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پێشكەشە..

ـــل و  ـــەاڵی ارب ـــری ق ـــۆرو می ـــن گۆگب ـــوڵتان موزەفەرەدی ـــە س ب
ـــارەزوور.. ـــتی ش دەش

ـــەاڵی  ـــەر عاشـــقی ق ـــو موزەف ـــە وەك ـــی ك ـــی ئەیوب ـــە خان رابیع
ـــووە ـــر ب هەولێ

ئەی موزەفەری دڵبڵند و جۆمەردی قەاڵ 
ئەم كتێبە مێژووی خۆتە 

دەزانم كە تۆ شایانی كتێبی لەوە گەورەتری. 
بەاڵم بمبوورە، من تەنها ئەوەندەم پێكرا...

سوڵتانی گەورە و موعەزەم، ئەوەلین سوڵتانی هەولێر 
ئەو پیاوە گەورەیەی كە مێژووی خیانەتی لێكردووە 
بۆ ئەوەی ناو و مێژووی ڕەش نەبێتەوەو ون نەبێت 

ئەم كتێبە، گەڕانێكە،
بەدوای بۆن و ئاسەوار و زاكیرەی پیاوێكی میهرەبانی 

لەخواترس و پیاوی دەوڵەت
پێشكەشـــە بـــە - خالـــص و بەرنەقـــش- كـــە دوو وەزیـــرو 
ــان    ــەرای قەاڵیـ ــە. سـ ــەر بوونـ ــوڵتان موزەفـ ــژكاری سـ راوێـ

جێنەهێشـــتووە تاكـــو دوایـــن دڵۆپـــەی خوێینـــان

پێشكەشە بە هەموو ئەوانەی
وەكوو سوڵتان موزەفەر عاشقی قەاڵی هەولێرن...

ـــوڵتان  ـــەرزی س ـــادی ب ـــە ڕوح و ی ـــە ب ـــە پێشەكەش ـــەم كتێب ئ
موزەفـــەری گۆگبـــورو ئـــەو ســـەركردە نـــاودارەی كەنـــاو 
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و مێـــژووی تێكەڵـــی نـــاو و مێـــژووی شـــاری هەولێـــر و 
ــووە. ــتان بـ كوردسـ

لـــەو هەڵوێســـت و پـــڕۆژە بچووكـــە ی ئێمـــەدا، ناتوانییـــن 
ـــە  ـــین ب ـــوو شـــتێك بنووس ـــاوە هەم ـــە پی ـــەو كەڵ ـــارەی ئ دەرب
ــتان و  ــانی كوردسـ ــەر و مێژوونووسـ ــوای ئـــەوەی نووسـ هیـ
هەولێـــر بتوانـــن لێكۆڵینـــەی زیاتـــری لەســـەر ئەنجـــام بـــدەن.

نووسینێكی سەردیواری قەاڵی هەولێر 
من، سوڵتان موزەفەر 

اولین سوڵتانی هەولێرم 
ناوی من و ئێوە 

لەمەوپاش سیبەرێكە
لەدەرەوەی كات و زەمەن

هەمیشە لەگەڵتاندا دەمێنمەوە
ـــۆ  ـــی خـــۆم ب ـــە دووای ـــم نی ـــچ شـــتێك و موڵكێك ـــە مـــردم، هی ك

ـــم  ـــەكان جـــێ بهێڵ هەولێری
تەنها ناوم نەبێت.

ئەگەر ویستتان بمبینن،
ئەگەر ویستتان بۆنم كەن 

وەرنە سەرقەاڵ و لە دەرگای گەورە، دەرگای قەاڵوە 
وەرن بۆنی دیواری قەاڵ بكەن و سەیری سەر ڕێگاكەتان بكەن 
مـــن هەمـــوو ڕۆژێـــك لـــەو ڕێگایـــەوە، لـــە قـــەاڵ دەهاتمـــە 

خـــوارەوە، خەڵكـــم دەبینـــی 
ـــە  ـــوو پەككەوت ـــۆش و هەتی ـــەردانی نەخ ـــك، س ـــوو ڕۆژێ هەم

ـــرد  ـــم دەك و غەریبان
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لە دەرگای قەاڵوە دەهاتمە خوار
ــی  ــی، تێكەڵـ ــوردی و بەهاراتـ ــی كـ ــی و برنجـ ــی قەیسـ بۆنـ

ــوون ــر دەبـ ــه اكبـ ــە و اللـ ــەدای مەولودنامـ صـ
ئەگەر ویستتان من بناسن و من ببینن

وەرنـــە قـــەاڵ و لـــە گەڕەكـــی ســـەرای، لێـــرە لەســـەر ئـــەو 
ــەن  ــی ڕۆژ بكـ ــەیری خۆرئاوابوونـ ــەوە سـ بەدەنـ

من دەبینن 
بۆنم دەكەن 

من سوڵتان موزەفەرەدین زەینە الدین عەلی كوچك 
اولین سوڵتانی اربل

بۆ هەمیشە ڵەگەڵتانم 
ئەگەر ویستتان بۆنم بكەن 

وەرنە مزگەوتی -الموزەفەریەو
لە نزیك منارەی چۆڵی دەمبیننەوە

من چل ساڵ هەموو ئێوارەیەك 
لە حەوشی مزگەوت، لەگەڵ ئەهلی خوداو 

تەقواو موریدانم
لە خزمەت هەولێر و هەولێریەكان بووم.

ووس بن و قسە مەكەن !
هەولێر چیە بێ سوڵتان موزەفەر 

ئاسەواری  لە  شكی  كە  یەكێكدا  لەوەاڵمی  افندی-  -ڕەشادە 
سوڵتان كردوە لە هەولێر 
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بەدرێژایی  هەمیشە  دەبێت،  شام  لە  موزەفەر  سوڵتان  كاتێك 
بە یەكێكی  تەمەنی، چاو و دڵی لە هەولێر و قەاڵكەی بووە، 

ووتووە:
باوباپیرانم  بۆنی  و  ماڵ  بێت،  من  بۆ  قەاڵكەی  و  اربل  ئەگەر 

هەولێر 
هەرچیەكم هەبێت و بۆم بێت لەماڵ و موڵكی دنیا دەیكەم بە سێ 

بەشەوە 
بەشێكیان هەولێری پێ ئاوەدان دەكەمەوە 

بەشێكیان دەدەمە فەقیر و هەژاران
بەشێكی تریش هەمیشە دەیكەمە خێر و خێراتی بەردەوام.

سوڵتان  لە  زۆر  خێزانی  ئەیوبی  خاتوونی  رابیعە  ڕۆژێكیان 
تەمەنت  كە  لێدەكات،  ئەوەی  گلەیی  و  دەبێت  تووڕە  موزەفەر 
گەورەبووە، لەشت الواز و پێستە ت تەنك بێ مقاوەمەت بووە، 
ناسك  و  ئاوریشم  بەرگی  و  جل  دەبێت  موزەفەر،  دەڵێت:  پێ 

لەبەر كەیت و ئەو جالنەت زۆر دڕن و ڕەقن !
سوڵتان موزەفەر وەاڵمی دەداتەوە، دەڵێ: من جل و بەرگی گران 
بەها لەبەر ناكەم، من كراسی پێنج دیناری چۆن لەبەر كەم، 
ئەو پێنج دینارە دەیدەمە هەژاران و  خێری پێدەكەم و فەقیرێك 

پێ تێر دەكەم.
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پێشەكی

ــدات،  ــێ خــۆی لێب ــەس بتوان ــوو ك ــە هەم ــك نیی ــژوو بابەتێ مێ
ئــەم بابەتــە پێویســتی بــە زانیارییەكــی ورد و یەكالكــەرەوە 
ــەوێ  ــووس بی ــە مێژوون ــك ك ــەر بابەتێ ــە ه ــەبارەت ب ــە س هەی

لەســەری بنووســێ.
مێــژووی هەولێریــش، بێجگــە لەچەند هەولێــك لێكۆڵینەوەیەكی 
بــە ئەكادیمیایــەك  بــۆ كاری واپێویســتی  زانســتی ئەوتــۆی 
هەیــە، یــان كۆمەڵــە نووســەر و مێژوونوســێكی بەتوانــا كە وەك 
یــەك تیــم ئــەم ئەركــە بخەنــە سەرشــانیان، لــە راســتیدا، ئەمــە 
ــدرێ  ــەوڵ ب ــد ه ــە هەرچەن ــە، چونك ــێك نیی ــە كەس ــی تاك ئەرك
بــێ شــك لەكەمــو كــوڕی بێبــەش نابــێ، بــەاڵم لەبــەر نەبوونــی 
ــتە  ــی پێویس ــاك الیەن ــی ت ــەر هەولێك ــتەجەمعییە، ه ــەو دەس ئ

دەستخۆشــی لــێ بكــرێ .
بۆیــە كاتێــك بــرای بەڕێــزم كاك خســرۆ پیربــاڵ تەكلیفــی لێكردم 
پێشــەكییەك بــۆ وەرگێــڕدراوی كتێبــی )الســلطان مظفرالدیــن 
كوكبــورو- امیــر اربــل( بنووســم، كەیفــم هــات، ئەویــش لەبــەر 
دوو هــۆ، یەكەمیــان وەرگێــڕ بــراو دوســتێكی زۆر ئازیزمــە و 
دووەمیــش دەمزانــی ماوەیەكــی زۆرە شــەیدای مێــژووی هەولێــرە 
و هەمیشــە لەگەڕاندایــە بــۆ ئــەوەی زانیارییەكــی نــوێ دەربارەی 

هەولێــر دەســت بكــەوێ.
بێجگــە لــە وەرگێڕانــی كتێبەكــە بۆ كــوردی، كاك خســرو بەخۆی 
بابەتێكــی لەســەر ســوڵتان موزەفەرەددیــن نووســیوە، ئەویــش 
بــە پشــت بەســتن بەچەنــد بیــرەوەری و زانیــاری وهەنــدێ 

ــی. ــەرچاوەی مێژووی س
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ــادر احمــد توڵەیمــات(  نووســەری كتێبەكــە عەرەبییەكــە) عبدالق
ە كــە نووســەرێكی میســرییە و كتێبەكــەش لــە چوارچێــوەی 

ــەوە . ــرب( باڵوكراوەت ــالم الع ــرەی) اع زنجی
نووسەر لە پێشەكی كتێبەكەیدا دەڵێ:

)ئایــا ســوڵتان موزەفەرەددیــن لــە گۆشــت و خوێنــی عەرەبانــە 
تــا بــە عەرەبــی دابنێیــن؟ یــان لــە گۆشــت و خوێنــی توركمانانە؟( 
ــن،  ــوڵتان موزەفەرەددی ــەی س ــی بنەچ ــۆ دیاریكردن ــارە ب وا دی
ئــەو نووســەرە پەنــای بردۆتــە بــەر ڕای پێغەمبــەر)د( كــە گوایــە 
ئاینمــان  یەكــە،  خودامــان  خەڵكینــە،  :)ئــەی  گووتوویەتــی 
یەكــە، باوكمــان یەكــە، ئــەوەی بــە كردەوەكانــی پێــش بكــەوێ 
ئــەوا بنەچــە كــەی دوای ناخــا، ئەوەیــش بــە كــردەوە دوا بكــەوێ 
ئــەوا بنەچەكــەی پێشــی ناخــا، هــەر كەســێك كــە هاتــە نــاو ئــەو 

ئایینــەوە ئــەوە عەرەبــە،،...!!
كەواتــە نووســەری كتێبەكــە) عبدالقــادر احمــد توڵەیمــات( بەپێــی 
ئــەم لێدوانــەی پێغەمبــەر، ســوڵتان موزەفەرەددیــن بــە عــەرەب 
دادەنێ،كــە ئەمــەش پێچەوانــەی قورئانــە، چوونكــە خــوای 

گــەورە لــە قورئانــی پیــرۆزدا دەفەرمــوێ:
ــَل  ــعُوبًا َوقَبَائِ ــْم ُش ــٰى َوَجعَْلنَاُك ــٍر َوأُنثَ ــن ذََك ــم ّمِ ــا َخلَْقنَاُك ــاُس إِنَّ ــا النَّ ــا أَيَُّه  ))يَ

ــٌر(( ــٌم َخبِي َ َعِلي ــْم ۚ إِنَّ للاَّ ِ أَتْقَاُك ــدَ للاَّ ــْم ِعن ــوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُك ِلتَعَاَرفُ
 ئیتــر نازانــم نووســەر ئــەو قســەیەی پێغەمبــەری لــە كــوێ 

هێنــاوە ؟
نووســەر ئــەوەش دەڵــێ:) عــەرەب هــەر ئــەوە نییــە كــە بەتەنیــا 
لــە بنەچــەی عارەبــان بــێ، بەڵكــو ئەوانــەش بە عــەرەب دادەنێت 

كــە هاتوونەتــە نــاو ئیســالم كــە ئایینێكــی عەرەبییــە ( ...!!!
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ــۆ  ــە ب ــو هــەر كەســێك ك ــدەش ناوەســتێ، بەڵك نووســەر بەوەن
ئاراســتنی ئــەو ئایینــە و لەســەر خاكــی ئیســالم كاریــان كردبــێ 
بــە عــەرەب دایاندەنــێ، كە ئەمەش ئــەو پەڕی نەتەوەپەرســتییە.
ئــەو  هەمــوو  موزەفەرەددیــن  ســوڵتان  نووســەر  قســەی  بــە 
ــە  ــووە، ب ــاوەڕەوە موســڵمان ب ــرو ب ــە بی پاشــخانەی هەبووە،ب
موســڵمانی لــە دایكبــووە و بــە مووســڵمانیش مــردووە، زمانــی 
بەشــداربووە  و  خــۆی  قســەكردنی  زمانــی  كردۆتــە  عەرەبــی 
لــە بەرگریكــردن لــە ئایینــی ئیســالم و ســەروەریی ئیســالم 
و خاكــی موســڵمانان، ئەویــش بەبەشــداربوونی لــە شــەڕی 

خاچپەرســتاندا.
پرســیار ئەوەیــە : ئایــا هــەر كەســێك بــە موســڵمانی لــە دایــك 
بــێ، دەبــێ عــەرەب بــێ ؟ ئایــا هــەر كەســێك بەرگــری لــە ئاینــی 

ئیســالمی كردبــێ دەبــێ عــەرەب بــێ؟
بەڕلســتی ئەمــە بۆچوونێكــی هەرزەكارانەیــە و لــە كەســێك 
ــێ ...!!! ــی ب ــی مێژووی ــان كتێب ــی دەی ــە خاوەن ــێتەوە ك ناوەش
قــەت لــە ژیانمــدا نەمبیســتووە ســوڵتان موزەفەرەددیــن زمانــی 
عەرەبــی كردبێتــە زمانــی قســەكردنی خــۆی. ئەگــەر وا بوایــە خــۆ 
ئیســتا تــەواوی خەڵكــی هەولێــر بــە عەرەبــی قســەیان دەكــرد و 

خۆیــان بــە عــەرەب دادەنــا .
عبدالقــادر   ( نووســەر  قســەیەی  ئــەم  بەرپەرچدانــەوەی  بــۆ 
ســەاڵحەددینی  زاوای  موزەفەرەددیــن  –ســوڵتان  توڵەیمــات( 
ئەیوبــی، فەرمانەكانــی لــە چوارچێــوەی فەرمانەڕەوایــی خوێــدا 
كــە  توركــی،  نــەك  باڵوكردۆتــەوە،  توركمانــی  زمانــی  بــە 
ــەی  ــەو فەرمان ــە، وەك ئ ــدا هەی ــە بەینیان ــی زۆر ل جیاوازییەك
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ــە  ــەوە ســەبارەت ب ــاڵوی كردۆت ــدا ب ــە ســاڵی 1187 زایینی ــە ل ك
پێكــەوە ژیانــی موســڵمان و مەســیحی كــە بــرای بەڕێــزم دكتــۆر 

ــۆوە. ــاڵوی كردب ــاڵ ب ــاد پیری فەره
بەهــەر حــاڵ ســوڵتان موزەفەرەددیــن هــەر چییەك بــێ، توركمان 
یــان كــورد، هیــچ لەمەســەلەكە ناگــۆڕێ، گرینــگ ئەوەیــە 
ــی  ــوو خەڵك ــووە و هەم ــر ب ــینی هەولێ ــی میرنش فەرمانڕەوایەك
هەولێــر شــانازی بــە مێــژووە پڕشــكۆیەكەی دەكــەن بــە كــورد و 
توركمــان و گشــت پێكهاتەكانــی دیكــە و مێژووەكەشــی بەشــێكە 

ــژووی كوردســتان . ــە مێ ل
هــەر بــۆ زانیــاری بەشــێك لــە خۆشــناوان دەڵێن، ئێمــە لەنەوەی 
ســوڵتان موزەفەرەددینیــن، كاتــێ لێیــان دەپرســی چــۆن ؟ دەڵێــن 
ئێمــە بــە گوورگــە شــینی ناســراوین، و نازنــاوی ســوڵتانیش ) 

گۆگبــۆروو( بــووە، واتــە گورگــە شــین .
دەستخۆشــی لــە بــرای بەڕێــزم كاك خســرۆ پیربــاڵ دەكــەم 
ــەو  ــەی خســتە سەرشــانی و ئ ــەو كتێب كــە ئەركــی وەرگێڕانــی ئ
شایەدییەشــی بــۆ دەدەم كــە بــە ئەمانــەت كتێبەكــەی وەرگێڕاوە و 
هــەر بــە خۆیشــی دەڵــێ: )) بەنــدە بەرپــرس نیم لە هیچ نووســین 
و بۆچــوون و وشــەیەكی ئــەم كتێبــە، بەڵكــو نووســەرەكەی(( كــە 

ئەمــەش ئاماژەیەكــی باشــە.
ڵەگەڵ هیوای سەركەوتن ..

