ٨٥٦

توىل احلكم حبصن كيفا عقب مقتل أبيه، وبعث أخاه شرف الدين حيىي اىل حضرة السلطان               
 ،٤/٨٩٧الـسلوك،   ( معظم املصادر اململوكيـة    قولبآمد الستحصال موافقته، هذا حسب      

 بينما أورد ابن حجـر ونقـل عنـه        ) ٦٩، حوليات دمشقية، ص   ١٥/١٨٢النجوم الزاهرة،   
مث اسـتدرك الـسخاوي      السخاوي بان امللك الصاحل حضر بنفسه مع أصحابه عند السلطان         

، الـضوء   ٣/٥٠٣انباء الغمـر،    (فيذكر ان شرف الدين حيىي هو الذي حضر عند السلطان             
  .)١٠/٢١٥، ١/٣٠٨الالمع، 

وقد وافق السلطان على تعيني امللك الصاحل مقام ابيه، وجهز له خلعة وسـيف، وتتفـق                
 بقي حاكماً حبصن كيفا ملدة      -لقب فيما بعد بالكامل   -ادر املصرية على ان امللك الصاحل       املص

النجـوم الزاهـرة،   (قاربت من عشرين سنةً، وقد سار يف البالد سريه حسنة ونـشر العـدل          
، يف حني أورد    )١٩٢-٣/١٩١، الضوء الالمع،    ٣٨٥، السخاوي، الترب املسبوك، ص    ١٦/١٨

م بان  ١٤٣٧/هـ٨٤١آلق قوينلو املعاصر لألحداث يف حوادث سنة        أبو بكر الطهراين مؤرخ ا    
 ملك خلف انضم اىل سلطان محزة بن قـره ايلـك            -أي بقيادة –جيش حصن كيفا بباشليغ     

على أن ملك خلف هو سلطان حـصن        ) هـ٨٥٤-٨٥٣(عثمان، ويؤكد يف حوادث سنيت      
  ).١٣١،١٩١كتاب دياربكرية، ص(كيفا 

ـ ٨٥٦بنه الناصـر يف شـهر ربيـع األول سـنة            قتل امللك الكامل خليل بيد ا      آذار /هـ
  .)٣٨٥، الترب املسبوك، ص١٠/١٩٦، ١/٢٩٤الضوء الالمع، (م١٤٥٢
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ايلـول  –آذار  / هـ٨٥٦ رمضان   –ربيع االول   ( امللك الناصر بن الكامل خليل       -٤
  ):م١٤٥٢
مـن   أغتاله و اغتصب السلطة، ففر ابناء امللك الكامل االخـرين             و  على ابيه   الناصر وثب

حصن كيفا، فلجأ أمحد اىل تربيز وإحتمى امللك مبارك وامللك سليم بقلعة اهليثم ونـزال عنـد                 
  ).١٠٦ ص،تاريخ طورعابدين(صاحبها حاجي عون 

  .استمر امللك الناصر يف السلطة حىت مقتله يف شهر رمضان من السنة نفسها
  
ثمان بـن العـادل      امللك الكامل أمحد بن امللك الكامل خليل واالمري حسن بن ع           - ٥

  ) :م١٤٥٥-١٤٥٢/هـ٨٥٩-٨٥٦(سليمان 
أصيبت أيوبية حصن كيفا بالوهن والضعف واالحنالل عقب مقتل امللك الكامـل خليـل              
وانفرط عقدها، و احنلت الوحدة اليت تصوهنا، ونشبت اخلالفات واخلصومات بني افراد االسرة             

 من دياربكر ومعاصر لالحداث بأنه      املالكة أحفاد امللك العادل سليمان، ويذكر مؤرخ سرياين       
))  عظمى يف مملكة احلصنيني، وصاروا يغارون بعـضهم بعـضاً          ةنشب نزاع عظيم وخصوم   ((
  .)١٠٥تاريخ طورعابدين، ص(

عجز امللك الناصر عن االحتفاظ بالسلطة أكثر من سبعة اشهر، إذا رفض إخوانه وأبنـاء               و
بوا له العداء، وتزعم االمري حـسن بـن         عمومته االعتراف بشرعية حكمه ومتردوا عليه وناص      

عثمان بن امللك العادل سليمان حركة العصيان وحشد جيشاً وحتصن بقلعة باسربينا من أعمال              
طور عابدين التابعة حلصن كيفا، واجتمع به امللك سليم وامللك مبارك ابين امللك الكامل خليل،               

ال بقـصد   ((حسن امللك الناصر صرباً     وهاجم اجلميع احلصن ليالً يف شهر رمضان وقتل األمري          
، واستدعى امحد بن امللك     )٣٨٥الترب املسبوك، ص  ( كما يؤكد السخاوي     ))التملك بل االنتقام  

الكامل الذي كان الجئاً بتربيز هارباً من بطش أخيه، وعينه ملكاً ولقب بامللك الكامل وهـو                
، )١٠/١٩٦، ٣/٣٠٣، ١/٢٩٤، الضوء الالمـع،  ١٦/١٨النجوم الزاهرة،  (لقب أبيه املقتول    

  .إال أن السلطة الفعلية كانت بيد األمري حسن
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  :)م١٤٦١-١٤٥٥/هـ٨٦٦-٨٥٩( امللك العادل خلف بن حممد بن سليمان -٦
مل يستقم األمر للملك الكامل ووصيه األمري حسن اكثر من سنتني، حيث ثار خال امللـك                

داهم احلصن ليالً علـى رأس أربعـني        الكامل و إبن عمه خلف بن حممد بن سليمان عليهما و          
 األمري حسن وأعلن نفسه ملكاً على احلصن ولقب بامللك العادل، أمـا             اغتالرجل من اتباعه و   

  .ومنها إىل بغداد مث إىل مصر امللك الكامل فنجا من القتل وفر إىل قلعة ارغيس
 و هيبتـها،   ، اعاد اليوبية حصن كيفا قوهتا     الكبارملوك حصن كيفا    آخر  كان امللك خلف    

  :، ناظماً للشعر كأسالفه، ومدحه احد الشعراء بقوله ))بطالً ذا بطش وقوة((وكان 
  وعزها قد حاد عنها وصدف    قالوا مبوت الكامل احلصن وهت 

  فإن فيها خلفاً عن من سلف    فقلت ان كان مضى كاملها 
  )١٨٥-٣/١٨٤، ١/٢٩٤الضوء الالمع، (

ان امللك خلف كان كما نوهنا هو السلطان الفعلـي          ويبدو من روايات ايب بكر الطهراين       
 آبائه كان موالياً لقره قوينلـو ومتعاونـاً         مثلحبصن كيفا منذ مقتل امللك االشرف امحد، وإنه         

-٨٥٧(اآلق قوينلو   ) حسن الطويل (معهم يف صراعهم مع اآلق قوينلو مما جعل اوزون حسن           
اع به والتخلص منه، ولقد شكل      ينقم عليه ويتحني الفرص لاليق    ) م١٤٧٧-١٤٥٣/هـ٨٨٢

، ألنـه    اوزون حـسن   وبتحالفه مع القره قوينلو حجر عثرة امام       بشخصيته القوية    امللك خلف 
أعاق توسعاته وحال دون إمتام سيطرته على اقليم دياربكر، على أن استمرار العنف واشـتداد               

  .التناحر والعداء بني افراد البيت االيويب ادى اىل مقتل امللك خلف
جم االخوان ايوب وزين العابدين ابين علي بن حممـود          ام ه ١٤٦٢/هـ٨٦٦ بداية سنة    يف

بن العادل سليمان على امللك خلف يف احلمام وقتاله غدراً ويضيف السخاوي اخ ثالث هلمـا                
امسه عبدالرمحن شارك يف عملية االغتيال، مث سار القتلة اىل ديوان اململكة واغتالوا هارون ابـن                

، الـضوء الالمـع،     ٣٦٧، كتـاب دياربكريـة، ص     ١٦/٢٧٣لنجوم الزاهرة،   ا(امللك خلف 
تاريخ (، ويضيف أدي السربيين أبن ثان للملك خلف امسه موسى قتل يف تلك احلادثة               )٣/١٨٥

 وكان اوزون حسن متضلعاً يف اذكاء حدة اخلالف بـني االيـوبيني             ،)١٠٨طورعابدين، ص 
  .ومدبراً لتلك املؤامرة على ما يظهر الحقاً
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ـ             -٧ ك العـادل سـليمان      امللك الصاحل زين العابدين بن علي بن حممـود بـن املل
  ) :م١٤٦٢/هـ٨٦٦(

 وبقي حاكماً اىل شهر ذي العقـدة سـنة          ،توىل زين العابدين احلكم ولقب بامللك الصاحل      
م، وقد انتهز السلطان اوزون حسن فرصة اخلالفات والفوضى اليت دبـت يف             ١٤٦٢/هـ٨٦٦

يوبية، فسار اىل حصن كيفا على رأس جيش ضخم مدعياً املطالبة بدم امللك             أوصال اململكة األ  
خلف، فحاصر القلعة، وطال احلصار سبعة اشهر حىت مت له احتالهلا يف شهر ذي العقدة، امـا                 

شـرفنامه،  (قتلة امللك خلف فلم جينوا شيئاً إال اخليبة والندامة على حـد قـول البدليـسي                 
دي اوزون حسن، مث امت اوزون حسن السيطرة على مجيع قـالع             ، فقتلوا صرباً بني ي    )٣١٤ص

، ٣٩٤-٣٩٣،  ٣٦٧كتاب دياربكرية، ص  (و نواحي حصن كيفا واقطعها البنه سلطان خليل         
  ).١/٤٣١احسن التواريخ، 

   
  

  :امارة ملكان مع املماليك-عالقات ايوبية حصن كيفا
ع الدولة اململوكية، وسار مجيـع      ارتبطت أيوبية حصن كيفا منذ قيامها بعالقات ودية محيمة م         

ملوك احلصن على ذلك النهج، وكان السالطني املماليك يكنون التقدير واالحترام أليوبيي حـصن             
كيفا بصفتهم من حفدة امللك الصاحل جنم الدين أيوب الذي يعزى اليه استقدام املماليك اىل مصر،                

قايا امللوك االيوبية ممن ينظر اليه ملوك حصن كيفا وملكها اآلن من ب((وذكر العمري يف هذا الصدد    
، صـبح   ٥٢التعريـف، ص  ())مصر بعني اإلجالل، ملكان والئهم القدمي هلم واستمرار الوداد اآلن         

  .)٧/٢٩٢، ٣٢١-٤/٣٢٠االعشى، 
وكان ملوك حصن كيفا بدورهم يعترفون بسيادة الدولة اململوكية وريادهتا للعامل االسـالمي،             

  .)١٥/١٨٣النجوم الزاهرة، ( عليهم، ويعدون انفسهم كنواب ووالة هلاويقرون بفضلها وسلطاهنا
لقد كان عبث التركمان القره قوينلو واآلق قوينلو وفسادهم يف إقليم ديار بكر وجماهرة زعماء               
اآلق قوينلو بعدائهم الشديد لاليوبيني وكذلك تواصل محالت التيمورية على املنطقة، دفعتـهم اىل              

  . السلطان اململوكي ونوابه ببالد الشام والعمل على ادامتها حسنةتوطيد عالقاهتم مع
وتعددت قنوات االتصال ومشلت مجيع األصعدة، فاملراسالت والزيارات كانـت متواصـلة،            
وتواجد رسل وسفراء ووفود ملوك احلصن يف الديار اململوكية باستمرار، وكان أصحاهبم وأقرباؤهم 
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صر لشىت االغراض الرمسية والعلمية والتجارية، بـل ان افـراداً           يترددون دوما على بالد الشام وم     
ومجاعات من االسرة االيوبية ومن سكان بالد احلصن اختاروا االقامة يف املدن الشامية واملـصرية،               

امللك اجلليل صالح الدين يوسف بن امللك الناصر امحد بن امللك اجملاهد غازي ابـن اخ امللـك                  ف
ـ ٨١٩ مبصر وتويف بوباء الطاعون سنة        يقيم  كان العادل سليمان  الـضوء الالمـع،    (م١٤١٦/هـ

بأنه كـان   ((، وحتادث ابن تغري بردي مع اصحاب امللك االشرف، فأخربوه           )٢٩٤-١٠/٢٩٣
 ظريفاً رشيقاً حيب اللعب بالكرة إىل الغاية، كثري الـصيد           ،معتدل القامة اسود اللحية اخضر اللون     

، واعتمد السخاوي يف ترمجة امللك الكامل خليل على بعـض           )١/٢٩٠املنهل الصايف،   ()) والترته  
  ).١/٢٩٤الضوء الالمع، (اقاربه وهو والد املنصور املقيم مبدينة محاة 

ـ ٨٢٧وبعد وفاة امللك العادل سـنة        م، غـادر مرجـان العـاديل احلبـشي         ١٤٢٤/هـ
، وانتقل اىل    احلصن وجتول بني البلدان فقرياً     -خادم امللك العادل وعتيقه   -) م١٤٦١/هـ٨٦٥ت(

بالد الشام ومنها حتول إىل مصر واستقر هبا وعمل خادماً ومقدماً للخدام، وحتسن حاله وصار نائب 
مقدم املماليك، ومل يقطع صلته بااليوبيني، بل كان يقوم بدور الوسيط هلم حبكم وظيفتـه لـدى                 

بالد احلصن بعد تغلب    السلطات املصرية، فحني فّر امللك الكامل امحد بن امللك الكامل خليل من             
ملك خلف عليها ووفد على مصر، أستقبله مرجان وأكرمه، وبقي الكامل مبصر حىت وافته املنية يف                

ـ ٨٧٢-٨٦٥(عهد السلطان خـشقدم      ، ١/٢٩٤الـضوء الالمـع،     ) (م١٤٦٨-١٤٦١/هـ
١٠/١٥٣.(  

 رة بـني  موحرص ملوك حصن كيفا على اشعار املماليك بالتطورات السياسية واملعارك املـست           
التركمان القره قوينلو واآلق قوينلو اليت كانت اقاليم دياربكر وأرمينيا وأذربيجان مسرحـاً هلـا،              
وكانوا مبثابة عيون وجواسيس هلم، فحني قدم السلطان اململوكي امللك املؤيد شـيخ احملمـودي               

م، حـضر عنـده     ١٤١٧/هـ٨٢٠اىل اقليم دياربكر سنة     ) م١٤٢١-١٤١٣/هـ٨٢٤-٨١٦(
م ١٤٢٠/هـ٨٢٣ العادل سليمان هبداياه وجدد والء صاحب احلصن له، ويف سنة            مبعوث امللك 

ابـلغ رسول امللك العادل السلطات اململوكية بوفاة قره يوسف القره قوينلو مسموماً بني مـدينيت               
السلطانية وتربيز، كما ان امللك العادل كان يبعث برسله ووفوده إىل مصر يف املناسبات املهمـة،                

، ٣/١٣١انبـاء الغمـر،     ( م وفد رمسي لتهنئة امللك الظاهر بالسلطنة      ١٤٢١/هـ٨٢٤فبعث سنة   
  ).٢/٣٩٢،٤٨٠، نزهة النفوس واالبدان، ١٠٧، ١٤/٥٣، النجوم الزاهرة، ٢٤٩

 QUU

واعتربت الدولة اململوكية أيوبية حصن كيفا حليفة قوية هلا ال غـىن عنـها لتقـف بوجـه                  
خبار واملعلومات، فعملت قدر االمكانيات املتاحـة       التـركمان وعني هلا يف الوقت نفسه لرصد اال       

على توفري احلماية هلا من االعتداءات اخلارجية، فحني اغتيـل امللـك االشـرف خليـل سـنة                  
 برسباي كثرياً وعظم عليـه  األشرفم بيد التركمـان اآلق قوينلو كما مر، تأمل     ١٤٣٣/هـ٨٣٦

 من االعراب و التركمـان ملالحقتـهم،        وتأسف ملوته، وطلب إحضار القتلة وأمر بتوجيه جمموعة       
ونص أحد شروط االتفاق الذي أماله السلطان على قره ايلك اآلق           ،  فأحضروا عشرين رجالً منهم   

 ))أن ال يتعرض حلصن كيفـا وال لرعيتـها وال حلكامهـا           ((م على   ١٤٣٣/هـ٨٣٦قوينلو سنة   
  ).٢٦٥-٣/٢٦٣ ، نزهة النفوس واالبدان،٦٩-٦٧، حوليات دمشقية، ص٤/٨٩٧السلوك،  (

ومتثل أحد أوجه العالقات بني الطرفني يف املكاتبات و املراسالت الرمسية، فاملكاتبات كانـت              
توجه من املماليك إىل ملوك حصن كيفا من الدرجة اخلامسة املعبـر عنـها يف دواوين اإلنـشاء                

 اململوكي من املرتبة ، كما كانت تصل من نائب الشام)ادام اهللا تعاىل اجمللس االمريي( اململوكي بـ
، صـبح االعـشى،     ٥٣-٥٢التعريف، ص ) (اجلناب الكبري (اخلامسة املعرب عنها يف ديوان اإلنشاء       

٢٢٦-٨/٢٢٥، ٢٩٣-٧/٢٩٢.(  
االيوبية جماالت أخرى غري سياسية، كاجملـال االديب والعلمـي،          -ومشلت العالقات اململوكية  

اجاهتم االدبية اىل مصر، كالذي فعله امللك       فملوك حصن كيفا دأبوا على ارسال دواوين شعرهم ونت        
، ١/٣٠٩، الـضوء الالمـع،      ٤٨٣-٤٧٥شفاء القلوب، ص  (العادل وابنه االشرف وملك خلف      

٣/١٨٥.(  
بتأليف كتاب  ) م١٤٧٢/هـ٨٧٦ت  (ويدخل قيام عزالدين امحد بن إبراهيم احلنبلي املصري         

طار العالقات الودية بني مصر وحصن      يف ا ) شفاء القلوب يف مناقب بين ايوب     (عن مناقب األيوبيني    
كيفا، حيث حتدث بالتفصيل عن امللك العادل وابنه امللك االشرف ومدحهما وأثىن عليهما كثرياً،              
ويتبني من خالل كتابه انه كان له مشاعر جياشة واحترام بليغ وتقدير عميق للعادل واألشرف، وانه 

  ).ا وما بعده٤٦٨شفاء القلوب، ص(على صلة قوية هبما 
مل تقتصر العالقات األدبية على السلطات السياسية فحسب، بل مشلت الطبقة املثقفة من العلماء              
والفقهاء و املؤرخني، فاملؤرخون املصريون أمثال ابن حجر العسقالين وابن تغري بردي والسخاوي             

ـ         أطالع و معرفة ب    وغريهم كانوا على   ت اوضاع حصن كيفا وأخبار ملوكها، ويرصدون كل مامي
اليها بصلة كما يظهر بوضوح من مؤلفاهتم، بل كانت هناك عالقات شخصية بني احلافظ ابن حجر 
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 وبعث جبزء   بلدهو املؤرخ حسن بن ابراهيم السي من أهل حصن كيفا الذي ألّف كتاباً عن تأريخ                
  ).٣/٩٢الضوء الالمع، (كما اشرنا اىل ذلك يف املقدمة منه اىل ابن حجر 

يقيم مبصر أو   ) م١٤٧٧-١٤١٢/هـ٨٨١-٨١٥(لدين ابوبكر احلصين    وكان الشيخ شهاب ا   
يتردد عليها الغراض علمية وهو ابن حممد بن شادي احلصين أحد اثرياء التجار حبصن كيفا، والتقى                

  ).١١/٧٦، الضوء الالمع، ٤٩٩ -٣/٤٩٨انباء الغمر، (به ابن حجر ونقل منه أخبار االق قوينلو 
ين املشهور شرف الدين امحد بن امساعيل الكـوراين الـشهرزوري           كما ان الفقيه والعامل الدي    

املولود بقرية من بالد الكوران بشهرزور، حتول اىل حـصن          ) م١٤٨٨-١٤١٠/هـ٨٩٣-٨١٣(
م يف طلب ١٤٢٧/هـ٨٣٠كيفا ودرس اللغة العربية يف مدارسها مث انتقل اىل دمشق يف حدود سنة 

م وصار من مشاهري    ١٤٣٢/هـ٨٣٥ حدود سنة    العلم، ومن بالد الشام شد الرحال اىل مصر يف        
  ).٢٤٢-١/٢٤١الضوء الالمع، (االعالم
ـ ٨٧٣-٧٨١(مع امارة القره قوينلو التركمانيـة       أيوبية حصن كيفا    عالقة  أما   -١٣٧٩/هـ
ال توجد يف املصادر الفارسية و اململوكية معلومات كافية عن طبيعة العالقة القائمة بني              ف,)م١٤٦٩
االمكان القول ان محالت تيمورلنك املتواصلة على اقاليم املشرق االسالمي طيلة            على ان ب   ،اجلانبني

واستمرار شاهرخ بن تيمور لنك على هنج       ) م١٤٠٥-١٣٨٥/هـ٨٠٧-٧٨٧(عقدين من الزمن    
العدو التقليدي   , ابيه التوسعي من جهة، وتعاظم نفوذ قره ايلك عثمان زعيم التركمان اآلق قوينلو            

ـ ٨٢٣-٧٩١(صم اللدود لقره يوسف القره قوينلـو        للقره قوينلو واخل   ، )م١٤٢٠-١٣٨٩/هـ
واشتداد خماطره بأقليم دياربكر من جهة ثانية، ومن مث نشوء حتالف عسكري بني هذين العـدوين                

 االخري ان يلتفت اىل جريانه من األمراء والزعماء الكرد،          مما دفع لقره يوسف لتطويقه من اجلانبني،      
وتوطيد عالقاته معهم ليستفيد من إمكانياهتم العسكرية يف حروبه املستمرة          فعمل على التقرب منهم     

، وجنح يف ذلك بالفعل، فحني أحرز انتصارات حامسـة علـى التيموريـة و               على جبهات متعددة  
م واحتل مدينة تربيز واختذها عاصمة لـه،        ١٤٠٨-١٤٠٧/هـ٨١١-٨١٠اجلالئرية خالل سنيت    

 من أمراء كردستان طوعاً او كرها عن طاعتهم ووالئهم واعترفوا           أعلن امللك العادل األيويب وغريه    
  ).٦/٥٦١روضة الصفا، (بسلطانه على البالد وبعثوا اليه اهلدايا 

وعلى الرغم من عدم وجود نص يوضح ما آلت اليه طبيعة العالقات خالل حكم ابنـاء قـره                  
هد جهانشاه بـن قـره      ، فإهنا كانت على ما يرام يف ع       )م١٥/هـ٩النصف االول من ق     (يوسف  
فلما وثب الناصر على ابيه امللك الكامل خليل سـنة  ) م١٤٦٨-١٤٤٤/هـ٨٧٣-٨٤٨(يوسف  
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م، فّر امحد االبن االخر للملك املقتول اىل تربيز، وجلأ إىل جهانشاه، وبقي عنده              ١٤٥٢/هـ٨٥٦
  ).١/٢٩٤، ١٠/١٩٦الضوء الالمع، (حىت مقتل الناصر يف شهر رمضان من السنة ذاهتا 

 ضد امراء اآلق قوينلو، وصـار امللـك   االفحتارتبط ملك خلف بعالقات قوية مع جهانشاه و    و
م قـاد ملـك     ١٤٥٠/هـ٨٥٤خلف احد القادة الكبار يف تشكيالت جيش جهانشاه، ففي سنة           

خلف جيشاً وحاصر جهانكري اآلق قوينلو مبدينة ماردين، وذلك بأمر من رستم ترخان وهو مـن                
 جهانشاه مللك خلف االنصراف من عنـده        مسحم  ١٤٥٥/هـ٨٥٩ سنة    ويف ،كبار قادة جهانشاه  

للتوجه اىل حصن كيفا، فسار ملك خلف اىل بالده واستوىل على املدينة وحاصر امللـك الكامـل            
  .)٢٤٠، ١٩١كتاب دياربكرية، ص(ةالثاين بالقلع

  
  : وسقوط أيوبية حصن كيفا اآلق قوينلوظهور اوزون حسن 

ـ ٩٠٨-٨٠٦(طور علي مؤسس امارة اآلق قوينلـو      وقف قره ايلك عثمان بن       -١٤٠٣/هـ
 بأقليم دياربكر، وكـان  ية االمراء وزعماء القبائل الكردجتاهمنذ بداية امره، موقفاً عدائياً       )م١٥٠٢

