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بە ناوی خودای گەورە و دلوڤان

ئەم كتێبە پێشكەشــە بە ڕووحی مێژوونووســی خوالیخۆشــبوو 
)زوبیــر بیــالل اســماعیل( كــە لــە زەمانێكــی زۆر خــراپ و بــە 
ئیمكانیاتێكــی زۆر ســادە، ئازایانــە چەندیــن كتێبــی دانیســقە 
ــا پێشكەشــە  ــەوە .هەروەه ــی نووســیوە و باڵوكردۆن و گرینگ
بــە مامۆســتا و مێژوونووســی هاوچەرخــی گــەورەی هەولێــر 
ــد حســین( ناســراو  ــور موحســین محم ــەكان )دكت و هەولێریی
بــە موحســین حەمــڕا. كــە خزمەتێكــی زۆر گــەورەی مێــژوو و 
پڕۆســەی نووســینەوەی مێــژووی شــاری هەولێــری كــردووە..
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   تابلۆی هێرشی مەغۆلەكان بۆ سەر قەاڵی ئەربل
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   نەخشەیەكی كۆنی ئیمارەتی موسڵ 599 كۆچی
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پێشهكى

موجاهیدهدینقایماز
والیئهربلوموسڵ

595/559كۆچى1199/1164زایینى

كاریگه رییــان  ڕویانــداوه   كــه   نیــن  ئه وڕووداوانــه   مێــژوو 
به ڵكــو  هه بــووه ،  خۆیانــدا  ســه رده مه كه ى  به ســه ر 
پــێ  كاریگه ریــان به ســه ر ســه رده مى ئێســتاوه ش هه ســتى 
ده كرێــت و به رده وامــه ، بۆیــه  خه ڵكــى هه ولێــرى ســه ده ى 
وبارودۆخــى  ژینكــه   هه ربه رهه مــى  یه كــه م،   و  بیســت 
ئابــوورى و سیاســى و كۆمه اڵیه تــى ئێســتاى شــاره كه یان 
ــه رى  ــر كاریگ ــنبیرى هه ولێ ــه تمه دارو رۆش ــن. به ڵكوسیاس نی
مێــژووه  ده وڵه مه نــده  ناســراو و نــاودارى شــاره كه ى هه ولێــر 
ــه ره   ــه  پێكهێن ــك ل ــژوو یه كێ ــه  مێ ــاره  . بۆی ــه ریه وه  دی به س
ڕۆشــنبیرى  و  سیاســه تمه دار  كه ســایه تى  ســه ره كیه كانى 

پایته ختــه ! هه میشــه   هه ولێــرى 

 شــارى قــه اڵت و شــارى مێــژوو شارســتانیه ت وڕووحانیــه ت 
ئــه وه ى  به ڵگــه ى  بــه   عه قالنیــه ت  وعه قالنییــه ت، 
ئه وه نــده   درێــژى  دووروو  مێــژووى  كوردبه درێژاییــى 
ده ســكه وته ى له نیــوه ى دووه مــى ســه ده ى بیسته مبه ده ســت 
وه   به رچاوتــره   پێشــترى  مێــژووى  تێكــراى  لــه   هێنــاوه  
بووه تــه   ماوه یــه دا  لــه و  كه هه ولێــر  كاتێكبــووه   ئه مــه ش 
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ســه نته رى بزووتنــه وه ى ڕزگارى خــوارى كوردســتان نــه ك 
هــه ر له كوردســتانى عێــراق، به ڵكــو له هه رپێنــج پارچــه ى 

. كوردســتان 
له بــاره ى ڕۆشــنبیریش كــۆى مێــژووى ڕۆشــنبیرى شــارى 
شــارێكى  هــه ر  ڕۆشــنبیرى  مێــژووى  له كــۆى  هه ولێــر 
زانســتى  هه رتوێژینه وه یه كــى  ده وڵه مه ندتــره   كوردســتان 
له بــارى  هه ولێــر  ســه نته ربوونى  بكرێــت  ڕووه وه ش  لــه م 
ده خــات  به دیــار  مێــژوو  به درێژایــی  كــوردی  ڕۆشــنبیرى 
پێچه وانــه ى  بازیانــه ى  بۆچوونــه   ئــه م  پێچه وانــه ى  بــه  
ناوه نــدى  بــاوى  هه ڵه یه كــى  وه كــو  باڵوده كه نــه وه   ئــه وه  
ڕۆشــنبیرى كوردیــش هه نــدێ كــه س باوه ڕیــان پێكــردووه .

دواى خوێندنــه وه ى ئــه م كتێبــه  بۆمــان ده رده كه وێــت كه موســڵ 
له ســه ده كانى ناوه ڕاســت و به شــێكى ســه ده ى بیســته م كــه  
ــى خــۆى  ــت ، به شــێكى گرنگ ــر ده رده كه وێ ــه  ســه رچاوه ى ت ل
ــووه  ، له ڕاســتیدا  ــر وه رگرت له ده ســت به ســه رداگرتنى هه ولێ
و  سیاســى  هێــزى  كانــگاى  و  هێــز  ســه نته رى  هه ولێــر 
ڕۆشــنبیرى بــووه  نــه ك هــه ر بــۆ خــودى شــاره كه  به ڵكــو بــۆ 
زۆر شــارى ده وررو بــه ر و هه ندێــك دوور لێشــى ته نانــه ت 
ــى  ــه م پێشــه كییه ش  , به غــداى پایته خت له كاتــى نووســینى ئ
عێــراق به شــێك لــه  هێــزى خــۆى لــه  هه ولێــر پایته ختــى  
هه رێمــى كوردســتان وه رده گرێــت ئه گه رچــى ئــه م ڕاســتیه  لــه  

الى هه مــوو كه ســێكیش ڕوون و ئاشــكرا نه بێــت.
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بۆیــه  ئــه م كاره ى ) خه ســرۆ پیربــاڵ( هه نگاوێكــه  له زنجیــره  
هه نگاوێــك بــۆ ڕوونكردنــه وه ى ڕۆڵــى ســه نته رى هه ولێــر  
له مێــژووى كــورد و كوردســتانو گرنگــى لــه  ڕاده بــه ده رى 
ئاســتى  له ســه ر  مێژووییــه كان  ڕووداوه   لــه   شــاره   ئــه م 
ڕۆژهه اڵتــی و ناوه ڕاســتى جیهــان ، مێــژووى هه ولێریــش 
به هه مووشــیانه وه   و  پێكهاته كانیه تــى  ســه رجه م  مێــژووى 
بــه   بــه اڵم  كوردســتان  ئاســتى  له ســه ر  ده وڵه مه ندترینــه  
ــاوه   ــه م ڕووه وه ش كارى زۆر م ــه  زاڵه كــه ى ، ل ــه  كوردی مۆرك
مێــژووى  هه ســتپێنه كراوه كانى  الپــه ڕه   هه ڵدانــه وه ى  بــۆ 

هه ولێــر.

هیواداریــن نوســه رى ئــه م كتێبــه  بــه رده وام بــێ له ســه رى 
كوردســتانیش  هه رێمــى  په یوه ندیداره كانــى  له الیه نــه   و 

له گرنگــى ئــه م كاره  بگــه ن و هــاوكارى بــن .
 

د.محمد عبدالله كاكه سوور )مێژوونوس ، مامۆستا له  زانكۆى سه اڵحه ددین(
هه ولێر له  ١0-١١-202١
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كتێبییمجاهدالدینقایماز-والیاربلوموصڵ
نائباربلوالموصل)1164-1199(میالدی

ـــران و پشـــكنینی  ـــی نووســـین و وەرگێ ـــوو خەریك ســـااڵنێك ب
و  ئەربـــل  ئیمارەتـــی  مێـــژووی  دەربـــارەی  ووردبـــووم 
نووســـینەوە و ئامادەكردنـــی مێـــژووی پـــڕ ســـەروەری 
مرۆڤایەتـــی ســـوڵتان موزەفەرەددینـــی گۆگبـــۆرو- ســـوڵتانی 
ــە  ــدا بـ ــد كتێبكـ ــێ چەنـ ــە دووتویـ ــر . لـ ــەورەی هەولێـ گـ
و  موزەفەرننامـــە  كتێبـــی  گـــەورە،  خـــودای  هـــاوكاری 
هێنانـــەوەی كتێبـــی) كتـــاب التنویـــر فـــی المولـــد الســـراج 
بـــۆ هەرێمـــی كوردســـتان و  لـــە مەغریبـــەوە  المنیـــر( 
ـــوون و ســـەرچاوە  ـــان، ئەزم ـــان و باڵوكردنەوەی ئامادەكردنی
مێژوویەكانـــم ئاشـــنای چەنـــد ناوێكـــی تریـــان كـــردم، 
ــراوانەی مێـــژوو  ــایەتیە نەناسـ ــاو و كەسـ ــەو نـ یەكێـــك لـ
و كتێبخانـــەی كوردســـتان بـــوو موجاهیدەددیـــن قایمـــاز 
بـــوو، ئـــەو پیـــاوە مەزنـــەی كـــە لـــە ســـەرەتادا، بەخێوكـــەر 
و مامۆســـتاو یاریدەدەرێكـــی زۆر تایبەتـــی میـــر ســـوڵتان 
موزەفەرەددیـــن زەینەالدیـــن عەلـــی كوچـــووك بـــووە، 
لەســـەردەمی ئەتابەگییەكانـــدا، كاتێـــك موجاهیددەدیـــن 
بەدیـــل دەگیرێـــت و دێتـــە ژێـــر فەرمانـــی باوكـــی ســـوڵتان 
موزەفـــەر گۆگبـــۆرو، بـــە فەرمانـــی باوكـــی و ســـەڵتەنەتی 
ئەتابەگیـــەكان، موجاهدالدیـــن قایمـــاز دەكرێتـــە هەڤـــاڵ و 
یاریـــدەرەر و فێركـــەری تایبەتـــی ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن.
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هەروەكـــوو دەردەكەوێـــت، مخابـــن، موجاهیدالدیـــن قایمـــاز، 
لـــە بـــرادەر و یاریـــدەرو ڕاهێنـــەری) سیاســـی- كۆمەاڵیەتـــی- 
و  دووژمـــن  دەبێتـــە  موزەفـــەر،  ســـوڵتان  عەســـكەری( 
ـــتنەوەی  ـــردن و دوورخس ـــی ك ـــی و زیندان ـــەرچاوەی دڵتەنگ س
ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن لـــە هەولێـــر و پەیوەندییەكانیـــان 
ـــژووی  ـــینەوەی مێ ـــە نووس ـــەو كتێب ـــر ئ ـــت .. ئیت ـــك دەچێ تێ

ئـــەو دوو كەســـایەتیەیە.

ـــەم،  ـــاس بك ـــش ب ـــد هەقیقەتێكی ـــژوو چەن ـــۆ مێ ـــەم ب حەزدەك
ـــەوە مێژوویانـــەی  ـــەم هـــەوڵ وگـــەڕان و نووســـین و لێكۆڵین ئ
بەنـــدە، لـــە چوارچێـــوەی خزمەتكردنـــی مێـــژووی دەوڵەمەنـــدی 
نووســـینەوەی  هەولێرییەكانـــە،  و  هەولێـــر  ئیمارەتـــی 
ـــردووە،  ـــااڵنی ڕاب ـــەد س ـــەزار و دووس ـــە ه ـــر ل ـــژووی زیات مێ
وە هیـــچ پەیوەندییەكـــی بـــە كارو بـــاری سیاســـی ئێســـتای 
هەرێمـــی كوردســـتاندا نیـــە . وە دەكەوێتـــە چوارچێـــوەی 
خزمەتكـــردن و ئاشـــكراكردنی مێـــژووی مەملەكەتـــە و هیـــچ 
ـــەردەمە . ـــەم س ـــی ئ ـــەی سیاس ـــە پڕۆس ـــە ب ـــی نی پەیوەندیەك
ـــە  ـــرە، ل ـــە لێ ـــووە، ك ـــۆم دەركەوت ـــە و ب ـــن زانیوم ـــەوەی م ئ
گەڕەكـــی ســـەرای- قـــەاڵی هەولێـــر، هـــەزار و ســـێ ســـەد 
ـــتانیەكی  ـــووە و شارس ـــك هەب ـــتا، ایمارەتێ ـــش ئێس ـــاڵ پێ س
ئـــاوەدان و پـــڕ نـــوورو بەرەكـــەت بوونـــی هەبـــووە . پێـــش 
درووســـتبوونی دەوڵەتـــی عوســـمانیەكان، هاوتەریـــب لەگـــەڵ 
شـــەڕ و تووندوتیژییەكانـــی ســـەردەمی ســـولەیمان پاشـــای 



20

والیی ئەربل و موسڵ ٥٩٥/٥٥٩ کۆچى - ١١٩٩/١١٦٤ زایینى

ــتادا،  ــادۆڵ لـــە توركیـــای ئیسـ ئۆرتوغـــوڵ لـــە دۆڵـــی ئەنـ
ـــووە  ـــی هەب ـــك بوون ـــەدا، لەكوردســـتاندا، ئیماڕەتێ ـــەو كات ل
و پیاوێكـــی گـــەورە و خواناســـێك حوكمـــی هەولێـــر و دەشـــتی 
شـــارەزووری كـــردوە ) كـــە لـــەو كاتـــەدا ســـنووری دەگەیشـــتە 

هەمـــەدان( ی ئێـــران.
باڵوكردنـــەوەی  و  دەكەم،نووســـین  حـــەز  لەبەرئەوەشـــە 
ــەوە  ــی و مێژووییـ ــوەی ئەكادیمـ ــە چوارچێـ ــەم لـ ــەم كتێبـ ئـ
ـــی  ـــی- توركومان ـــەوەی سیاس ـــچ لێكدان ـــەوە و هی بخوێندرێت
بـــۆ نەكرێـــت و بەڵكـــوو ئاشـــكراكردن و نووســـینەوەی الپـــەڕە 

شـــاراوەو نەزانراوەكانـــی كتێبخانـــەی كوردســـتانی یـــە. 
لەالیەكـــی تریشـــەوە، مەبەســـتم لـــە خســـتنەروو و نووســـینی 
ئـــەو مێـــژووە دەوڵەمەنـــدەی ئیمارەتـــی ئەربـــل و حوكمـــی 
ـــە،  ـــەی لەوەدای ـــن و ســـەردەمە زێڕینەك ســـوڵتان موزەفەرەدی
دەمەوێـــت، گەنجـــان و خەڵكـــی هەولێـــر و كوردســـتان، 
ئاشـــنابن بـــەو مێـــژووە شارســـتانیە كۆنـــەی خۆیـــان و 
هەســـت بـــە كەســـایەتی و بوونـــی خۆیـــان بكـــەن . بزانـــن 
كـــە ئێمـــە خـــاوەن شارســـتانیەكی كۆنیین،شارســـتانی و 
دەوڵەتـــداری و مەملەكەتـــی ئێمـــە، زۆر لـــە فـــارس و عەجـــەم 

و تـــورك و عەرەبـــەكان كۆنتـــر و ڕەســـەنترە....
ــەرچاوەیەكی  ــد سـ ــاز، لەچەنـ ــن قایمـ ــاوی موجاهیدالدیـ نـ
ـــێوەیەكی  ـــە ش ـــەدا ب ـــەو كتێب ـــەاڵم ل ـــووە، ب ـــی دا هات مێژووی
تایبـــەت بـــاس لـــە ژیـــان و حوكمـــی كـــراوە، مـــن بـــە 
بەرچاوانتـــان  دەیخەمـــە  خـــۆی  وەكـــوو  ئەمانەتـــەوە، 
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ـــە،  ـــەك نی ـــە ی ـــە و وێن ـــچ نەخش ـــەدا هی ـــە كتێبەك ـــارە ل ..دی
ـــت  ـــد بێ ـــر دەوڵەمەن ـــە زیات ـــتوومە كتیبەك ـــدە ویس ـــەاڵم بەن ب
ــە و وێنـــە و زانیارییەكانـــی ئـــەو ســـەردەمەدا،  بـــە نەخشـ
لەبەرئـــەوە بـــە پێویســـتم زانـــی وەكـــوو بەڵگەنامـــە و 

هاوپێچـــی كتێبەكـــە باڵوبكرێتـــەوە .
ـــژووی  ـــە مێ ـــك ب ـــم خزمەتێ ـــوادارم توانیبیت ـــدا هی ـــە كۆتایی ل
الپـــەڕە  و  ئەربـــل  ئیماڕەتـــی  شارســـتانی  دەوڵەمەنـــدی 
بزربووەكانـــی مێـــژووی هەولێـــرم كردبێـــت ..كەلێنێكـــی 

كتێبخانـــەی كوردیـــم پڕكردبێتـــەوە.
والله من وراء القصد....

خەسرەو پیرباڵ القصاب 
هەولێر لە ١٤-١0-202١

رێكەوتی 8-3-١٤٤3 ربیع االول
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دەڵێــن »ئــەوەی مێــژوو نەخوێنێتــەوە، ناچــار دەبــێ دووبــارەی 
بکاتــەوە«. مێــژوو دەبــێ بــۆ ئــەوە بخوێنرێتــەوە هەتــا وانــەی 
لــێ فێربیــن. شــاری هەولێــری دێریــن، مێژووێکــی یەکجــار کــۆن 
و چڕوپــڕی هەیــە. بەدەیــان ســەرکردە و ســەتان زانــا و دانــا و 
هــەزاران شــەڕکەر و جەنــگاوەر رووداویــان تێدا دروســت کردووەو 
بەســەرهاتیان بــۆ خۆیــان و دانیشــتووانەکەی تۆمارکــردووە. 
ئێمــە لەوانەیــە لەمێــژووی کۆنــی هەولێــر هــەر نــاو و ناوبانگــی 
لەقۆناغــە  دیکــە  زۆری  بــەاڵم  بیســتبێ،  موزەفەرەددینمــان 
جیاوازەکانــی ژیــان، لــەو شــارەدا، جــێ دەســتی خۆیــان لەســەر 

خاکەکــەی بەجێهێشــتووە. 
ــە  ــەرکردانەی ک ــەو س ــووە ل ــک ب ــاز یەکێ ــن قایم موجاهیدەددی
لەســەردەمێکی پــڕ لەڕووداوی جۆراوجۆر و هەبوونی ســەرکردەی 
توانیوویەتــی  ئەیووبــی،  ســەالحەددینی  وەکــو  نــاوداری 
ناوبانگێــک بــۆ خــۆی، لەســەر الپــەڕە زەردهەڵگەڕاوەکانــی 
مێــژووی ئــەو شــارە و دەوروپشــتی و ناوچەکــە پەیــدا بــکا، 
نــەک هــەر لــە بــواری شــەڕ و ســەربازیدا، بەڵکــو لەبوارەکانــی 

دیکــەی ئاوەدانــی و رۆشــنبیری.
ژیانــی ئــەو ســەرکردەیە زۆر لــەوە پتــر هەڵدەگــرێ تەنیــا 
بەنامیلکەیەکــی بچووکــی چەنــد الپەڕەیــی وردبکرێتــەوە، بــەاڵم 

موجاهیدەدینقایماز..والیاربلوموسڵ
الپەڕەیەكیمێژووییبزربوویمەملەكەت...

دكتور فەیسەڵ عارب 
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لەگــەڵ ئەوەشــدا، دەســتبردنی بــرای بەڕێــزم کاک خەســرۆ 
پیربــاڵ بــۆ ناســاندن و وەبیرهێنانــەوەی ئــەو کەســایەتیە، 
بــوارەی  لــەو  هیــوادارم  و  دەستخۆشــیە  و  ســوپاس  جێــی 
زیندووکردنــەوەی مێــژووی هەولێر و ئەو کەســایەتیانەی رۆڵیان 
گێــڕاوە، لەســەردەمە جیاوازەکانــی مێــژووی ئــەو شــارە، ســارد 
نەبێتــەوەو بــەردەوام و نــاوە نــاوە کەســایەتیەکی ئەوتۆمــان پــێ 
بناســێنێ کــە دەســتی لەبنیاتنــان و ئاوەدانکردنــەوەو پێشخســتن 

ــووە. ــارەکەماندا هەب ــتنی ش و پاراس
بەخوێندنــەوەی نامیلکــەی )موجاهیدەددیــن قایمــاز( چوومــە نــاو 
مێژووێکــی دوورودێــژی پــڕ ســەروەریی شــارەکەم و چێژێکــی 
ئەتــۆی پــێ بەخشــیم کــە وای لێکــردم بــەدوای هەمــوو ئــەو 
ــتیان  ــە پش ــەو کتێب ــینی ئ ــۆ نووس ــە ب ــم ک ــەرچاوانەدا بگەڕێ س
پــێ بەســتراوەو تامــەزرۆی زانیاریــی زۆرتــری کــردم لــەو بــوارە 

ــەدا. گرنگ
جێگــەی داخــە کــە هێشــتا نەگەیشــتووینەتە ئــەو ئاســتەی 
مێژووەکەمــان بکەینــە بناغەیــەک بــۆ دووبــارە داڕشــتنەوەی 
نیشــتمانەکەمان، لــەڕووی بنیاتنــان و رۆشــنبیری و زانســت 
خاکیبوونــی  و  لێبووردەیــی  و  هەمەجــۆر  خزمەتگوزاریــی  و 

پێشــەواکانمان. و  ســەرکردە 
بەدەیان شــاعیر و نووســەر و ســۆفی و مێژوونووس لەبن دەســت 
ــەو شــارەدا،لە  ــەو ســەرکردە ســەربازیە، ل ــر ســایەی ئ و لەژێ
ــان  ــی خۆی ــاون و کار و ئەرکەکان کەشــوهەوایەکی گونجــاودا ژی
بەجــێ گەیانــدووە و بــۆ ســوارچاکی و ئازایەتــی و بەخشــندەیی 
ــووە  ــدا هەڵگوت ــردووە و پێیان ــیان ک و لێبووردەییەکەی،ستایش
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ــار  ــە تۆم ــۆ ئێم ــان ب ــەو زاتەی ــی ئ ــی و جەربەزییەکان و ئازایەت
لەخەمــی  پتــر  بێگانــان  دەڵێــم،  بەداخــەوە  کــە،  کــردووە 
زیندووکردنــەوەی ئــەو کەســایەتی و ئــەو مێــژووە دێرینــەی 

ــن. ــۆ ببەی ــەوەی خۆمــان دەســتی ب ــوون، پێــش ئ ــە ب ئێم
لــەو بــاوەڕەدام، لەژێــر هــەر بســتێکی خاکــی قەاڵتــی سەرکەشــی 
هەولێر و خاکە پان و بەرینەکەی دا، دەیان و ســەتان شــوێنەوار 
و جــێ پەنجــەی رەنگیــن هــەن کــە گەواهــی بــۆ زیندووێتــی ئــەو 
شــارە دەدەن و پەردە لەســەر زۆر لەو کەسایەتیانە هەڵدەدەنەوە 
کــە، رۆژێــک لــەڕۆژان، خەریکــی ئاوەدانکردنــەوەی بــوون. 
مخابــن هێشــتا ســەنتەرێک، رێکخراوێــک، دەزگایەکــی تایبــەت 

بەزیندووکردنــەوەی مێــژوو و شــوێنەواری هەولێرمــان نیــە.
ئــەوە دەبــوو ئەرکــی وەزارەت و حکوومــەت بووایــە و بودجــەی 
تایبەتیــی بــۆ تەرخــان کرابایــە و مامۆســتا و خوێنــدکار و 
ــەوەی زانســتیانە دەســت  ــۆ ئ ــە، ب ــادە کرابای ــۆ ئام ــی ب قوتابی
ــوێنەوار و  ــەردەمیانە لەش ــەن و س ــرۆزە بب ــە پی ــەو ئەرک ــۆ ئ ب
ــوڕگومکراوەکانی  ــاراوەو س ــە ش ــەوە و الیەن ــەی بکۆڵن مێژووەک
ــی شــاردنەوە  ــان هەوڵ ــە ســەردەمێک دوژمن ــۆڕێ، ک ــەوە گ بێنن
و لەناوبردنــی دابــوون، چونکــە دەیانزانــی ئەگــەر لێگەڕێــن 
بدۆزرێنــەوەو تــۆز و خۆڵــی زەمانەیــان لــێ بتەکێنــرێ و لێیــان 
بکۆڵرێتــەوە، چ ســەروەری و شــانازیەک بــۆ ئــەم شــارە و 

دانیشــتووانەکەی وەبیــر دێننــەوە.
ــە  ــڕ ل ــر بەشــار و ناوچەیەکــی پ ــەکان، هەولێ لەســەردەمە کۆن
خێــر و خۆشــی و بەپیتیــی خاکەکــەی ناســرا بوو، بۆیە هەمیشــە 
ــەی،  ــات و شــوێنە قایمەک ــووە داه ــان بڕیب دەســەاڵتداران چاوی
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بــەاڵم قــەاڵت و دانیشــتووانەکەی هەرگیــز ملیــان نــەداوە بــۆ 
داگیرکەرێــک کــە سەرشــۆڕ و ملکەچیــان بــکا. تەنیــا ئەوانــە 
ــان  ــە ژی ــاوە ک ــان راکێش ــۆ خۆی ــەو شــارەیان ب ــی ئ ــی خەڵک دڵ
ــان  ــگوزەرانی تەرخ ــتن و خۆش ــاو پێشخس ــەاڵتیان لەپێن و دەس

ــردووە. ک
قایمــاز یەکێــک بــووە لەوانــەی خەڵکــی هەولێــر خۆشــیان 
ویســتووە و داوایــان لێکــردووە فەرمانڕەوایەتیــان بــکا، چونکــە 
ئــەو کەســایەتیە بــەوە بەناوبانــگ بــووە کــە هەمیشــە بــەدوای 
شــوێنی  و  خانەقــا  و  مزگــەوت  بنیاتنانــی  ئاوەدانکردنــەوەو 
خوێنــدن و داڵدەدانــی بــێ سەرپەرشــتان و زانــا و شــاعیر و 
ــان بــووەو لەســەر دەســتی ئــەو، لــەم شــارەدا، چەنــدان  فەقێی
مزگەفــت  و  خانەقــا  و  ســۆفیگەری  و  خوێنــدن  ســەنتەری 

دروســتکراون و نــاو و ناوبانگــی ئەویــان هەڵگرتــووە.
چەنــدی لەســەر بایەخــی مێــژووی ئــەو شــارە و رۆڵــی گرنگــی 
لەمێــژوودا بڵێیــن و بنووســین، هــەر مافــی خــۆی نادەینــێ، 
ــری  ــاڵ هەولێ ــرۆ پیرب ــزم کاک خەس ــرای بەڕێ دەستخۆشــی لەب
دەکــەم کــە ماوەیەکــە شــانی داوەتــە بــەر ئــەو ئەرکــە قوڕســە، 
لەخــودای مــەزن دەپاڕێمــەوە دەســت بەتەمەنی بگــرێ و بەرهەمی 

تــازە و نایابترمــان پێشــکەش بــکا..

# دكتــور فیصــل عــاره ب بڵبــاس، نووســەر و ڕوشــنبیرێكی هەولێــری و دڵبڵنــدە 
ســااڵنێكە پێكــەوە لەســەر مێــژووی هەولێــر كاردەكەیــن .

لێــرەدا بەشــانازییەوە، سوپاســی گەرمــی دەكــەم و خــوم ئــەو كتێبــەم منەتبــار 
ــه.... و قەرزارین
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بەناویخودایبەخشندەیدلۆڤان

تێبینیەک:خوێنەری بەڕێز..

پێــش دەســتکردن بەخوێندنــەوەی ئــەم كتێبــه، تکایــە ئــاگاداری 
ئەمانــە بــە:

زار ســاڵێک  هــه  مێــژووی  ئــەوەی کتێبەکــە لەســەر  لەبــەر 
لەمەوبــەرە، بۆیــە هەندێــک ناســناو و دەســتەواژەی تێدایــە کــە 
هــی ئــەو کاتــن و ئێســتا بــەکار نایێــن. ئەگــەر ئەوانــە بکەینــە 
کــوردی، رەنگــە بەرامبەریــان نەبــێ، یــان واتاکانیــان بگــۆڕێ، 
بۆیــە بــەم شــێوەیەی خــوارەوە کردوومانــن بەکوردی، بــۆ زانین:

١- ناوی سوڵتان وەکو خۆی دانراوەتەوە بەبێ گۆڕین.
2- أمیر کراوە بە میر.

3- ئیمارەت هەر وەکو خۆی بەکار هاتووە.
دابڕێنراو،)اقتگعــه(  یــان  دابــڕاو  بــە  کــراوە  )اقطــاع(   -٤

بڕی. بەســەریدا
٥- )غلمان( یان وەکو خۆی یان کراوە بە)کۆیلە(.

٦- )اعمال( بەواتای ئەو ناوچانەی کە سەر بەشارێکن.
7- )الملک العادل( کراوە بەپاشای دادپەروەر.

8- ناوی)ئەربــل( کــە مەبەســت لەشــاری هەولێــرە وەکــو خــۆی 
بەکارهاتــووە و نەکــراوە بــە ئەربیــل یــان هەولێــر.
٩- )پ( و )چ( و )ڤ(ی عەرەبی کراوەتە)س یان ز(.

١0- شیعرەکان نەکراونە کوردی و وەکو خۆیان دانراونەتەوە.
١١- )سنجار( کراوە بە شەنگال.
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١2- )النائــب( ئەوکەســەی کــە دەســەاڵتی شــارێکی لەدەســت 
بــووەو لەمیــر نزمتــر بــووە. لەکوردیەکــە کــراوە بە)جێگــر( بــۆ 
نموونــە: جێگــری موســڵ یــان ئەربــل واتە)نائــب اربــل(.- والــی 

ــظ( ــەت )محاف مەملەك
١3-  )الملک المصلح( کراوە بە پاشای چاکەکار.

یان الملك الصالح - الصالح-

ــژووی  ــل و مێ ــارەی امارەتــی ارب ــە دەرب ــە مێژوویــی ی ــەم كتێب ئ
ئەتابەگیەكانــە كــە بــاس لــە حوكمــی موجاهیدەدیــن قایمــاز 
دەكات، كاتێــك وەكــوو والــی قــەاڵی هەولێــر دەستنیشــانكراوە.
ــەزار  ــی ه ــە میرییەكان ــیفە ت ــاو و س ــاوەكان، ن ــەوە ن ــەر ئ لەب
ســاڵ پێــش ئیســتامانە، لەبــەر ئــەوە هەوڵــم داوە وەكــوو خــۆی 

ــم و بیانووســمەوە . ــەكاری بهێن ب

خەسرەو پیرباڵ القصاب
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)١(
ـــى،  ـــازدەى زایین ـــى کۆچى/ی ـــى ســـەتەى پێنجەم لەکۆتاییەکان
بارودۆخـــى لەنـــاکاوى ســـەر گۆڕەپانى ئیســـالمى واى دەخواســـت 
کـــە شـــارى موســـڵ، کـــە ئـــەوکات بنکەیەکـــى هەرێمیـــى جەزیـــرەى 
فـــورات بـــوو لەباکـــووڕى عێـــراق و شـــام، بـــەرەوڕووى 
ـــە  ـــى ئیســـالمى کەوت ـــە رۆژهەاڵت ـــەوە، چونک ـــەک بێت دوژمنکاری
مەبەســـتى  کـــە  دڕ  زۆر  خاچپەرســـتانەى  هێرشـــێکى  بـــەر 
ـــى  ـــام و دامەزراندن ـــوو لەش ـــالمى ب ـــەوارەى ئیس ـــى ق لەناوبردن

چەنـــد قەوارەیەکـــى خاچپەرســـتانە لەســـەر کەالوەکانـــى.
ــالمیان  ــى ئیسـ ــى جیهانـ ــى الوازبوونـ ــتەکان هەلـ خاچپەرسـ
ــووە  ــەوکات هاتبـ ــى ئـ ــى پەرتبوونـ ــە لەئەنجامـ ــەوە کـ قۆزتـ
کایـــەوەو توانیـــان بگەنـــە ئامانجەکەیـــان بـــەوەى کـــە چەنـــد 
ـــودس  ـــس و ق ـــا و تەڕابوڵ ـــا و ئەنتاکی ـــە رەه ـــینەکیان ل میرنش

دامەزرانـــد.
ـــە  ـــزە ئیســـالمیانەى کـــە دەبـــوو رێ لـــەو دوژمنکاریان ـــەو هێ ئ
ـــەوەش  ـــوون، ئ ـــی دا ب ـــێکى الواز و پەرتەوازەی ـــرن، لەڕەوش بگ
ئەرکـــى خاچپەرســـتەکانى ئاســـانترکردبوو. ئەوەتـــە خەلیفـــە 
نەمابـــوو  لەدەســـت  توانایـــەک  و  هێـــز  هیـــچ  لەبەغـــداد 
بەرامبـــەر ئـــەو ســـەلجووقیانەى کـــە ئەوانیـــش لەنـــاو خۆیانـــدا 
ـــاو  ـــە ن ـــدا کەوتبوون لەدوادواییەکانـــى ســـەتەى پێنجەمـــى کۆچی
ــى  ــەرۆکایەتیکردنى تەختـ ــەر سـ ــد لەسـ ــى زۆر تونـ ناکۆکیەکـ

پێشەکى
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ســـەلجووقى. لەکاتێکـــدا خەالفەتـــى فاتممیـــەکان ئەویـــش 
لەبارودۆخێکـــى ئەوەنـــدە الواز و پەرتەوازەییـــدا بـــوو کـــە 

کـــەس ئێرەیـــى پـــێ نەدەبـــردن.
ــەوێ.  ــۆ دەردەکـ ــڵ(مان بـ ــى )موسـ ــرەدا خۆبەختکردنەکانـ لێـ
ــەوەى  ــى رووبەڕووبوونـ ــى ئەرکـ ــە پیاوەکانـ ــارەى کـ ــەو شـ ئـ
ئـــەو دوژمنکاریانەیـــان گرتـــە ئەســـتۆى خۆیـــان و دروشـــمى 
ــەوەى  ــۆ بەرپەرچدانـ ــە بـ ــە رێگەیـ ــالمى تاکـ ــى ئیسـ »یەکێتیـ
ـــدەى  ـــش ئەوەن ـــردەوەو گوفتاری ـــردەوەو بەک ـــان بەرزک دوژمن«ی

توانیـــان بەجێیـــان گەیانـــد.
ـــە  ـــەوێ ئەوەی ـــدا رێکدەک ـــى واقیعی ـــەڵ لۆجیک ـــە لەگ ـــەوەى ک ئ
کـــە شـــارى موســـڵ هەوڵـــى یەکگرتنـــى هەوڵـــەکان بـــدا و 
دەســـەاڵتى خـــۆى، ئەگـــەر بەبەکارهێنانـــى هێزیـــش بـــێ، 
ـــن،  ـــى نزیک ـــە لێ ـــەپێنێ ک ـــەدا بس ـــار و ناوچان ـــەو ش ـــەر ئ بەس
بـــۆ ئـــەوەى ســـەرچاوەیەکى مرۆیـــى و دارایـــى نەپســـاوە بـــۆ 

بەرەکانـــى شـــەڕ دابیـــن بـــکا و رەوانەیـــان بـــکا.
لـــەو شـــارانەى کـــە موســـڵ هەوڵـــى کۆنتڕۆڵکردنـــى دان 
شـــارى )ئەربـــل( بـــوو. ئـــەو شـــارەى کـــە هـــەر لەســـەردەمى 
ئاشـــووریەکانەوە، لەڕۆژانـــى پێـــش زاییـــن، ناوبانگێکـــى 
جوگرافـــى و بازرگانیـــى نایابـــى هەبـــووە)١(. ئـــەو ناوبانگەشـــى 
بەدرێژایـــى رۆژانـــى مێـــژوو هـــەر مابـــۆوە. هەروەهـــا ئەربـــل 
ـــى  ـــە کلیل ـــڵ چونک ـــۆ موس ـــرا ب ـــتراتیجى دادەن ـــى س بەناوەندێک
ـــە  ـــک ک ـــوو، بەجۆرێ ـــژەى باشـــوورى رۆژاواى ب ـــەرە درێ ـــەو ب ئ
ـــى دوورەو دەســـت بەســـەرداگرتنى  ـــر)2( لێ ـــەى 80 کیلۆمەت نزیک
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بـــۆ موســـڵ زۆر دەســـتکەوتى دەبـــێ. ئەمـــەش کـــە ئەتابەگـــى 
ــى  ــەڕۆژە یەکەمەکانـ ــەر لـ ــی، هـ ــن زەنگـ ــڵ، عیمادەددیـ موسـ
ـــەى  ـــوو، ئەوکات ـــى زانیب ـــاڵى ٥22ک/١١28ز پێ ـــەاڵتى لەس دەس

کـــە دەســـتى بەســـەرداگرت)3(.
بەپێـــى سیســـتەمى ئەتابەگـــى لەموســـڵ، هـــەر لەســـاڵى 
ــەى  ــۆ جێگرەکـ ــەک بـ ــووە ناوچەیـ ــل بـ ــەوە، ئەربـ ٥3٩ کۆچیـ
زەینەددیـــن عەلـــى کوچـــک. بەپێـــى نەریتـــى خـــاوەن ناوچـــەکان 
زەینەددیـــن لەجیاتیـــى خـــۆى، موجاهیدەددیـــن قەیمـــازى 
لەســـاڵى ٥٥٩ک/١١٦٤زلەســـەر دانـــاو منداڵەکانـــى خـــۆى پـــێ 
ــەى  ــو متمانـ ــان بێـ ــاوى لێیـ ــل چـ ــەوەى لەئەربـ ــپاردبۆ ئـ سـ
ـــە  ـــەوە چاک ـــەر لەمنداڵی ـــە ه ـــێ بەخشـــى چونک ـــۆى پ ـــەواى خ ت

ــى. ــرى تێڕادەبینـ و خێـ

بەاڵمقایمازکێیە؟
ــەوە  ــت لـ ــتدان جەخـ ــەر دەسـ ــە لەبـ ــەرچاوانەى کـ ــەو سـ ئـ
دەکەنـــەوە کـــە ئـــەو: ئەبـــو مەنســـوور قایمـــاز کـــوڕى عەبـــدواڵى 
ـــە)٤( و  ـــى رۆمی ـــن خادیم ـــە موجاهیدەددی ـــى ناســـراو ب ئەلزەینی

بەڕەچەڵـــەک دەگەڕێتـــەوە بـــۆ سەجســـتان)٥(.
لـــێ  خانەدانیـــى  نیشـــانەکانى  لەمنداڵیـــەوە  هـــەر 
ــن  ــوڕى بەکتەکیـ ــى کـ ــوڕى عەلـ ــن کـ ــووەو زەینەددیـ دەرکەوتـ
خـــۆى  زینەددیـــن  هێناویـــە)٦(.  بەگچکەیـــى  لەشـــارەکەى 
یەکێـــک بـــووە لەمەمالیکەکانـــى قەســـیم ئەلدەولـــەى باوکـــى 
ــە  ــڵ، کـ ــى موسـ ــى ئەتابەگیـ ــى دامەزرێنـ ــن زەنگیـ عیمادەددیـ
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تێیـــدا بـــووە جێگـــرى ئەتابەگـــى لەموســـڵ. کـــە قایمـــاز 
ـــت  ـــى خس ـــى ئاوکووفەکان ـــى پێش ـــن عەل ـــوو، زەینەددی گەورەب
و کردیـــە ئەتابەگـــى منداڵەکانـــى لەئەربـــل و هـــەر لەســـاڵى 

٥٥٩ک/١١٦٤ز متمانـــەى تـــەواوى پـــێ بەخشـــى)7(.
ــەو  ــەر ئـ ــوو لەسـ ــەردەوام بـ ــێوە بـ ــترین شـ ــاز بەباشـ قایمـ
ـــە باشـــەکەى  ـــى بەڕێوەبردن ـــى ســـپێردرابوو و لەڕێ ـــەى پێ ئەرک
تووانـــى خۆشەویســـتیى جەمـــاوەرى ئەربـــل، وەکـــو جێگـــرى 
ـــرد،  ـــدا بەڕێوەدەب ـــڵى زەنگی ـــى لەموس ـــە جێگری ـــن، ک زەینەددی
بەدەســـت بێنـــێ. کـــە زەینەدیـــن عەلـــى کوچکیـــش لەســـاڵى 
٥٦3ک/١١٦8ز مـــرد)8(، ئەربـــل و دەوروپشـــتەکانى بوونـــە 