فەیسەڵ دەباغ
هەولێر لە 2019-2-7

18جمادی دووەم 1440 هیجری
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ئەركـــی  تەنهـــا  مێژوویـــی  لێكۆڵینـــەوەی  و  نووســـین 
ـــژو  ـــەر مێ ـــەی لەس ـــە ئەوان ـــش نیی ـــە، مەرجی ـــان نی مێژوونوس
ـــووس  ـــت مێژوون ـــن، دەبێ ـــایەتی و ڕووداوەكان دەنووس و كەس
ــە  ــتكردن بـ ــوون و هەسـ ــی بەدواداچـ ــە ئەنجامـ ــەاڵم لـ ــن. بـ بـ
بەرپرســـیاریەتی ئەخالقـــی و مێژوویـــی نووســـەر لـــە غیابـــی 
ـــكۆمەندی  ـــڕ ش ـــاری پ ـــژووی ش ـــینی مێ ـــەش و نووس كاری هاوب
ــین و  ــی نووسـ ــەوە و ئەركـ ــە كایـ ــووم بێمـ ــر، ناچاربـ هەولێـ
وەرگێـــڕان و ئامادەكردنـــی ئـــەو كتێبـــە بـــدەم لەســـەر ســـوڵتانی 

گەورەمـــان ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن گۆگبـــۆرو.
دەبێـــت ئـــەو ڕاســـتیە بدركێنـــم، كـــە بـــۆ مـــن، حیكایەتـــی 
ـــە  ـــە ل ـــی ســـادەبووە، ك ـــد یادگارییەك ـــەر، چەن ســـوڵتان موزەف

مێژووی سەڵتەنەتی ئەربل و سوڵتانی گەورەی هەولێریەكان 
سوڵتان موزەفەرەدینی گۆگبۆرو – میری ئەربل

چیڕۆكی مێژووی سوڵتانێكی گۆڕغەریب و فەرامۆشكراو

سوڵتان موزەفەرەدین زەینە الدین علی كچك 
ــەر رۆڵ و  ــە لەسـ ــی یـ ــی- سیاسـ ــی مێژوویـ لێكۆڵینەوەیەكـ

پێگـــەی ئیمارەتـــی اربـــل لـــە مێـــژوودا.
)1233-1154(

خەسرەو پیرباڵ القصاب 
Muzzafarnama
Erbilin Sultani
Sultan Muzzafferedin Gogboru 
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ـــەقامێك و  ـــك و ش ـــەك و قەبرێ ـــر، مەزارگەی ـــاری هەولێ ناوش
ـــۆرو!  ـــەر گۆگب ـــاوی ســـوڵتان موزەف ـــوو بەن ـــی ب ـــم بین منارەیەك
ـــری ســـوڵتان و  ـــە ســـەر قەب ـــم دەچووین ـــەڵ دایك ـــە لەگ لەبیرم
ـــەو  ـــەر ئ ـــە بەرامب ـــژەكان ل ـــە دوورو درێ ـــنیوەڕۆیان هاوین پاش
ـــی  ـــم جووزووعەمەیەك ـــرد، دایك ـــە ســـەر دەب ـــەدا ب ـــە گەورەی زات
دەدایـــە دەســـتم و پێـــی دەوتـــم ئـــەو ئایەتانـــە بخۆینـــە دوعایـــە 
ــەوەی  ــێ ئـ ــش بەبـ ــە، منیـ ــان بخوێنـ ــوڵتانی گەورەمـ ــۆ سـ بـ
بزانـــم ســـوڵتان كێیـــەو مەســـەلە چییـــە خەریكـــی خوێندنـــەوەی 
ئایاتـــە قوورئانیـــەكان بـــووم، نەمدەزانـــی ئـــەو كاتـــە كـــە پـــاش 
ـــر و ســـەردانی  چـــڵ ســـاڵ دیســـانەوە دێمـــەوە ســـەر هەمـــان قەب
ئـــەو پیـــاوە گەورەیـــە دەكـــەم كتێبێكـــی لەســـەر ئامـــادە دەكـــەم.
بـــۆ مـــن، حیكایەتـــی ســـوڵتان موزەفـــەر، حیكایەتـــی خەونێـــك 
بـــوو كـــە لـــە مەولوودەكانـــی نێـــو مزگـــەوت و دیوەخانەكانـــدا، 
خەونێكـــی ســـوڵتان موزەفـــەر، بینینـــی پێغەمبـــەری گەورەمـــان، 
لـــە خەونێكـــی دژواردا، چیڕۆكـــی گوازســـتنەوە و دزینـــی مـــەزار 
ــە  ــەس لـ ــان دووكـ ــە الیـ ــەورە لـ ــەری گـ ــەی پێغەمبـ و تووربـ
ـــاڵ  ـــەڵ پیرب ـــدا، لەگ ـــی قەاڵت ـــە مزگەوت ـــە ل ـــەدا، لەبیرم مەددین
قصابـــی باوكـــم، گوێـــم لـــەو چیڕۆكـــە بـــوو، ئەمشـــەو بـــۆ 
ـــە  ـــت ب ـــوڵتانێك بێ ـــاوی س ـــتی ن ـــوو، گوێبیس ـــار ب ـــن ب یەكەمی
ـــل. ـــوڵتانی ارب ـــۆروو، س ـــی گۆگب ـــوڵتان موزەفەرەدین ـــاوی س ن

لێـــرەدا، پرســـیاری ئـــەوە دێتـــە پێشـــەوە، كـــێ مێـــژوو 
دەنووســـێتەوە؟ چـــۆن مێـــژوو دەنووســـرێ بەتایبەتـــی دەبـــارەی 
ـــد  ـــارە چەن ـــی. دی ـــایەتیە مێژووییەكان ـــر و كەس ـــاری هەولێ ش
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هەولێكـــی ناكامـــڵ و نیوەچـــل دراوە دەربـــارەی شـــاری هەولێـــر 
كەســـایەتییەكان،  و  ڕوداوەكان  و  مێـــژوو  نووســـینەوەی  و 
بـــەاڵم بـــە بۆچوونـــی مـــن تاوەكـــوو ئێســـتا، هیـــچ كام لـــە 
ــایەتی و  ــی كەسـ ــژووی حەقیقەتـ ــە، مێـ ــین و كتێبانـ و نووسـ
ڕووداوەكان و ڕۆڵ و كاریگـــەری مێژوویـــی تـــەواوی شایســـتە 

بـــەو شـــارە مووقەدەســـە نـــەدراوە.
جگـــە لەچەنـــد هەوڵێـــك و كتێبێـــك، كـــە لـــە چوارچێـــوەی 
تەدووینكـــردن و نووســـینەوەی هەندێـــك زانیـــاری، هیـــچ 
لێكۆڵینەوەیەكـــی زانســـتی شایســـتە نەكـــراوە، كـــە بەقـــەدەر 
بـــااڵی بـــەرزی قەاڵتەكەمـــان و مێـــژووی دێرینـــی هەولێـــر و 
كەســـایەتیەكاندا بێـــت، بـــە تایبەتـــی لـــە ســـەر كەســـایەتی 
ـــەكان و  ـــە كۆن ـــاو مەدرەس ـــی خانەق ـــوڵتان و ڕۆڵ ـــك و س مەلی

قـــەاڵی هەولێـــر.
دەبێـــت ئێمـــە خۆمـــان، نووســـەر و مێژوونـــووس و لێكۆڵەرەوە 
كوردەكانـــی هەولێـــر، مێـــژووی خۆمـــان بنووســـینەوە، دەبێـــت 
خۆمـــان وەكـــو تیمێكـــی شـــارەزا لەبـــوواری سیاســـەت و 
مێـــژوو و ئەنترۆپۆلیـــژی- سیاســـی- مێژوویـــی، كار بكەیـــن و 

ـــینەوە.  ـــر بنووس ـــان و هەولێ ـــژووی خۆم مێ
حیكایەتـــی نووســـینەوە و كاركـــردن لەســـەر كتێـــب و مێـــژووی 
ـــە  ـــوو، ك ـــت ب ـــە الم درووس ـــەو كات ـــن، ئ ـــوڵتان موزەفەرەدی س
ـــەوت  ـــۆن ك ـــی ك ـــە كتێبێك ـــر، چـــاوم ب ـــە هەولێ ـــەوت، ل ـــە ڕێك ب
ـــەی  ـــە دیوەخان ـــی ل ـــارس قەاڵتـ ـــەن كاك كاوە ف ـــە لەالی ـــە ل ك
صنعانـــی احمـــد اغـــای قصـــاب بـــوو، زســـتانی ســـاڵی 
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2018 بـــوو، ئـــەو كتێبـــەم نەبینیبـــوو پێشـــتر، لـــە لەالیـــان 
نووســـەرێكی میســـری نووســـراوە، بەنـــاوی دكتـــور عەبدولقـــادر 
ــە  ــی لـ ــری عەرەبـ ــوری میسـ ــە جمهـ ــات، لـ ــەد توڵەیمـ ئەحمـ
قاهیـــرە !! لـــە چوارچێـــوەی پڕۆژەیەكـــی نەتەوەیـــی عەرەبیـــدا، 
سلســـلە اعـــالم العـــرب، كـــە لـــە ســـاڵی 1963 نووســـراوە و 
ـــری –  ـــن كوكب ـــوڵتان موزەفەرەدی ـــانی س ـــراوە، بەناونیش چاپك

ـــل. ـــر ارب امی
هـــەر هەمـــان هەفتـــە دەســـتم كـــرد بـــە خوێندنـــەوەی كتێبەكـــەی 
عبدالقـــادر توڵەیمـــات، كـــە بە زمانێكی زۆر ئاســـان نووســـراوە، 
ـــە باشـــترین و جوانتریـــن كتێبـــە لەســـەر  ـــم وابێـــت ئـــەو كتیب پێ
ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن نووســـراوە، هـــەر هەمـــان مـــاوە 
ـــر دا لەســـەر ڕۆڵ و  ـــەوەی زیات ـــڕان و لێكۆڵین ـــەی وەرگێ بیرۆك

ـــۆرو. ـــژووی ســـەڵتەنەتی گۆگب مێ
ئـــەم زنجیـــرە كتێبـــە لەالیـــەن وەزارەتـــی ڕۆشـــنبیری و 
ـــەوە  ـــری عەرەبی ـــی میس ـــی جمهوریەت ـــی عەرەب ـــادی قەوم ئیرش
ـــووە لـــە  باڵوبۆتـــەوە، لـــە ســـاڵەكانی شەســـتەكان، بەشـــێك ب
باڵوكـــراوەی جیاجیـــا كـــە ژمـــارەی كتێبـــەكان گەیشـــتۆتە 110 
كتێـــب، نووســـەرانی میســـری لەســـەر ئـــەو كەســـایەتیانەیان 
نووســـیوە كـــە بـــە بەرهـــەم و ڕۆڵیـــان و كەســـایەتیەكانیان، 
كاریگەریـــان هەبـــووە لەســـەر مێـــژوو و ئاراســـتەی بیركردنـــەوە 
و ڕۆشـــنبیری میســـریەكان، یـــان ئـــەو كەســـایەتیانە ســـوودیان 
ـــواری  ـــووە لەب ـــۆ درووســـتكردنی ئاســـتی ڕۆشـــنفیكرانیان هەب ب
ـــی و  ـــری و زمانەوان ـــی و فیك ـــكی و مێژوووی ـــەت و پزیش سیاس
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ـــدا. ـــی عەرەبی ـــر و جیهان ـــە میس ـــەدا ل ـــای دیك ـــواری جیاجی ب
نووســـەرێكی  دوورەوە  لـــە  بـــوو،  ســـەیر  پـــێ  زۆرم 
ـــل  نەتەوەپەرســـتی عەرەبـــی، كتێبێـــك لەســـەر ســـوڵتانی ئەربی
بنووســـێت، ئێمـــەش ئـــاگاداری نەبیـــن، ئـــە گـــەر ئەمـــە 
كەمتەرخەمـــی و خەمســـاری و ساردوســـڕی نووســـەران و ئێمـــەی 

ــت ؟؟  ــی بێـ ــت چـ ــت، دەبێـ ــری نەبێـ هەولێـ
ــك  ــە هەندێـ ــەم، لـ ــتێك بكـ ــە شـ ــاژە بـ ــت ئامـ ــەاڵم دەبێـ بـ
ســـەرچاوەی ئەكادیمـــی كوردســـتان و شـــاری هەولێـــر، ئامـــاژە 
ــا  ــووە، هەروەهـ ــان لێوەرگرتـ ــراوەو زانیاریـ ــە كـ ــەو كتێبـ بـ
دەبێـــت بزانییـــن، كـــە باشـــترین ســـەرچاوەی زانیـــاری و 
نووســـین لەســـەر ســـوڵتانی گەورەمـــان ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن 
ـــراوە،  ـــرەوە نووس ـــین حەم ـــور موحس ـــۆر دكت ـــان پڕۆفیس لەالی
ــەورەدا،  ــەوەی گـ ــب و لێكۆڵینـ ــەو كتێـ ــن نامـ ــە چەندیـ وە لـ
ـــژو و كەســـایەتی ســـوڵتانی نووســـیوە، بەتایبەتـــی  لەســـەر مێ
ــەردەمی  ــل، لەسـ ــانی: ئەربیـ ــۆی بەناونیشـ ــی خـ ــە كتێبێكـ لـ
ئەتابەگییاندا)اربیـــل فـــي العهـــد االتابكییـــە( كـــە لـــە ســـاڵی 
لەكوردســـتان  پاشـــانیش  چاپكـــراوە،  بەغـــداد  لـــە   1976
چاپكراوەتـــەوە، هەروەهـــا وەرگێردراوەتـــە ســـەر زمانـــی 
كـــوردی، ئـــەم ســـەرچاوەیە دەوڵەمەندتریـــن كتێبـــە لەســـەر 
ـــەو ماوەیـــەی  ـــی ئ ـــر، خۆشـــبەختانە، بەدرێژای ـــژووی هەولێ مێ
ـــرد،  ـــان ك ـــەم كتێبەم ـــی ئ ـــین وەرگێڕان ـــەر نووس ـــن كارم لەس م
جەنابـــی دكتـــۆر موحســـین موحەممـــەد حوســـێن بەقـــاڵ، كـــە 
ناســـراوە بـــە دكتـــۆر موحســـین حەمـــڕە، كەســـایەتییەكی شـــاری 
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هەولێـــرە، چەندیـــن كتێـــب و لێكۆڵینـــەوەی گرینگـــی نووســـیوە 
لەســـەر هەولێـــر و قـــەاڵ و مێـــژووی شـــاری هەولێـــر، هـــاوكاری 
ـــتان و  ـــی كوردس ـــە ئەكادیم ـــۆی ل ـــی خ ـــردووم و ئۆفیس زۆری ك
ـــۆ  ـــی داوم ب ـــەوە، زۆر یارمەت ـــۆ كردبووم ـــۆی ب ـــەی خ كتێبخان
نووســـین و لێكۆڵینـــەوە و ســـاغكردنەوەی هەندێـــك بابەتـــی 