يهدف اىل القضاء على حكمهم واالستيالء على ممتلكاهتم، فافتتح عهده بالتوسع علـى حـساهبم            
سنوية عليهم بذريعة كوهنم على عالقات طيبة مع املماليـك  وشرع باالغارة عليهم وفرض اتاوات      
  .وتعاوهنم مع قره يوسف القره قوينلو

م ارسل ابنه ابراهيم بك اىل كردستان هلذا الغرض، فـداهم بلـدة             ١٤٠٤/هـ٨٠٧ففي سنة   
احلصن واغار العساكر على أعماهلا وسوادها، فأذعن له امللك العادل واطاعه، ففرض عليه إبراهيم              

  ).٤٩كتاب دياربكرية، ص( دفع مبلغ من املال سنوياً لقاء الكف عنه بيك
مل يغري قره ايلك سياسته وموقفه العدائي جتاه أيوبيـة حـصن كيفـا حـىت مقتلـه سـنة                    

أردوه قتيالً    و م كمن رجاله للملك االشرف خليل     ١٤٣٢/هـ٨٣٦م، ففي سنة    ١٤٣٥/هـ٨٣٩
وطال عمره، ولقي منه اهل دياربكر      ((ذا الصدد   كما مّر، ويذكر ابن تغري بردي عن قره ايلك هب         

وملوكها شدائد، السيما ملوك حصن كيفا االيوبية، فأهنم كانوا يف ضنك وبالء، وتداول حروبـه               
  ).١٥/٢٠١النجوم الزاهرة،  ())وشروره مع امللوك سنني طويلة

ملـك خلـف    و ينفرد ابوبكر الطهراين مؤرخ االق قوينلو بايراد اخبار ومعلومات فريدة عن             
االيويب وصراعه مع اوزون حسن اآلق قوينلو، يفهم منها ان ملك خلف بن حممد بن امللك العادل                 
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سليمان كان احلاكم الفعلي أو باالحرى القائد العسكري جليش حصن كيفا منذ ما قبـل سـنة                 
  .م كما مّر١٤٣٧/هـ٨٤١

ديدة يف تأريخ االمارات     تبدأ صفحة ج   ،وبتقلد اوزون حسن زمام السلطنة بإمارة اآلق قوينلو       
والزعامات القبلية الكردية بأقليم دياربكر، فهو االبرز بني امراء اآلق قوينلو وأشدهم عداًء لألمراء               
الكرد، وقد شن خالل عهده سلسلة من احلمالت العسكرية على اصحاب السلطة الكرد واطلق يد           

 كيفا وعسكر هبا لقتال     م نزل عند حصن   ١٤٥٣/هـ٨٥٧عساكره يف النهب والسلب، ففي سنة       
امراء كردستان ممن وقف جبانب اخيه االكرب  جهانكري مريزا، فتتابع االمراء ومن بينهم صـاحب                

  .حصن كيفا يف االذعان اليه واالنقياد له، ومحلوا اليه ما ال حيصى من اهلدايا واألغنام
ه قوينلو وحاصـر    وملا استوىل ملك خلف على مدينة حصن كيفا مبوافقة و دعم جهانشاه القر            

امللك الكامل الثاين بالقلعة، انتهز اوزون حسن الفرصة وأسرع يف السري بإجتاه احلصن بذريعة جندة               
امللك الكامل وختليصه وضرب حصاراً على ملك خلف باملدينة لكن دون جدوى، ويربر أبـوبكر               

أي امللك الكامل   الطهراين فشل اوزون حسن يف احراز النصر حبجج واهية، ويذكر ان ملك امحد              
كان يرجتف خوفاً من عساكر أوزون حسن فلم يسمح بدخول مجيعهم اىل املدينة واال فإن إقتحام                

  ).٢٣٥،٢٤٠كتاب دياربكرية، ص(املدينة كان امراً ميسوراً 
وقد صمم امللك خلف على اخضاع مدينة احلصن وقلعتها بالقوة وانتزاع السلطة من امللـك               

م وقتل ابن عمه ١٤٥٥/هـ٨٥٩الوزون حسن على مايظهر، فتم له ذلك سنة الكامل الثاين املوايل 
االمري حسن بن عثمان بن امللك العادل سليمان الذي كان مبثابة الوصي على امللك الكامل الثـاين                 

، وكان اوزون حسن آنذاك منشغالً حبروبه يف أحناء أرزجنان، ففـوجئ            )٣/١٠٣الضوء الالمع،   (
امر ملكية اىل إبنه سلطان خليل ليتوجه اىل آمد وحيشد جيشاً ويهاجم حصن             باخلرب وأصدر فوراً او   

اىل ان الطهراين يتجنب احلديث عن      هنا  وجيدر اإلشارة   ،  كيفا ويقوم هو مبهامجة احلصن من جهته      
اخفاقات أوزون حسن وولده يف اقتحام املدينة، ويتحاشَى اخلوض يف اسباب ذلك، ويزعم ان ملك          

ر حمدق به من كل اجلوانب، بعث باهلدايا واالموال اىل اوزون حـسن وقـدم           خلف ملا وجد اخلط   
 فسحب اوزون حسن قواته     ,خدماته له وتعهد بإرسال املزيد من االموال سنوياً واكثر مما هو مقرر           

وداهم ناحية سعرت وقاتل حاكمها االمري أبدال املوايل جليهانشاه القره قوينلو، وهنبت عـساكره              
كتـاب دياربكريـة،    )) (بكثرة الرمال يف األودية والبـوادي     ((نم أمواال كثرية    سعرت وقراها وغ  

  ).٢٥٤، ٢٤٧ص
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التزم مبوقفه الرافض لسياسة اوزون حسن العدائية وقاوم حماوالته التوسـعية، بـل             فامللك خلف   اما  
  ).١٠٦ ص،، تاريخ طورعابدين٣٦٧كتاب دياربكرية، ص(استرد سعرت وهي من توابع بالد احلصن 

 أثار موقف امللك خلف الصامد حفيظة اوزون حسن، فعمل بكل السبل واالمكانيات على       وقد
التخلص منه سواء كانت باملهادنة معه اواملؤامرة عليه، بعد ان وجد نفسه عاجزاً متـام العجـز يف                  
حسم املواجهة معه عن طريق القوة، فبادر اىل مراسلته حول االنسحاب من مدينة سـعرت علـى     

ملكاً له وليس لاليوبيني أي حق هبا، فرد امللك خلف بالرفض، مما دفع اوزون حسن اىل                أساس إهنا   
 ملدة طويلـة، علـى ان       مها، فحاصر اىل اسعرت وحصن كيفا   توجيه محلة بقيادة ابنه سلطان خليل       

  ).٣٦٨-٣٦٧كتاب دياربكرية، (حماوالته باءت بالفشل 
 الشغل الشاغل الوزون حسن،     بات التخلص من ملك خلف وإخضاع حصن كيفا وقالعها        و

 اوزون -إتفق إن حسن بيك (( فكان يفكر دوماً بتنفيذ تلك املهمة وخيطط هلا، وروي هبذا الصدد           
بابـا عبـدالرمحن    ] صاحب الكرامات [ كان يتفكر يوماً يف الظفر باحلصن إذ دخل عليه           –حسن  

كم حاولت معك (ويعين  ))جنان بكشم تراكه هيج نداىن((اجملذوب وقال مشرياً اىل جانب احلصن 
 بعد ايام ان امللك جاءته األخبار فأمر حسن بيك بوضع تأريخ ذلك الوقت، ف،)وانت ال تعرف شيئاً

زين العابدين وامللك أيوب قد وثبا على امللك خلف وهو يف احلمام وقتاله غيلة، فوافق وقت قتلـه                  
  ).٣٩٤، ٣٦٨-٣٦٧كتاب دياربكرية، ص)) (وقت كالم اجملذوب املذكور

هـ وفـشل يف    ٨٦٦-٨٥٦وهكذا حتقق الوزون حسن ما كان حيلم به طيلة عقد من الزمان             
حتقيق هدفه املنشود ثالث مرات، فأسرع مع ابالغه بالنبأ بالسري حنو حصن كيفا واحتـل الـبالد                 
مجيعها وأقطعها البنه سلطان خليل، ووضع السيف على رقاب زين العابدين و أيوب حبجة الثأر من 

النجوم الزاهـرة،   (ملك خلف، ويف احلقيقة كان يهدف وراء ذلك القضاء التام على بين ايوب              دم  
  ).٣/١١٢، الضوء الالمع، ١٦/٢٧٣

ويبدو أن املؤرخني املصريني مل يفطنوا اىل ضلوع أوزون حسن يف مؤامرة اغتيال ملك خلـف،                
دليسي يأيت برواية تكشف عن حقيقة      كما جتنب الطهراين االشارة اىل تلك املؤامرة متعمداً، غري ان الب          

دور اوزون حسن يف حبك املؤامرة،، وال شك انه مسعها من اهل حصن كيفا، ومفادها إنه ملا أعتصم                  
ملك خلف بقلعة احلصن وأىب االستسالم لالق قوينلو، جلأوا اىل املكيدة واالحتيال، فأغروا احد بـين                

لك بعده، فإخندع بوعدهم وأخذ يتحني الفرصة حىت        اعمام ملك خلف به على ان يسندوا اليه زمام امل         
  ).٣١٤شرفنامه، ص(اتته ففعل فعلته 
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  :االيوبيون بعد سقوط حصن كيفا
بعد استيالء اوزون حسن على بالد احلـصن واقطاعهـا البنـه الـسلطان خليـل سـنة                  

يـة   واعتربت املصادر تلك الواقعـة هنا      ية احلاكمة  االيوب  األسرة م، ختتفي اخبار  ١٤٦٢/هـ٨٦٦
-٨٦، ترويج القلـوب، ص    ٣/١٨٤، الضوء الالمع،    ١٦/٢٧٣النجوم الزاهرة،   (للسلطة االيوبية   

، على ان البدليسي يذكر انه ملا احتل اوزون حسن حصن كيفا هرب امللك خليل بن سليمان                 )٨٧
 – الراجح هو حفيد امللك الكامل خليل بن امللك االشرف امحد اذا اعتربنا انه مسي بأسم جـده                  –
 مدينة محاة واستتر هبا، وحني دبت الفوضى واالضطرابات بني صفوف امراء االق قوينلـو يف                اىل

 وتفرقت كلمتهم، انتهز امللك خليل الفرصـة        اخلامس عشر امليالدي  /التاسع اهلجري اواخر القرن   
وا يتولون وعاد اىل بالده مبعونة االمري شاه حممد الشريوي من احفاد امراء القبيلة الشريوانية الذين كان

منصب الوزارة لاليوبيني يف حصن كيفا، فالتف حوله رجال القبائل الكردية وآزروه يف استرجاع              
ممتلكات آبائه، فتمكن مبساعدهتم من االستيالء على بلدة سعرت بالقوة وطرد امراء اآلق قوينلـو               

، وتزوج شقيقة الشاه    منها، مث هاجم حصن كيفا وحررها معلناً استقالله ببالد احلصن استقالالً تاماً           
وقد احتفظ ابناؤه واحفاده بشيء من السلطة والنفوذ يف         ،  امساعيل الصفوي مؤسس الدولة الصفوية    

ري التابعة لوالية خربوط، ودخلوا يف صراع مرير مع الصفويني، اذ تـوىل             كاحناء حصن كيفا وعرب   
ـ           ى التـوايل خـالل العاشـر       ابنائه الثالثة امللك حسني وامللك سليمان وامللك حممد االمارة عل

 وقت تـأليف شـرفنامه سـنة        ةااليوبيكبري االسرة   القرن السادس عشر امليالدي، وكان      /اهلجري
م هو سلطان حسني بن امللك حممد بن امللك خليل، فتمىن البدليسي له             ١٥٩٧-١٥٩٦/هـ١٠٠٥

  ).٣٢٤-٣٢٣، ٣١٥شرفنامه، ص(ان يوفقه اهللا النه ينتمي اىل بيت الشرف والسؤدد 
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  :ملكيشي    
ملكيشي قبيلة وساللة كردية حاكمة جبمشكزاك وقالعها، ومجشكزاك قلعة وناحية بـني            

كردستان الشمالية، تتبعها عـشرات القـالع       –آمد ومالطية قرب حصن أران بإقليم اجلزيرة      
ن الظاهري، زبدة كـشف املمالـك،       ، غرس الدي  ٣٦/ ٣معجم البلدان،   (والرساتيق والقرى   

  ).٥٢ص
 ملكيشو الذي كان على األرجح اجلـد        –تنحدر قبيلة ملكيشي من شخص امسه ملكيش      

األعلى ألفراد القبيلة أو اشهر زعماءها االوائل، وكان رؤساء القبيلة بعد ان بسطوا سـيطرهتم               
غرار نظرائهم من   على مجشكزاك وأعماهلا يدعون أن جدهم ملكيش من أحفاد العباسيني على            

األسر الكردية وهو ادعاء باطل دون شك، ويف رواية أخرى يشوهبا اضطراب كبرية يف توافق                
األخبار وتوقيتها ان ملكيش من أحفاد أمري سلجوقي هو ملكشاه بن حممد الذي قتـل سـنة                 

م على يد ركن الدين سليمان بن قليج ارسالن السلجوقي من أمراء سالجقة             ١٢٠١/ هـ٥٩٨
م، علماً ان املصادر التارخيية ال تذكر شيئاً عن هذه احلادثة، ومييل البدليـسي إىل الروايـة                 الرو

الثانية قائالً ان حكام ملكيشي هم من ساللة ملكشاه املذكور بعد ان أصاب امسه التحريـف                
والتصحيف لكثرة استعماله عند الكرد وحجته ان أمساء حكام مجشكزاك تدل على أهنم مـن               

  ).٣٢٩–٣٢٧شرفنامه، ص(ية وال تتناسب مع األمساء العربية والكردية ساللة ترك
وطبقاً لرواية ثالثة ان ملكيشي وهو من أحفاد ملكيش األول حشد مجعاً كثرياً من اشياعه               
واتباعه حوله واستوىل على عشرات القالع والنواحي واستأثر باحلكم فيها، وأدت تلك البسالة             

  ).٣٢٩شرفنامه، ص(يشى إىل تسميتهم باسم عشرية ملك
وهكذا وجدنا الروايات الشعبية الدارجة واحلكايات املتواترة اليت شكلت املصدر الوحيـد            
للبدليسي ترجع انساب حكام مجشكزاك وقبيلة ملكيشي إىل أصول غري كردية، حاهلم كحال             

  .غالبية األسر املتنفذة والسالالت الكردية احلاكمة بكردستان
يش مل يكن من حفدة العباسيني وال ميت  بصلة باألتراك السالجقة وإمنا             ويف احلقيقة ان ملك   

من أسرة كردية عريقة بشهادة املصادر الفارسية واململوكية القدمية عرفت بامسه فيمـا بعـد،               
  )).٩(، هامش ٣٢٩شرفنامه، ص (وملكيشو اسم كردي مركب يعين العنيد، املتمرد، الثائر 

وكان هباء الدين بن ملكيشو وعز الدين بن ملكيشو من أمراء           التحق آل ملكيشو باأليوبيني     
فكان من أمراء امللـك  , امللك الكامل األول األيويب، اما فخر الدين حممد بن اسعد بن ملكيشو      

، وكان أبوه وأعمامـه أمـراء   ))رتبة ومنـزلة((الناصر يوسف أمري حلب ودمشق، وصاحب     

 QVS

 املماليك األتراك على مصر والشام، بطل األمري فخر         ءأيضاً، ويف تعبري فعلي على رفضه الستيال      
مفـرج  ( م ١٢٧٥/هـ٦٧٤الدين اخلدمة واعتزل احلياة العسكرية وبقي بطاالً حىت وفاته سنة           

  ).٦/٣٠٤ النجوم الزاهرة، ،٢١/٨٧، عيون التواريخ، ٥/٨٠، ٤/٢٥٧الكروب، 
لد ملكيشي وولديه حممـود     الرابع عشر امليالدي، كان األمري خا     / ويف القرن الثامن اهلجري   

وأمحد ضمن األمراء وأصحاب القالع الكرد الذين فتحت الدولة اململوكية بـاب العالقـات              
  ).٧/٣١١صبح األعشى، (معهم واعترف هبم السلطان اململوكي وكاتبهم رمسياً 

ويف القرن التايل كان الشيخ حسن حاكم مجشكزاك من أبرز أمراء كردسـتان، واشـتهر               
  .)٩٦، ٩٣كتاب ديار بكرية، ص (د  بشيخ حسن كر

  
  :) ماموىي–َمموىي (املموي 

يبدو ان هناك أكثر من قبيلة كردية هبذا االسم، أو بعبارة أخرى قبيلة واحدة متفرعـة إىل                 
بطون ومجاعات ومتفرقة يف أصقاع متباعدة، منها ببالد هكاري ومن أمرائها شرف الدين امحد              

ري املموي الذي ترد أخباره إبان الغزو املغويل لكردستان         بن شهاب الدين داود بن بلس اهلكا      
م على يد رجل تركماين يـدعى       ١٢٥٧/هـ٦٥٥وقتل غيلة عام    )) عسكر عظيم ((وكان معه   
، وهناك قبيلة أخرى باالسم نفسه غادرت مع         )٥٢٦-٥٢٥/ ٣األعالق اخلطرية،   (ابن مسري   

ـ          الد الـشام أواخـر القـرن الـسادس         أقراهنا من القبائل ديارها بأحناء جبل السماق مشال ب
الثاين عشر امليالدي واجتهت حنو إقليم لرستان الكربى والتفت حول األمري هزار اسب             /اهلجري

  ).٥٤١ – ٥٤٠ كزيده، ص ختاري(بن أيب طاهر اللري الفضلوي 
كما هناك قبيلة ثالثة باسم     ,      وينتمي بابا اردالن مؤسس امارة اردالن إىل قبيلة ماموىي        

اكويه يف لرستان الكربى والنازحة من جبل السماق ايضاً وقبيلة رابعة باسم علي مماىي مـن                مم
  ).٥٥٠-٥٤٠كزيده، ص(قبائل لرستان الصغرى 
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كانت املهرانية قبيلة معروفة خالل العصر العباسي، وكانت هلا قالع وحـصون حربيـة              
جلبلية الواقعة إىل الشمال والشمال الشرقي من املوصل، وبرز دورها السياسي          عديدة يف املنطقة ا   

احلادي عشر والثاين عشر للميالد، وكانت تـستقر        / خالل القرنني اخلامس والسادس للهجرة      
  .ونواحيها وتوابعها وامتلكت هبا قالع وحصون عديدة) زاخو(باحلسنية 

ء القبائل الكردية ومل يرد ذكر تلـك القبيلـة يف           مل يذكر املسعودي املهرانية يف قائمة أمسا      
وينبغي التمييز بني املهرانية واملارانية الـيت هـي يف          , املصادر اليت تسبق القرن اخلامس اهلجري     

  .األصل بطن من قبيلة اهلذبانية الكبرية وكانت تقطن باملروج جنوب املوصل
احلاضر، فعشرية مرياين هي املهرانية     بامسها حىت الوقت    ) املهرانية(وقد احتفظت تلك القبيلة     

نفسها على األرجح، إما فيما يتعلق بالسلطة السياسية، فيبدو من النصوص التارخيية،ان الزعامة             
والسيادة على منطقة زاخو انتقلت إىل قبيلة أخرى هي السندية وذلك منـذ أواخـر العـصر                 

م بصفوف اجليش األيويب على مـا       العباسي السيما بعد ان التحق معظم أمراء املهرانية برجاهل        
  .نبينه الحقاً
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  :اإلمارة املهرانيـة

  
  :ممتلكات القبيلة واالمارة املهرانية

وجدت باملنطقة اليت تشكل اآلن احلدود اجلغرافية لقضاء زاخو العديد من القالع واحلصون             
انيـة، البختيـة،   املهر: العسكرية اليت كانت تدار دوماً من قبل أمراء وزعماء القبائل الكرديـة  

  :اهلكارية، السندية وغريها ومن هذه القالع
عرفت زاخو خالل العصر األسالمي باحلسنية، ويذكر ياقوت بأهنا منسوبة إىل           :  احلسنية -

وقيل ان احلسن الذي تنسب إليه بلدة احلسنية هو ناصـر           , )٢٦٠/ ٢معجم البلدان،   (احلسن  
 املوصل، وقد مت عدم صواب هذا الرأي، حيث ورد          الدولة احلسن بن أيب اهليجاء احلمداين أمري      

، حـوادث سـنة     ١٠/٣٨تاريخ الطـربي،    (ذكر احلسنية يف تاريخ يسبق عهد ناصر الدولة         
  .وال تزال إحدى إحياء زاخو القدمية تعرف حبسنيكا) هـ٢٨١

متتعت احلسنية مبوقع جيد على الطريق العام الذي يربط املوصل جبزيـرة بوتـان، وعلـى                
وكان هبا جامع وسط املدينـة، وقـد        , ر خابور احلسنية الذي ينبع من بالد الزوزان       ضفاف هن 

أضفى عليها هنر اخلابور أمهية إضافية، فكانت القوافل تضطر ان تعرب هنر اخلابور عند القنطـرة                
وكانت هذه القنطرة موجودة ايام املقدسي      ) برا دالل احلالية  (املبنية على الصخور قرب احلسنية      

، كما ان مياه النهر تروي أراض واسعة،        )١٢٦أحسن التقاسيم، ص    ) (م٩٧٧/ هـ٣٨٧ت  (
  ).٣٣١/ ٢معجم البلدان، (ووجدت على النهر قرى زراعية يف اجلبال مشايل املوصل 

بلدة مـشهورة خـالل العـصر       ) قرية باجلي احلالية  (كانت باجاليا   :  باجاليا –باجلي -
ني املسلمني األوائل ابن خرداذبه وابن رسـته وابـن          العباسي، ورد ذكرها يف كتابات اجلغرافي     

، االعالق  ٨٥املسالك واملمالك، ص    (الفقيه واعتربوها من البلدات املعدودة من إعمال املوصل         
  ).١٢٥، خمتصر كتاب البلدان، ص٨٧النفيسة، ص

، قلعة قدمية، وهي إحدى أهم قالع املهرانية، على ان البلدانيني مل يـذكروها            :  الشعبانية -
ـ       وهي على مقربة من بلـدة باطوفـة        ) كَال شابانيا (وال تزال خرائبها شاهدة للعيان وتعرف ب

  .مركز ناحية الكلي كما تعرف إحدى حمالت زاخو بشعبانيا
قلعة منيعة حصينة على قمة جبل عـال تقـع بـني قـرييت               ): كواشي( قلعة اردمشت    -

ي اسم حمدث هلا، غري انه اخطأ       اردمشت وكواشي ويقول ياقوت أهنا تعرف باردمشت وكواش       
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وكانت هلا ثالثة   ). ٤٨٦/ ٤،  ١٤٧/ ١معجم البلدان،   (حني قال أهنا تقع على جبل اجلودي        
مث اعاد بنائها ناصـر     ) م٩٠٢ -٨٩٢/ هـ٢٨٩ – ٢٧٩(ضياع، وقد خرهبا اخلليفة املعتضد      

  ).١٤٧/ ١معجم البلدان، (الدولة احلمداين 
  ).٣/٢١٥,األعالق اخلطرية (جزيرة بوتان وهي من توابع : قلعة اجلراحية -
من قالع املهرانية، وهي يف حلف جبل من سلسلة جبال األبيض علـى             :  قلعة الزعفرانية  -

يسار كلي زاخو، عرفت هبذا االسم نسبة إىل عشب الزعفران الذي ينبت فيها بكثرة وقد نزل                
م وال تزال آثار الـدير      ٨٩٤/ هـ٢٨١اخلليفة املعتضد بدير الزعفران القريب من القلعة سنة         

والقلعة باقية وتعرف باالسم نفسها، فضالً عن هذه القالع وجدت باملنطقة قالع أخرى اقـل               
  .وكلها من قالع املهرانية) ؟(شهرة وهي الرابية والقي وفرح وسروه 

واملعروف تارخيياً  ) بيشخابور(إما السهل الفسيح املنبسط واملمتد من معلثايا إىل فيشخابور          
بانوهذرا فهو يعد من املناطق الزراعية اخلصبة، وكان ينتج خمتلف أنـواع احملاصـيل              -بباهذرا  