ــن. ــتۆى موجاهیدەددیـ ــک لەئەسـ ئەمانەتێـ
هەرچەنـــدە موزەفەرەددیـــن گۆگبـــوروى کـــوڕە گـــەورەى 
زەینەدیـــن، دواى مردنـــى باوکـــى فەرمانڕەواییـــى وەرگـــرت، 
بـــەاڵم موجاهیدەددیـــن کۆنتڕۆڵـــى حوکمەکـــەى دەکـــرد. ئیبـــن 
ئەلئەســـیر)٩( دەڵـــێ فەرمانڕەوایـــى ئەربـــل لەڕاســـتیدا لەدەســـتى 
موجاهیدەددیـــن قایمازبـــوو بەهەمـــوو مانـــا و راســـتیەکیەوە. 
ئـــەوەش لەگـــەڵ واقیعەکـــەدا دەگونجـــێ، چونکـــە رێـــى تێناچـــێ 
ـــووە،  ـــە وەرگرت ـــى ماوەیەک ـــى ئەربل ـــازەى کـــە جێگری ـــەو قایم ئ
قوربانـــى بەئاینـــدە سیاســـیەکەى خـــۆى لـــەو ناوچەیـــەدا 
ــە،  ــى دیکـ ــان یەکێکـ ــورو یـ ــى گۆگبـ ــۆ قایلکردنـ ــا بـ بدا،تەنیـ
بەتایبەتیـــش کـــە گۆگبـــورو خـــاوەن زانایـــى و شـــارەزاییەکى 
سیاســـى و ئیـــدارى ئەوتـــۆ نەبـــوو واى لێبـــکا کارەکانـــى 
ــا  ــان ئەوەتـ ــرێ)١0(. یـ ــدا بگـ ــتى خۆیـ ــى لەدەسـ فەرمانڕەوایـ
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گۆگبـــورو لەخۆیـــەوە بەبیـــرى داهاتـــووە کـــە دەســـت لەقایمـــاز 
ـــێ،  ـــل ناب ـــى قای ـــۆى پێ ـــودى خ ـــاز خ ـــەوەش قایم ـــرێ، ئ هەڵگ
بۆیـــە دەســـتى بەســـەر فەرمانڕەوایەتیەکـــەدا تونـــد کـــردووە.
ــن  ــاوە، موزەفەرەددیـ ــەم دوو پیـ ــەوا ئـ ــێ، ئـ ــەک بـ هەرچیـ
گۆگبـــورو و موجاهیدەددیـــن قایمـــاز، هەریەکـــە هەوڵـــى ئـــەوەى 
ــەو  ــى ئـ ــەوەش بەپێـ ــێ، ئـ ــەى رزگارى بـ ــە هاوڕێیەکـ دەدا لـ
ـــا  ـــەوە. ئەوەت ـــى ئ ـــوو لەبەرژەوەندی ـــى واب ـــە پێ ـــەى ک هۆکاران
موزەفەرەددیـــن گۆگبـــورو دەیـــەوێ فەرمانڕەوایـــى بەتـــەواوى 
ـــن.  ـــى موجاهیدەددی ـــرى و رێنمای ـــێ چاودێ ـــێ، بەب ـــۆ خـــۆى ب ب
موجاهیدەددینیـــش لەهەمـــان کاتـــدا دەیـــەوێ فەرمانڕەواییەکـــە 
ــێ،  ــدا بـ ــى خۆیـ ــر کۆنتڕۆڵـ ــەو و لەژێـ ــى ئـ ــى بۆچوونـ بەپێـ
چونکـــە خـــۆى بـــەوە دادەنـــا کـــە چاکـــەى بەســـەر گۆگبـــورو 
و خانەوادەکەیـــەوە هەیـــە، لەکاتێکـــدا موزەفەرەددیـــن خـــۆى 
بەخاوەنـــى شـــەرعیى فەرمانڕەواییەکـــە دەزانـــى و لەســـەر 
ــە دەبـــێ فەرمانەکانـــى جێبەجـــێ بکـــەن، بـــەو  ــە کـ هەمووانـ
نـــاو خانـــەوادەى  پێیـــەى بەتەمـــەن گەورەتریـــن کەســـى 
ـــتى  ـــوو پش ـــۆى دەچ ـــە ب ـــەوەى ک ـــن ل ـــوروە. موجاهیدەددی گۆگب

بـــە دوو شـــت دەبەســـتا: 
یەکـــەم: ئـــەو متمانەیـــەى کـــە دامەزرێنـــى ئەتابەکـــى زەینەددیـــن 
عەلـــی کوچـــوک باوکـــى موزەفرەددیـــن پێیدابـــوو لەبـــەر 
ئـــەوەى ئـــەو لەموزەفەرەددیـــن بەتواناتـــرە لەبەڕێوەبردنـــى 
ـــکا و  ـــە سەرپەرشـــتى ب ـــەوەى هەی ـــى ئ ـــە ماف ـــدا، بۆی حوکمڕانی

ـــدا. ـــى ب رێنمای
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دووەم: ئـــەو متمانەیـــەى کە موجاهیدەددین لەدانیشـــتووانەکانەوە 
ـــاڵى  ـــەر لەس ـــى ه ـــااڵنى فەرمانڕەوای ـــاوەى س ـــا لەم ـــتى هێن بەدەس
٥٥٩ک/١١٦٤ز کـــە ئـــەو هێـــزەى لەبەرامبـــەر گۆگبـــوورو دایـــێ و 

ـــێ)١١(. ـــان هەب ـــاى بەردەوامبوونی ـــرد توان ـــى ک وای لەبڕیارەکان
ئـــەوەى لەکاروبـــاران بکۆڵیتـــەوە تێبینـــى ئـــەوە دەکا کـــە هـــەر 
دەبـــێ کێشـــەکەى نێـــوان دوو الى دژ بەیـــەک بـــەالى یەکێکیانـــدا 
ـــێ  ـــەوە دەتوان ـــى وردبێت ـــش لێ ـــەوەى پتری ـــەوەو ئ ـــى ببێت یەالی
ـــاز  ـــن قایم ـــی موجاهیدەددی ـــە لەبەرژەوەندی ـــە کاروبارەک ـــێ ک بڵ
بەڕێـــوە دەچـــێ، لەبـــەر ئـــەوەى هێـــزى گەلـــى لەپشـــتە 
لەبەرامبـــەر هێـــزى مافـــى شـــەرعیى موزەفەرەددیـــن، لەســـەر 
ـــى  ـــن عەل ـــى زەینەدددی ـــن منداڵ ـــە گەورەتری ـــەوەى ک ـــەى ئ بناغ

کوچوکـــى دامەزرێنـــەرى ئەتابەگیى)ئیمارەتـــى( ئەربلـــە.
ــەل و  ــزى گـ ــاز بەهێـ ــن قایمـ ــتنى موجاهیدەددیـ ــت بەسـ پشـ
پشـــتیووانیکردنى واى لێکـــرد کـــە کۆنووســـێک بنووســـێ کـــە 
تێیـــدا هاتبـــوو موزەفەرەددیـــن گۆگبـــورو بەکەڵکـــى ئـــەوە 
نایێببێتەفەرمانـــڕەوا. پاشـــان کـــە راوێـــژ بەخەلیفـــەى عەباســـى 
ـــرا  ـــوێنەکەى دا ب ـــەرى دەکا و لەش ـــدا، دەســـت بەس دەکا لەبەغ
گچکەکـــەى زەینەددیـــن یوســـف دادەنـــێ)١2(. ئـــەوە بۆمـــان 
دەســـەلمێنێ کـــە زۆر پێویســـت بـــوو راوێـــژ بەخەلیفـــەى عەباســـى 
ـــى  ـــەر دەوڵەتۆچکەکان ـــک بەس ـــە کاروبارێ ـــەى ک ـــەو کات ـــکا ل ب

ئیســـالم دادێ.
کارەکـــەى  کـــە  دەکا  تێبینـــى  وردبێتـــەوە  لێـــى  ئـــەوەى 
موجاهیدەددیـــن قایمـــاز و نووســـى کۆنووســـێک تێیـــدا داواى 
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البردنـــى موزەفەرەددینـــى کـــردووە زۆر بـــەوە دەچـــێ کـــە 
هەندێـــک لەفەرمانڕەوایانـــى ئەمـــڕۆ پەنـــاى بـــۆ دەبـــەن، 
لەوانـــە ئەنجامدانـــى راپرســـى بـــۆ تێپەڕاندنـــى ئـــەوەى کـــە 
دەیانـــەوێ بەپشـــت بەســـتن بـــە پێویســـتیى راپرســـى گـــەل.
ــى  ــژى باسـ ــتن بەدرێـ ــەرچاوەکانى بەردەسـ ــە سـ ــەیرە کـ سـ
ـــاز و موزەفەرەددیـــن  ـــوان موجاهیدەددیـــن قایم ناکۆکیەکانـــى نێ
گۆگبـــورو ناکـــەن، بەڵکـــو تەنیـــا هەندێـــک ئامـــاژەى کـــورت 
ـــەش  ـــادا، لەوان ـــانە الن ـــەو کێش ـــەردە لەســـەر ئ ـــە پ ـــەوە ک دێنن
ـــێ  ـــورو( ب ـــن گۆگب ـــاز لەموزەفەرەددی ـــى قایم ـــو )تووڕەبوون وەک
ئـــەوەى هۆکارەکانـــى ئـــەو تووڕەبوونـــە نـــاو بنێـــن)١3(. ســـاڵى 

٥٦٩ک ١١7٤ز)١٤(.
بـــەاڵم ئـــەو ســـەرچاوانە هەموویـــان لەیـــەک کاتـــدا کۆکـــن 
لەســـەر ئـــەوەى کـــە موجاهیدەددیـــن قایمـــاز پیاوێـــک بـــووە کـــە 
ـــن  ـــەى بەکتەکی ـــەر بەبنەماڵ ـــى س ـــۆ گەورەکان ـــتیى ب خۆشەویس
هەبـــووە و لەخزمەتیانـــدا خـــۆى بەخـــت کـــردووە. هەروەهـــا 
ئامـــاژەش بـــۆ ئـــەوە دەکـــەن کـــە هەمـــان هەســـتى بەرامبـــەر 
هەبـــووە،  موســـڵ  فەرمانڕەوایانـــى  تـــازەى  گەورەکانـــى 
ـــگ  ـــادارى و دڵســـۆزى ناوبان ـــە بەوەف ـــردووە ک ـــەش واى لێ ئەم

دەربـــکا)١٥(.
لەپێـــى ئەوانـــەى کـــە لەســـەر ئـــەو خاڵـــە گوتـــران، دەتوانیـــن 
بڵێیـــن کـــە کێشـــەکە لەبنەڕەتـــدا لەنێـــوان موزەفەرەددیـــن 
بـــۆ  دەگەڕێتـــەوە  قایمـــاز،  موجاهیدەددیـــن  و  گۆگبـــورو 
ئەوەتـــە  فەرمانڕەوایەتـــى.  بـــۆ  تێڕوانینیـــان  جیاوازیـــى 
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و  لەچوســـتى  پـــڕ  بەپەرۆشـــى  گەنجـــى  موزەفەرەددینـــى 
ـــەربەخۆ  ـــەوێ س ـــى، دەی ـــى گەنج ـــدار بەحەزوئارەزووەکان چەک
ـــکا  ـــتەى ب ـــێک ئاڕاس ـــەوەى کەس ـــێ ئ ـــکا بەب ـــى ب فەرمانڕەوایەت
ـــەوێ پاشـــکۆبوونى خـــۆى  ـــێ و دەی ـــى رابگەیەن ـــک پێ ـــان یەکێ ی
ـــاز دەیویســـت خـــۆى  ـــە قایم ـــدا ک ـــێ. لەکاتێک ـــۆ موســـڵ نەیەڵ ب
ـــدارە  ـــردان چەک ـــارەزایى پیرەمێ ـــە بەش ـــێ، چونک ـــڕەوا ب فەرمان
و پێـــى وایـــە باشـــترە بـــۆ ئەربـــل لەژێـــر کۆنتڕؤڵـــى موســـڵ 
بمێنتـــەوە، چونکـــە ئـــەوە گارەنتیـــى ســـەقامگیریى دەکا و 
ـــۆ دەســـتەبەر دەکا و فەرمانڕەوایانـــى موســـڵیش  ســـەربەرزیى ب

لەخـــۆى رازى دەکا)١٦(.
گۆگبـــورو  موزەفەرەددیـــن  کـــە  بـــوو  ئـــەوە  گرنـــگ 
لەفەرمانڕەوایەتـــى الدرا و خرایـــە بەندیخانـــەوە. پاشـــان 
لەبەندیخانـــە دەرهێنـــرا و ئەویـــش لـــە ئەربـــل چـــووە دەرێ 
بـــەو هیوایـــەى یەکێـــک بدۆزێتـــەوە کـــە یارمەتیـــى بـــدا بـــۆ 
ـــرد  ـــداد ک ـــى. رووى لەبەغ ـــۆ ســـەر فەرمانڕەوایەت ـــەوەى ب گەڕان
ـــەو  ـــتگیریى دەکا و ئ ـــى پش ـــەى عەباس ـــوو خەلیف ـــى واب ـــە پێ ک
یارمەتیـــەى دەدا کـــە لەملمالنێـــى لەگـــەڵ قایمـــاز پێویســـتى 
ــەر  ــاز ئەگـ ــە قایمـ ــوو کـ ــرى چووبـ ــەاڵم لەبیـ ــێ. بـ ــى دەبـ پێـ
ــەو کارەى  ــە ئـ ــى نەبوایـ ــى عەباسـ ــى بەخەالفەتـ بەڕاوێژکردنـ
ـــەى  نەدەکـــرد. هـــەر ئەوەشـــە کـــە ئاشـــکراى دەکا بۆچـــى خەلیف

ــەوە)١7(. ــى نەدایـ ــە داواکاریەکانـ ــاوڕى لـ ــى ئـ عەباسـ
لەوانەیـــە لەگرنگتریـــن هۆکارێکـــى کـــە واى لەخەلیفـــە کردبـــێ 
کـــە داواکاریەکـــەى موزەفەرەددیـــن پشـــتگوێ بخـــا، گچکەیـــى 
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تەمەنـــى و تازەیـــى بـــێ لەســـەر فەرمانڕەوایـــى وە نەبوونـــى 
شـــارەزاییش، ئەگـــەر بـــەراوردى بکەیـــن بەموجاهیدەددیـــن 
قایمـــاز. بگـــرە زێدەڕۆیـــى ناکەیـــن ئەگـــەر گوتمـــان الوازیـــى 
ـــى لەپێشکەشـــکردنى  ـــى عەباســـى و نەتوانین ـــى خەالفەت ئەوکات
یارمەتیەکـــى راســـتەقینە بـــۆ موزەفەرەددیـــن لەملمالنێـــى لەگـــەڵ 
موجاهیدەددیـــن قایمازدالەگرنگتریـــن ئـــەو هۆکارانـــە بـــوون کـــە 
ـــان  ـــدا)١8(. ی ـــە وەرب ـــەو ملمالنێی ـــاو ئ ـــت لەن ـــت دەس نەیانهێش
خەالفـــەت واى بینیـــووە کـــە پێویســـت نـــاکا خـــۆى بەکارێکـــەوە 

ـــووە. ـــى هات ـــتر کۆتای ـــێوەیەکى باش ـــە بەش ـــکا ک ـــک ب خەری
لـــەوەش گرنگتـــر ئەوەیـــە کـــە موزەفەرەددیـــن لەبەغـــداد 
ئاواتەکـــەى نەهاتـــە جـــێ، بۆیـــە ئەمـــال و ئـــەوالى دەکـــرد و 
بیـــرى دەکـــردەوە کـــە چـــى لەدەســـت دێ بیـــکا، ئایـــا خـــۆى 
ــان  ــات یـ ــەرى هـ ــل بەسـ ــە لەئەربـ ــکا کـ ــەوە بـ ــتى ئـ رادەسـ
هەوڵـــى دۆزینـــەوەى هاوپەیمانیـــەک بـــدا کـــە پشـــتیووانیى بـــکا 
ـــێ؟  ـــێ ب ـــە ک ـــەو هاوپەیمان ـــێ ئ ـــاز؟ پاشـــان دەب ـــى قایم ـــۆ الدان ب
دواى بیرکردنـــەوەو لـــێ وردبوونـــەوە، بڕیـــارى دا پەنـــا بباتـــە 
ــوە  ــاوى لێـ ــى گونجـ ــەى چارەیەکـ ــەو ئامانجـ ــڵ بـ ــەر موسـ بـ
ـــداد دەســـت  ـــى لەبەغ ـــچ چارەیەک ـــەوەى هی ـــتکەوێ. دواى ئ دەس
ــەیفەددین  ــڵیش سـ ــى موسـ ــڕەواى ئەوکاتـ ــەوت و فەرمانـ نەکـ
کـــە  بـــوو)٥٦٥-٥7٦ک/١١٦٩،١١70-١١80ز(  دووەم  غازیـــى 
کـــرد و ناوچـــەى  بەگەرمـــى پێشـــوازیى لەموزەفەرەددیـــن 
حەڕڕانـــى دایـــێ و خســـتیە خزمەتـــى. لەوانەیـــە ســـەیفەددین 
ئـــەو چارەســـەریەى وا بینیبـــێ کـــە لەشـــەڕى موزەفەرەددیـــن 
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ـــل  ـــڵ لەئەرب ـــۆ موس ـــکۆیەتى ب ـــش بەپاش ـــێ و قایمازی دوور دەب
ــەوە)١٩(. دەمێنێتـ

موجاهیدەددینقایمازلەموسڵ:
وەرگرتنـــى  و  گۆگبـــورو  موزەفەرەددیـــن  دەرچوونـــى  دواى 
زەینەددیـــن یوســـفى بـــراى فەرمانڕەوایـــی ئەربل،بەڕێنمایىقایماز 
ـــەوە. ئـــەوەش  ـــل بەموســـڵەوە بەباشـــى مان پەیوەندیەکانـــى ئەرب
ـــاوە  ـــەو م ـــۆ موســـڵ ل ـــل ب ـــى پاشـــکۆبوونى ئەرب ـــە بەردەوامی وات
مێژووییـــەدا. هـــەر ئـــەوەش بـــوو کـــە موجاهیدەددیـــن قایمـــاز 

ـــوو. ـــاش ب ـــى ب پێ
ســـوپایەکانى  لەبەرامبـــەر  ســـوپایەکەى  شـــکانى  دواى 
ـــى لەنزیـــک شـــارى حەلـــەب لەناوچـــەى  ســـەالحەددینى ئەیووب
گـــردى ســـوڵتان)تل الســـلطان( لـــە ١0ى مانگـــى شـــەووالى 
ســـاڵى ٥7١ک/23ى نیســـانى ســـاڵى ١١7٦ک)20( بارودۆخـــى 
ــت  ــڵواى دەخواسـ ــە لەموسـ ــەند و دۆخەکـ ــەرەى سـ ــڵ پـ موسـ
کەســـایەتیەکى بەتوانـــا هەبـــێ کاروبـــارەکان بگەڕێنێتـــەوە 
دۆخـــى جارانـــى، بەتایبەتیشکەبارىســـەیفەددینغازیىدووەمى 
ــى  ــە لەهێرشـ ــوو کـ ــراپ ببـ ــک خـ ــەى بەجۆرێـ فەرمانڕەوایەکـ
ـــا)2١(.ئەگەر  ـــڵ دەترس ـــەر موس ـــۆ س ـــى ب ـــەالحەددینى ئەیووب س
بانگهێشـــتکردنى ســـەیفەددین غازیـــى دووەم بـــۆ موجاهیدەددیـــن 
قایمـــاز لەزیلحیججـــەى ســـاڵى ٥7١ک/حوزەیرانـــى ســـاڵى 
١١7٦ز نەبوایـــە، بـــۆ ئـــەوەى سەرپەرشـــتیى هێورکردنـــەوەى 
و  و خۆڕاگـــرى  بەئازایەتـــى  بـــکا، چونکـــە  بارودۆخەکـــە 
کارزانـــى ناســـرابوو، ئـــەوا شـــتێکى دیکـــە رووى دەدا، بگـــرە 
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دەبـــووە هـــۆى ئـــەوەى ســـەیفەددین شـــارەکە بەجـــێ بێلـــێ.
ئـــەوەى گرنگـــە موجاهیدەددیـــن متمانـــەى ســـەیفەددین غازیـــى 
ــوو  ــە هەمـ ــا کـ ــت هێنـ ــک بەدەسـ ــڵى بەجۆرێـ ــى موسـ خاوەنـ
کاروبارەکانـــى رادەســـت کـــرد، تـــا ئـــەو رادەیـــەى کـــە ئیبـــن 
ــتى،  ــە دەسـ ــى دایـ ــوو کاروبارەکانـ ــێ)22(: )هەمـ ــیر دەڵـ ئەسـ
هـــەر لەچارەســـەرکردن و کردنـــەوەى گرێکوێـــرەو بـــەرز و 

نزمکردنـــەوەش(.
ـــى  ـــەیفەددین غازی ـــە س ـــە زۆرەى ک ـــەو متمان ـــى ئ لەدیاردەکان
ــتکردنى  ــى، رادەسـ ــازى بەخشـ ــن قایمـ دووەم بەموجاهیدەددیـ
شکســـتى  وابـــوو  پێـــى  و  ســـوپا  گشـــتیى  فەرماندەییـــى 
ــەالحەددین  ــەڵ سـ ــەڕکردنیان لەگـ ــڵ لەشـ ــوپایەکانى موسـ سـ
بەپلـــەى یەکـــەم دەگەڕێتـــەوە بـــۆ شکســـتى ئـــەو پالنـــە 
ـــدار  ـــوود زولفن ـــەى پێشـــوو مەحم ـــە فەرماندەک ســـەربازیانەى ک
داینابـــوون، بۆیـــە فەرمانـــى دا بەنـــد بکـــرێ و فەرماندەییەکـــەى 

ــرد)23(. ــاز کـ ــن قایمـ ــتى موجاهیدەددیـ رادەسـ
ســـەربارى ئـــەو پۆســـتە بااڵیـــەى کـــە وەکـــو ئەندامـــى قەاڵتـــى 
موســـڵ کارى دەکـــرد هـــەر لـــەو رۆژەى هاتنـــى لەمانگـــى 
زیلحیججـــەى ســـاڵى ٥7١ک/١١7٦ز)2٤( کـــە پلەیـــەک بـــوو 
جیاووکـــى گـــەورەى بەخاوەنەکـــەى دەبەخشـــى و دەیکـــردە 
ـــە قـــەاڵت لەژیانـــى شـــارى  ـــاوى دووەمـــى ئـــەو واڵتـــە، چونک پی

ــووە. ــتدا زۆر گرنـــگ بـ ــەتەکانى ناوەڕاسـ سـ
ئـــەو دۆخـــە نوێیـــە واى لەموجاهیدەددیـــن قایمـــاز کردبـــوو 
کـــە هەمـــوو قوڕســـاییەکى خـــۆى بخاتـــە ســـەر الیەنـــى 
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ئاشـــتبوونەوە لەنێـــوان موســـڵ و ســـەالحەددینى ئەیووبـــى 
کـــرد  لەســـەالحەددین  واى  کـــە  ٥72ک/١١77ز،  لەســـاڵى 
سوپاســـنامەیەک لەســـەر ئـــەو هەڵوێســـتە بـــەرزەى بـــۆ موســـڵ 
بنێـــرێ و تێیـــدا بـــەم شـــێوەیە بەقایمـــازدا هەڵبڵـــێ: )ئەوهـــا 
ـــەو  ـــکا ل ـــتیوانیى ب ـــوا پش ـــاز خ ـــن قایم ـــر موجاهیدەددی ـــۆ می ب
ــارە و  ــەى دیـ ــە و کاریگەریەکـ ــەى سوپاسـ ــە مایـ ــەى کـ هەوڵـ
ـــێلگیریەى  ـــەو ش ـــەڵ ئ ـــە، لەگ ـــرى نەبڕاوەی ـــى بەخێ بازرگانیەک
کـــە لەنـــاو تاریکیـــى کاروبـــاردا رووناکیـــە، بۆیـــە جێـــى 
سوپاســـە بەزمانـــى چاکەکانـــى کـــە لەســـەر ئەوانـــەى پێشـــتر و 

ســـوارچاکەکانى دەژمێردێـــن()2٥(.
بەرزیـــى پایـــەى موجاهیدەددیـــن قایمـــاز لەموســـڵ واى لـــە 
والیـــى شـــارەزوور)2٦( شـــیهابەددین محەمـــەد کـــوڕى بـــۆزان کـــرد 
لەژێـــر ســـەروەریى موســـڵ بچێتـــە دەرێ چونکـــە دوژمنکاریەکـــى 
پێشـــترى لەگـــەڵ موجاهیدەددیـــن قایمـــاز هەبـــوو، هـــەر 
ــى  ــان تووشـ ــە ترسـ ــوو)27(. بۆیـ ــل بـ ــە لەئەربـ ــى کـ لەڕۆژانـ
ـــەوە رەتـــى کـــردەوە  ـــەر ئ ـــێ لەســـەر دەســـتى، لەب کێشـــەیەک ب
ـــێ. ـــادە ب ـــڵ ئام ـــى دووەم لەموس ـــەیفەددین غازی ـــەت س لەخزم
ئـــەوەش واتـــە دەرچوونـــى شـــارەزوور لەژێـــر ســـەروەریى 
موســـڵ و سەرکێشـــیکردنێک کـــە موســـڵ ناتوانـــێ لێـــى بێدەنـــگ 
بـــێ. وەزیـــر جەاللەددینـــى ئەســـفەهانیى وەزیـــرى موســـڵ 
ـــارد  ـــۆزان ن ـــوڕى ب ـــۆ ک ـــى ب ـــە نامەیەک ـــەوە بەپەل ـــەالى خۆی ل
ـــى  ـــۆ خزمەت ـــەوەى ب ـــوون و گەڕان ـــدا پێویســـتیى ملەکەچب و تێی
موســـڵ روونکـــردەوە و لەهەمـــان کاتیشـــدا هۆشـــیاریى دایـــێ 
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ـــش وا دەخـــوازێ  ـــەو سەرکێشـــیەى و بەرژەوەندی ـــى ئ لەئەنجام
ـــى  ـــە سەرکێش ـــا ک ـــاوەڕى هێن ـــۆزان ب ـــوڕى ب ـــەوە. ک ـــە بگەڕێت ک
ـــەوە  ـــتە بگەڕێت ـــە پێویس ـــوو ک ـــا ب ـــێ و دڵنی ـــوودى ناب ـــچ س هی
ـــەو دەســـتوەردانە  ـــە هـــەر ئ ـــى موســـڵ)28(. لەوانەی ـــر خزمەت ژێ
ــوڕى  ــە لەکـ ــاز تۆڵـ ــن قایمـ ــت موداهیدەددیـ ــە نەیهێشـ ــێ کـ بـ
بۆزانـــى دوژمنـــى بکاتەوە.ئەمـــە واى لەموجاهیدەددیـــن کـــرد 
ـــارە  ـــتێوەردان لەکاروب ـــر بەدەس ـــتوەردانەى وەزی ـــەو دەس ـــە ئ ک
تایبەتیەکانـــى دابنـــێ، بۆیـــە لەئەنجامـــدا موجاهیدەددیـــن 
قایمـــاز کەوتـــە پیالنێـــک و لەســـاڵى دواتـــر بـــەو دەســـەاڵت 
ــەیفەددین  ــڵ سـ ــڕەواى موسـ ــەالى فەرمانـ ــە لـ ــەى کـ و توانایـ

هەیبـــوو وەزیـــرى لەســـەر کار الدا.
قایماز و ڕزگاربوون لەوەزیر جەاللەددین ئەلئەسفەهانى)2٩(:
ـــەاڵتى  ـــە دەس ـــێ ک ـــەزى کردب ـــەوە ح ـــاز لەناخ ـــە قایم لەوانەی
ـــەزى  ـــات ح ـــگا و واى لێه ـــڵدا راب ـــتێکى موس ـــوو ش ـــەر هەم بەس
نەدەکـــرد رکابەرێکـــى هەبـــێ لەســـەر ســـەروەرى. ئەمـــەش 
واى لەقایمـــاز کـــرد کـــە پالنێـــک داڕێـــژێ بـــۆ الدانـــى وەزیـــر 
ئەلئەســـفەهانى، ئـــەو پیـــاوەى کـــە دەیتوانـــى لەســـەر ڕێـــى 
ـــن  ـــر جەاللەددی ـــدەى راوەســـتێ. وەزی ـــى ئاین ـــڕۆژە و پالنەکان پ
خۆیشـــى لەســـاڵى ٥7١ک - ١١7٦/١١7٥ز پەیوەندیـــى بەخزمەتـــى 
موســـڵەوە کردبـــوو)30( و بـــەوە دەناســـرا کـــە پلەیەکـــى بـــەرزى 
هەیـــە لەزیرەکـــى و زانیـــاری لەســـەر رێســـاکانى فەرمانڕەوایـــى 
ـــووە هـــۆى  ـــە بب ـــى ک ـــەرە جۆراوجۆرەکان و شـــارەزابوون لەهون

ـــاز)3١(. ـــن قایم ـــاندنى موجاهیدەددی ترس
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ـــۆى  ـــە ه ـــوارەدا بووبێت ـــەو ب ـــەرکەوتنەى ل ـــەو س ـــە ئ لەوانەی
زۆر سەرئێشـــە و ورووژاندنـــى رقـــى موجاهیدەددیـــن قایمازێـــک 
دەســـت  و  کۆنتڕۆڵکـــردن  بـــۆ  ئامادەبـــوو  هەمیشـــە  کـــە 
ــە  ــە. لەوانەشـ ــەرداگرتنى دەســـەاڵت بەبـــێ خەڵکـــى دیکـ بەسـ
رووداوە رابردووەکـــەى شـــارەزوور ئـــەو چیلکەدارەبـــێ کـــە 
ــۆ  ــێ بـ ــازەوە نابـ ــى بەقایمـ ــکاند و پاڵـ ــترى شـ ــتى حوشـ پشـ
ئـــەوەى هەمـــوو قوڕســـایى خـــۆى بخاتـــە ســـەر ســـەیفەددین 
ـــى  ـــتە بەخێرای ـــە پێویس ـــەوەى ک ـــى ب ـــى دووەم و قایلکردن غازی
ــە  ــى دا بـ ــێ، ئەویـــش فەرمانـ ــن رزگاربـ ــت جەاللەددیـ لەدەسـ
دەســـت بەســـەرکردنى لەمانگـــى شـــەعبانى ســـاڵى ٥73ک/
شـــوباتى ١١78ز)32(. جەاللەددیـــن لەبەندیخانـــەدا مایـــەوە 
هەتـــا کەمالەددیـــن نیســـانى وەزیـــرى خاوەنـــى ئامـــەد، کـــە 
ـــورات،  ـــرەى ف شـــارێکە لەشـــارەکانى دیاربەکـــر لەخاکـــى جەزی

پاکانـــەى بـــۆ کـــرد.
جەاللەددیـــن مێـــردى کچەکـــەى بـــوو، بۆیـــە چـــووە ئامـــەد 
ــە ٥7٤ ک –  ــر لـ ــاڵى دواتـ ــا لەسـ ــەوە تـ ــەوێ مایـ ــەر لـ و هـ
١١78-١١7٩ز کۆچـــى دوایـــى کـــرد)33(. ئەوجـــا تەرمەکـــەى 
گواســـترایەوە بـــۆ موســـڵ و لەوێشـــەوە بـــۆ مەدینـــەى منـــەوەرە 
ـــن  ـــى جەمالەددی ـــى باوک ـــت تەرم ـــەى لەتەنیش ـــەوێ تەرمەک و ل

ــرا. ــفەهانى جێگیرکـ ــەواد ئەلئەسـ ئەلجـ
ــەن  ــوو لەالیـ ــی بـ ــن و کەمتەرخەمـ ــەى نەتوانیـ ــە بەڵگـ ئەمـ
ــى رەدووى  ــە بەخێرایـ ــڵ کـ ــرى موسـ ــى میـ ــەیفەددین غازیـ سـ
ناڕاســـتیەکانى موجاهیدەددیـــن قایمـــاز کـــەوت کـــە داواى 
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ـــەوەى  ـــۆ ئ ـــێ، ب ـــى رزگارب ـــرێ و لێ ـــن بگ ـــوو جەاللەددی لێکردب
ــەوەى  ــە ئـ ــرێ. لەوانەیـ ــى دابگـ ــەر فەرمانڕەوایـ ــت بەسـ دەسـ
بـــۆى ببێتـــە پاکانـــە لـــەو بـــوارەدا الوازیـــى کەســـێتیى بـــێ 
ــد  ــازى جێگرەکـــەى، هەرچەنـ ــن قایمـ ــەر موجاهیدەددیـ بەرامبـ
خـــۆى فەرمانـــڕواى یەکـــەم بـــوو لـــەواڵت و لەلووتکـــەى 

ــوو. ــەاڵتدا بـ دەسـ

پەڕاوێزەکانى پێشەکى)١(:
١-الموسوعة العربية الميسرة ص 800

كي ليسترنج: بلدان الخالفة الشرقي ص ١20
2-ابو الفداء: تقويم البلدان طبعة ديسالن ص ٤١3

ـــڵ  ـــاڵ موس ـــە پ ـــە بیدەن ـــاوازن ک ـــەوە جی ـــەر ئ ـــەکان زۆر لەس 3-مێژوونووس
ـــۆ  ـــکا ب ـــز دروســـت ب ـــى بەهێ ـــدا ئیمارەتێک ـــەى کـــە هەوڵی ـــەو زەنگی و پێدەچـــێ ئ
ـــاڵى  ـــە لەس ـــەى ک ـــەر لەوکات ـــەوە ه ـــتەکان ببێت ـــگارى خاچپەرس ـــەوەى بەرەن ئ
ـــە  ـــێ بۆی ـــل بێن ـــژ واز لەئەرب ـــى درێ ـــۆ ماوەیەک ـــرێ ب ـــردرا و ناک ٥3١ک هەڵبژێ

ـــە: ـــوو. بڕوان ـــاڵى ٥22ک دا ب ـــتى س ـــەرداگرتنى لەدەوروپش دەستبەس
ابو شامة: كتاب الروضتين ج١ ص30

الدواداري: كنز الدرر ج٦ ص١٩7
الكتبي: عيون التواريخ ج١2 ص١٩7

ابـــن العبـــري: التاريـــخ الســـريانى ص 30٩ مجلـــة المشـــرق عـــدد ٤٦ عـــام 
١٩٥2م.

٤-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص82
ـــة  ـــة والنهاي ـــر: البداي ـــن كثي ـــان ج8 ص٤٥8. اب ـــرات الزم ـــوزي: م ـــبط الج س

2١/١3 نعتـــه بالرومـــي.
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج٦ ص١٤٤

٥-سجســـتان: شـــارێکى گەورەیـــە لەکۆنـــدا نـــاوى رام شەهرســـتان بـــووە 
ــارى  ــەک شـ ــە ژمارەیـ ــەوە کـ ــى گرتـ ــى فراوانـ ــاوە هەرێمێکـ ــەو نـ ــان ئـ پاشـ
تێدابـــوو. خاکێکـــى بەپیتـــى هەبـــوو و گرنگتریـــن شـــارەکانى زالـــق، کەرکۆیـــە، 
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هبســـووم، زرنـــج وبســـت. بڕوانـــە: 
الحموي: معجم البلدان ج3 ص١٩0-١٩١.

ـــبق  ـــا س ـــم كم ـــدد االقلي ـــا ويح ـــا بعده ـــل: صـــورة االرض ص3٤7 وم ـــن حوق اب
ـــوي. ـــره الحم ـــا ذك ـــر م ـــدة غي ـــدن جدي ـــماء م ـــف اس ويضي

ـــه مـــن قـــرادي احـــدى مـــدن  ـــر: الكامـــل ج١2 ص٥٥-٥٦ يقـــول ان اصل ابـــن االثي
سجســـتان.

٦-عبدالقادر طليمات: مظفرالدين الكوكبري ص١٥.
7-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص82

ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص٤7
8-ابن االثير: الكامل ج١2 ص٥٦ طبعة بيروت في ١3 جزء

ابن االثير: الباهر في تاريخ الدولة االتابكية في الموصل ص١3٥
ابن المستوفي: تاريخ اربل ج2 ص2٥.
ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص١١٤

ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص2١2
ابن واصل: مفرج الكروب ج١ ص١٥٤

ابن العماد: الحنبلي شذرات الذهب ج٤ ص20٩
٩-ابـــن االثيـــر: الباهـــر ص١77 محســـن محمـــد حســـين: اربـــل فـــي العهـــد 

االتابكـــي ص٦2
٥2٦ .Section: A History of the Crusades, u. I. P

١0-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص١١٤
مجهول: انسان العيون مخطوط ميكروفيلم جامعة الكويت ص2٩2.

١١-محسن محمد حسين: اربل في العهد االتابكي ص٦3 مرجع سابق
١2-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص١١٤

مجهول: انسان العيون ميكروفيلم مخطوط جامعة الكويت ص2٩2
١3-ابن االثير: الباهر ص١3٦

ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ج٥ ص١38
١٤-عبدالقادر طليمات: مظفرالدين الكوكبوري ص٤٩ مصدر سابق

١٥-ابن االثير: الباهر ص١8٥/١٩2
ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤3٤

ابن المستوفي: تاريخ اربل ج2 ص2٤ ترجمة ١٤
١٦-محسن محمد حسين: اربل في العهد االتابكي ص٦٤-٦٥

١7-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص١١٤-١١٥
مجهول: انسان العيون ميكروفيلم جامعة الكويت رقم ١303 ص2٩3
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١8-ابن الجوزي: المنتظم طبعة حيدر اباد الدكن ج١0 233-232
ابـــن االثيـــر: الكامـــل ج١١ ص3٦0 خەلیفـــەى ئـــەوکات ئەلمەســـتەزی بـــوو و 

ـــەوکات  ل
زۆر بـــێ توانـــا بوونەیدەتوانـــى هیـــچ پێشـــکەش بـــکا پاشـــان قایـــل بـــوو 

بـــەوەى کـــە 
ــى  ــە فەرمانڕەوایـ ــى کـ ــل بووبەتایبەتـ ــاز قایـ ــدا و بەقایمـ ــل روویـ لەئەربـ
لەئەربـــل لەبرایەکـــەوە موزەفەرەددیـــن گۆگبـــورو بـــۆ برایەکـــەى زەینەددیـــن 

ــفچوو. یوسـ
١٩-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص١١٥

العينـــي: عقـــد الجمـــان ميكروفيلـــم جامعـــة الكويـــت ج١2 رقـــم ٦0٤ حـــوادث 
٥7١ه.

محسن محمد حسين: اربل في العهد االتابكي ص٦٦
عبدالقادر طليمات: مظفرالدين كوكبوري ص70
20-ابن االثير: الكامل ج١١ ص237 وما بعدها

ابن شداد: سيرة صالح الدين االيوبي تحقيق جمال الشيال ص٥2
ابو شامة: كتاب الروضتين طبعة دار الجيل ج١ ص2٤٥ وما بعدها

ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص3٩
العيني: عقد الجمان ميكروفيلم جامعة الكويت ج١2 رقم ٦0١ حوادث٥7٤هـ

ــردە  ــەیفەددین رووى کـ ــێ سـ ــل ج١١ ص٤28 وە دەڵـ ــر: الكامـ ــن االثيـ 2١-ابـ
شـــاخ و 

خـــۆى تێـــدا شـــاردەوە لەترســـىئەوەى ســـەالحەددین هێـــرش بکاتـــە ســـەر 
موســـڵ و 

قایمـــاز  وموجاهیدەددیـــن  ئەســـفەهانى  جەاللەددینـــى  وەزیـــر  ئەگـــەر 
نەبوونایـــە هـــەر 
لەوێ دەمایەوە..

ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص٤0
ابو الفداء: المختصر في اخبار البشر طبعة بيروت ج3 ص٥8
ابن الوردي: تتمة المختصر طبعة النجف العراق ج2 ص١23

22-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص82
ابن تغري بردي: ابو المحاسن النجوم الزاهرة ج٥ ص7٦

23-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤28
ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص٤0

2٤-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤3٤ الباهر ص١77
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ابن المستوفي: تاريخ اربل ج2 ص2٤ ترجمة ١٤
ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص82
ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص٥8

العيني: عقد الجمان ميكروفيلم جامعة الكويت رقم ٦0١ حوادث ٥72هـ
داود الجلبي: مخطوطات الموصل مطبعة الفرات بغداد ١٩27/١3٤٦ ص7

ـــة  ـــداري: ســـنا البـــرق الشـــامي تحقيـــق فتحيـــة النبـــراوي ١٩7٩م مكتب 2٥-البن
الخانجـــي 

مصر.ص ١22-١2٤ يضم هذا الكتاب حوادث السنوات )٥٦2-٥83هـ(
البنـــداري: ســـنا البـــرق الشـــامي تحقيـــق رمضـــان ششـــن ١٩7١/١٩70م دار 

الكتـــاب 
الجديد لبنان ص2٤7

ـــى  ـــارەزوور ناوچەیەک ـــێ: ش ـــدان ج3 ص37٥ و دەڵ ـــم البل ـــوي: معج 2٦-الحم
ـــى  فراوان

ـــوان ئەربـــل و هەمـــەدان و زۆر گونـــدى تێدایـــە و خەڵکـــى  نـــاو چیاکانـــە لەنێ
ـــەو  ئ

ناوچەیە هەموویان کوردن.
27-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص82

العيني: عقد الجمان ميكروفيلم الكويت رقم ٦0١ حوادث ٥72هـ. 
ســـەرچاوەکان هـــۆکارى ئەودوژمنکاریەیـــان روون نەکردۆتـــەوە تەنیـــا 

ئاماژەیـــان 
بۆ کردووە و وابزانم بەهۆى رکابەرى بووە لەسەرناوبانگ و هیچیتر.

28-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤37-٤38
ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص٥8

العيني: عقد الجمان ميكروفيلم جامعة الكويت رقم ٦0١ حوادث ٥72هـ
ــوڕى  ــفەهانیى کـ ــى ئەسـ ــەوە جەاللەددینـ ــي: ئـ ــن االصفهانـ ــالل الديـ 2٩-جـ

وەزیـــرى 
موسڵى بەناوبانگ جەمالەددینىئەسفەهانى ناسناوى خێرەومەند بووە 

چونکە زۆر کارى خێرخوازیى کردووە. هەردووکیان لەسەردەمىدەوڵەتى 
ــاڵى ٥٥٩ک  ــن لەسـ ــوون و جەمالەددیـ ــگ بـ ــڵ بەناوبانـ ــى لەموسـ ئەتابەگـ

ــردووە. مـ
30-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤3٤ ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص٤٦

الذهبـــي: تاريـــخ االســـالم مخطـــوط الكويـــت ميكروفيلـــم جامعـــة الكويـــت 
رقـــم ١2٦8 
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ورقة 3١٦ا.
3١-ابن االثير: الباهر ص ١77

32-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤٤8
ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص ٤٦-٤7.