مێژوویـــی ئامادەكردنـــی ئـــەم كتێبـــەم.
ــاری  ــدەی شـ ــژووە دەوڵەمەنـ ــەم مێـ ــی ئـ ــتم زانـ ــە پێویسـ بـ
ــەم و  ــتان، ئامادەبكـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ ــر و پایتەختـ هەولێـ
ئـــەوەی لەســـەر ئـــەو كەســـایەتییە گەورەیـــە نووســـراوەو 
كۆیـــان  هەوڵبـــدەم  چاپكـــراوە،  ئامادەكـــراوە،  وتـــراوە، 
ـــەم. ـــی بك ـــتەدا چاپ ـــی شایس ـــی كتێبێك ـــە دووتوێ ـــەوە و ل بكەم
جگـــە لەمـــەش، لەكاتـــی ئامادەكردنـــی ئـــەم كتێبەمـــدا، 
گەیشـــتمە باوەڕێـــك، كـــە نووســـین و پڕوســـەی تەدوویـــن و 
مێژوونووســـینەوە، بەتایبـــەت نووســـین لەســـەر مێـــژووی 
ــینی  ــە نووسـ ــە لـ ــۆرو، بریتییـ ــن گۆگبـ ــوڵتان موزەفەرەدیـ سـ
ـــر و هەولێرییـــەكان، لەبەرئـــەوە،  مێـــژووی مەملەكەتـــی هەولێ
ـــا، لـــە ماڵەكـــەم، دابنیشـــم  ـــە تەنی ـــوو مـــن ب پێموابێـــت، نەدەب
و بەبـــێ بەشـــداری كەســـایەتی و مێژوونووســـان و نووســـەرانی 
دیكـــەی هەولێـــر، خەریكـــی ئـــەم كتێبـــەم بـــم، لەبـــەر ئـــەوە 
ئـــەم كتێبـــەم  ئامادەكردنـــی  بیرۆكـــەی  پێـــم باشـــتربوو، 
لەالیـــان چەنـــد كەســـایەتی و شـــارەزا و نووســـەر و سیاســـی 
ـــەكاری  ـــەم و ب ـــر بـــاس بك و خەڵكانـــی ناســـراوی شـــاری هەولێ

هاوبـــەش ئـــەم پڕۆژەیـــەم ئامـــادە بكـــەم.
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دیـــارە پـــاش گـــەڕان بـــەدوای ســـەرچاوەكاندا، خۆشـــبەختانە، 
چـــاوم بەچەنـــد كتێبێكـــی مێژوویـــی كـــەوت كـــە لەالیـــەن 
ـــی  ـــەورە مێژوونووس ـــەر و گ ـــڕە، نووس ـــین حەم ـــور موحس دكت
كوردســـتان و هەولێـــر نووســـرابوو، بەتایبەتـــی كتێبـــی: 
هەولێـــر لەســـەردەمی ئاتابەگییانـــدا، كـــە دەتوانـــم بلێـــم 
باشـــترین ســـەرچاوەی زانیاریەكانـــە لەســـەر ڕۆل ومێـــژووی 

ــراوە. ــەر نووسـ ــوڵتان موزەفـ ــر و سـ هەولێـ
ــاری  ــك زانیـ ــدا، هەندێـ ــد كتێبێكـ ــە چەنـ ــەوەش لـ ــە لـ جگـ
كـــەم لەســـەر ئـــەو ســـەردەم و كەســـایەتیە نووســـراوە، لـــە 
هەندێـــك ماڵپەرەكانـــی ئەنتەرنێـــت، نووســـین و زانیـــاری 
و  موزەفـــەر  ســـوڵتان  مێـــژووی  لەســـەر  باڵوكراونەتـــەوە 
یـــادی لەدایكبوونـــی موحەممـــەد پێغەمبـــەری ئیســـالم )د.خ( و 
ــەر  ــەد پێغەمبـ یادكردنـــەوەی ڕۆژی لەدایـــك بوونـــی موحەممـ
ــە  ــەو كتێبـ ــەوەی ئـ ــاش خوێندنـ ــر، پـ ــاری هەولێـ )د.خ( لەشـ
و بینینـــی هەندێـــك بەڵگەنامـــەی مێـــژووی لەســـەر ئـــەو 
ـــەر  ـــە بەرامب ـــە ئێم ـــەوت ك ـــۆم دەرك ـــەدا، ب ـــایەتیە گەورەی كەس
كەســـایەتییەكی زۆر گـــەورە و كاریگـــەر و زوڵملێكراودایـــن، بـــۆم 
ـــژووی  ـــە مێ ـــان ل ـــی زۆر گەورەم ـــە زوڵمێك ـــە ئێم ـــەوت، ك دەرك
ـــە ســـەر  ـــەر ل ـــە ه ـــردووە، ئێم ـــەر ك ـــر و ســـوڵتان موزەف هەولێ
ـــوە. ـــیوەو نەزانیی ـــان نەنووس ـــە هیچم ـــەركردە گەورەی ـــەو س ئ
ــەاڵی  ــقی قـ ــی عەشـ ــە، چیڕۆكـ ــەو حیكایەتـ ــەو ئـ ــەم كتێبـ ئـ
هەولێـــرە، مێـــژووی ســـوڵتان موزەفـــەر و هەمـــوو ئـــەو 
ـــەر و  ـــەو ئەفس ـــر و ئ ـــوڵتانی هەولێ ـــەی س ـــرو ڕاوێژكاران وەزی
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پێشـــمەرگە و چەكدارانـــەی ئـــەو كاتـــەدا كـــە بەرگریـــان لـــە 
هەولێـــر كـــردووە، تاوەكـــوو دواییـــن نەفـــەس و دواییـــن دڵۆپـــە 
ـــۆ نموونـــە،  ـــان داوە، ب ـــاری شـــەڕو دیفاعكردنی ـــان، بڕی خوێنی
ــی  ــە لێكۆڵنەوەیەكـ ــەس دەكات، لـ ــە دوو كـ ــاس لـ ــژوو بـ مێـ
ــەورەی  ــی گـ ــەر و مێژووناسـ ــڕە، نووسـ ــن حەمـ ــۆر محسـ دكتـ
ــای  ــە ئەكادیمیـ ــە لـ ــاوكات ئەندامـ ــە هـ ــر، كـ ــاری هەولێـ شـ
ـــژووی  ـــە مێ ـــەك ل ـــد توێژینەوەی ـــی )چەن ـــە كتێب ـــتان، ل كوردس
ـــەر  ـــەوەی ســـوڵتان موزەف ـــراوە كـــە پـــاش ئ كـــورددا(، تەدووینك
لـــە 18 مانگـــی ڕەمەزانـــی ســـاڵی )630ه(حوزەیرانـــی 1233 
زاینـــی، كۆچـــی دوایـــی دەكات، دوو لـــە وەزیـــرو و ڕاوێژكارانـــی 
ــش(،  ــص و بەرنەقـ ــان )خالـ ــە ناویـ ــەر، كـ ــوڵتان موزەفـ سـ
بەگوێـــرەی گیڕانـــەوە و حیكایەتـــەكان، ئـــەو دوو كەســـە، 
ــەربازی  ــەو كاری سـ ــوڵتان بوونـ ــی سـ ــەركردەی نزیكـ دوو سـ
ـــەوەی  ـــاش ئ ـــردووە، پ ـــان ك ـــی هەولێری ـــری مەملەكەت هەواڵگی
ســـوڵتان دەمرێـــت و باروودۆخەكـــە تێكدەچێـــت، مەترســـی 
لەســـەر مەملەكـــەت زیـــاد دەبێـــت، بڕیـــاری تاوەكـــو دوایـــن 
چركـــەو دڵۆپـــە خوێنیـــان بەرگریـــان لـــە قـــەاڵ و مەملەكەتـــی 

هەولێـــر كـــردووە.
ســـوڵتان مووزەفـــەر گۆگبـــۆرو، وەكـــوو ئێمـــەی هەولێـــری 
ــن  ــووە، مـ ــر بـ ــەاڵی هەولێـ ــرو قـ ــقی هەولێـ ــورد، عاشـ و كـ
لـــەزۆر شـــوێندا شـــاهێدی ئـــەوەم كـــە جەنابـــی ســـەرۆك 
مســـعود بارزانـــی، خـــۆی وەكـــو هەولێرییـــەك ناســـاندووەو 
خـــۆی بـــە هەولێـــری دەزانێـــت، كـــەس وەكـــو جەنابـــی ســـەرۆك 
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بارزانـــی عاشـــقی هەولێـــرو قـــەاڵی هەولێـــر نیـــە، ئـــێ ســـوڵتان 
مووزەفەریـــش وەكـــو ئێمـــە یەكێـــك بـــووە لـــەو عاشـــقانەی 
ـــەی  ـــە دێرین كـــە دڵ و هەســـت و نەســـتی لـــە دەرگای ئـــەو قەاڵی
هەولێـــر گەشـــەو نمـــای كـــردووەو بـــۆ مـــاوەی چـــل و پێنـــج 

ســـاڵ ســـوڵتانی ئەربیـــل بـــووەو ســـەرۆك بـــووە.
پایتەختـــی  هەولێـــر،  ئەمڕۆكـــە  دیـــارە  پاشـــان، 
هەرێمـــی كوردســـتانە، لـــە ڕووی ئاوەدانـــی و پێشـــكەوتنە 
زەمانێـــك،  هیـــچ  و  كاتێـــك  هیـــچ  جۆربەجۆرەكانـــەوە، 
زەمانـــی  لـــە  مەڵبەندێكـــی شارســـتانی،  وەكـــو  هەولێـــر 
ســـوڵتان موزەفـــەرەوە تاوەكـــو ئێســـتا، پێشـــكەوتنی ئـــاوای 
ـــی  ـــە خاڵێك ـــت ئێم ـــەوە، دەبێ ـــەر ئ ـــوە، لەب ـــەوە نەبینی بەخۆی
بەیەكتربەســـتانەوە لەنێـــوان ئـــەم دوو ســـەردەمە زێڕینـــەوە 

دروســـتبكەین.
ـــەورەی  ـــە ســـەركردەیەكی گ ـــی ك ســـوڵتان ســـەالحەدینی ئەیوب
ــردن و  ــە بەهێزكـ ــداربووە لـ ــووە، بەشـ ــالمی بـ ــورد و ئیسـ كـ
دروســـتكردنی بنەمـــا و خەســـڵەتەكانی دەوڵەتـــداری ســـوڵتان 
موزەفەرەدیـــن، لـــە چەنـــد كتێبێكـــی نوێـــی دكتـــۆر موحســـین 
حەمـــڕە، بەتایبەتـــی لـــە كتێبـــی: قالئـــد الجمـــان – مصـــدرا 
للدراســـە جوانـــب مـــن تاریـــخ اربیـــل و الكـــورد -كـــە لـــە ســـاڵی 
2012 ئەكادیمیـــای كـــوردی یاڵوكراوەتـــەوە، زۆر بـــە وردی بـــاس 
ـــل  ـــی ئەربی ـــداری ســـەڵتەنەت و ئیمارەت ـــی دەوڵەت ـــە بنەماكان ل
ـــە  ـــەو زەمان ـــی ئ ـــی وەزیرەكان ـــەرك و ڕۆڵ ـــە ئ ـــاس ل دەكات، ب

دەكات.
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ــە  ــووە لـ ــر بـ ــازاو دلێـ ــەرۆكێكی ئـ ــل – سـ ــوڵتانی ئەربیـ سـ
ـــووە،  ـــا ب ـــاوەن كاریزم ـــرس و خ ـــی چاونەت ـــەڕەكان، پیاوێك ش
لەگـــەڵ ئەوەشـــدا، زور لەخـــودا ترســـاوەو پیاوێكـــی ســـەخی 
ـــرۆڤ  ـــای وشـــە م ـــە وات ـــووە ب ـــد ب ـــان و خێرەومەن و دڵ میهرەب
بـــووە، هیـــچ زوڵـــم و ســـتەمێكی نەبـــووە حوكمێكـــی ڕەشـــید 
ـــەكان  ـــەرچاوە مێژووی ـــوو س ـــووە، هەم ـــی هەب ـــل و پاك و عادی
ــەرۆكە  ــەو سـ ــی ئـ ــی و نەزاهەتـ ــری و پاكـ ــە جوامێـ ــاس لـ بـ

دەكـــەن.
لـــە هەولێـــر بـــووە، ســـەرای ســـەڵتەنەتی لەنـــاو قـــەاڵ بـــووە، 
خانـــووی خـــۆی و خێزانەكـــەی لـــە خـــوارەوەی قـــەاڵ بـــووە، 
ـــان وتـــوە  لـــەو ناوچەیـــەی خـــوارەوەی قـــەاڵ، كـــە ئـــەوكات پێی
ـــە  ـــە، ل ـــەاڵ و ئەمڕۆك ـــە الی باشـــووری ق ـــە دەكات ـــض- ك )الرب
هەولێـــر بەنـــاوی گەڕەكـــی عارەبـــان ناســـراوە، پشـــت مـــەزار و 
مەرقـــەدی ســـوڵتان موزەفـــەر لـــە بەرامبـــەر پارێـــزگای هەولێـــر.
ـــی  ـــر و حوكم ـــە هەولێ ـــەوەی بێت ـــش ئ ـــەر، پێ ســـوڵتان موزەف
ســـەڵتەنەت بـــكات، هەولێـــر كـــە ئـــەوكات نـــاوی )اربـــل( 
بـــووە، شـــارێكی كـــپ و خامـــۆش و بێدەنـــگ بـــووە، بـــە 
ــڕان  ــگ گێـ ــنیاركردنی ئاهەنـ ــەر پێشـ ــوڵتان موزەفـ ــی سـ هاتنـ
ئیســـالم،  پێغەمبـــەری  دایكبوونـــی  لـــە  یاددكردنـــەوەی  و 
باروودۆخـــی ئـــەو شـــارە و ناوچەكـــە، بـــە تایبەتـــی شـــاری 
ـــە  ـــووە، بۆت ـــەورەی بەســـەردا هات ـــكاری زۆر گ ـــر، گۆڕان هەولێ
نێوەندێكـــی فیكری-ڕۆشـــنبیری- فیقهـــی- عیلمـــی ئیســـالمی 

گـــەورە.
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قوتابخانـــەو  و  مزگـــەوت  یەكەمیـــن  موزەفـــەر،  ســـوڵتان 
نێوەنـــدی ئیرشـــادی ئیســـالمی دروســـتكردوە لـــە قـــەاڵی هەولێـــر، 
ـــە(  ـــدرس الموزەفەریی ـــا )الم ـــەاڵ- هەروەه ـــی ق ـــاوی -مزگەوت بەن
ــە  ــردووە، كـ ــت كـ ــەی دروسـ ــارەی موزەفەرییـ ــەوت و منـ و مزگـ
ــان  ــەك، قوتابیـ ــك و قوتابخانەیـ ــە مزگەوتێـ ــووە لـ ــی بـ بریتـ
ــە  ــەو مزگەوتـ ــدووە ئـ ــدا خوێنـ ــان تێـ ــی وانەیـ ــی ئاینـ و پیاوانـ
لەالیـــان مێژوونووســـەكانەوە بـــە المســـجد االكبـــر -مســـجد 
ــۆن-،  ــی كـ ــۆن – ماڵـ ــی كـ ــە مزگەوتـ ــراوە واتـ ــق- ناسـ العتیـ

دووەمیـــن مزگەوتـــە پـــاش مزگەوتـــی قـــەاڵ.
لـــە ســـاڵی 615 هیجـــری دەكاتـــە 1200ی میـــالدی ســـوڵتان 
ـــەی قـــادری  موزەفـــەر بەشـــدار دەبێـــت لـــە ناشـــتنی ســـاحبی تەكی
لـــە هەولێـــر كـــە نـــاوی شـــێخ ئەبـــو محەمـــەد عەبدولەتیـــف بەكـــری 
ـــە باشـــووری  ـــری( ل ـــرة الكب ـــەورە )مقب ـــە قەبرســـتانی گ ـــووە، ل ب
قـــەاڵی هەولێـــر. لـــە زەمانـــی ئەتابەگیـــەكان ئـــەم قەبرســـتانە 
ـــەوەی  ـــان  ئ ـــووە و لێكۆڵینەوەكەم ـــة( ب ـــرة الصوفی ـــاوی )المقب ن
ـــەم  ـــەر ل ـــی كوچـــوك ه ـــن عل ـــن الدی ـــی زی ـــە باوك ســـەلماندووە ك