رسـتاق  ((السيما احلبوب ويدر بذلك أمواالً على أهل املنطقة، ويقول ابن حوقل عن باهذرا              
  ).١٩٧صورة األرض، ص )) (عظيم جليل الضياع والدخل واملرافق والعوائد

عدد من االمراء الكـرد     ) م٨٩٢-٨٧٠/هـ٢٧٩-٢٥٦(عتمد  ظهر خالل عهد اخلليفة امل    
باملنطقة اجلبلية الواقعة اىل الشرق من املوصل كاالمري شداد الكردي صاحب قلعـة احلـسنية               
واالمري جعفر صاحب قلعة اردمشت بعد ان صارت املنطقة حتت نفوذ اخلوارج وغابت عنـها               

 واالمراء العرب من احلمدانيني وبـسطوا       السلطة املركزية، وحتالف االمراء الكرد مع اخلوارج      
سيطرهتم على املوصل وأعماهلا، وقد صمم اخلليفة املعتضد منذ ان خلف عمه اخلليفة املعتمـد               

م على اجتثاث جذور التمرد والعصيان وتطهري اجليوب املعادية له بنواحي           ٨٩٢/ هـ٢٧٩سنة  
ـ ٢٨١وصل للمرة الثانية سنة     املوصل من اخلوارج واحلمدانيني واألمراء الكرد، فقصد امل        / هـ

م وقصد قلعة ماردين معقل احلمدانيني وأخضعها ويف طريق عودته عرج علـى احلـسنية      ٨٩٤
، مث  )٦/٧٧، الكامـل،    ٣٨/ ١٠تاريخ الطـربي،    (وقاتل األمري شداد وظفر به وهدم قلعته        

ـ            سه ونـزل   هامجت قواته قلعة اردمشت وحاصرهتا، فأىب أهلها التسليم، فقصدها اخلليفة بنف
عليها، ويبدو ان األمري جعفر قد رحل عن القلعة قبل ان يصل إليها اخلليفة فسلم أهل القلعـة                  

/ ١معجـم البلـدان،     (فاستوىل عليها اخلليفة وأمر بتدمريها وانشد بيتاً من الـشعر           , أنفسهم  
ـ       ,اما االمري جعفر الذي اصبح احد قادة اخلوارج         ,)١٤٧ ل فقد قتل يف معركة مع جيش املوص
  ).٦/٧٩الكامل، (م ٨٩٥/هـ٢٨٢سنة 
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وختتفي إخبار أمراء منطقة زاخو يف املصادر بعد محلة اخلليفة املعتضد، ويف احلقيقة تعرضت              
 بالد هكاري والزوزان وإحناء جزيرة بوتان لسلسلة من احلمالت العسكرية هبدف إخـضاعها،            

ـ ٢٩٥-٢٨٩(م عني اخلليفة العباسي املكتفي      ٩٠٥/ هـ٢٩٢في أواخر سنة    ف -٩٠٢/ هـ
 واليا على املوصـل      املعروف بايب اهليجاء احلمداين    عبداهللا بن محدان بن محدون التغليب     ) م٩٠٨

وأعماهلا مبا فيها بالد هكاري وقد قابلت قبائل اهلذبانية والداسنية واحلميدية هـذا االجـراء               
ك القبائل عن   بالرفض القاطع على الرغم من أن والدة الوايل املذكور كانت كردية وعربت تل            

 تني حيث ثارت جبال داسن ونواحي نينوى واخلازر، أعقبتـها بـسن           ,استيائها برد فعل عنيف   
، ١٠/١٣٧تاريخ الطربي،    (حركة أخرى قادها أمري كردي جمهول االسم فتغلب على اجلبال         

  .)١١٢-٦/١١١الكامل، 
هتـدف خلـع    م اثر تورطه يف مؤامرة فاشلة       ٩٢٩/هـ٣١٧قتل ابا اهليجاء احلمداين سنة      

 واقر املقتدر ابنه ناصر الدولة احلسن بـن أيب اهليجـاء            ،اخلليفة املقتدر وتنصيب القاهر مكانه    
وغدت قالع احلسنية   ) ٢٠٧،  ٦/٢٠٠الكامل،  (احلمداين على اقطاعاته وهي قردي وبازبدى       

جتارب االمـم   ( زاخو واردمشت وهرور والشعبانية ومليصي وبرقي ختضع للحكم احلمداين           –
٣٨٧-٢/٣٧٤.(  

وانفرد ابنـه   ،م جتدد الرتاع واخلالف بني ابنائه     ٩٦٩/هـ٣٥٨وبعد وفاة ناصر الدولة سنة      
أبو تغلب فضل اهللا حبكم املوصل ما تتبعها من قالع قبيليت اهلكارية، واملهرانية وهو من زوجته                

، ٢/١٠٨ ،الفرج بعـد الـشدة    ,٣/٢٢,نشوار احملاضرة   ,التنوخي  (الكردية فاطمة بنت امحد     
  ).٧/٣٢الكامل، 

  
  :قالع املهرانية واهلكاريةاستيالء عضد الدولة البويهي على    

احلمداين  وأيب تغلب     البويهي م نشب صراع حاد بني عضد الدولة      ٩٧٧/ هـ٣٦٧يف سنة   
 بالد هكاري وغريها، من جراء انضمام االخـري اىل صـف             املوصل وأعماهلا مبا فيها    صاحب

 فأشتبك هذا معهم وغلبهم فقتل خبتيار، مث توجـه          ،بالعراقولة  عزالدولة خبتيار غرمي عضد الد    
 فجاءته رسل من أيب تغلـب يف التمـاس          ،صوب املوصل ونزل بظاهرها يف شهر ذي القعدة       

عمال املوصل، فأمتنع عضد الدولة عـن       أل اليه مقابل كفه عن التعرض          املال الصلح، وارسال 
إّنا ملكنا ناحية بالسيف وبعد احلرب واملقارعة       ((املوافقة على تنازالت أيب تغلب وأكد للرسل        

أحب اليه من العراق، فيئس أبا تغلب من        وبّين هلم بأن بالد املوصل ودياربكر     )) مل نصاحل عليها  
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ـ            مواجهةتفادي    ه عضد الدولة، فغادر املوصل مضطراً وتوجه حنو قالعه ببالد دياربكر، فالحق
 وارزن، فأنعطف أبـو تغلـب حنـو         ة اىل ميافارقني  أبو الوفاء طاهر بن حممد قائد عضد الدول       

 : بيخري – ومنها أصعد اىل قالعه بسلسلة جبال األبيض         ,هكاري ونزل عند هنر خابور احلسنية       
، فأبلغ أبو الوفـاء      ))وأسترتل منها ماالً على سبيل املخالسة     ((، الزعفرانية   )كواشي(اردمشت  

 منها اىل قالع له هبكاري للتحصن هبا، فجـرد         عضد الدولة خمالفة أيب تغلب باملوصل واهلروب      
أبو تغلب بالفرار اىل بالد اجلزيرة، مث اىل مدينة          عضد الدولة اليه جيشاً جراراً قاده بنفسه، فالذ       

وهـم  ((بدليس ومنها دخل بالد الروم البيزنطيني، الن عساكر عضد الدولة كانت قد الحقته              
وهكذا فقد أبـو تغلـب       ،))نوا قد مسعوا بكثرته   حريصون على أخذ ما معه من املال فأهنم كا        

من جوهر نفيس أو در مثني أو متاع أو    ((مجيع قالعه وضياعه ببالد هكاري، إال أنه مل يترك هبا           
  ).٢/٣٨٧جتارب األمم ))( معهعني خيف حممله اال وأخذه

 على هنج أبيه شخصيات كردية من أقربـاء امـه          بن ناصر الدولة احلمداين      رتب أبو تغلب  
مسؤول قلعة أردمشت صاحل بن      الكائنة باملنطقة الكردية ومنهم       على قالعه  ، بنت أمحد  فاطمة
، ونصب أبو تغلب اىل جانب صاحل بن بانويه مملوكاً من           ))رئيس االكراد (( أو بادويه    –بانويه  

 باالمتعة الفـاخرة مـن  ((غلمان أبيه يدعى طاشتم لتوفري محاية أكثر للقلعة، اليت كانت مملوءة        
كمـا أن ابـا     )) أصناف الثياب والفرش واجلواهر والصياغات واحللي وسائر اصناف العـدد         

م، وقد قام أبو تغلب     ٩٦٩/ هـ٣٥٨الفوارس حممد بن ناصر الدولة كان مسجوناً هبا منذ سنة           
يثق هبا جلدة ضابطة    ((، وكان   ون إمسها نازبا  مسنة  امرأة كردية   اىل  أدارة امور املسجون    باسناد  

ا ان التوصل اليه أحداً وال تعرفه خرباً وأن ختفى موضعه عن مجيع شـحنة القلعـة                 وأمره… 
، جتـارب   ١٨٦-١٨٥/ ٢الفرج بعد الشدة،     ( وامر خري تنفيذ  األفنفذت العجوز   )) وحفظتها

  .)٢/٣٩٢االمم، 
شرع عضد الدولة بتصفية مجيع ممتلكات أيب تغلب واخوته من مـدن وقـالع وبلـدات                

م على املوصل وآمد    ٩٧٨-٩٧٧/ هـ٣٦٨-٣٦٧وىل قادته خالل سنيت     وضياع واموال، فأست  
اردمشت و الـشعبانية و     وميافارقني وماردين والرحبة ومجيع ديار مضر، مث بدأ باخضاع قالع           

ـ ٤٢١ت(وكان املـؤرخ مـسكويه      , احلمداين    بأعتبارها تابعة رمسياً اليب تغلب     هرور / هـ
 الذخائر والتحـف املخزونـة بقلعـة        حصاءجبرد وا أحد أعضاء اللجنة اليت كلفت      ) م١٠٣٠

 أي  –أردمشت واليت خلفها أبو تغلب وراءه فبلغت حسب تقديره عشرين ألف ألف درهـم               
  ).٢/٣٩٣,جتارب األمم  (عشرين مليون درهم
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( واملح القس يوحنا اىل الدمار الذي اصاب بالد داسن جراء اجتياح جيش عضد الدولة هلا              
   ).٥٦_٥٥ص,تاريخ يوسف بوسنايا
 اليت جاء من أجلها بنجاح بالغ، واستخلف باملوصل أبا الوفـاء            هماتملاأهنى عضد الدولة    

هتذيب املعامالت وترتيب العمال يف االعمـال   ((وكلفه ان يقوم بـطاهر بن حممد والياً عليها   
، وعاد نفسه اىل بغداد فوصلها يف ذي القعدة مـن سـنة             ))وتقنني القوانني وتدوين الدواوين   

فاوة حبواستقبله  ) م٩٩١-٩٧٣/ هـ٣٨١-٣٦٣(م فخرج اليه اخلليفة الطائع      ٩٧٨/هـ٣٦٨
ـ ٤٤٧-٣٤٥(حوادث  ,مراة الزمان   ,٧/٩٩، املنتظم،   ٢/٣٩٧جتارب االمم،   (بالغة   ص ,هـ
٢٠٠(.  

احلادي عشر امليالدي تعرضت ديار املهرانية وسـائر إقلـيم          / ويف القرن اخلامس اهلجري   
م ومن بعـدهم غـارات ومحـالت    ١٠٣٥/ هـ٤٢٦كية سنة   اجلزيرة لغارات قبائل الغز التر    

م ١٠٧١/هـ٤٦٣م وألب ارسالن سنة     ١٠٥٤/هـ٤٤٦السالطني السالجقة طغرك بك سنة      
م، وتواصلت محالت نواب الـسالجقة      ١٠٨٦ – ١٠٨٥/ هـ٤٧٨ – ٤٧٧وملكشاه سنيت   

 واتابكتهم باملوصل على األقاليم اجلبليـة الكرديـة شـرقي املوصـل ومشاهلـا ففـي سـنة         
م اقطع السلطان حممد السلجوقي مدينة املوصل وإعماهلـا للقائـد التركـي            ١١١٥/هـ٥٠٩

جيوش بك، فباشر بعمله وبدأ عهده بشن محالت واسعة على بالد هكاري والزوزان واجلزيرة              
وبالد البشنوية وحاصر قالع األمراء الكرد واستوىل على العديد منها واحتمى الكرد باجلبـال              

  ).٨/٣٠٩الكامل، (ق وظلوا ال جياسرون ان حيملوا السالح هليبته والشعاب واملضاي
وعلى الرغم من كل هذه احلمالت احتفظ زعماء املهرانية مبمتلكاهتم الوراثية حىت عهـد              

غري ان املهرانية مل    , )م١١٤٦ – ١١٢٧/ هـ٥٤١ – ٥٢١(عماد الدين زنكي اتابك املوصل      
قلعة او بضعة قالع امري مهراين مستقل عن غريه،         جتمعها سلطة حملية موحدة واساثر حبكم كل        

فاالمري عبداهللا بن عيسى بن ابراهيم وهو اكرب امراء املهرانية كان صاحب الربية والقي وفـرح                
  .وغريها وبعد وفاته خلفه ابنه علي يف احلكم

وكان من مريـدي الـشيخ عـدي بـن مـسافر اهلكـاري              ,األمري ابراهيم املهراين     -
و حضر عند الشيخ عدي بزاويته      ,  و من املعتقدين بصالحه و كراماته      )م١١٦٢/هـ٥٥٧ت(

وخدم ابنه مشس الدين    , )٨٦ص,قالئد اجلواهر   (يف اللش وبرفقته مجاعة من الفقراء و الصوفية         
عبداهللا يف اجليش االتابكي باملوصل وكان من كبار االمراء وتويف بالوباء مع غريه من االمـراء                

  ).٩/٢٤٠، الكامل، ١٩٣ريخ الباهر، صالتا(م ١١٩٨/هـ٥٩٤سنة 
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  . األمري حسن بن عمر صاحب قلعة الشعبانية-
صـاحب قلعـة    ) خول وهـارون  ( أمري آخر مل يضبط النساخ امسه ودونوه على شكل           -

  ).اردمشت(كواشي 
وأي امري مهراين من هؤالء رغم حصانة قالعه كان اضعف من ان يتمكن مـن الـصمود                 

 مما سهل كثرياً من مهمة عماد الدين زنكي يف القـضاء علـى              ،جيةبوحده امام االخطار اخلار   
فقد استطاع زنكي ونوابه قراجا ونصري الدين جقر وغريمها من االستيالء على معظم             ,مجيعهم  

قالع املهرانية من خالل سلسلة من احلمالت العسكرية ومت بذلك القـضاء علـى الكيانـات              
  ).٣٤٤–٣٤٣/ ٨الكامل، (اء املهرانية الصغرية شبه املستقلة اليت إقامتها زعم
التحق الكثري من األمراء وأصحاب القالع من املهرانيـة         ,وحني قامت الدولة األيوبية مبصر    

وكان , بصالح الدين األيويب وصار بعضهم من كبار قادة اجليش األيويب إبان احلروب الصليبية        
  : منهم و, للكرد املهرانية الدور الريادي يف حترير بيت املقدس 

  .م١١٨٧/ هـ٥٨٣ابراهيم بن احلسني املهراين قتل إثناء حصار عسقالن سنة  -
  . درباس املهراين-
  .م كان شجاعاً معروفا١١٩١ً/ هـ٥٨٧ أياز املهراين قتل يف شهر شوال سنة -
  . حسام الدين حسني بن باريك املهراين-
الفـتح  ( وغريهـم   )) مكان شجاعاً من شجعان اإلسـال     (( حممد بن باريك املهراين و       -

ســرية صــالح الــدين،   , ابــن شــداد ,؟ ٥٥٩ , ٥١٣, ١١٣ص ,القــسي
ـ ٦٩٠-٦٨١(حوادث  ,تأريخ األسالم   ,٤/١٣٢,الروضتني   ,١٩٩،١٧٣،١٧١،١١٠ص )  ه

  ).١٥٢،٢٨،٢٠ص,
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  :شجرة احدى االسر املهرانية احلاكمة -   

  بن ايب طالب بن باروخ املهراين ) احلسني(احلسن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :Nergisiنركسي  - رجسيةالن

 وأطرافهـا،   - مدينة احللة  - استوطنت حلة بين مزيد      ،النرجسية هي بطن من قبيلة اجلاوان     
اإلمارة املزيدية، وبعد مقتل األمـري سـيف        -وخدم أمراء النرجسية يف صفوف اجليش املزيدي      

م بـالده   م، أقطع أمراء النرجسية والبشريية وغريه     ١١٠٧/هـ٥٠١الدولة صدقة املزيدي سنة     
وحصلوا على االقطاعات من السالجقة أكثر مما يستحقوهنا، ويقول الشاعر الصارم مرجى بن             

  :بتاه البطائحي يف قصيدة هبذه املناسبة
         كثٌري هلا الف ولو أََنها َبعُر           )نرجسية(وعشرون ألفاً أقطعت      
       من الَغَنمِ األعشارِ والصوِف والِشعرِ                 ولوال ُسفاُه الرأي كانَ عليهم     

  ).٥٣٥-٤/٢/٥٣٤خريدة القصر،      (                                                
  

والفضل يف جزء كبري من شهرة النرجسية يعود إىل مجاعة من ابنائها ممـن محلـوا رايـة                  
-٤١٧( حممد بـن زيـد النرجـسي         التصوف والزهد بالعراق كأيب الوفاء احللواين  حممد بن        

، امللقب بكاكيس و املشهور بتاج العارفني، ولفق له اتباعه شجرة           )م١١٠٧-١٠٢٦/هـ٥٠١
نسب توصل به إىل آل البيت، قدوة مشايخ عهده وإمام زمانه يف الورع والتقوى، وكان مـن                  
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وقـال  قطاع الطرق قبل ان يتوب ويهتدي إىل الصواب على يد شيخه أيب حممد الـشنبكي،                
هبجـة  )) (ليس على باب احلق رجل كردي مثل الشيخ أيب الوفـاء          ((عبدالقادر الكيالين عنه    

  ).١/١٣٥ ،، الطبقات الكربى٨١-٨٠ ص، قالئد اجلواهر،١٤٤-١٤٣ ص،االسرار
 الكـيالين  ر دشم الكردي احلنبلي من أصحاب الشيخ عبد القاد        - والشيخ حممد بن رستم     

رف واشتهر بشيخ جاكري الزاهد، ونزل ببقعة قاحلة على بعد          ومريديه، وهو من النرجسية، وع    
مسرية يوم من سامراء وبىن هبا زاوية واختذها مسكناً دائماً له وتفرغ للعبادة والتقـوى اىل ان                 

فـصارت مـزاراً    , م ودفن بزاويته  ١١٩٥-١١٩٤/هـ٥٩١-٥٩٠وافته املنية فيما بني سنيت      
وبىن االهايل عندها قرية تدعى راذان وال تـزال آثـار         يرتاده الناس ومقصداً ملن يرجو الدعاء،       

وكان كبري املرتلة جليل القدر لدى مريديه، وصاحب أحوال وكرامات          . الزاوية شاخصة للعيان  
وبعد وفاة الشيخ جاكري جلس     , وأتباع وسنة وعبادة وله أصحاب مشهورون فيهم دين وتعبد          

 اىل ابنه غرس الدين احلاجي ومنه اىل ولديه امحد          بالزاوية اخيه امحد وبعد وفاته انتقلت املشيخة      
وحممد وانتهت اىل عماد الدين بن امحد بن غرس الدين الذي عاصر الغزو املغويل للعراق، ونقل                
الذهيب من الشيخ شعيب التركماين وهو احد اتباع املشيخة اجلاكريية بعض املعلومـات عـن               

ـ ٥٩٩-٥٩٠(ادث سـنة    تاريخ اإلسالم، حو  (اوالد واحفاد الشيخ جاكري      -٣٧٤ص  ) هـ
، الـوايف بالوفيـات،     ٤٠٧،  ٢/١٠٥، معجم االلقـاب     ٢١/٢٦١ سري اعالم النبالء،     ،٣٧٥
  ).٢/٢٣٥، الكواكب الدرية، ١١/٣٩

  :ونقل ابن الفوطي من أشعار غرس الدين احلاجي
   خليلي ماذا ارجتي من غِد أمريء               طوى الكشح عين اليوم وهو مكني     

      وإن إمرءاً قد ظن عنك مبنطق                 يسد به فقر أمريٍء لضنني   
  ).١٠٥/ ٢معجم األلقاب،        (                                               

وما زالت قبيلة النرجسية تعرف بامسها القدمي نركسي وتقيم يف الوقت احلاضر بقرية تعرف              
  ).٣٢٩ص ،جغرافياى تأرخيي ايوان غرب(فظة ايالم حما-بامسها يف قضاء ايوان 

 
  : النشاور-النشـاورة 

التنبيـه واألشـراف،    (قبيلة شبه جمهولة واغلب الظن هي من قبائل اقليم اجلبال وشهرزور            
، ومن امرائها مستخص الدولة قوام الدين املبارز باتكني بن عبداهللا الكردي النشاوري،             )٩٤ص

قوام الدين، املختص، مستخص الدولـة،      (مرات حتت القاب خمتلفة     ترجم له ابن الفوطي اربع      
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ـ ٤٤٧هــ،  ٤٤١هــ،   ٤٤٠(ونقل من مصادر مفقودة ثالث تواريخ لوفاته        ) املبارز ) هـ
، وكان من القادة البارزين يف اجلـيش        )٢٠٣،  ٥/١٣٩،  ٤/٣٢٣،  ٣/٤٨٤معجم االداب،   (

ـ ٤٠٤ة   امري اجليش، ويف سن    –البويهي ورقي اىل منصب االصفهساالر       م ارسـله   ١٠١٣/هـ
الوزير فخر امللك مع ايب احلسن علي بن سابور الديلمي على رأس فرقة عسكرية من االتـراك                 

  ).٥/٢٠٣معجم االلقاب، (والديلم لتأديب الكرد باقليم اجلبال 
وكانت له مرتلة رفيعة ومقام كبري عند البويهيني وموضع ثقة امللك الرحيم ابو كاليجـار               

يه فكان يعتمد عليه يف ادارة شؤون دولته، واشاد املؤرخون حبسن سـلوكه             آخر ملوك بين بو   
معجـم االلقـاب،    (واستقامة آرائه وعلو كعبه يف امور الدين والدنيا وحبه للعلماء والشعراء            

٣/٤٨٤.(  
  
  

@óïäbi‰aM@@ôäbiè–ôäbi@ëŒíè@@@
ريخ الكـردي،   قبيلة كبرية عريقة ومعروفة منذ ان تعرف املؤرخون املسلمون علـى التـا            

وكانت تقيم و تنتشر يف أحناء فسيحة من إقليمي اجلزيرة وآذربيجان، وباإلمكـان القـول ان                
مواطنها وأماكن إقامتها كانت تشمل اربيل وما حوهلا، منطقة ما بني الزابني األعلى واألسفل              
وهي مشاتيها، حوض هنر اخلازر ومرج املوصل، ونواحي مراغة وتربيز وسـلماس واشـنويه              

ونريز وأعماهلا من إقليم آذربيجان، وهاجرت طوائف وبطون من اهلذبانية مشاالً صوب            ) شنو(
أرمينيا وقفقاسيا يف طلب املراعي والكأل واستقر هبا املقام يف مدن وقرى متعددة هبا، وهـي يف                 

يـة  األغلب الرحالة منها املعروفة بالروند مبعىن املهاجر والرحل وصارت تعرف يف املصادر العرب        
  ).انظر الروادية(بالروادية 

دون أن يفـسروا معنـاه   ) اهلذبانيـة (دون املؤرخون القدامى اسم القبيلة بصياغة عربيـة     
ومفهومه، مما فسح اجملال امام احملدثني واملعاصرين للبحث عن إجياد منشأ التـسمية ومعناهـا،               

اربيل يف عهود ما قبـل      وهو االسم القدمي لبالد     ) حدياب(فاملستشرق مينورسكي يرى أهنا من      
–يف الكرماجنية الشمالية، أو من هيـزان      ) سيدي(مبعىن  ) أزَبىن-هزبين(اإلسالم، وقيل أهنا من     
 هوَزفان وتعين زعيم القبيلة وصاحبها، ويبقى التفسري األخري األقرب          -اهليزانية، او من هوزبان   