33-ابن االثير: الباهر ص ١77 يقول الوفاة عام ٥7٤هـ
ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤٤8 يقول الوفاة عام ٥7٤هـ

ئیبـــن ئەســـیر بەهەڵـــەدا دەچێکـــە لەگێڕانەوەیەکـــى دیکـــە لـــە الکامـــل ج١١ 
ص٥٦3 دەڵـــێ مردنـــى جەاللەددینلەئامـــەد لەســـاڵى ٥83ک بـــووە بـــەاڵم 
لەگێڕانەوەکـــەى پێشـــتر دەڵـــێ لەســـاڵى ٥7٤ک لەئامـــەد وگواســـتراوەتەوە بـــۆ 
ـــن  ـــە جەاللەددی ـــە ک ـــتیەکەى ئەوەی ـــە. راس ـــارى مەدین ـــۆ ش ـــى ب ـــڵ و دوای موس
ــەن  ــەوە دەکـ ــت لـ ــە جەخـ ــەرچاوەکانى دیکـ ــە سـ ــردووە چونکـ ــاڵى ٥7٤کمـ سـ

وەکـــو ئیبـــن واســـڵ و هیدیکـــەش.
ـــایەتیەکەى.  ـــان و کەس ـــن نیس ـــەى ئیب ـــە لەپل ـــەش هەی ـــى دیک ـــرە دژبەیەک لێ
ئیبـــن ئەســـیر لـــە الباهـــر دا لەالپەڕە١77دەڵـــێ: کەمالەددیـــن ئیبـــن نیســـان 

وەزیـــرى خاوەنـــى ئامـــەد بـــووە. لـــە الکامـــل ج١١ ص٤٤8دا دەڵـــێ: 
ئیبـــن نیســـان ســـەرۆکى ئامـــەد بـــووە )واتـــە فەرمانـــڕەواو میـــر( و ئیبـــن 
ــرێ.  ــد وەرى دەگـ ــەوە و بەهەنـ ــەى الباهردەکاتـ ــت لەگێڕانەوەکـ ــڵ جەخـ واسـ
لـــە تاریـــخ االســـالمى ئەلزەهبـــی کـــە دەســـتخەتێکە لەزانکـــۆى کوەیـــت 
ژمارە١2٦8وەرەقـــەى 3١٦/ا هاتـــووە کـــە کەمالەددیـــن بـــن نیســـان وەزیـــرى 
ـــى  ـــش ج١ ص2٦ى ئەب ـــى )الروضتين(ی ـــووە. هەروەهالەکتێب ـــەد ب ـــى ئام خاوەن

ــدا. شامەشـ
ـــارە ٦0١ حـــوادث ٥7٤ک.. ئێمـــەش  ـــي دەســـتخەت ژم ـــد الجمان(العين ـــە )العق ل
ــەو  ــەى ئـ ــن. ئەوانـ ــیر نیـ ــن ئەسـ ــەڵ ئیبـ ــن و لەگـ ــەو رایەدەگریـ ــى ئـ الیەنـ

رایەیـــان پەســـند کـــردووە لەنوێیـــەکان: 
زامباور: معجم االسرات ج2 ص2١١

ـــي ط2  ـــن زنك ـــد عمادالدي ـــل بع ـــي الموص ـــة ف ـــة االتابك ـــي: دول ـــيد الجميل رش
ص2٤١ عـــام ١٩7٤م دار النهضـــة بيـــروت لبنـــان.

عصام الدين عبدالرؤوف: بالد الجزيرة اواخر العصر العباسي ص 22٦.
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)2(
موجاهیدەددینقایمازلەسەردەمىمەسعوودىمیرىموسڵ)1(

5٧6-5٨9ک/11٨٠-119٣ز
ســـەیفەددین غازیـــى دووەم پەیمانـــى فەرمانڕەواییـــى ئیمارەتـــى 
ـــراى.  موســـڵى لـــەدواى خـــۆى دابـــووە عیزەددیـــن مەســـعوودى ب
حەزیشـــى دەکـــرد پەیمانەکـــەى بداتـــە نەســـرەددین سینجەرشـــاى 
ــچ رێگریەکیـــش  ــوو. هیـ ــاڵ بـ ــى دوازدە سـ ــە تەمەنـ ــوڕى کـ کـ
نەبـــوو بێجگـــە لەبارودۆخـــى شـــلۆقى مووســـڵ، چونکـــە 
دەبوایـــە بەرامبـــەر ســـەالحەددین بوەســـتێتەوەو کوڕەکەشـــى 
ئـــەو توانایـــەى نەبـــوو کـــە بەرگـــەى ئـــەو هەڵوێســـتە بگـــرێ)2(.
پاشـــان بـــۆ ئـــەو رێگریـــە، ئاســـتەنگى دیکەشـــى هاتەســـەر 
کـــە ناچاریـــان کـــرد لەبـــەر ئەوانـــە ســـەیفەددین پەیمانەکـــەى 
ـــن  ـــەش: عیزەددی ـــەى، لەوان ـــە برایەک ـــەى بدات ـــى کوڕەک لەجیات
مەســـعوود زۆر بەتونـــدى بەرامبـــەر حەزەکانـــى برایەکـــەى 
ـــدى  ـــەى و بەتون ـــوڕە گچکەک ـــەى بەک ـــەو پەیماندان وەســـتابۆوە ل
داواى کورســـیى دەســـەاڵتى مووســـڵى بـــۆ خـــۆى دەکـــرد، چونکـــە 
بـــاوەڕى وابـــوو کـــە خـــۆى بەڕەواتـــر بـــۆ ئـــەو فەرمانڕەوایەتیـــە 
دەزانـــى لەبـــەر بەتەمەنیەکـــەى، لەســـەر نەریتـــى گەالنـــى 
ــتنى ســـنوورى  ــان هـــەر ئەویـــش توانـــاى پاراسـ تـــورک. پاشـ
واڵتـــى هەبـــوو و دەیتوانـــى لـــەڕووى ئەوانـــەوە بوەســـتێتەوە کـــە 
چاویـــان تێبڕیبـــوو، بـــۆ نموونـــە: ســـەالحەددین و هیدیکـــەش)3(.
ئـــەوە، ســـەربارى حـــەزى میرەکانـــى ســـەیفەددین غـــازى و 
لەســـەرووى هەمووشـــیانەوە موجاهیدەددیـــن قایمـــاز، بـــۆ 
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ئەتابەکیەزەنگیەکانـــى  دەســـەاڵتى  جێگرتنـــەوەى کورســـیى 
ــازا و  ــە ئـ ــەن عیزەددیـــن مەســـعوودەوە، چونکـ ــڵ لەالیـ موسـ
بەتوانـــا بـــوو و کاروبارەکانیشـــى بەباشـــى بەڕێـــوە دەبـــرد. 
لەبـــەر ئـــەوە ئـــەو میرانـــە پێشـــنیازیان کـــرد کـــە هـــەردوو 
کوڕەکانـــى ســـەیفەددین غـــازى دەســـەاڵتى بەشـــێکى واڵت 
ــا  ــە سینجەرپاشـ ــان، بۆیـ ــى مامیـ ــر چاودێریـ ــرن لەژێـ وەرگـ
ــرەددین کوشـــکیش  جەزیـــرەى ئیبـــن عومـــەرى درایـــێ و ناسـ

ــەوت)٤(. ــى بەرکـ ــە و شووشـ ــەرى حەمیدیـ ــى عەقـ قەاڵتـ
مەســـعوود  عیزەددیـــن  تـــەرازووى  تـــاى  شـــێوەیە  بـــەم 
بەیارمەتیـــى موجاهیدەددیـــن قایمـــاز  ســـەنگینتر بـــوو وب
لەســـەر  میرەکانیشـــى  نەماڵەىزەنگیشـــقایلکرانوکۆىدەنگى 
ـــا  ـــرەددین سینجەرش ـــەرازووى نەس ـــاى ت ـــەدا ت ـــەو کات ـــوو. ل ب

ــوو. ــەنگ بـ السـ
دەبـــێ  کـــە  عیزەددیـــن  بەســـەر  مـــاڵ  بـــووە  ئـــەوە 
فەرمانڕەوایەتیەکـــە بـــکا کاتێـــک کـــە برایەکـــەى دەمـــرێ. 
ـــى  ـــاڵى ٥7٦ک/2٩ى مانگ ـــەفەرى س ـــى س ـــە 3ى مانگ ـــەوەش ل ئ

روویـــدا)٥(. ١١80ز  ســـاڵى  حوزەیرانـــى 
کاروبارەکانـــى بەبـــێ پشـــێوى بەڕێوەچـــوون و موجاهیدەددیـــن 
ــەش  ــت، بەمـ ــەاڵت بەدەسـ ــق و دەسـ ــووە سەرمەشـ ــاز بـ قایمـ
سەرکێشـــى و حەزەکانـــى هاتنـــە جـــێ. لێـــرەوە بۆمـــان 
دەردەکـــەوێ کـــە کەســـایەتیى قایمـــاز توانـــاى ئـــەوەى تێدابـــوو 
ــە  ــا کـ ــتەیان ببـ ــەو ئاڕاسـ ــارەکان بجوولێنـــێ و بـ ــە کاروبـ کـ

خـــۆى دەیـــەوێ)٦(.
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بـــەاڵم ئـــەو سیاســـەتە چیـــە کـــە قایمـــاز بەتەمایـــە لەگـــەڵ 
ســـەالحەددین پەیـــڕەوى بـــکا؟ ئـــەو کەســـەى کـــە جـــار ناجارێـــک 
دەیـــەوێ مووســـڵ بخاتـــە ژێـــر رکێفـــى خـــۆى و بیباتـــە نـــاو 
بەرپەرچدانـــەوەى  بـــۆ  ئیســـالمى  یەکگرتـــووى  بـــەرەى 

ــن. ــتى دوژمـ خاچپەرسـ
ـــەالحەددینى  ـــە س ـــانى دەدەن ک ـــتەکان نیش ـــەرچاوە بەردەس س
ئەیووبـــى لەنزیـــک رووبـــارى کـــۆک)7( لەســـەر ســـنوورى 
ـــە  ـــەى ک ـــەو کات ـــوو ل ـــادرى هەڵداب ـــەکان چ ـــەلجووقیە رۆمی س
ــەاڵت  ــیى دەسـ ــەر کورسـ ــووە سـ ــعوود چووبـ ــن مەسـ عیزەددیـ
لـــەالى  نامەبەرێکـــى  قایمـــاز  موجاهیدەددیـــن  لەمووســـڵ. 
خۆیـــەوە بـــۆ دەنێـــرێ و بەنامەبەرەکـــەى دەڵـــێ کـــە زۆر 
پێویســـتە دانووســـان لەگـــەڵ ســـەالحەددین بکـــرێ و دەبـــێ ببێتـــە 
پێناوێـــک بـــۆ ئـــەوەى ئـــەو کۆمەڵـــە واڵتـــەى لەژێـــر دەســـەاڵتى 
ـــە  ـــەوەو بکەون ـــازى بمێنن ـــەیفەددین غ ـــەردەمى س ـــڵە لەس مووس
ژێـــر دەســـەاڵتى خـــۆى لـــەو رۆژانـــەى کـــە عیزەددیـــن مەســـعوود 
ــرووج،  ــوون: )سـ ــە بـ ــەش ئەوانـ ــەو واڵتانـ ــە. ئـ فەرمانڕەوایـ
ئەلڕەهـــا، ئەلڕەقـــە، حـــەڕان، ئەلخاپـــوور، نوســـێبین(. بـــەاڵم 
ـــەالحەددین  ـــى س ـــەر پێداگری ـــرت لەب ـــەرى نەگ ـــانەکە س دانووس
ـــر دەســـەاڵتى خـــۆى.  ـــۆ ژێ ـــە ب ـــەو واڵتان ـــەوەى ئ لەســـەر گەڕان
ــازى  ــەیفەددین غـ ــە سـ ــۆى درابوونـ ــى خـ ــە کاتـ ــەو واڵتانـ ئـ
ــوو  ــەى بەهەمـ ــەو مەرجـ ــى بـ ــەى عەباسـ ــى خەلیفـ بەفەرمانـ
توانایەکیانـــەوە یارمەتیـــى ســـەالحەددین بـــدەن بـــۆ ئـــەوەى 
بتوانـــێ لەبەرامبـــەر دوژمنـــى خاچپەرســـت بوەســـتێتەوە)8(.
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بـــەاڵم کـــە ســـەیفەددین غازیـــى دووەم مـــرد، ســـەالحەددین 
ـــەو  ـــە ئ ـــد ک ـــى راگەیان ـــى و پێ ـــیى نووس ـــەى عەباس ـــۆ خەلیف ب
ــەر  ــن لەبەرامبـ ــر دەبـ ــۆى بەهێزتـ ــتیوانیى خـ ــە بەپشـ واڵتانـ
خاچپەرســـتەکان، بۆیـــە واى لەخەلیفـــە کـــرد کـــە کاروبارەکانـــى 
بداتـــە دەســـتى و بگـــرە مافـــى هەڵســـووڕاندنى تەواویشـــى دایـــە 

دەســـتەخۆى)٩(.
ـــۆ ســـەالحەددین شـــێخى  ـــاز ب ـــن قایم ـــەرى موجاهیدەددی نامەب
ـــى  ـــوڕى ئەلددەهان ـــوجاعى ک ـــو ش ـــن ئەب ـــەکان فەخرەددی فەقێی
ــە  ــوو کـ ــوێندەى پێبـ ــەو سـ ــەک لـ ــە کۆپیـ ــوو کـ ــدادى بـ بەغـ
لەالیـــەن ســـەالحەددین خۆیـــەوە بـــۆ ســـەیفەددین غـــازی 
مۆرکرابـــوو بـــەوەى کـــە هێـــرش ناکاتـــە ســـەر ســـەیفەددین و 
برایەکانـــى یـــان جێگرەکانىتایبـــەت بـــەو واڵتانـــە و گوتبـــووى: 
)ئـــەوە ئـــەو برایەتـــە کـــە ســـوێندت خواردبـــوو هێرشـــى نەکەیـــە 
ـــەوێ دەســـت بەســـەر  ـــەک دەت ـــە چ لێکدانەوەی ـــەوە ب ســـەرى، ئ

ئـــەوەدا بگـــرى کـــە لەدەســـت ئەودایـــە()١0(.
ســـەالحەددینیش وەاڵمـــى دەداتـــەوە: )هەرچـــى ئـــەو ســـوێندەیە 
ـــاکا  ـــە بەردەوامبوونـــى ژیـــان و ناچارمـــان ن ئـــەوا پەیوەســـتە ب
ــان  ــە راى خۆمـ ــن. ئێمـ ــەوە پابەندبیـ ــش پێیـ ــە دواى مردنیـ کـ
هەیـــە لەســـەر ئـــەوەى کـــە دەیکەیـــن لەکاروبارەکانـــدا و 
بەئاگاداریـــى دیوانـــى پێغەمبەرایەتیـــى خۆشەویســـت، خـــودا 
ــدا لەژێـــر فەرمانـــى  ــتیوانیى بـــکا لەســـەرکەوتن. لەوەشـ پشـ

ئەودایـــن()١١(.
لەڕاســـتیدا ســـەالحەددین لـــەو رەفتـــارەى لەســـەر حـــەق 
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ـــەو  ـــێ ئ ـــە دەب ـــەوەى ک ـــوو ب ـــى داب ـــەو پەیمان ـــە ئ ـــوو، چونک ب
واڵتانـــە لـــەالى ســـەیفەددین غـــازى و برایەکانـــى بمێننـــەوە 
ـــدا. پەیمانەکەشـــى  ـــا لەژیانی ـــو تەنی ـــى، بەڵک ـــەک دواى مردن ن
کـــە بەخـــوداى دابـــوو بەجێـــى گەیانـــد. پاشـــان مافـــى بەخۆیـــدا 
ــاوى  ــە بەگونجـ ــکا کـ ــێوەیەک کاربـ ــەوەو بەشـ ــە بجوولێتـ کـ
دەزانـــێ، دواى ئـــەوەى پەیوەندیـــى بەخەلیفـــەى عەباســـیەوە 
ـــى  ـــردەوە، ئەرێن ـــان ک ـــو روونم ـــەش، وەک ـــرد. وەاڵمـــى خەلیف ک
بـــوو: دەبـــێ ئـــەو شـــوێنانە بـــۆ ســـەالحەددین بگەڕێنرێنـــەوە 
بـــۆ ئـــەوەى لەبەرامبـــەر خاچپەرســـتەکان پێیانـــەوە بەهێـــز 
بـــێ، ئـــەوەش واتـــە بڕیـــارى خەلیفەیـــە و قایـــل بوونیەتـــى 
لەســـەر ئـــەوەى ســـەالحەددین فەرمانڕەوایـــى ئـــەو الیەنانـــە 
بـــکا و لەبەرژەوەندیـــى خـــۆى بەکاریـــان بێنـــێ. ئەمـــەش 
لەگـــەڵ سیاســـەتەکەى ســـەالحەددین رێـــک دەهاتـــەوە کـــە 
ـــەاڵتى  ـــر دەس ـــکا و لەژێ ـــە ب ـــەو واڵتان ـــى ئ ـــت کۆنتڕۆڵ دەیویس
ـــەدژى  ـــۆى ل ـــن ب ـــتێک ب ـــەوەى پاڵپش ـــۆ ئ ـــێ ب ـــڵیان دەربێن موس

خاچپەرســـتە هێـــرش بـــەرەکان)١2(.
باشـــەکەى  سیاســـەتکردنە  ســـەالحەددین  ئـــەوەى  بـــۆ 
بســـەلمێنێ و قایمـــاز و موســـڵ شـــەرمەزار بـــکا، هەمـــوو 
کارەکـــەى دایـــە دەســـت خەلیفـــەى عەباســـى دواى ئـــەوەى بـــۆى 
ــە چ  ــۆوە کـ ــینەکەیدا بـــۆى روون کردبـ ــیبوو و لەنووسـ نووسـ
ـــوەو  ـــدا بڕی ـــتەنگێکى لەبەردەم ـــووەو چ ئاس ـــتکەوتێکى هەب دەس
چ جیهادێکـــى لەجیاتـــى موســـڵمانان بەتەنیـــا کـــردووە بەرامبـــەر 
ــى  ــى بەکۆڵـ ــوو ئەوانەشـ ــکار. وە هەمـ ــتى دوژمنـ بەخاچپەرسـ
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ـــڵمانانى  ـــان، موس ـــوو فەرمانڕەوای ـــى هەم ـــدا داوە لەجیات خۆی
ــێ  ــۆى پـ ــە خـ ــەش. بۆیـ ــڵ و هیدیکـ ــڕەواى موسـ وەک فەرمانـ
لەپێشـــترە کـــە بـــەو واڵتانـــەوە بەهێزتـــر بـــێ کـــە جێـــى 
ناکۆکیـــن لەنێـــوان خـــۆى و موســـڵ و قایمـــاز. بەتایبەتیـــش 
ـــرێ  ـــەرەکی دادەن ـــەرچاوەیەکى س ـــە بەس ـــرەى ک ـــەو میس ـــە ئ ک
بـــۆ هێـــزە شـــەڕکەرەکانى ئەیووبـــى کـــە لەهەمـــوو الیەکیشـــەوە 

ئێســـتا دوژمـــن بۆیـــان لەســـەنگەردان)١3(.
ـــان  ـــو روونم ـــە، وەک ـــى خەلیف ـــە وەاڵم ـــى ئاماژەی ـــەوەى جێ ئ
کـــردەوە، ئەرێنـــى بـــوو بـــەوەى کـــە موڵکداریـــى ئـــەو واڵتانـــەى 
ـــەو  ـــالحەددین. ئ ـــە س ـــڵ، دای ـــەڵ مووس ـــەرن لەگ ـــى لەس ناکۆک
موڵکداریـــە لـــەو کاتـــەدا گەیشـــتە دەســـتى لەگـــەڵ البردنـــى 
ـــرینى دووەم- ـــاڵى ٥7٥ک/تش ـــى س ـــى رەجەب ـــریف لەمانگ تەش
کانوونـــى یەکەمـــى ســـاڵى ١١80ز بەدەســـتى شـــەهابەددین بەشـــیر 
ئەلجـــاس و شـــێخى شـــێخان ئەبیـــل قاســـم عەبدولڕەحمـــان)١٤(.
ــى  ــوو لەبەڕێوەچوونـ ــا بـ ــەالحەددین دڵنیـ ــەوەى سـ دواى ئـ
کارەکان بـــەو شـــێوەیە، لـــە ١8ى مانگـــى رەجـــەب ٩ى کانوونـــى 
یەکـــەم١١80ز گەڕایـــەوە میســـر و لـــە ١3ى شـــەعبانى ســـاڵى 
ــر)١٥(.  ــتەوە میسـ ــى ١١8١ز گەیشـ ــى دووەمـ ٥7٦ک/3ى کانوونـ
ــەر کارى  ــاز هـ ــن قایمـ ــووەدا موجاهیدەدییـ ــەو هەمـ ــەڵ ئـ لەگـ
لەســـەر بەهێزترکردنـــى بەرەکـــەى دەکـــرد لەمووســـڵ لەبەرامبـــەر 

ئارەزووەکانـــى ســـەالحەددینى ئەیووبـــى و هیدیکـــەش.
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پەڕاوێزەکانى)2(:
١-ابن ايوب )شاهنشاهـ(: منتخبات من تاريخ صاحب حماة ص277.

  ابـــن شـــداد: االعـــالق الخطيـــرة. وزارة الثقافـــة. ســـوريا عـــام ١٩78م 
ج3ق١ص277.

  ابو الفداء: المختصر في اخبار البشر ج3 ص٦2.
  الذهبي: دول االسالم ج2 ص8٩.

2- ابن واصل: مفرج الكروب ج2ص٩3.
   الملك الغساني: المسجد المسبوك ص١80.

3- ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ط2 ص2١8.
   ابن شداد: االعالق الخطيرة ج3ق١ص228.

٤-سبط ابن الجوزي: مراة الزمان ج8ق١ ص3٦٤.
  = جزيـــرة ابـــن عمـــر: شـــارۆچکەیەکە لەســـەرەوەى موســـڵ مـــاوەى نێوانیـــان 
بەپـــێ 3 رۆژە. ئـــەو شـــارۆچکەیە ژمارەیـــەک گونـــدى بەپیتـــى هەیـــە. زێـــى 
دیجلـــە لەهەمـــوو الیەکـــەوە دەورەى داوە تەنیـــا الیـــەک نەبـــێ کـــە وەکـــو نیمچـــە 
ـــان  ـــەاڵم دانیشـــتووانەکەى لەوالیەشـــەوە کەندێکی ـــە، ب ـــى وای ـــى کەوانەی مانگێک
ـــە:  ـــرە(. بڕوان ـــە )جزی ـــە دووڕگ ـــە بۆت ـــاودا دەڕوا بۆی ـــاوى بەن ـــدووە و ئ هەڵکەن

مراصـــد االطـــالع ١/333.
ــەالى  ــڵ لـ ــى موسـ ــە لەچیایەکانـ ــدو قایمـ ــى تونـ ــة: قەاڵتێکـ ــر الحميديـ عقـ

ــالع ٩٥0/2. ــد االطـ ــق: مراصـ ــن عبدالحـ ــە: ابـ ــە. بڕوانـ رۆژهەاڵتـ
ـــە ســـەر بەموســـڵە و  ـــر الحمیدی ـــک عق ـــەرزە لەنزی ـــى زۆر ب الشـــوش: قەاڵتێک
لەعقـــر بەرزتـــر و گەورەتـــرە بـــەاڵم لەتوانـــا الوازتـــرە. بڕوانـــە: ابـــن عبدالحـــق: 

مراصـــد االطـــالع 8١٩/2. الحمـــوي: معجـــم البلـــدان 372/3.
٥-ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص٩2.

  جب )هاملتون(: صالح الدين االيوبي ص١3٤.
.Stevenson: The Crusades. P. 223  

ـــاة  ـــخ لصاحـــب حم ـــاب التاري ـــن كت ـــات م ـــوب )شاهنشـــاهـ(: منتخب ـــن اي ٦-اب
ص277.

ـــى مەنســـوور  ـــا و قەاڵت ـــوان بهن ـــە نێ ـــە دەکەوێت ـــى شـــین ک ـــوك ســـو: زێ 7-ك
ـــە. ـــا دای ـــەوڕۆ لەتورکی ـــە ئ ک

8-البنداري: سنا البرق الشامي. تحقيق رمضان ششن ص3٥7.
  ابو شامة: كتاب الروضتين ج2 ص١7.

  ابن كثير: البداية والنهاية. ج١2 ص30٥.
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ـــەوەى  ـــۆ ئ ـــات ب ـــۆ ســـەالحەددین ه ـــەت ب ـــەى خەالف ـــێ: نام ـــن کەســـیر دەڵ ئیب
ئـــەو واڵتـــە بەدەســـتى عزەددیـــن مەســـعوودەوە بمێنێتـــەوە بـــەاڵم رەتـــى 
کـــردەوە لەبـــەر بێهێزیـــى خەالفـــەت و لەبـــەر گرنگیـــى ئـــەو ولاڵتانـــە بـــۆ 
ـــز دادەنـــرا بـــۆ  ئـــەو لەکاتـــى ملمالنێـــى لەگـــەڵ موســـڵدا و بەســـەرچاوەیەکى هێ
ئـــەو. بـــەاڵم هێشـــتنەوەى بەدەســـتى ســـەیفەددین غازیـــى دووەم بـــەو هیوایـــەى 

ـــادا. ـــى ن ـــعوود یارمەتی ـــن مەس ـــتا عزەددی ـــەاڵم ئێس ـــدا ب ـــى ب یارمەتی
ـــم ٦0١ ج١2  ـــت رق ـــة الكوي ـــم جامع ـــوط ميكروفيل ـــان مخط ـــد الجم ـــي: عق العين

ـــوادث ٥7٦. ح
.Stevenson: The Crusades. P. 223

٩-سبط الجوزي: مراة الزمان ج8 ق١ ص3٦٥.
.Selton.Op.Clt. Vol. 1 P. 575

١0 -البنداري: سنا البرق الشامي تحقيق ششن ص3٥7.
   = عقد الجمان ميكروفيلم جامعة الكويت ج١2 حوادث ٥7٦هـ.

١١-االيوبـــي: )محمـــد بـــن تقـــي الديـــن( مضمـــار الحقائـــق تحقيـــق حســـن 
ــرة. ص٤3-٤٤. ــب. القاهـ ــم الكتـ ــي عالـ حبشـ

دەڵـــێ: وەرگرتنـــى دەســـەاڵت لەالیـــەن عزەددینـــەوە دواى ســـەیفەددین 
بەپەیمانـــى ئـــەو نەبـــوو بەڵکـــو بەفرتوفێـــڵ بـــوو. ئـــەوەش جێـــی سەرســـوڕمانە 

چونکـــە ئـــەوەى ســـەلمێندراوە بەپەیمـــان بـــووە.
١2-ابو شامة: كتاب الروضتين ج2 ص١7

.Selton.Op.Clt. Vol. 1 P. 575
١3-ابو شامة: كتاب الروضتين ج2 ص١7

   ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص٩٤.
١٤-البنداري: سنا البرق الشامي تحقيق ششن ص 3٥2-3٥٤

   المقريزي: السلوك ج١ق١ص70
.Selton.Op.Clt. Vol. 1 P. 575

١٥-االيوبي )محمد بن تقي الدين( مضمار الحقائق ص٥3.
   ابو شامة: كتاب الروضتين ج2 ص١٩.
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)٣(
رۆڵىقایمازلەرووداوەکانىدواىمردنىپاشاىچاکەکار

ئیسماعیلکوڕىنورەددینمەحموودلەحەلەبساڵى5٧٧ک/11٨1ز
پاشـــاى چاکـــەکار ئیســـماعیل کـــوڕى نورەددیـــن مەحمـــوودى 
خاوەنـــى حەلـــەب وەســـیەتى کردبـــوو موڵکەکانـــى دواى 
مردنـــى خـــۆى بـــۆ عیزەددیـــن مەســـعوودى کـــوڕى مامیـــى 
خاوەنـــى موســـڵ بـــێ، هەرچەنـــدە بەشـــى زۆرى میرەکانـــى 
پێیـــان وابـــوو کـــە عیمادەددیـــن زەنگـــى کـــوڕى قوتبەددیـــن 
ــەنگال و  ــى شـ ــۆى خاوەنـ ــن خـ ــراى عیزەددیـ ــەودوودى بـ مـ
زاواى پاشـــاى چاکـــەکار ئیســـماعیلیان پـــێ شـــایانتر بـــوو)١(.
ــاڵى ٥77ک/٤ى  ــى سـ ــە 2٥ى رەجەبـ ــەکار لـ ــک چاکـ کاتێـ
ــى  ــودا، میرەکانـ ــەوە الى خـ ــەم ١١8١ز گەڕایـ ــى یەکـ کانوونـ
ـــان  ـــارد و داوای ـــن مەســـعوودیاندا ن ـــەدواى عیزەددی ـــەب ب حەل
لێکـــرد بێتـــە حەلـــەب و فەرمانڕەواییـــى بگرێتـــە دەســـت 
ـــەکار  ـــۆ وەســـیەتەکەى پاشـــاى چاک ـــک ب ـــو جێبەجێکردنێ وەک

ــماعیل)2(. ئیسـ
بـــەاڵم بۆچـــى پاشـــاى چاکـــەکار لەنـــاو ئەوانـــى دیکـــەدا 
عیزەددیـــن مەســـعوودى هەڵبـــژارد؟ بـــۆ وەاڵمـــى ئـــەم پرســـیارە 
ــن  ــە عیزەددیـ ــەوەى کـ ــۆ ئـ ــەوە بـ ــەوە دەگەڕێتـ ــن: ئـ دەڵێیـ
مەســـعوود بەئازایەتـــى و بەهێزیـــى ناســـرا بـــووو هـــەر 
لەســـاڵى ٥70ى کۆچیەوەبەیەکێـــک لەدیارتریـــن دوژمنەکانـــى 
ســـەالحەددین دادەنـــرا، لـــەو کاتـــەى کـــە لـــەدژى پڕۆژەکانـــى 
لـــە قروونـــى حەمـــا و تـــەل ئەلســـوڵتان وەســـتایەوە. لێـــرەوە 
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دەبینیـــن ئـــەوە عیزەددیـــن مەســـعوودە کـــە دەتوانێلەبەرامبـــەر 
ـــەب  ـــى لەحەل ـــى زەنگ ســـەالحەددین بوەســـتێتەوە و موڵکەکان

و مووســـڵ بپارێـــزێ)3(.
ـــى  ـــوورى)٤( لەکات ـــد ن ـــە دورەی ـــە ک ـــى نی ـــەوەش زێدەڕۆی ئ
قســـەکردن لەســـەر پەیوەندیـــى ســـەالحەددین بەمووســـڵەوە 
ــتى  ــەکان بەڕاسـ ــە زەنگیـ ــە ئەتابەکیـ ــێ، چونکـ ــاوى دێنـ نـ
بڕیاریـــان دابـــوو کـــە بەرامبـــەر ســـەالحەددین بوەســـتنەوە 
لەشـــام و جەزیـــرە و موڵکەکانـــى خۆیـــان لەچاوتێبڕینەکانـــى 
ـــەکار  ـــاى چاک ـــە پاش ـــە ک ـــەیر نی ـــچ س ـــە هی ـــزن. کەوات بپارێ
ئیســـماعیل پەیمانـــى فەرمانڕەوایـــى حەلـــەب و بەشـــەکانى 
ســـەر بـــەوێ بداتـــە عیزەددیـــن مەســـعوودى کـــوڕى مامـــى.

هەرچۆنێـــک بـــێ هەواڵـــى میرەکانـــى حەلـــەب دەگاتـــە 
عیزەددیـــن مەســـعوود بـــۆ دەســـت بەکاربوونـــى فەرمانڕەوایـــى 
و  بەخـــۆى  قایمـــاز  موجاهیدەددیـــن  کـــە  کاتـــەى  لـــەو 
ــر  ــار بەکـ ســـوپایەکەیەوە بـــەرەو بەرەکانـــى ماردیـــن لەدیـ
گەیشـــتە  کـــە  و  دەڕۆیـــى  فـــورات  جەزیـــرەى  لەخاکـــى 
بـــۆ مووســـڵ، یەکســـەر  نـــاردراو  نامەبـــەرى حەلەبـــى 
بـــەرەو فـــورات رۆیـــى و داواى عیزەددیـــن مەســـعوودى کـــرد 
ـــە  ـــە هەواڵەک ـــکا. ک ـــە ب ـــى دا پەل ـــوو و هان ـــڵ ب ـــە لەمووس ک
ــڵەوە  ــى لەمووسـ ــعوود، بەخێرایـ ــن مەسـ ــتە عیزەددیـ گەیشـ
چـــووە فـــورات، لـــەو شـــوێنەى قایمـــاز ســـوپایەکەى لـــێ 

ــۆوە.  ــى کۆبـ ــوو و لەگەڵـ دانابـ
پالنـــى قایمـــاز وابـــوو کـــە عیزەددیـــن بانگـــى میرەکانـــى 
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ـــێ لەترســـى  ـــورات بیگەن ـــەوەى لەســـەر ف ـــۆ ئ ـــکا ب ـــەب ب حەل
ــەوەش  ــێ، ئـ ــۆڕێ بـ ــک لەگـ ــۆرە فێڵێـ ــو جـ ــەوەى نەوەکـ ئـ
وەک خۆپارێزیـــەک. بەڵگـــەش بـــۆ ئـــەوەى کـــە قایمـــاز 
ـــى  ـــتنى کارەکان ـــاى رێکخس ـــووەو توان ـــیى هەب ـــى سیاس زانای
بەهێـــز بـــووە بـــۆ خـــۆ دوورخســـتنەوە لەمەترســـیان، 
ـــى حەلەبیەکانـــى بـــۆ خـــۆى و  ـــەوەش گارەنتیـــى الیەنگران ب

ســـەرۆکەکەى راگرتبـــوو)٥(.
بـــۆ  دەردەکـــەوێ  بەڕوونـــى  بەڵگەیـــە  ئـــەو  لێـــرەدا 
گوایـــە  دەڵێـــن  کـــە  گوتەیـــەى  ئـــەو  بەدرۆخســـتنەوەى 
عیزەددیـــن مەســـعوود پیالنـــى بـــۆ پاشـــاى چاکـــەکار ئیســـماعیل 
داڕشـــتووەو ویســـتوویەتى لەنـــاوى ببـــا. ئەگـــەر پیالنێـــک 
هەبوایـــە ئـــەوا عیزەددیـــن بەپەلـــە یەکســـەر دەچـــووە حەلـــەب 
ــەدواى  ــکا و بـ ــاوەڕێ بـ ــورات چـ ــەر فـ ــەوەى لەسـ ــێ ئـ بەبـ
میرەکانـــى حەلەبیـــدا نەدەنـــارد بـــۆ دڵنیابـــوون لێیـــان، یـــان 
بـــەالى کـــەم جێگرەکـــەى موجاهیدەددیـــن قایمـــازى دەنـــارد 
ـــەوەى کێشـــەکان  ـــۆ هێورکردن ـــۆ بەدواداچوونـــى کارەکـــە و ب ب
بەخێرایـــى، تـــا ئـــەو کاتـــەى ئامـــادە دەبـــێ و بەخـــۆى 

دەچێتـــە نـــاو حەلـــەب.
تۆمەتـــى  ئـــەوا  نەکـــرد،  ئەمـــەى  ئـــەوەى  لەبـــەر  وە 
پیالنگێڕانەکـــە راســـت نیـــە و پێویســـتیى بەپشـــتگیریەکى 

بەهێـــز هەیـــە.
کاتێـــک کـــە شـــاندى میـــرەکان گەیشـــتە الى عیزەددیـــن، 
ـــەب.  ـــاو حەل ـــووە ن ـــان چ ـــش لەگەڵی ـــێ و ئەوی ـــان دای دەنگی
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ـــێبینى  ـــوور و نوس ـــە بەشـــەنگال و خاب ـــرد ک ـــەاڵم زۆرى نەب ب
گۆڕیـــەوە لەگـــەڵ عیمادەددیـــن زەنگیـــى بـــراى. ئەمـــەش 
بەبەڵگـــەى تـــەواو تۆمەتـــى پیالنگێڕانەکـــەى لەخـــۆى یـــان 

ــەوە. ــەى دوور دەخاتـ ــى جێگرەکـ لەموجاهیدەددینـ
ـــن  ـــە عیزەددی ـــن ک ـــەوە کۆک هەمـــوو ســـەرچاوەکان لەســـەر ئ
مەســـعوود زۆر لەحەلـــەب نەمایـــەوە بەڵکـــو گەڕایـــەوە 
موســـڵ. لـــەو کاتـــەى کـــە لەڕێگادابـــوو لەنزیـــک رەققـــە، 
نامەبـــەرى عیمادەددیـــن زەنگیـــى دووەمـــى بـــراى گەیشـــتێ کـــە 
ـــن  ـــە عیمادەددی ـــرد ک ـــوو، زۆر داواى لێک ـــەنگال ب ـــى ش خاوەن
حەلـــەب وەرگـــرێ لەبەرامبـــەر وازهێنانـــى لەشـــەنگال و 
ـــەاڵم یەکەمجـــار  ـــەى لەموســـڵ، ب ـــۆ برایەک دەوروپشـــتەکەى ب
ــیمان  ــان پەشـ ــردەوە پاشـ ــەى رەت کـ ــەم داوایـ ــن ئـ عیزەددیـ

بـــۆوەو پێـــى قایـــل بـــوو)٦(.
ـــوو  ـــى ب ـــە چ ـــەو بارودۆخ ـــین: ئ ـــە بپرس ـــان هەی ـــە بۆم ئێم
کـــە واى لەعیزەددیـــن کـــرد حەلـــەب رادەســـتى عیمادەددیـــن 
ـــکۆیەکانى؟ ـــەنگال و پاش ـــەر ش ـــکا لەبەرامب ـــراى ب ـــى ب زەنگی
ـــەوە  ـــە، دەگەڕێت ـــى ئێم ـــە، بەبینین ـــەو هۆکاران ـــن ئ گرنگتری
بـــۆ ئـــەوەى کـــە عیمادەددیـــن زەنگیـــى دووەمـــى بـــراى 
ــوو  ــڕواى وابـ ــەوە بـ ــى خۆیـ ــعوود، لەناخـ ــن مەسـ عیزەددیـ
کـــە خـــۆى پـــێ لەعیزەددیـــن مەســـعوودى بـــراى شـــایانترە 
بـــۆ فەرمانڕەواییکردنـــى زەنگیـــەکان لەشـــام و جەزیـــرەدا. 
پێشـــوو  مووســـڵى  فەرمانڕەوایـــى  کاتیخـــۆى  ئـــەوەش 
ــى  ــى رەتـ ــاڵى ٥70ى کۆچـ ــى دووەم لەسـ ــەیفەددین غازیـ سـ
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ــى  ــە الیەنـ ــرد کـ ــن کـ ــە عیمادەددیـ ــە واى لـ ــۆوە. ئەمـ کردبـ
ســـەالحەددین بگـــرێ لەملمالنێیەکـــەى لەگـــەڵ بنەماڵـــەى 
زەنگیـــەکان لەوکاتـــدا. هـــەر ئـــەوەش ســـەیفەددین غازیـــى 
ـــرد  ـــار ک ـــوو ناچ ـــڵ ب ـــڕەواى موس ـــە فەرمان ـــراى ک ـــى ب دووەم
کـــە دوژمنکاریـــى بـــکا و بیگەڕێنێتـــەوە نـــاو جغـــزى دەوڵەتـــى 
زەنگیـــەوە. ئەویـــش ئێســـتا ئامادەیـــە و بگـــرە زۆریـــش 
ـــەر  ـــەت ئەگ ـــەو کارەى، تەنان ـــى ئ ـــۆ تەواوکردن ـــە ب بەپەرۆش
بەپشـــتیوانیى ســـەالحەددینى ئەیووبیـــش بـــێ کـــە دوژمنـــى 

ــن مەسعوودیشـــە. ــەکان وە عیزەددیـ زەنگیـ
ــاو  ــە نـ ــۆ چوونـ ــیدایە بـ ــەواوى ئامادەباشـ ــا لەتـ هەروەهـ
ــەر  ــدا لەبەرامبـ ــان کاتیشـ ــەالحەددین. لەهەمـ ــى سـ رێزەکانـ
ئـــەوەدا داواى کۆنتڕۆڵکردنـــى حەلـــەب دەکا. عیزەددیـــن 
ـــى بەرژەوەندیەکـــە وا دەخـــوازێ کـــە بەقســـەى  مەســـعوود بین
برایەکـــەى بـــکا و وەاڵمـــى داواکاریەکـــەى بداتـــەوەو دەســـت 

ــۆى)7(. ــرێ بـ ــەب هەڵبگـ لەحەلـ
لـــەوەش پتـــر میـــرە گـــەورەکان، لەســـەرووى هەمووشـــیانەوە 
موجاهیدەددیـــن قایمـــاز، حەزیـــان دەکـــرد لەحەلـــەب و 
ئـــەو پابەندبوونانـــەى رزگاریـــان بـــێ کـــە بارودۆخەکـــە 

ســـەپاندبوویە ســـەریان لەبەرامبەریـــدا.
دیـــارە قایمازیـــش پێـــى باشـــتر بـــووە کـــە لەموســـڵ 
بمێنێتـــەوە بـــەو مەرجـــەى حەلەبیشـــى بخاتـــە ســـەر. 
ــاز  ــە قایمـ ــەوە کـ ــان روون دەکاتـ ــەواوى بۆمـ ــەش بەتـ ئەمـ
ــڵدا،  ــەک موسـ ــووە لەتـ ــێ نەیتووانیـ ــک بـ ــەر هۆکارێـ بەهـ
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ئـــەوە  بـــۆ  ئەمەشـــیان  بگـــرێ.  لەدەســـت  حەلەبیـــش 
دەگەڕێتـــەوە کـــە بـــڕواى وابـــووە ســـەالحەددین، زوو بـــێ یـــان 
ـــە لەســـەرى  ـــدا دەگـــرێ، بۆی درەنـــگ، دەســـت بەســـەر حەلەب
ـــەب  ـــزێ و لەحەل ـــڵ بپارێ ـــۆى لەموس ـــەى خ ـــتە پایەک پێویس
ــەکانى دوور بکەوێتـــەوە. ئەمـــە واى لێکـــرد هانـــى  و کێشـ
ـــەب  ـــکا و حەل ـــووڵ ب ـــە قب ـــدا داوایەک ـــعوود ب ـــن مەس عیزەددی

بەشـــەنگال بگۆڕێتـــەوە)8(.
بـــەم شـــێوەیە ئـــەم گۆڕینـــەوە دۆڕاوە، وەکـــو ئیبـــن ئەســـیر 
نـــاوى دەنـــێ، تـــەواو بـــوو و عیزەددیـــن گەڕایـــەوە موســـڵ 
و بەهاوڕێیەتیـــى جێگرەکـــەى موجاهیدەددیـــن قایمـــاز لـــە١٩ى 
چـــووە  کۆچـــى  ٥78ى  موحەڕەمـــى  ١١82-١2ى  مایســـى 

ــار)٩(.  ناوشـ
کـــە  ســـەر:  دەخاتـــە  ئەوەندەشـــى  شـــەدداد)١0(  ئیبـــن 
ـــەوە  ـــێ شـــام و موســـڵ پێک ـــە ناتوان ـــوو ک ـــا ب ـــن دڵنی عیزەددی
ـــەدژى  ـــارى دەکا ل ـــام ناچ ـــەوەى لەش ـــە مان ـــزێ، چونک بپارێ
کـــە  بوەســـتێتەوە  ســـەالحەددین  یەکگرتنەکانـــى  پـــڕۆژە 
دەیـــەوێ موڵکەکانـــى موســـڵ و زەنگیـــەکان بخاتـــە ژێـــر 
رکێفـــى خۆیـــەوە. ئەمـــەش ئـــەوکات بـــەالى کـــەم ویســـتى 
ئـــەو نەبـــوو. پاشـــان میرەکانـــى حەلـــەب داوایـــان لێکـــرد 
ـــى  ـــان وادەبین ـــە خۆی ـــى ک ـــکا، بەتایبەت ـــر ب ـــان پت مووچەکانی
ــان  ــە دەنگیـ ــەریەوە، چونکـ ــن بەسـ ــاوەن چاکەبـ ــو خـ وەکـ
ــرا  ــى گوشـ ــەش دڵـ ــەب. بەمـ ــى حەلـ ــۆ وەرگرتنـ ــووێ بـ دابـ
بـــوو و جێگرەکەشـــى ئـــەوکات وەکـــو خـــۆى بێنـــى تەنـــگ 
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ـــۆرە  ـــەم ج ـــى ل ـــەر گۆڕینەوەیەک ـــەوەى لەس ـــەر ئ ـــوو، لەب بب
ــڵ و  ــەوە موسـ ــرد بگەڕێتـ ــى لێکـ ــە زۆریـ ــوو، بۆیـ رانەهاتبـ

ــکا)١١(. ــەواو بـ ــە تـ گۆڕینەوەکـ
هەرچـــى ئەلئەسفەهانیشـــە)١2( لـــەو بارەیـــەوە بەمـــە 
راى خـــۆى دەردەبـــڕێ و دەڵـــێ: )پاشـــان »عیزەددیـــن« 
زانـــى کـــە »حەلـــەب«ى بـــۆ ســـەقامگیر نابـــێ، بۆیـــە واى 
لەعیمادەددیـــن زەنگیـــى بـــراى خاوەنـــى شـــەنگال کـــرد کـــە 
لەجیاتـــى حەلـــەب قەرەبـــووى بکاتـــەوەو ئەویـــش مەیلـــى 

ــرد(. ــەزى دەکـ ــوو و حـ لێبـ
هەرچۆنێـــک بـــێ، لەوانەیـــە عیزەددیـــن لەگـــەڵ میرەکانـــى 
حەلـــەب ناکـــۆک بووبـــێ، دواى ئـــەو داوایـــەى پترکردنـــى 
مووچەکانیـــان و زۆرییـــان لێیکـــرد کـــە هێـــرش بکاتـــە 
ئەویـــش  و  لەشـــام  ســـەالحەددین  موڵکەکانـــى  ســـەر 
دەســـت  بـــەاڵم  وابـــێ،  لەوانەیـــە  کـــردەوە.  رەتـــى 
تێوەردانـــى موجاهیدەددیـــن قایمـــاز لەتـــەک تەواوکردنـــى 
گۆڕینەوەکـــەش کاریگەریەکـــى گەورەیـــان هەبـــوو بـــۆ 
ـــۆش  ـــى خ ـــدە پێش ـــەن، هەرچەن ـــن بک ـــەوەى وا لەعیزەددی ئ
نەبـــووە، بـــەرەو مۆرکردنـــى گۆڕینەوەکـــە بچـــێ دواى ئەوەى 
ــە  ــراى، دوورنیـ ــى بـ ــن زەنگیـ ــە عیمادەددیـ ــووە کـ دڵنیابـ
بووبێتـــە الیەنگـــرى ســـەالحەددین)١3(. بۆیـــە ویســـتى بـــۆ 
الى خـــۆى رایبکێشـــێ، پاشـــان لەکۆتاییـــدا عیزەددیـــن لـــەالى 
گرنـــگ نەبـــووە کـــە حەلـــەب لەگـــەڵ ئـــەو بـــێ یـــان لەگـــەڵ 
ـــادە  ـــى ئام ـــن زەنگ ـــە عیمادەددی ـــی، چونک ـــن زەنگ عیمادەددی
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ــتێتەوە  ــى بوەسـ ــەالحەددینى ئەیووبـ ــەر سـ ــووە بەرامبـ بـ
لەملمالنێیەکانـــى لەســـەر موســـڵ و زەنگیـــەکان. ئـــەوەش 
پتـــر لەگـــەڵ قســـەکانى ئیبـــن ئەســـیر یـــەک دەگرێتـــەوە، 
ــە  ــەددادى کـ ــن شـ ــفەهانى و ئیبـ ــەکانى ئەلئەسـ ــەک قسـ نـ

پێشـــتر گوتـــران.