ـــژراوە. ـــتانە نێ قەبرس
گەورەی  شوێنێكی  و  سەرا  و  دیوەخانێك  موزەفەر،  سوڵتان 
هەبووە لە قەاڵ و لە گەڕەكی سەرای- ناوی ئەو گەڕەكە لەو كاتەوە 
هاتووە، زاناو و نووسەرانی گەورەی ناوچەكەی لە هەولێر و لە 
سەڵتەنەت نزیككردۆتەوە، پشتگیریانی كردووە بۆ ئەوەی بتوانن 
خزمەتی ئاین و فەرهەنگ و مێژوو و ژیانی سیاسی- فەرهەنگی- 

ئاینی هەولێر و قەاڵ بكەن.
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ســـوڵتان مزەفـــەر لـــە گەڕەكـــی ســـەرای -دیوانـــی ســـەرۆكایەتی 
ســـەڵتەنەتی هەبـــووە، هەمـــوو رۆژێـــك لەگـــەڵ وەزیـــر و 
راوێژكارەكانـــی لـــە نـــاوە ئـــەو دیوەخانـــەوە دەوامـــی كـــردووە.
هـــەر لـــەو كاتـــەوە، شـــاری اربـــل- فەرهەنگـــی پێكـــەوە ژیانـــی 
خەڵـــك بـــووە، ئاینـــی جیـــا، زمـــان و مێـــژووی جیـــا، میللەتانـــی 
ـــەوە لـــە كەشـــوهەواێكی خـــۆش كۆكردۆتـــەوە وە لـــەو  ـــا پێك جی
ــە  ــەوە لـ ــیحیەكان پێكـ ــوودی و مەسـ ــدی و یەهـ ــەدا یەزیـ كاتـ

ـــچ گیروگرفتێـــك. ـــە بـــێ هی ـــاوون ب ـــر ژی هەولێ
چەندیـــن خـــان و شـــوێنی حەوانـــەوەو كاروانســـەرای دروســـت 
كـــردوە بـــۆ غەریبـــان و مێوانـــان و خەڵكـــی شـــوێنەكانی دیكـــەی 

جیهـــان.
ســـوڵتان موزەفـــەر، خـــاوەن كەســـایەتییەكی زۆر بەهێـــز و 
ـــان  ـــەاڵم لەهەم ـــووە، ب ـــەورە ب ـــیەكی گ ـــووە، سیاس ـــەر ب كاریگ

ـــووە. ـــان ب ـــادل و و میهرەب ـــدا زۆر ع كات
خەڵـــك  لەگـــەڵ  نزیكـــەوە،  لـــە  موزەفـــەر،  ســـوڵتان 
ژیـــاوە، ســـەردانی بـــازاڕ و قەیســـەری كـــردووە، لەخۆشـــی 
و ناخۆشـــیەكانی میللـــەت، بەشـــداری كـــردووە، لەكاتـــی 
مردنـــی یەكێـــك، پیاوێـــك، ژنێـــك، خـــۆی لـــە نزیكـــەوە 
ـــەرقەبران،  ـــە س ـــە چۆت ـــەڵ مردوەك ـــە گ ـــردووەو ل ـــداری ك بەش
ـــاش  ـــەك پ ـــۆ ماوەی ـــە ب ـــەاڵ ك ـــاو ق ـــووە لەن ـــتانێك هەب قەبرس
مردنـــی ســـوڵتان موزەفـــەر لـــەو قەبرســـتانە دەینێـــژن، دوو 

ــەاڵ. ــوارەوەی قـ ــە خـ ــتانیش لـ قەبرسـ
ســـوڵتان موزەفـــەر لـــە خانەوادەیەكـــی ئـــازا و دلێـــر و 
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جۆمـــەرد و بـــە ئەخـــالق بـــووە، بەدرێژایـــی تەمەنـــی خـــۆی لـــە 
ـــەكاری و  ـــەڵ خراپ ـــووە لەگ ـــی نەب ـــر، تێكەڵ ـــە هەولێ شـــام و ل
ـــە  ـــادەڕەووی و خـــۆ دەرخســـتن و غـــرووری ســـوڵتانەكان، ل زی
ماڵیـــدا هیـــچ كاتێـــك خزمەتـــكار و كەنیـــزە نەبـــووە، پیاوێكـــی 
ئیمانـــدار و پـــاك بـــووە. خاوەنـــی كارەكتەرێكـــی كەســـایەتیەكی 

ـــووە. ـــوا ب ـــدار و بەتەق ـــالق و ئیمان ـــە ئەخ ب
ـــەت  ـــك میلل ـــۆی نزی ـــردووە، خ ـــاوە و م ـــادەیی ژی ـــە س زۆر ب
ــارە و پـــوول  ــی پـ ــاوان بینیـــووە، خەریكـ ــر و لێقەومـ و فەقیـ
و زێـــڕ و خشـــڵ نەبـــووە، هەمیشـــە ســـفرەی كـــراوە و دایـــم 
ــا  ــك بەتەنیـ ــچ كاتێـ ــووە، هیـ ــەر بـ ــدەر و خێركـ ــووە، نانـ بـ
نانـــی نەخـــواردووە هەمیشـــە بـــەدوای كەســـێك گـــەڕاوە پێكـــەوە 

ـــۆن. ـــان بخ ن
بەهیـــچ شـــێوەیەك دەســـتی نەبـــردووە بـــۆ -بیـــت المـــال- 
ــەی  ــەو چاالكیانـ ــوو ئـ ــواردووە، هەمـ ــی نەخـ ــارەی دەوڵەتـ پـ
خـــۆی بـــە پـــارەی خـــوی كـــردووە. هەمیشـــە پـــارەی خـــۆی 

ــواردووە. خـ
ئـــەو مێژوونـــووس و نووســـەر و كەســـایەتیانە ڕۆڵیـــان 
شارســـتانیەتی  پێشـــكەوتنی  بووژانـــەوەو  لـــە  هەبـــووە 
هەندێكیـــان  بوونـــە،  ســـوڵتان  ڕاوێـــژكاری  و  مەملەكـــەت 
ــە نزیكـــەوە، ســـوڵتانی  ــر و لـ ــە هەولێـ ــەفەر هاتوونەتـ بەسـ

بینیـــوە. ومەملەكەتەكەیـــان  هەولێـــر 
ســـوڵتان موزەفـــەر ڕاوێـــژكاری وەزیـــری زانـــاو و عاقـــڵ و 
ـــان  ـــە پاكـــی و شـــەریفی حوكمی ـــووە، وەكـــو خـــۆی ب پاكـــی هەب
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كـــردووە، بـــۆ هـــەر مەســـەلەیەك و گیروگرفتێكـــی میللـــەت، 
گوێـــی لـــە ڕاوێـــژكاران گرتـــووە.

ــە  ســـااڵنی حوكمـــی ســـوڵتان موزەفـــەر، كـــە ئـــەوكات بـ
هەولێـــری  كرابـــوو،  ناوزەنـــد  ئەلموعـــەزەم،  ئەلملـــك 
ـــی  ـــی زێڕین ـــكەوت و چاخێك ـــی زۆر پێش ـــتبۆوە بارودۆخێك گواس
ــەوت و  ــەوەو مزگـ ــواری ئاوەدانكردنـ ــە بـ ــووە، لـ ــر بـ هەولێـ
ــەری  ــتكردنی قەیسـ ــازاڕو دروسـ ــكەوتنی بـ ــەوەو پێشـ یادكردنـ

ــاوە. ــتاكەش مـ ــو ئێسـ ــە تاوەكـ ــار كـ ــراوی شـ ــازاڕی داخـ بـ
ــتنی  ــاش بیسـ ــدەوە، پـ ــەم خوێنـ ــەو كتێبـ ــەوەی ئـ ــاش ئـ پـ
ــم  ــەی ئەوەشـ ــە، بیرۆكـ ــایەتیە گەورەیـ ــەو كەسـ ــژووی ئـ مێـ
لـــە  ڕۆمانووســـەكانمان  دەبوایـــە  كـــە  بـــوو،  دروســـت  ال 
كوردســـتان، هاوشـــێوەی نووســـەرە ئەڕوپایـــی و جیهانیـــەكان، 
ڕۆمانـــی مێژوویـــی لەســـەر كەســـایەتی ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن 
بنووســـن، هاوشـــێوەی )گابریـــل گارســـیا ماركیـــز(، كـــە ڕۆمانـــی 
مێـــژووی لەســـەر ســـەركردەو كەســـایەتیە مێژووییەكانـــی 

واڵتـــی خۆیـــان نووســـیوە.
ـــە  ـــن، جگ ـــوارەش هـــەر كۆڵەواریی ـــەو ب ـــە ل ـــن، ئێم ـــارە مخاب دی
لـــەوەی ئێمـــە مێـــژووی خۆمـــان نەنووســـیوەتەوە، لـــە میانـــی 
ـــووە،  ـــۆم دەركەوت ـــدا، ب ـــەرچاوە مێژوویەكان ـــەدوای س ـــەڕان ب گ
كـــە هەوڵـــی جیـــددی دراوە كـــە مێـــژووی هەندێـــك شـــوێن 
تاوەكـــو  و كەســـایەتی ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن بشـــێوێنن، 
گەیشـــتۆتە ئـــەوەی كـــە گومانیـــان خســـتۆتە ســـەر ڕوڵ و مـــەزار و 
قەبـــرو شـــوێنەواری ئـــەو پیـــاوە مەزنـــەی مەملەكـــە تـــی خۆمـــان.
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پـــاش وەرگێڕانـــی كتێبەكـــەی دكتـــۆر عەبدولقـــادر ئەحمـــەد 
توڵەیمـــات، خوێندنـــەوەو گـــەڕان بـــەدوای ســـەرچاوەكانی 
ـــژووی  ـــر لەســـەر مێ ـــی ت ـــە مێژووییەكان ـــاری وكتێب ـــەی زانی دیك
ســـەڵتەنەتی پڕشـــكۆ و دەســـەاڵت و كەســـایەتی پڕكاریزمـــا و 
ــۆم  ــۆرو، بـ ــن گۆگبـ ــوڵتان موزەفەرەدیـ ــەورەی سـ ــی گـ سیاسـ
دەركـــەوت، كـــە مێـــژوو و توێـــژی ڕۆشـــنبیران و نووســـەرانی 
ـــین  ـــە نووس ـــە ل ـــەم بوون ـــەكان، كەمتەرخ ـــر و هەولێریی هەولێ
ــی  ــە ڕوڵێكـ ــە، كـ ــاوە گەورەیـ ــەو پیـ ــەر ئـ ــەوە لەسـ لێكۆڵینـ
گـــەورەی هەبـــووە لـــە ئاوەدانكردنـــەوەو نووســـین و فەرهەنـــگ 

و بونیـــادی شـــاری هەولێـــر.
پێـــم وابێـــت، كەمتەرخەمیـــش لـــە نێوەنـــدە ئەكادیمـــی 
لەســـەر حوكمـــی  پەردەیـــان  كـــە  هـــەن،  زانكۆكانیـــش  و 
ســـوڵتانێك هەڵنەداوەتـــەوە كـــە مـــاوەی نیـــو ســـەدە لـــە قـــەاڵی 
هەولێر،حوكمـــی پایتەختـــی كوردســـتانی كـــردووە. هەروەهـــا 
ـــری  ـــی باوكـــی پێیشـــتریش حاكـــم و ئەمی ـــی كوچك زەینەدیـــن عل

ــە. ــر بوونـ هەولێـ
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ــال- ــو- ئەربیـ ــو – ئەربائیلـ ــم – ئەربیلم-ارباایلـ )ئەوربیلـ
ـــر( ـــل- هەولێ ـــل- هوربی ئەربل-ئەروب

نـــاوی ئێســـتای شـــار، هەولێـــر كـــە پایتەختـــی هەرێمـــی 
كوردســـتانی عێراقـــە، پـــاش شـــۆرش و ســـەڕهەڵدانی میللەتـــی 
ــەركردایەتی  ــڕاق، سـ ــی عیـ ــتی حكومەتـ ــوم و ژێردەسـ مەزڵـ
ـــزە سیاســـیەكان  ـــوو هێ ـــەت و هەم سیاســـی كوردســـتان و میلل
ســـەرۆكایەتی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتانیان درووســـت 

ـــاڵی 1991. ـــە س ـــرد ل ك
ـــوردەكان،  ـــان، ك ـــە مێژوویەم ـــەم كتێب ـــینی ئ ـــو نووس تاوەك
لـــە كوردســـتانی عیـــڕاق، هەشـــت كابینـــەی وەزاری حكومەتـــی 

ـــردوە. كوردســـتانیان درووســـت ك
پاشـــان پـــاش ئـــازادی عێـــراق لـــە حوكمـــی دیكتاتۆریـــەت 
ــە  ــتان، لـ ــەرۆكایەتی هەرێمـــی كوردسـ ــاڵی 2003، سـ ــە سـ لـ
ـــی  ـــوو، میللەت ـــی گشـــتی سەرتاســـەریدا دروســـت ب هەڵبژاردنێك
كوردســـتان، دەنگیـــان دا، ســـەرۆك مســـعود مـــەال مســـتەفای 
ـــردرا. ـــتان هەڵبژێ ـــی كوردس ـــەرۆكی هەرێم ـــو س ـــی، وەك بارزان
ــە  ــان بـ ــی زۆریـ ــتان گرینگیەكـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ حكومەتـ
بوژانـــەوە و پێشـــكەوتنی شـــاری هەولێـــردا، لـــە هەمـــوو 
روویەكـــەوە، هەولێـــر گەشەســـەندنێكی باشـــی بەخـــۆ بینیـــوە.
ـــدا  ـــێكی كۆن ـــد دەستنووس ـــار، لەچەن ـــی ش ـــژووی ناولێنان مێ
هاتـــووە، لـــە تۆمـــاری مەلیكەكانـــی ســـواللەی ئـــوور- ئـــەور- 
ــار هاتـــووە  ــاوی شـ ــاڵ پێـــش میـــالد، نـ ــە 2112- 2004 سـ كـ

مێژووی ناوی شاری هەولێر
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)ئەوربیلـــم(، پاشـــان )ئەربیلـــم( كـــە كەوتۆتـــە ســـنووری 
ئیمپراتۆڕیەتـــی ســـواللەی ئـــەور.