ن تسمى قبيلة هبا، واشتقاق     إىل االسم احلقيقي للقبيلة، فهي كلمة كردية ذات معىن ومناسبة أل          
   ).١٠٩آذربيجان، ص:ينظر( االسامي على هذا النحو متبع وقواعدي يف اللغة الكردية
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وكان يعتقد ان هذبانيي إقليم آذربيجان استوطنوه بعد ان الحقهم أبو اهليجـاء عبـد اهللا                
نية، ومع  م هبدف تأديب حممد بن بالل مقدم اهلذبا       ٩٠٦/ هـ٢٩٣احلمداين أمري املوصل عام     

إن مجاعات من اهلذبانية الثائرين نزحت فعالً إىل آذربيحان، غري ان ابن حوقل قطع الـشك يف               
صـورة األرض، ص    (ان نواحي غري قليلة من اإلقليم هي ضمن املواطن األصـلية للهذبانيـة              

٢٨٩.(  
 الشك ان اهلذبانية هبذا احلجم واالنتشار، قد تشعبت مبرور األيـام والـسنني إىل فـروع               

وبطون وأفخاذ، ما بني كبرية وصغرية وما بني مستقرة وشبه مستقرة ورحالة، وكل ما تعرف               
انظر (املارانية وهي مستقرة يف املروج حتت املوصل        : عن التفرعات اهلذبانية هو اسم بطنني فقط      

 ويقول مينورسكي , والروادية، رحالة واستقرت أفخاذ منها وهي أشهر بطون اهلذبانية        ) املارانية
, دائرة املعـارف اإلسـالمية، مـادة اشـنه       (أن الزرزارية رمبا كانوا فرعا من اهلذبانية القدمية         

  .وهي احتمال ضعيف و مستبعد, )٢/٢٢٢
أجنبت اهلذبانية عددا ال حصر له من مشاهري األعالم، سواء كان على الصعيد الـسياسي               

 ،باسي واأليـويب واململـوكي    الع: والعسكري، أو على الصعيد العلمي واملعريف خالل العصور       
, وحتفل مصادر التأريخ السياسي وكتب الطبقات والتراجم والوفيات بأخبار العشرات منـهم           

وحسام الدين  ) ١٥/٢٨٤,سري أعالم النبالء    (كمحمود بن موسك من تالمذة احلافظ السلفي        
 -٦٣٧(امـل   أيب علي اهلذباين األمري األول يف دولة امللك الصاحل جنم الدين أيـوب بـن الك               

ـ ٦٧٧ت  (، والشاعر مجال الدين خبتيار اهلذباين       )م١٢٤٩-١٢٣٩/هـ٦٤٧ ) م١٢٧٨/هـ
  ). ٥٥تايل كتاب وفيات األعيان، ص(

ـ ٨٦٠-٧٧٧(والصويف ناصر الدين حممد بن موسى اهلـذباين املوصـلي            -١٣٧٥/هـ
، ولد ونشأ بدمشق ودخل يف سلك التصوف منذ صباه، وتلقى مبادئ التصوف من              )م١٤٥٦
فتوح (ايب بكر املوصلي وغريه ولبس اخلرقة، وصنف ونظم يف آداب التصوف، وله كتاب             جده  

 ،، هديـة العـارفني    ١٠/٦٥الضوء الالمـع،    ) (الوهاب ودالئل الطالب اىل منازل االحباب     
٢/٢٠٠.(  

  .    وأسس أمراء اهلذبانية أمارة بقلعة أربيل و أطرافها
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  :اإلمارة اهلذبانية

  
  : جكويه اهلذباين-بن جكو) كموص -موسى( جاء األول موسك األمريأبو اهلي-١

الشدادية يف دبيـل و كنجـة       (إىل جانب السالالت اهلذبانية احلاكمة باذربيجان وارمينيا        
أقام امـراء اهلذبانيـة     , )والشدادية الثانية يف آين والروادية يف تربيز وهذبانية اورمية واالمحديلية         

ا مل تكن أقل شأناً من نظرياهتا وذلك يف النصف الثـاين مـن              إمارة اخرى بقلعة اربل وأطرافه    
حني كانت االقاليم الكردية باسرها حتكم وتدار مـن         ,العاشر امليالدي   / القرن الرابع اهلجري    

 جكويه هـو االول مـن       – واألمري أبو اهليجاء موسك بن جكو        ،قبل امارات وزعامات حملية   
األمري املؤسس فيما يبدو، وكل ما نعلمها عنه انـه          امرائها ممن هلم حضور يف االحداث و هو         

ارتبط بصالت حسنة وعالقات حسن اجلوار مع العقيليني العرب اصحاب املوصل وكان يدين             
ـ ٣٩١-٣٨٦(هلم بالوالء وتزوج األمري املقلد بن املسيب العقيلي          مـن  ) م١٠٠٠-٩٩٦/هـ

، مينورسـكي،   ٥/٢٦٤االعيان،  وفيات  (أخت أيب اهليجاء وهي والدة األمري قرواش بن املقلد          
  ).١٩٧تاريخ قفقاز، ص

م استنجد جربائيل بن حممد وهو من الرجالة الفرس بأيب اهليجـاء            ٩٩٧/هـ٣٨٧ويف سنة   
اهلذباين السترداد مدينة داقوقا العائدة له واجتمع معه وجنح االثنان من االستيالء على املدينـة               

  ).١٨٨-٧/١٨٧ ،الكامل(وطردوا عمال فخر الدولة البويهي منها 
، )هـ٤٣٧-٣٨٧(ال ميدنا املؤرخون مبعلومات إضافية ختْص هذبانية اربل ملدة نصف قرن            

وشهد التارخيي اهلذباين خالهلا ظهور أمري آخر يكىن بأيب اهليجاء ايضاً وهو أبن ربيب الدولـة                
، )م١٠٥٩-١٠٢٥/هـ٤٥١-٤١٦(وأبن اخت األمري وهسوذان بن ممالن الروادي اهلذباين         

وامتدت ممتلكاته غرباً حىت قلعة بركري الكائنة مشايل حبـرية          )) صاحب اورمية ((صف بأنه   وو
، ويستبعد ان يكون أبـو اهليجـاء موسـك           )٣٣٩،٨/٧/  ٧, الكامل( حبرية وان    –خالط  

  .صاحب اربل
  
  ):م١٠٤٥/هـ٤٣٧-؟(موسك اهلذباين -عيسى بن موسى شرف الدين  األمري -٢

عيـسى  :  تأريخ مل يثبته املؤرخون وخلف عدة اوالد منـهم           تويف أبو اهليجاء موسك يف    
، فاختلفوا فيما بينهم حول تركة ابيهم واحتكموا إىل         )أبو علي (و احلسن   )  أبو احلسن (وسالر  
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 فدب الفوضى واالنشقاق يف اوصال اإلمارة الفتية، وحسم الـصراع لـصاحل األمـري               ،العنف
عند أبن عمته األمري قراوش بن املقلـد العقيلـي          عيسى، فاضطر سالر إىل ترك اربيل واإلقامة        

  ).٨/٤٢ ،الكامل(أمري املوصل ) م١٠٥٠-١٠٠١/هـ٤٤٢-٣٩١(
مل يضع ابتعاد سالر عن اربيل حداً للخالفات الداخلية بني افراد اسرة آل موسـك، بـل                 
تفاقمت اكثر وشهر فيها السالح، حيث انتهز اثنان من ابناء احد اخوان األمري عيسى خروجه               
من القلعة للصيد، فوثبا عليه وقتاله واحتال مقر اإلمارة بالقلعة، إألمر الـذي اسـتغله األمـري          
قرواش العقيلي الذي كان يطمع بدوره يف ان يكون له شأن يف التحكم بامارة اخواله والقـول         
الفصل يف اختيار من يتوالها، فسارع بالذهاب إىل اربيل واخذ معه سـالر ونـصبه أمـرياً                 

  ).٨/٤٢ل، الكام(
واورد االمري عزالدين بن االمري ايب اهليجاء خوشترين بن االمري حسام الدين عيـسى بـن                

يف تارخيه روايات   ) م١٣٠٠-١٢٢٣/ هـ٧٠٠-٦٢٠ (- اهلكاري -االمري خوشترين اهلذباين  
جديدة عن امارة اسالفه بأربيل ختالف جزئياً ما ذكرها ابن االثري وابن املستويف وسـبط ابـن                 

، ويأيت مبعلومات اضافية غري مذكورة عند غريه، فيذكر ان اهلـذبانيني ينتـسيبون اىل               اجلوزي
تاريخ ابـن ايب    ) (٧٩اآلية  (اجللندي بن كركر املشار اليه يف القرآن الكرمي يف سورة الكهف            

، ويعترب ان البابكرية الذين انتزعوا اربيل من ابناء االمري ايب اهليجـاء مـن               )٢١٩اهليجاء، ص 
  ).٢١٨صتاريخ ابن ايب اهليجاء، (ان التركم
  
  ):م١٠٤٨-١٠٤٥/هـ٤٤٠-٤٣٧( بن موسك  األمري أبو احلسن سالر-٣

مل يضبط أبن االثري الذي ينفرد بنقل اخبار اإلمارة اهلذبانية من مصادر مفقودة، امساء وكىن               
 موصـك، موسـك،   (امراء اهلذبانية، فجاء اسم األمري موسك مثالً يف مروياته بثالث صـيغ             

ويسميهم بامسائهم مرات وبكناهم مرات اخرى، واغلب الظن ان األمري سالر كـىن             ) موسى
 وعليه ميكن القول ان سالر وأيب احلسن مها اسم وكنية احد ابناء أيب اهليجـاء و                 ،بأيب احلسن 

  ).١/٣٧١،٢٠٦تاريخ اربل،(نعلم ان ابنه االخر احلسن كين بأيب علي 
 بن موسك ابن عم     -والصحيح ايب ابا علي احلسن    –ا احلسن   وجعل ابن ايب اهليجاء االمري اب     

  .)١٩١تاريخ ابن ايب اهليجاء، ص(االمري سالر 
متيز األمري أبو احلسن سالر بضعف الشخصية وسوء السياسة، فلم يتمكن من تبين سياسـة            
 واضحة جتاه خصومه واالحتفاظ باإلمارة رغم دعم األمارة العقيلية املباشر له ومل يقوى علـى              
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التحالف احلميدي اهلذباين الذي تشكل هبدف االطاحة به وإخراج إمارة اربيـل مـن تبعيـة                
العقيليني واحلد من نفوذهم الواسع على مقدراهتا وتدخلهم السافر يف شؤوهنا الداخلية، فعمـل              
األمري أبو احلسن بن عيسكان احلميدي أمري بالد العقر والشوش على دعم وتأييـد أيب علـي                 

موسك منافس اخيه على اإلمارة وشجعه على انتزاع اربيل من يد اخيـه  سـالر                احلسن بن   
املوايل للعقيليني، فوجد أبو علي الفرصة املناسبة لتحقيق ما يصبو اليه يف غياب األمري قـرواش                

م فاستوىل على اربيل مدعوماً     ١٠٤٨/هـ٤٤٠العقيلي عن املوصل وانشغاله بأمور اخرى سنة        
 ومل يرضخ أيب علـي      ، احلميدي وأودع اخاه ابا احلسن سالر يف السجن        من األمري أيب احلسن   

اهلذباين وأيب احلسن احلميدي لإلجراءات اليت اختذها األمري قراوش العقيلي واالسـاليب الـيت              
  ).٨/٤٩الكامل، (اتبعها بغية استعادة اربيل 

  
  ):م١٠٦٣-١٠٤٨/هـ٤٥٦بعد-٤٤٠(االمري ابوعلي احلسن بن موسك -٤

ـ ٤٥٦األمريابو علي احلسن اهلذباين باربيل إىل ما بعـد سـنة             واحتفظ   م، ١٠٦٣/هـ
 حيث استجاب األمري قراوش بن بـدران العقيلـي   ،وشهدت عالقاته بالعقيليني حتسناً ملموساً   

خلطابه وفك احلصار عن قلعة املوصل بعد حـصار دام          ) م١٠٦١-١٠٥١/هـ٤٥٣-٤٤٣(
  ).١٠٤،١١٠ ص،، مرآة الزمان٨/٨٢الكامل، (اربعة اشهر 

ومن أهم إجنازات األمري ابوعلي احلسن االستقالل عن العقيليني واستحصال قبول ورضـا             
اخلليفة العباسـي والـسلطنة الـسلجوقية بإمارتـه واالعتـراف بـشرعيتها، ففـي سـنة                 

م قصد بغداد برفقة جاره وحليفه األمري أيب احلسن بن عيـسكان احلميـدي             ١٠٦٣/هـ٤٥٦
خلع عليهما الفرجيات املذهبات    (( ف نيل موافقة اخلليفة العباسي فـ       ودخال ديوان اخلالفة هبد   

  ).١١٠ ص،مرآة الزمان، القسم اخلاص بتأريخ السالجقة)) (والعمائم
  
جاء االول موسك بن     االمري ابو اهليجاء الثاين احلسني بن ايب علي احلسن بن ايب اهلي            -٥

  :جكو اهلذباين
ء إمارة اربيل خلف والده، فاملصادر مل تؤرخ هلـذبانيي          ال نعلم مىت توىل األمري أبو اهليجا      

-٤٥٧(أربيل ملدة تقترب من نصف قرن وال شـك أن ذلـك حـدث خـالل سـنوات                   
  ).م١٠٨٤-١٠٦٤/هـ٤٧٧
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أبـو  :(أسم وكنية أيب اهليجاء على النحو التايل        ) م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(وثبت أبن الشعار    
والصحيح هو  ) ٣٢١ص, العهد األتابكي  أربيل يف ) (اهليجاء احلسني بن موسى بن جكو اهلذباين      

، فأبن املستويف مل يدع جماالً للشك       )أبو اهليجاء احلسني بن احلسن بن موسى بن جكو اهلذباين         (
 موسك من أبنه أيب علي      –يف كون أبا اهليجاء الثاين احلسني هو حفيد أيب اهليجاء األول موسى             

تـاريخ اربـل،    (لوثائق احملررة يف عهده     حيث أخرج أمسه الثالثي ولقبه وكنيته من ا       , احلسن  
١/٢٠٦.(   

تاريخ ايب اهليجاء،   )) (عزالدين شهاب الدولة ممهد االسالم تاج امللوك      ((ومن القابه الفخرية    
  ).٢١٨ص

التحق ابو اهليجاء اهلذباين يف بداية نشأته السياسية خبدمة السلطان ملكـشاه الـسلجوقي              
والده وابقى السلطان السلجوقي االمـارة      واصبح خلفاً ل  ) م١٠٩٢-١٠٧٢/هـ٤٨٥-٤٦٥(

 وكل ما يعرف عنه خالل تلك املدة هو ان السلطان ملكشاه بعثه رسـوالً اىل االمـري                  ،بيده
-٤٧٢(منصور بن نظام الدين نصر بـن نـصر الدولـة امحـد بـن مـروان الكـردي                    

صاحب دياربكر ليقبض منه مبلغ ثالثني الف دينار الذي طالبـه           ) م١٠٨٥-١٠٧٩/هـ٤٧٨
 وقد روى ابو اهليجاء البنه فضل كيف ان االمري املرواين استقبله حبفاوة بالغة وما               ،منه السلطان 

قدمه له من خدمات باعتباره رسول السلطان وكيف متاطل يف احضار املبلغ حىت يبتعد ملكشاه               
 ،اراسامة بن منقذ، االعتب   (جبيوشه اجلرارة عن دياربكر و جينب بذلك  بالده من شر السالجقة             

  ).٩٠-٨٩ص
الثاين عشر امليالدي غدا ابو اهليجاء اهلذباين احلـاكم         / ومع اطاللة القرن السادس اهلجري      

الفعلي الربل وامارهتا ومتتع باستقالل اكثر على اثر احنالل السالجقة واالنقسامات الداخليـة             
بـو  م، كتـب ا  ١١٠٦/هـ٥٠٠ ففي سنة    ،اليت ادت اىل اضعاف الدولة السلجوقية وتفككها      

 الذي قلده الـسلطان حممـد       –اهليجاء اىل جكرمش امري املوصل يبلغه باستيالء جاويل سقاو          
 وامد جكرمش بقوات يقودها اوالده      ،على بلدة البوازيح وتقدمه حنو اربيل     -املوصل واعماهلا   

و , ملواجهة جاويل سقاو واشتبك جكرمش وجاويل سقاو عند قرية باكلبا القريبة من أربيـل             
  ).٢٣٩-٨/٢٣٨ ،الكامل(شتباك عن أسر جكرمش واوالد ايب اهليجاء اهلذباين أسفر األ

كما شارك ابو اهليجاء بقواته مع السلطان حممد السلجوقي يف احلملة اليت استهدفت املوصل          
  ).٥/٢٥٢الكامل، (م الستردادها وابعاد جاويل سقاو منها ١١٠٨/هـ٥٠١واعماهلا سنة 
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 االطـراف الـذين اجتمعـوا بـسنجار سـنة           وكان ايضاً ضمن االمـراء واصـحاب      
 وقد كتب السلطان حممـد      ،م بامر السلطان حممد السلجوقي لقتال الصليبيني      ١١١١/هـ٥٠٥

, اىل ايب اهليجاء يطلب منه االلتحاق باجليش السلطاين الذي جتهز للمـسري اىل بـالد الـشام                
اشر ومواقع اخـرى    فتحركت القوات احملتشدة صوب املعاقل الصليبية وحاصرت الرها وتل ب         

  ).٢٦٣-٨/٢٦٢الكامل، (وفتحت حصون عديدة خاضعة للصليبيني 
اثر ابو اهليجاء اهلذباين يف اواخر عهده البقاء يف خدمة اخلالفة العباسية وسلم شؤون اربيل               
واالمارة اهلذبانية اىل ابنيه فضل وايب علي حسبما يفهم من روايات ابن االثري، وانتـهز احـد                 

 غياب ايب اهليجاء وانتزع مدينـة       – وهو ابن اخو االمري بابكر بن ميكائيل         –ية  زعماء البابكر 
م وبقيت املدينة  حبوزة البابكرية اىل ان توىل عزالدين          ١١٢٣/هـ٥١٧اربيل من يد ابنيه سنة      

م، فقبض عـن بـابكر بـن        ١١٢٦/هـ٥٢٠مسعود بن آقسنقر الربسقي والية املوصل سنة        
  ).٨/٣٢١الكامل، (ن اخيه على تسليم اربيل اىل اصحاهبا ميكائيل وطلب منه ان جيرب اب

م نشب خالف وتنافر بني اخلليفة العباسـي        ١١٢٧-١١٢٦/ هـ٥٢١-٥٢٠ يتيف سن و
بسبب الرتاع  ) م١١٣١-١١١٧/ هـ٥٢٥-٥١١(املسترشد باهللا والسلطان حممود السلجوقي      

 اىل بغـداد    هن بعساكر سلطان ونواب اخلليفة، فسار السلطا    ل بغداد ل  ةبني يرنقش الزكوي شحن   
زمة وقتال جيش اخلليفة املرابط باجلانب الشرقي من دجلة، أما اخلليفة فـأمر حبفـر               لتفادي األ 

شتباكات بني الطرفني ورجحت كفة     تراك السالجقة، ووقعت اإل   اخلنادق حلفظ العاصمة من األ    
 يفلحوا لـوال    امليزان لصاحل اخلليفة وعزم عسكره على أن يكبسوا عساكر السلطان، وكاد أن           

لتحاق   باخلروج من صف عسكر اخلليفة كأنه يريد املنازلة، ومن مث اإل             أبو اهليجاء اهلذباين   قيام
و الغريب ان أبـن اجلـوزي       , )٨/٣٢٢، الكامل،   ٣٠ص,التأريخ الباهر    (بالعسكر السلطاين 

بو الفتح بن   املعروف بعدم دقته يف سرد الروايات يقول ان األمري الذي فارق جيش اخلالفة هو أ              
  .م١٠٦٣/هـ٤٥٥علما ان أبا الفتح توىف سنة , )١٠/٣,املنتظم (ورام اجلاواين

  
  :هنضة اربيل الثقافية والعمرانية

الثاين عشر  / وميكن القول أن هنضة أربيل الثقافية والعمرانية خالل القرن السادس اهلجري            
 اهلذباين وبلغت اوجهـا يف العهـد        امليالدي اليت تعزى إىل االتابكة بدأت يف الواقع  منذ العهد          

االتابكي، فتم تشييد املنشآت الثقافية والعلمية واملعامل العمرانية من األسواق والدكاكني ودور            
ورصد املؤرخ االربلي أبن املستويف جانباً من هذه النهضة وصور          , احلديث وحمال نسخ الكتب     
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 يطلعنا على العديد من الكتب والوثائق       لنا بعض أوجه النشاط العمراين واحلركة التجارية، كما       
واحلواشي والتعليقات اليت ألفت أو نسخت بأربيل خالل حكم األمري أيب اهليجـاء اهلـذباين               

  ).٣٧٠، ٣٣٣-٣٣٢، ٢٠٦، ٧٢-١/٧٠تاريخ اربل، (للمدينة 
ومل تعد أربيل يف عهده تلك املدينة اخلاملة اليت تضاءل شأهنا حىت أحلقت إداريـاً بواليـة                 

، فتحولـت    )١٨املسالك واملمالك، ص  (فريوز أي حلوان خالل القرون االسالمية األوىل        شاد
وأضحت مركزاً علمياً ومعرفيـا يـستقطب       ,إىل مدينة حيوية عامرة مفعمة بالنشاط واحلركة      

 شنو و الكرخيين    –ارباب االقالم وملتقًى ثقايف لتجمع طلبة العلم من االحناء اجملاورة كأشنوية            
كالفقيـه  ,)٢٧٥-٢٧١،  ١/٧٠تاريخ اربـل،    (لد الزرزارية وحبتون وغريها      كركوك وب  –

الشافعي ابو بكر حممد بن ابراهيم بن احلسني االشنوي الذي هاجر اىل اربيل وعمـل خطيبـاً                 
باحدى قراها واشتغل باحلديث وترك آثارا كتابية وقف عليها ابن املستويف ونسخ خبطة كتاب              

ـ      ) التذكرة( شيخه ايب الفـضل عبـدالعزيز بـن علـي االشـنهي            يف الفقـه الـشافعي ل
  ).١/٧٠تاريخ اربل، (م ١١٢٩/هـ٥٢٣وفرغ من حتريره سنة ) م١١٥٥/هـ٥٥٠ت(

وختطت شهرة اربيل حدود البالد الكردية اىل االقاليم اجملاورة واشتهرت على نطاق املشرق             
  .هن واحلرفاالسالمي، فقصده الفقهاء والشعراء واالدباء والوعاظ والتجار وارباب امل

ومن الوافدين اىل اربيل ايام االمري ايب اهليجاء اهلذباين الطغرائي الشاعر، مؤيد الدين احلسني              
وأبو الفتوح أمحد بـن     ) ٢/١٨٩,وفيات األعيان ) (م١١٢١/هـ٥١٥ت(بن علي االصفهاين    

ل اخو االمام الغزايل، وكان يعقد جمالس الوعظ بقلعة اربي        ) م١١٢٦/هـ٥٢٠ت(حممد الغزايل 
ـ ٥٦٤-٤٤٤(والشيخ علي ابن اهلـييت      ) ٣٤-١/٣٣تاريخ اربل،   ( ) م١١٦٨-١٠٥٢/هـ
  ).٥٤-١/٥٣,تأريخ أربل(

   
 :أستالء عماد الدين زنكي على أربيل وسقوط األمارة اهلذبانية

ال يذكر املؤرخون مىت توىف ابا اهليجاء وما آلت اليها االمارة بعده، وخيتلفون يف التـأريخ                
د الدين زنكي على مدينة اربيل وقضى على الساللة اهلذبانية احلاكمة هبا            الذي استوىل فيه عما   

وعلـى االرجـح فـان      ,) م١١٣٢-١١٢٦/هـ٥٢٦-٥٢٠(ويقدمون تواريخ تتفاوت بني     
م ومن الـصعب    ١١٣٦/هـ٥٣١استيالء زنكي على اربيل مت قبل االستيالء على داقوق سنة           