پەڕاوێزەکانى)3(:
١-ابن االثير:الكامل ج١١ ص ٤72-٤73

شاهنشاهـ بن ايوب: منتخبات من كتاب التاريخ لصاحب حماة ص278
  ابن شداد: سيرة صالح الدين االيوبي تحقيق الشيال ص٥٥

  ابن خلكان: وفيات االعيان ج٥ ص20٤
  ابن العباد الحنبلي: شذرات الذهب ج٤ ص2٥8

Stanly LausPoole:Saladin. P. 165
2-ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص١08

ـــكو ص١8٦:  ـــر موس ـــوري، نش ـــخ المنص ـــل(: التاري ـــو الفضائ ـــوي )اب    الحم
ـــووە  ـــاڵى ٥7٦ک ب ـــماعیل س ـــەکار ئیس ـــاى چاک ـــى پاش ـــێ: مردن ـــە دەڵ وە بەهەڵ

ـــەردەمەکانى. ـــوو هاوس ـــاواز لەهەم جی
3-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤73-٤7٤

  ابن االثير: الباهر ص ١82-١83
٤-دريد نوري: سياسة صالح الدين االيوبي الخارجية ص200-20١

شـــەددادەوە  لەئەبـــو  ص22.  ج2  الروضتيـــن  كتـــاب  شـــامة:  ٥-ابـــو 
دەگێڕێتـــەوەو ئەبـــو شـــەدداد دەڵـــێ: عیزەددیـــن مەســـعوودى میـــرى موســـڵ 
ـــوروو و  ـــرا چـــووە حەلـــەب و موزەفەرەددیـــن گۆگب لەســـەالحەددین ترســـا و خێ
ـــە  ـــارد ک ـــەو میرانەشـــى ن ـــەدا ئ ـــەڵ ئەوان ـــاردە الى و لەگ ـــى ســـرووجى ن خاوەن

ســـوێندیان بـــۆ عیزەددیـــن خواردبـــوو لەحەلـــەب.
ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص١08.

٦-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤7٤
  ابن شداد: االعالق الخطيرة ج3ق١ص77
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  الملك الغساني: المسجد المسبوك ص١8٤
7-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤7٤

  ابن شداد: المصدر السابق
العيني: عقد الجمان ميكروفيلم جامعة الكويت ج١2 رقم ٦0١ حوادث ٥77هـ

8-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤7٤
٩-شاهنشـــاهـ بـــن ايـــوب: منتخبـــات مـــن تاريـــخ صاحـــب حمـــاة، ذيـــل ســـيرة 

صـــالح الديـــن البـــن شـــداد. طبعـــة المؤيـــد بمـــص ص27٩.
  ابـــو الفـــداء: المختصـــر فـــي اخبـــار البشـــر ج3 ص٦3 طبعـــة دار الثقافـــة 

ـــو. ـــهر ماي ـــو ش ـــار ه ـــان واي ـــروت لبن بي
١0-ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص١0٩-١١0
  الملك الغساني: المسجد المسبوك ص١8٤

S. L. Poole.Saladin. P. 165
١١-ابو شامة: كتاب الروضتين ص22 ج2

  سبط ابن الجوزي: مراة الزمان ج8ق١ص3٦7
  ابن خلكان: وفيات االعيان ج٥ ص20٤

١2-ابو شامة: كتاب الروضتين ج2ص23
١3-العيني: عقد الجمان ميكروفيلم جامعة الكويت ج١2 رقم ٦0١ حوادث ٥77هـ
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)4(
پەیوەندیىقایمازبەموزەفەرەددینگۆگبورودواىمردنىپاشاى

چاکەکارئیسماعیل:

دواى  گۆگبـــورو  موزەفەرەددیـــن  کـــە  گوتمـــان  پێشـــتر 
ــووە  ــل چـ ــاز لەئەربـ ــن قایمـ ــى لەموجاهیدەددیـ تووڕەبوونـ
ـــێبەرى  ـــدا لەس ـــا لەکۆتایی ـــەڕا هەت ـــادا گ ـــاو واڵت دەرێ و بەن
خاوەنـــى موســـڵ و میرەکـــەى ســـەیفەددین غازیـــى دووەم 
ــدا  ــڕى و تێیـ ــۆ دابـ ــى بـ ــە حەڕڕانـ ــەوەى کـ ــایەوە، ئـ گیرسـ
ــى  ــر پارێزگاریـ ــەوەى لەژێـ ــەر ئـ ــان لەبـ ــوو. پاشـ جێگیربـ
ـــار  ـــورووى ناچ ـــن گۆگب ـــارودۆخ موزەفەرەددی ـــوو، ب ـــڵ ب موس
کـــرد کـــە لەتـــەک ســـوپایەکەى لـــەدژى ســـەالحەددین بجەنگـــێ 
ـــوان  ـــەى نێ ـــەو ماوەی ـــدا ل ـــەڵ زەنگیەکان ـــەى لەگ لەملمالنێیەک
٥78ک/١١82ز،  ســـاڵى  و  ١١7٥/١١7٤ز   – ٥70ک  ســـاڵى 
ــەل  ــا و تـ ــەڕەکەى قـــرون حەمـ ــەردوو شـ بەتایبەتیـــش لەهـ

ــکۆ)١(. ــى پاشـ ــو موڵکێکـ ــوڵتان وەکـ ئەلسـ
پاشـــان وا رێکـــەوت کـــە ســـەیفەددین غـــازی لەئەربلـــەوە 
بانگهێشـــتى موجاهیدەددیـــن قایمـــازى کـــرد بـــۆ خزمەتکردنـــى 
واڵتەکـــەى لەموســـڵ لەمانگـــى زیلحیجـــەى ســـاڵى ٥7١ک. بەمـــەش 
ـــرى  ـــو جێگ ـــتدابێ وەک ـــى لەدەس ـــات دەســـەاڵتێکى فراوان واى لێه
قـــەاڵت و ســـەرۆکى ســـوپاى زەنگـــى و بگـــرە لـــەوەش نزیـــک 
ـــى و  ـــە خـــاوەن قســـەى خـــۆى لەموســـڵ و موڵکەکان ـــۆوە ببێت بب

لەســـاڵى ٥7٦ک/١١80ز)2( دەســـەاڵتى گەیشـــتە لووتکـــە.
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ـــاى  ـــەوە وات ـــە ئ ـــوو ک ـــاوەڕى واب ـــن ب ـــرەدا موزەفەرەددی لێ
کۆتاییەکەیەتـــى، بۆیـــە دەبـــێ بـــۆ قایمـــاز مـــل بـــدا بـــەاڵم 

زۆریـــش هەشـــیار بـــێ.
ــڵ،  ــەروەریى موسـ ــر سـ ــە ژێـ ــەب کەوتـ ــە حەلـ ــک کـ کاتێـ
قایمـــاز لەتـــەک گۆڕینـــەوەى بەشـــەنگال وەکـــو پێشـــتر 
گوتـــرا، کەوتـــە دەســـت تێـــوەردان. لەوانەیـــە واى بینیبـــێ 
کـــە مانـــەوەى حەلـــەب لەگـــەڵ موســـڵ هێـــزى تێـــدا دەبـــێ 
ــەر  ــە ئـــەو نایـــەوێ لەبەرامبـ بـــۆ عیزەددیـــن مەســـعوود کـ
دەســـەاڵتى خۆیـــدا بەهێزتـــر بـــێ، بۆیـــە الیەنـــى تەواوکردنـــى 

گۆڕینەوەکـــەى گـــرت کـــە پێشـــتر ئامـــاژەى پێـــدرا.
ــز  ــایەتیەکى بەهێـ ــەوێ کەسـ ــن نەیـ ــەر موجاهیدەددیـ ئەگـ
لەئیمارەتـــى موســـڵدا لەبەرامبـــەرى هەبـــێ، تەنانـــەت ئەگـــەر 
ـــعوودى میرەکەشـــى بـــێ،  ـــایەتیە عیزەددیـــن مەس ئـــەو کەس
ئـــەوا رێـــى تێدەچـــێ کـــە کەســـایەتیەکى وەکـــو موزەفەرەددیـــن 
گۆگبورووشـــى نـــەوێ کـــە قایمـــاز خـــۆى پێشـــتر لەئەربـــل 
ــى  ــودى خۆىپێـ ــن خـ ــەوەش موزەفەرەددیـ ــوو. ئـ دەرى کردبـ
زانیبـــوو. ئەمـــە واى لێکـــرد بەتونـــدى و چوســـت و چااڵکـــى و 

هەشـــیاریەوە لـــەدژى قایمـــاز و پڕۆژەکانـــى کار بـــکا.
ـــو  ـــعوود وەک ـــن مەس ـــەن عیزەددی ـــى لەالی ـــى دامەزراندن هەل
ـــاڵى  ـــەى لەس ـــەرۆکى دیوانەک ـــەب و س ـــەر حەل ـــەک لەس والی
٥77ک/١١8١-١١82ز)3( قۆســـتەوەو دەســـتى کـــردە پتەوکردنـــى 
ـــى  ـــى دەســـت بەســـەرداگرتنى قەاڵت ـــەوێ لەڕێ ـــەى خـــۆى ل پێگ
شـــارەکە، بەتایبەتیـــش کـــە عیزەددیـــن مەســـعوود زۆر لـــەوێ 
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ــڵ و  ــۆ موسـ ــەوەى دا بـ ــارى گەڕانـ ــو بڕیـ ــەوە، بەڵکـ نەمایـ
ـــرد)٤(. ـــوپاى ک ـــەرکردایەتیى س ـــتى س رادەس

پشـــت بەســـتنى عیزەددیـــن بەموزەفەرەددیـــن گۆگبـــورو 
ــووە  ــن بـ ــە موزەفەرەددیـ ــان کـ ــلمێنێ بۆمـ ــەب دەیسـ لەحەلـ
یەکێـــک لەمیـــرە گەورەکانـــى ســـوپاى زەنگـــى، بـــەاڵم 
موزەفەرەددیـــن ئـــەو متمانەیـــەى قۆســـتەوە بـــۆ دەســـتکەوتنى 
شـــکۆمەندیى تایبەتـــى بـــۆ خـــۆى و هەوڵـــى دا بـــۆ دەســـت 
ــەر  ــەاڵتى بەسـ ــەپاندنى دەسـ ــارەکە و سـ ــەرداگرتنى شـ بەسـ
هەمووانـــدا، هەتـــا دەبێتـــە هێـــزى یەکـــەم و دواى ئـــەوە هەلـــى 
بـــۆ دەڕەخســـێ تۆڵـــەى خـــۆى لەموجاهیدەددیـــن قایمـــازى 

دوژمنـــى کۆنـــى و ســـەرۆکە نوێیەکـــەى بکاتـــەوە.
عیزەددیـــن  دەبیســـتێ  موزەفەرەددیـــن  کـــە  کاتێـــک 
بەتەمایـــە لەژێـــر زۆرى لێکردنـــى موجاهیدەددیـــن قایمـــازدا 
حەلـــەب بەشـــەنگال بگۆڕێتـــەوە، ترســـا کاروبارەکانـــى 
لەدەســـت دەربچـــن)٥( و هەلـــى خەونـــى تۆڵەکردنـــەوەى 
ـــوو  ـــاز هەم ـــە قایم ـــش ک ـــدا، بەتایبەتی ـــت ب ـــاز لەدەس لەقایم
ـــى  ـــى تەواوکردن ـــەر الیەن ـــتبووە س ـــاییەکەى خـــۆى خس قوڕس
ئـــەو گۆڕینەوەیـــە. لەوانەیـــە قایمـــاز واى بینیبـــێ کـــە 
ـــە کارى  ـــەب، بۆی ـــک لەحەل ـــە هێزێ ـــە ببێت ـــورو دوور نی گۆگب
لەســـەر الوازکردنـــى دەکـــرد لەڕێـــى جێبەجـــێ کردنـــى ئـــەو 
گۆڕینەوەیـــە هەتـــا لـــەو هەلـــە زێڕینـــە بـــێ بەشـــى بـــکا.
ـــدا.  ـــەب ب ـــى حەل ـــى کۆنتڕۆڵکردن ـــە هەوڵ ـــرد ک ـــە واى لێک ئەم
یـــان لەبـــەر ئـــەوەى گۆگبـــورو پێـــى وابـــووە کـــە عیمادەددیـــن 
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زەنگـــى پشـــتى تێـــدەکا، هـــەر کاتێـــک کـــە حەلـــەب وەردەگـــرێ، 
بۆیـــە هەوڵـــى تـــەواوى دا بـــۆ دەســـت بەســـەرداگرتنى شـــارەکە 
بەشـــێوەیەک کـــە زۆر لەکودەتایەکـــى ســـەربازى دەچـــوو، 
ئـــەوەش پێـــش ئـــەوەى گۆڕینەوەکـــە مـــۆر بکـــرێ و ببێتـــە 
ـــعوودى  ـــن مەس ـــە، عیزەددی ـــەردوو برایەک ـــڵەژانى ه ـــۆى ش ه
خاوەنـــى موســـڵ و عیمادەددیـــن زەنگیـــى خاوەنـــى شـــەنگال)٦(.
ئـــەوەى ئیبـــن )ئەبـــى تـــەى ئەلحەلەبـــى( لـــەم بارەیـــەوە 
گۆگبـــورو  موزەفەرەددیـــن  کـــە  دەگەیەنـــێ  واى  دەڵـــێ 
ــەردوو  ــوان هـ ــەوە لەنێـ ــانى گۆڕینـ ــەوەى دانووسـ ــش ئـ پێـ
بـــرا، عیزەددیـــن و عیمادەددیـــن، دەســـت پێبـــکا و دواى 
ـــۆ موســـڵ، دەســـتى  ـــەوە ب ـــن لەحەلەب رۆیشـــتنەوەى عیزەددی
کـــردووە بەهەوڵـــدان بـــۆ دەســـت بەســـەرداگرتنى حەلـــەب. 
ئیبـــن )ئەبـــى تـــەى( ئـــەوە بەهۆکارێـــک دادەنـــێ کـــە پاڵـــى 
بـــەو دوو برایـــەوە نـــاوە کـــە پەلـــە بکـــەن لەتەواوکردنـــى 

ــە)7(. ــەو گۆڕینەوەیـ ئـ
کـــە  لەوانەیـــە موزەفەرەددیـــن گۆگبـــورو واى بینیبـــێ 
قەاڵتەکـــە قایمتریـــن شـــوێنە لەشـــارەکە و ئەگـــەر دەســـتى 
ـــەالى  ـــێ و ل ـــر دەب ـــەى بەهێزت ـــەوا پێگەک ـــرێ، ئ ـــەردا بگ بەس
گرنـــگ نابـــێ، ئەگـــەر عیزەددیـــن مەســـعوودى خاوەنـــى 
ـــڵ و موجاهیدەددیـــن قایمـــازى جێگـــرى، شـــەڕ لـــەدژى  موس
ـــەر  ـــە. لەب ـــتى خۆیدای ـــە لەدەس ـــە قەاڵتەک ـــن، چونک رابگەیەن
ـــۆ دەســـت  ـــى داڕشـــت ب ـــورو پالنێک ـــن گۆگب ـــەوە موزەفەرەددی ئ
ـــۆى و  ـــا خ ـــە تەنی ـــێوەیەک ک ـــە بەش ـــەرداگرتنى قەاڵتەک بەس
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ــاوێ  ــە نـ ــۆزەکانى بچنـ ــەربازە دڵسـ ــەم لەسـ ــى کـ ژمارەیەکـ
ــەر  ــەى و ئەگـ ــى والیەکـ ــە دڵـ ــان نەخاتـ ــەوەى گومـ ــۆ ئـ بـ
ـــەوا  ـــەوە، ئ ـــە ناوی ـــى بەخـــۆى و ســـەربازەکانیەوە بچێت توان
کارەکـــەى بـــۆ ئاســـان دەبـــێ و والیەکـــەى دەســـتگیر دەکا و 
ـــە  ـــەربازگەکەى دەکەوێت ـــەش س ـــەوە. بەم ـــە بەندیخان دەیخات
ـــەوەو  ـــدا دەمێنێت ـــتى خۆی ـــەش لەدەس ـــت و قەاڵتەک ـــر دەس ژێ
ــەر  ــکا، لەبـ ــێ دەرى بـ ــک ناتوانـ ــچ هێزێـ ــەوە هیـ ــاش ئـ پـ

ــووراکانى)8(. ــى شـ ــەى و بەهێزیـ بەرگریەکـ
ــان  ــەو پالنەمـ ــتى ئـ ــاى شکسـ ــم)٩( وێنـ ــن نەدیـ ــەاڵم ئیبـ بـ
بـــۆ دەکا کـــە والـــی گومـــان لەڕێـــڕەوى موزەفەرەددیـــن 
گۆگبـــورو دەکا و بـــۆ عیزەددیـــن مەســـعوود و موجاهیدەددیـــن 
ـــورو  ـــرەدا گۆگب ـــێ. لێ ـــان رادەگەیەن ـــێ و پێی ـــاز دەنووس قایم
لەشکســـتهێنانى پالنەکـــەى دڵنیـــا دەبـــێ و خێـــرا ئـــەو تۆمەتـــە 
ـــۆى الدەدا، لەترســـى تۆڵەکردنـــەوەى  ـــەواوى لەســـەر خ بەت
موجاهیدەددیـــن قایمـــاز، کـــە هەمیشـــە بـــۆى لەســـەنگەردا 
ـــەى  ـــەوەش پاســـاوى کردەوەک ـــى. ب ـــان پێگەیاندن ـــۆ زی ـــوو ب ب
دەداتـــەوە کـــە بـــۆ ئـــەوە پەنـــاى بـــردووە بـــۆ قەاڵتەکـــە، هەتـــا 
ـــیعەکان  ـــوون لەش ـــک ب ـــە گرووپێ ـــیەکان )ک ـــۆى لەحەشیش خ
و ناویـــان بـــە »ئەلباتنیـــە« دەرکردبـــوو و کوشـــتنیان 
ـــەى  ـــزێ، ئەوان ـــتیان( بپارێ ـــى دەس ـــن چەک ـــووە گرنگتری کردب

کـــە هۆشـــداریى کوشـــتنیان دابـــووێ.
هەرچیـــەک بگوتـــرێ، ئـــەو کارە بـــووە هـــۆى تێکەوتنـــى 
درز لەپەیوەندیەکانـــى نێـــوان عیزەددیـــن و موجاهیدەددیـــن 



69

والیی ئەربل و موسڵ ٥٩٥/٥٥٩ کۆچى - ١١٩٩/١١٦٤ زایینى

ــەى  ــورو لەالیەکـ ــن گۆگبـ ــەک و موزەفەرەددیـ ــاز لەالیـ قایمـ
لەحەلـــەب  دەســـتى  عیزەددیـــن  هەرچەنـــدە  دیکـــەوە. 
هەڵگرتبـــوو بـــۆ عیمادەددیـــن زەنگیـــى دووەمـــى بـــراى و 
بەشـــەنگالى گۆڕیبـــۆوە، بـــەاڵم دەبـــێ ئـــەوە بەڕوونـــى بزانـــرێ 
ــۆ  ــەوە بـ ــەوە گەڕایـ ــورو دواى ئـ ــن گۆگبـ ــە موزەفەرەددیـ کـ
ـــى  ـــۆ دابڕاوەکان ـــو پاشـــکۆیەک ب ـــەى لەحـــەڕڕان وەک دابڕاوەک

موســـڵ.
ســـەالحەددینى  الیەنـــى  دەبوایـــە  کاتیشـــدا  لەهەمـــان 
ئەیووبـــى بگـــرێ لەملمالنێیەکانـــى لەگـــەڵ زەنگیـــەکان و 
ئیـــدى هیـــچ ســـوودێک نابینـــێ لەمانـــەوەى لەحـــەڕڕان لەژێـــر 
ســـەروەریى موســـڵ و فەرمانڕەوایەتیـــى موجاهیدەددیـــن 

قایمـــاز)١0(.
زێدەڕۆیـــى ناکەیـــن ئەگـــەر لێـــرەدا بڵێیـــن کـــە موزەفەرەددیـــن 
ـــەالحەددین  ـــتگیریى س ـــووە پش ـــەوە نەب ـــى ئ ـــورو پەرۆش گۆگب
لەشـــەڕەکانى لەگـــەڵ زەنگیەکانـــدا بـــکا لەبـــەر خۆشەویســـتیى 
بـــۆ ســـەالحەددین، بەقـــەدەر ئـــەوەى پەرۆشـــى تۆڵەکردنـــەوە 
ـــەز  ـــگاى لەح ـــە رێ ـــەى ک ـــازى جێگرەک ـــڵ و قایم ـــووە لەموس ب

ـــوو. ـــى گرتب و پالنەکان
ــەواوى الى  ــورو بەتـ ــن گۆگبـ ــێوەیە موزەفەرەددیـ بـــەم شـ
دژى  لەشـــەڕەکانى  بەشـــداریى  و  گـــرت  ســـەالحەددینى 

زەگیـــەکان لەموســـڵ و شـــوێنەکانى دیکـــەش کـــرد.
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پەڕاوێزەکانى)٤(:
١-ابن شداد: سيرة صالح الدين ص٥2

ـــوب  ـــن اي ـــب اب ـــي مناق ـــوب ف ـــفاء القل ـــم( ش ـــن ابراهي ـــد ب ـــي: )احم   الحنبل
ـــام ١٩78م ص٩١. ـــة ع ـــون العراقي ـــة والفن ـــيد وزارة الثقاف ـــم رش ـــق ناظ تحقي

رشيد الجميلي: دولة االتابكة في الموصل بعد عمادالدين ص١2٦/١2٥
.Sellon: Op. Cat. Vol. 1, P.568

2-ابن االثير: الكامل ج١١ حوادث ٥7٦هـ
  العيني: عقد الجمان مصدر سابق ج١2 رقم ٦0١ حوادث ٥7٦هـ

3-عبدالقادر طليمات: مظفرالدين كوكبورى ص77
٤-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٥ ص20٤

  ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص١0٩
٥-عبدالقادر طليمات: المرجع السابق
٦-عبدالقادر طليمات: المرجع السابق

7-ابو شامة كتاب الروضتين ج2 ص30
8-عبدالقادر طليمات: مظفرالدين كوكبورى ص8١

٩-عبدالقـــادر طليمـــات: مظفرالديـــن كوكبـــورى ص82 نقـــال عـــن ابـــن 
العديـــم مخطـــوط ج2 لوحـــة 200 . ئەمـــە لەبـــەر ئـــەوەى مـــن نەمتوانـــى 

دەستنووســـەکە ببینـــم.
١0-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٥ ص20٤-20٥

   ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص١١٦.
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)5(
هەڵوێستىقایمازبەرامبەرهێرشىسەالحەددینبۆسەرموسڵ

لەساڵەکانى5٨1،5٧٨ک–11٨٢-11٨٣ز،11٨5-11٨6ز:

کـــردە  دەســـتى  موزەفەرەددیـــن  قایمـــاز،  لەڕقـــى 
پەیوەندیکـــردن بەســـەالحەددین و هانـــى دەدا بـــەرەو موســـڵ 
بـــێ و وا نیشـــانى دەدا کـــە شـــارەکە بێهێـــزە و پشـــێویى تێدایـــە 
و ئاســـانە بـــۆ داگیرکـــردن. نامەیەکیشـــى بـــۆ ســـەالحەددین 
نـــارد تێیـــدا پەلـــەى لێکـــرد بـــۆ ئـــەوەى لەفـــورات بپەڕێتـــەوەو 
لەهەمـــان کاتیشـــدا ئامادەییـــى تـــەواوى خـــۆى نیشـــاندابۆ 
ـــتنى.  ـــۆ سەرخس ـــێ ب ـــتى ب ـــى لەدەس ـــکردنى هەرچیەک پێشکەش
بەیرووتـــى  شـــارى  گەمـــارۆى  ســـەالحەددین  ئـــەوکات 
ــە  ــاڵى ٥78ک، ١١82-١١83ز. ئەمـ ــوو لەسـ ــتى دابـ خاچپەرسـ
واى لێکـــرد شـــارەکە بەجـــێ بێلـــێ و بەخێرایـــى بـــەرەو 

ــڵ)١(. ــى موسـ ــۆ ملکەچکردنـ ــکا بـ ــڕەوى بـ ــرە پێشـ جەزیـ
ـــورات هـــات و لەناوچـــەى  ـــەرەو ف ســـەالحەددین بەخێرایـــى ب
تورکمانـــان، لەنزیـــک حەلـــەب)2(، لەگـــەڵ موزەفەرەددیـــن 
پالنێکـــى  لەســـەر  رێککەوتـــن  دواى  کۆبـــۆوە.  گۆگبـــورو 
ســـەربازیى هاوبـــەش، ســـەالحەددین رۆیـــى و لەفـــورات 
پەڕیـــوەو ژمارەیـــەک ناوچـــەى لەخاکـــى جەزیـــرەى فـــورات 

داگیـــر کـــرد.
و  مەســـعوود  عیزەددیـــن  جووڵەکردنانـــەى  ئـــەو 
موجاهیدەددیـــن قایمـــاز لەموســـڵەوە بـــۆ دارا هیـــچ دادى نەدان، 
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ـــەدا دەیانویســـت  ـــەو جووڵەکردنان ـــان ل ـــدە هەردووکی هەرچەن
کار لەجووڵەکردنەکانـــى ســـەالحەددین بکـــەن، بـــەاڵم هـــەر 
ـــى  ـــە بەجووڵەکردن ـــەى ک ـــەو کات ـــڵ ل ـــۆ موس ـــەوە ب زوو گەڕان
ســـەالحەددینیان زانـــى کـــە لەفـــورات پەڕیوەتـــەوە بـــۆ 
ــەوەى لەچاوتێبڕینەکانـــى  ــۆ ئـ ــڵ بـ ــرەى موسـ خاکـــى جەزیـ

بیپارێـــزن)3(.
ئەوجـــا ســـەالحەددین تووانـــى رەهـــا بگـــرێ، هەرچەنـــدە 
زۆر بەهێـــز و پارێـــزراو بـــوو و بەســـەر هاوپەیمانەکـــەى 
ـــەو  ـــەربارى ئ ـــڕى، س ـــوروى داب ـــن گۆگب ـــۆى، موزەفەرەددی خ

ــوون)٤(. ــتى دا بـ ــن دەسـ ــدا لەبـ ــە لەحەڕانـ ــەى کـ دابڕانانـ
و  مەســـعوود  لەعیزەددیـــن  لێـــدان  واتـــە  ئـــەوەش 
ـــان  ـــەى دوژمنەکەی ـــى پێگ ـــاز و بەهێزکردن ـــن قایم موجاهیدەددی
ـــەى  ـــى دیک ـــد ناوچەیەک ـــى چەن ـــەوەش توان ـــورو. دواى ئ گۆگب
ــە  ــەش لەناوچـ ــتى، بەمـ ــر دەسـ ــە ژێـ ــڵ بخاتـ ــەر بەموسـ سـ
بەســـەرداگرتنى  دەســـتى  کـــردەوەو  رووت  پارێزراوەکانـــى 
ئاســـانتر کـــرد لـــە ١١ى رەجەبـــى ســـاڵى ٥78ک/١0ى تشـــرینى 

دووەمـــى ســـاڵى ١١82ز)٥(.
بـــۆ  ســـەالحەددین کۆبوونەوەیەکـــى ســـەربازیى گرێـــدا 
رایـــەکان  هەمـــوو  و  موســـڵ  کاروبـــارى  تاوتووکردنـــى 
لـــەدوو راى جیـــاوازدا کـــورت کرانـــەوە کـــە یەکێکیـــان داواى 
هێرشـــکردنە ســـەر شـــەنگالى دەکـــرد پێـــش موســـڵ و راى دووەم 
ــە  ــرد چونکـ ــڵى دەکـ ــەر موسـ ــبردنە سـ ــەر هێرشـ داواى یەکسـ
ــەر  ــەش هـ ــەنگال و هیدیکـ ــەوا شـ ــەوێ ئـ ــڵ بکـ ــەر موسـ ئەگـ
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ـــر لێدانەکانـــى ســـوپاى شـــەڕکەر دەکـــەون. ـــەوە لەژێ لەخۆیان
و  گۆگبـــورو  موزەفەرەددیـــن  دوژمنکاریـــى  لێـــرەوە 
ــک  ــەوت، کاتێـ ــڵ دەرکـ ــۆ موسـ ــکرا بـ ــى بەئاشـ الیەنگرەکانـ
ـــە  ـــرش بکەن ـــار هێ ـــە یەکەمج ـــوو ک ـــەدا ب ـــەو رای ـــەڵ ئ ـــە لەگ ک
ســـەر موســـڵ. ئەمـــەش واى لەســـەالحەددین کـــرد بـــەرەو 
ئـــەو بیرۆکەیـــە بچـــێ و گەمـــارۆى ســـەر موســـڵ جێبەجـــێ 
ـــەوە دەکا  ـــۆ ئ ـــاژە ب ـــیر ئام ـــن ئەس ـــووس ئیب ـــکا)٦(. مێژوون ب
ــورو و  ــەرەى گۆگبـ ــووە بـ ــش چـ ــرەددین محەمەدیـ ــە ناسـ کـ
ـــى  ـــو پابەندبوونێک ـــەالحەددین، وەک ـــە س ـــى زۆرى دای پارەیەک
ـــەردا  ـــڵى بەس ـــى، موس ـــەوەى دواى داگیرکردن ـــۆ ئ ـــیى، ب کەس
ــێلگیرانە  ــارەکە شـ ــى شـ ــى گەمارۆدانـ ــە لەکاتـ ــڕێ، بۆیـ ببـ

ــرد)7(. ــەڕى دەکـ شـ
عیزەددیـــن مەســـعوود پەیمانـــى دایـــە موجاهیدەددیـــن قایمـــاز 
بـــۆ ئـــەوەى سەرپەرشـــتیى تـــەواوى ئـــەو ئامادەکاریانـــە 
ــەر  ــران لەبەرامبـ ــڵ دەکـ ــردن لەموسـ ــۆ بەرگریکـ ــە بـ ــکا کـ بـ
گەمارۆدانـــى ســـەالحەددین ئەیووبیـــدا. قایمازیـــش چەنـــد 
رێکارێکـــى گرتنەبـــەر بـــۆ ئـــەوەى ئـــەو بەرگریانـــە بەهێـــز 
بۆیـــە  بکەنـــەوە،  بـــەرز  ســـەربازەکانى  ورەى  و  بـــن 
پارەیەکـــى زۆرى دەرهێنـــا و بەســـەریاندا دابەشـــى کـــرد بـــۆ 
ـــاو موســـڵ.  ـــان لەســـەر شـــەڕێکى دەســـتەویەخە لەپێن هاندانی
ـــى  ـــا و چەک ـــارۆدان هێن ـــى گەم ـــۆ کات ـــى شـــەڕکردنى ب کەلوپەل
ــەر  ــا کارى لەسـ ــت. هەروەهـ ــتە بەردەسـ ــۆرى خسـ جۆراوجـ
دابینکردنـــى خۆراکـــى پێویســـت کـــرد بـــۆ ئـــەوەى نرخیـــان 
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ـــە وەکـــو  ـــەوەو تووشـــى پەشـــۆکاوى نەبـــن، ئەوان ـــەرز نەبێت ب
ئامادەکاریـــەک بـــۆ گەمارۆدانێکـــى مـــاوە درێـــژ.