پاشـــان دەقـــە ئاشـــووریەكان بـــاس لـــە )ئەربـــا- ئەیلـــو( 
واتـــە شـــاری )چـــوار خواوەنـــد(- ئەربـــا ئیلـــۆ- لـــەالی 
ســـۆمەریەكانیش و ئاشـــوریەكان بـــەكار هاتـــووە، لـــەو 

شـــارەدا، چـــوار خواوەنـــد هەبوونـــە.
پـــاش ئەوانیـــش لـــە هەندێـــك دەقـــی فارســـیدا هاتـــووە، كـــە 
ـــی  ـــە حیمایەت ـــرا( ك ـــراون، )ئەربی ـــماری نووس ـــی مس ـــە خەت ب
شـــەڕی ئەســـكەندەری گـــەورە كـــراوە لـــە دەستبەســـەرداگرتن 
و داگیركردنـــی عێـــراق لـــە ســـاڵی 331 پێـــش میـــالد، نـــاوی 

ـــووە  ـــال( هات ـــال- ئەرب ـــر )ئەربی هەولێ
االســـالمی(  )العهـــد  ئیســـالمیدا،  مـــاوەی  زەمانـــی  لـــە 
نـــاوی هەولێـــر )ئەربـــل( بـــووە، لەبـــەر ئەوەشـــە كـــە لـــە 
لێكۆڵینەوەكەمانـــدا، ئێمـــە تەدوینمـــان كـــردووە ئەربـــل.
لـــە ســـەردەمی دەســـەاڵتی كوردیـــدا، نـــاوی هەولێـــر- ە و 

پایتەختـــی هەرێمـــی كوردســـتانە.
ئەم ناوە بەم شێوەیەش داڕژاوە:

ئەربائیلـــو-  ئەیلـــو–  ئەربـــا  ئەربیلـــم-  )ئەوربیلـــم– 
هەولێـــر(. ئەربیال-ئەربل-ئەروبل-هوربیـــل- 

ــەم  ــاردا، بـ ــتانی و شـ ــتبونی شارسـ ــەرەتای دروسـ ــە سـ لـ
ــردوە. ــەی كـ ــر گەشـ ــاری هەولێـ ــەاڵو شـ ــاوی قـ ــێوەیە نـ شـ

ـــوڵتانێكی  ـــەركردیەك و س ـــۆرو، س ـــەر گۆگب ـــوڵتان موزەف س
میللەتـــی هەولێـــر بـــووە، لـــە شـــەڕو جەنكـــی لـــە دژی 
خاچپەرســـتاندا، لەژێـــر ئـــااڵی ســـوپای ســـوڵتان ســـالحەددین 
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پێبەخشـــراوە،  شـــین(ی  )گوورگـــی  نازنـــاوی  ئەیوبییـــدا 
ـــەوكات  ـــە، ئ ـــان بوون ـــەر توركم ســـەڵتەنەت و ســـوڵتان موزەف
ــی  ــەاڵ و بازاڕێكـ ــە قـ ــووە لـ ــی بـ ــە بریتـ ــر كـ ــاری هەولێـ شـ
بچـــووك بـــە زمانـــی كـــوردی و توركمانـــی، قســـەیان كـــردووەو 
ـــراوە،  ـــی نووس ـــی توركمان ـــە زمان ـــە، ب ـــن مەولودنام یەكەمی
ـــان  ـــتا، مامەڵەی ـــو ئێس ـــان، هەروەك ـــەردوو زم ـــە ه ـــی ب خەڵك
و  ســـەڵتەنەتی  زمانـــی  شـــێوەش،  بەهەمـــان  كـــردووەو 
ـــوردی  ـــی ك ـــە زمان ـــۆرو، ب ـــەر گۆگب ـــوڵتان موزەف ـــدارەی س ئی
و توركمانـــی و عەرەبـــی بـــووە، لەبـــەر ئـــەوەی ئـــەو كات، 
ـــر،  ـــی ت ـــەر ئینتیمایەك ـــە ه ـــووە ل ـــر ب ـــی بەهێزت هەســـتی ئاین
بـــەاڵم هەســـت و نەســـتی ســـوڵتان هەولێـــری و توركمانـــی 
بـــووە، بـــێ شـــك، ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن ســـەركردەكی 

توركمانـــی بـــووە.
دەبێـــت هەقیقەتێكـــی مێژوویـــی تریـــش بووترێـــت، كـــە 
بـــە نەزانـــی و بەهەڵـــە نووســـین و بـــەالرێ بردنـــی ڕێچكـــە 
مێژوویەكانـــدا، لـــەزۆر لـــە نووســـین و باڵوكراوەكانـــدا 
هاتـــووە، لـــەوەش زیاتـــر وەكـــو خـــوو نەڕیتێكـــی بـــاو لەنـــاو 
كۆمەڵـــگای كوردیـــدا، قســـەیەك نووســـراوە كـــە گوایـــە، 
مێـــژوو و بـــوون و دەســـەاڵت و پێگـــە و نـــاوی ســـوڵتان 
ـــت  ـــان پەیوەس ـــی توركم ـــی میللەت ـــان بوون ـــن و ی موزەفەرەدی
ـــەوەش  ـــمانییەكانە!؟ ئ ـــوڵتانە عوس ـــورك و س ـــدراوی ت و گرێ
ـــە: ـــی لێكۆڵینەوەكەمان ـــژوو ئەنجام ـــەی مێ ـــتی پێچەوان بەڕاس
بـــە  پەیوەندیەكیـــان  هیـــچ  كوردســـتان  توركمانەكانـــی 
توركمـــان  نیـــە،  توركیـــاوە  و  عوســـمانی  ســـەڵتانەكانی 
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ــش  ــك، پێـ ــك و فەرهەنگێـ ــو میللەتێـ ــتان، وەكـ ــە كوردسـ لـ
دروســـتبوونی ســـەڵتەنەتی عوســـمانیان بوونیـــان هەبـــووە، 

ــاون. ــورد ژیـ ــی كـ ــەڵ میللەتـ ڵەگـ
چەنـــد ســـەرچاوەیەك و نەخشـــەی ئـــەو زەمانـــی حوكمـــی 
ــنووری  ــاو و سـ ــەوە، كەنـ ــان باڵوكردۆتـ ــوڵتان موزەفەریـ سـ

كوردســـتانی تێـــدا هەبـــووە.
مێـــژووی ســـەڵتەنەتی عوســـمانیەكان لـــە ســـاڵی 1299 
ـــاڵی 1164  ـــل لەس ـــەڵتەنەتی ئەرب ـــەاڵم س ـــردوە، ب ـــتی پێك دەس
ــاز  ــن قایمـ ــتی موجاهەدیـ ــەر دەسـ ــووە لەسـ ــەوە هەبـ میالدیـ
پاشـــان ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن حوكمـــی كـــردوە لـــە ســـاڵی 
1190 میـــالدی، لـــە هەولێـــر ســـەڵتەنەتی هەولێرییـــەكان 
وجـــودی هەبـــووە، واتـــە 135 ســـاڵ پێـــش دروســـتبوونی 
ســـەڵتەنەتی عوســـمانیەكان، لـــە قـــەاڵی هەولێـــر ســـوڵتانێكی 
هەولێـــری توركمـــان حوكمـــی كـــردووە ئـــەوەش گەورەتریـــن 
ـــی  ـــچ پەیوەندییەك ـــل هی ـــە، ســـەڵتەنەتی ئەرب ـــە ك بەڵگەنامەی
مێژوویـــی سیاســـی بـــە ســـوڵتانە عوســـمانییەكان نەبـــووە. 
هەروەكـــوو لـــە پاشـــكۆی ئـــەم كتێبـــەش هاتـــووە و ئێمـــە 
الدیـــن  ســـوڵتان صـــالح  نامەیەكـــی  و  كـــۆن  نیگارێكـــی 
ئەیوبیمـــان لـــە موزەخانەیەكـــی فەڕەنســـی دەســـتكەوتووە، 
ــیمای  ــتانی و سـ ــە شارسـ ــەلمێنن، كـ ــە دەسـ ــەو هەقیقەتـ ئـ
دەوڵەتـــداری لـــە هەولێـــر هەبـــووە، پێـــش درووســـتبوونی 

عوســـمانیەكان. ســـەڵتەنەتی 
ــی  ــایەتی كۆنـ ــك كەسـ ــەكان و هەندێـ ــەرچاوە مێژووییـ سـ
هەولێـــر و مێژوونووســـەكان ئامـــاژە بـــەوە دەكـــەن، ئەزمونـــی 



38

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

ــە  ــتان و لـ ــە كوردسـ ــوڵتانەكان لـ ــی سـ ــەاڵت و حوكمـ دەسـ
قـــەاڵی هەولێـــر گواســـتراوەتەوە توركیـــاو دەگێڕنـــەوە كـــە 
ــەرەتاكانی  ــە سـ ــووە لـ ــدار بـ ــان بەشـ ــی توركمـ هەولێرییەكـ

ــمانییەكان. ــەاڵتی عوسـ ــتبوونی دەسـ دروسـ
ســـوڵتان موزەفەرەددیـــن، لـــە ســـاڵی 1154 میـــالدی، لـــە 
ـــل  ـــە ئەرب ـــالدی ل ـــاڵی 1233 می ـــە س ـــووە، ل ـــە دایكب ـــڵ ل موس
مـــردووە، بـــە درێژایـــی 45 ســـاڵ حوكمـــی هەولێـــری كـــردووەو 
ـــووە،  ـــەكان ب ـــر و هەولێریی ـــەاڵی هەولێ ـــر و ق عاشـــقی هەولێ
ـــژراوە،  ـــر نێ ـــەاڵی هەولێ ـــە ق ـــار ل ـــن ج ـــی یەكەمی ـــاش مردن پ
پاشـــان تەرمەكـــەی گواســـتراوەتەوە مـــەزاری خـــۆی لـــە 
خـــوارەوە، ئـــەو شـــوێنەی كـــە تاوەكـــو ئیســـتاكە خەڵكـــی 
ـــرەی  ـــەو قەب ـــرن، ئ ـــزی لێدەگ ـــەن و ڕێ ـــر ســـەردانی دەك هەولێ
ــە  ــرە، لـ ــزگای هەولێـ ــەی پارێـ ــە الی باڵەخانـ ــتاكە لـ ئیسـ
شـــەقامی ســـوڵتان موزەفـــەرو قەبـــرو مەزارگـــەی خۆیەتـــی 
هیـــچ شـــكێك هەڵناگرێـــت، بـــە گوێـــرەی لێكۆڵینەوەمـــان، 
ـــوڵتان،  ـــی س ـــە خەون ـــالم دێت ـــەری ئیس ـــەوەی پێغەمب ـــاش ئ پ
ــت و  ــەد بەرابەر.دەبێـ ــتی سـ ــەر خۆشەویسـ ــوڵتان موزەفـ سـ
وەســـیەت دەكات، پـــاش مردنـــی، تەرمـــی ببردرێتـــە نزیـــك 
پێغەمبـــەر )ص(، بـــەاڵم لـــە بـــەر ئـــەوەی ئـــەو كاتـــەی وەفـــات 
دەكات، ڕەمەزانێكـــی زۆر گـــەرم دەبێـــت، لـــە خـــوارووی عێـــراق 
ـــەورە  ـــی گ ـــەو ئاژاوەیەك ـــەڕ و فیتن ـــی، ش ـــرەی عەرەب و جەزی
هەبـــووە، پـــاش هەوڵدانیـــان و ســـەفەركردن، تەرمەكەیـــان 
هێناوەتـــەوە هەولێـــر، ســـوڵتان موزەفـــەر تـــەرم و قەبـــری 

لـــە هەولێـــری پایتەختـــی هەرێمـــی كوردســـتانە.
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حوكمـــی ســـەڵتەنەتی ئەربـــل، حوكمێكـــی عـــادل و میهرەبـــان 
ـــی  ـــووە، میللەت ـــتان هەب ـــەی كوردس ـــەوكات، نەخش ـــووە، ئ ب
كـــورد تێكەڵـــی میللەتانـــی تـــر بوونـــە، لـــە هەولێـــر، هەمـــوو 
جـــۆرە ئایـــن و فەرهەنـــگ بوونیـــان هەبووە.بۆنموونـــە 

)یەزیـــدی و یەهـــودی و مەســـیحیەكان( پێكـــەوە ژیـــاون.
ـــی  ـــن ســـەردەمی زێڕین ـــەر یەكەمی ســـەردەمی ســـوڵتان موزەف

ـــی. ـــرو ئاوەدان ـــم و فیك ـــە رووی عیل ـــووە ل ـــر ب هەولێ
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لە دایك بوونی سوڵتان موزەفەرەدین زەینەدین عەلی كوچوك

ســـوڵتان موزەفـــەر لـــە ســـاڵی 549 كۆچـــی )1154 زاینـــی( لـــە 
ـــە  قـــەاڵی موســـڵ لـــە ناوچەیەكـــی نزیـــك لـــە رووبـــاری دیجل
لـــە قەســـرێكی شـــاهانەی ئـــەو زەمانـــە لـــە دایـــك بـــووە، 
خانـــەوادەی ســـوڵتان موزەفـــەر لـــە ســـەرایەك كـــە نـــاوی 
)ئـــاق ســـەرای( بـــووە واتـــە كۆشـــكی ســـپی باوكـــی وەزیـــر 
ـــاق ســـەرای  بـــووە الی خاوەنـــی موســـڵ )صاحـــب موصـــل(. ئ
ـــی ســـوڵتان  ـــەكان دروســـتكراوە و ماڵ ـــە ســـەردەمی ئەتابگی ل
و ئەمیـــرەكان بـــووە پێیـــان وتـــووە دار المملكـــة و دار الحكـــم.
پاشـــان باوكـــی ئیمارەتـــی موســـڵ جـــێ دەهێڵـــێ و دێتـــە 
هەولێـــر، دوایـــی ئەمیـــر بەدرەدیـــن لؤلـــؤ ئـــەم خانـــووە 
داگیـــر دەكات و دووبـــارە نـــۆژەن دەكاتـــەوە لـــەو شـــوێنە 
هێرشـــی  تاوەكـــو  دەكات  خـــۆی  ئیمارەتـــی  حوكمـــی 
مەغۆلـــەكان بەســـەر موســـڵ دەســـت پـــێ دەكا، ئـــەم ســـەرایە 
و ســـەرجەم خانوەكانـــی )دار الحكـــم( و ســـەرای ئیمارەتـــی 
موســـڵ تێكدەشـــكێنێ و ئاگـــر لـــەم خانـــووە بـــەردەدات 
دیـــواری خانوەكـــە رەش دەبێـــت و پاشـــان نـــاوی دەبێتـــە 

ــكی ڕەش. ــە كۆشـ ــەرای واتـ ــەرە سـ قـ
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ســـەڵتەنەتی ئەربـــل، هەســـتاوە بـــە ئەنجامدانـــی ئـــەم پـــڕۆژە 
گەورانـــە:

ـــە  ـــاوی – مدرس ـــەورە بەن ـــی گ ـــتكردنی قوتابخانەیەك 1- دروس
ـــارەی  ـــت مین ـــە تەنیش ـــس( ل ـــة دار الحدی ـــە- )مدرس الموزەفەری
ـــن  ـــی ئای ـــدا خویندن ـــە تێی ـــەورە، ك ـــی گ ـــە، مزگەوتێك موزەفەری
پێشـــتریش  پەخشـــكردوەو  ئیســـالمی  فیقهـــی  و  مەولـــود  و 
مەدرەســـەیەكی كۆنتـــر بەنـــاوی المدرســـة المجاهیدیـــة – و 
ـــە  ـــووە ل ـــەر هەب ـــوڵتان موزەف ـــش س ـــی پێ ـــە حوكم ـــة- ل العقیلی

زەمانـــی ئەمیـــر موجاهیدالدیـــن قایمـــاز درووســـتكراوە، 
لـــە ســـاڵی 632 هیجری،لـــە ســـەفەرێكی ســـوڵتان موزەفـــەر 
ــدا و  ــە بەغـ ــه لـ ــتنصر باللـ ــی المسـ ــەی عەباسـ ــۆالی خەلیفـ بـ
ـــوازی  ـــراوە و پێش ـــزی لێگی ـــك ڕێ ـــوو مەلیكێ ـــەوەی وەك ـــاش ئ پ
لێكـــراوە، خەلیفـــە شـــیرێكی زۆر جوانـــی بـــە دیـــاری داوەتـــە 
ســـوڵتانی اربـــل- پاشـــان ســـوڵتان دەگەڕێتـــەوە هەولێـــر، 
ـــە  ـــاوی ب ـــت، چ ـــووق-دا تێدەپەڕێ ـــدی داق ـــە گوون ـــگادا ب ـــە ڕێ ل
ــی  ــاڵی 1055 زاینـ ــە سـ ــە لـ ــی - كـ ــاووق منارەسـ ــارەی طـ منـ
لەالیـــەن ســـەلجوقیەكانەوە دروســـت كـــراوە، بەرزایەكـــەی 
30متـــرە، كـــە منارەكـــە دەبینێـــت و زۆری پـــێ جـــوان دەبێـــت، 
ـــە خـــوارەوە و لەگـــەڵ خەڵـــك و كەســـانی داقـــووق گفتووگـــۆ  دێت

دەكات و سەرســـام دەبێـــت بـــە جوانـــی ئـــەو منارەیـــە .
بیرۆكـــەی هەمـــان منـــارەی لـــە هەولێـــر الی درووســـت دەبێـــت، 

كار و بەرنامە خێرخوازیەكان و دەوڵەتداری سەردەمی 
سوڵتان موزەفەر گۆگبۆرو
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ـــد  ـــاوی _- محم ـــە ن ـــتا ك ـــان وەس ـــە هەم ـــان و داوادەكات ك فەرم
– بـــووە و كرێـــكارەكان بێنـــە هەولێـــر و منارەیـــەك درووســـت 
ـــەاڵم  ـــووە، ب ـــۆی نەهات ـــەد(، خ ـــتا موحەم ـــارە) وەس ـــەن، دی بك
شـــاگردێكی خـــۆی دەنێرێـــت كـــە نـــاوی) مســـعود مـــراد( بـــووە 
ـــوار و  ـــەو وەســـتایە لەســـەر دی ـــاوی ئ ـــتاكە ن ـــوو ئێس ـــە تاوەك ك