 ملا هلا من امهية استثنائية ملن يتوىل حكـم          التصور ان يستويل زنكي على داقوق قبل اربيل نظراً        
  ).٤١اربيل يف العهد االتابكي، ص (املوصل والهنا تقع على الطريق بني املوصل وداقوق 
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مجاد اآلخـرة سـنة     ١٦/وحدد ابن ايب اهليجاء وفاة االمري ايب اهليجاء اهلذباين بيوم السبت          
من احملقق ان ابـا      ف ري صحيح ، وهو تاريخ غ   )٢١٩تاريخ ايب اهليجاء، ص   (م  ١١٢٥/هـ٥١٩

م وهو احلاكم الفعلـي     ١١٣١آب/ هـ٥٢٥اهليجاء اهلذباين كان حياً حىت شهر شعبان سنة         
باربيل، حيث اطلع ابن املستويف على شهادة القاضي ايب بكر حممد بن القاسـم بـن املظفـر                  

على تقرير قرره ابو اهليجاء لرجل نـصراين        ) م١١٤٣-١٠٦١/هـ٥٣٨-٤٥٣(الشهرزوري  
حضرت جملس  (( ن اهل اربيل، وقد نسخ القاضي الشهرزوري نص الشهادة خبطه وجاء فيه             م

 أدام اهللا   –االمري عزالدين ممهد الدولة، ايب اهليجاء احلسني بن احلسن بـن موسـى اهلـذباين                
وكتب حممد بن عبداهللا بن القاسم بن املظفر الشهزوري يف الثالث والعشرين مـن              .. .-إقداره

  ).١/٢٠٦ ،تاريخ اربل])) (م١١٣١آب [س وعشرين ومخسمائة شعبان سنة مخ
ومل متض سوى سنوات قليلة على زوال احلكم اهلذباين بأربيل حىت ظهر االيوبيـون علـى       
الساحة السياسية ببالد الشام وهم من اسرة هذبانية اخرى من بطن الروادية، فلم يتردد هذبانيو               

 اجليش االيويب، كاالمري قطب الدين خسرو بـن         اربيل يف االلتحاق هبم واالخنراط يف صفوف      
تليل ابن اخي ايب اهليجاء اهلذباين صاحب اربيل وهو من طالئع القادة الكرد يف اجليش االيويب                

وصاحب ) ٦/١٦,النجوم الزاهرة   , ٧/١٥٣ ،، وفيات االعيان  ١٤٢-١٤١التأريخ الباهر، ص  (
   ).٤/٢٠٤خلطط املقريزية، ا(م ١١٧٤/هـ٥٧٠املدرسة القطبية بالقاهرة بناها سنة 

  
@@
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@@
  :آل موسك اهلذباين اصحاب اربيل

  ابو اهليجاء موسك بن جكو اهلذباين
  )م٩٩٧هـ٣٨٧سنة (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : هزار مريدى–اهلزار مردية 

هزارمرد، هزارأسب من األمساء املألوفة يف التأريخ الكردي الوسيط، وهي أمساء األعـالم             
  ).١/٣٦٢ ، معجم االلقاب،٦/٩الكامل، (

ومل جند موقعا جغرافيا يف البالد الكردية خالل العصور الوسطى باسم اهلزار مردية، وكانت              
فاطمة بنت امحد الكردي اهلزارمردي زوجة ناصر الدولة احلسن بن عبد اهللا احلمـداين أمـري                

، وهزار )٢/١٠٨,الفرج بعد الشدة(من اهلزارمردية   ) م٩٢٩/٩٦٨/هـ٣٥٨ – ٣١٧(املوصل  
وال ندري هل هزار مرد هنا اسـم        ,اآلن كهف تارخيي وأثري قدمي يف حمافظة السليمانية       مريد  

  قبيلة أم اسم موضع جغرايف؟
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إحدى اكرب القبائل الكردية خالل العصر العباسي وأشهرها منذ العهد االيويب مسيت باسم             

ويبدو اهنا كانت تتـألف     دياربكر،  _ةموطنها بالد هكاري التابعة للموصل قاعدة أقليم اجلزير       
 قبائـل    بالد هكـاري   أستوطنت حيث   قبلي متحالف، جتمع  من عدة قبائل صغرية أقرب اىل       

وحىت الوقت احلاضر ويف احلقيقة التعرف امسـاء        منذ العهود القدمية    وطوائف ومجاعات كردية    
 اليت مل يسعفها احلـظ يف        السيما الصغرية واحملدودة النفوذ والسطوة منها أو       ،أكثر تلك القبائل  

أختـذت  ف ,املشاركةيف احلوادث التارخيية أو التدخل يف خضم املنازعات القبليـة والعـسكرية           
املصادر التأرخيية من اسم بالدها تسمية شاملة الطالقها على القبائل القاطنة هبا، خصوصاً اليت              

،  هلا ومركزاً لسلطتها القبليـة  والقالع اجملاورة هلما موطنهاكجعلت من قلعيت العمادية وجوملري  
والغريب ان املسعودي مل يشر إىل اهلكارية ضمن عده للقبائل والطوائف الكردية، على الـرغم               

ـ ٣٦٩من وجودها وأول ذكر للهكارية يعود إىل سـنة           ، )١٠٢/ ٧الكامـل،   (م  ٩٧٩/ هـ
طت سـيطرهتا   واهلكارية من طالئع القبائل الكردية اليت اسست زعامة قبلية شبه مستقلة وبس           
  .على قالع بالد هكاري احلصينة الكائنة يف منطقة حتيط هبا السالسل اجلبلية العالية
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  :إمارة هكارى

@@
  :بالد هكاري

 جبـال   –جبال اهلكاريـة     - بالد اهلكار  –بلد اهلكار    – بلد اهلكارية    – ةكارياهل(كانت  
اجلبلية وشبه اجلبلية الواقعة    املناطق   األسالمي   تسميات جغرافية، يقصد هبا خالل العصر     ) هكار

) ٩/٧٩ املنتظم، ())جبال فوق املوصل هبا قرى    ((اىل الشمال الشرقي من مدينة املوصل، فهي        
)) بلدة وناحية عند جبل وقيل جبـال وقـرى كـثرية فـوق املوصـل مـن اجلزيـرة                  ((و
)) والية تـشمل علـى حـصون وقـرى مـن اعمـال املوصـل              ((و) ٥/٦٤٥االنساب،(
زيرة ابن عمر، يسكنها أكـراد  جبلدة وناحية وقرى فوق املوصل يف بلد    (( و )٣/٣٩٠اللباب،(

الكامـل  (ح هي مـن توابـع املوصـل      صوباال) ٥/٤٠٨معجم البلدان،  ())يقال هلم اهلكارية  
هكاري هذه النسبة اىل قبيلة هلـم معاقـل         ((، ويضيف ابن خلكان     )٩/٨٠،٣٦٩،  ٧/١٠٢

  .)٣/٣٤٥وفيات االعيان،)) (يةوحصون وقرى يف بالد املوصل من جهتها الشرق
 رقعة جغرافية واسعة، يضم العديد من القالع والبلـدات          ؤلففهكاري إذن إقليم جبلي ي    

ف امساء أكثرها وجنهل مواضع معظمهـا       عرواحلصون والقرى احلصينة واملعاقل اجلبلية املنيعة، ن      
اجم حتسب لبالد هكـاري     وتاريخ غالبيتها، فاملصادر التأرخيية والبلدانية وكتب الطبقات والتر       

ة صغرية تغلب عليها اجلبال والشعاب، حبيث عند حديثها عـن           قواحدة او منط   حساب مدينة 
هبا، تكتفي بذكر االسم العـام هكـاري        مور املتعلقة   الوقائع اجلارية فيها او عن االحداث واال      

وبات اليت تواجـه    دون التحديد الدقيق للناحية او البلدة اليت جرت فيها الواقعة، فهي من الصع            
الباحث وحتول دون الوقوف على تفاصيل الواقعة والتمييز بني اليت ختص بلدة أو قلعة ما عـن                 

  .وقائع البلدات والقالع األخرى التابعة لبالد هكاري
 تكن هكاري إقليماً مستقالً من الناحة االدارية ومل تعامل كوحدة إدارية            ملمن جهة ثانية،    

 وتابعة ملدينـة املوصـل      – بالد ما بني النهرين      –جزءاً من إقليم اجلزيرة     حبد ذاهتا وإمنا كانت     
 لذا التوجد هلا حدود ثابتة ومعترف هبا رمسياً ومل تقدم املـصادر املعنيـة أيـة                 ،قليماالقاعدة  

علومات من شأهنا التوصل اىل تعيني عام حلدودها وتشخيص املعامل الطبيعية كاجلبال واالهنار             م
التأريخ وكـذلك   مر  طار اجلغرايف هلا، كما أن تعرضها للهجمات اخلارجية على          اليت تشكل اال  
 أدت بطبيعة احلال اىل عـدم إسـتقرار         والقبائل اجملاورة  اهلكارية   قبيلة بني   دوديةالرتاعات احل 
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للمزيد عن حـدود بـالد      ( تغيري مستمر بني تقلص وإتساع       حدودها، بل كان على الدوام يف     
جامعـة صـالح    ,،رسالة ماجستري ، املشطوب اهلكاري   امني نبز جميد : هكاري وقالعها راجع  

-٩٤٥(بـالد هكـاري     , درويش يوسف حسن هروري   ,٤٠-٢٨ص, )١٩٩١أربيل  (الدين
  ).٥٩-٣٩, ٢٠-١٧ص,)٢٠٠٥دهوك ()م١٣٣٦
الرغم من ذلك وباالستناد اىل املصادر اجلغرافية وبتتبع أخبار البالد وتأويل اشـارات        على  و

وداً تقريبية لبالد هكـاري،     ديني والرحالة املسلمني إليها باالمكان أن نرسم ح       املؤرخني والبلدان 
فهي املنطقة اجلبلية الواقعة بني هنر دجلة غرباً وإقليم أذربيجان شرقاً وهنر الزاب االعلى ومدينة               

 أي  –املوصل ومرج عقرة جنوباً والسالسل اجلبلية املمتدة من جزيرة بوتان اىل جبل اجلـودي               
ـ ،ومن جهة اجلنوب أمتدت اىل اطراف املوصل      الزوزان مشاالً،   بالد   املركز املقـدس   ) اللش( ف

 الواقع يف جبال داسن الشهرية وصف بأنه يقع يف بالد هكاري ونسب الـشيخ               ةللكرد اليزيدي 
، ١١٦-١/١١٤، تاريخ اربل،    ٩/٨٠الكامل،  (عدي بن مسافر الذي دفن باللش اىل هكاري         

 معجـم االلقـاب،  (قعة يف بالد هكـاري   او) شيخان( وعينسفين   ,)٣/٢٥٤وفيات االعيان،   
) ٩/٣٢١،  ٣٤٤-٨/٣٤٣الكامل،(وهرور والعمادية من قالع بلد اهلكارية       ) ٢٠٠-٤/١٩٩
) هكاري الشمالية (ومشدينان  ) هكاري اجلنوبية ( وهي متثل يف الوقت احلاضر منطقيت هبدينان         ,

  .اماًتوتتطابق معهما تطابقاً يكاد يكون 
حتتويها مـن القـالع     ملا  قالع اهلكارية نظراً    -اجلائز أن تسمى هكاري ببالد القالع       ومن  

 عدد  القدميةد  وواملعاقل اجلبلية واحلصون احلربية، ووجد على سفوح السالسل اجلبلية منذ العه          
ا واملستفيدون منها دفاعياً دومـا      هتانكبري من املعاقل والقالع ونقاط السيطرة واملراقبة، وكان ب        

, ن رجال القبائل الكردية القاطنة باملنطقة، والتزال آثار وخرائب الكثري منها شاخصة للعيان            م
  :و من أمهها 

العهد الـساساين يف أقـل    منذ املعاقل الكردية ى اهم احد  املعلة –معلثايا تعد  : معلثايا -
ـ        ) ٣٢٧ص,فتوح البلدان (تقدير   ه أطـالل  وبالقرب من مالطا احلالية تل أثري من املـرجح ان
  .املعقل
كانت من أعظم قالع الكرد اهلكارية وأمنعها، اختذها زعماء اهلكارية مقراً            : قلعة آشب    -

عماد الدين زنكـي اتابـك املوصـل سـنة          حىت خرهبا   حلكومتهم وعاصمة الدارة ممتلكاهتم     
ـ    ١١٤٢/ هـ٥٣٧ بالقرب من سرسنك مـن     )) ئاميديكا خراب ((م وتعرف خرائبها اآلن ب

  .قريبة من بلدة سرسنك) آشاوا( كما ال تزال هناك قرية تدعى ،جهة الشرق



 QXV

) أميدا(قلعة طبيعية حصينة على جبل منفرد، وامسها الصحيح هو          ): أميدا( قلعة العمادية    -
القدمية نفسها اليت   ) آمات(وهو  ) م١١٦٥/هـ٥٦٠ت  (كما ثبته اجلغرايف الشريف االدريسي      

ـ        اختـذها  و, )م.ق٨١٠-٨٢٣(شي أدد اخلـامس  ورد ذكرها يف كتابات امللك االشوري مش
 القوى اخلارجية  مقراً الدارة مناطق نفوذهم ورادعاً حلمالت        ية التارخي رب العهود الزعماء الكرد ع  

استعادت و الكردي منذ القدم،     حلكمعلى ممتلكاهتم، فكانت القلعة معروفة باهنا احدى مراكز ا        
غيان القادة االتراك أصـحاب املوصـل،       طغم   قبل أن يويل زنكي املوصل ر      استقالهلاالعمادية  
، غري أن أصـحاهبا هجروهـا       ))حصناً كبرياً عظيماً يقل يف حصون اجلبال مايقاربه       ((وكانت  

لعجزهم عن االحتفاظ هبا على حد قول ابن االثري، فلما ملك زنكي بعض قالع اهلكارية قال                
أما الرواية  , ، فأمر باعادة بنائه     ))أعجز عنه  اذا عجز االكراد عن هذا احلصن فأنا ال       ((الصحابه  

  او نسبة اىل عماد الدولـة البـويهي        ))عماد الدين ((ترى أن العمادية مسيت باسم لقب زنكي        
  .فأثبت بطالهنا تارخيياً واليعول عليها

صارت قاعدة بالد هكاري السيما الـشطر       ف العمادية حملها،    تبعد أن خرب آشب، حل    و
  .اجلنويب منها أي هبدينان

تقع بني قرييت هرور وقومري على قمة جبل عالٍ وصارت تعـرف منـذ               :ة هرور ع قل - 
  .)قمرية(الرابع عشر امليالدي بقلعة قمري / القرن الثامن اهلجري

فضالً عن ذلك، وجدت جببال هكاري قالع وحصون ومعاقل وبلدات وقرى جبلية أقـل              
  :شهرة والميكن االهتداء اىل اماكنها وحتديد مواضعها وهي 

خلـى  ,  قلعة اجلديدة وصحف امسها يف كتاب الكامـل اىل اجلزيـرة             ,ى  شنوشى أو مو  
ناحيـة   بابو خلو والصحيح بابوخكى وهـي اآلن قريـة يف            ,لي كهيجة ككهيجة واالصح   

, كـونس ,  نسباس , باكزا الراجح هي قرية باكوزى احلالية      , وهبا آثار قلعة مندرسة    الدوسكي
 جبل صور   ,اجلالب ويذكر ابن االثري أهنا قلعة العمادية نفسها          قلعة   , املالسى , مابرما ,مازكرد

ـ  جبل   – جبل اجلار    ,ى باسفر ,)بامرين( بامردىن   ,لة سورى كأو جلصوري وهي قرية       ,ه  ارك
, ١٨٤, ٢/١٥٤  ,١/٣٢٤،٣٣٠,معجم البلدان , ٣٩٣-٢/٣٩٢, جتارب األمم    (قرية جوزة 

 ).٣٤٤-٨/٣٤٣,الكامل ,  ٥/٤٠٣
 ومالجيء خمفية عـن االنظـار للقسـسة والـدعاة     اي مالذاً آمن كما وفرت جبال هكار   

 أو من بطش رجال الدين اليهود       نطةباطرة بيز ا من اضطهادات ومضايقات     ذين فروا املسحيني ال 
ببالد الشام وفلسطني، وكان ذلك احدى السبل اليت تسللت املسيحية بواسـطتها اىل بـالد               
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ثالث امليالدي وانتشرت بني سكاهنا علـى نطـاق         هكاري وإقليم اجلزيرة بأسرها منذ القرن ال      
واسع يف القرون الالحقة ويف العصر االسالمي كانت بالد هكاري تزدحم بـاديرة وكنـائس               

    )٥١١, ٥٠٤, ٤٩٩, ٢/٤٩٦, معجم البلدان ( املسيحيني
  

  :قيام إمارة هكاري
لـى القـالع    بسط امراء اهلكارية على منوال نظرائهم من االمراء اجملاورين سـيطرهتم ع           

 نوشي، من دون ان     ،، آشب، هرور  )العمادية(آميدا  : واحلصون الواقعة يف عمق جبال هكاري       
م، وعندما امت   ٩٢٩/هـ٣١٧يقطعوا صالهتم باحلمدانيني اصحاب املوصل وتوابعها  منذ سنة          

-٣٦٧عضد الدولة البويهي سيطرته على املوصل وطرد ايب تغلب احلمـداين منـها سـنيت                
م، اصبحت قالع اهلكارية هدفه التايل، واعترب اخضاع هـذه القـالع            ٩٧٨-٩٧٧/هـ٣٦٨

جيداً ان االحتفاظ باملوصل وتأمني سالمتها حيتم عليه القيام بتصفية           متمماً النتصاراته، وأدرك  
 التايل بتجريد جيش كبري اىل قـالع        عامبقايا اجليوب املناوئة له ببالد هكاري، فقام يف شتاء ال         

 أصحاب القالع حتصنوا بقالعهم     نالعساكر وحاصروا القالع ملدة طويلة، وكا     اهلكارية، فسار   
 عقدوا اآلمال على سقوط الثلج لتفك العـساكر         دومل تفت هتديدات العساكر من عزميتهم، ق      

، موعدها املعهـود  احلصار عن القالع وترحل عنها، إال أن الثلوج لسوء حظهم مل تسقط يف              
فلم ((لتسليم القالع وطلب األمان، فأجيبوا اىل ذلك        البويهي  ش  جليافأضطروا اىل مكاتبة مقدم     

، كما أن مقدم اجليش خـان عهـده معهـم           ))يفارقوا أعماهلم غري يوم واحد حىت نزل الثلج       
 املوصل على طول مخسة فراسخ حوايل       –وعاملهم بفضاعة وصلبهم على جانيب طريق معلثايا        

   .)٧/٣٨٢ة والنهاية، ، البداي٧/١٠٢الكامل، (تراً مثالثني كيلو 
مل يعد ابن االثري  يذكر شيئاً عن الزعماء وأصحاب القالع الكرد ببالد هكـاري طيلـة                 

ونستدل من االحـداث    النصف قرن الذي أعقب استيالء عضد الدولة البويهي على قالعهم،           
ام علـى   اليت تلت محلة عضد الدولة ان احلملة مل حتقق هدفها املنشود ومل تؤدي اىل القضاء الت               

املوصل وحاصروها وضيقوا اخلناق    نفوذ اهلكاريني، فبعد حنو ست سنوات اغار اهلكاريون على          
البويهي هبا، وكانت وفاة عضد الدولة يف شوال        الدولة  على أصحاب ابن سعدان وزير صمصام       

م وأضطراب أمن املوصل وتالشي نفوذ بين محدان هبا وتنازع بـاد الكـردي              ٩٨٢/هـ٣٧٢
 عليها، من االمور اليت استغلها اهلكـاريون   البويهية الدوستكية وصمصام الدولةمؤسس االمار 

العادة تنظيم أمور قالعهم وجيوشهم ومن مث مهامجة املوصل بغتة، وكان باد الكـردي يعـد                
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 – بلدة حـصن كيفـا       –نفسه صاحب املوصل وحامي أهلها، فلما علم خرج من عاصمته           
 احلصار اهلكاري هلا، فأستأنف القتال بني الطرفني غلب فيه          واحندر جنوباً قاصداً املوصل حيث    
  .)٥٦تاريخ الفارقي، ص(ألسر وغنم أمواهلم اباد وأعمل يف املغلوبني القتل و

  
  :محلة قبائل الغز على بالد هكاري 

 االول مـن القـرن اخلـامس        النصف أقاليم بالد ايران خالل       جحافل الغز األتراك   أجتاحت
 وبعـد نـشوب     ،ىت دخلت املناطق الكردية بأقليم أذربيجان     ح امليالدي،   احلادي عشر / اهلجري

حروب ومعارك دموية بينهم وبني الكرد اهلذبانية أصحاب البالد، تفرقت جمموعة ضخمة منـهم              
عن الغز اآلخرين، وغادروا أرض أذربيجان خوفاً من األمري وهسوذان بن ممالن الكردي اهلذباين              

ـ ٤٣٢لماس ودخلوا بالد هكاري على حني غرة سنة         الروادي، فأجتازوا جبال س    م ١٠٤٠/هـ
 اسفر عن أهنزام الكـرد اهلكاريـة      , هلم وجرى قتال شديد بني الطرفني     اهلكارية  فتصدى الكرد   

الكامـل،   ( الكرد باجلبـال واملـضايق     صنوملك الغز حللهم وأمواهلم ونساءهم وأوالدهم، وحت      
اجلبال والوديان حبثاً عنـهم، فكمـن الكـرد         اق  اعم، فأقتفى الغز أثرهم وتوغلوا اىل       )٧/٣٤٠

هلم باملضايق واملنحدرات وأوقعوا هبم وأحلقوا خسائر بشرية جسيمة هبم، فقتـل منـهم              اهلكارية  
حسب تقدير ابن االثري حوايل الفاً ومخسمئة رجل، كما مت أسر فريق منهم من بينهم سبعة مـن                  

الكرد دواهبم وأمتعتهم وأستردوا منهم مجيـع       االمراء، ومئة من وجهائهم وأعياهنم وكذلك غنم        
ماهنبوها وسلبوها، وتفرق الغز الناجون وتنكروا بني اجلبال والوهاد والشعاب، ومن جمموع أكثر             

أذربيجان، هكـاري، الـزوزان، قـردي       : من ثالثني الفاً من الغز الذين اجتاحوا مدن وأقاليم          
كر واملوصل ومناطق أخرى، مل تـسلم منـهم         يشخابور، مدن وتوابع ديارب   باحلسنية،  ,وبازبدى  

  .)٣٤٢-٧/٣٣٩الكامل، (نفر سوى أقل من مخسة آالف 
 عن الوضع الداخلي لبالد هكاري حىت العقـد         اتتقدم املصادر بعد محلة الغز أية معلوم       ال

 –الثالث عشر امليالدي، فمن املعروف ان ظهور السالجقة         / لثاين من القرن السادس اهلجري    ا
 واسـتحواذهم علـى     م  ١٠٥٥/هـ٤٤٧و دخوهلم بغداد العاصمة سنة      – من الغز    وهم قبيلة 

 على   سلبا فقيام دولتهم أثر  ,  أدى أىل سقوط السالالت الكردية احلاكمة      أقاليم اخلالفة العباسية  
 كرديـة ، حيث اهنارت أغلب االمارات والسلطات احمللية ال       بشكل فّعال تأريخ الكرد السياسي    
ـ ٤٥٥-٤٢٩(السالجقة الثالث العظام طغـرل بـك        أمام محالت السالطني     -١٠٣٧/ هـ

/ هـ٤٨٥-٤٦٥( وملكشاه) م١٠٧٢-١٠٦٣/ هـ٤٦٥-٤٥٥(والب ارسالن   ) م١٠٦٣
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م خري دليل   ١٠٨٧/ هـ٤٧٨لالمارة املروانية سنة    املفاجئ  ، وكان السقوط    )م١٠٩٢-١٠٧٣
 على الـصواب     البدليسي  شرفخان وكان سياسة السالجقة جتاه االمارات الكردية،       طبيعةعلى  

شرفنامه،  ( أن السالجقة هم أول من تعرض من السالطني لوالة كردستان الوطنيني           حني قال   
  .)٦٠٧ص

  
ـ ٥٣٠-؟(ان اهلكـاري    باالمري أبو اهليجاء بن عبداهللا بن أيب اخلليل بن مرز          -١ / هـ
  ) :م١١٣٦