ـــاو  ـــردى لەپێن ـــات ک ـــەوەى لەدەســـتى ه ـــاز ئ بەگشـــتى، قایم
مانـــەوەى بـــەرەى موســـڵ بەتونـــدى و یەکگرتوویـــى، بەرامبـــەر 
گەمـــارۆى ســـەالحەددین و بـــۆ ئەوەیـــش کـــە دانیشـــتووانەکەى 
ــۆى  ــووە هـ ــە بـ ــەوە. ئەمـ ــاو بمێننـ ــر گونجـ ــە لەگەڵیەکتـ بـ
هێوربوونـــەوەى خەڵـــک و ئارامبوونى دەروونیان و شـــارەکەش 
ـــان  ـــارۆدا. لەهەم ـــەر گەم ـــەربەرز لەبەرامب ـــى س ـــووە قەاڵتێک ب
کاتـــدا قایمـــاز ئەوەشـــى لەبیـــر نەکـــرد کـــە شـــارەکانى دیکـــەى 
ســـەر بەموســـڵ پـــڕ بـــکا لەجەنـــگاوەر و کەلوپەلەکانیـــان و 
ناردنـــى ئازووقـــە و کەلوپەلـــى پێویســـت وەکـــو جەزیـــرەى 

ـــەش)8(. ـــل و هیدیک ـــەنگال و ئەرب ـــەر و ش ـــن عوم ئیب
وە بـــۆ ئـــەوەى قایمـــاز پالنـــە ســـەربازیەکەى توندتـــر 
بـــکا، فەرمانـــى بەســـەربازەکانى کـــرد کـــە نەچنـــە دەرێ 
بـــۆ بەگژداچوونـــى هێزەکانـــى ســـەالحەددین لـــەدەرەوەى 
لەپشـــت  لەســـەریان  پێویســـتە  بەڵکـــو  شـــوورایەکە، 
ـــەن و  ـــدا بک ـــەڕتەقەیان لەگەڵ ـــى ش ـــووراکانەوە بەبەردەوام ش
ـــەوەى  ـــو ئ ـــە دەرەوە، وەک ـــرد بچن ـــتى ک ـــەر پێویس ـــا ئەگ تەنی
کـــە کاتێـــک روویـــدا کـــە ســـەالحەددین ئاگرهاوێژەکانـــى 
و  دەگـــرت  لەشـــارەکە  پێیـــان  ئاگـــرى  و  دامەزراندبـــوو 
ــى  ــێوەى هێزێکـ ــەر شـ ــوون لەسـ ــڵ ناچاربـ ــى موسـ پیاوەکانـ
ـــاو  ـــەالحەددین لەن ـــژى س ـــە دەرەوە و ئاگرهاوێ ـــدا بچن گیانفی
ببـــەن و پارچەکانـــى دەســـت بەســـەردا بگـــرن و بگەڕێنـــەوە 
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ــان. ــەنگەرەکانى خۆیـ ــۆ سـ بـ
ئاگرهاوێـــژ  شووراکانیشـــدا  لەنـــاوەوەى  هەروەهـــا 
ـــاران دەکـــرد  ـــن کـــە هێزەکانـــى ســـەالحەددینیان ئاگرب دامەزرێن
کـــە لـــەدەرەوەى شـــووراکاندا بـــوون. پاشـــان قایمـــاز  هەمـــوو 
رێبازەکانـــى شـــەڕکردنى بەردەســـت و گونجـــاوى پەیڕەوکـــردن، 
ـــەوەى واى  ـــوو ل ـــى ب ـــە بریت ـــا ک ـــى بەکارهێن ـــە رێبازێک لەوان
ـــەر،  ـــە س ـــاکاوى دەکات ـــێکى لەن ـــە هێرش ـــد ک ـــن گەیان لەدوژم
ـــوو  ـــەربازەکانى کردب ـــک لەس ـــى بەکۆمەڵێ ـــە فەرمان ـــەوەى ک ب
ــە  ــرت کـ ــان هەڵدەگـ ــرى گۆگردیـ ــراى ئاگـ ــە چـ ــەى کـ لەوانـ
لـــەدەرگاى )ئەلســـەر(ىقەاڵتەکەبچنەدەرێ بـــۆ ســـەر رووبـــارى 
دیجلـــەى نزیکیـــان و ئاگـــرەکان گـــەش بکەنـــەوە، پاشـــان لەنـــاو 
رووبارەکـــەدا بیکوژێننـــەوە. ئەمـــە لەئەنجامـــدا ســـەالحەددینى 
ترســـاند و ناچـــارى کـــرد کـــە لـــەدووری شـــووراکانى شـــارەکە 

ـــاکاودا)٩(. ـــێکى لەن ـــى هێرش ـــەوە لەترس ـــەو بکات ش
هەمـــوو ئـــەو رێکارانـــە و هیدیکـــەش یارمەتیدەربـــوون 
بـــۆ شکســـت پێهێنانـــى گەمـــارۆى یەکەمـــى ســـەر موســـڵ و 
ــە ٦ى  ــێ بێڵـــێ و لـ ــڵ بەجـ ــوو موسـ ــار بـ ســـەالحەددین ناچـ
شـــەعبانى ســـاڵى ٥78ک/١٥ى کانوونـــى یەکەمـــى ســـاڵى 
١١82ز)١0( و بـــڕوا بـــۆ شـــەنگال. بـــەم شـــێوەیە پالنـــە 
گەمارۆیەکـــە  و  ســـەرکەوتن  قایمـــاز  بەرگریکارەکانـــى 
ـــەر  ـــى س ـــدە موســـڵ زۆر لەناوچەکان ـــا، هەرچەن ـــتى هێن شکس
ـــەو شکســـتەى ســـەالحەددین  ـــەاڵم ئ بەشـــارەکەى لەدەســـتدا، ب
لەموســـڵ بـــووە ســـەرکەوتن لەشـــەنگال و تووانـــى کۆنتڕۆڵـــى 
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شـــارەکە بـــکا. هەرچەنـــدە موســـڵ شـــەنگالى لەدەســـتچوو، 
ئـــەو شـــوێنە ســـتراتیجیە گرنگـــەى، بـــەاڵم بەدەســـت بەســـتراوى 
ـــردە  ـــتى ک ـــو دەس ـــەو رووداوە، بەڵک ـــەر ئ ـــەوە لەبەرامب نەمای
هیوایـــەى  بـــەو  ناوچەکـــە  بەمیرەکانـــى  پەیوەندیکـــردن 
یارمەتیەکـــى پشـــتیووانیکردنى لێیانـــەوە دەســـتکەوێ بـــۆ 
ـــى ســـەالحەددینى  ـــەر چاوتێبڕینەکان ـــێ لەبەرامب ـــەوەى بتوان ئ

ــتێتەوە. ــدا بووەسـ ئەیووبیـ
ئـــەوەى گرنـــگ بـــوو، ئـــەو پەیوەندیانـــە بـــوون کـــە 
و  لەنێـــوان  لێکەوتـــەوە  هاوپەیمانیەتێکـــى  لەئەنجامـــدا 
ـــەالحەددین  ـــە س ـــەى ک ـــارزن، لەوکات ـــس و ئ ـــن و بەدلی ماردی
شـــەنگالى داگیرکردبـــوو)١١(. بـــەاڵم ئـــەو گردبوونەوەیـــەش 
ـــکردن  ـــایانى باس ـــکا ش ـــتێک ب ـــى ش دژى ســـەالحەددین نەیتوان
بـــێ، لەکاتـــى رووبەڕووبوونـــەوە لەگـــەڵ ســـەالحەددینى 
ـــە  ـــەرزم(، چونک ـــدى )ح ـــک گون ـــى لەنزی ـــى، نەیتووان ئەیووب
گردبـــووەوەکان یەکســـەر دواى ئـــەوەى هێـــزى ســـەالحەددین و 
ــرد. ــان لێکـ ــى، باڵوەیـ ــەرکردنیان بینـ ــەواوى شـ ــاى تـ توانـ

عیزەددیـــن  هێزەکانـــى  بەســـەر  ســـەالحەددین  لێـــرەدا 
مەســـعوود و موجاهیدەددیـــن قایمـــازى هاوپەیمانـــى لەموســـڵ 
ســـەرکەوت. ئـــەوەش لەئەنجامـــدا بـــووە هـــۆى داگیرکردنـــى 

ــڵ)١2(. ــى موسـ ــازە لەموڵکەکانـ ــەى تـ ــەى دیکـ ناوچـ
کـــەوت،  موســـڵ  بـــەر  بەتونـــدى  کـــە  لێدانـــەى  ئـــەو 
بـــۆ حەلـــەب  بـــوو لەداگیرکردنـــى ســـەالحەددین  بریتـــى 
لەســـاڵى ٥7٩ک/١١83ز، ئـــەوە واتـــاى شکســـت هێنانـــى 



77

والیی ئەربل و موسڵ ٥٩٥/٥٥٩ کۆچى - ١١٩٩/١١٦٤ زایینى

پالنـــە ســـەربازیەکانى موجاهیدەددیـــن قایمـــاز بـــوو)١3(. 
موجاهیدەددیـــن قایمـــاز لەکۆتاییەکانـــى ئـــەو ســـاڵەدا، ٥7٩ک، 
ــەرەتاکانى  ــا سـ ــوو و هەتـ ــردن بـ ــن و بەندیکـ ــى گرتـ تووشـ
ســـاڵى ٥80ک/نیســـانى ١١8٤ز، کـــە بـــەردرا بـــۆ ئـــەوەى 
ـــەر  دەســـت بەئەرکـــى بەرگریکـــردن لەموســـڵ بکاتـــەوە لەبەرامب

گەمـــارۆى دووەمـــى ســـەالحەددینى ئەیووبـــى دا)١٤(.
ئـــەوەى کـــە گرنگـــە، قایمـــاز لەبەندیخانـــە دەرچـــوو و 
ــەاڵتەکانى  ــى و دەسـ ــتکردن بەئەرکەکانـ ــۆ دەسـ ــەوە بـ گەڕایـ
خـــۆى بەتـــەواوى، وەکـــو ئـــەوەى پێـــش گرتنـــى هەیبـــوو، 
ــوو  ــا نەبـ ــۆى دڵنیـ ــودى خـ ــەاڵم خـ ــەوە، بـ ــت هێنایـ بەدەسـ
لەمیرەکانـــى زەنگـــى، ئەوانـــەى کـــە چاکەیـــان بەســـەریەوە 
هەبـــوو و دۆخەکـــەش وەکـــو پێشـــوو نەمابـــوو و گۆڕابـــوو، 
ـــاڵ  ـــە پ ـــەر چووبوون ـــن عوم ـــرەى ئیب ـــل و جەزی ـــە ئەرب چونک
ـــتى  ـــڵەژانى هەڵوێس ـــەوەش ش ـــەالحەددین)١٥(. ئ ـــى س رێزەکان

موجاهیدەددیـــن قایمـــاز و موســـڵى پتـــر کردبـــوو.
کێشـــەى ئەربـــل و جەزیـــرەى ئیبـــن عومـــەر ببـــووە ئـــەو 
ــەالحەددین و  ــوان سـ ــانەکانى نێـ ــە دانووسـ ــەبەردەى کـ تاشـ
موســـڵى لەســـەر وردوخـــاش بـــوو، ئـــەوەى کـــە پەیوەســـت 
کۆتایـــی  و  لەنێوانیانـــدا  بـــەردەوام  بەئاشـــتەوایى  بـــوو 
هێنـــان بەناکۆکیـــەکان و ئەرکـــە هاوبەشـــەکان لەبەرامبـــەر 

ــا)١٦(. ــک بخـ ــە رێـ ــى ناوچەکـ دوژمنەکانـ
لەڕاســـتیدا گرتنـــى قایمـــاز و بەندکردنـــى، هۆکارێکـــى 
ســـەرەکى بـــوو بـــۆ شـــێواندنى بـــەرەى ناوخـــۆ لەموســـڵ و 
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ـــو دەســـتى  ـــدا ســـەالحەددین چـــاوى بڕیبوویێ ـــان کاتیش لەهەم
کردبـــوو بەهێـــرش کردنـــە ســـەر موســـڵ و ســـەرلەنوێ 
گەمارۆدانیـــەوە)١7(. ئـــەوەش پاڵـــى بەعیزەددینـــى میـــرى 
ــەرى  ــبێ و بـ ــاز خۆشـ ــەوەى لەقایمـ ــۆ ئـ ــا بـ ــارەکەوە نـ شـ
بـــدا، بـــۆ ئـــەوەى ســـەرلەنوێ بـــۆ ســـەالحەددینى ئەیووبـــى 
بێتـــەوە مەیـــدان. ئـــەو گرتنـــە بەڵگەیـــە لەســـەر نەبوونـــى 
بەرچاوڕوونـــى و کەمتەرخەمـــى لەکاروبـــارى سیاســـیدا، 
لەالیـــەن عیزەددیـــن مەســـعوود و ئەگـــەر دەســـتوەردانى 
)پەهلـــەوان( خاوەنـــى هەمـــەدان و ئەلجەبـــەل نەبووایـــە، 
کـــە زۆرى لـــەال ســـەخت بـــوو موســـڵ بـــەو الوازیـــە ببینـــێ 
لەبەرامبـــەر ســـەالحەددیندا، بۆیـــە هەوڵـــى دا بـــۆ بەردانـــى 
ــەر  ــش لەبـ ــعوود و ئەویـ ــن مەسـ ــەن عیزەددیـ ــاز لەالیـ قایمـ
بەرژەوەنـــدى قایـــل بـــوو، دەنـــا قایمـــاز هەتـــا ماوەیەکـــى 

ــەوە. ــەریەوە دەمایـ ــت بەسـ ــەر بەدەسـ ــژ هـ درێـ
هەرکـــە  قایمـــاز  موجاهیدەددیـــن  کـــە  ئەوەیـــە  گرنـــگ 
لەبەندیخانـــە دەرچـــوو، هاتـــەوە ســـەر کارەکانـــى پێشـــووى، 
ئـــەوەش بەڵگەیـــە کـــە موســـڵ پێویســـتیى بەخزمـــەت و 
ـــتنى  ـــە داڕش ـــردەوە ب ـــتى ک ـــدى دەس ـــووە. ئی ـــى هەب ئەرکەکان
ـــبەران و  ـــەوەى هێرش ـــۆ بەرپەرچدان ـــەرلەنوێ ب ـــى س پالنەکان
وەســـتان لەبەرامبـــەر ســـەالحەددین، بـــۆ ئـــەوەى ناچـــارى بـــکا 
واز لـــە بیرکردنـــەوە لەگەمـــارۆدان و ســـەرلەنوێ هێرشـــکردنە 

ســـەر موســـڵ بێنـــێ.
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پەڕاوێزەکانى)٥(:
١-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤82-٤83 حوادث ٥78هـ

   ابو شامة: كتاب الروضتين ج2 ص30 نقال عن االصفهاني
Sellon. Op. cat.Vol.1 P. 576

2-ابو شامة: كتاب الروضتين ج2 ص30 عن ابن ابي علي
   ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص١١٦

3-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤83 حوادث ٥78هـ
٤-ابو شامة: كتاب الروضتين ج2 ص32

=ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤83-٤8٤ دەڵێ: داگیرکردن لە جەمادى یەکەم ٥78ک.
ابن شداد: االعالق الخطيرة ج3 ق١ ص٩٦-٩7

٥-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٥ ص20٥
ـــم 2٥٤  ـــت رق ـــة الكوي ـــم جامع ـــة ميكروفيل ـــخ االزمن ـــي: تاري ـــان الدويه    اصطف
ورقـــة ٩٩ب دەڵـــێ: ســـەالحەددین گەمـــارۆى موســـڵى بـــۆ یەکـــەم جـــار لـــە ســـاڵى 

٥77ک/١١8١ز دا و ئـــەوەش هەڵەیـــە.
ابو الفضايل الحموي: التاريخ المنصوري ص١87

٦-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤8٤-٤8٦
   ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص١١8
7-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤8٤-٤8٦
  ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص١١٩

8-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤8٥ مصدر سابق
   ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص١١٩  

   العيني: عقد الجمان ميكروفيلم جامعة الكويت ج١2 رقم٦0١ حوادث ٥87هـ
٩-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤8٦

   ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص١2١-١22
١0-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤8٦

   ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص2١8-2١٩
   ابو الفداء: المختصر ج3 ص٦٥

   ابن العماد الحنبلي: ضذرات الذهب ج٤ ص2٥٩
١١-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٤8٩

    ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص١33
١2-ابن شداد: سيرة صالح الدين ص٥8 تحقيق جمال الشيال

   االيوبي: مضمار الحقائق ص١١3-١١٤
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Sellon, Op. Cit. Vol. 1 P. 577
S. L. Poole Saladin P. 171-172
١3-ابو الفداء: المختصر ج3 ص٦٦

   ابن الوردي: تتمة المختصر ج2 ص١33
Selton. Op. Cit. Vol. 1 P. 578

١٤-شـــوێنێکى تایبەتـــى بـــۆ گرتنـــى موجاهیدەددیـــن قایمـــاز تەرخـــان 
دەکەیـــن دواى تەواوبوونـــى هەڵوێســـتەکەى لەپێـــش هێرشـــەکانى ســـەالحەددینى 

ئەیووبـــی بـــۆ ســـەر موســـڵ و موڵکەکانـــى لەناوچەکـــەدا.
١٥-ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص١٥٦

العيني: عقد الجمان ميكروفيلم جامعة الكويت رقم ٦02 حوادث ٥7٩هـ
١٦-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٥00-٥02 ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص١٥٦

سبط الجوزي: مراة الزمان ج8 ق١ ص378
١7-العيني: عقد الجمان ج١3 ميكروفيلم جامعة الكويت رقم ٦02 حوادث ٥7٩هـ
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)6(
پالنىقایمازدژىسەالحەددینوچاوتێبڕینەکانىلەجەزیرەو

موسڵساڵى5٨٠ک/11٨4-11٨5ز:

قایمـــاز دەســـتى کـــردەوە بەپالندانـــان بـــۆ راگرتنـــى گەمـــارۆى 
ســـەرلەنوێى ســـەر موســـڵ لەالیـــەن ســـەالحەددین کـــە هەمـــوو 
ـــى موســـڵ  ـــۆ خســـتنى ئیمارەت ـــوو ب ـــى تەرخـــان کردب ئەرکەکان
و لکاندنـــى بەســـەروەیەکانى خۆیـــەوە بەهـــەر رێگایـــەک بـــێ. 
قایمازیـــش دەســـتى کردبـــووە گـــەڕان بـــەدواى هاوپەیمانیـــى 
بـــۆ موســـڵ و بەخـــۆى چـــووە الى شەمســـەددین  نـــوێ 
پەهلەوانـــى خاوەنـــى ئەلجەبـــەل و هەمـــەدان، ئـــەوەى کـــە 
لەکاتـــى بەندکردنەکـــەى نێوەندگیریـــى کردبـــوو بـــۆ بەردانـــى. 
ـــرد  ـــراى و داواى لێک ـــەالنى ب ـــزڵ ئەرس ـــووە الى ق ـــا چ هەروەه

ـــدەن. ـــى ب ـــن و یارمەتی ـــەوە بچ بەهانای
خاوەنـــى  ئەرســـەالنى  بەقـــزڵ  پەیوەندیـــى  یەکەمجـــار 
ــان کـــرد، ئەویـــش بەگەرمـــى پێشـــوازیى لێکـــرد  ئازەربایجـ
و ویســـت و ئارەزووێکـــى زۆرى نیشـــاندا بـــۆ رێگریکـــردن 
پەیمانـــى  کـــە  بەجۆرێـــک  ئەیووبـــى،  لەســـەالحەددینى 
دابـــووێ هـــەر یارمەتیەکـــى کـــە لەدەســـتى بـــێ پێشکەشـــى 
ـــراى و  ـــى ب ـــە پەهلەوان ـــە بگەیەنێت ـــى دا هەواڵەک ـــکا و پەیمان ب
هاویکاریـــى بـــکا لـــەم بارەیـــەوەو رایگەیاندبـــوو کـــە پێویســـت 
ـــەر  ـــە ه ـــکا، چونک ـــوە ب ـــى پێ ـــاز بەخـــۆى پەیوەندی ـــاکا قایم ن
خـــودى خـــۆى بـــۆ ئـــەم کارە بەســـە. یەکســـەر ســـێ هـــەزار 
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ــاردن بـــۆ  جەنگاوەریشـــى ئامادەکـــرد و لەگـــەڵ قایمـــازى نـ
ســـەرکوتکردنى ئەربـــل کـــە الیەنگریـــى ســـەالحەددینى کردبـــوو 
لەملمالنێیەکانـــى لەگـــەڵ موســـڵ و بەقایمـــازى گوتبـــوو: 

ــەم«)١(. ــن دەیکـ ــرى مـ ــۆ هەڵیدەبژێـ ــەوەى تـ »ئـ
ـــەڕى  ـــەى ش ـــى رێچک ـــاز پەیڕەوی ـــى قایم ـــەربازە نوێیەکان س
ئابووریـــان کـــرد لەهێرشـــەکەیان بـــۆ ســـەر ئەربـــل، بـــۆ ئـــەوەى 
ناچـــارى بکـــەن ســـەرلەنوێ ملکـــەچ بکاتـــەوە بـــۆ موســـڵ و 
کێڵگـــە کشـــتوکاڵیەکانیان تێکـــدا و ماڵەکانیـــان تـــااڵن کـــرد 
و ژنیـــان بەدیـــل گرتـــن و ئەوپـــەڕى توندوتیژیـــان لـــەدژى 
دانیشـــتووان پەیـــڕەو کـــرد. لەگـــەڵ ئەوانەشـــدا زەینەددیـــن 
ـــى  ـــد و تووان ـــاوازەى نووان ـــى ن ـــەى ئازایەتیەک یوســـفى میرەک
ئـــەو هێرشـــە دڕندانەیـــە رابگـــرێ و نەیەڵـــێ ســـەرکەوتن 

بەدەســـت بێنـــن)2(.
ـــى هێرشـــکردنە  ـــزڵ لەکات ـــاز و ق ـــا ســـەربازانى قایم هەروەه
ـــرد  ـــڕەو ک ـــان پەی ـــدان و کاولکردنی ـــەى تێک ـــل رێچک ســـەر ئەرب
و چەنـــد کردەوەیەکیـــان ئەنجامـــدا کـــە هیـــچ شـــایانى ژن و 
ـــە پەشـــیمان  ـــەو کردەوان ـــاز ل ـــوو. قایم ـــرەکان نەب ـــداڵ و پی من
بـــوو و زۆرجـــاران ســـەرکۆنەى ناخـــى خـــۆى دەکـــرد و دەیگـــۆت: 
لـــە تۆڵـــەى ئـــەوەى عەجەمـــەکان بەئەربلیـــان کـــرد، خـــودا 

ـــزام دەدا)3(. س
پەالماردانـــى ئەربـــل کـــە یەکێـــک بـــوو لەئەندامەکانـــى بـــەرەى 
شـــەڕکەرى ســـەالحەددین، بـــووە هـــۆى جوواڵندنـــى زگڕەشـــیە 
ـــارودۆخ  ـــەوکات ب ـــى کـــە ئ شـــاراوەکانى ســـەالحەددینى ئەیووب
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ـــە  ـــرش بکات ـــکا و هێ ـــڕەوى ب ـــڵ پێش ـــەرەو موس ـــەى دەدا ب رێگ
ـــە١٩ى  ـــى ل ـــى ئەربل ـــش نامەبەران ـــى کاتێکی ـــەرى، بەتایبەت س
ــاڵى  ــى سـ ــاڵى ٥80ک/27ى ئەیلوولـ ــرەى سـ ــادى ئاخیـ جەمـ
ــەر  ــەرکەوتنیان بەسـ ــوژدەى سـ ــە مـ ــتن کـ ١١8٤ز)٤(. پێگەیشـ
قایمـــاز و هاوپەیمانەکانـــى پێبـــوو، هەنـــدەى دیکـــە کەوڵـــى 

ـــوو)٥(. ـــا ب پڕب
ــە  ــەوەى کـ ــاڵى ٥80ک/١١8٤-١١8٥ز، ئـ ــە لەسـ بارودۆخەکـ
پەیوەندیـــى هەبـــوو بەملمالنێـــى نێـــوان موســـڵ و ســـەالحەددین، 
بەدڵـــى ســـەالحەددین بـــوو، چونکـــە تووانـــى لـــەو ســـاڵەدا 
رێککەوتنێـــک لەگـــەڵ میـــرى تەڕابوڵســـى)٦( خاچپەرســـت 
گـــرێ بـــدا بـــۆ ئـــەوەى دەســـتى بەتـــاڵ بـــێ بـــۆ موســـڵ. پاشـــان 
ـــۆ  ـــق ب ـــتبوونە دیمەش ـــى گەیش ـــى عەباس ـــى خەالفەت نامەبەران
ناوەندگیـــرى کـــردن لـــەو ملمالنێیـــە و ناکۆکیـــەکان نەیەڵـــن و 
ـــووە  ـــانانە نەب ـــەو دانووس ـــەاڵم ئ ـــەن، ب ـــک بخ ـــەکان رێ ئەرک
ـــەو  ـــۆى نەخۆشـــکەوتنى ئ ـــۆى ئاشـــتەواییەکى خـــوازراو بەه ه
دوو نامەهەڵگـــرەى کـــە لەبەغـــدادەوە نێردرابـــوون و تەنانـــەت 
مردنیشـــیان لەڕێگـــەى گەڕانەوەیـــان، دواى نەخۆشـــکەوتنیان، 
ـــەرەو  ـــدا ب ـــە()7( لەڕێگەیان ـــەوە )ئەلڕەحب ـــەوەى بگەن ـــش ئ پێ

ـــداد. بەغ
بـــەاڵم هەرچۆنێـــک بـــێ ســـەالحەددین لەســـەرەتاى ســـاڵى 
٥8١ک/٤ى نیســـانى ١١8٤ز)8( بـــەرەو موســـڵ رۆیـــى و تووانـــى 
بەخـــۆى و کۆمەڵێـــک لەفـــورات بپەڕنـــەوەو کۆنتڕۆڵـــى چەنـــد 
ناوچەیەکـــى کـــرد و بـــەرەو موســـڵ پێشـــڕەویان کـــرد و 



84

والیی ئەربل و موسڵ ٥٩٥/٥٥٩ کۆچى - ١١٩٩/١١٦٤ زایینى

ـــى  ـــە ١١ى رەبیعولئەوەل ـــک شـــارەکە ل لەئیســـماعیلیات لەنزی
٥8١ک/١2ى حوزەیرانـــى ١١8٥ز)٩( دابـــەزێ و لەوێش هێزەکانى 
ـــى گەیشـــتنێ و ئەویـــش لـــەالى خۆیـــەوە نامەهەڵگرانـــى  ئەربل
ـــێ  ـــەى عەباســـى رابگەیەن ـــەوەى بەخەلیف ـــۆ ئ ـــاردە بەغـــداد ب ن

ـــڵە)١0(. ـــى موس ـــای کۆنتڕۆڵکردن ـــە بەتەم ک
ـــو  ـــتا، بەڵک ـــتراوى نەوەس ـــت بەس ـــش بەدەس ـــەاڵم قایمازی ب
ســـەربازەکانى رێکخســـتنەوەو پـــارەو چەکـــى دانـــێ و خـــواردن 
و ئازووقـــەى بـــۆ دابیـــن کـــردن، وەکـــو ئامادەکاریـــەک بـــۆ 
ــەوەى  ــۆى ئـ ــووە هـ ــەوەش بـ ــەن. ئـ ــى درێژخایـ گەمارۆیەکـ
نەبـــێ.  ســـوودێکى  هیـــچ  ســـەالحەددین  گەمارۆیەکـــەى 
پیاوەکانـــى موســـڵ بەرگریەکـــى گەورەیـــان نیشـــاندا لەبەرامبەر 
ســـەالحەددین تـــا ئـــەو ئاســـتەى کـــە بیـــرى لـــەوە کـــردەوە ئـــاو 
لەســـەر شـــارەکە ببـــڕێ بـــۆ ناچارکردنـــى دانیشـــتووانەکەى 
بـــۆ ملکەچکردنیـــان بـــۆى. ســـەرچاوەکان جەختیـــان کردۆتـــەوە 
ـــوو  ـــرى لەتێن ـــەالحەددین بی ـــتى س ـــە بەڕاس ـــەوەى ک ـــەر ئ لەس
و برســـیکردنى خەڵکـــى شـــارەکە کردۆتـــەوەو ئەندازیارانیشـــى 
هێنـــاون، لەوانـــە فەخرەددیـــن ئەبـــو شـــوجاعى بەغـــدادى، 
بـــۆ لێکۆڵینـــەوە لەئەگـــەرى الدانـــى رێـــڕەوى رووبـــارى 
دیجلـــە. ئـــەو ئەندازیارانـــەش پێیـــان نیشـــانداوە کـــە الدانەکـــە 
ـــى  ـــوون و درێژی ـــى تێچ ـــرە زۆری ـــەوەى رێگ ـــەاڵم ئ ـــرێ، ب دەک

ـــە)١١(. ـــەو الدان ـــۆ ئ ـــتە ب ـــە پێویس ـــەى ک ـــەو ماوەی ئ
لەکۆتایـــى رەبیعولئاخـــرى ســـاڵى ٥80ک/30 تەمـــووزى 
لەناوچەکانـــى  رووداوەکان  پەرەســـەندنى  لەبـــەر  ١١8٥ز، 
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دیکـــەى خاکـــى جەزیـــرەى فوراتـــى، ســـەالحەددین موســـڵى 
فەرمانڕەواییـــى  ناکۆکـــى لەســـەر  بەجێهێشـــت، چونکـــە 
بـــوو  جەزیـــرە  لەشـــارەکانى  یەکێـــک  کـــە  )خـــەاڵت( 
لەدیاربەکـــر، بـــووە هـــۆى بانگهێشـــتکردنى بـــۆ ئـــەوەى لـــەوێ 
ئامـــادە بـــێ، بۆیـــە بەخێرایـــى رۆیشـــت)١2( و لـــەو ناوچەیـــەدا 
ژمارەیـــەک کـــردەى ســـەرکەوتووانەى ئەنجامـــدا، بـــەاڵم 
ـــەالحەددین  ـــیەکانى س ـــارەزووە کەس ـــت حەزوئ ـــتا لەئاس هێش
نەبـــوو، بۆیـــە بڕیـــارى دا بـــۆ جـــارى ســـێیەم بگەڕێتـــەوە 
ســـەر گەمارۆدانـــى موســـڵ، بـــەاڵم هەوڵەکانـــى ســـەالحەددین و 
ـــى  ـــا و نەیتووان ـــتیان هێن ـــارەش شکس ـــى ئەوج هاوپەیمانەکان
ـــرێ  ـــەى هەڵگ ـــوو گەمارۆیەک ـــاو شـــارەکە و ناچـــار ب ـــە ن بچێت
و بەنەخۆشـــیەوە شـــارەکە بەجـــێ بێلـــێ. بـــەاڵم رووداوەکان 
پەرەیـــان ســـەند و لەموســـڵ بـــەرەو ئاڕاســـتەیەکى دیکـــە 
ئاشـــتبوونەوەیان  پیاوەکانـــى هەوڵـــى  چـــوون، چونکـــە 
پەرتبـــوون  و  ناکۆکـــى  کـــە  بـــاوەڕەى  ئـــەو  لەســـەر  دا 
رێگـــەى ســـەرکەوتن بـــۆ دوژمـــن خـــۆش دەکا، بۆیـــە دەبـــێ 
لەگـــەڵ ســـەالحەددین پەیمـــان ببەســـتن کـــە نوێنەرایەتیـــى 
حەزوئارەزووەکانـــى موســـڵمانان دەکا لەبەرەنگاربوونـــەوەى 
ـــوو  ـــدار ب ـــان بەرهەم ـــەو هەوڵەی ـــى خاچپەرســـت. ئ دوژمنکاران
و لەئەنجامـــدا رێککەوتنـــى ئاشـــتیى )حـــەڕڕان( لەنێـــوان 
هـــەردوو الیـــەن لـــە ٩ى زیلحیججـــەى ســـاڵى ٥8١ک/2ى مـــارى 

١١8٩ز مۆرکـــرا)١3(.
لەســـەرووى ئەوانـــەى هەوڵـــى رێککەوتنیـــان دەدا لەموســـڵ، 
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ـــووە  ـــا ب ـــارە لـــەوە دڵنی ـــوو، کـــە دی ـــاز ب ـــن قایم موجاهیدەددی
کـــە ســـەالحەددین هـــەر دەبـــێ لـــەو ملمالنێیـــەى لەگـــەڵ 
موســـڵ ســـەرکەوێ، بەتایبەتیـــش کـــە ئـــەو بەجێبەجێـــکارى 
داوا بەپەرۆشـــەکانى موســـڵمانان دەزانـــێ لەدامەزراندنـــى 
ـــۆ شـــەڕکردن لەگـــەڵ خاچپەرســـتەکان  یەکێتیەکـــى ئیســـالمى ب
و ئـــەوەى ئـــەوڕۆ لەســـەر خـــۆى و موســـڵ پێویســـتە ئەوەیـــە کـــە 
ـــەو  ـــەوەى ل ـــۆ ئ ـــى ســـەالحەددین ب ـــاو رێزەکان ـــە ن ـــێ بچێت دەب
ـــان  ـــەو گۆڕانەم ـــەوەش ئ ـــەر ئ ـــڕێ. ه ـــالمیە دانەب ـــە ئیس رەوت
ـــتى  ـــەر هەڵوێس ـــر بەس ـــان پت ـــە لەپێش ـــەوە ک ـــک دەدات ـــۆ لێ ب

ـــات. ـــڵ داه موس
بـــەم شـــێوەیە قایمـــاز بـــەردەوام بـــوو لەســـەر جێبەجێکردنـــى 
ئەرکەکانـــى و بەڕێوەبردنـــى رووداوەکان لەموســـڵ، هەتـــا 
ـــااڵى  ـــر ئ ـــى ولەژێ ـــەالحەددینى ئەیوب ـــایەى س ـــر س ـــووە ژێ چ
شـــەکاوەى ئـــەودا کەوتـــە بەرگریکـــردن لـــەدژى دوژمنـــى 

خاچپەرســـت.
کارى  کـــردە  رووى  موجاهیدەددیـــن  ئـــەوە  دواى 
ئاوەدانکردنـــەوەو چاکســـازیى کۆمەاڵیەتـــى و خێرکـــردن، 
ــرد. ــە زۆر پـــڕۆژەى ئاوەدانکردنـــەوەى لەموســـڵ چێکـ لەوانـ
ــى  ــتوەردانى رووداوەکانـ ــە دەسـ ــە، کەوتـ ــەربارى ئەوانـ سـ
و  کـــورد  لەنـــاو  پشـــێویەک  کـــە  کاتێـــک  و  ناوچەکـــە 
روویـــدا)١٤(  ٥8١ک/١١8٥-١١8٦ز  لەســـاڵى  تورکمانـــەکان 

نێوەندگیریـــى کـــرد و ئاشـــتى کردنـــەوە.
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پەڕاوێزەکانى)٦(:
١-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٥0٤

2-الذهبـــي: تاريـــخ االســـالم مخطـــوط ميكروفيلـــم جامعـــة الكويـــت رقـــم 
ـــوادث ٥80هــــ ـــة ١٥٥ا ح ١2٦8 ورق

3-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٥0٤
٤-الذهبـــي: تاريـــخ االســـالم مخطـــوط ميكروفيلـــم جامعـــة الكويـــت رقـــم 

ــة ١٥٥ا ١2٦8 ورقـ
٥80 .P ١ .SeTion. Op. Let. Vol

٥-ابن شداد: سيرة صالح الدين ص٦7
  ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص١٦٤

  ابـــن كثيـــر: ج١2 ص3١٥ البدايـــة والنهايـــة ئیبـــن کەســـیر دەڵـــێ: 
یوســـف( )زەینەددیـــن  ئەربـــل  خاوەنـــى  پەیامبەرانـــى 

بـــۆ  هانایـــان  و  دیمەشـــق  گەیشـــتنە  ٥80ک  ســـاڵى  لەکۆتاییەکانـــى 
ســـەالحەددین بـــرد بـــەاڵم ئیبـــن شـــەداد دەڵـــێ: ئەوانـــە لـــە ١٩ى جەمـــادى دووەم 
گەیشـــتن. ئەوەشـــیان پتـــر جێـــى بـــاوەڕە چونکـــە لەســـەردەمى رووداوەکان 
ژیـــاوەو هیـــچ بەرژەوەندیەکـــى لەســـاختەکردنیدا نەبـــووە چونکـــە خەڵکـــى 
موســـڵ بـــووەو هـــەر خزمەتـــى موســـڵى کـــردووە. دەبوایـــە پتـــر الیەنگریـــى 
موســـڵى کردبایـــە لەنووســـینەکانیدا بـــەاڵم نەیکـــرد و الیەنگـــرى هیـــچ یەکێـــک 

ـــن. ـــتپاکى دادەنێ ـــوو بەدەس ـــوو و هەم ـــە نەب ـــەو تیپ ل
S. L. Poole: Saladin P. 192

6- Jonathan R. Smith: The Knight of the S. Jhon P. 85
Sellon: op. cit. vol. 1 p. 582
S. L. poole: Saladin P. 191

ئەگـــەرى ئـــەوەش زۆرە کـــە ســـەالحەددین ئاگربـــەس لەگـــەڵ میـــرى 
تەڕابوڵســـى خاچپەرســـت گـــرێ بـــدا بـــۆ ئـــەوەى دەســـتى بەتـــاڵ بـــێ بـــۆ 
ـــەک  ـــى یەکێتی ـــە و دامەزراندن ـــى ناوچەکەی ـــە ملکەچکردن ـــى ک ئامانجـــى یەکەم
و پـــاش ئـــەوە خـــۆى تەرخـــان بـــکا بـــۆ شـــەڕکردنێکى یەکجـــارى لەگـــەڵ 

خاچپەرســـتەکان.
7-االیوبی: مچمار الحقائق ص200

   ابن االپیر: الکامل ج١١ ص٥٩
8-ابو شامە: کتاب الروچتین ج2 ص٦١

  ابن واصل: مفرج الکروب ج2 ص١٦٥
٩-االیوبی: مچمار الحقائق ص2١٤
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  المقریزی: السلوک ج١ ق١ گ١ ص8٩
S. L. Poole: Saladin P. 172

١0-العيني: عقد الجمان ميكروفيلم جامعة الكويت ج١3 رقم ٦02 حوادث ٥8١
١١-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٥١3

    ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص220
    ابن واصل: مفرج الكروب ج2 ص١٦7

ـــڵ دەکا  ـــى موس ـــفى خەڵک ـــدا وەس ـــە تێی ـــوب ص١١٤ ک ـــفاء القل ـــي: ش الحنبل
ـــە دەرێ  ـــەالحەددین( هاتن ـــۆ )س ـــان ب ـــڵ ( هەمووی ـــەى )موس ـــێ: خەڵکەک و دەڵ
بەڕووتـــى و خۆیـــان نیشـــاندا بـــەاڵم ئـــەم رووتانـــە بەگـــەرى ســـەالحەددینیان 

ـــرت. گ
١2-شاهنشاهـ بن ايوب: منتخبات من تاريخ صاحب حماة ص28٦

  سبط الجوزي: مراة الزمان ج8ق١ ص383
  ابن واضل: مفرج الكروب ج2 ص١٦8

   الذهبـــي: تاريـــخ االســـالم مخطـــوط جامعـــة الكويـــت رقـــم ١2٦8 ورقـــة 
١٥٥ ب حـــوادث٥8١ هــــ

١3-ابن شداد: سيرة صالح الدين ص70
الحمـــوي )ابـــو الفضايـــل(: التاريـــخ المنصـــوري ص١8٩ ويقـــول: تـــم 

الصلـــح عـــام ٥82هــــ واالصـــح اواخـــر عـــام ٥8١هــــ فـــي ٩ ذي الحجـــة.
١٤-ابن االثير: الكامل ج١١ ص٥١٩
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)٧(
قایمازونورەددینشاىخاوەنىموسڵ5٨9ک–6٠٧ک/119٣–

1٢1٠ز/1٢11ز:
موجاهیدەددیـــن قایمـــاز دواى دەرچوونـــى لەبەندیخانـــە 
خەریکـــى  بـــەردەوام  ٥80ک/١١8٤-١١8٥ز  لەســـاڵى 
عیزەددیـــن  لەســـەردەمى  بـــوو  موســـڵ  خزمەتکردنـــى 
مەســـعوودى خاوەنەکـــەى، هەتـــا 27ى ســـەفەرى ســـاڵى 
٥8٩ک/٤ى مارتـــى ١١٩3ز، لەوکاتـــەى کـــە ســـەالحەددینى 
ئەیووبـــى لەدیمەشـــق کۆچـــى دوایـــى کـــرد، ئەوجـــا قایمـــاز 
چـــاوى لەوەبـــوو کـــە موســـڵ ســـەرکردایەتیکردنەکەى جارانـــى 
بـــۆ بگەڕێتـــەوە، پـــاش ئـــەوەى ســـەرلەنوێ کەوتبـــۆوە دەســـت 
ســـەالحەددین. ئـــەوکات دوو ئاڕاســـتە لەپێـــش موســـڵدا هەبـــوو 
ــەم:  ــش، یەکـ ــێ، ئەوانیـ ــان بچـ ــوو رووەو یەکێکیـ ــە دەبـ کـ
موســـڵ بەخێرایـــى دەســـت بەداگیرکردنـــى واڵتانـــى جەزیـــرە 
ـــەوەش  ـــوون. ئ ـــر فەرمانـــى دەرچووب ـــەى کـــە لەژێ ـــکا، ئەوان ب
کۆمەڵێـــک لەپیاوماقوواڵنـــى موســـڵ پشـــتگیریان دەکـــرد 
ــیرى)١(  ــن ئەسـ ــن بـ ــیانەوە مەجدەددیـ ــەرووى هەمووشـ لەسـ
بـــراى عیزەددیـــن بـــن ئەســـیرى خاوەنـــى )الکامـــل فـــی 
التاریـــخ(. لەکاتێکـــدا ئاڕاســـتەى دووەم بـــەرەو ئـــەوە بـــوو 
ــاردن  ــە نامەنـ ــت بکاتـ ــڵ دەسـ ــەن و موسـ ــاوەڕێ بکـ ــە چـ کـ
بـــۆ ئـــەو الیەنانـــەى ســـەربەخۆى بـــوون و ئەوانەشـــى کـــە 
ـــەن  ـــەوە کار بک ـــەوەى پێک ـــۆ ئ ـــوون، ب ـــەى ب ـــێى خاکەک دراوس
بـــۆ گەڕاندنـــەوەى موڵکەکانـــى موســـڵ لەناوچەکـــەدا. ئـــەو 
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ـــرى  ـــازەوە الیەنگ ـــن قایم ـــەن موجاهیدەددی ئاڕاســـتەیەش لەالی
ــرا)2(. دەکـ

مەجدەددیـــن بـــن ئەســـیر بەتونـــدى بەرگریـــى لەتێڕوانینەکەى 
دەکـــرد و روونـــى کردبـــۆوە کـــە ئـــەو میرانـــەى مەبەســـتیەتى، 
ـــى  ـــى خاوەن ـــورو، عیمادەددین ـــن گۆگب ـــەن: موزەفەرەددی ئەوان
ــرەى  ــاى خاوەنـــى جەزیـ ــن سنجەرشـ ــەنگال و موعەزەددیـ شـ
ئیبـــن عومـــەر. ئەوانـــە خێریـــان بـــۆ موســـڵ و خـــودى 
موجاهیدەددیـــن قایمـــاز نەدەویســـت و نەیاندەتوانـــى بچنـــە 
ـــى  ـــردن بەڕێکوپێک ـــڵ و کارک ـــەى موس ـــزە جەنگاوەرەک ـــاو هێ ن
لەگەڵیـــدا. پاشـــان عیزەددینـــى خاوەنـــى موســـڵ ئەگـــەر 
بەخێرایـــى بەســـوپاکەیەوە رووەو ناوچەکانـــى جەزیـــرە بـــڕوا 
و بۆیـــان بنووســـێ کـــە پێویســـتە ملکەچـــى بـــن، لەوانەیـــە 
لەترســـى هێزەکـــەى بەقســـەى بکـــەن، بـــەاڵم ئەگـــەر چاوەڕێـــى 
ــان  ــى هاتنیـ ــان چاوەڕێـ ــەن و پاشـ ــینە بکـ ــى پێشـ رێککەوتنـ
بکەنبـــۆى، ئـــەوە رایەکـــى راســـت نیـــە. ئـــەوە بـــووە هـــۆى 
ــن  ــە مەجدەددیـ ــاز، بۆیـ ــن قایمـ ــى موجاهیدەددیـ تووڕەبوونـ
ئیبـــن ئەســـیرى خاوەنـــى رایەکـــەى بێدەنـــگ بـــوو، چونکـــە 
ــە  ــاز کـ ــوان خـــۆى و قایمـ ــە نێـ نەیویســـت ناکۆکـــى بکەوێتـ

هێشـــتا خاوەنـــى رایـــە لەموســـڵدا)3(.
لێـــرەدا موجاهیدەددیـــن قایمـــاز لەســـەر رایەکـــەى خـــۆى 
ــەوەى  ــەر ئـ ــەدا. وە لەبـ ــێ بەرنـ ــتى لـ ــوو و دەسـ ــوڕ بـ موکـ
ـــەش  ـــوون، لەوان ـــوو قایلب ـــوو، هەم ـــەاڵتى هەب ـــەوکات دەس ئ
میـــرى موســـڵ عیزەددیـــن مەســـعوود. ئەوجـــا نامـــە گۆڕینـــەوە 
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لەنێـــوان موســـڵ و میرانـــى دەوروپشـــت، بەپێـــى ئـــەو پالنـــەى 
بـــۆى دانرابـــوو، دەســـتى پێکـــرد. ئـــەو نامەگۆڕینەوانـــە 
ماوەیەکـــى درێـــژى خایانـــد، بەبـــێ ئـــەوەى ســـوودێکى هەبـــێ، 
چونکـــە هیـــچ یەکێـــک لەوانـــە بەدەمیـــەوە نەهاتـــن بـــۆ 
شـــەڕکردن لەتـــەک هێزەکانـــى موســـڵ بێجگـــە لەعیمادەددینـــى 

میـــرى شـــەنگال)٤(.
نەخۆشـــکەوتنى  دواى  لەموســـڵ،  رووداوەکان  پاشـــان 
عیزەددیـــن مەســـعوود، لەوکاتـــەى کـــە فەرماندەیـــى هێزەکانـــى 
ـــرد  ـــدا دەک ـــوپاى ئەیووبیەکان ـــەڵ س ـــەڕیان لەگ ـــە ش ـــرد ک دەک
لـــە )تـــەل مۆزن(پەرەیـــان ســـەند، چونکـــە عیمادەددیـــن 
زەنگیـــى دووەمـــى بـــراى، دواى خـــۆى فەرماندەییـــى هێـــزە 

ــت)٥(. ــە دەسـ ــڵى گرتـ ــى موسـ جەنگاوەرەکانـ

پەڕاوێزەکانى)7(:
١-ابن االثير: الباهر ص١8٥

  ابن واصل: مفرج الكروب ج3 ص١7
2-ابن االثير: الباهر ص١8٥

   ابن واصل: مفرج الكروب ج3 ص١7
3-ابن االثير: الباهر ص١8٥

٤-ابن االثير: الكامل ج١2 ص١00-١0١
ـــاة  ـــن الوف ـــف زم ـــر ص١8٦ ويختل ـــل ج١2 ص١0١ الباه ـــر: الكام ـــن االثي ٥-اب

ـــعبان. ـــر 27 ش ـــي الباه ـــعبان وف ـــل 2٩ ش ـــي الكام فف
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)٨(
رۆڵىقایمازلەپێدانىئیمارەتىموسڵ

بەنورەددینئەرسەالنشا:
لەکاتـــى نەخۆشـــکەوتنیدا عیزەددیـــن مەســـعوود وەســـیەتێکى 
لـــەدواى خۆیـــدا  دابـــوو  نووســـى کـــە تێیـــدا فەرمانـــى 
فەرمانڕەوایەتیەکـــەى  کـــوڕى  ئەرسەالنشـــاى  نوورەددیـــن 
ــازى  ــن قایمـ ــى موجاهیدەددیـ ــەوەش بەهاندانـ ــرێ. ئـ وەربگـ
بـــەو  لەموســـڵ  کاروبـــارەکان  بـــەاڵم  بـــوو)١(.  یـــاوەرى 
رێچکەیـــەدا نەڕۆیشـــتن کـــە دەیانویســـت، چونکـــە کاتێـــک کـــە 
عیزەددینـــى نەخـــۆش گەیشـــتە موســـڵ، برایەکانـــى بۆیـــان 
نووســـى کـــە ئـــەوان لەجیاتـــى نوورەددینـــى کـــوڕى، داواى 
ـــتى  ـــعوود دەس ـــن مەس ـــى عیزەددی ـــەن. دایک ـــەوەى دەک جێگرتن
ـــى خۆشـــە شـــەرەفەددینى  ـــە پێ ـــۆى نووســـى ک ـــەوە وەردا و ب ل
بـــراى دابنـــێ. ئـــەو ژنـــە چاوەڕێـــى وەاڵمـــى کوڕەکـــەى نەکـــرد، 
ــتى  ــردەوەو دەسـ ــوپاى کۆکـ ــى سـ ــدەى تووانـ ــو ئەوەنـ بەڵکـ
ــن مەســـعوودى نەخـــۆش و  ــەکردن لەعیزەددیـ ــردە هەڕەشـ کـ
ـــەى برایەکـــەى نەچـــێ.  ـــەدەم داوایەک ـــەر ب ـــەوە، ئەگ تۆڵەکردن
کار گەیشـــت ئـــەوەى شـــەرەفەددین هەڕەشـــەى لەهەمـــووان 
کـــرد و گوتـــى: »کـــەس ناتوانـــێ لەگەڵیـــدا موســـڵ دابـــەش 
ــى  ــارەکان لەبەرژەوەندیـ ــى کاروبـ ــە واى دەزانـ ــکا« چونکـ بـ
ـــەى  ـــکەوتنى برایەک ـــە نەخۆش ـــن، بۆی ـــۆى دەب ـــۆ خ ـــەون و ب ئ

ــتەوە)2(. قۆسـ
ئـــەوکات نوورەددیـــن ئەرســـەالن شـــا تەمەنـــى 20 ســـاڵ بـــوو و 
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لەبـــەر ئـــەوەى لەکاروبـــارى فەرمانڕەواییـــى نەدەزانـــى، پێـــى 
وابـــوو بەئاســـانى تـــاى تەرازووەکـــە بـــەالى شـــەرەفەددینى 
ـــەى  ـــز فەرمانڕەوایەتیەک ـــش بەهێ ـــکێتەوەو ئەوی ـــى دا دەش مام
لەدەســـت دەدا. ئەمـــە وای لێکـــرد خـــۆى بگنخێنـــێ و خـــۆى 
بـــۆ  کاروبارەکـــە  کـــە  هەلنەقورتێنـــێ  شـــتێک  لەهیـــچ 

بەرژەوەندیـــى ئـــەو ببـــا)3(.
پەرۆشـــیى شـــەرەفەددین و جووالنەوەکـــەى بـــۆ وەرگرتنـــى 
فەرمانڕەوایەتـــى، دەگەڕێتـــەوە بـــۆ ئـــەوەى کـــە پاشـــاى 
دادپـــەروەرى ئەیووبـــى لەنوســـێبین دابەزیبـــوو بـــۆ ئـــەوەى 
هاوپەیمانەکانیـــان،  و  موســـڵ  هێزەکانـــى  بـــەرەوڕووى 
بەســـەرکردایەتیى عیمادەددیـــن زەنگیـــى دووەم، ببێتـــەوەو 
ـــەروەر  ـــاڵ دادپ ـــە پ ـــە دەچێت ـــوو ک ـــەرەفەددینیش رایگەیاندب ش
)العـــادل( ئەگـــەر بـــەدەم داواکاریەکانیـــەوە نەیـــەن، ســـەربارى 
ئـــەوەى کـــە لەنورەددیـــن ئەرســـەالن شـــاش گەورەتـــرە)٤(.