ـــاوە .  ـــە م ـــارەی الموزەفەریی ـــاوای من دەرگای ڕۆژئ
ـــە درووســـت  ـــوان منارەك ـــێوەیەكی زۆر ج ـــراد، بەش مســـعود م
دەكات، كـــە بریتـــی بـــووە لـــە 40 مەتـــر بەرزایـــی، بـــەاڵم 
لەوكاتـــەوە 3 مەتـــری ڕووخـــاوە، لـــە بەشـــی خـــوارەوەی 
ـــاوە،  ـــگ شـــینی بەكارهێن ـــك زەوی، شوشـــەی ڕەن ـــە نزی منارەك
وەكـــوو پەنجـــەرە، كـــە تاوەكـــوو ئێســـتاكە ئـــەو شووشـــە شـــینانە 
مـــاون، ئـــەو بەشـــەی ســـەرەوەی منارەكـــە ڕووخـــاوە بەهـــۆی 
هەورەتریشـــقە و كاریگـــەری كەشـــوهەوا لـــە شـــاری هەولێـــر.
ـــدە جـــوان  ـــە درووســـتكراوە، هین ـــە منارەك ـــەی ك ـــە و كات ـــەر ل ه
ـــی  ـــەورە و مەزگەوتێك ـــی گ ـــەر، مەكتەبێك ـــووە، ســـوڵتان موزەف ب
لەپاڵـــدا درووســـتكردوە، نـــاوی لێنـــاوە ) مســـجد و المدرســـة 
الموزەفەرییـــە(، تەنهـــا منـــارە نەبـــووە، وە بەهەڵـــە پاشـــان 
ناویـــان بـــردووە بـــە منـــارەی چۆلـــی- ئـــەو مزگەوتـــە هێنـــدە 
نـــاودار بـــووە لـــە هەولێـــر، پـــاش مزگەوتـــی قـــەاڵ درووســـتكراوە، 
ـــەر  ـــووە، وە ه ـــر- ب ـــق- المســـجد االكب ـــاوی – المســـجد العتی ن
ـــراووە .  ـــدا ك ـــی تێ ـــە و جەژنەكان ـــژی جومع ـــەوەش نوێ ـــەو كات ل
ـــەر  ـــووە، لەب ـــەر ب ـــی ماڵـــی ســـوڵتان موزەف ـــە نزیك ـــەو مزگەوت ئ
ـــی  ـــردووە، وە ڕۆژان ـــژی تێداك ـــەك نوێ ـــوو جومعەی ـــەوەی هەم ئ

ـــردووە. ـــژی ك ـــەاڵ نوێ ـــی ق ـــە مزگەوت ـــش ل تری
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منـــارەی الموزەفەرییـــە- لـــە بـــوواری نەخشەســـازی و 
ــامترین  ــن و سەرسـ ــە نایابتریـ ــك لـ ــە یەكێـ ــەوە، بـ هونەرییـ
نەخشەســـازی و تەالرســـازی مێـــژووی كـــۆن و نـــوێ دەناســـرێت.
ـــك  ـــر كاتێ ـــە هەولێ ـــیەكانەوە، ل ـــااڵنی س ـــە س ـــەر ل ـــارە ه دی
مودیریەتـــی شـــارەوانی و شوێنەوارناســـی لیـــوای هەولێـــر، 
ــەوە  ــێ گەڕانـ ــردووە، بـ ــوێنەوارەیان كـ ــەو شـ ــی ئـ ناونووسـ
المســـجد  و  مدرســـە  دەوڵەمەنـــدەی  مێـــژووە  ئـــەو  بـــۆ 
الموزەفەرییـــە – كـــە دەبووایـــە نـــاوی ) المســـجد والمدرســـە 
ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن گۆگبـــۆرو( بایـــە، بـــەاڵم لـــەو كاتـــەدا، 
بەڕێوەبەرایەتـــی شـــوێنەواری هەولێـــر بـــەم شـــێوەیە ناونـــووس 

و تەدووینـــی مێـــژووی ئـــەو شـــوێنە گەورەیـــان كـــردووە :

منـــارەی مزەفەرییـــە- منـــارەی چۆلـــی لـــە ســـاڵی - 586-
630 ئەتابەگیـــەكان درووســـتیان كـــردووە، 

ژمارەی تۆمار: 1465 لە 1935-10-17

لە هەقیقەتدا، ئەو شوێنە مەكتەبێك و شوێنێكی زۆر گەورە 
و گرینگ بووە، لە سەردەمی سوڵتان موزەفەرەدین، وە لە 
كتێبە مێژوویەكانی ابن خلكان و ابن المستوفی ناوی بە المسجد 
یەكەمیین  شوێنەدا  لەو   . هاتووە  االكبر  المسجد  العتیق- 

وانەكانی فیقه و عیلم و مەعریفەتی اسالمی پەخشكراوون .
دەبوایە ئەو مزگەوت وقوتابخانەیە دووبارە درووستكرابانەوە، 
ڕوح و وجود و گرینگی جارانی ئەو مەكتەبەی سەردەمی زێڕینی 

سوڵتان موزەفەر دووبارە گەڕابایەوە .
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نوێـــژی  هەینـــی  رۆژانـــی  هەمـــوو  موزەفـــەر  ســـوڵتان 
جەماعەتـــی لـــە مزگەوتـــی )المســـجد المظفریـــة( دەكـــرد، 
ــوار  ــە خـ ــظ لـ ــی الربـ ــوو. لەگەڕەكـ ــەی بـ ــی ماڵەكـ ــە نزیكـ كـ
قـــەاڵت، كـــە ئێســـتا نـــاوی گەڕەكـــی عەرەبانـــە لـــە هەولێـــر 
و نزیكـــی مزگەوتـــی المظفریـــة، رۆژانـــی تـــر لەگـــەڵ وەزیـــرو 
ـــردووە.  ـــان ك ـــەاڵت نوێژی ـــی ق ـــە مزگەوت ـــی خـــۆی ل راوێژكارەكان
ـــاری  ـــژووی ش ـــە مێ ـــوو ل ـــەوت ب ـــن مزگ ـــة یەكەمی ـــجد القلع المس
ــە  ــووە كـ ــەوت بـ ــن مزگـ ــة دووەمیـ ــع المظفریـ ــر، الجامـ هەولێـ

ــق. ــجد العتیـ ــر والمسـ ــع االكبـ ــووە الجامـ ــان وتـ پێیـ
لـــە مزگەوتـــی الجامـــع العتیـــق )المظفریـــة( خوێنـــدن و فیقهـــی 
ـــێ  ـــدراوە بەب ـــی خوێن ـــافیعی و حەنبەل ـــی ش ـــالمی و مەزهەب ئیس
ــۆی  ــەر خـ ــوڵتان موزەفـ ــدا سـ ــە كاتێكـ ــك. لـ ــچ گیروگرفتێـ هیـ
ــدی  ــڵەتێكی بڵنـ ــووە، ئەمـــەش خەسـ ــی بـ ــڵمانێكی حەنەفـ موسـ
ئاشـــتی خوازانـــەو پێشـــكەوتوو شارســـتانیەتی ئـــەم كەڵـــە 

پیـــاوە نیشـــان دەدات.
2- مزگـــەوت و مەردەســـەیەكی تایبـــەت لـــە گەڕەكـــی ســـەرای- 
الی شـــوێنی خـــۆی دروســـت كـــردووە بـــۆ خوێنـــدن و شـــوێنی 
ــی  ــژكاران و مونەوەرەكانـ ــالمی ڕاوێـ ــری- ئیسـ ــۆی فیكـ گفتوگـ

نزیكـــی خـــۆی.
ـــە  ـــۆ وان ـــەاڵت- ب ـــەی ق ـــتكردنی قوتابخان ـــەوەو دروس 3- كردن

ـــی. ـــری و مێژووی ـــی و فیك ـــەوەی ئاین وتن
خزمەتگوزاری  گرینگی  بنكەی  سێ  موزەفەر  سوڵتان   -4
منداڵە  بێكەسەكان-  و  )بێوەژنان  بۆ  دروستكردووە  كومەاڵیەتی 

بێ دایك و باوكەكان- بۆ ئەو منداڵە فڕێدراوانەی شار(.
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5- دروســـتكردنی بیمارســـتانێكی بـــاش بـــۆ عیالجكردنـــی 
نەخۆشـــیەكانی ئـــەو ســـەردەمە وە شـــوێنێكی تایبـــەت بـــۆ 
كوێـــر و نابینایـــان، خـــوودی خـــوی ســـوڵتان سەرپرشـــتیاری 
پێویســـتیەكانیانی كـــردووە، ســـوڵتان خـــۆی چاودێـــری دەكـــردو 

ــی داوە. ــارەزاو تەبیبانـ ــی شـ یارمەتـ
خـــوارەوەی  لـــە  گـــەورە  خانەقایەكـــی  دروســـتكردنی   -6
قـــەاڵ، كـــە بریتـــی بـــووە لـــە مزگەوتێكـــی گـــەورە، شـــوێنێك 
بـــۆ لێقەومـــاوان و بـــێ كەســـوكار و غەریبانـــی شـــارو كوێـــر 
و پەككەوتـــە و فەقیـــران، ســـێ ژەم خواردنـــی پێـــداون و هـــەر 
ســـاڵێك دووجـــار جلوبەرگیانـــی پێـــداون و هەمـــوو ڕۆژێكیـــش 
ســـوڵتان موزەفـــەر، خـــۆی ســـەردانی خانەقـــای كـــردووە، 

ــووە.  ــان بـ ــاگاداری كاروبارەكانیـ ئـ
دیـــارە لێـــرەدا خەســـڵەتی دەوڵەتـــداری و سیســـتەمی سۆســـیال 
بـــە ئاشـــكرا هەســـت پێدەكرێـــت، ئـــەو سیســـتەمەی ئێســـتاكە 
ــە  ــا كاری لەســـەر دەكرێـــت، لـــە كوردســـتان و لـ لـــە ئەوڕوپـ

ســـەردەمی ســـوڵتان موزەفەردەیـــن بوونـــی هەبـــووە.
بـــۆ  مێوانخانەیـــەك  ســـەرا  كاروان  دروســـتكردنی   -7
حەســـانەوەی ئـــەو خەڵـــك و مێوانانـــەی كـــە لـــە شـــەوان 
لـــە هەولێـــر دەمانـــەوە، ئـــەو خەڵكانـــەی كـــە بـــۆ زیـــارەت و 

ســـەردانی شـــار هاتوونەتـــە هەولێـــر.
8- گرینگتریـــن پێشـــنیار و كاری گـــەورەی ســـوڵتان موزەفـــەر، 
لەدایكبوونـــی  یـــادی  یادكردنـــەوە  پـــڕۆژەی  و  پێشـــنیار 
پێغەمبـــەری ئیســـالم بـــووە، كـــە پاشـــان موســـڵمانی جیهـــان، 
ـــن  ـــر بزان ـــەاڵی هەولێ ـــاردە ق ـــان دەن ـــەری خۆی ـــان نوێن هەمووی
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ــودی  ــادی مەولـ ــۆن یـ ــل چـ ــەو ئەربـ ــە چۆنـ ــەو یادكردنەوەیـ ئـ
ـــی  ـــوو جیهان ـــۆ هەم ـــك ب ـــە نەڕیتێ ـــەوەو دەبێت ـــەر دەكات پێغەمب

ئیســـالمی. 
لـــە  هەروەكـــوو  لێكۆڵینەوەكەمـــان،  لەدەرەنجامـــی   -9

باڵوكراونەتـــەوە  وێنەكانیـــش  ئەلبومـــی 
ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن گۆگبـــۆرو، پـــاش ئـــەوەی چەندیـــن 
ـــە،  ـــە مەك ـــەج ل ـــی ح ـــە زیارەت ـــەی چۆت ـــۆی و خێزانەك ـــار خ ج
ــان و  گرفتـــی ئاوخواردنـــەوە و شـــوێنێك بـــۆ خوێندنـــی قورئـ
مزگەوتێـــك الی ســـوڵتان موزەفـــەر گەاڵڵـــە ی كـــردووە، ئـــەوە 
بـــووە هەروەكـــوو دكتـــۆر ناصـــر الحارســـی باســـی كـــردووە، 

كـــە نووســـەرێكی ســـعودی یـــە:
لـــە ســـاڵی 605 هیجـــری، لـــە ســـەر چیـــای عەرەفـــات 
لـــە مەككـــە، قوتابخانەیـــەك و مزگەوتێـــك و عەمبارگـــەی 
گـــەورە درووســـتكراوە بـــۆ گەیاندنـــی ئـــاوی خواردنـــەوە بـــۆ 
شـــوێنەوارە  ماڵـــی خودا.ئـــەو  و حەجكەرانـــی  موســـافیران 
تاوەكـــوو ئێســـتاكەش مـــاوە لـــە مەككـــە- لـــە دەرگای بـــازان 

لـــە عەرەبســـتانی ســـعودی.
یەكێـــك لـــەو كار و گۆڕانكاریـــە گەورانـــەی كـــە لەســـەردەمی 
موزەفـــەر  ســـوڵتان  و  اربـــل  ئیماڕەتـــی  حوكمـــی  زێڕینـــی 
ــدان و  ــی هونەرمەنـ ــیقا و گرووپـ ــی مۆسـ ــدراوە، هینانـ ئەنجامـ

ــارەزوور . ــر و شـ ــتی هەولێـ ــۆ دەشـ ــووە بـ وگۆرانیبـ
موزەفەرەدیـــن زیـــن الدیـــن علـــی كچـــك، كاتێـــك لـــە شـــام 
دەبێت،ســـاڵی 1187 میـــالدی، ئەوكاتـــە زینالدیـــن یوســـف، 
ـــە  ـــە كەس ـــك ل ـــت، بەیەكێ ـــر دەبێ ـــری هەولێ ـــاوەن ومی ـــرای خ ب
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نزیكەكانـــی خـــۆی دەڵێـــت: ئەگـــەر حوكمـــی هەولێـــر، مەملەكەتـــی 
بـــاب و باپیرانـــم بەنســـیب بێـــت، هەمـــوو مـــاڵ و موڵـــك و ئـــەوەی 
هەمـــە و دەیكەمـــە ســـێ بـــەش : بەشـــێكیان قـــەاڵی هەولێـــری 
ـــان،  ـــر و موحتاج ـــە فەقی ـــێكی دەدەم ـــەم، بەش ـــاوەدان دەك ـــێ ئ پ
ـــێهەمیش دەكەمـــە خێـــر و خێراتـــی دایـــم و لـــە هـــەر  بەشـــی س

شـــوێنێكی ئـــەو دونیایـــە كاری خێـــر و خیراتـــی پێدەكـــەم .
پـــاش مردنـــی براكـــەی )زیـــن الدیـــن یوســـف(،لە ســـاڵی 
1190 میـــالدی، ســـوڵتان موزەفـــەر فوورســـەتێكی زێڕینـــی بـــو 
ــە  ــە ی دەبێتـ ــرەوەی خانەوادەكـ ــە جێگـ ــت و دەبێتـ هەڵدەكەوێـ

ســـوڵتانی قـــەاڵی هەولێـــر .
سوڵتان موزەفەر دووبرای تریشی هەبووە :

موزەفەرەدیـــن گۆگبـــۆرو – زەینەدیـــن یوســـف) ینالتگیـــن( – 
ئـــاق بـــۆرو.