وهو اول من عرف من امراء اهلكارية، وتعـود بـدايات نـشاطه الـسياسي اىل سـنة                  
م وحينها كان من خلفاء االمري حممد بن شرف الدولة مسلم بـن قـريش               ١٠٩٦/هـ٤٨٩

  ).٨/١٨٠الكامل، ) (م١٠٩٦-١٠٨٥/هـ٤٨٩-٤٧٨(العقيلي 
اخذ االمري ابو اهليجاء اهلكاري يقوي نفسه ويوسع من دائرة نفوذه بضم القالع واحلصون              

ـ ٤٨٩لعقيلية سـنة    اجملاورة متهيداً لتأسيس امارة قوية، مستغالً سقوط االمارة ا         م ١٠٩٦/هـ
وحالة عدم االستقرار والفوضى اليت عمت املوصل وعماهلا، نتيجة ألشتداد املنافسة عليها بـني              

اليتهم عليها عن   وتعاقباً وكانت   األشداء  ة العسكريني   دفتوالها جمموعة من القا   , القادة االتراك   
/ ٢,يخ أبـو الفـداء      تأر ,٢٤١, ٢٣٨, ٢١٠, ١٨٠ ,٨/١٦٦,الكامل  ( عادة   طريق احلرب 

٤١-٤٠, ٣٣.(  
وميكن القول ان  ابا اهليجاء اهلكاري نال رضا اخلالفة العباسية وحصل على االعتراف منها               

و ) العماديـة ( فاقرته اخلالفة على ما بيده من القالع واحلصون وهي آشب و آميـدا               ،بامارته
  ).٨/٢٤٣ ، الكامل،٦٤التاريخ الباهر، ص ( اجلديدة  وكلي كهيجة ونوشي 

ويف الواقع ان اخلليفة العباسي كان حباجة اىل خدمات االمراء واصحاب االطـراف مـن               
الكرد والعرب ليقفوا جبانبهم يف صراعهم املرير مع السالجقة االتراك وكانوا ال يتـرددون يف               

وكان االمراء الكرد بدورهم يفـضلون الـسلطة        , منح الثقة وشارة االمارة ملن يطلبها منهم        
ية والقوة املعنوية للخليفة على غريها من السلطات واعتربوها هـي وحـدها الـسلطة               الروح

 السلجوقي وقف األمراء الكرد جبانـب اخلليفـة         –الشرعية ويف كل حاالت الرتاع العباسي       
  .العباسي رغم ان ميزان القوى كان مييل لصاحل السالجقة يف معظم االحيان

م وضيق اخلناق على نصري     ١١٣٣/هـ٥٢٧وصل سنة   وملا حاصر اخلليفة املسترشد مدينة امل     
الدين جقر نائب املدينة ودزدارها من قبل عماد الدين زنكي و طالت مدة احلصار، هنض كل                
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 اهلكاري و االمري عيسى احلميدي امري عقـرة وغريمهـا           – أيب اهليج    –من االمري ايب اهليجاء     
،  ١٠/٣٠املنـتظم،   (اري عساكر كثرية    مبساعدة اخلليفة ومدوه بالقوات وكان مع االمري اهلك       

  ).٨/٢٤٣الكامل، 
شرع عماد الـدين زنكـي      ,وبعد أن فشل اخلليفة من دخول املوصل و أنسحب أىل بغداد          

بشن سلسلة من احلمالت العسكرية على قالع احلميدية و اهلكارية واملهرانية و بدأها بقـالع               
د هكاري وعلـى رأسـهم االمـري أيب    ثابة الضوء االخضر المراء بالو كان ذلك مب , احلميدية

اهليجاء بن عبداهللا الذي أدرك قبل غريه أن قالعه وممتلكاته سوف تغدو اهلدف التايل لزنكـي،                
فبعث برسله للمثول بني يدي زنكي ومعهم مبالغ من املال العالن الطاعة له، مث حضر بنفـسه   

بدليل أن ابنه أمحد كان ينافـسه       عنده وأقام باملوصل، ويظهر أنه كان شيخاً طاعناً يف السن،           
حول متلك القالع، فحينما توجه أيب اهليجاء اىل املوصل اخرج ابنه أمحد من قلعة آشب وأبعده                

للتغلب على القلعة، واستخلف بالقلعة ه اىل قلعة نوشي للحيلولة دون قيامه باستغالل فرصة غياب       
  على ابنـه القاصـر علـي       صيور الو بدالً منه أمرياً كردياً يدعى باو االرجي، لكي يقوم بد         

  ).٩/٣٤٣الكامل، (
قضى أبو اهليجاء حنبه باملوصل بعد مدة ليست بطويلة، فعند ذلك عد أمحد نفسه الوريـث                
الشرعي المتالك قالع أبيه، وأنه أحق من أخيه الصغري علي، فسار مـن نوشـي اىل آشـب                  

ا علم زنكي بتنازع االمراء الكرد،       االرجي فتحصن هذا بالقلعة وقاتله، ومل      والخراجها من يد با   
وجد أن الفرصة مؤاتية لالستيالء على قالع هكاري، فسار مسرعاً حنو آشب وملكها بـدهاء               

 هبا، وأكثر القتل فـيهم، كمـا أراق دم          تحصنون أهل القلعة امل   عسياسي وباستعمال اخلدعة م   
 االرجـي،   وء من بينهم با   الذين حضروا عنده ودانوا له بالوال     )) مقدمي االكراد ((جمموعة من   

ويف رواية اخرى كانت متداولة بني العلماء واالخباريني الكرد أن زنكي ملا ملك قلعة آشـب                
  .)٢/٧١,تأريخ أبو الفداء,٣٤٤-٨/٣٤٣,الكامل(خرهبا، وأعاد تعمري العمادية بدالَ عنها 

ي وتـرك   رجع زنكي اىل املوصل بعد حتقيق جزءاً من خطته القاضية باحتواء بالد هكـار             
مل يكن هلما شوكة خيـاف      ((صاحيب قلعيت هرور وجبل صور وشأهنم، الهنما حسب اعتقاده          

 عملياته ألحتالل املزيد من القالع      قرج ودزدار قالعه نصري الدين       زنكي   نائب وواصل   ،))منها
ـ   ك(وملك وخرب قالع آشب ونوشي وخلي كهيجـة         أحتل  ، حيث   اهلكارية ) هلـى كهيج

 ةا أخرج العساكر اىل قالع قبيلة املهرانية، ففتحوا قـالع الـشعباني           كم ,)والبك(واجلالب  
  .)٨/٣٤٤الكامل ( وسروه فملك اجلميع واستقام أمر اجلباليشافرح وكو و والزعفران 
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در بنا أن نشري هنا اىل أن ابن االثري يعترف بانه اليعلم بالسنوات مىت فتح زنكي ونائبه                 وجي
رح بأن مصدره عن هذه احلوادث هو جمموعة من الـرواة           قر هذه القالع، ويص   جنصري الدين   

فمثالً يذكر يف كتابـه الكامـل يف        ,  ختتلف رواياهتم عن بعضها البعض       ،واالخباريني الكرد 
أن زنكي فتح يف هذه السنة قلعة آشـب وخرهبـا وبـىن      ) م١١٤٢/ هـ٥٣٧(حوادث سنة   

زنكي حاصـر قلعـة الـشعباين       ، ويف كتابه اآلخر الباهر يذكر أن        )٦-٩/٥الكامل  (العمادية
  .)٦٤ص ,التأريخ الباهر(ففتحها وخرهبا وأمر ببناء العمادية عوضاً عنها

قالع اهلكارية فبقيت بعضها حمتفظة بسيادهتا حىت ما بعد مقتل عماد الدين زنكي             باقي   اأم
م خصوصاً اليت كانت تقع يف أقصى شرق بالد هكاري، وكانـت يف             ١١٤٦/ هـ٥٤١سنة  

  . صغار وذات تاريخ جمهولالغالب قالع
م على يد الب ارسالن بن السلطان حممود        ١١٤٤/ هـ٥٣٩قر يف سنة    جقتل نصري الدين    

 قالع مشايل بـالد     ى احد –السلجوقي، وكان زنكي حينذاك على وشك أن يفتح قلعة البرية           
،  ففك احلصار وقفل مسرعاً اىل املوصل خشية من انتفاض بالد املوصل أثنـاء غيابـه               –الشام  

  .ك بن بكتكني مؤسس اتابكية اربيل ليحل حمل نائبه املقتولجوعني زين الدين علي كو
ـ ٥٦٣ك نائباً على املوصل حىت سنة       جظل زين الدين علي كو     م، وأقطـع   ١١٦٨/ هـ

 الذي بدأ به زنكي الحتواء بالد       اإلجراءالعمادية وتوابعها الحد مماليكه املدعو قراجا، فأمت هذا         
 عن اهناء   غريهاملناطق اجلبلية وفتح القالع املنتشرة هبا، القالع اليت عجز          هكاري، حيث اقتحم    
 كيوهرور واملالسي ومابرمـا وبـابوخ     ) لىي سورى ك –جلصوري  (امرها وهي جبل صور     

وباكزا ونسباس، وهكذا اسدل الستار على مرحلة أخرى من مراحل االستقالل الذايت للقبائل             
ك احلاكم الفعلي جلميع بالد هكـاري واربيـل         ج علي كو  الكردية اهلكارية وغدا زين الدين    

  .)٨/٣٤٣الكامل( وشهرزور وعقرة وما هبا من قالع ومعاقل وحصون
  
  : األمري مبارز الدين أبو الفضل أمحد بن احلسن اهلكاري-٢

ويقول أبن  , ال يعلم مىت توىل أمارة هكاري و ما هي صلته باألمري أيب اهليجاء              , أمري جمهول 
كان من  األمراء الذين أستولوا على جبال اهلكارية وكان جليل القدر نبيه الذكر              ((نهالفوطي ع 

  ).٤/٣٢٢,معجم األلقاب( ))له سخاء ومروة
الزعمـاء وأصـحاب    ومع تعاظم شأن أسد الدين شريكو و ابن أخيه صالح الدين ألتحق             

 يلـة شكل رجال قب   كبار امرائه، و    من ، بصفوف اجليش االيويب وأصبح بعضهم     اهلكاريةالقالع  
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ية واملهرانية عصب اجليش االيويب علـى       راهلذبانية واحلميدية والزرزا  اهلكارية أىل جانب قبائل     
  :ومن أبرزهم , ستقر أغلبهم ببالد الشام ومصرأ، و األيويبتأريخالطول 
االمري سيف الدين أبو احلسن علي بن أمحد بن أيب اهليجاء املعروف باملشطوب اهلكاري،               -
 الكرد جبـيش  مراءاألوكان من أبرز )) أمري االكراد وكبريهم  ((وكان   ،األمري أيب اهليجاء  حفيد  

  .م١١٩٢/هـ٥٨٨صالح الدين االيويب وتويف سنة 
ـ ٥٧٥ أمحد بن سيف الدين املشطوب اهلكاري، ولـد سـنة            عماد الدين االمري   - / هـ
 مجيع االمـراء    م، وهو أكرب أمري مبصر وكان     ١٢٢٢/ هـ٦١٩م وتويف يف السجن سنة      ١١٧٩

  .الكرد منقادون اليه ومطيعون له
 القاسم بن حممد اهلكاري من كبار قادة امللـك املعظـم            يباالمري بدر الدين حممد بن أ      -

االيويب ومن مستشاريه املقربني، وكان صاحب املواقف املشهورة يف قتـال الـصليبيني، بـىن               
االمري الكردي اآلخر سيف الدين بن      بالقدس مدرسة للشافعية وأوقف عليها االوقاف، قتل مع         

  .م فبكي عليهما الناس١٢١٧/ هـ٦١٤ان بوقعة الطور مع الفرنج الصليبيني سنة باملرز
  .م١١٨٩/ هـ٥٨٥ اخلليل اهلكاري احلاجب قتل يف الوقعة الكربى بعكا سنة -
  . االمري جملي بن مروان اهلكاري قتل يف الوقعة الكربى-
 الفقيه عيـسى    و، أخ ))مجع بني الشجاعة والعلم والدين    ((لذي   االمري الظهري اهلكاري ا    -

م، وقتل الظهري بالوقعة الكربى، وملـا قتـل         ١١٧٧/ هـ٥٧٣اهلكاري، واسر االخوين سنة     
مل يبق مـن يـصد      )) من الشجعان الصابرين يف مواطن احلرب     ((االمراء الكرد الثالثة وغريهم     

ي كانت عليه خيمة صالح الدين وكـادوا أن         الصليبيني فهامجوا من القلب وقصدوا التل الذ      
  .يأسروه
املستـشار الـسياسي    )) فقيهاً جندياً شجاعاً كرمياً   (( الفقيه عيسى اهلكاري الذي كان       -

والعسكري لصالح الدين، وسبق له اخلدمة يف جيش أسـد الـدين شـريكو، تـويف سـنة                  
  .م١١٨٩/هـ٥٨٥
-٦١٥(امللـك االشـرف موسـى        اهلكاري من أمراء     جمليالمري عز الدين عمر بن      أ -
مـن  ((بن امللك العادل االيويب ومقدم عسكر حلب، وكـان          ) م١٢٣٧-١٢١٨/ هـ٦٣٥

 ٣٨١ , ٩/٢٠٣الكامل،()) الشجاعة يف الدرجة العليا وله االوصاف اجلميلة واالخالق الكرمية        
  . )١٨٣-١/١٨٠,وفيات األعيان,٢٠٨ ,٤/٥٤,الروضتني,
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 اسرة منكالن وعاصمتها قلعة جوملريك احلصينة       من جهة ثانية شهدت بالد هكاري ظهور      
وهي اسرة هكارية اخرى واخذت حتل حمل اسرة ايب   اهليجاء وحتولت قاعدة هكاري تدرجييا                

  ).ينظر اجلوملريكية( من قلعة العمادية اىل جوملريك
  

  : هاوارى–اهلوارية 
 بإحدى جهـات    كانت تقيم ))طائفة من االكراد  ((قبيلة ذات تاريخ جمهول، وصفت بأهنا       

ـ ٦٧٩شهرزور بدليل ان حمي الدين الصادق املعروف بابن هواري ملا تويف سنة              م ١٢٨٠/هـ
 شهرزور،  -وهاوار اآلن قرية تابعة حللبجة      ) ٥/٧٨معجم االلقاب،   (نقل جثمانه اىل شهرزور     

  .وأهلها من الكاكائية
 مـن أبـرز رواد      واشتهرت اهلوارية بفضل الشيخ الزاهد أبو بكر اهلواري البطائحي وهو         

احلادي عشر امليالدي، وكان عظيم     / حركة التصوف بالعراق خالل القرن اخلامس من اهلجري       
وقال بارادتـه جـم     ((القدر كبري الشأن، وإليه ينتمي أعيان مشايخ التصوف والزهد والتقوى           

غفري من ذوى األحوال الفاخرة وعليه اإلمجاع من املـشايخ والعلمـاء بالتبجيـل والتعظـيم              
وكـان  . والرجوع إىل قوله واملصري إىل حكمه وقصده بالزيارات مع النذورات من كل قطـر             

...)) مجيل الصفات شريف األخالق كامل األدب كثري التواضع شديد االقتفاء إلحكام الشرع           
، قالئد اجلواهر،   ١٣٣–١٣١هبجة اإلسرار، ص  (وكان الشيخ عبد القادر الكيالين من مريديه،        

 الفوطي ألحد احفاد ايب بكر اهلواري وهو حمي الدين الصادق ابو احلسن             وترجم ابن ) ٧٨ص  
علي بن عيسى املعروف بابن هواري العلوي الواسطي، ويقول انه من اوالد الشيوخ العـارفني               
وال يعرف ملاذا ارجع اصله اىل مكة ويعود الفضل اليه يف اعتناق الكثري من املغـول واألتـراك                  

  ).٥/٧٨معجم االلقاب، (االسالم
  
  

  ):؟(وركجية 
قبيلة جمهولة متاماً انفرد املقريزي بذكرها، اال ان امسها كأمساء غريها من القبائل الكرديـة               

  ).٣/٤٠٥، اخلطط املقريزية، ١/٤السلوك، (جاء مشوهاً يف كتابيه 
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  :اليعقوبيـة
الدي التاسع املـي  / من قبائل جهات املوصل الشرقية، وكانت خالل القرن الثالث اهلجري         

تستقر يف   املرج، وانضم رجاهلا إىل حركات اخلوارج الذين نشطوا حينذاك بـإقليم اجلزيـرة                 
ويقودهم مساور بن عبد احلميد الشاري، وانتقلت القيادة بعد وفاته إىل هارون بـن عبـد اهللا     
البجلي، وصارت للكرد اليعقوبية حركة خارجية مستقلة هبم، فقاتلهم جيش اخلالفـة مـرات           

م، وكان النصر حليف    ٨٨٧/هـ٢٧٣م،  ٨٨٠/هـ٢٦٦م،  ٨٧٢/هـ٢٥٨يف سنوات   ثالث  
  ).٦/٢٤،٦١الكامل، (اليعقوبية يف املوقعة األخرية اليت جرت بسوق األحد بضواحي املوصل 

ويف القرن التايل، أشار املسعودي إىل اليعقوبية قائالً أهنا مع اجلورقان على الديانة النصرانية              
ـ     حيث توهم وخلط بني ا    ,  مما يلي ((ليعقوبية واليعاقبة من فرق النصارى وحدد ديار اليعقوبية ب

، وهذا ما يفسر نزوحها عـن مواطنـها         )٢/١٢٤مروج الذهب،   )) (املوصل وجبل اجلودي  
األصلية باملروج ورمبا بدواعي خشيتها من مضايقة جيش املوصل هلا أو أهنا كانت يف مراعيهـا               

  .ي تقضي موسم احلرالصيفية املنتشرة بسفوح جبل اجلود
  .وحتتفي بعدها أخبار اليعقوبية منذ القرن الرابع اهلجري

  
  :قبائل أخرى

كانت هناك خالل حقبة هذه الدراسة قبائل وطوائف وبطون كردية عديدة أخرى، معروفة             
 حتتفظ بأمسائها، بيد ان مصادر ما       لذكرها البدليسي وغالبيتها ال تزا    , منذ القرن السادس عشر     

  :رن املذكور ختلو من أية معلومات ختصها، ويبقى شرفنامه أقدم مصدر عنهاقبل الق
  : يف صاصون وحصن كيفا وخيزان وفنك-

، آشـيت،   )شـكاك (، خالدي، ديرمغاري، عزيزان، شقاقي      )؟(بابوسي، سوساين، طموقي  
، )؟(حمليب، أستوركي، كورديل كبري، كورديل صغري، رشان، كيشكى، جلكـي، خنـدقي             

، ٣٦٤–٣٦٣،  ٣١٠ - ٣٠٥شـرفنامه، ص  (بليالن  ) كويان(يان، مريان، كوينه    سوهاين، بيد 
٣٨٦.(  
  

  )هكاري القدمية: (يف هبدينان
) هنل(، سياب كوري، تيلي، هبل      )؟(، حمل   )برواري(، برورى   )ريكاىن(مزوري، رادكاىن   

  ).٢٦١–٢٥٤شرفنامه، ص(
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  ):كردستان الشرقية(يف بالد الكوران 
، ومنها قرية   )مملي(، مملوي   )؟( متيلج؟، هورمزيار، أميناد     ، شهرزوري، )؟(زند، حصريي   

زكىت، كراىن، كلكريى، هي، مجشكزاك     ,  كالىن   –، كَيز   - كركوك –مملي بقضاء مججمال    
وأربعة وعشرين قبيلة أخرى يف     . Hموضع بدياربكر (عربكريلو  ) وهي بلدة وحصن يف دياربكر    (

  ).٥٥٢ -٥٥١صشرفنامه، (قراباغ مل يكشف شرفخان عن أمسائها 
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  )م٩٥٧/هـ٣٤٦ت (القبائل الكردية وانساهبا عند املسعودي 
وما قلنا من االكراد فاالشهر عند الناس؛ واالصح من انساهبم؛ أهنم من ولد ربيعة بن نزار؛                ... 

ـ    _ ماهني  _  وهو الشوهجان بالد ما بني       –فأما نوع من االكراد      ي أرض  الكوفة والبـصرة، وه
 وهـم مـن     – فال تناكر بينهم أهنم من ولد ربيعة بن نزار بن معد، واملاجردان              –الدينور ومهذان   

والسراة وما حوى بالد اجلبـال مـن الـشاذجنان          _ اهلذبانية_الكنكور ببالد اذربيجان واهللبانية   
يـة واجلاوانيـة    واجلابارق_ اجلالليـة _واملادجنان، واملزدنكان والبارسان واخلاليـة    _ اللرية_واللزبة

فاملشهور فيهم اهنم من مضر بـن       , وغريهم  _ الدنابلة_واملستكان ومن حلَّ بالد الشام من الدبابلة      
ويف ,نزار، ومنهم اليعقوبية واجلورقان وهم نصارى، وديارهم مما يلي بالد املوصل وجبل اجلـودي             

مـروج  (ااالكراد من رأيهم رأي اخلوارج والـرباءة مـن عثمـان وعلـي رضـي اهللا عنـهم                 
  ).٢/١٢٤,الذهب

وكذلك االكراد عند الفرس من ولد كرد بن اسفنديار بن منوشهر منهم البازجنان والشوهجان              
واللرية واجلورقان واجلاوانية والبارسيان واجلالليـة      _ الربزيكان_والشاذجنان والنشاورة والبوذيكان  

ة وغريهم ممن بزمام فارس وكرمان      واملستكان واجلابارقة واجلروغان والكيكان واملاجردان واهلذباني     
 وماه سـبذان    ،وسجستان وخراسان واصبهان وارض اجلبال من املاهات؛ ماه الكوفة، وماه البصرة          

وااليغارين ومها الربج وكرج أيب دلف ومهذان وشهرزور ودراباذ و الصامغان واذربيجان، وارمينية             
  .م والثغورواران والبيلقان، والباب واالبواب، ومن باجلزيرة والشا
 منهم من شاهدناهم فيما ذكرنا من البالد        –وقد ذهب قوم من متأخري االكراد وذوي الدراية         

  . إىل اهنم من ولد كرد بن مرد بن صعصعة بن حرب أبن هوازن–
ومنهم من يرى اهنم من ولد سبيع بن هوازن، وحرب وسبيع عند نساب مضر درجا فال عقب                 

  .كر بن هوازنهلما، وامنا العقب هلوازن من ب
ومن االكراد من يذهب إىل اهنم من ربيعة مث من بكر بن وائل، وقعوا يف قدمي الزمان حلـروب                   

التنبيـه و   (كانت بينهم إىل ارض االعاجم وتفرقوا فيهم، وحالت لغتهم، وصاروا شعوباً وقبائـل            
  ).٩٤ص,االشراف
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  )٢(ملحق 

  قبائل اللّر الكردية واصوهلا
  )م١٣٤٩/هـ٧٥٠ت(عند محداهللا املستويف 

  فصل يازدهم از باب جهارم
قوم، بوجهى كويند از آن است كه در        ]اين اسم بر آن   [در زبدة التواريخ آمده كه وقوع       

واليت مانرود دهى است كه آن را كرد خوانند ودر آن حدود بندى كه آن را بزبان لـرى                   
 از آن موضع بـر      كول خوانند ودر آن بند موضعى كه آن را لر خوانند جون در اصل ايشان              

  .خاسته اند، از آن سبب ايشان را لر كفته اند
بـسبب ثقالـت رى   . وجه دوم آنكه بزبان لرى، كوه بردرخت را لر كويند، بكسر راءِ      

  .كسرهء الم را بضمه بدل كردند ولر كفتند
وجه سيوم آنكه شخصى كه اين طايفه از نسل اواند، لر نام داشته اسـت و قـول اول                   

يد وهر جيز كه در آن واليت نبوده بزبان لرى نام ندارد و مبجاز از نقل زباىن                 درستتر مى منا  
وسبب ظهور قوم لران بعضى كويند آنكه سليمان بيغمرب         . ديكر نامى بر آن اطالق كرده اند      

معتمدى به تركستان فرستاد تا جهت او جند  كنيزك خوبروى بكر بياورند وحرزى در               ) ع(
آن مرد بوقت مراجعت بـا كنيزكـان، در         .  شياطني امين باشد   او آموخت تا در راه از شر      