بـــۆ راســـتى، موجاهیدەددیـــن قایمـــاز هەتـــا ئەوکاتیـــش دوودڵ 
بـــوو و بەشـــێوەیەکى یەکالکـــەرەوە بـــۆ الى شـــەرەفەددین یـــان 
ــى  ــى نەخۆشـ ــەوەش عیزەددینـ ــوو، ئـ ــن نەبزووتبـ نوورەددیـ
بێـــزار کردبـــوو و واى لێکردبـــوو کـــە بەپەلەبـــێ بـــۆ ســـوێنددانى 
خەڵـــک بـــۆ نوورەددیـــن ئەرســـەالن شـــاى کـــوڕى و گوێـــى 
بـــەوە نـــەدا کـــە لـــەالى دایکـــى و برایەکەیـــەوە روویانـــدا و 
پێـــى گـــوت: )دەترســـێم بمـــرم و ئێـــوەش موڵکێکتـــان نەبـــێ 
ســـەربەخۆ و دوور لەشـــا و دادپەروەربـــێ لەواڵتـــدا و زیانێکـــى 

ـــزن()٥(. ـــێ بپارێ ـــى ل ـــن خۆتان ـــە نەتوان ـــەن ک ـــۆ بک ئەوت
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بـــەاڵم موجاهیدەددیـــن قایمـــاز بەخێرایـــى بـــەدەم ئـــەو 
قســـەیەوە نەچـــوو، چونکـــە لەفیتنەیـــەک دەترســـا، لەبـــەر 
ئـــەوەى لـــەو بڕوایـــەدا بـــوو کـــە شـــەرەفەددین ئامادەیـــە هێـــز 
بەکاربێنـــێ و ئەویـــش لـــەو قۆناغـــەدا ئاشـــتیى پـــێ لەپێشـــترە. 
پاشـــان ئـــەو دەیویســـت کێشـــەکە بەڕێگەچـــارەى ئاشـــتیانە 
یەکالیـــى بکاتـــەوەو بـــۆ شـــەرەفەددینى نووســـى و داواى لێکـــرد 
کـــە ســـوێند بـــۆ برازایەکـــەى بخـــوا و بچێتـــە ژێـــر رکێفـــى ئـــەو 
ـــى  ـــى دابڕاوەکان ـــى زێدەکردن ـــە گەرەنتی ـــێ ک و پەیمانیشـــى دای
ـــەوە  ـــەو ئامۆژگاریەی ـــەدەم ئ ـــەرەفەددین ب ـــەاڵم ش ـــۆ دەکا، ب ب
ــاز  ــە لەقایمـ ــە و گوڕەشـ ــردە هەڕەشـ ــتى کـ ــوو و دەسـ نەچـ
و عیزەددیـــن و نوورەددیـــن. ئەمـــە بـــووە هـــۆى ئـــەوەى 
ـــردارى ســـوێنددان  ـــى ک ـــۆ راگرتن ـــێ ب ـــن ناچـــار ب موجاهیدەددی

بـــۆ شـــەرەفەددین)٦(.
ـــا،  ـــتان نەم ـــەر رووداوەکان دەستەوەس ـــن لەبەرامب نوورەددی
بەڵکـــو لـــەو کاتـــەدا بـــۆ مەجدەددیـــن بـــن ئەســـیرى راوێـــژکارى 
ــرد  ــى کـ ــاى لەکەوڵـ ــاز بـ ــەالى قایمـ ــىو لـ ــى نووسـ ئیمارەتـ
ــردارى  ــى کـ ــۆ خێراکردنـ ــوەردا بـ ــتێکى تێـ ــەوەى دەسـ ــۆ ئـ بـ
ـــەالى خـــۆى و  ـــەوەى کاروبارەکـــە ب ســـوێنددانەکە و یەکالکردن
ـــدا بـــۆ بـــەردەوام بـــوون  بەپەلـــە)7(. وە بـــۆ ئـــەوەى تانـــى لێب
لەســـەر ئـــەو کارە، ئەنگوســـتیلەکەى خـــۆى بـــۆ نـــارد و ئیبـــن 
ئەســـیریش ئەنگوســـتیلەکەى بـــۆ نـــاردەوە و پێـــى گـــوت)8(: 
)ئەنگوســـتیلەى گەورەمـــان لەســـەر واڵت دەدرێتـــێ، ئـــەو کارە 
ســـووک و ســـانەیە زۆر لـــەوە پووچتـــرە کـــە ئەنگوســـتیلەى 
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ــۆ  ــەم بـ ــن نەخشـ ــەوەى مـ ــە ئـ ــرێ، چونکـ ــەر وەربگیـ لەسـ
ـــەم  ـــڕوا ناک ـــەوە بەســـتراومەتەوەو ب ـــەدەوە پێی ـــاوە لەناوق دان

ـــکا(. ـــمان ب ـــەوە سوپاس ـــەر ئ ـــان لەس گەورەم
خـــۆى  ئامادەییـــى  مەجدەددیـــن  کـــە  ئەوەیـــە  گرنـــگ 
ـــن و خـــۆى  ـــى نوورەددی ـــردن لەبەرژەوەندی ـــۆ کارک ـــاندا ب نیش
ـــە نەخۆشـــەکەى  ـــەت خـــۆى و باوک ـــا لەخزم بەســـەربازێک دان
و چـــووە الى موجاهیدەددیـــن قایمـــاز و لەگەڵـــى کۆبـــۆوەو 
ـــەوە  ـــکا و هەڵوێســـتى یەکالبکات ـــە ب ـــەوەى پەل ـــۆ ئ ـــى دا ب هان
لەبەرژەوەندیـــى نوورەددیـــن ئەرســـەالن شـــا و گوتـــى)٩(: )ئەوە 
شـــەرەفەددینە و فیتنـــەى دەوێ، عیزەددینـــى گەورەشـــمان 
دادپەروەریـــش لەنوســـێبینە و  کوڕەکـــەى خـــۆى دەوێ و 

فیتنـــەش ســـەرى قـــووت کردۆتـــەوە(.
لـــەو کاتـــەى کـــە ئـــەوان خەریکـــى تاوتووکردنـــى ئـــەو کارانـــە 
بـــوون، نێـــردراوى عیزەددین مەســـعوود بـــۆ الى موجاهیدەددین 
قایمـــاز، پەیـــدا بـــوو و پێـــى راگەیانـــد کـــە گـــەورەى زۆر لـــەو 
بەرەڵالییـــە و هەڵوێســـتە پـــڕ شـــەرمەزاریەکەى بێـــزارە کـــە 
ـــدا  ـــوێند ب ـــک س ـــى خەڵ ـــێ زۆر بەخێرای ـــتاوەو دەب ـــدا وەس تێی
بـــۆ نوورەددیـــن ئەرســـەالن، هەروەهـــا لەســـەریەتى چیـــدى 
خـــۆى نەگنخێنـــێ، چونکـــە هەڵوێســـتەکە بـــەرى دواخســـتن 
ـــى)١0(:  ـــن گوت ـــى عیزەددی ـــەر زمان ـــە لەس ـــرێ و نێردراوەک ناگ
ـــدە  ـــوێند ب ـــک س ـــم خەڵ ـــت بڵێ ـــدەى پێ ـــووم ئەوەن )زۆر بێزارب
بـــۆ کوڕەکـــەم و تـــۆش پشـــتگوێى دەخـــەى و دوژمنیـــش 
ــش  ــوڵتانن( و منیـ ــێ سەروەرن)سـ ــوەش بـ ــە و ئێـ لەنزیکتانـ
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وەکـــو بـــۆى دەچـــم تەنیـــا چەنـــد رۆژێکـــى دیکـــە دەژیـــم، 
ـــەن(. ـــى دەک ـــى چ ـــدى چاوەڕێ ئی

عیزەددیـــن  لەمەبەســـتى  موجاهیدەددیـــن  ئـــەوەى  دواى 
گەیشـــت، بەئامادەبوونـــى نێردراوەکـــەى دەســـتى کـــردە 
گلەییکـــردن لەپێـــش ئیبـــن ئەســـیر، لـــەوەى کـــە بەســـەرى 
هاتـــووە، بـــەاڵم ئـــەو هانـــى دا کە دەبێ دەســـەاڵت و شـــارەزاییى 
ـــە  ـــدا، چونک ـــەک نوورەددین ـــێ، لەت سیاســـیى خـــۆى بەکاربێن
ــتى  ــیر دەسـ ــن ئەسـ ــان ئیبـ ــوو. پاشـ ــەو بـ ــى لـ ــۆى مەیلـ خـ
کـــردە روونکردنـــەوەى ئاســـانیى راگرتنـــى، بەبەکارهێنانـــى 
ـــە  ـــەو هەل ـــتى ئ ـــەر ویس ـــەرەفەددین، ئەگ ـــەر ش ـــز لەبەرامب هێ
بقۆزێتـــەوەو لـــەدژى نوورەددیـــن بجوولێتـــەوە. پاشـــان 
ـــەد  ـــە، بەق ـــن نی ـــى نوورەددی ـــن لەبەرژەوەندی ـــردەى دواکەوت ک
ئـــەوەى لەبەرژەوەندیـــى شـــەرەفەددینە، چونکـــە خەڵـــک وا 
ـــەن  ـــە لەالی ـــە کەموکورتیەک ـــەن ک ـــە دەک تەماشـــاى دواکەوتنەک

ــە)١١(. ــن خۆیەوەیـ نوورەددیـ
ـــد  ـــى تون ـــرا کارێک ـــێ خێ ـــە دەب ـــوو ک ـــاز دڵنیاب ـــرەدا قایم لێ
ـــااڵکان و  ـــتە ب ـــاوەن پۆس ـــر و خ ـــۆ می ـــە ب ـــدا، بۆی ـــام ب ئەنج
پیاوماقوواڵنـــى واڵتـــى نووســـى بـــۆ ئـــەوەى بـــۆ نورەددیـــن 
پەیمانـــى  ئەوانیـــش  و  بدرێـــن  ســـوێند  شـــا  ئەرســـەالن 
بـــۆ راگەیانـــد و دواى ئەوانیـــش  کورســـیى دەســـەاڵتیان 
ـــازاڕ  ـــر و ناســـراوانى ب ـــو پی ـــگا وەک ـــى کۆمەڵ ـــوو چینەکان هەم

ــوون)١2(. ــدا چـ ــەدواى ئەوانـ ــەش بـ و هیدیکـ
لەبەرامبـــەر ئـــەو کارە تونـــدەدا، هاوەاڵنـــى شـــەرەفەددین 
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ــن  ــۆ موجاهیدەددیـ ــوو بـ ــش ناچاربـ ــەوەو ئەویـ ــى تەکینـ لێـ
بنێـــرێ و گلەییـــى لێبـــکا بـــۆ ئـــەو شـــەرمەزارکردنەى و 
پشـــتیووانى نەکردنـــى. وەاڵمدانـــەوەى قایمازیـــش بـــۆى، 
ئـــەوە بـــوو کـــە لـــەو کارەیـــدا مەبەســـتى خزمەتکردنـــى رەوشـــى 
هەمـــوو زەنگیـــەکان بـــووە، بـــۆ پاراســـتنى یـــەک دەنگـــى و 
یـــەک رێـــزى و لەســـەر شـــەرەفەددینیش پێویســـتە پشـــتگیریى 
ـــدا)١3(. ـــن ب ـــە بەنوورەددی ـــکا ومتمان ـــرۆزە ب ـــگاوە پی ـــەو هەن ئ
قایمـــاز دواى ئـــەوە نوورەددینـــى ســـوارکرد و لەگەڵیـــدا 
بەکەژاوەیـــەک بـــەرەو الى باوکـــى نەخۆشـــى رۆیـــى و )ســـنجەق(
ــى  ــاز لەگەڵـ ــرت. قایمـ ــۆى هەڵگـ ــەرى خـ ــەر سـ )١٤(ى لەسـ
بەپێیـــان دەڕۆیـــى و )غاشـــیە(ى)١٥( هەڵگرتبـــوو. عیزەددیـــن 
بـــەو کارە زۆر دڵخـــۆش بـــوو، بـــەاڵم مـــەرگ بـــوارى نـــەدا 
ــەى  ــى کوڕەکـ ــاوى بەفەرمانڕەواییـ ــەوەو چـ ــەى بڕنێتـ بەرەکـ
لەهەڵبژاردنەکـــەى،  رۆژان  دوو  دواى  هـــەر  بگەشـــێتەوەو 
ـــچ  ـــرى موســـڵ و هی ـــووە می ـــن ب ـــەم شـــێوەیە نوورەددی ـــرد. ب م
شـــتێک ئارامیـــى ئـــەو بۆنەیـــەى نەشـــێواند. قایمـــاز بـــەردەوام 
ـــرد  ـــوە دەب ـــى بەڕێ ـــەى کاروبارەکان ـــەرەتاى حوکمڕانیەک لەس
تـــا لەســـاڵى ٥٩٦ک/١١٩8-١١٩ز خـــودا بـــۆ خـــۆى بـــردەوە.
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پەڕاوێزەکانى)8(:
١-ابن االثير: الباهر ص١8٩
2-ابن االثير: الباهر ص١8٩
3-ابن االثير: الباهر ص١8٩
٤-ابن االثير: الباهر ص١8٩
٥-ابن االثير: الباهر ص١٩0
٦-ابن االثير: الباهر ص١٩0
7-ابن االثير: الباهر ص١٩0
8-ابن االثير: الباهر ص١٩0

٩-ابـــن االثيـــر: الباهـــر ص١٩0 والعـــادل االيوبـــي الطامـــع فـــي الموصـــل 
موجـــود فـــي نصيبيـــن واعمالهـــا.

١0-ابن االثير: الباهر ص١٩0
١١-ابن االثير: الباهر ص١٩0
١2-ابن االثير: الباهر ص١٩0

ــة  ــي مطبعـ ــعيد الديوةجـ ــر سـ ــق ونشـ ــاء تحقيـ ــل االوليـ ــري: منهـ    العمـ
ــام ١38٦هــــ/١٩٦7م ص١١٩. ــل عـ ــة الموصـ الجمهوريـ

١3-ابن االثير: الباهر ص١٩0-١٩١
١٤-ئااڵیەکـــى زەردە و بەرزکردنـــەوەى ئـــەو )ســـنجەقە( لەســـەر ســـەر بـــووە 
ـــووە  ـــى موســـڵ و بب ـــى ئەتابەگ ـــی یەکەم ـــى ســـەیفەددین غازی ـــت لەڕۆژان نەری
مەراســـیمى پاشـــا لەمیســـرى ئەیووبـــی و مەمالیـــک. الشـــیال: حاشـــية مفـــرج 

الكـــروب ١/١١7.
١٥-الغاشـــية: زینێـــک بـــوو لەپێســـت بەزێـــڕ چنرابـــوو ئـــەوەى بیبینیبـــا واى 
ـــرا  ـــوڵتان هەڵدەگی ـــتەکانى س ـــوان دەس ـــراوە لەنێ ـــت ک ـــڕ دروس ـــى لەزێ دەزان
ـــک  ـــەکان یەکێ ـــەژن و لەگۆڕەپان ـــەکان و ج ـــواربوونى و لەئاهەنگ ـــى س لەکات
ــاو  ــدا دەهێنـ ــال و ئەوالیـ ــرت و بەمـ ــو ئااڵیـــەک هەڵیدەگـ ــوارەکان وەکـ لەسـ

ـــى ٤/7. ـــح االعش ـــندي: صب ـــرد. القلقش دەب
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)9(
رۆڵىموجاهیدەددینقایمازلەکاتىبەرگریکردن

لەبەرژەوەندیەکانىموسڵلەسەردەمىنورەددینئەرسەالنشا:
ــەالن  ــن ئەرسـ ــرى نورەددیـ ــو جێگـ ــەردەوام وەکـ ــاز بـ قایمـ
ــا  ــوو، تـ ــت بـ ــڵ لەدەسـ ــەتى لەموسـ ــتەى سیاسـ ــا ئاڕاسـ شـ
ـــاددى و  ـــزە م ـــەو هێ ـــوو ئ ـــوو. بەهەم ـــدا ماب ـــدەى لەژیان ئەوەن
ـــە  ـــگارى دوژمن ـــوو بەرەن ـــە هەیب ســـەربازى و دیپلۆماســـیەى ک
چاچنۆکـــەکان دەبـــۆوە. وا رێککـــەوت لەســـاڵى ٥٩٤ ک/ ١١٩7-
١١٩8ز. نوورەددیـــن دەســـتى بەســـەر نوســـێبین داگـــرت کاتێـــک 
ـــوو. ـــى ب ـــوڕى مام ـــەدى ک ـــن محەم ـــە لەژێردەســـتى قوتبەددی ک
 هـــۆکارى ئـــەوەش دەگەڕێتـــەوە بـــۆ ئـــەوەى کـــە عیمادەددیـــن 
ــى  ــەد کۆنتڕۆڵـ ــن محەمـ ــى قوتبەددیـ ــى باوکـ ــى دووەمـ زەنگیـ
نوســـێبینى کردبـــوو و وا رێککەوتبـــوو کـــە دەســـتوپێوەندەکانى 
ــەر  ــە سـ ــد کـ ــک گونـ ــەر هەندێـ ــووە سـ ــتدرێژیان کردبـ دەسـ
بەموڵکایەتیـــى موســـڵ بـــوون. کاتێـــک کـــە ئـــەو هەواڵـــە دەگاتـــە 
موجاهیدەددیـــن قایمـــاز، بەنهێنیـــى هێشـــتبۆوەو نەیویســـتبوو 
ـــەش  ـــوو. ئەم ـــە نەیدرکاندب ـــکا، بۆی ـــزار ب ـــێ بێ ـــى پ نورەددین
دەگەڕێتـــەوە بـــۆ ئـــەوەى کـــە موجاهیدەددیـــن دەیزانـــى چەنـــدە 
ـــەم جـــۆرە هەڵوێســـتانەدا  ـــدە و ل ـــن بەسرووشـــت تون نورەددی
بـــێ ئارامـــە. ئەمـــە لەالیـــەک، لەالیەکـــى دیکـــەوە، قایمـــاز 
ـــەک  ـــچ ناکۆکی ـــە هی ـــەوەى ک ـــوو لەســـەر ئ ـــوڕ ب خـــۆى زۆر مک
لەنێـــوان موســـڵ و نوســـێبیندا هەبـــێ، واتـــە لەنێـــوان 

نورەددیـــن و عیمادەددیـــن زەنگیـــدا)١(.
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لەهەمـــان کاتـــدا قایمـــاز چاکردنـــەوەى کاروبارەکانـــى گرتـــە 
ـــن  ـــۆ عیمادەددی ـــۆى ب ـــى خ ـــە نوێنەرێک ـــۆى، بۆی ـــتۆى خ ئەس
ــى  ــتوپێوەندەکانى کارێکـ ــێ دەسـ ــى بڵـ ــە پێـ ــارد کـ ــى نـ زەنگـ
ناشـــیرینیان کـــردووە و پێـــى رابگەیەنـــێ کـــە قایمـــاز لـــەو 
کارەدا لەســـەر بەرپرســـیارەتیى خـــۆى و بەنهێنیـــى نورەددیـــن 
ئەرەســـەالن شـــا، رەفتـــارى کـــردووە، چونکـــە ئەگـــەر ئـــەو 
ـــە  ـــکا ک ـــى وا ب ـــوو کارێک ـــا، لەوانەب ـــەى زانیب ـــتیى کارەک راس
ئاکامەکـــەى بـــاش نەبـــێ، ئەوکاتیـــش نـــەک هـــەر قایمـــاز، 

بەڵکـــو هیدیکـــەش نەیاندەتووانـــى چاکـــى بکەنـــەوە)2(. 
ـــە  ـــەوە ک ـــى دای ـــک وەاڵم ـــى بەجۆرێ ـــن زەنگ ـــەاڵم عیمادەددی ب
ــتى  ــەیە بەئاشـ ــەم کێشـ ــەوەى ئـ ــرد لـ ــد کـ ــازى بێئومێـ قایمـ
ـــووڕەى  ـــێوەیەک ت ـــدا بەش ـــان کاتیش ـــکا و لەهەم ـــەر ب چارەس
ــن.  ــە نورەددیـ ــە بگەیەنێتـ ــوو هەواڵەکـ ــار بـ ــە ناچـ ــرد کـ کـ
پێشـــتر عیمادەددیـــن گوتبـــووى  کە)دەســـتوپێوەندەکانى( هـــەر 
بەفەرمانـــى خـــۆى ئـــەو کارەیـــان کـــردووەو ئـــەو گوندانـــە 

ســـەر بـــە نوســـێبینن)3(.
ـــد نەبـــوو و بـــۆ  ـــاز هیـــچ بـــێ ئومێ لەگـــەڵ ئەوانەشـــدا، قایم
جـــارى دووەم رێگـــەى چارەســـەریى دیپلۆماســـیانەى گرتەبـــەر 
و نوێنـــەرى نـــاردەوە الى عیمادەددیـــن زەنگـــى، بـــەاڵم بـــێ 
ســـوود بـــوو. لێـــرەدا قایمـــاز دەســـتى کـــردە هاندانـــى نورەددیـــن 
ـــرا و یەکالییکردنـــەوەى هەڵوێســـتەکە  ـــۆ دەســـتوەردانێکى خێ ب
بـــۆ بەرژەوەندیـــى خـــۆى، لەترســـى ئـــەوەى نەبـــادا میرەکانـــى 

ـــەوە. ـــى موســـڵ چڕکەن ـــان لەموڵکەکان ـــە چاوی دیک
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نورەددینیـــش لـــەالى خۆیـــەوە رووى کـــردە رێوشـــوێنى 
دیپلۆماســـیانە و پێـــش ئـــەوەى ئارامـــى لـــێ هەڵگیـــرێ، 
ـــەاڵم  ـــى دووەم، ب ـــن زەنگی ـــاردە الى عیمادەددی ـــى ن نامەبەرێک
بـــوو، بەڵکـــو بەپێچەوانـــەوە عیمادەددیـــن  بـــێ ســـوود 
ــاز و  ــەن قایمـ ــى لەالیـ ــەوەى نوێنەرانـ ــارە ناردنـ ــەو دووبـ ئـ
ــە،  ــاى هەیـ ــەک واتـ ــە یـ ــەوە کـ ــەوە لێکدایـ ــەوە بـ نورەددینـ
ئەویـــش الوازیـــى ســـەربازیى موســـڵە و توانـــاى بەکارهێنانـــى 
هێـــزى نیـــە، بۆیـــە واى لێکـــرد کـــە شـــێوازێکى تونـــد لـــەو 
باریـــەوە بگرێتـــە بـــەر. بەرادەیـــەک زێدەڕۆیـــى کـــرد، کـــە 
گەیشـــتە ئـــەوەى دەســـت لەنێـــردراوى نورەددیـــن بەرزکاتـــەوەو 
ــەر  ــکا. لەبەرامبـ ــى بـ ــۆى و گەورەکەشـ ــى خـ ــراپ باسـ بەخـ
ئـــەو هەڵوێســـتەدا نورەددیـــن رووى کـــردە دانانـــى پالنێکـــى 
بوێرانـــە کـــە لەڕێیەوەنوســـێبین وەکـــو هێزێـــک بکەوێنـــێ و 

بیخاتـــە ژێـــر کۆنتڕۆڵـــى موســـڵ و ســـەروەریەکەى.
ئاوابـــوو كـــە عیمادەددیـــن زەنگیـــى دووەم مـــرد و ئیمارەتەکەى 
ـــى  ـــەوەش پاڵ ـــا، ئ ـــەد بەجێم ـــن محەم ـــەى قوتبەددی ـــۆ کوڕەک ب
ـــەو  ـــەوەى و ئ ـــە رووبەڕبوون ـــکا ل ـــە ب ـــا پەل ـــەوە ن بەنورەددین

بارودۆخـــە نوێیـــە بقۆزیتـــەوە.
ـــرد  ـــەوەو داواى لێک ـــاو بابەتەک ـــە ن ـــاز هات ـــرە قایم ـــەاڵم لێ ب
لەگەڵـــى نەکەوێتـــە شـــەڕەوە لەبـــەر پاراســـتنى یەکێتـــى و بـــۆ 
ـــى  ـــاوى خەڵک ـــش چ ـــە لەپێ ـــرە نوێی ـــەو می ـــى ئ ـــانى دڵ راکێش
ـــەردەوام  ـــردەوە و ب ـــەى رەتک ـــن داوایەک ـــەاڵم نورەددی ـــە. ب دیک
بـــوو لەســـەر جێبەجێکردنـــى پالنەکـــەى و بەســـەرکردایەتیى 
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ـــە رێ. ـــێبین کەوت ـــەرەو نوس ـــک ب هێزێ
کاتێـــک کـــە قوتبەددیـــن محەمـــەد بەمـــەى زانـــى کـــە نورەددیـــن 
لەڕێگایـــە بـــەرەو نوســـێبین، کاتێـــک کـــە ئـــەو لەشـــەنگال 
بـــوو، بۆیـــە خێـــرا گەڕایـــەوە نوســـێبین و ژمارەیـــەک رێـــکارى 
بەرگریکردنـــى گرتەبـــەر، بـــەاڵم لەبەرامبـــەر نورەددینـــدا 
ــەرلەنوێ  ــرد و سـ ــارەکەى کـ ــى شـ ــەرنەکەوت و کۆنتڕۆڵـ سـ

بەســـەروەریى موســـڵى لکانـــدەوە)٤(.
بـــەاڵم هێزەکانـــى موســـڵ ســـوودیان لـــەو ســـەرکەوتنە 
وەرنەگـــرت،  ناوچەکـــە  و  نوســـێبین  کۆنتڕۆڵکردنـــى  و 
ــاڵى ٥٩٤ک  ــى سـ ــو لەڕەمەزانـ ــژ، بەڵکـ ــى درێـ ــۆ ماوەیەکـ بـ
ــى  ــن بەرهەمـ ــەوەى بتوانـ ــێ ئـ ــڵ، بەبـ ــۆ موسـ ــەوە بـ گەڕانـ
ــەوە،  ــۆکارى ئـ ــە هـ ــەوە. لەوانەیـ ــەرکەوتنەکەیان بڕنێنـ سـ
ــى  ــى ئەیووبیـ ــۆ دەرکەوتنـ ــەوە بـ ــەم، بگەڕێتـ ــەى یەکـ بەپلـ
ـــە و  ـــێبین. ئەم ـــک نوس ـــرەى نزی ـــى جەزی ـــەروەر لەواڵتان دادپ
ـــى موســـڵ تووشـــى نەخۆشـــى  ـــە هێزەکان ـــەوەى ک ســـەربارى ئ
و کارەســـات هاتـــن لەکاتـــى هاتنیـــان، ئـــەوەش هەلـــى بـــۆ 
قوتبەددیـــن محەمـــەد رەخســـاند و واى لێکـــرد لەموســـڵ یاخـــى 

ــەوە)٥(. ــارەکەى وەربگرێتـ ــە شـ ــى دیکـ ــێ و جارێکـ بـ

پەڕاوێزەکانى)٩(:
١-ابن االثير: الكامل ج١2 ص١33.
2-ابن االثير: الكامل ج١2 ص١33.
3-ابن االثير: الكامل ج١2 ص١33.
٤-ابن االثير: الكامل ج١2 ص١33.
٥-ابن االثير: الكامل ج١2 ص١33.
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)1٠(
دەستکەوتەکانىموجاهیدەددینقایماز:

ـــێوەیەکى  ـــاک، بەش ـــایەتیى ت ـــە کەس ـــە ک ـــدا نی ـــى تێ گومان
گـــەورە، دەســـتکەوتەکانى دیـــارى دەکا. ئەگـــەر کەســـایەتیەکە 
خێرەومەنـــد بـــوو و حـــەزى لەئاوەدانکردنـــەوە بـــوو و بـــۆ 
ژیـــان کـــراوە بـــوو و کەمێـــک لەسیاســـەتى دەزانـــى، ئـــەوا 

دەتوانـــێ دەســـتکەوتى شارســـتانیى گـــەورە ئەنجـــام بـــدا.
هـــەر لـــەو جـــۆرە پیاوانـــە، موجاهیدەددیـــن قایمـــازى 
ـــەوە  ـــوو. ســـەرچاوە بەردەســـتەکان دەگێڕن ـــەرى موســـڵ ب نوێن
کـــە کەســـایەتیەک بـــووە بڕێکـــى زۆر لەکراوەییـــى سیاســـیانەى 
تێـــدا بـــووەو حـــەزى لەخێرکـــردن و خۆشـــبەختیى کۆمەڵـــگا 
ــمەند و  ــى دەکا: )هۆشـ ــەوە باسـ ــیر)١( بـ ــن ئەسـ ــووە. ئیبـ بـ
ئایینـــدار و خێرەومەنـــد و پایەبـــەرز بـــووەو زانســـتى شـــەرعى 
لەمەزهەبـــى ئەبـــى حەنیفـــە، خـــوا لێـــى خۆشـــبى، زانیـــووە(. 
وە ئیبـــن ئەلســـاعى)2( بـــەوە ئامـــاژەى بـــۆ دەکا: )هۆشـــمەند و 
بـــڕوادار و خێرەومەنـــد و پایەبـــەرز بـــوو و شـــتێکى لەزانســـتى 
شـــەریعەتى شـــافیعى دەزانـــى و شـــیعر و دیـــدار و چیڕۆکێکـــى 
زۆرى لەبـــەر بـــوو. زۆر بـــەڕۆژوو دەبـــوو(. ئیبـــن کەســـیریش)3(
ــى  ــەر مەزهەبـ ــوو، لەسـ ــد بـ ــڕوادار و خێرەومەنـ ــێ: )بـ دەڵـ
حەنەفـــى بـــوو، زۆر بـــەڕۆژوو دەبـــوو و شـــەونوێژى دەکـــرد و 

ـــدەوە(. ـــەریعەتى دەخوێن ـــتى ش ـــیعر و زانس ـــەدەب و ش ئ
ئیبـــن خەلەکانیـــش)٤( دەگێڕێتـــەوە: )زۆر خێـــر و چاکـــەى 
دەکـــرد و زۆر باڵەخانـــەى لـــە ئەربـــل و موســـڵ و شـــوێنى 
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زۆر  بـــوو،  لەچاکـــە  رووى  زۆر  و  کـــرد  دروســـت  دیکـــە 
لەشـــاعیرەکان پێیـــان هەڵگوتـــووە(. ئیبـــن واســـڵ)٥( بـــەوە 
ئامـــاژەى بـــۆ دەکا: )بڕوادارێکـــى دادپـــەروەر بـــوو و مزگەوتـــى 

ــردووە(. ــتى کـ ــەو دروسـ ــڵ ئـ ــدى لەموسـ ئەلموجاهیـ
ســـاحێب ئەلنجـــووم الزاهرە)٦(ئامـــاژەى بـــۆ کـــردووە کـــە 
بەئایینـــدارى و چاکـــەکارى و خواپەرســـتى و دڵفراوانى ناســـراو 
بـــوو و ئـــەوەى دەســـتى دەکـــەوت رۆژانـــە دەیبەخشـــیەوە، 

ـــى. ـــە بەبەندەکان ـــى مووچ ـــى بەپێدان ـــەربارى پابەندبوون س
ـــەوە  ـــۆ ئ ـــاژە ب ـــردووە ئام ـــرى نەک ـــن موســـتەوفى)7( لەبی ئیب
بـــکا کـــە بڕوادارێکـــى چاکـــەکار و چاوتێـــر بـــووەو خێـــرى زۆر 
بـــووە و هیـــچ ماڵێکـــى هـــەژارى لەموســـڵ نەهێشـــتووە، هەتـــا 
بـــەوەى پێشکەشـــى کـــردوون لەمـــاڵ و بەخشـــین دەوڵەمەنـــدى 

کـــردوون.
ــۆک  ــوو کـ ــە هەمـ ــەوێ کـ ــان دەردەکـ ــانەوە بۆمـ ــەو قسـ لـ
بوونـــە، بەتایبەتـــى ئەوانـــەى لەســـەردەمى ئـــەودا بـــوون، 
ـــووە  ـــە ب ـــەو کەســـایەتیە دیاران ـــاز ل ـــە قایم ـــەوەى ک لەســـەر ئ
کـــە حـــەزى لەخێـــر و دامەزراندنـــى دادپـــەروەرى بـــووە. ئـــەوەش 
پێویســـتى بـــەوە بـــووە کـــە لەپیاوانـــى زانســـت و بنیاتنـــان 
ـــە  ـــەوە. بۆی ـــى بمێنێت ـــى بەزیندووی ـــەوەى ناوبانگ ـــۆ ئ ـــێ، ب ب
چەنـــد کارێکـــى کـــردووە کـــە تـــا ئێســـتاش بەزیندوویـــى 
ناویـــان هێشـــتۆتەوە. هـــەر کارى ئاوەدانکردنـــەوەى نەکـــردووە 
بەتەنـــێ، بەڵکـــو هانـــى بزووتنـــەوەى زانستیشـــى داوەو رووى 
لەالیەنـــى کۆمەاڵیەتـــى و کاروبـــارى فەرمانڕەوایى و سیاســـەت 



105

والیی ئەربل و موسڵ ٥٩٥/٥٥٩ کۆچى - ١١٩٩/١١٦٤ زایینى

و هیدیکـــەش کـــردووە. ژمارەیـــەک باڵەخانـــەى لەنـــاو موســـڵ 
ــى  ــان بەزیندوویـ ــە ناوبانگیـ ــتکردووە کـ و دەرەوەى دا دروسـ
هێشـــتۆتەوە و تـــا ئێســـتاش مـــاون، کـــە گەواهیـــى پایـــەى 

ـــى دەدەن. ـــى باش ـــار و ناوبانگ دی

پەڕاوێزەکانى)١0(:
١-ابن االثير: الكامل ج١2 حوادث ٥٩٥هـ ج١١ ص٤3٤.

  ابن االثير: الباهر ص١٩3
2-ابن السباعي: الجامع المختصر ج٩ ص8.

3-ابن كثير: البداية والنهاية ج١2 ص2٩٦.
٤-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص83-82

٥-ابن واصل: مفرج الكروب ج3 ص١03
٦- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج٦ ص١٤٤.

7-ابن المستوفي: تاريخ اربل ج2 ص2٤ ترجمة ١٤.
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)11(
الیەنىئاوەدانکردنەوە:

دواى ئـــەوەى قایمـــاز کاروبـــارى فەرمانڕەوایـــى لەئەربـــل 
وەرگـــرت و وەکوجێگـــرى زەینەددیـــن عەلـــى کوچـــک لـــە 
٥ى رەمەزانـــى ســـاڵى ٥٥٩ک، هەوڵـــى دا دادپـــەروەرى و 
ـــى  ـــەزراوەى ئاوەدان ـــى ئاســـایش و دروســـتکردنى دام دابینکردن
ـــە  ـــتکرد ک ـــل دروس ـــى لەئەرب ـــە قوتابخانەیەک ـــدا، بۆی پەرەپێب
بەقوتابخانـــەى ئەلموجاهیدیـــە ناســـراوە)١( و وەقفێکـــى زۆرى 
بـــۆ تەرخانکـــرد، بـــۆ ئـــەوەى گەرەنتیـــى بەردەوامبوونـــى بـــکا 
و پەیامـــە زانســـتیەکەى بەباشـــترین شـــێوە جێبەجـــێ بـــکا. 
یەکێـــک لەبەناوبانگتریـــن ئەوانـــەى وانەیـــان تێـــدا گوتۆتـــەوە 
ـــن  ـــرى ئیب ـــى بەک ـــوڕى ئەب ـــى ک ـــوڕى ئیبراهیم ـــەر ک ـــا عوم زان
ـــە لەســـاڵى ٦0٩ک/١2١2-١2١3ز  ـــوو، ک ـــى ب ـــى ئەربلل خەلەکان

ـــردووە)2(. ـــى ک ـــى دوای دا کۆچ
ـــل  ـــەى ئەرب ـــتکردنى قوتابخان ـــەر بەدروس ـــن ه موجاهیدەددی
ـــانى  ـــۆفیەکان و کەس ـــۆ س ـــى ب ـــو خانەقایەک ـــتا، بەڵک نەوەس
زانســـت پـــەروەر دامەزرانـــد و وەقفێکـــى زۆرى بـــۆ تەرخـــان 
کـــرد و ئـــەو دامەزراوەیـــە توانـــى، وەکـــو قوتابخانـــە، 
ـــە  ـــەو خزمەت ـــەربارى ئ ـــدا، س ـــام ب ـــردن ئەنج ـــەى فێرک پرۆس
ـــى،  ـــى مرۆڤایەت ـــەر دامەزراوەیەک ـــو ه ـــەى، وەک کۆمەاڵیەتیان

پێشکەشـــى دەکـــرد)3(.
و  دروســـتکردبوو  گۆمەئاوێکـــى  ئەربـــل  لەناوەڕاســـتى 
لەدەوروپشـــتیدا باخچـــە و رووەکێکـــى زۆرى چاندبـــوو و 
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ـــى  ـــدى دا رایەخێک ـــووە ئەســـتێرەیەکى درەوشـــاوە، لەناوەن بب
ســـەوزى رەنگاوڕەنـــگ هەبـــوو. ئـــەو دیمەنـــە هەســـتى زۆر 
ــەوە  ــان لەبارەیـ ــیعری وایـ ــدووە و شـ ــاعیرانى بزووانـ لەشـ
نووســـیووە کـــە زۆر جـــوان و دڵڕفێنـــن. یەکێـــک لـــەو شـــاعیرانە 
ــە  ــە کـ ــەمماس ئەلخەزرەجیـ ــن شـ ــەر بـ ــس عومـ ــو حەفـ ئەبـ
دوایـــى  کۆچـــى  ٦00ک/١203-١20٤  ســـاڵى  لەدەوروپشـــتى 
ــەو  ــتەکانى بـ ــیعرەکانیدا هەسـ ــە شـ ــک لـ ــردووە. لەیەکێـ کـ
ـــن: ـــرە دادەنێی ـــى لێ ـــە پارچەیەک ـــوە ک ـــکیە دەربڕی ـــۆرە ناس ج
ونيلوفـــر مثـــل النجـــوم ببركةكلـــون الســـماء وهـــي مـــن خصـــر 

عـــذب
ـــقين  ـــون العاش ـــل عي ـــرة مثلماتمي ـــمس المني ـــل الش ـــل مث يمي

ـــب ـــع الح م
ـــة  ـــارا فعل ـــا وانكس ـــراس وجمةله ـــس ال ـــت نك ـــي غاب ـــان ه ف

ـــب ـــف الص الدن
ولـــو كان يـــدري انـــه غـــرس مالكتديـــن لـــه االمـــالك فـــي 

الشـــرق والغـــرب
ـــن فصـــم  ـــم يخـــش م ـــي الدناول ـــو الشـــمس ف ـــه اذه ـــال الي لم

ـــن قضـــب ـــم يخـــش م ول
ــم  ــش االيـ ــا معطـ ــت قديمـ ــتان باربلوكانـ ــادر البسـ ــى غـ فتـ

والضـــب)٤(.