ئـــاق بـــۆروی بـــرای بـــە گەنجـــی وەفاتـــی كـــردووە، تەنهـــا 
ینالتەگیـــن كـــە میـــری اربـــل بـــووە، تاوەكـــوو پـــاش وەفاتكردنـــی، 
ـــە  ـــر و دەبێت ـــە هەولێ ـــەوە دێت ـــە حاران ـــن ل ســـوڵتان موزەفەرەدی

ـــر و دەشـــتی شـــارەزوور . ـــەاڵی هەولێ ســـوڵتانی ق
ـــك  ـــوو كاتێ ـــی داب ـــەر بەڵێن ـــوڵتان موزەف ـــوو س ـــارە هەروەك دی
دەســـەاڵت بگرێتـــە دەســـت لـــە قـــەاڵی هەولێـــر و باســـی كردبـــووە، 
ئـــاوای كـــرد، بەرنامەكانـــی بـــەو شـــێوەیە بەڕێوەچـــوون، 
ــوڵتان  ــوو، سـ ــی دابـ ــودا و خەڵكـ ــە خـ ــی بـ ــتر بەڵێنـ ــە پێشـ كـ
شـــتێكی  هەمـــوو  و  بـــارودۆخ  و  سروشـــت  موزەفەرەدیـــن، 

كۆموڵـــگای قـــەاڵی هەولێـــری گـــۆڕی..
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ــی و  ــی  ئایین ــە مۆســیقاو گۆران ــن كەســە ك ــەر یەكەمی ســوڵتان موزەف
ــر ــەاڵی هەولێ ــە ق ــی هێناوەت ــانەو ئاهەنگ دەروێش

ــی  ــوو صاحب ــتبەكاربوونی وەك ــاڵی دەس ــن س ــەر لەیەكەمی ه
اربــل- لــە كتێبــە مێژوویەكانــی ئــەو زەمانــە – بــە میــری 
واڵتانیــان ووتــووە – صاحــب- ســوڵتانی اربــل، پێشــنیار 
و بەرنامــەی یادكردنــەوەی مەولــودی پێغەمبــەری ئیســالمی 
كــردووە، وە بەگوێــرەی لێكۆڵێنــەوە مێژوویــەكان، ئەوكاتــە، 
گۆرانــی و مۆســیقا نەبــووە لــەو ناوچەیــە، هەتــا ئەو ئاســتەی 
كــە بەشــەرم و عەیبــەوە باســی موســیقا و گۆرانی كــراوە، بەاڵم 
ســوڵتان موزەفــەر، گۆرانــی و مۆســیقای هێناوەتــە، هەولێــر 
و ئــەو ناوچەیــە، لــە بۆنــەی یادكردنــەوەی –مەولودنامــە-ی 
ــە نوســەیبین  ــد ل ــژ و هونەرمەن ــن گۆرانیبێ ــەر، چەندی پێغەمب
و ســەمەرقەند و شــام هاتوونەتــە هەولێــر، بــۆ بەشــداریكردن 
لــەو بۆنەیــە كــە مــاوەی ســێ مانگــی درێژەپێــداوە و بــڕە پارەی 

ســێ هــەزار دینــاری بــۆ تەرخــان كــراوە .
ســوڵتان موزەفەرەدیــن گۆگبــۆرو، یەكەمیــن كەســە، مۆســیقا 

و گۆرانــی هیناوەتــە قــەاڵی هەولێــر و دەشــتی شــارەزوور .
بریتــی  خێراتیەكانــی،  و  خێــر  پــڕۆژەو  و  كار  هەروەهــا 
بــووە لــە درووســتكردنی مزگــەوت لــە هــەر شــوێنێكی جیهــان، 
ئەگــەر پێویســتیان پــێ هەبێــت و بتوانێــت، كاری بــۆ بــكات، 
لــە زۆر،واڵتــان مزگەوتــی درووســتكردوە، بــۆ نموونــە لــە 
شــام مزگەوتــی الحنابــل- وە لــە میســر و موســڵ بەنــاوی 
ســوڵتان  راســتەوخۆی  هــاوكاری  بــە  وە  الموزەفەرییــە- 
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كارە  بــەو  درێــژە  شــارەزا،  كەســانی  سەرپرشــتیكردنی  و 
. داوە  خێرخوازیانــەی 

الموزەفــەری-  الحنابلــە-  مزگەوتــی  درووســتكردنی  بــۆ 
ــە  ــی ناردۆت ــاری ئەتابەگ ــەزار دین ــن 3 ه ســوڵتان موزەفەرەدی
ــە،  ــەو مزگەوت ــتكردنی ئ ــەوە و درووس ــۆ ئاوەدانكردن ــام، ب ش
پاشــان هــەزار دینــاری تــری نــاردووە بــۆ ڕاكێشــانی ئــاو لــە 

ــرزە. ــدی- الب گوون
كاتێــك موزەفەرەددیــن گۆگبــۆرو، دەبێتــە میــر و حاكمــی 
لــە  ) حران-اورفــە- موزەر-ســمیتان(  هەمــوو ناوچەكانــی 

ســاڵی 581 – 586 هیجــری.
لــە شــاری حــران- كــە ئیســتا نزیــك شــاری ) شــانللی 
ــە ســەرایەكی  ــی كوچــك ل ــن عل ــر موزەفەرەدی ــە ( امی ئوورفەی
گــەورەدا كــە نــاوی ) حــران ئاتــەش قەلعەســی( – حــران 
ئەتــەش قەلعــە ی درووســتكردووە، هەروەهــا لــە و شــارە 
منارەیەكــی درووســتكردوە بــەاڵم جیــاواز لــە وەی لــە هەولێــر 

. درووســتكراوە 
لــە23 ی ســیپتەمبەر 2017، بــە گوێــرەی ڕۆژنامــەی الزمــان- 
ــانی  ــەر كاری شوێنەوارناس ــە س ــەوە  ل ــی باڵوكردۆت راپۆرتێك
توركیــا لە شــاری حران و ئورفەی توركیــا، هەواڵی دۆزینەوەی 
حەمامێــك بألاودەكاتــەوە لــە ژێــر زەمینــی ئــەو ســەرایەدا كــە 
ــران  ــەرای ح ــران- س ــە ح ــاوە ل ــدا ژی ــەر تێی ــوڵتان موزەف س
ــان  ــی گەورەی ــك و حەمامێك ــد ژوورێ ــی-، چەن ــش قەلعەس ات
ــن  ــە ســوڵتانی موزەفەرەددی ــت، ك ــدە دەكرێ ــەوە، مەزەن دۆزیت

بــەكاری هێنــاوە، ئەوكاتــەی لــەو ســەرایەدا ژیــاوە.
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لێكۆڵــەرەوە و پســپۆڕانی توركیــا زانیاریــان باڵوكردۆتــەوە، 
كــە گوایــە، كــە ئــەو حەمامــە شــوێنی نورەدیــن الزنگــی و 
ســوڵتان صالحەدینــە !!! بــەاڵم لــە هەقیقەتــدا، ئــەو ســەرایە، 
لــە حــران- اتــش قلعــە بــووە، ســەرا و حەمامــی ســوڵتان 
مزەفەرەدیــن علــی كوچــك بــووە، میــری حــاران و اورفــە و 

ــمیتان . ــوزە و س م

ســوڵتان موزەفــەر، چەندیــن جــار ســەفەری حەجــی كــردووە، 
دیــارە لــەو ســەفەرەیدا، هەســتی كــردووە، كــە گرفتــی نەبوونی 
و لەســەر چیــای  لــە حیجــاز  ئــاوی خواردنــەوە هەبــووە 
عەرەفــات- لەبــەر ئــەوە، لە ســاڵی 605 هیجری، هەڵســاوە بە 
ئەنجامدانــی پڕۆژەیەكــی گــەورەو ڕاكێشــانی ئــاوی خواردنــەوە 
بــۆ ســەر چیــای عەرەفــات) لــەو بەڵگەنامانــەی بەردەســتمان، 
دەبینیــن كــە ئامــاژە بــە نــاوی ســوڵتانی اربــل- صاحــب اربــل 

كــردوو، كــە لــە ســعودیاوە بــە دەســتمان كەوتــووە (
هەروەهــا دكتــۆر ناصــر الحارســی كــە نووســەرێكی ســعودی 
یــە، بــاس لــە ئەنجامدانــی ئــەو پــڕۆژە گەورەیــە دەكات، كــە 
ســوڵتانی اربــل، پــارە و كەســایەتی پســپۆڕی لــە هەولێــرەوە 

بــۆ نــاردوون :
 لــە ســەر چیــای عەرەفــات لــە مەككــە، قوتابخانــە و مزگەوت 
ــاوی  ــی ئ ــۆ گەیاندن ــتكردووە، ب ــەورە درووس ــەی گ و عەمبارگ

خواردنــەوە بــۆ موســافیران و حەجكەرانــی ماڵــی خــودا
و  پــالك  ئیمڕۆكــە  تاوەكــوو  ســعودی،  عەرەبســتانی  لــە 
ــات. ــای عەرەف ــاوە لەســەر چی ــەر م ــە ه ــەو پڕۆژەی ــۆی ئ تابل
ئــەو پڕۆژەیــە شــانازیەكی گــەورەی تــری ئیمارەتــی اربــل و 
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ــدە  ــوڵتانێكی هێن ــە ڕۆژان، س ــك ل ــە ڕۆژێ ــە، ك هەولێریەكان
گــەورە و دڵبڵنــد و میهرەبــان و ئــازا و خێرەومەندیــان هەبووە، 
ــۆ پــڕۆژە و كارە مرۆییەكانــی  كــە هیــچ ســنوورێكی نەبــووە ب

ســوڵتان موزەفەرەدیــن.
و  كار  و  كەســایەتی  لەســەر  كەمــن  زۆر  لێكۆڵینــەوەكان 
ووردەكاریەكانــی ئــەو پیــاوە گەورەیــە .ئەگــەر خودا فوورســەت 
بــدات و بتوانــم، تاوەكــوو پێــم دەكرێــت، لێكۆڵینــەوە لەســەر 
ئیمارەتــی اربــل و كەســایەتی ئــەو ســوڵتانە مەزنــە درێــژە 

ــدەم . پێب
ــت شــتێكی زۆر تایبەتــی خۆشــم وەكــوو نووســەرێك  دەمەوێ
بدركێنم، من ســااڵنێكی دەنووســم و خەریكــی كاری فەرهەنگیم، 
و  كەســایەتیەك  و  مەســەلەیەك  هــەر  لەســەر  هەمیشــە، 
بابەتێــك، كــە گرینــگ بووبێــت بــۆ میللەت و كێشــەی نەتەوەیی 
و خەڵــك، هاتوومەتــە كایــەوە و لێكۆڵینــەوە و بۆچوونــم 
هەبــووە، بەشــداربوومە، لــە درووســتكردنی فــەزای عمومــی و 
بەوتــار و هەڵوەســتە ئــەوەی درووســت بــووە بەیانــم كــردوە.
ــی كچــك  بــەاڵم كاتێــك لەســەر كەســایەتی موزەفەرەدیــن عل
دەنووســم، هەســت بــە ناڕەحەتیەكــی گــەورە دەكــەم، ئــەو 
ــم  ــازا و حەكی ــد و ئ ــد و دڵبڵن ــاك و خیرەومەن ــدە پ ــاوە هێن پی
ــردووە،  ــی نەك ــێوەیەك باس ــچ ش ــژوو بەهی ــەاڵم مێ ــووە، ب ب
گۆڕغەریــب ماوەتــەوە و نــەوەی نــوێ هەرنەیناســیووە . كاتێك 
لەســەر ژیــان و كەســایەتی و ســااڵنی حوكمــی ئیماڕەتەكــەی و 
شــێوازی ســەرۆكایەتی ســوڵتان دەنووســم، بەرامبەر شێوازێكی 

ســۆفیگەرانە و دەروێشــەكان خــۆم دەبینمــەوە .
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ســوڵتان موزەفــەر، كەســێكی زۆر ســادە و خاكــی بــووە، 
لەگــەڵ ئــەوەش ســوارێكی ئــازا و بــاش بــووە، بــەاڵم هەرگیــز 
ــووە  ــە خــوار، دوور ب ــەاڵوە نەهاتووت ــە ســواری ئەســپ لەق ب
لــە هەمــوو نمایــش و خۆدەرخســتنی شــاهانە و جلوبەرگــی زۆر 
ســادە و ســاكاری پۆشــیوە، هەمــوو ڕۆژێــك هاتووتــە خــوارەوە 
و ســەردانی خەڵــك و فەقیرانــی شــار و پەككەوتەكانــی كــردوە .
بــۆ یەكەمیــن جارە، كاتێك لەســەر كەســایەتیەك دەنووســم، 
شــەرم دامدەگرێــت، هەســت دەكــەم كــە دەربــارەی كەســێكی پاك 

و غەدرلێكــراو و جۆمــەرد و میهرەبان دەنووســم.
مێــژووی قــەاڵ و ســوڵتانی گــەورەی اربــل- شــانازییەكی 
فەرهەنگــی  و  میللــەت  و  كوردســتان  گەلــی  بــۆ  گەورەیــە 
ــژووی  ــاو و كار و مێ ــەوەكان، ن ــت ن ــە، دەبێ ــی ئێم مەملەكەت

ســوڵتان موزەفــەر هەرگیــز لــە یــاد نەكــەن .
10- لــە شــام و میســڕ و موســڵ و حەلــەب، شــوێنەوار و 
ــی  ــاوی )مزگەوت ــە ن ــان ب ــتكردووە، هەمووی ــی درووس مزگەوت
الموزەفەرییــە( خوێندنــی قورئــان و پەخشــكردنی دینــی اســالمی 
ــی ســوڵتان  ــاش مردن ــراوە.- پ ــری خــودای تێداك ــاد و زیك و ی
موزەفــەر – خــودی ڕابیعــە خاتــوون سەرپەرشــتیاری كار و 
هاوكاریانــی  هەمیشــە  كــردووە-  مزگەوتەكانــی  و  خێــرات 

ــردوە. ك
عبداللــه  ابــن  ســرفتكین  لەالیــەن  قــەاڵ  مزگەوتــی  دیــارە 
و  موزەفــەر خانەقایــەك  ســوڵتان  هەروەهــا  دروســتكراوە، 
مزگەوتێــك لــە دیمەشــق دروســت دەكات بەنــاوی )المســجد 
الممظفریــة(. هەروەهــا لــە موســڵ مزگەوتێــك بەنــاوی )دار 
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ــە  ــق ل ــە دیمش ــل( ل ــجد الحناب ــت دەكات )مس ــث( دروس الحدی
ســاڵی 599 كۆچــی.

ســامانی  و  پــارە  هەمیشــە،  موزەفــەر  ســوڵتان   -11
تەرخانكردبــوو، بــۆ ئازادكردنــی موســڵمانانی دیــل لــە ئەوڕوپا 
و فەڕەنگســتان، هەمیشــە پارە ناردووە، دیلە –موســڵمانەكانی 
ئــازاد كــردووە. هەمیشــە پوڵــی نــاردووە و ئامــادە بــووە هــەر 
دیلێكــی شــەڕی موســڵمانان و مەســیحیەكان – بكرێتــەوە و 
ئازادیــان بــكات. جگــە لەمانــەش سروشــت و ســیمای حوكمــی 
ســەڵتەنەتی موزەفەرەدیــن گۆگبــۆرو هەمــوو خەســڵەتەكانی 
دەوڵەتــداری هەبــووە، دراوی تایبــەت هەبــووە، درهــەم و 
ــەی شارســتانی  ــە مۆزەخان ــە ئێســتاكە ل ــووە، ك ــاری هەب دین
هەبــووە.  تایبەتــی  ئــااڵی  هەروەهــا  پارێــزراوەو  هەولێــر 
ســەڵتەنەتی هەولێــر بریتــی بــووە لــە ئااڵیەكــی ڕەنــگ شــین 
وە لــە ناوەڕاســتیدا وێنــە و نەخشــی بازێــك هەبــووە، لــە 
هەمــوو شــوێن و نێوەنــد و دەزگاكانــدا وجودیــان هەبــووە لــەو 
ــووە: ــووە، هات ــە درهــەم ب ــەوكات ك زەمانەدا.لەســەر دراوی ئ
ــن  ــوڵتان مزەفەرەدی ــراء- س ــك االم ــن- مل ــك المؤم ــم المل دره

گوگبــۆرو
وە لــە ســەر ڕووەكــەی تــری ئــەو درهەمــە، وێنــەی ســوڵتان 

موزەفــەرە لەســەر پشــتی شــێرێكدا
لــە دەرەنجامــی ئــەو لێكۆڵینەوەیــەداو بــە گوێــرەی ئــەو 
زانیــاری و كارانــەی ســوڵتان موزەفــەردا، بۆمــان دەردەكەوێت، 
لــە ســیما و خەســڵەتی دەســەاڵتی ســوڵتان موزەفەرەدیــن، كــە 
ــرو  ــووە، خێ ــم ب ــرس و بەڕەح ــان و لەخوات ــی میهرەب حاكمێك
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ــەڕووی فەرهەنــگ و  ــووە، دەرگای ســەڵتەنەتی ب ــی هەب خێرات
ــو  ــر، هەروەك ــە هەولێ ــەوە، ئەوكات ــەدا كردۆت ــی دیك میللەتان
ئێســتاكە، شــوێنێك بــووە بــۆ غەریبــان، بــۆ فەرهەنــگ و 
نەتــەوە و ئاینزاكانــی تر.یەكێــك لــە پــڕۆژە و كارە گرینگەكانی 
لــە  یادكردنــەوەی  گۆگبــۆرو،  موزەفەرەدیــن  ســەڵتەنەتی 
دایكبوونــی پێغەمبــەری ئیســالمەو خۆشەویســتی پێغەمبــەر 
لــە دڵ و دەروونــی ســوڵتان پــەرە دەســێنێتـ تاوەكــو شــەوێك 