مرحلهء كول مانرود، حرز فراموش كرد وكنيزكان راشياطني بكارت زايـل كردنـد، بـر               
 ازآن مرد تفحص منود كه هـر        ،جون سليمان كنيزكان را نيبه يافت     . صورت آن مرد معتمد   

 كه اين فعـل شـياطني       سليمان دانست . كزحرز فراموش كردى ؟ كفت بلى در آن مرحله        
لران اند وايـن    . آن كنيز كان را با مهان موضع فرستاد و از ايشان فرزندان آمدند            . كرده اند 

  .روايت ضعيف است كه در حق كيلكان مهني كويند
با آن  . عاصى شدند وبدان واليت رفتند    ) ع(وجهى ديكر آنكه مجعى اعراب بر سليمان        

ازيـشان  . ن كنيزكان هم بدان واليـت فرسـتاد       سليمان آ . كنيزكان بتغلب دخول كردند   
حق تعإىل وبائى بر آن واليت مسلط كرد كه بغري از آن فرزنـدان مناندنـد                . فرزندان آمدند 

اما ايـن ده    . زيرا كه در زبان لرى الفاظ عرىب بسيار است        . واين قول بيش لران اصح است     
  .ح خ ش ص ض ط ظ ع غ ق: حرف در زمان لرى منى آيد
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  :ر سفاتابك هزا

در عهد او ملك لرستان     . بود، قائم مقام بر شد وعدل وداد ورزيد       ] مهني وهبني مهه  [كه  
جون كروه  : رشك هبشت كشت وبدين سبب اقوام بسيار از جبل السماق شام بدو بيوستند            

عقيلى از نسل على بن اىب طالب وكروه هامشى از نسل هاشم بن عبد مناف وديكر طوايـف   
 خبتيارى، جوانكي، بيدانيان، زاهديان، عالئى، كوتونـد،        ، مما كويه  استركى،: متفرق جون   

بتوند، بوازكى، شوند، زاكى، جاكى، هاروىن، آشكى، كوى لرياوى، ممـوىي، حيفـومى،             
كمانكشى، مماسىن، ارملكى، تواىن، كسداىن، مدحيه، اكورد، كوالرد، وديكر قبائـل كـه             

 ايـشان را    ،ار اسف وبرادران بيوسـتند    جون اين مجاعت به هز    . انساب ايشان معلوم نيست   
قوت و شوكت زياد شد، بقاياى شوالن بزخم مششري از آن واليت بريون كردند ويكبار بر                

  .آن مستوىل شدند
       

  :لر كوجك
در مقدمة ذكر مقام لران وسبب وقوع اسم لرى بر ايشان ياد كرده كه در كول مانرود                 

ند، هر كروهى مبوضع رفتند وايـشان را بـدان          جون در آن كول مردم بسيار شد      . بوده اند 
 جنكروى، اوترى وهر قبيله اى از لران كه در آن كول            ،موضع باز خواندند، جنانكه سيواىن    

 لنبكـى، روز    ،مقام نداشتند، لر اصلى نباشندو شعب ايشان بسيار است جنانكه كوشـكى           
كـه امـراى لـر    هباىن، ساكى، شادلوى، داودى، عباسى، حممد كارى، وكروه جنكروى،     

كارنـد  : كوجك وخالصهء ايشانند از شعبهء سلبورى باشند و از شعب ديكران اين اقوامند            
 ،ويراوند، مـانكره  ,  فضلوىي، شنوندى، االىن، كاه كاهى، ورخواركى، درى         ،رزجنكروى

وارى، اماركى، أبو العباسى، على مماىي، كيجاى، خودكى، مدرئى، وغريهم كه منـشعب             
  .شده اند

م سامى، اسان، سهى، اركى، اكر جه زبان لرى دارند، لر اصلى، نيستند وديكـر               اما قو 
ديههاِء مانرود لر نيستند، روستائى اند و اين طوايف تا شهور سنْه مخسني ومحس مايه هر كز                 

-٥٤٩،  ٥٤٢-٥٤٠،  ٥٣٨-٥٣٧ ص ،تاريخ كزيده (يرورى على حده ند اشته اند ومطيع        
٥٥١.(  
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  )٣(ملحق 
  بائلهم عند املقريزيانساب الكرد وق

  )م١٤٤١/هـ٨٤٥ت(
  ذكر من ملك مصر من االكراد

اعلم ان الناس قد اختلفوا يف االكراد، فذكر العجم ان االكـراد فـضل طعـم امللـك                  
واالكراد عنـد   ... ومن الناس من احلقهم بإماء سليمان بن داود عليهما السالم         ... بيوراسف

قيل هم ينسبون إىل كرد بن مرد بن عمرو بـن           الفرس من ولد كرد بن اسفندام بن منوشهر، و        
صعصعة بن معاوية بن بكر، وقيل هم من ولد عمر ومزيقيا بن عامر أبن ماء السماء، وقيل من                  

.  من بقية اوالد محيد بن زهري بن احلارث بن اسد بن عبد العزى بن قّصي               ،بين حامد بن طارق   
  .صار امللك اليهموهذه اقوال الفقهاء هلم ممن اراد احلظوة لديهم ملا 

كورانية بنو كوران وهذبانية وبـشتوية      : وإمنا هم قبيل من قبائل العجم، وهم قبائل عديدة        
وشاصنجانية وسرجنية وبزولية ومهرانية وزردارية وكيكانية وجاك وكر ودنيلية املروانية اهنا من            

اخلطـط  (بن حرب بين مروان بن احلكم،ويزعم بعض اهلكارية اهنا من ولد عتبة بن أيب سفيان              
  ).١/٤، والسلوك، ٤٠٥-٣/٤٠٤املقريزية، 
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   :املصادر العربية واملعربة: اوالً
  ).م١٤٥٠/هـ٨٥٤ت( االبشيهي، هباء الدين ابو الفتح حممد بن امحد بن منصور -
 ).١٩٩٩بريوت ( املستطرف يف كل فن ُمستظرف، دار الفكر -
ري، عز الدين أبـو احلـسن علـي بـن أيب الكـرم حممـد بـن حممـد اجلـزري           أبن االث -

  ).م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(
  ).١٩٦٣القاهرة ( التاريخ الباهر يف الدولة االتابكية، دار الكتب احلديثة -
  ).١٩٧٨بريوت ( الكامل يف التاريخ، دار الفكر -
  )).ت.د(بغداد ( اللباب يف هتذيب االنساب، مكتبة املثىن -
  ).م١١٦٥/هـ٥٦٠ت(سي، الشريف ابو عبداهللا حممد بن حممد بن عبداهللا  االدري-
 ).٢٠٠٢القاهرة ( نزهة املشتاق يف اختراق االفاق، مكتبة الثقافة الدينية -
  ).م١١٨٨/هـ٥٨٤ت( اسامة بن منقذ، مؤيد الدولة أبو مظفر اسامة بن مرشد -
 ).١٩٣٠يات املتحدة الوال(االعتبار، حرره فيليب حيت، مطبعة جامعة برنستون  -
  ).١٩٦٥دمشق ( املنازل والديار، املكتب االسالمي للطبع والنشر -
  ).م١٣٧١/هـ٧٧٢ت( االسنوي، عبدالرحيم بن احلسن بن علي -
  ).١٩٨٧بريوت( دار الكتب العلمية ، طبقات الشافعية-
  ).م٩٥١/هـ٣٤٠ت بعد ( االصطخري، أبو اسحاق ابراهيم بن حممد الفارسي -
 ).  ١٩٦١القاهرة (املمالك، حتقيق حممد جابر عبدالعال   مسالك -
  ).م١٦٠١/هـ١٠١٠ت( البدليسي، األمري شرفخان بن مشس الدين -
  ).٢٠٠١اربيل (٢ترمجة حممد مجيل املال امحد الروزبياين، ط,  شرفنامه-
  ).م١٣٧٧/هـ٧٧٩ت( أبن بطوطة، أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا بن ابراهيم اللوايت -
  )).ت.د(بريوت (دار الكتب العلمية , ة أبن بطوطة  رحل-
  ).م٨٩٢/هـ٢٧٩ت( البالذري، أبو احلسن امحد بن حيىي بن جابر -
  ).١٩٧٨بريوت( فتوح البلدان، دار الكتب العلمية -
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  ).م١٢٤٥/هـ٦٤٣ت( البنداري، الفتح بن علي  -
  ).١٩٨٠بريوت ( تاريخ دولة آل سلجوق -
القـاهرة  ( كتاب الربق الشامي للعماد االصفهاين، مكتبة اخلاجني          سنا الربق الشامي، اختصار    -

١٩٧٩.(  
  ).م١٣٢٥/هـ٧٢٥ت( بيربس الدوادار، األمري ركن الدين بيربس املنصوري -
  ).١٩٩٨بريوت(ريتشاردز .س.حتقيق دونالد,  زبدة الفكرة يف تاريخ اهلجرة-
  ).م١٥٥٦/هـ٩٦٣ت( التاديف، حممد بن حيىي احلليب -
  ).١٩٨٤بغداد( دار احياء التراث العريب ،اجلواهر يف مناقب الشيخ عبدالقادرقالئد  -
 ).م١٤٦٩/هـ٨٧٤ت(أبن تغري بردي، مجال الدين أيب احملاسن يوسف بن تغري بردي  -
كاليفورنيـا،  (حترير وليـام بيـرب      ) منتخبات منه (حوادث الدهور على مدى االيام والشهور        -

 ).١٩٣٠بريكلي 
 ).١٩٨٥القاهرة (حتقيق نبيل حممد أمني ,  واملستويف بعد الوايفاملنهل الصايف -
اهليئـة  ) ١٦-١٣ج(,دار الكتب املـصرية   ) ١٢-١ج(النجوم الزاهر يف ملوك مصر والقاهرة،      -

 ).١٩٧٢-١٩٧٠القاهرة (املصرية العامة للكتاب  
  ).م٩٩٤/هـ٣٨٤ت( التنوخي، القاضي أبو علي احملسن بن علي -
  ).١٩٧٨بريوت، (دار صادر   الفرج بن الشدة، -
  ).١٩٧٢بريوت ( نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة، دار صادر -
  ).م٩هـ٣القرن ) (توماس مركه( توما املرجي، توما أسقف املرج  -
  ).١٩٦٦املوصل ( تعريب االب البري ابونا ، كتاب الرؤساء-
  ).م١٣٣٦/هـ٧٣٧ت( اجلزري، مشس الدين أيب عبداهللا حممد بن ابراهيم بن أيب بكر -
  ).١٩٩٨بريوت( تاريخ حوادث الزمان وانبائه، املكتبة العصرية للطباعة والنشر -
  ).م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت( أبن اجلوزي، أبو الفرج عبدالرمجن بن علي بن حممد -
  )).ت.د(بريوت(دار اجليل ,  املدهش-
  ).١٩٩٠بغداد(الدار الوطنية , املنتظم يف اخبار امللوك واالمم -
  ).م١٦٥٧/هـ١٠٦٧ت(خليفة، مصطفى بن عبداهللا جليب  حاجي -
  ).١٩٩٤بريوت(دار الفكر , كشف الظنون يف اسامي الكتب والفنون-
  ).م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت( أبن حجر العسقالين، احلافظ شهاب الدين امحد بن علي -
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   ).١٩٩٨-١٩٩٤القاهرة ( انباء الغمر بابناء العمر، حتقيق حسن حبشي -
  ).١٩٦٤بريوت(رير املشتبه، املكتبة العلمية تبصري املنتبه بتح -
  ).١٩٩٧بريوت( الدرر الكامنة يف اعيان املئة الثامنة، دار الكتب العلمية -
  ).م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت بعد ( احلسيين، صدر الدين علي بن ناصر -
  )١٩٨٦بريوت (٢ دار اقرأ، ط،)اخبار امللوك واالمراء السلجوقية( زبدة التواريخ -
  ).م١٤٧١/هـ٨٧٦ت(و الربكات عزالدين امحد بن ابراهيم  اجلنبلي، أب-
  ).١٩٧٨بغداد (دار احلرية للطباعة ,حتقيق ناظم رشيد, شفاء القلوب يف مناقب بين ايوب-
 ).م٩٢٧/١٥٢١ت ( احلنبلي، جمري الدين عبدالرمحن بن حممد املقدسي -
  ).١٩٦٨الشرف النجف ا( االنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، املطبعة احليدرية -
  ).م٩٧٨/هـ٣٦٧ت(ابوالقاسم حممد بن علي النصييب,ابن حوقل -
  ).١٩٧٩بريوت( دار مكتبة احلياة,صورة االرض -
  ).م١٠٢٣/هـ٤١٤ت( أبو حيان التوحيدي، علي بن حممد بن العباس الشريازي النيسابوري -
  )).       ت.د(بريوت( االمتاع واملؤانسة، دار مكتبة احلياة  -
  ).م١١٧٨/هـ٥٧٤ت( شهاب الدين سعد بن حممد بن سعد الصيفي ،بيص حيص -
  ).١٩٧٥-١٩٧٤بغداد  (٣-١ ديوان حيص بيص، منشورات وزارة االعالم، ج-
  ).م٨٩٣/هـ٢٨٠ت( أبن خرداذبه، أبو القاسم عبيداهللا بن عبداهللا -
  ).١٩٨٨بريوت( املسالك واملمالك، دار احياء التراث العريب -
  ).م١٤٠٥/هـ٨٠٨ت(د بن حممد بن حممد  أبن خلدون، امح-
  ).١٩٨٨بريوت (٢ تاريخ أبن خلدون، دار الفكر، ط-
  ).م١٢٨٢/هـ٦٨١ت( أبن خلكان، أبو العباس مشس الدين امحد بن حممد بن أيب بكر -
  ).١٩٧٧بريوت ( وفيات االعيان وانباء أبناء الزمان، حتقيق احسان عباس، دار صادر -
  ).م١٣٣٥/هـ٧٣٦ت(اهللا بن ايبك  الدواداري، أبو بكر عبد-
  ).١٩٧١القاهرة( الدرة الزكية يف اخبار الدولة التركية، حتقيق اولرخ هارمان -
  ).١٩٦٠القاهرة ( الدر الفاخر يف سرية امللك الناصر، حتقيق هانس روبرت رومير -
  )م٨٩٥/هـ٢٨٢ت( الدينوري، أبو حنيفة امحد بن داود بن ونند -
  ).١٩٦٠القاهرة (يق عبداملنعم عامر  االخبار الطوال، حتق-
  ).م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(الذهيب، مشس الدين حممد بن عثمان بن قامياز  -
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  ).١٩٩٩-١٩٩٨بريوت ( تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم، دار الكتاب العريب -
  ).١٩٥٦بريوت( تذكرة احلفاظ -
  )).ت.د(بريوت(العرب يف خرب من غرب و ذيول العرب، دار الكتب العلمية  -
  ).١٩٩٧بريوت( سري اعالم النبالء، دار الفكر -
  ).١٩٨٨الطائف ( معجم الشيوخ، مكتبة الصديق -
  ).ت.د(املشتبه يف الرجال، حتقيق علي حممد البجاوي، دار احياء الكتب العربية -
  ).م٩٠٣/هـ٢٩٠ت( أبن رسته، أبو علي امحد بن عمر -
  ).١٩٨٨بريوت (ث العريب  االعالق النفيسة، دار احياء الترا-
  ).م١٠٩٤/هـ٤٨٧ت( الروذراوري، ظهري الدين أبو شجاع حممد بن احلسني بن حممد -
  ).١٩١٦مصر ( ذيل جتارب االمم، مطبعة شركة التمدن الصناعية -
  ).م١٧٩٠/هـ١٢٠٥ت( الزبيدي، حممد بن حممد امللقب مبرتضى -
  ).ت.د(امحد فراجحتقيق عبدالسالم ,  تاج العروس من جواهر القاموس-
  ).١٩٧١دمشق ( ترويج القلوب يف ذكر بين ايوب، حتقيق صالح الدين املنجد -
 -). م١٢٧٥/هـ٦٧٤ت(أبن الساعي اخلازن، أبو طالب علي بن اجنب  -
  ).١٩٣٤بغداد ( اجلامع املختصر، اجلزء التاسع، حتقيق مصطفى جواد -
  )م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(اوغلي  سبط بن اجلوزي، مشس الدين أيب املظفر يوسف بن قز-
  ).١٩٩٠بغداد (حتقيق جنان خليل حممد اهلماوندي ) هـ٤٤٧-٣٤٥( حوادث -
اجلـزء الثـامن،    , )١٩٦٨انقرة  ) (م١٠٨٦-١٠٥٦(حوادث  ,  مرآة الزمان يف تاريخ االعيان     -

  ).١٩٥١اهلند (حيدر آباد الدكن 
  ).م١٣٧٠/هـ٧٧١ت( السبكي، تاج الدين أيب نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف -
  ).١٩٦٤القاهرة ( طبقات الشافعية الكربى، دار احياء الكتب العربية-
  ).م١٤٩٧/هـ٩٠٢ت( السخاوي،مشس الدين حممد بن عبدالرمحن -
  )).ت.د(القاهرة ( الترب املسبوك يف ذيل السلوك، مكتب الكليات االزهرية -
  ).١٩٩٩بريوت (حزم  اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ االسالم ابن حجر، دار ابن -
  )).ت.د(بريوت ( الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، دار مكتبة احلياة -
  ).م٩٧٧/هـ٣٦٦ت( السري الرفاء، السري بن امحد بن السري الكندي املوصلي -
  ).هـ١٣٥٥القاهرة ( ديوان السري الّرفاء، عنيت بنشره مكتبة القدسي -
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  ).م١٢٨٦/هـ٦٨٥ت(وسى بن سعيد  أبن سعيد املغريب، أبو احلسن علي بن م-
  ).١٩٧٠بريوت ( كتاب اجلغرافيا، حتقيق امساعيل املغريب -
  ).م١١٦٧/هـ٥٦٢ت( السمعاين، أبو سعيد عبدالكرمي بن حممد بن منصور -
  ).١٩٩٨بريوت ( األنساب، دار الفكر -
  ).م١١٨٠/هـ٥٧٦ت( السلفي، صدر الدين أبو طاهر امحد بن حممد بن امحد االصفهاين -
  ).١٩٧٨بغداد ( معجم السفر، منشورات وزارة الثقافة واالعالم -
  ).م١٢٦٦/هـ٦٦٥ت( أبو  شامة، شهاب الدين عبدالرمحن بن امساعيل املقدسي، -
  ).٢٠٠٢بريوت ( الروضتني يف اخبار الدولتني النورية والصالحية، دار الكتب العلمية -
  ).١٩٧٤بريوت ( ذيل الروضتني، دار اجليل -
  ).م١٢٣٤/هـ٦٣٢ت(شداد، هباء الدين يوسف بن رافع بن متيم  ابن -
  ).٢٠٠٠القاهرة (، دار املنار )النوادر السلطانية واحملاسن اليوسفية( سرية صالح الدين االيويب -
  ).م١٢٨٥/هـ٦٨٤ت( أبن شداد، عزالدين حممد بن علي بن ابراهيم -
 ٣ ج ،)١٩٩١دمشق،   (١ ج ،زكريا عبارة حتقيق حيىي   ,  االعالق اخلطرية يف ذكر امراء اجلزيرة      -

  ).  ١٩٧٨دمشق (
  ).١٩٨٣بريوت ( تاريخ امللك الظاهر، باعتناء امحد حطيط -
  ).م١٣١٣/هـ٧١٣ت(الشطنويف، نور الدين أبو احلسن علي بن يوسف اللخمي  -
  ).هـ١٣٣٠القاهرة ( مطبعة شركة التمدن الصناعية ، هبجة االسرار ومعدن االنوار-
  ).م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(، كمال الدين أيب الربكات املبارك بن الشعار املوصلي  أبن الشعار-
املوصـل  ( قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان، دار الكتب للطباعة والنشر جبامعة املوصل               -

١٩٩٢.(  
  ).م١٥٦٥/هـ٩٧٣ت( الشعراين،أبو املواهب عبدالوهاب بن أمحد بن علي  األنصاري  -
  ).١٩٥٤القاهرة (ار الفكر د, الطبقات الكربى-
 أبن شهراشوب، رشيد الدين أبو جعفـر حممـد بـن علـي بـن شهراشـوب الطبـسي                    -

  ).م١١٩٢/هـ٥٨٨ت(
  ).هـ١٣٥٣طهران (مطبعة فردين , عىن بنشره عباس أقبال ,  معامل العلماء-
  ).م١٣٢٧/هـ٧٢٧ت( شيخ الربوة االنصاري، مشس الدين أيب عبداهللا حممد بن أيب طالب -
  ).١٩٩٨بريوت (بة الدهر يف عجائب الرب والبحر، دار احياء التراث العريب  خن-
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  ).م١٢٨١/هـ٦٨٠ت( أبن الصابوين، مجال الدين أيب حامد حممد -
  ).١٩٨٦بريوت ( تكملة اكمال الكمال، عامل الكتب -
  ).م١٣٦٣/هـ٧٦٤ت( الصفدي، خليل بن ايبك -
  ).١٩٩٨ت بريو( اعيان العصر و اعوان النصر، دار الفكر -
  ).٢٠٠٠بريوت ( الوايف بالوفيات، دار احياء التراث العريب -
  ).م١٣٢٦/هـ٧٢٦ت( الصقاعي، فضل اهللا بن أيب الفخر النصراين -
  ).١٩٧٤دمشق ( حتقيق جاكلني سوبلة ، تايل كتاب وفيات االعيان-
  ).م٩٤٧/هـ٣٣٥ت( أبو بكر حممد بن حيىي ، الصويل-
  ).١٩٧٩بريوت  (٢ط, ي هللا، دار املسرية اخبار الراضي باهللا واملتق-
  ).م١٤٩٥/هـ٩٠٠ت( الصرييف، علي بن داود بن ابراهيم اجلوهري -
 ).١٩٧٣-١٩٧١القاهرة( مطبعة دار الكتب ،نزهة النفوس واالبدان يف تواريخ الزمان -
  ).م٩٢٣/هـ٣١٠ت( الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير -
  ).١٩٧٩-١٩٧٧القاهرة (  دار املعارف ،)تاريخ الرسل وامللوك( تاريخ الطربي -
  ).م١٤٦٨/هـ٨٧٢ت( الظاهري، غرس الدين خليل بن شاهني -
  ).١٨٩٤باريس ( زبدة كشف املمالك -
  ).م١٢٩٣/هـ٦٩٢ت( أبن عبدالظاهر، حمي الدين عبداهللا بن رشيد الدين -
  ).١٩٧٦الرياض (حتقيق عبدالعزيز اخلويطر ,  الروض الزاهر يف سرية امللك الظاهر-
  ).م١٢٨٦/هـ٦٨٥ت( أبن العربي، أبو الفرج غريغور يورس بن هارون امللطي -
  ).١٩٩١بريوت ( ترمجة أسحاق ارملة السرياين ، تاريخ الزمان-
  ).١٩٨٣بريوت( دار الرائد ، تاريخ خمتصر الدول، حتقيق االب انطوان صاحلاين اليسوعي-
  )م١٢٦٢/هـ٦٦٠ت(أبن العدمي، كمال الدين عمر بن امحد احلليب  -
  ).١٩٨٨بريوت ( بغية الطلب يف تاريخ حلب، دار الفكر -
  ).م١٤٥٠/ هـ ٨٥٤ت(شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبداهللا الدمشقي,أبن عربشاه-
  ).  ١٩٧٩القاهرة (مطابع دار نافع , عجائب املقدور يف نوائب تيمور -
  ).م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت( عماد الدين بن حممد بن حامد ، العماد االصفهاين،-
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بغـداد  ( خريدة القصر وجريدة العصر،أجزاء قسم شعراء العراق، حتقيق حممد هبجة االثـري              -
دمـشق  (حتقيق شـكري فيـصل      , قسم شعراء الشام    ,)١٩٧٦،  ١٩٧٣،  ١٩٥٥،١٩٦٤