بـــەاڵم کـــە قایمـــاز لەســـاڵى ٥7١ک/١١7٥-١١7٦ز چـــووەوە بـــۆ 
موســـڵ و بـــووەوە جێگـــر و دەســـەاڵتى تێـــدا دەڕۆیـــى، دەســـتى 
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کـــردە ئـــەو کردەوانـــەى کـــە یادگاریەکانـــى بەزیندوویـــى 
ـــى  ـــى ئاوەدان ـــۆ بنیاتنان ـــرد ب ـــان ک ـــۆى تەرخ ـــەوەو خ دەیهێلن
و دامەزراوەیەکـــى ئاوەدانکردنـــەوەى گـــەورەى لەشـــارەکە 
کـــردەوە کـــە جێـــى شـــانازیە بـــۆ قایمـــاز و بەڵگەیەکـــە بـــۆ 
ـــان و  ـــت و زانای ـــى و زانس ـــاوە لەئاوەدان ـــەو پی ـــى ئ حەزکردن

ـــۆ کۆمەڵـــگا. ـــۆ چاودێریکردنـــى ب ئاماژەیەکـــە ب
ـــە ســـەرنج  ـــەى ک ـــەو کاران ـــردە ئ ـــاز دەســـتى ک بەگشـــتى قایم
بـــۆ خـــۆى رادەکێشـــن و زۆر دامـــەزراوەى خزمەتگوزاریـــى 
و خزمەتکردنـــى  تەندروســـتى  و چاودێریـــى  کۆمەاڵیەتـــى 
زانســـتیى کـــردەوە. زۆر شـــوێنەوارى بـــەرزى بەجێهێشـــت 
ــى  ــەرزی و لێبوردەیـ ــى و پایەبـ ــەر مەزنـ ــى لەسـ ــە گەواهـ کـ

دەدەن. کەســـایەتیەکەى 
موســـڵ  لەبـــەرى  ٥72ک/١١7٦-١١77ز  لەســـاڵى  هـــەر 
و  بیمارســـتانێک  و  خانەقایـــەک  و  گـــەورە  مزگەوتێکـــى 
قوتابخانەیەکـــى دروســـت کـــرد، ئـــەوەى کـــە پێشـــتر ئاماژەمـــان 
بـــۆى کـــرد و بەکۆمەڵـــگاى ئاوەدانـــى ناومـــان بـــرد)٥(. پاشـــان 
دامەزراوەیەکـــى داهێنـــا بـــۆ چاودێریکردنـــى هەتیـــوان و 
ـــرد و  ـــتیى دەک ـــۆى سەرپەرش ـــرا و بەخ ـــان تۆمارک ـــدا ناوی تێی
ـــى پێشـــکەش دەکـــرد و بەتـــەواوى چاودێریـــى دەکـــرد.  یارمەتی
بەمـــەش بەشـــدار بـــوو لـــە نەهێشـــتنى بـــێ سەرپەرشـــتان و 
ــى دان  ــن و یارمەتیـ ــتى گرتـ ــوان و دەسـ ــانى هەتیـ ئازارکێشـ

لەڕێـــڕەوى پێشـــکەوتن بـــەرەو پێشـــەوە)٦(.
ـــو رووى  ـــتا، بەڵک ـــەوە نەوەس ـــەو دامەزراوان ـــەر ب ـــاز ه قایم
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لەهیدیکـــەش کـــرد و بایەخـــى بەدروســـتکردنى رێگاوبـــان 
و پـــردان دا و لەگرنگترینیـــان پردێـــک بـــوو لەســـەر ئـــاوى 
ــى  ــۆى زۆربوونـ ــووە هـ ــەوە بـ ــە)7(. ئـ ــى دیجلـ ــڵ و زێـ موسـ
ــتەکانى  ــڵ و دەوروپشـ ــوان موسـ ــتنەوە لەنێـ ــەى گواسـ جووڵـ
لەڕۆژهەاڵتـــى دیجلـــە. هەروەهـــا بـــووە هـــۆى حەســـانەوەى 
ـــن  ـــن و بەجوانتری ـــازدا هەڵبڵێ ـــە بەقایم ـــرد ک ـــە و وایک خەڵکەک

ئـــاکار و دڵفراوانـــى ناویـــان دەهێنـــا.
قایمـــاز ئەوەشـــى لەبیرنەکردبـــوو کـــە بـــازاڕى کڕیـــن 
و فرۆشـــتن دامەزرێنـــێ و قەیســـەریەکى لەنـــاو بـــازاڕى 
ـــر)8( لەکاتـــى  ـــن جوبەی ـــۆ بازرگانـــى دروســـتکرد. ئیب موســـڵ ب
ســـەردانى بـــۆ موســـڵ، راســـتگۆیانە وەســـفى دەکا و بەکورتـــى 
دەڵـــێ: )دەڵێـــى خانێکـــى مەزنـــە، بـــەدەرگاى ئاســـن دادەخـــرێ 
و لەدەوروپشـــتیدا دوکان و مـــاڵ بەســـەریەکەوەن، کـــە ئەوانـــە 
ــێنراو  ــازیى نەخشـ ــى بیناسـ ــێوەیەکى جوانـ ــان بەشـ هەموویـ
دەردەکـــەوێ کـــە نموونـــەى نیـــە. لەهیـــچ واڵتێکـــدا قەیســـەریى 
وام نەبینیووە(.بەمـــە قایمـــاز بـــووە کەســـایەتیى یەکـــەم 

لەموســـڵ و ناوبانگـــى لەجەزیـــرە
دا باڵوبـــۆوەو فەقـــێ و دەســـتکورت و شـــاعیر روویـــان 
تێدەکـــرد و پێیانـــدا هەڵدەگـــوت بـــۆ ئـــەوەى شـــتێکیان 
لەدەســـت و دیاریەکانـــى پێیـــان ببەخشـــێ و لەســـەرووى 

هەمـــوو ئەوانەشـــەوە شـــاعیر حەیســـەبیس.



110

والیی ئەربل و موسڵ ٥٩٥/٥٥٩ کۆچى - ١١٩٩/١١٦٤ زایینى

پەڕاوێزەکانى )١١(:
١-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص82.

  محسن محمد حسين: اربل في العهد االتابكي ص2٤٩.
  سعيد الديوةجي: الموصل في العهد االتابكي ص١3١.

  ســـعيد الديوةجـــي: جوامـــع الموصـــل فـــي مختلـــف العصـــور بغـــداد مطبعـــة 
شـــفيق ص٥٦.

2- االسنوي: طبقات الشافعية: وزارة االوقاف بغداد ج١ ص٤٩٥.
3-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص82.

   ابـــن المســـتوفي: تاريـــخ اربـــل القســـم االول طبعـــة عـــام ١٩80م ص١٩١ 
ــاڵى  ــە لەسـ ــەرى کـ ــى تەبـ ــا فەزڵـ ــێ: ئەبـ ــار و دەڵـ ــامي الصقـ ــق سـ تحقيـ
ــى  ــدا گوێـ ــووەو تێیـ ــاز دابەزیـ ــاى قایمـ ــل لەخانەقـ ــردووە لەئەربـ ٥٩٥ک مـ
ــاڵ  ــە لەسـ ــەکان کـ ــوڕى خەلـ ــەر کـ ــا عومـ ــووە، هەروەهـ ــوودە گرتـ لەفەرمـ
ـــخ  ـــە: المســـتوفي: تاري ـــش. بڕوان ـــا ئەلفارســـى قەزوینی ـــردووە و ئەب ٦0٩ک م

اربـــل ص٤2٩ ص283.
٤-ابن المستوفي: تاريخ اربل ج١ ص٩٥-٩7.

٥-ابن االثير: الباهر ص١77.
  ابن المستوفي: تاريخ اربل ج2 ص2٤ ترجمة ١٤.

   المنـــذري: التكملـــة لوفيـــات النقلـــة مجلـــد 2 تحقيـــق بشـــار عـــواد معـــروف 
مطبعـــة االداب النجـــف العراق ١38٩هــــ/١٩٦٩م ص١٥8.

ســـبط ابـــن الجـــوزي: مـــراة الزمـــان ج8 ق١ ص338 ويضيـــف ان قايمـــاز 
ـــة. ـــى ترب بن

ابـــو شـــامة: تراجـــم رجـــال القرنيـــن الســـادس والســـابع ط١ ص١٤ نشـــر 
عـــزة العطـــار.

  ابـــن الســـاعي: الجامـــع المختصـــر ج٩ ص8 ويزيـــد ان قايمـــاز بنـــى 
الخانـــات علـــى الطـــرق للســـابلة والقناطـــر واوقـــف علـــى ذلـــك االوقـــاف 

ــر. الكثيـ
ـــروت دار صـــادر ص 2١0. وەســـفی  ـــة بي ـــر طبع ـــن جبي ـــة اب ـــر: رحل ـــن جبي اب
ـــە  ـــەورەى هەی ـــى گ ـــێ: )شـــارکە گردێک ـــاز لەموســـڵ دەکا و دەڵ ـــى قایم مزگەوت
کـــە مزگـــەوت و گەرمـــا و خـــان و بـــازاڕى تێدایـــە. هەندێـــک لەمیرەکانـــى 
شـــارەکە نوێیـــان کردۆتـــەوە و بەمزگەوتـــى موجاهیدەددیـــن قایمـــاز ناســـراوە 
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لەســـەر رۆخـــى دیجلـــە کـــە مزگەوتـــى لـــەوە گەورەتـــرم نەبینیـــووە، بەجۆرێـــک 
ـــا کـــراوە وەســـف ناکـــرێ لەجوانـــى رێکخســـتنى و ئـــەو هەمـــوو نەخشـــەى  بین
ــت  ــو ژوورى بەهەشـ ــى وەکـ ــى ژوورەکەیەتـ ــرێ. هەرچـ ــدا دەبینـ ــەچ تێـ لەگـ
وایـــە کـــە لەهەمـــوو الیـــەک پەنجـــەرى ئاســـنى هەیـــە و کـــە ســـەکۆى پێوەیـــە 
دەڕوانێتەســـەر دیجلـــە کـــە هیـــچ شـــوێنێکى دانیشـــتن نایگاتـــێ و لێـــى باشـــتر 

ـــە. ـــش بیمارســـتانێکى هەی ـــن قایمازی ـــاوى موجاهیدەددی ـــە و  بەن نی
 ســـعيد الديوةجـــي: جوامـــع الموصـــل فـــي مختلـــف العصـــور ص٥٥-72 

مطبعـــة شـــفيق بغـــداد
٦-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص83
7-داود جلبي: مخطوطات الموسل ص8.
   ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص83

8-ابن جبير: رحلة ابن جبير ص2١0.
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)1٢(
کەسایەتیىموجاهیدەددینقایماز:

شـــاعیر بەئاوێنـــەى ســـەردەمەکەى خـــۆى دادەنـــرێ، چونکـــە 
لەڕێـــى ئـــەوەوە بیـــر و هـــزرى کۆمەڵـــگا و حەزەکانـــى، رەنـــگ 
دەدەنـــەوە. شـــاعیرەکان راســـتگۆترین ئەوانـــەن کـــە وێنـــەى 
ـــگادا روو  ـــاو کۆمەڵ ـــە لەن ـــن ک ـــۆ دەکێش ـــان ب ـــەو رووداوانەم ئ
دەدەن، بەهەســـتێکى راســـت و ســـۆزێکى ناســـک لەزۆربـــەى 

ـــردن. ـــێ گەورەک ـــدا بەب کات
قایمـــاز،  موجاهیدەددیـــن  بەکەســـایەتیى  ســـەبارەت 
ــرەدا.  ــڵ و جەزیـ ــوو لەموسـ ــت بـ ــێکى خۆشەویسـ ــەو کەسـ ئـ
نزیـــک بـــوو لەخەڵـــک، چونکـــە پایەیەکـــى دیـــارى هەبـــوو 
لەموســـڵ و زۆر کارى مرۆڤانـــە و ئاوەدانـــی و زانســـتیى 
کردبـــوو کـــە هەمـــوو گەواهیـــان بـــۆى دەدا، لـــە پێـــش 
هەمـــوو ئەوانەشـــەوە ئـــەو شـــاعیرانەى کـــە پێیگەیشـــتبوون 
و پێیانداهەڵگوتبـــوو، چ لەبـــەر سەرســـامبوون پێیـــەوە، 
ـــو  ـــە ئەب ـــووە، لەوان ـــى ب ـــە زۆرەکان ـــان لەبەخشش ـــان چاوی ی
ئەلفـــەوارس ئەلحەیســـەبیس، ئـــەوەى کـــە بەچامەیـــەک 

ــن: ــێ وەردەگریـ ــى لـ ــرە پارچەیەکـ ــووە لێـ ــدا هەڵگوتـ پێیـ
اذا بحار االرض جاشت واجلبت

غوارب تلقى كل لج بهوجل     
مجاهد دين الله حامي حريمه

بسيفين من عزم طرير ومنصل     
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اذا الجحفل الجرار ذل عن العدى
رماهم من الرأي الزنيق بجحفل    

كأن الكمأة الدارعين لدى الوغى
وقيماز بردي اخر بعد اول    

اذا نشبت في الدارعين رماحه
تسرف بجياشال ينابيع اشكل    

تبيت رعاياه من االمن والندى
عن الخوف والجدب الشنيع بمعزل    

سرى ذكره في الخير حتى كأنما
كسا االرض واالفاق عبقه مندل    

فاجبته حتى لهجت بذكره
وكنت بمدحي فيه كالمتغزل    

ومن جعل االنسان دأبا فحمده
وتعزيزه فرض على كل مقول)١(    

هەروەهـــا ســـیبت بـــن ئەلتەعاویـــزى)2( بەچامەیـــەک پێیـــدا 
هەڵدەڵـــێ، ئەمـــە بەشـــێکى:

عليل الشوق فيك متى يصح
وسكرا بحبك كيف يصحو     

وبين القلب والسلوان حرب
وبين الجفن والعبرات صلح     

ـــداوە  ـــە لەبەغ ـــى ک ـــراوە هەڵبژاردەکان ـــە لەهۆن ـــه یەکێک ئەم
بـــۆ قایمـــازى نـــاردووە لەموســـڵ، قایمازیـــش دیاریـــى بـــۆ 
نـــاردووە، لەوانـــە: هێســـترێک. بـــەاڵم ئـــەو هێســـترە الواز 
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دەبـــێ و ناتوانـــێ بـــڕوا و بگاتـــە بەغـــدا، بۆیـــە جارێکـــى دیکـــە 
ـــێ: ـــۆ ئاشـــکرا دەکا و دەڵ ـــازارى خـــۆى ب ـــۆى دەنووســـێ و ئ ب

مجاهدالدين دمت ذخرا     لكل ذا فاقة وكنزا
بعثت لي بغلة ولكن      قد مسخت في الطريق عنزا)3(

یەحیـــاى  بـــن  ئەســـعەد  مەعالـــی  ئەبـــول  هەروەهـــا 
ـــە  ـــووە، ک ـــەى پێیداهەڵگوت ـــە بەناوبانگەک ـــەنگاڵیش بەچام ش
پـــڕە لەســـەلیقەیەکى بـــەرز و سرووشـــتێکى هێمـــن و دەڵـــێ:

كان البال منك ومن ناظري يا قلب تبا لك من صاحب  
وطيب اوقاتي على حاجر لك ايامي على رامة   

اولها يعثر باالخر)٤( تكاد بالسرعة في مرها  
ـــن  ـــە ب ـــن نیعم ـــل ب ـــم جبری ـــول قاس ـــەدل ئەب ـــا ئەلع هەروەه
ـــێ: ـــووە و دەڵ ـــەک پێیداهەڵگوت ـــى بەچامەی ـــک ئەلئەربیلل مەل

ومهفهف ازري بوردة خده       حسنا على ورد الربيع وزهره
خاف العيون الناظرات فصانها    عنها ببث عقارب من شعره

لما اكتسى حلل الجمال بأسره     اضحى الفؤاد بأسره في أسره
فاق الخالئق بالمحاسن مثلما     فاق المجاهد ذو العال بوفره

ملك له كف لها خلق الحيا      يغشى السهول من الحزون بقطره
وجه كأن الصبح متصل به       حتى اضاء به تنفس فجره)٥(

ـــک  ـــرى،  کاتێ ـــى ئەلحزێ ـــن عەل ـــى ئەســـعەد ب ـــول مەعال ئەب
کـــە لەئەربـــل بـــووە، کتێبێکـــى لەســـەر قایمـــاز دانـــاوە 
ـــر  ـــاوى )االعجـــاز فـــي حـــل االحاجـــي وااللغـــاز برســـم االمي بەن
ــەوە و  ــەالى ماوەتـ ــەک لـ ــاز()٦(وە ماوەیـ ــن قايمـ مجاهدالديـ
ــوە  ــردووەو لەوێـ ــرەى کـ ــەى ئەلجەزیـ ــرى واڵتەکـ ــى بیـ دوایـ
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چامەیەکـــى بـــۆ قایمـــاز ناردۆتـــەوەو دەڵـــێ:
غريب يحن الى المنزل اال من لصب قليل العزاء  

وانى الحظيرة من اربل)7( ينادي باربل احبابه   
قایمـــاز خـــۆى لـــەو کەســـایەتیانە بـــووە کـــە حـــەزى لەئـــەدەب 
و هۆنـــراوەو چیـــڕۆک و مێـــژوو بـــووە. ئـــەوەش بۆمـــان 
روون دەکاتـــەوە کـــە بۆچـــى ئەوەنـــدە حـــەزى لەهۆنـــراوەو 
ــاران  ــیوون و زۆرجـ ــێ بەخشـ ــووە و زۆرى پـ ــان بـ هۆزانڤانـ

لێـــی بیســـتراوە ئـــەو هۆنراوەیـــەى گوتۆتـــەوە:
صبرت على اذاكم وانطويت اذا ادمت قوارصكم فؤادي  

كأني ما سمعت وما رأيت)8( وجئت اليكم طلق المحيا  
قایمـــاز بەهـــۆى کـــردەوە باشـــەکانى و ئـــەو خزمەتانـــەى 
ـــى  ـــرد، ناوبانگێک ـــەى ک ـــل و هیدیک ـــڵ و ئەرب ـــى موس پێشکەش
باشـــى دەرکـــرد. نامـــەى بـــۆ پاشـــایان نـــارد و ئەوانیـــش بۆیـــان 
ـــەوە. نووســـراوە  ـــش گۆڕی ـــەڵ یەکتری ـــان لەگ ـــاردەوەو دیاری ن
ــان  ــە وایـ ــوون، کـ ــدە زۆر بـ ــى ئەوەنـ ــوو و هاتووەکانـ دەچـ
ـــش  ـــینیان، ئەوی ـــۆ نووس ـــکا ب ـــان ب ـــک دەستنیش ـــرد یەکێ لێک
ـــە  ـــوو، ک ـــیر ب ـــن ئەلئەس ـــعادات ئیب ـــى ئەلس ـــن ئەب مەجدەددی
ـــراى  ـــەدەب لەموســـڵ و ب ـــى زانســـت و ئ ـــوو لەپیاوان ـــک ب یەکێ
ــى  ــوو، خاوەنـ ــیر بـ ــن ئەلئەسـ ــەورە، ئیبـ ــى گـ مێژوونووسـ
ـــول(  ـــع االص ـــى )جام ـــى کتێب ـــخ( و خاوەن ـــي التاري ـــل ف )الكام
کـــە کاروبـــارى چاودێریکردنـــى نامـــە دەرچـــوو و هاتووەکانـــى 

ـــرد)٩(. دەک
هەرچۆنێـــک بـــێ، پێگـــەى جێگـــرى لەئەربـــل و موســـڵ 
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بەرزبـــۆوە لەســـەردەمى ئیمارەتـــى قایمـــازدا و خۆیشـــى 
بـــووە کەســـایەتیەکى خۆشەویســـت لەالیـــەن خەڵکـــەوە. 
ــى  ــێ، یارمەتیـ ــر بـ ــیەکەى پتـ ــى باشـ ــەوەى ناوبانگـ ــۆ ئـ بـ
دەســـتکورتەکانى دەدا لەموســـڵ و شـــوێنى دیکـــەش، هەرکـــە 
دەســـتى بگەیشـــتبایێ. هیـــچ توێژێکـــى کۆمەڵـــى لەهیدیکـــە 
جـــودا نەدةکـــردەوە، بەڵکـــو یارمەتیـــى هەمووانـــى دەدا بەبـــێ 
ـــرد،  ـــى دەرک ـــڵ ناوبانگ ـــەودا موس ـــەردەمى ئ ـــاوازى و لەس جی
ـــا و داواى لێکـــرد  کاتێـــک کـــە ئەربـــل هـــاوارى بـــۆ قایمـــاز هێن
فەرمانڕەوایەتـــى بگرێتـــە دەســـت لەســـاڵى ٥8٦ک، لـــەدواى 
ـــى  ـــن عەل ـــن زەینەددی ـــن یوســـف ب ـــەى زەینەددی ـــى میرەک مردن
ــى  ــە رۆڵـ ــى کـ ــدە دەیزانـ ــن، هەرچەنـ ــن بەکتەکیـ ــک بـ کوچـ
موســـڵ ئـــەوکات الواز ببـــوو، چونکـــە رۆڵـــى ســـەرکردایەتیکردن 
ــى،  ــەالحەددینى ئەیووبـ ــۆ سـ ــترابۆوە بـ ــڵەوە گواسـ لەموسـ
بـــەاڵم جەمـــاوەرى ئەربـــل قایمازیـــان پـــێ باشـــتر بـــوو 
گۆگبـــوروى  موزەفەرەددیـــن  کورســـیەکەى  لەجێگـــرەوەى 
ــەالحەددینى دا  ــى سـ ــە یارمەتـ ــف کـ ــن یوسـ ــراى زەینەددیـ بـ
لەشـــەڕەکەى دژى موســـڵ و دوژمنـــى کۆنـــى قایمـــاز بـــوو، وەک 
بڵێـــى قایمازيـــان پـــێ لـــەو باشـــتر بـــوو، چونکـــە پاشـــخانێکى 
ـــەر  ـــى، ه ـــتى و بەرزڕاگرتن ـــوو لەخۆشەویس ـــى هەب جەماوەری

لـــەڕۆژە یەکەمەکانـــى كـــة لەئەربـــل بـــوو.
ــان  ــل پەیوەندیـ ــەرنجە،جەماوەرى ئەربـ ــى سـ ــەوەى جێـ ئـ
کـــە  کردبـــوو  لێـــى  داوایـــان  و  کردبـــوو  بەقایمـــازەوە 
فەرمانڕەواییـــى شـــارەکە بگرێتـــە دەســـت و لەســـەر جێگـــرە 
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رەوایەکەیـــان بەباشـــتر دانابـــوو کـــە موزەفەرەددیـــن گۆگبـــورو 
ـــە  ـــەداوە. لەوانەی ـــەى ن ـــى داوایەک ـــاز وەاڵم ـــەاڵم قایم بوو)١0(ب
ـــەوکات  ـــڵ ئ ـــرى موس ـــە می ـــەوەى ک ـــۆ ئ ـــەوە ب ـــەوەش بگەڕێت ئ
ـــى  ـــۆوەو کۆیلەیەک ـــەم بب ـــەاڵتى ک ـــوو و دەس ـــتان ب دەستەوەس
ــارەکان  ــداریکردن لەبڕیـ ــۆ بەشـ ــوو بـ ــۆى دانابـ ــان( خـ )غلمـ
ــە  ــڕۆژەکان، بۆیـ ــک لەپـ ــى زۆرێـ ــۆى راگرتنـ ــووە هـ ــە ببـ کـ
قایمـــاز  پاشـــان  دواخســـت)١١(.  ئەربلـــى  یارمەتیدانـــى 
بـــۆ  بچووبایـــە  و  دابایـــە  ئەربلـــى  یارمەتیـــى  ئەگـــەر 
فەرماڕەواییکردنـــى، ئـــەوا دەســـەاڵتى رەهـــا بـــۆ میرەکـــەى 
دەمایـــەوە، میـــرى موســـڵ، ئەویـــش نەیدەویســـت ئـــەوکات 
ـــوو  ـــر ب ـــەوە بێهێزت ـــە ل ـــز بکا،چونک ـــڵ بەهێ ـــەاڵتى موس دەس
ــەوە  ــان روون دەکاتـ ــەوە بۆمـ ــەوە. ئـ ــگارى ببێتـ ــە بەرەنـ کـ
بـــۆ قایمـــاز پشـــتگیریى ئەربلـــى نەکـــرد لەڕقـــى عیزەددیـــن 
کـــە  بەردەســـتەکەى  موســـڵ)١2(و  خاوەنـــى  مەســـعوودى 

بەشـــداریى فەرمانڕەوایەتیەکـــەى دەکـــرد..
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پەڕاوێزەکانى )١2(:
١-الحيـــص بيـــص: ديـــوان الحيـــص بيـــص ج3 تحقيـــق مكـــي الســـيد جاســـم 
ـــم 3٤  ـــراث رق ـــب الت ـــلة كت ـــة سلس ـــالم العراقي ـــكر وزارة االع ـــادي ش ـــاكر ه وش

عـــام ١٩7٥م ص 320-3١8.
2-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص83.
  ابن خلكان: وفيات االعيان ج7 ص3١7.

  ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ج٤ ص83.
3-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص83.
٤-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص83.

٥-ابـــن المســـتوفي: تاريـــخ اربـــل ق١ ص7٦-77 تحقيـــق ســـامي الصفـــار 
طبعـــة ١٩80م.

٦-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص83.

7-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص83.

8-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص83.
٩-ابن خلكان: وفيات االعيان ج٤ ص83/١٤١-١٤2.

١0-ابن االثير: الكامل ج١2 ص٥٦.

١١-ابن االثير: الكامل ج١2 ص٥7.

١2-ابن االثير: الكامل ج١2 ص٥7.
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)1٣(
مردنىموجاهیدەددینقایماز:

لەمانگـــى رەبيعـــى یەکەمـــى ســـاڵى ٥٩٥ک/کانوونـــى دووەمـــى 
١١٩٩ز موجاهیدەددیـــن قایمـــاز لەقەاڵتـــى موســـڵ گەڕایـــەوە 
الى خـــوداى خـــۆى. هەندێـــک دەڵێـــن ئـــەوە لەســـاڵى ٥٩٤ک 

ـــاش)١(. ـــەکارى زۆر ب ـــڕ ل ـــى پ ـــووە، دواى ژیانێک ب
ئێمـــە پێمـــان وایـــە ئـــەو گێڕانەوەیـــەى دەڵـــێ ســـاڵى 
٥٩٥ک مـــردووە راســـتترە، چونکـــە ئـــەوەى گوتوویەتـــى 
ـــک  ـــەوە نزی ـــر لێیان ـــووەو پت ـــەردەمانى رووداوەکان ب لەهاوس
ـــن ئەســـیر  ـــن. پاشـــان ئیب ـــە دەڵێ ـــة هيدیک ـــەى ك ـــووە، لەوان ب
ــاڵى ٥٩٤ و  ــى لەسـ ــۆ مردنـ ــە بـ ــەوەى هەیـ ــۆى دوو گێڕانـ خـ

ــەوە. ــى لێبکاتـ ــەوەى جەختـ ــێ ئـ ٥٩٥ک بەبـ
هەروەهـــا لەســـەر مردنەکـــەى گوتـــراوە کـــە لەقەاڵتـــى موســـڵ 
مـــردووة و تێیـــدا لەالیـــەن نورەددیـــن ئەرســـەالن شـــاوە)2( 
بەندکـــراوە. ئـــەو گۆتەیـــە لەگـــەڵ رێـــڕەوى رووداوەکان 
ـــە هاوســـەردەمەکانى لەمێژوونووســـان  ـــەوێ، چونک ـــک ناک رێ
گوتوویانـــە کـــە پەیوەندیەکانـــى لەگـــەڵ نوورەددیـــن ئەرســـەالن 
شـــا بـــاش بـــووە و هـــەر مردنێکـــى ئاســـایى مـــردووە لەقەاڵتـــى 
موســـڵ. ئـــەوان لـــەالى خۆیـــان راســـتیەکان ناشـــارنەوە چونکـــە 
ـــیر  ـــن ئەس ـــە ئیب ـــە. ئەوەت ـــدا نی ـــى تێ ـــچ بەرژەوەندیەکیان هی
کـــە باســـى قایمـــاز دەکا زۆر بـــەوردى دەیڵـــێ و وەکـــو هـــەر 
ـــى  ـــڕوا بەگێڕانەوەکان ـــدەکا ب ـــان لێ ـــە وام ـــە، بۆی ـــى دیک یەکێک
بکەیـــن. ئـــەو ســـەرچاوانە جەخـــت دەکەنـــەوە لـــەوەى کـــە 
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لەســـەر قایمـــاز وتـــراوە کـــە لەســـەردەمى عزەددیـــن مەســـعوود 
بەنـــد کـــراوە، نـــەک لەســـەردەمى نورەددیـــن ئەرســـەالن شـــاى 

ـــرا. ـــتر گوت ـــوڕى، وەک پێش ک
هەرچیەکـــى گوترابـــێ، مردنـــى قایمـــاز بـــووە هـــۆى کۆتایـــى 
ـــى  ـــى جێگریکردن ـــى زۆر جـــوان لەقۆناغەکان ـــان بەقۆناغێک هێن

فەرمانڕەوایەتیـــى ئەتابەگیـــەکان لەموســـڵ و ئەربـــل)3(..

پەڕاوێزەکانى)١3(:
١-ابن االثير: الباهر ص١٩3 يقول توفي في ربيع عام٥٩٥هـ

  ابن االثير: الكامل ج١2 ص١٥3 يقول توفي في ربيع عام ٥٩٤هـ
  سبط ابن الجوزي: مراة الزمان ج8 ص٤٥8 الوفاة عام ٥٩٤هـ

  ابن الساعي: الجامع المختصر ١3٥3هـ/١٩3٤م بغداد الوفاة ٥٩٥هـ
  ابـــن تغـــري بـــردي: النجـــوم الزاهـــرة ج٦ ص١٤٤ الوفـــاة ٥٩٤هــــ ١١٩7-

١١٩8م
  داود الجلبي: مخطوطات الموصل ص7 الوفاة ٥٩٥هـ - ١١٩٩م

2-سبط ابن الجوزي: مراة الزمان ج8 ص٤٥8 )المتوفي عام ٦٥٦(.
دەڵـــێ: قایمـــاز لەکاتـــى بەندکردنیـــدا لەقەاڵتـــى موســـڵ مـــردووە چونکـــە 
ــوو  ــازارى دابـ ــۆوە و ئـ ــک کردبـ ــنوورى بەرتەسـ ــووى و سـ ــن گرتبـ نورەددیـ
بۆیـــە لەنـــاو بەندیخانـــەدا مـــرد و بەپێچراویـــەوە دەریـــان هێنـــا. کاتێـــک 
ـــەت  ـــا مۆڵ ـــتن هەت ـــان: بوەس ـــەکان گوتی ـــار دەرگەوان ـــتە دەرگاى ش ـــە گەیش ک

وەردەگریـــن بۆیـــە لەســـەر رێـــگا مایـــەوە تـــا رێگـــەى درایـــێ.
ئەمـــەش لەگـــەڵ گێڕانـــەوەى هاوســـەردەمەکانى یـــەک ناگرێتـــەوە وەکـــو 
ــاڵى ٦7٤  ــە لەسـ ــاعى کـ ــن ئەلسـ ــەکان و ئیبـ ــن خەلـ ــیر و ئیبـ ــن ئەسـ ئیبـ
مـــردووە و ئیبـــن واســـڵ کـــە لەســـاڵى ٦٩7دا مـــردووە. ســـیبت ئەلجۆزیـــش 
هـــەر لـــەوەدا هاوڕایـــە کـــە لەســـاڵى ٦٥٦ک مـــردووە. ئیبـــن تەغـــرى بـــەرد 

خاوەنـــى )النجـــوم الزاهـــرە( بەرگـــى ٦ الپـــەڕە ١٤٤.
ئـــەوەى دیـــارە گێڕانەوەیـــەک هەیـــە کـــە دەڵـــێ لەبەندیخانـــەدا لەســـاڵ 
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٥٩٤ک مـــردووە لەقەاڵتـــى موســـڵ و یەکێکـــى دیکـــە دەبـــێ مردنەکـــەى سرووشـــتى 
بـــووە لەقەاڵتـــى موســـڵ لەســـاڵى ٥٩٥ک. ئێمـــە پێمـــان وایـــە گێڕانـــەوەى دووەم 
راســـتترە چونکـــە هەمـــوو رووداوەکان لەگەڵـــى رێـــک دەکـــەون و ئەوانـــەى 
وایـــان گێڕاوەتـــەوە وردتـــر و جێـــى بـــاوەڕن بەتایبەتیـــش ئـــەوەى بەناوانگـــە 
قایمـــاز لەســـەردەمى عزەددیـــن مەســـعوود بەندکـــراوە نـــەک لەســـەردەمى 
ـــن ئەلمســـتەوفیش لـــە )تاریـــخ اربـــل(دا بەرگـــى2  کوڕەکـــەى ئەرسەالنشـــا. ئیب
ـــڵ  ـــى موس ـــراوى لەقەاڵت ـــێ بەبەندک ـــە دەڵ ـــە ک ـــەوەدا نی ـــەڵ ئ ـــەڕە 2٤ لەگ الپ
ـــۆ  ـــتترە ب ـــەش راس ـــەو رای ـــاڵى ٥٩٤ک. ئ ـــەک لەس ـــردووە ن ـــاڵى ٥٩٥ک م لەس

ـــەى.. ـــتى مردنەک ـــاوازە لەسرووش ـــاڵەکە و جی س
3-ابن االثير: الباهر ص١٩3 یقول الوفاة عام ٥٩٥هـ

  ابن االثير: الكامل ج١2 يقول الوفاة عام ٥٩٤هـ.
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یەکەم: )سەرچاوەکان(
ـــن  ـــد ب ـــرم محم ـــي الك ـــن اب ـــي ب ـــو الحســـن عل ـــن اب ـــر )عزالدي ـــن االثي اب

محمـــد الجـــزري( ت:٦30هــــ
)الكامل في التاريخ( ١3 جزء. دار صادر. دار بيروت.

بيروت. لبنان. ١٩٦٥-١٩٦7م.
)الباهـــر فـــي تاريـــخ الدولـــة االتابكيـــة فـــي الموصـــل 22.تحقيـــق 
عبدالقـــادر طليمـــات. طبعـــة دار الكتـــب الحديثـــة بالقاهـــرة ومكتبـــة 

ــداد ١٩٦3م. ــى ببغـ المثنـ
االسنوي )جمال الدين عبدالرحيم( ت: 772هـ.

ــق  ــزءان. تحقيـ ــاف. جـ ــرى( وزارة االوقـ ــافعية الصغـ ــات الشـ )طبقـ
عبداللـــه الجبـــوري ط/١ مطبعـــة االرشـــاد. بغـــداد ١3٩0-١3٩١هــــ/١٩70-

١٩7١م.
اصطفان الدويهي، اآلب: ت: ١١١٦هـ.

    )تاريخ االزمنة( ميكروفيلم بجامعة الكويت رقم 2٥٤ تاريخ.
ابن ايوب )تاج الدين شاهنشاه(ت:- القرن السادس الهجري.

ـــن  ـــل ســـيرة صـــالح الدي ـــاة( بذي ـــخ صاحـــب حم ـــن تاري ـــات م   )منتخب
ـــع  ـــركة طب ـــرة. ش ـــد بالقاه ـــة االداب والمؤي ـــداد. مطبع ـــن ش ـــي الب االيوب

الكتـــب العربيـــة ســـنة ١3١7هــــ.
االيوبي )محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه( ت: ٦١7هـ.

ـــم  ـــي. عال ـــن حبش ـــق حس ـــق( تحقي ـــر الخالئ ـــق وس ـــار الحقائ   )مضم
الكتـــب. القاهـــرة. ١٩٦8م.

ــداري  ــد البنـ ــن محمـ ــي بـ ــن علـ ــح بـ ــن الفتـ ــوام الديـ ــداري )قـ البنـ
٦٤2هــــ  ت:  ــي(  االصفهانـ

   )ســـنا البـــرق الشـــامي( تحقيـــق فتحيـــة النبـــراوي. مكتبـــة الخانجـــي. 
١٩7٩م. مصر 

ـــاب  ـــق رمضـــان ششـــن. دار الكت ـــرق الشـــامي( ق/١ تحقي     )ســـنا الب
ـــر  ـــو مختص ـــه ه ـــاب بطبيعت ـــان. ١٩7١/١٩70م. والكت ـــد. ط/١ لبن الجدي

ـــي. ـــاد االصفهان ـــامي للعم ـــرق الش الب
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ـــردي  ـــري ب ـــن تغ ـــن ب ـــال الدي ـــو المحاســـن جم ـــردي. )اب ـــري ب ـــن تغ اب
االتابكـــي( ت: 87٤هــــ.

  )النجـــوم الزاهـــرة فـــي اخبـــار مصـــر والقاهـــر( ١2 جـــزء. طبعـــة 
ـــوماتش  ـــع كوستاتس ـــة. بمطاب ـــب المصري ـــة دار الكت ـــن طبع ـــورة ع مص
ــزاء )١3- ــي ١٩٦3م واالجـ ــاد القومـ ــة واالرشـ ــركاءه. وزارة الثقافـ وشـ
١٦( طبـــع الهيئـــة المصريـــة العامـــة للكتـــاب. تحقيـــق فهيـــم شـــلتوت 

١3٩0-١3٩2هــــ/١٩70-١٩72م. ـــرون.  واخ
ــي  ــر الكنانـ ــن جبيـ ــد بـ ــن احمـ ــد بـ ــن محمـ ــو الحسـ ــر )ابـ ــن جبيـ ابـ

٦١٤هــــ. ــاطبي( ت:  الشـ ــي  االندلسـ
لبنـــان  بيـــروت.  دار  صـــادر.  دار  طبعـــة  جبيـــر.  ابـــن  رحلـــة   

١٩٦٤م. ١38٤هــــ/
ابن الجوزي )ابو الفرج عبدالرحمن( ت: ٥٩7هـ.

ـــف  ـــن النص ـــزاء م ـــة اج ـــم( خمس ـــوك واالم ـــخ المل ـــي تاري ـــم ف )المنتظ
الثانـــي مـــن الجـــزء الخامـــس وحتـــى العاشـــر. طبعـــة دار المعـــارف 

ـــد ١3٥7-١3٥٩هــــ. ـــن. ط/١ الهن ـــاد الدك ـــدر اب ـــة بحي العثماني
الحموي )ابو الفضايل محمد بن علي الحموي( ت: ٦٤٤هـ

ــوادث  ــي حـ ــان فـ ــف والبيـ ــص الكشـ ــوري، تلخيـ ــخ لمنصـ   التاريـ
ـــرقية.  ـــالداب الش ـــر ل ـــج. دار النش ـــاز نوي ـــرس غرب ـــر بط ـــان، نش الزم

ــكو. ١٩٦0م. ــوفيتية. موسـ ــون السـ ــة الفنـ اكاديميـ
الحنبلي )احمد بن ابراهيم( ت: 87٦هـ

   )شـــفاء القلـــوب فـــي مناقـــب بنـــي ايـــوب( تحقيـــق ناظـــم رشـــيد. 
ــداد. ١٩78م. ــة. بغـ ــون العراقيـ ــة والفنـ وزارة الثقافـ

ابن حوقل )ابو القاسم بن حوقل النصيبي( ت: 3٦7هـ
  )صورة االرض( طبعة دار مكتبة الحياة. بيروت. لبنان.

ـــن  ـــد ب ـــن محم ـــن ســـعد ب ـــوارس شـــهاب الدي ـــو الف ـــص )اب ـــص بي الحي
ســـعد( ت: ٥7٤هــــ

  )ديـــوان الحيـــص بيـــص( 3 اجـــزاء. تحقيـــق مكـــي الســـيد جاســـم 
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وشـــاكر هـــادي شـــكر. وزار االعـــالم العراقيـــة. سلســـلة كتـــب التـــراث 
رقـــم 3٤ عـــام ١٩7٥م.

ـــي  ـــن اب ـــد ب ـــن محم ـــد ب ـــن احم ـــاس شـــمس الدي ـــو العب ـــكان )اب ـــن خل اب
بكـــر( ت: ٦8١هــــ.

 )وفيـــات االعيـــان وانبـــاء ابنـــاء الزمـــان( 8 اجـــزاء. طبعـــة دار الثقافـــة. 
تحقيـــق احســـان عبـــاس. بيـــروت. لبنـــان. ١٩٦8-١٩72م.