١٩٥٩-١٩٥٥.(  
  ).١٩٦٥القاهرة ( الفتح القسي يف الفتح القدسي، الدار القومية للطباعة والنشر -
  ).م١٣٤٨/هـ٧٤٩ت(لدين امحد بن حيىي بن فضل اهللا  العمري، شهاب ا-
  ).١٩٨٨بريوت ( التعريف باملصطلح الشريف، دار الكتب العلمية -
  .نسخة اجملمع العلمي العراقي) خمطوط(  مسالك االبصار، السفر الثالث -
  ).م١٤٥١/هـ٨٥٥ت( العيين، بدر الدين حممد -
-١٩٨٥القـاهرة  (٤ج-١ج,صرية العامة للكتاب   عقد اجلمان يف تاريخ اهل الزمان، اهليئة امل        -

١٩٩٢.( 
  ).م١٤٨٦/هـ٨٩١ت بعد ( الغياثي، عبداهللا بن فتح اهللا البغدادي -
  ).١٩٧٥بغداد ( التاريخ الغياثي، مطبعة اسعد -
  ).م١٦٧٨/هـ١٠٨٩ت( أبن العماد احلنبلي، أبو الفالح عبداحلي -
  )).ت.د(بريوت ( شذرات الذهب يف اخبار من ذهب -
  ).م١١٨١/هـ٥٧٧ت بعد (الفارقي، امحد بن يوسف بن علي بن الزرق  -
  ).١٩٥٩القاهرة (حتقيق بدوي عبداللطيف عوض , تاريخ الفارقي-
  ).م١٣٣٢/هـ٧٣٢ت( امللك املؤيد عماد الدين امساعيل بن علي ، أبو الفداء-
  ).١٨٤٠باريس ( تقومي البلدان -
  ).١٩٩٧بريوت (، دار الكتب العلمية )تاريخ بو الفداء( املختصر يف اخبار البشر -
  ).هـ٩٢٣/هـ٣١٠ت( أبو بكر بن حممد اهلمذاين ، أبن الفقيه-
  ).١٩٨٧بريوت ( دار احياء التراث العريب ، خمتصر كتاب البلدان-
  ).م١٣٢٣/هـ٧٢٣ت( أبن الفوطي، كمال الدين عبدالرزاق بن امحد الشيباين -
  ).هـ١٤١٦طهران (مد الكاظم  جممع االداب يف معجم االلقاب، حتقيق حم-
  ).م١٤١٤/هـ٨١٧ت( الفريوزآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب -
  ).٢٠٠٠بريوت (٢ط,  القاموس احمليط، دار احياء التراث العريب -
  ).م٩٤٩/هـ٣٣٧ت( قدامة بن جعفر، أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة -
  ).١٩٨١اد بغد( اخلراج وصناعة الكتابة، دار احلرية للطباعة -
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  ).م٩٧٧/هـ٣٦٦ت( القرطيب، عريب بن سعيد -
  ).١٩٨٢القاهرة ( صلة تاريخ الطربي، دار املعارف -
  ).م١٢٨٣/هـ٦٨٢ت( القزويين، أبو زكريا حممد بن حممود -
  ).١٩٦٠بريوت  ( آثار البالد واخبار العباد، دار صادر -
  ).م١١٦٠/هـ٥٥٥ت( القالنسي، أبو يعلى محزة بن اسد -
  ).١٩٠٨بريوت ( تاريخ دمشق، مطبعة االباء اليسوعيني  ذيل-
  ).م١٤١٨/هـ٨٢١ت( القلقشندي، أبو العباس امحد بن علي -
  ).١٩٨٧بريوت ( صبح االعشى يف صناعة االنشا، دار الكتب العلمية -
  ).م١٣٦٣/هـ٧٦٤ت( الكتيب، حممد بن شاكر -
  ).١٩٩٤بغداد  (٢١، ج)١٩٨٠بغداد،  (٢٠ ج، عيون التواريخ، دار الرشيد-
  ).١٩٧٣بريوت (دار صادر , فوات الوفيات و الذيل عليها-
  ).م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت( أبن كثري، عماد الدين امساعيل بن كثري الدمشقي -
  ).١٩٨٧بريوت ( البداية والنهاية، دار الكتب العلمية -
  ).م١٢٤٢/هـ٦٤٠ت( أبن اللمش، أبو جعفر عمر بن خضر الدنيسري -
  ).١٩٩٢دمشق (، ٢ ط،يق ابراهيم صاحل تاريخ دنيسر، حتق-
  ).م١٥٧٧/هـ٩٨٥ت بعد ( مأمون بك بن بيكه بك االردالين -
نقله إىل العربية حممد مجيل الروزبياين وشكور مـصطفى،         ,  مذكرات مأمون بك بن بيكه بك        -

  ).١٩٨٠بغداد (مطبعة اجملمع العلمي العراقي 
  ).القرن السابع امليالدي( مؤلف جمهول، -
 ).١٩٧٦بغداد (ترمجة االب بطرس حداد , ريخ الصغري التا-
  ).الرابع عشر امليالدي/ القرن الثامن اهلجري ( مؤلف جمهول -
  ).١٩٩٧بريوت ( كتاب احلوادث، دار الغرب االسالمي -
  . مؤلف جمهول-
القاهرة (، نشر وحتقيق حسن حبشي، مكتبة االجنلو مصرية         )هـ٨٣٩-٨٣٤(حوليات دمشقية   -

١٩٦٨.(  
  )م٩٦٥/هـ٣٥٤ت(ملتنيب، أبو الطيب امحد بن احلسني  ا-
  ).١٩٩٤بريوت ( ديوان أيب الطيب املتنيب بشرح الواحدي، دار االرقم بن أيب االرقم -
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  ).م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت( أبن املستويف، شرف الدين أيب الربكات املبارك بن امحد اللخمي -
  ).١٩٨٠بغداد ( تاريخ اربل، دار الرشيد للنشر -
  ).م١٠/هـ٤القرن (ن مهلهل، أبو دلف مسعر بن مهلهل اخلزرجي  مسعر ب-
  ).١٩٥٥القاهرة (مينورسكي، مطبعة جامعة القاهرة .  الرسالة الثانية، اعتىن بنشرها و-
  ).م٩٥٧/هـ٣٤٦ت(املسعودي، أبو احلسن علي بن احلسن بن علي - 
  ).١٩٨١بريوت ( التنبيه واالشراف، دار مكتبة اهلالل -
  ).١٩٧١بريوت (، ٥ ط،ب ومعادن اجلوهر، دار الفكر مروج الذه-
  ).م١٠٢٩/هـ٤٢١ت( مسكويه، أبو علي امحد بن حممد بن يعقوب -
أعادت طبعه مكتبـة املـثىن      , )١٩١٥-١٩١٤مصر  ( جتارب االمم، مطبعة التمدن الصناعية       -

  .ببغداد
  ).م٩٩٠/هـ٣٨٠ت( املقدسي، أبو عبداهللا حممد بن امحد البشاري -
  ).١٩٨٧بريوت (تقاسيم يف معرفة االقاليم، دار احياء التراث العريب  احسن ال-
  ).م١٤٤١/هـ٨٤٢ت( املقريزي، تقي الدين أيب العباس امحد بن علي -
  ). ١٩٩٦القاهرة(مطابع االهرام التجارية,اتعاظ احلنفا باخبار الفاطيني اخللفا -
 ).١٩٧٢_١٩٤١القاهرة(جملدات٤, السلوك ملعرفة دول امللوك-
  ).١٩٩٧بريوت ( دار الكتب العلمية ، اخلطط املقريزية-
 منشورات وزارة الثقافـة الـسورية       ،)قطعة منه ( درر العقود الفريدة يف تراجم االعيان املفيدة         -

  ).١٩٩٥دمشق (
  ).١٩٩١بريوت ( كتاب املقفى الكبري، حتقيق حممد البعالوي، دار الغرب االسالمي -
  ).م١٦١٢/هـ١٠٢١ت(عبدالرؤوف  املناوي، زين الدين حممد بن -
  ).١٩٩٩بريوت(دار صادر , الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية -
  ).م١٢٥٨/هـ٦٥٦ت( املنذري، زكي الدين أبو حممد عبدالعظيم بن عبدالقوي -
  ).١٩٨٨بريوت  (٤ ط، التكملة لوفيات النقلة، مؤسسة الرسالة-
  ).م١٣١١/هـ٧١١ت(ن مكرم  أبن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد ب-
 ).١٩٨٨دمشق(دار الفكر , هتذيب تاريخ دمشق-
  ).م١٢٤٥/هـ٦٤٣ت( أبن النجار، حمب الدين حممد بن حممود بن هبة اهللا البغدادي -
  ).١٩٩٧بريوت (، دار الكتب العلمية ١٨ ذيل تاريخ بغداد، ج-

 RPY

  ).م١٢٣١/هـ٦٢٨ت بعد ( أبن نظيف احلموي، أبو الفضائل حممد بن علي بن نظيف -
  ).١٩٩٠اجلزائر ( التأريخ املنصوري، حتقيق أبو العيد دودو، املؤسسة الوطنية للكتاب -
  ).م١٥٢١/هـ٩٢٧ت( النعيمي، عبدالقادر بن حممد -
  ).١٩٨٨( الدارس يف تاريخ املدارس، تصحيح جعفر احلسيين -
  ).م١٣٣٣/هـ٧٣٣ت( النويري، شهاب الدين امحد بن عبدالوهاب -
  ).٢٠٠٤بريوت (الرب يف فنون االدب، دار الكتب العلمية  هناية ا-
  ).م١٢٥٨/هـ٦٥٦ت  ( النابلسي، أبو عثمان الصفدي -
  ).١٩٧٤بريوت ( تاريخ الفيوم وبالده، دار اجليل -
  ).م٩٩٣/هـ٣٨٣ت( ابن الندمي، ابو الفرج حممد بن اسحق الندمي -
  ).١٩٧٨بريوت ( الفهرست، دار املعرفة -
  ).م١٠٥٦/هـ٤٤٨ت(ئ، أبو احلسن اهلالل بن احملسن بن ابراهيم الكاتب  اهلالل الصاب-
  ).١٩١٩القاهرة (، احلق بذيل جتارب االمم للروذراوري ٨ ج، تاريخ اهلالل الصابئ-
 ابن ايب اهليجاء، االمري عزالدين حممد بن ايب اهليجاء خوشترين بن حـسام الـدين اهلـذباين                  -

  ).م١٣٠٠/هـ٧٠٠ت(
، حتقيق امحـد فريـد      )م١٠٦٢/هـ٤٥٤ت( اهليجاء، طبع مع تاريخ القضاعي        تاريخ ابن ايب   -

  ).٢٠٠٤بريوت (املزيدي، دار الكتب العلمية 
  ).م١٢٩٧/هـ٦٩٧ت( أبن واصل مجال الدين حممد بن سامل -
  ).١٩٧٢،١٩٥٧،١٩٥٣القاهرة  (٤ج, ٢ج ,١ج  مفرج الكروب يف اخبار بين ايوب،-
  ).م١٢٢٩/هـ٦٢٦ت(عبداهللا ياقوت بن عبداهللا الرومي  ياقوت احلموي، شهاب الدين أبو -
  ).١٩٧٩بريوت ( دار صادر ، معجم البلدان-
  ).القرن العاشر امليالدي( يوحنا بن كلدون -
  ).١٩٨٤-١٩٨٣بغداد ( ترمجه وعلق عليه القس يوحنان جوالغ ، تاريخ يوسف بوسنايا-
  ).م٩٠٥/هـ٢٩٣ت بعد(امحد بن اسحق بن جعفر البغدادي,اليعقويب -
  ).هـ١٤٢٥قم املقدسة(٢ط,دار االعتصام,تأريخ اليعقويب _
  ).م١٣٢٦/هـ٧٢٦ت( اليونيين، قطب الدين أبو الفتح موسى بن حممد بن امحد -
-١٩٦٠، اجمللد الثاين    ١٩٥٥-١٩٥٤ اجمللد االول    ،اهلند( حيدر آباد الدكن     ، ذيل مرآة الزمان   -

١٩٦١.(  
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 :  املصادر الفارسية– ثانياً 

  ).م١٣/هـ٧القرن(سرائى، حممود بن حممد آق-
 تاريخ سالجقة يا مسامرة االخبار ومسايرة االخيار، باهتمام وتصحيح دكتر عثمـان تـوران،               -

  ).ش.هـ١٣٦٢هتران (جاب دوم، انتشارات اساطري 
  ).م١٤٧٠/هـ٨٧٥ت بعد( أبو بكر طهراين -
  ).ش.هـ١٣٥٦ران هت( كتاب دياربكرية، با مقدمة وحواشي فاروق سومه ر،جاب دوم -
ت بعـد   ( أبن بزاز اردبيلي، درويش تـوكلي بـن امساعيـل بـزاز بـن حـاجي حممـد                    -

  ).م١٣٥٧/هـ٧٥٩
  ).ش. هـ١٣٧٦هتران (جاب دوم ، صفوة الصفا، انتشارات زرياب-
  ).م١١٦٠/هـ٥٠٠ت حوايل ( أبن البلخي، أبو زيد امحل بن سهل -
  ).١٩٢١ربج كم( فارسنامه، بسعي واهتمام ليسترنج ونيكلسون -
  ).م١٣٣٠/هـ٧٣٠ت( البناكيت، فخر الدين أبو سليمان داود بن تاج الدين أبو الفضل حممد -
 ١٣٤٨هتـران  (جاخبانه  هبمن    ) روضة اويل االلباب يف معرفة التواريخ واالنساب      ( تاريخ بناكيت    -

  ).ش.هـ
 ).م١٢٧٣/هـ٦٧٢ت( جالل الدين رومي، موالنا حممد بن حممد بن حسني بلخي -
  ).ش. هـ١٣٧٨هتران ( كليات مشس تربيزي، جاخبانه نصر، جاب أول -
 ).ش. هـ١٣٧٧هتران ( مثنوي معنوي، به حتقيق رينولد نيكلسون، جاخبانه نصر، جاب أول -
  ).م١٢٨٢/هـ٦٨١ت( اجلويين، عالء الدين عطا ملك بن هباء الدين حممد -
 ١٣٧٨هتران  (جاب دوم   , قزويين بسعي وأهتمام حممد بن عبدالوهاب    , ٢ تاريخ جهانكشاي،ج  -

  ).ش.هـ
  ).م١٥٧٧/هـ٩٨٥ت( حسن روملو، حسن أمري سلطان روملو -
  ).ش.هـ١٣٤٩هتران (به أهتمام عبداحلسني نوائي ,  احسن التواريخ-
  ).م١٣٤٩/هـ٧٥٠ت( محداهللا املستويف القزويين، محداهللا بن أيب بكر بن حممد بن نصر -
  ).ش.هـ١٣٨١هتران ( كبري  تاريخ كزيده، مؤسسة انتشار أمري-
  ).ش.  هـ١٣٦٣هتران ( كتاخبانه طهوري ، نزهة القلوب-
  ).م١٤٤٥/هـ٨٤٩ت( اخلوايف، فصيح امحد جالل الدين حممد  بن نصري الدين -
  ).ش.هـ١٣٣٩مشهد (جاب طوس , جممل فصيحي، بتصحيح و حتشية حممود فرخ -
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  ).م١٥٣٥/هـ٩٤٢ت( خواند مري، غياث الدين بن مهام الدين احلسيين -
  ).ش. هـ١٣٣٣هتران ( كتاخبانه خيام ، تاريخ حبيب السري يف أخبار افراد البشر، جملد سوم-
  ). شاهنشاهى٢٥٣٥هتران ( دستور الوزراء، انتشارات اقبال، جاب دوم -
  ).م١٣١٨/هـ٧١٨ت( رشيد الدين فضل اهللا اهلمداين -
  ).ش.هـ١٣٦٢هتران (شارات اقبال  جامع التواريخ، جاب دوم، بكوشش هبمن كرميي، انت-
 ).م١٤٨٢/هـ٨٨٧ت ( مسرقندى، كمال الدين عبدالرزاق بن اسحاق -
  ).ش. هـ١٣٥٣هتران ( ناشر كتاخبانه طهورى ، مطلع  سعدين وجممع حبرين-
  ).م١٤٠٤/هـ٨٠٧ت( نظام الدين ، شامي-
  ).١٩٣٧بريوت ( ظفرنامه، بسعي واهتمام فلكس تاور -
  ).م١٥٦٧/هـ٩٧٥ت(بن قاضي حممد بن جنم الدين قزويين  غفاري، قاضي امحد -
  ).ش. هـ١٣٤٣هتران ( كتاب فروش حافظ ، تاريخ جهان آرا-
  ).هـ١٣٨١هتران ( تاريخ نكارستان -
  ).م١٣٣٧/هـ٧٣٨ت( القاشاين، أبو القاسم عبداهللا بن حممد -
  ).ش.هـ١٣٨٤هتران ( تاريخ اوجلايتو، باهتمام مهني مهبلي، انتشارات علمي وفرهنكي -
  ).م١٥٥٥/هـ٩٦٢ت( القزويين، حيىي بن عبداللطيف احلسيين -
  ).ش.هـ١٣١٤( مطبعة مسني ، مؤسسة خاور، لب التواريخ-
  ).الثاين عشر امليالدي/ القرن السادس اهلجري ( مؤلف جمهول -
هتـران  ( جممل التواريخ والقصص، بتصحيح ملك الـشعراء هبـار، دارنـده كاللـه خـاور                 -

  .)ش.هـ١٣١٨
  ).م١٤١٤/هـ٨١٧ت بعد ) (انوئيم اسكندر( نطرتي، معني الدين -
  ).ش.هـ١٣٣٦هتران ( منتخب تواريخ معيين،جاخبانه حيدرى -
  ).م١٤٥٤/هـ٨٥٨ت( يزدي، شرف الدين علي -
  ).ش.هـ١٣٦٦هتران ( ظفرنامه، انتشارات أمري كبري -
  ).م١٣٢٨/هـ٧٢٨بعد ت ( وصاف احلضرة، شهاب الدين عبداهللا بن فضل اهللا الشريازي -
  ).ش.هـ١٣٤٦هتران ) (حترير تاريخ وصاف( جتزئة االمصار وتزجية االعصار -
  ).م١٤٩٨/هـ٩٠٣ت( مري خواند، مري حممد بن سيد برهان الدين بن خواوند شاه -
  ).ش.هـ١٣٣٩هتران ( تاريخ روضة الصفا، انتشارات كتابفروشيهاى بريوز -
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 :ة املراجع العربية واملعرب-ثالثاً

  ).م١٩٢٠ت( امساعيل باشا بن مري سليم البغدادي ، الباباين-
  ).١٩٩٠بريوت(دار الفكر,  هدية العارفني يف امساء املؤلفني وآثار املصنفني-
  . بر صوم، مار اغناطيوس افرام االول-
  .م١٩٦٣ تاريخ طور عابدين، ترمجه إىل العربية كريكوريوس بولس هبنام، -
  . مجال رشيد امحد-
  ).١٩٨٤بغداد (اسات كردية يف بالد سوبارتو، دار فاق عربية  در-
 .  عبدالرزاق،احلسين-
  ).١٩٨٤بغداد ( اليزيديون يف حاضرهم وماضيهم، منشورات املكتب العريب -
 ). ١٩٣٣القاهرة ( دائرة املعارف االسالمية، الترمجة العربية -
  . مادة آذربيجان، مينورسكي، اجلزء االول-
  . اجلزء الثاين، مادة اشنة،-
  . مادة بوتان، سترك، اجلزء الرابع-
  . مادة حصن كيفا، سترك، اجلزء السابع-
  .م. ب.  دانتسيع-
بغداد ( الرحالة الروس يف الشرق االوسط، ترمجة الدكتور معروف خزندار، دار الرشيد للنشر              -

١٩٨١.(  
  . الروزبياين، املال حممد مجيل-
  ).٢٠٠١اربيل  (٢ واملعروفني من الروزبيانية، ط نبذة عن العشرية الروزبيانية-
 كتابفروشـى   ، كردستان اجلنوبية يف القرنني السابع عشر والثامن عشر        ، سعدي عثمان حسني   -

 ).٢٠٠٦اربيل (سوران 
  . عبدالرقيب يوسف-
  ).١٩٧٢بغداد ( التاريخ السياسي - الدولة الدوستكية يف كردستان الوسطى، اجلزء االول-

  ).٢٠٠١اربيل(، ٢ التاريخ احلضاري، ط-اجلزء الثاين
  . عباس العزاوي-
  ).١٩٤٧بغداد ( عشائر العراق الكردية، مطبعة املعارف -

 RQS

  . علي باشا مبارك-
القـاهرة  (اهليئة املصرية العامـة للكتـاب       , ٢،ط٦ ج ، اخلطط التوفيقية اجلديدة ملصر القاهرة     -

١٩٨٧   (  
  .ج. فارمر، هـ-
  ).١٩٥٧القاهرة (حسني نصار .  ترمجة د مصادر املوسيقى العريب،-
  . آرثر، كريستنسن-
  ).١٩٥٧القاهرة ( ايران يف عهد الساسانيني، ترمجة حيىي اخلشاب -
  . لسترنج، كي-
بغـداد  ( بلدان اخلالفة الشرقية، نقله إىل العربية بشري فرنسيس وكوركيس عواد، مطبعة الرابطة              -

١٩٥٤.(  
  . حمسن حممد حسني-
  ).١٩٧٦بغداد (عهد االتابكي، مطبعة اسعد  اربيل يف ال-
  . مصطفى جواد-
بغـداد  ( جاوان القبيلة الكردية املنسية ومشاهري اجلاوانيني، مطبعة اجملمع العلمـي الكـردي              -

١٩٧٣.(  
  . النقشبندي، حسام الدين علي غالب-
  .)١٩٨٤بغداد ( آذربيجان، اطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية االداب، جامعة بغداد -
بغـداد  ( كلية االداب، جامعة بغداد ، الكرد يف الدينور وشهرزور، رسالة ماجستري غري منشورة    -

١٩٧٥.(  
  

  : املراجع الكردية والفارسية-رابعاً
  ).ش. هـ١٣٧٦قم(جاب هنضت,)ايوان كلهر(جغرافياى تارخيى ايوان غرب,ايت اهللا حممدي -
جلـد  ,رنشينان وطوايف عشايرى ايران   جاد,مقدمه اى برشناخت ايلها   ,ايرج افشار سيستاىن   -

  ).ش. هـ١٣٦٦هتران (اول 
  . امساعيل فتاح قاضي-
  ).ش.هـ١٣٦٧اورمية (انتشارات  مركز صالح الدين ايويب , كرد در دائرة املعارف اسالم -
MôióÜóšbïÜìó÷@N 
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  .   عبدالرزاق بيك  دنبلي-
  ).ش.هـ١١٣٦٩تربيز ( شفيق óäbƒqbš ، جتربة االحرار وتسلية االسرار-
  ).م١٦٨٨/هـ١٠٩٩( عبدالصمد توداري -
 نور االنوار، ترجم حممد مال عبدالكرمي ما يتعلق بكردستان منه إىل اللغـة الكرديـة بعنـوان                  -

IŽïÙášŽđïà@ôÙì@çbàaŠìóè@õìì‰@çaíîŠóàI@H@†a‡ÌóiQYWPNH  
   عالء الدين سجادى-
Mì‰Žïà@@ãóØóî@ôqbš@Lõ†ŠíØ@ôiò†ó÷@õìI@a‡ÌóiQYURNH@@
  د امني زكي حمم-
Mì@†ŠíØ@@çbn†ŠíØL@ãþÜa@Ša†@óäbƒqbš@I@†a‡ÌóiQYSQNH@@
   مكريŠíq حممد كيوان -
  ).ش  .  هـ١٣٢٩هتران (ايل سنجاىب، انتشارات دانش ) ١ (ƒq”~@ عشائر كرد -
   

  : الدوريات–خامساً 
  -   ).٢٠٠١السليمانية  (-ب-قسم , )٨(العدد , جملة جامعة السليمانية

 ).١٩٩٨دهوك ) (٣(هوك، العدد  جملة بلدية د-
، العدد  )١٩٩٤دهوك  ) (٣-٢( العدد   ، جملة اللش، يصدرها مركز اللش الثقايف واالجتماعي       -

  ).١٩٩٦دهوك ) (٦(
  ). باللغة الكردية( )١٩٤٤ بغداد(السنة اخلامسة ) ٦-٥( االعداد ،)îìýóØ( جملة -
 

 : املواقع االلكترونية-: سادسا
www.alwaraq.com-  
www.lmamahdi.com-  
www.14masom.com-  

  