الدواداري )ابو بكر بن عبدالله بن ايبك( ت: بعد 73٦هـ
ــخ  ــي تاريـ ــة فـ ــدرة المضيئـ ــرر، الـ ــع الغـ ــدرر وجامـ ــز الـ     )كنـ
الدولـــة الفاطميـــة(. تحقيـــق صـــالح الديـــن المنجـــد ج/٦. مطبعـــة لجنـــة 
التاليـــف والترجمـــة والنشـــر. معهـــد الدراســـات االســـالمية االلمانـــي 

ـــرة. ١380هــــ/١٩٦١م ـــرة. القاه بالقاه
ـــد الدمشـــقي( ت:  ـــد بـــن احم ـــه شـــمس الديـــن محم ـــي )ابـــو عبدالل الذهب

7٤8هـ
   )تاريـــخ االســـالم( مخطـــوط. ميكروفيلـــم بجامعـــة الكويـــت رقـــم 

ــخ. ١2٦8 تاريـ
   )دول االســـالم( جـــزءان. تحقيـــق فهيـــم شـــلتوت ومحمـــد مصطفـــى 
ــرة  ــرة. القاهـ ــاب بالقاهـ ــة للكتـ ــة العامـ ــة المصريـ ــم. الهيئـ ابراهيـ

١٩7٤م/١3٩٤هــــ
ـــدادي( ت:  ـــازن البغ ـــب الخ ـــن انج ـــي ب ـــب عل ـــو طال ـــاعي )اب ـــن الس اب

٦7٤هـ
  )الجامـــع المختصـــر فـــي عنـــوان التواريـــخ وعيـــون الســـيرة( ج/٩ 
ــة  ــي. المطبعـ ــتاس الكرملـ ــة االب انسـ ــواد. بنفقـ ــى جـ ــق مصطفـ تحقيـ

الكاثوليكيـــة. بغـــداد. العـــراق.
ـــي(  ـــي الترك ـــن قزاوغل ـــف ب ـــر يوس ـــو المظف ـــوزي )اب ـــن الج ـــبط اب  س

ت: ٦٥٤
ـــة  ـــمان. مطبع ـــان( ج/8. ط/١ قس ـــخ االعي ـــي تاري ـــان ف ـــراة الزم    )م
مجلـــس دائـــرة المعـــارف العثمانيـــة بحيـــدر ابـــاد الدكـــن. الهنـــد. مكتبـــة 

ـــداد ١٩٥١-١٩٥2م. ـــى بغ المثن
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ابـــو شـــامة )شـــهاب الديـــن ابـــو محمـــد عبدالرحمـــن بـــن اســـماعيل 
ـــافعي( ت: ٦٦٤هــــ. ـــي الش المقدس

  )كتـــاب الروضتيـــن فـــي اخبـــار الدولتيـــن النوريـــة والصالحيـــة( ط/
دار الجبـــل. بيـــروت.

ـــزة  ـــة ع ـــن الســـادس والســـابع( نشـــر ومراجع   )تراجـــم رجـــال القرني
العطـــار الحســـيني. تصحيـــح محمـــد زاهـــد بـــن الحســـن الكوثـــري. 

ط/١3٦٦هـ/١٩٤7م.
ابـــن شـــداد )بهـــاء الديـــن ابـــو المحاســـن يوســـف بـــن رافـــع بـــن تميـــم( 

ت: ٦32هـ
  )النـــوادر الســـلطانية والمحاســـن اليوســـفية »ســـيرة صـــالح الديـــن«( 
تحقيـــق جمـــال الديـــن الشـــيال ط/١. الـــدار المصريـــة للتأليـــف 
ــة  ــنة المحمديـ ــة السـ ــي مطبعـ ــة الخانجـ ــر. مؤسسـ ــة والنشـ والترجمـ

١٩٦2م.
ابن شداد )عزالدين محمد بن علي بن ابراهيم( ت: ٦8٤هـ

ـــق  ـــرة( ج3 تحقي ـــراء الشـــام والجزي ـــر ام ـــي ذك ـــرة ف ـــالق الخطي   )االغ
ـــق  ـــم االول دمش ـــمان. القس ـــوريا. قس ـــة. س ـــارة. وزارة الثقاف ـــى عب يحي

ـــي ١٩80م ١٩78م. الثان
ـــدادي(  ـــق البغ ـــن عبدالح ـــن ب ـــن عبدالمؤم ـــي الدي ـــق )صف ـــن عبدالح اب

ت: 73٩هـ.
ـــق  ـــاع( 3 اجـــزاء. تحقي ـــة والبق ـــى اســـماء االمكن   )مراصـــد االطـــالع عل
ــاع  ــى البـ ــة. عيسـ ــب العربيـ ــاء الكتـ ــاوي. دار احيـ ــد البجـ ــي محمـ علـ

الحلبـــي. ط/١ القاهـــرة. ١373-١37٤هــــ/١٩٥٤-١٩٥٥م.
ابن العبري )غريغوريوس الملطي( ت: ٦8هـ.

ــان  ــة ببيـــروت لبنـ ــة الكاثوليكيـ ــدول( المطبعـ ــر الـ )تاريـــخ مختصـ
.١٩٥8

ـــدد  ـــام ١٩٥2م وع ـــدد ٤٦. ع ـــة المشـــرق. ع ـــخ الســـرياني( مجل   )التاري
٤7 عـــام ١٩٥3م. المطبعـــة الكاثوليكيـــة. ترجمـــة االب اســـحق الســـرياني. 

ببيـــروت.
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ابن العماد الحنبلي )ابو الفالح عبدالحي( ت: ١08٩هـ
  )شـــذرات الذهـــب فـــي اخبـــار مـــن ذهـــب( نشـــر مكتبـــة المقدســـي 
ـــادر  عـــن نســـخة دار الكتـــاب المصريـــة وبعضهـــا بنســـخة االميـــر عبدالق

ـــري. ٥ اجـــزاء ١3٥0هــــ/١٩٥١م. الجزائ
العمري )محمدامين بن خيرالله الخطيب العمري( 

  )منهـــل االوليـــاء ومشـــرب االصفيـــاء مـــن ســـادات الموصـــل الحدبـــاء( 
ــراق  ــة الموصـــل. العـ ــة الجمهوريـ تحقيـــق ســـعيد الديوةجـــي. مطبعـ

١38٦هـ/١٩٦7م.
العيني )بدرالدين محمود( ت: 8٤٥.

   )عقـــد الجمـــان فـــي تاريـــخ اهـــل الزمـــان( ج/١2 مخطـــوط ميكروفيلـــم 
بجامعـــة الكويـــت رقـــم ٦0١ تاريـــخ.

ـــم  ـــوط ميكروفيل ـــان( ج/١2 مخط ـــل الزم ـــخ اه ـــي تاري ـــان ف ـــد الجم )عق
ـــخ. ـــم ٦02 تاري ـــت رق ـــة الكوي بجامع

الغساني )ابو العباس اسماعيل بن العباس( ت: 803هـ.
  )المســـجد المســـبوك والجوهـــر المحكـــوك فـــي طبقـــات الخلفـــاء 
ـــي  ـــح عل ـــود عبدالمنعـــم. تصحي ـــق شـــاكر محم ـــوك( دراســـة وتحقي والمل
ـــداد ١3٩٥هــــ/١٩7٥م. ـــروت. بغ ـــان. بي ـــراث. دار البي ـــي. دار الت الخاقان

ـــال  ـــن جم ـــي ب ـــن عل ـــن نوردالدي ـــماعيل ب ـــن اس ـــداء )عمادالدي ـــو الف اب
ـــاه( ت: 732هــــ. ـــن شاهنش ـــر اب ـــن عم ـــود ب ـــن محم الدي

  )تقويـــم البلـــدان( اعتنـــى بتصحيحـــه وطبعـــه ريشـــود والبـــارون مـــاك 
ـــع باريـــس ١8٤0م دار الطباعـــة الســـلطانية. نســـخة  ـــن ديســـالن. طب كوك

مصـــورة عنهـــا بمكتبـــة المثنـــى. بغـــداد ومكتبـــة الخانجـــي بمصـــر.
ـــة دار  ـــن. طبع ـــي مجلدي ـــزاء ف ـــر( ٤ اج ـــار البش ـــي اخب ـــر ف   )المختص

ـــان. ـــروت لبن ـــة بي المعرف
الكتبي )محمد بن احمد بن شاكر( ت: 7٦٤هـ.

ــة داود.  ــامر ونبيلـ ــل السـ ــق فيصـ ــخ( ج/١2 تحقيـ ــون التواريـ   )عيـ
ــراق. ١٩77م. ــم ٤7. العـ ــراث رقـ ــب التـ ــلة كتـ ــالم. سلسـ وزارة االعـ

ابن كثير )عمادالدين ابو الفداء اسماعيل بن كثير( ت: 77٤هـ.
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   )البداية والنهاية( طبعة دار المعارف. ط/2. ١٩77م.
مجهول:

ـــة  ـــم بجامع ـــرون( ميكروفيل ـــي مشـــاهير ســـادس الق ـــون ف )انســـان العي
الكويـــت رقـــم ١303هــــ.

ابـــن المســـتوفي )شـــرف الديـــن ابـــو البـــركات بـــن احمـــد اللخمـــي 
ـــي( ت: ٦37هــــ. االربل

   )تاريـــخ اربـــل( او )نباهـــة البلـــد الخامـــل بمـــن ورد مـــن االماثـــل( 
تحقيـــق ســـامي الصقـــار فـــي مجلديـــن. بغـــداد. ١٩80م.

المقريزي )ابو العباس تقي الدين احمد بن علي( ت: 8٤٥هـ.
  )الســـلوك لمعرفـــة دول الملـــوك( ٤ اجـــزاء. تحقيـــق محمـــد مصطفـــى 
ــة  ــف والترجمـ ــة التاليـ ــة. لجنـ ــب المصريـ ــة دار الكتـ ــادة. مطبعـ زيـ

ــر ١٩١٤-١٩3٤م. والنشـ
المنذري )عبدالعظيم زكي الدين ابو محمد عبدالقوي( ت: ٦٥٦هـ.

ـــة  ـــروف. مطبع ـــواد مع ـــار ع ـــق بش ـــة( تحقي ـــات النقل ـــة لوفي    التكمل
ــدات ١٩٦8/١3880١3٩١-١٩7١م. ــف. ٦ مجلـ االداب. النجـ

ابن واصل )جمال الدين محمد بن سالم بن واصل( ت ٦٩7هـ
ـــال  ـــق جم ـــزاء . تحقي ـــوب( 3 اج ـــي اي ـــار بن ـــي اخب ـــروب ف ـــرج الك )مف
الرابـــع  والجـــزء  ١٩٥3،١٩٥7،١٩٦0م.  القاهـــرة.  الشـــيال.  الديـــن 
ـــة  ـــة ســـعيد عاشـــور. مطبع ـــع ومراجع ـــق حســـنين ربي ـــس. تحقي والخام

ــة ١٩72م. ــب المصريـ دار الكتـ
ابـــن الـــوردي )زيـــن الديـــن او ســـراج الديـــن ابـــو حفـــص عمـــر بـــن 

مظفـــر( ت: 7٤٩هــــ.
ـــزءان.  ـــوردي( ج ـــن ال ـــخ اب ـــداء أو: تاري ـــي الف ـــر آلب ـــة المختص   )تتم

المطبعـــة الحيدريـــة. ط/2 النجف-العـــراق ١٩٦٩م.
ـــوي  ـــه الحم ـــن عبدالل ـــه ب ـــو عبدالل ـــن اب ـــوي )شـــهاب الدي ـــوت الحم ياق

الرومـــي البغـــدادي( ت: ٦2٦هــــ
  )معجم البلدان( ٥ مجلدات. طبعة دار صادر بيروت. لبنان.
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دووەم: )سەرچاوە نوێیەکان(
جب. هاملتون. أ. ر. المستشرق.

ـــا  ـــخ االســـالمي. حرره ـــي التاري ـــي( دراســـات ف ـــن االيوب   )صـــالح الدي
ــروت.  ــر. بيـ ــات والنشـ ــة للدراسـ ــة العربيـ ــش. المؤسسـ ــف ايبـ يوسـ

ــان. ١٩73م. لبنـ
داود الجلبي:

العـــراق.  بغـــداد.  الفـــرات.  مطبعـــة  الموصـــل(  )مخطوطـــات 
١٩27م. ١3٤٦هــــ/

دريد عبدالقادر نوري، الدكتور.
)سياســـة صـــالح الديـــن االيوبـــي فـــي بـــالد مصـــر والشـــام والجزيـــرة( 
ـــى نشـــره وطبعـــه. مطبعـــة االرشـــاد. بغـــداد.  ســـاعدت جامعـــة بغـــداد عل

١٩7٦م.
رشيد الجميلي، الدكتور:

ــي( ط/2 دار  ــن زنكـ ــد عمادالديـ ــل بعـ ــي الموصـ ــة فـ ــة االتابكـ )دولـ
النهضـــة العربيـــة. بيـــروت لبنـــان ١٩7٥م.

زامباور )ادوارد فون( المستشرق:
)معجـــم االنســـاب واالســـرت الحاكمـــة فـــي التاريـــخ االســـالمي( ترجمـــة 
ـــة  ـــة جامع ـــود. مطبع ـــد محم ـــن احم ـــن وحس ـــد حس ـــي محم ـــور زك الدكت

ـــة ١٩٥١م. ـــرة االن( طبع ـــؤاد االول )القاه ف
سعيد الديوةجي، االستاذ:

0الموصل في العهد االتابكي( مطبعة شفيق. بغداد. ١٩٥8/١378م.
)جوامـــع الموصـــل فـــي مختلـــف العصـــور( مطبعـــة شـــفيق. بغـــداد. 

١٩٦3/١382م.
عبدالقادر طليمات، الدكتور:

ـــة واالرشـــاد القومـــي. المؤسســـة  ـــوري( وزارة الثقاف )مظفرالديـــن كوكب
المصريـــة العامـــة. اعـــالم العـــرب رقـــم 32 مكتبـــة مصـــر. القاهـــرة. 

١٩٦3م.
عصام الدين عبدالرؤف، الدكتور:



129

والیی ئەربل و موسڵ ٥٩٥/٥٥٩ کۆچى - ١١٩٩/١١٦٤ زایینى

ـــي.  ـــر العرب ـــي(ط/١ دار الفك ـــر العصـــر العباس ـــرة اواخ ـــالد الجزي  )ب
ـــنة ١٩7٥م.  ـــرة. س القاه

كي. ليسترنج، المستشرق:
ــس  ــيس. كوركيـ ــير فرنسـ ــة بشـ ــرقية( ترجمـ ــة الشـ ــدان الخالفـ )بلـ
عـــواد. مطبعـــة الرابطـــة. مطبوعـــات المجمـــع العلمـــي العراقـــي. بغـــداد. 

١٩٥٤/١373م.
محسن محمد حسين، الدكتور:

)اربـــل فـــي العهـــد االتابكـــي( ســـاعدت جامعـــة بغـــداد علـــى نشـــره. 
مطبعـــة اســـعد. بغـــداد ١٩7٦م.

ــال.  ــفيق غربـ ــد شـ ــراف محمـ ــرة( باشـ ــة الميسـ ــوعة العلميـ )الموسـ
القاهـــرة. دار القلـــم. ومؤسســـة فرانكليـــن للطباعـــة والنشـــر. الـــدار 

ــر ١٩٦٥م. ــة مصـ ــة. طبعـ القوميـ

سێیەم )سەرچاوە بیانیەکان(

1- Encyclopaedea of Islam, Vol. 11
2- Lane-Poole (s):
Saladin and the fall of the kingdom, Beirut. 1984 
3- Selton (K. M): A History of thr Crusades Vol. 1 
4-  Beirut. The Kingdom of Saint John in Jerasulem and Cy-

prus. England, Edinburgh.
5- Stevenson, (w. B).
6- The Crusaders in the East. Beirut 1968.
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تێبینی:
ئـــەم كتێبـــە لـــە ئـــوردن چاپكـــراوە، دیـــارە كەوتوونەتـــە هەڵەیەكـــی 
زۆر گـــەورە- لـــە جیاتـــی بنووســـن اربـــل نووســـیویانە اربـــد- 

ـــە. كـــە شـــارێكی ئوردون
هەڵەكـــە بەســـەر نووســـەرەكەش تێپەڕیـــوە، بـــەاڵم ئێمـــە لـــە 

چاپـــە كوردییەكـــە نووســـیومانە اربـــل.
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كتێبەعەرەبیەكە
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ler arasýndaki irtibat ve insicamý da yorum
için bir karîne olarak deðerlendiren Mücâ-
hid’in bazan mecazi tefsir yaptýðý da ol-
muþtur. Nitekim Bakara sûresinin 81. âye-
tinde geçen “suçu onu kuþatýrsa...” ifade-
sini, “Ýnsanýn iþlediði günahlar birikir, kal-
bini karartýr ve gittikçe kalbin her tarafýný
kaplar” þeklinde açýklamýþtýr. Ayný þekilde
Müddessir sûresinin 4. âyetindeki “Elbi-
seni temizle” cümlesini, “Yaptýðýn amelle-
ri sâlih kiþilerin amelleri gibi yap” diye yo-
rumlamýþtýr. Öte yandan kaynaklarda Mü-
câhid’in bazan hatalý tefsirler yaptýðý ve
âdeta sýrf re’y ile hareket ettiði ileri sürül-
müþtür. Meselâ Ra‘d sûresinin 43. âyetin-
de geçen, “yanýnda kitabýn bilgisi bulunan”
þahýstan kastedilenin Medine’de ihtidâ
eden Abdullah b. Selâm olduðunu söyle-
miþ, bunu duyan Saîd b. Cübeyr sûrenin
Mekke’de nâzil olduðunu hatýrlatarak Mü-
câhid’in yanýldýðýný belirtmiþtir.

Mücâhid b. Cebr’e nisbetle yayýmlanan
iki tefsir Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’de kayýtlý
(nr. 2075) yazma nüshaya dayanmaktadýr.
Bunlardan ilkini gerçekleþtiren Abdurrah-
man Sûretî mevcut yazmayý tahkik etmiþ,
ayrýca Taberî’nin tefsirinde ve diðer tef-
sirlerde bulunan bilgilerden Mücâhid’e nis-
bet edilenleri almýþ, nüshada tefsiri yer al-
mayan bazý sûrelerin açýklamasýný da bu
þekilde oluþturmuþtur (Tefsîru Mücâhid,
Devha 1976; I-II, Beyrut, ts.). Ýkinci neþir
M. Abdüsselâm Ebü’n-Nîl’e ait olup dokto-
ra tezi olarak hazýrlanmýþtýr. Araþtýrmacý
ilk yayýnýn eksiklerini gidermeye çalýþmýþ,
yazmadaki bilgileri ilk neþirde olduðu gi-
bi zenginleþtirmiþtir (Tefsîrü’l-Ýmâm Mücâ-
hid b. Cebr, Nasr 1410/1989). Ýsmail Cer-
rahoðlu, bu neþirlerde kullanýlan yazma-
daki tefsir rivayetlerinin Mücâhid’e nisbe-
tini zayýf görmekte, ayný þeyin ilk nâþir ta-
rafýndan yapýlan eklemeler için de söz ko-
nusu olduðunu belirtmektedir.
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Ebû Mansûr Mücâhidüddîn
el-Hâdîm Kåymâz

b. Abdillâh ez-Zeynî er-Rûmî
(ö. 595/1199)

Begteginliler’in
Erbil ve Musul nâibi.

˜ ™

Zeynüddin Ali Küçük b. Begtegin’in âzat-
lýsý olduðu için Zeynî nisbesiyle anýlýr. Ali
Küçük tahta çýktýktan sonra onu çocuklarý
Muzafferüddin Kökböri ile Yûsuf Yinal Te-
gin’e atabeg tayin etti ve Erbil’in idaresini
ona býraktý. Mücâhidüddin, Ali Küçük’ün
ölümünün (563/1168) ardýndan yerine ge-
çen büyük oðlu Kökböri’yi hapse atarak
tahta Yûsuf Yinal Tegin’i çýkardý. Daha son-
ra serbest býrakýlan Kökböri, Musul Ata-
begi II. Seyfeddin Gazi’nin hizmetine gir-
di ve Harran kendisine iktâ edildi. Böylece
Erbil, Kökböri’nin ayrýlmasý üzerine Musul’a
tâbi oldu ve Yûsuf Yinal Tegin Mücâhidüd-
din’in vesâyeti altýnda yönetimi üstlendi.
Musul ordusu Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin kar-
þýsýnda bozguna uðrayýnca (571/1175) II.
Seyfeddin Gazi, Mücâhidüddin’i yanýna ça-
ðýrýp saltanat nâibi yaptý ve bütün devlet
iþlerini ona býraktý.

Mücâhidüddin, Selâhaddîn-i Eyyûbî ile
barýþ yapýlmasýný saðladý (572/1177) ve bu
konudaki gayretleri Selâhaddin tarafýn-
dan þükran ve takdirle karþýlandý. Bu ara-
da hasta olan II. Seyfeddin’den sonrasýný
düþünerek kendisine rakip gördüðü Vezir
Celâleddin b. Cemâleddin Cevâd el-Ýsfahâ-
nî’den kurtulma yollarý aradý ve onu Sey-
feddin Gazi’ye azlettirip hapse attýrmak
suretiyle etkisiz duruma getirdi (573/1178).
Ýki yýl sonra da Seyfeddin Gazi öldü ve ye-
rine, veliaht tayininde Mücâhidüddin’in et-
kili olduðu kardeþi Ýzzeddin Mes‘ûd b. Mev-
dûd geçti. Ardýndan Halep hâkimi el-Me-
likü’s-Sâlih Ýsmâil b. Nûreddin Mahmud
Zengî topraklarýnýn amcasýnýn oðlu Ýzzed-
din Mes‘ûd’a devredilmesini vasiyet ede-
rek öldü (577/1181). Mes‘ûd, bölgedeki hâ-
kimiyetini gittikçe geniþleten Selâhaddîn-i
Eyyûbî’nin kendisinden daha çabuk dav-
ranmasýndan çekinerek süratle gidip þeh-
ri teslim aldý. Fakat Mücâhidüddin, Selâ-
haddin’in bu önemli þehri bir gün ele ge-
çireceðini tahmin ettiði için Mes‘ûd’u,
kardeþi Sincâr hâkimi II. Ýmâdüddin Zen-
gî’nin Musul’a daha yakýn olan toprakla-
rýna karþýlýk Halep’i ona vermeye ikna et-
ti. Nitekim bir yýl sonra, bir ara Musul’u da
kuþatan Selâhaddin Halep’i zaptetti (18

Safer 579 / 12 Haziran 1183); ardýndan ha-
lifeye mektup yazarak Musul’un kendisi-
ne býrakýlmasý gerektiðini bildirdi. Bunun
üzerine Mücâhidüddin, Musul’da daha þid-
detli bir Eyyûbî kuþatmasýna karþý savun-
ma hazýrlýklarýna baþlamakla görevlendi-
rildi. Ancak bu sýrada Ýzzeddin Mes‘ûd onu
azledip hapse attý (579/1183). Olayýn he-
men arkasýndan Mücâhidüddin’in hapse-
dilmesini bahane eden Erbil hâkimi Yûsuf
Yinal Tegin ve arkasýndan bazý þehirlerin
hâkimleri ayaklanarak Selâhaddin tara-
fýnda yer aldýlar ve onu Musul’a saldýrma-
sý için teþvik ettiler. Durumun ciddiyetini
kavrayan Ýzzeddin Mes‘ûd, iki defa heyet
gönderip barýþ istediyse de Selâhaddin 581
(1185) yýlýnýn baþlarýnda Musul’a doðru
harekete geçti. Bu arada Ýzzeddin Mes‘ûd,
Mücâhidüddin’i de serbest býrakarak göre-
vine iade etmiþti. Gerek Mücâhidüddin’in
gördüðü hazýrlýk gerekse halkýn umulma-
dýk direniþi karþýsýnda Selâhaddin önce
baþlattýðý kuþatmayý kaldýrarak Ahlat’a yö-
neldiyse de arkasýndan geri döndü ve þeh-
ri tekrar kuþattý. Fakat bu defa da kendisi
aðýr bir hastalýða yakalanýp Harran’a çekil-
mek zorunda kaldý. Bunun üzerine Mücâ-
hidüddin’in gayretiyle oluþturulan bir he-
yet Harran’a gönderilerek barýþ saðlandý.
Ýmzalanan antlaþmaya göre ortak sýnýrýn
tesbitinden sonra Musul’da Selçuklu sul-
tanýnýn yerine Selâhaddin’in adý hutbeler-
de okunacak ve þehirde basýlacak sikke-
lerde yine onun adýna yer verilecekti.

Selâhaddin 589’da (1193) ölünce Mücâ-
hidüddin, Musul’un tekrar bölgenin liderli-
ðini elde etmesi için çalýþan Ýzzeddin Mes-
‘ûd’a yardýmcý oldu. Onun ayný yýl içerisin-
de ölmesi üzerine yerine kimin geçeceði
konusunda çekiþmeler baþlayýnca da oðlu
Nûreddin Zengî Arslanþah’a biat etmek
suretiyle aðýrlýðýný koydu. Nûreddin de onu
nâiblik makamýnda tutup ölümüne kadar
(Rebîülevvel 595 / Ocak 1199) devlet iþle-
rini kendisine býraktý.

Mücâhidüddin siyasî ve askerî baþarýla-
rýnýn yanýnda özellikle bayýndýrlýk faaliyet-
lerine de önem vermiþ, halký refah içinde
yaþatan idareciliði ve dindar, hayýr sever,
âlim, þair kiþiliðiyle tarihe geçmiþtir. Muh-
taçlara maaþ baðlatmýþ, yetimhaneler aç-
týrmýþ ve yönettiði yerlerde fakir býrakma-
mýþtýr. Musul’da kendi adýyla anýlan büyük
bir cami, bîmâristan, hankah, medrese ve
bir yetimhane, Erbil’de yine kendi ismiy-
le bilinen bir medrese ve bir hankah inþa
ettirmiþ, buralara çeþitli vakýflar baðlamýþ-
týr. Ayrýca Erbil’in ortasýnda etrafý bahçe-
lerle çevrili bir havuz, Dicle üzerinde Mu-
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sul Köprüsü gibi birkaç köprü ve bunlarýn
yaný sýra çeþitli çarþýlar yaptýrmýþtýr.
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Mev½ýl, Beyrut 1406/1985; Sâmî es-Sakkar, Ýmâ-
retü Ýrbil fi’l-£a½ri’l-£Abbâsî ve müßerriÅuhâ Ýb-
nü’l-Müstevfî, Riyad 1413/1992, tür.yer.; Gülay
Öðün Bezen, Begteginliler, Erbil’de Bir Türk Bey-
liði (526-630/1132-1233), Ýstanbul 2000, s. 55,
57, 58, 60, 64-68, 71-77, 80, 93-94, 100, 123-
124; Abbas el-Azzâvî, “Âlü Bektekîn Muzafferüd-
dîn Kökbörî”, MMÝADm., XXI (1946), s. 516-
517; Coþkun Alptekin, “Erbil’de Bir Türk Beyliði”,
MÜTAD, sy. 3 (1988), s. 1-10.

ÿSâmî es-Sakkår

– —
MÜCÂRÎ
א������ ) )

Ebû Abdillâh Muhammed
b. Muhammed

b. Alî el-Mücârî el-Endelüsî
(ö. 862/1458)

Kýraat ve hadis âlimi.
˜ ™

Endülüs’te Gýrnata (Granada) bölgesinde-
ki Vâdîâþ (Guadix) þehrinin kuzeydoðusun-
da bir yerleþim yeri olan Mûcer’e (Mojar)
nisbet edildiðine göre burada doðduðu-
nu söylemek mümkündür; nisbesi Mûcârî
olarak da okunmuþtur (Ebû Ca‘fer el-Be-
levî, s. 425). Bir vezir oðlu olan Mücârî tah-
silini Gýrnata’da yaptý. Ebû Muhammed
Abdullah b. Muhammed b. Cüzey’den tef-
sir, hadis, usul ve nahiv okuyarak icâzet
aldý. Ebû Abdullah Muhammed b. Muham-
med el-Kay‘âtî el-Kinânî’nin derslerini otuz
yýl boyunca takip ederek kendisinden ký-
raat, nahiv ve fýkýh gibi alanlarda fayda-
landý. Yine kýraat, fýkýh ve Arapça okudu-
ðu, ayrýca kendisinden hadis rivayet ettiði
Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Haffâr
ile usûl-i fýkýh ve nahiv dersleri aldýðý el-
Muvâfašåt sahibi Ýbrâhim b. Mûsâ eþ-Þâ-
týbî, Ebû Yahyâ Ýbn Âsým ve Ebû Abdul-

lah Ýbn Allâk da onun Gýrnata’daki hoca-
larý arasýnda yer alýr.

Mücârî, daha sonra tahsilini ilerletmek
ve hac farîzasýný eda etmek maksadýyla
seyahate çýktý. Önce Tilimsân’a gitti; bu-
rada Ebû Osman Saîd b. Muhammed el-
Ukbânî et-Tilimsânî, Ýbn Merzûk el-Hafîd
ve diðer bazý âlimlerden fýkýh, ferâiz, tefsir,
mantýk, hesap ve hendese gibi alanlarda
istifade etti. 798 (1396) yýlýnda Bicâye üze-
rinden Tunus’a geçti; 799’da (1397) Mýsýr’a
gitti. Bicâye’de Ebü’l-Kasým el-Meþezzâ-
lî, Tunus’ta Ýbn Arafe, Kahire’de Ömer b.
Raslân el-Bülkýnî, Zeynüddin el-Irâký gibi
âlimlerden çeþitli konularda faydalandý
Bulkýnî onu kendi medresesinde çocuklarý-
na ve torunlarýna Arapça dersleri vermek-
le görevlendirdi.

Gýrnata’ya döndükten sonra burada ta-
lebe yetiþtirmekle meþgul olan Mücârî’-
den özellikle kýraat ve hadis alanýnda pek
çok kiþi istifade etti. Mâlikî fakihi Ebû Ab-
dullah Muhammed b. Muhammed es-Sa-
rakustî, kendisinden kýrâat-i seb‘a okuyan
Abbas b. Ahmed eþ-Þâvî, Gýrnata Camii
hatibi kadý Ebû Ömer Muhammed b. Man-
zûr el-Kaysî onun talebelerinden bazýlarý-
dýr. “Râviye, rahhâl, mukrî, fakýh, hâtime-
tü’r-ruvât bi’l-Endelüs” gibi ifadelerle aný-
lan Mücârî, talebelerinden Ebû Abdullah
Muhammed b. Ahmed el-Ci‘dâlle’nin tes-
bitine göre 2 Cemâziyelâhir 862’de (17 Ni-
san 1458) vefat etti (a.g.e., s. 201). Þem-
seddin es-Sehâvî’nin bu tarihi 856 (1452)
olarak zikretmesi doðru deðildir. Bernâ-
mec’i için talebelerinden Ebü’l-Hasan Ali
b. Ebü’l-Kasým el-Beyâzî’ye verdiði icâzet-
nâmenin 858 (1454) tarihini taþýmasý da
(Bernâmec, s. 81) Þemseddin es-Sehâvî’-
nin tesbitinin yanlýþ olduðunu göstermek-
tedir.

Mücârî’nin günümüze ulaþan tek eseri
Bernâmec’i olup onun Gýrnata’dan on dört,
Tilimsân’dan beþ, Bicâye’den iki, Tunus’tan
bir ve Mýsýr’dan on iki olmak üzere kendi-
lerinden istifade ettiði toplam otuz dört
hocasýnýn biyografisini ihtiva etmektedir.
Eser, Muhammed Ebü’l-Ecfân tarafýndan
tahkik edilerek Bernâmecü’l-Mücârî adýy-
la neþredilmiþtir (Beyrut 1982).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Mücârî, Bernâmec (nþr. Muhammed Ebü’l-Ec-
fân), Beyrut 1982, s. 81; ayrýca bk. neþredenin
giriþi, s. 32-43, 69-72; Sehâvî, eŠ-™avßü’l-lâmi£,
IX, 151; Ebû Ca‘fer Ahmed b. Ali el-Belevî, ¡ebetü
Ebî Ca£fer (nþr. Abdullah el-Ýmrânî), Beyrut 1403/
1983, s. 157, 164, 183, 186, 190, 199-201, 204,
216, 425.

ÿMuhammed el-Hâdî Ebü’l-Ecfân

– —
MÜCÂÞÝÎ
א������� ) )

Ebü’l-Hasen Alî b. Faddâl
el-Mücâþiî el-Kayrevânî

(ö. 479/1086)

Tefsir ve Arap dili âlimi.˜ ™

Kayrevanlý olup Hecer’de (Bahreyn) doð-
duðuna dair bazý kaynaklarda yer alan
bilgi doðru deðildir. Þair Ferezdak’ýn to-
runlarýndan olduðu için Ferazdaký, soyu
Mücâþi‘ b. Dârim yoluyla Temîm kabilesi-
ne uzandýðý için Mücâþiî yanýnda Temîmî
nisbeleriyle de anýlmýþtýr. Mücâþiî tahsilini
muhtemelen Kayrevan’da yapmýþtýr. Mek-
kî b. Ebû Tâlib’den Kurtuba’daki evinde
ders aldýðýna göre tahsil için deðiþik mer-
kezlere seyahatler yapmýþ olmalýdýr. Kay-
revan’daki siyasî huzursuzluklar öðrenimi-
ni tamamladýktan sonra Mücâþiî’nin bura-
yý terketmesine sebep oldu. Kayrevan’dan
muhtemelen Hilâlîler’in (Benî Hilâl) isti-
lâsý yüzünden ayrýlarak Ýslâm coðrafyasýnýn
en doðusunda yer alan Gazne’ye kadar
gitti. Yolculuðu sýrasýnda Mýsýr, Suriye ve
Irak’taki önemli merkezleri ziyaret etmiþ
olmalýdýr. Talebesi Abdülgafir b. Ýsmâil el-
Fârisî, onun Nîþâbur’a ilk defa 460’lý (1068)
yýllarýn baþýnda uðradýðýný belirtir (Ýbrâhim
b. Muhammed es-Sarîfînî, s. 597). Gaz-
ne’de devlet adamlarýndan yakýn ilgi gö-
ren Mücâþiî, onlardan gelen talepler üze-
rine çeþitli konularda eserler yazdý. 470’-
te (1077-78) Nîþâbur’a geri döndü. Öm-
rünün sonlarýna doðru Baðdat’a geçti ve
burada Nizâmülmülk’ün iltifat ve ikramý-
na mazhar oldu, onun himayesinde nahiv
ve lugat dersleri verdi, Maðrib ricâlinden
aldýðý hadisleri rivayet etti. Nîþâbur ve
Baðdat’taki derslerine devam eden tale-
beleri arasýnda Abdülgafir el-Fârisî, Ahmed
b. Muhammed el-Meydânî, Harîrî, Ebû Ga-
lib Þücâ‘ b. Fâris ez-Zühlî es-Sühreverdî,
Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed el-Kat-
tân, Ebü’l-Berekât Hibetullah b. Mübârek
es-Sakatî, Ýbnü’þ-Þecerî, Ebü’l-Hüseyin Mü-
bârek b. Abdülcebbâr et-Tuyûrî gibi isim-
ler yer alýr. Mücâþiî 22 Rebîülevvel 479’da
(7 Temmuz 1086) Baðdat’ta vefat etti ve
Bâbülebrez’e defnedildi. Safedî ve Ýbn Tað-
rîberdî’nin Gazne’de öldüðüne dair verdik-
leri bilgi doðru deðildir.

Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin özel-
likle Arap dilindeki engin birikimi sebe-
biyle takdir ettiði Mücâþiî nahiv ve tefsir
sahasýnda iyi yetiþmiþ bir âlim olmasýnýn
yanýnda Arap þiiri, kýraat, siyer ve tarihle
de ilgilenmiþtir. Nahivde Basra ekolüne
mensup ise de bu ekole baðlýlýkta aþýrý git-
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الدکتور صادق احمد داود جوده
نووسەرێکی  ئوردونییه له ساڵی 1938  له دایک بووه  و له ساڵی 2020 

کۆچی دوایی کردووه.

رحيلرئيس»اتحادالكتاباألردنيين«األسبقصادقجودة

ـــد  ـــل بع ـــودة، يرح ـــد ج ـــادق أحم ـــبق ص ـــن« األس ـــاء األردني ـــاب واألدب ـــاد الكت ـــس »اتح رئي

ـــايب. ـــي والنق ـــاء األكادمي ـــة بالعط ـــاة حافل حي

ـــادق  ـــبق ص ـــن« األس ـــاء األردني ـــاب واألدب ـــاد الكت ـــس »اتح ـــد رئي ـــس األح ـــوت أم ـــب امل غّي

ـــايب. ـــي والنق ـــاء األكادمي ـــة بالعط ـــاة حافل ـــد حي ـــودة )1938 – 2020(، بع ـــد ج أحم

ـــته  ـــرة رئاس ـــزت ف ـــذي »متّي ـــل ال ـــي الراح ـــم الطوي ـــة األردين باس ـــر الثقاف ـــى وزي  ونع

لالتحـــاد بحـــراك ثقـــايف ودعـــم مؤلفـــات األعضـــاء وإنشـــاء الزيـــارات الثقافيـــة خـــارج 

العاصمـــة، حيـــث فـــاز برئاســـة الهيئـــة اإلداريـــة يف الفـــرة مـــن 2010-2006«.

ـــًا  ـــرج أبحاث ـــارج األردن، وأخ ـــل وخ ـــة داخ ـــف األكادميي ـــن الوظائ ـــددًا م ـــودة ع ـــغل ج  وش

ـــة   متنوع

 منهـــا »الزيانبـــة دورهـــم العلمـــي الســـيايس أيـــام بنـــي عبـــاس«، و«الحاممـــات 

اإلســـالمية«، و«أثـــر الحضـــارة اإلســـالمية يف الحضـــارة األوروبيـــة«.

ـــم  ـــن أه ـــد، وم ـــا بع ـــم نرشه ـــي مل يت ـــامل الت ـــن األع ـــد م ـــاركًا العدي ـــودة ت ـــل ج  ورح

هـــذه األعـــامل »املوســـوعة الفلســـطينية«.
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   ماڵی سوڵتان مظفر لە خوارەوەی قەاڵ- گەڕەكی عارەبان

   نەخشەی ئیمارەتی بادینان و سۆران و موسڵ
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   قەاڵی هەولێر 1925

   وێنەی قەبری سوڵتان مظفرالدین لە هەولێر ساڵی 1956
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   نەخشەی ویالیەتی موسڵ/ ئارشیفی عوسمانیەكان

   هەولێر لە ساڵی 1950
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   شاری هەولێر
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   مزگەوتی المجاهدی - موسڵ 1918

   وێنەی كەسایەتیەكانی زەمانی 
سوڵتان مظفرالدین گۆگبۆرو و سوڵتان سەاڵحەدینی ئەیوبی
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   شاری هەولێر دەرگای قەاڵ 1945
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   قەبری سوڵتان مظفرالدین گۆگبۆرو - ئەربیل
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   شاری ئەربل 1880

   دەرگای - باب خان- الشبخون
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   نەخشەی كۆنی عوسمانیەكان

   قەاڵی هەولێر دەرگای ئەحمەدییە ساڵی 1999
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   سوڵتان مظفرالدین گۆگبۆرو - میری هەولێر-
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   سوڵتانی گەورەی ئیمارەتی ئەربل - مظفرالدین گۆگبۆرو
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   نەخشەی زۆر كۆنی سەدەی 15
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   نەخشەی هەولێر ساڵی 1973

   نەخشەی دەوڵەتی سەاڵحەدینی ئەیوبی
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   نامەی سوڵتان 
مظفرالدین بۆ 
سەاڵحەدینی ئەیوبی 
بەزمانی توركی.
سەرچاوە: د. فەرهاد 
پیرباڵ

   وتار: رۆژنامەی تەبا- 2021/12/12 هەولێر - كوردستان
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   نەخشەی جیهانی ئیسالم
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   هەولێر1945
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   شاری موسڵ 1880
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   بازاڕی هەولێر 1905

   ابن المستوفی- مێژوونووس و وەزیری سوڵتان موزەفەرەدین
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   سەربازەكانی سوڵتان سەاڵحەدین ئەیوبی

   شاری هەولێر 2021
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   كاروان سەرای شاری موسڵ

   هەولێر پایتەختی هەرێمی كوردستان ساڵی 2021
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   شاری اربل ساڵی 1850
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بــە واجبێكــی ئەخالقــی گــەورە دەزانــم سوپاســی بــێ 
پایانــی هــە ریەكــە لــە جەنابــی فیصــل دەبــاغ كەســایەتی 
ــە  ــە ب ــەم ك ــەورەم بك ــرای گ ــنبیری و ب ــری و ڕۆش هەولێ
درێژایــی نووســین و لێكۆڵینەوەكانــم هەمیشــە ڵەگەڵمــدا 

ــووە ... ب
ــە زۆر  ــەم ك ــاس دەك ــور فیصــل بڵب ــی دكت سوپاســی گەرم
مانــدوو بــووە و ئەركــی گــەورەی لەســەرم ســووك كردووە 

وە مەمنونــم كــە پێشــە كــی كتێبەكــەی بــۆ نووســیوم .
زۆر سوپاســی كاك شــاخەوان خۆشــناو دەكــەم لــە دەزگای 
گواڵنــی پارتــی دیموكراتــی كوردســتان، زۆر هــاوكاری 

ــم دەكات . ــی كتێبەكان ــی دیزاین ــی و ئەرك تەكنیك
ــە  ــەم ك ــاڵ دەك ــاح پیرب ــر صب ــی كاك عم ــی گەرم سوپاس
هــاوكاری خزمەتێكــی زۆری كــردووە بــۆ ئــەوەی ئــەم 

كتێبــەم ئامــادە بكــەم .

سوپاسنامە
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ـــاز-  ـــن قایم ـــی  موجاهیدەدی ـــەوە و كۆپیكردن ـــە چاپكردن ـــی ل ماف
ـــەاڵی  ـــژووی ق ـــە مێ ـــە ك ـــان وای ـــە پێم ـــەوەی ئێم ـــەر ئ ـــە- لەب وااڵی
ـــل  ـــی ئەرب ـــاز والی ـــن قایم ـــل و موجاهیدەدی ـــی ارب ـــل و ئیماڕەت ارب
ــەر  ــتان و هەمـــوو مرۆڤایەتیـــە، لەبـ و موســـڵ، موڵكـــی كوردسـ
ئـــەوە بـــۆ هەمـــوو كەســـێك و الیەنێـــك و دەزگایەكـــی فەرهەنگـــی- 
ـــە  ـــە وەربگێڕن ـــەم كتێب ـــن ئ ـــی، دەتوان ـــوردی و بیان ـــی و ك توركمان
ســـەر زمانـــی تـــری جیهـــان و مافـــی چاپكردنەوەیـــان پـــێ 

بەخشـــراوە.

بـــۆ خوێندنـــەوه کتێبـــی موجهادیـــن قایمـــاز والـــی اربـــل و 
موســـڵ لـــه ئەنتەرنێـــت لەســـەر ئـــەو ناونیشـــانه بکـــەن:

بۆ پەیوەندی بەنووسەر 
خه سره و پیربال القصاب 
 Pirbal@hotmail.com

Tel 00964 -7504461416

https://www.kurdipedia.org/files/books/2022/400407.
PDF?ver=132858001906237778
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