ــت.  ــراپ دەبینێ ــی زۆر خ خەونێك
دەوڵــەت  ســمبوڵی  خاوەنــی  موزەفەرەدیــن،  ســوڵتان 
و  ســەركردەو  موزەفــەر  ســوڵتان  بــووە،   دەوڵەتــداری  و 
ژێــر  و  ژێردەســت  بــووە  ســەربەخۆ  و  ئــازاد  ســوڵتانێكی 
ــر  ــێوەیەك لەژێ ــچ ش ــووە، بەهی ــێك نەب ــچ كەس ــی هی فەرمان
ئەمــر و دەســتووری هیــچ دەوڵەتێــك نەبــووە، لەگــەڵ ئــەوەش 
لەســەردەمی ئــەو، ســەردەمی مەمالیكــەكان و میــرەكان بــووە.
ئــەو كات، لەهەمــوو ئــەو ســەڵتەنەت و دەوڵەتــە اســالمیانەی 
جیهــان، هــەر یەكێــك خەســڵە ت ســیما و ســەمبۆڵی دەوڵەتیــان 

هەبــووە، لــە قــەاڵی هەولێریــش بەهەمان شــێوە:
جگــە لــە ئــااڵ و درهــەم و دینــار، دەفتــەر و دیوانــی ســوڵتان 
موزەفــەر لــە دیوانــی ســەرای قــەاڵی اربــل- هەمیشــە وەكــوو 
دەوڵەتێــك كاری ڕۆژانەیــان كــردووە، لــە مزگەوتەكانــی قــەاڵ 
و خــوارەوەی قــەاڵ، لــە خووتبەكانــدا، نــاو و حەمــدی خــودا و 
حەمــدی ســوڵتان موزەفــەر كــراوە – ناوهێنانــی لەالیــان پیــاوی 

ئاینیــەوە هەبــووە .
ســوڵتان مزەفــەرەر خــۆی بــە بەشــێك لــە دەســەاڵت و حوكمی 
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ئەیوبیــەكان زانییــووە، لەژێــر ئــااڵی صــالح الدیــن ئەیووبیــی 
دەوڵــەت هەبــووە،  و هەیبەتــی  دەوڵەتــداری  بووە.ســیمای 
پاشــایەكی عادیــل و بــە عیــزەت و اخــالق بــووە و ســیمای 

ــووە. ــر ب ــەرەفمەندایەتی هەولێ ــی و ش پیاوەت
لــە زەمانــی ســوڵتان تەعــەدا و كوشــتنی خەڵــك و ناعەدالەتی 
نەبــووە، ســوڵتان موزەفــەر نەیهێشــتووە كــەس تەعــەدای 

لێبكرێــت. 
ــووە دوور  ــەر كەســێكی زۆر ســادەو ســاكار ب ســوڵتان موزەف
بــووە لــە هەمــوو خۆنمایشــكردن و غــرور و خۆدەرخســتن، 
لەگــەڵ ئــەوەش خــۆی لــە خێزانێكــی گــەورە و هەمیشــە مەلیــك 
بوونــە، بــەاڵم زۆر ســادە ژیــاوە، جــل و بەرگــی ســادە بــووە، 
بــەاڵم كاتێــك لەســەر قــەاڵ هاتووەتــە خــوار، هەمیشــە بەبــێ 

هەســپ و بەپــێ رۆیشــتووە.
ــە  ــی ئەلموزەفەری ــە مزگەوت ــەن، ل ــاس دەك ــەرچاوەكان ب س
پــاش نیوەڕۆیــان تاوەكــو ئێــوارە، لەســەر زەوی مزگــەوت 
دانیشــتووە،لەگەڵ مــەال و زانایــان لەســەر حەســیرو زەوی 

نووســتووە.
خــاوەن  خێزانــی  خانــی  رابیعــە  و  موزەفــەر  ســوڵتان 

بووینــە. میهرەبــان  و  خاكــی  ســادەو  كەســایەتیەكی 
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دیـــارە یەكێـــك لـــە كار و خێـــر و خیراتـــی ســـوڵتان 
مەولـــوودی  پڕشـــكۆی  یادكردنـــەوەی  موزەفەرەدیـــن، 
ـــە،  ـــۆش بەختان ـــتاش خ ـــوو ئێس ـــووە، وە تاوەك ـــەر ب پێغەمب
ئـــەو گڕوتیـــن و بەشـــدارییە خۆرســـكانە هـــەر بەردەوامـــە، 
وە لـــە ژێـــر ئـــاالی شـــەكاوەی كوردســـتان و لـــە ســـەر 
ــت. ــەرز ڕادەگیرێـ ــادە بـ ــەو یـ ــە ئـ ــر، هەمیشـ ــەاڵی هەولێـ قـ
ســـوڵتان موزەفـــەر، بـــۆ مـــاوەی ســـێ مانـــگ، بـــەردەوام ئـــەو 
ــرو  ــیرناتی و خیـ ــواردن و شـ ــتكردنی خـ ــگ و درووسـ ئاهەنـ
ـــی  ـــووڵ و امكانیاتـــی خـــۆی ئاهەنگ ـــە پ ـــووە، ل خێراتـــەی هەب

یادكردنەوەكـــەی كـــردووە. 
ــتنەوەی: 5000  ــە كووشـ ــاس لـ ــەكان بـ ــەرچاوە مێژووییـ سـ
هـــەزار حەیوانـــی گـــەورە و 10 هـــەزار مریشـــك و صـــەد هـــەزار 
ـــۆ  ـــە هـــەزار كیل جـــەڕەی روون و 30 هـــەزار ســـنی پاقـــاڵوە و ب
ـــەو  ـــگ ئ ـــێ مان ـــاوەی س ـــۆ م ـــاڵێك وە ب ـــوو س ـــاغ، هەم قەیم
ئاهەنگـــە بـــەردەوام بـــووە. هەمـــوو ســـالێك 300 هـــەزار 

دینـــاری تەرخـــان كـــردووە بـــۆ ئـــەو بۆنـــە گەورەیـــە.
ـــەاڵ  ـــە ق ـــر، ل ـــژی عەس ـــاش نوێ ـــك پ ـــوو ڕۆژێ ـــوڵتان هەم س
ـــش  ـــە پێ ـــە ل ـــە دەكات، ك ـــەو خەڵك ـــە خـــوار و ســـەردانی ئ دێت
مزگەوتـــی خانەقـــای خـــووار قـــەاڵ، خـــڕ بوونەتـــەوە و خەریكـــی 
ــریتەوە.بۆ  ــیرناتی دەبەخشـ ــان و شـ ــوا و دوعـ ــر و تەقـ زیكـ
ئـــەم بۆنەیـــەش، لەهەرچـــوار الی دونیـــا، مێـــوان و دۆســـت 

شێواز و خەصڵەتەكانی یادكردنەوەی لە دایكبوونی 
پێغەمبەری ئیسالم لە الی هەولێر و سوڵتان موزەفەر
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و مێژوونـــووس و گەڕیـــدە و صۆفـــی هاتوونەتـــە هەولێـــر، 
لـــە نزیكـــەوە ویســـتوویانە مەولودنامـــە ببیســـتن و قـــەاڵ و 

ـــن. ـــر ببین ـــوڵتانی هەولێ س
هەمـــوو ئـــەو مێـــوان و خەڵكـــەش بـــۆ مانەوەیـــان، شـــوێنیان 
بـــۆ دابینكـــراوە، وە بـــە ئەمـــر و فەرمانـــی ســـوڵتانیش، 
پـــارەی هاتووچوونیشـــیان وەرگرتووە.بەمـــەش یەكەمیـــن 
واڵت و ســـەرۆك لـــە جیهانـــی ئیســـالم قەاڵتـــی اربـــل و 
ـــی  ـــەی لەدایكبوون ـــار بۆن ـــن ج ـــۆ یەكەمی ـــەر ب ســـوڵتان موزەف
ـــۆ  ـــە ب ـــانازیەكی گەورەی ـــەش ش ـــەوە ئەم ـــان كردۆت پێغەمبەرم

میللەتـــی هەولێـــر و قـــەاڵ ســـەرەبەرزەكەی.
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بـــە  شـــەو  ســـێ  گۆگبـــورو،  موزەفەرەدیـــن  ســـوڵتان 
ــە  ــالم دێتـ ــەری ئیسـ ــتووە، پێغەمبـ ــە نووسـ ــەردەوام، كـ بـ
خەونـــی، هـــاواری بـــۆ دەهێنێـــت، پێـــی دەڵـــێ هەڵســـەو وەرە 
نەجاتـــم بـــدە، وا دوو فەرەنگـــی كافـــر بەتەمـــان قەبرەكـــەم 
و الشـــەكەم بـــدزن و بمبەنـــە واڵتـــی خۆیـــان، ســـوڵتان 
موزەفـــەر لـــە كۆشـــكی خـــۆی لـــە ســـەرای قـــەاڵی هەولێـــر 
ـــوون و  ـــە خات ـــۆ ڕابیع ـــەی ب ـــت و خەونەك ـــە خـــەو ڕادەپەڕێ ل
ـــاری  ـــورت بڕی ـــی ك ـــەوە، دوای ماوەیەك ـــەی دەگێڕێت وەزیرەك

ــەر دەدات. ــری پێغەمبـ ــەو قەبـ ــەفەری مەدینـ سـ
ئـــەم خەونـــەو ئـــەم چیڕۆكـــە، لەیەكەمیـــن مەولودنامـــەی 
ســـوڵتان  ئەمـــری  بـــە  كـــە  ئیســـالمدا  پێغەمبـــەری 
ـــراوەو  ـــی نووس ـــی توركمان ـــراوەو بەزمان ـــەردا ئامادەك موزەف
ـــەاڵت  ـــی ق ـــە مزگەوت ـــار ل ـــن ج ـــۆ یەكەمیی ـــەوەو ب باڵوكراوەت
لـــە ســـاڵی 586 ه / 1190 میـــالدی، لەالیـــان ئیمامـــی مزگەوتـــی 
قـــەاڵت خوێندراوەتـــەوە، دەقـــی ئـــەم چیڕۆكـــە لـــە كتێبـــی 
ـــی  ـــوو جیهان ـــەوەو هەم ـــی باڵوكراوەت ـــەی توركمان مەولودنام

ــەوە. ــان كردۆتـ ــالمی باڵویـ ئیسـ
لـــە  توركمانـــی  مەولودنامـــەی  ئەمڕۆكـــە،  تاوەكـــو 
كوردســـتان و بەتایبەتـــی لـــە شـــارەكانی هەولێـــر و كەركـــووك 
و تەلەعەفـــەر و دوز، لـــە مزگەوتـــەكان و لـــە بۆنـــەكان و لـــە 

مـــااڵن دەخوێندرێتـــەوە.
وەرگێـــڕدراوی  دەقـــی  خـــوارەوەش،  دەقـــەی  ئـــەو 

چیڕۆكی خەونە مەزنەكەی سوڵتان موزەفەرەدین گۆگبۆرو
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ــان  ــوردی، لەالیـ ــی كـ ــە زمانـ ــەرە بـ ــەی پێغەمبـ مەولوونامـ
و  وەرگێـــڕان  كاری  ئەفنـــدی  ڕەشـــادە  قـــازی  مامۆســـتا 
نووســـینی ئـــەو خەونـــە مەزنـــە دەگێڕێتـــەوە كـــە كاتـــی خـــۆی 

ســـوڵتان موزەفـــەر بینیویەتـــی.

لەو زەمــانی هیچ وا ئاخر زەمـــــان
ڕوو لە دین كەن حازران ئەهلی ئیمان

فرسەتە تۆبـەی بكەن بە گیان و دڵ
توندە ڕشتەی دینتان مەیكەن بەشل

پشتی یەكتر بەرمەدەن گەر مووئمنن
وەك بــرا بن چونكە هـەروا شــیرنن

كافــر و زندیق و دهری دین بەتــاڵ
با بتــان بینن بسوتێن وەك زوخـال

تەركی ڕوكنی دین مەكەن صوم و صالت
هەم حەج و كلمەی شهادات هەم زكات

یەك بەسەد ئەجری هەیە هەر ئیشی باش
بانــەچێ وقتت بە بێ هودە و بــەالش

خێری مــەولود كردنیش زۆر گــەورەیە
چونــكە ئەو بۆ ڕۆژی دینت مایەیە 

هەركەس بێ خزمەتی مەولود بــكا
وەختی مەرگی بێ شكە ئیمان دەبــا

لە وەختی خۆی دەڵێن سلطان مظفر
ئەمیــری شــاری هەولێر بو مـوقر

شریعەت بۆ هەموو ئەحكامی عادل
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لە بۆ مــدح ثنا بۆ زاتی قابـــل
لە مەولود كە دەیكرد صرفی ماڵی

لە كن ماڵــی نەبوو فكر و خـەیاڵی
هەموو ساڵێ بە دائم یازدە مانگان

گەلێ ئەشیای دەنارد بێتن لە شاران
لە گــاو كاوڕ و گامــێش و تەیـران

لە بۆ مەولود دەكوژراوە چەند هەزاران
بە ئەمـری وی بە خاتـر یـان بـە پــــارا

دوو سـەد عالـم دەهــاتن الی بـخارا
مقام بێژ و مجود هەم كتێب خــوێن

دەهاتن دادەنیشتن چین لە دوو چین
لە شــار و دێ گەلێ دەروێش و فـەقیر

دەهاتن سەر ضیافت گەنج و هەم پیر
پریــای پــێ دەكرد ئەنــواعی اللـە

لە بۆ شیطان نەبو لەو جی مجالە
لە قلعە و ماڵ و تەكیە و خوار قەالتی

شەوێ نوستن نــەبوو تــا رۆژهەاڵتی
هەرا و كەیف بوو ڕۆژی مــەولود

دەیانگۆ كۆرەبی شیطانی مطرد
مزفەر نوستبو پێشی بــەیانـی

گەیشتە خزمەتی گەورەی جیهانی
سراحەت پێی دەگۆ ئەی نوری چاوم

ئەگەر گیر بی نەیەی بۆ الم نەماوم
وەرە زوبە لەبۆ شاری مەدینە
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خالسم كە لە دەست ئەم دو لعینە
سفاتی ئەم دو شخسی پیسی مردار

بەژن كورتن ضعیفن عینی سەگسار
فرەنگن بێ ڕدێنن سوورە ڕوویان

ئەگەر دقەت بكەی زەردیشە مویان
لە حجرەی مسجدن جێیان مەتینە

خەریكن ئیش دەكەن لەم ژێر زەمینە
تەمایان وایە لەم قەبرەم دەرێنن

لە ناو قەومی فەڕەنگی بمسوتێنن
لە دەهشەت ڕاپەری نەیما قەراری

ندای كرد بێ وەزیری ئیش و كاری
بەیانی خەونی خۆی كرد الی وەزیری

وەزیــر عاقل بوو رێیـــدا بۆ مســــیری
ئەوێدەم رێكی خست چەندین هەزار بار

لەگەڵ زێڕو درەم ڕوی كردە ئەم شار
وســولی بو لەو بۆ شــــــاری مدینە

لە حەژمەت هەردوو چاوی پڕ لەخینە
دەبــا بێتن عمومی ئەهلی شــــــاری

خەاڵتیان كەم وەكو هەوری باری
ئەوی هات دقەتی لێ كرد بە قەستی

لە زێڕی پێی دەبەخشی پڕ بە دەستی
نەبوو حاسل مرازی بەم عطایە

دەبا بێتن ئەوی لەم شارە مایە
دەیانگۆ غەیری دوو كەس كەس نەمایە
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قبول ناكەن عطا پێیان خەتایە
دەبێ بێن خۆش و ناخۆش ئەو دوو زاتە

هەتا بەش وەرگرن زوو لەم خەاڵتە
كە هاتن ئەو دوو چاو شینی فرەنگی

وەكو خەو بوو لە الی ئەوساف و ڕەنگی
ئەوانی دی دڵی گەش بو ئەوێ دەم

نەما حزن و كدر الچو هەموو غەم
سوئالی كرد لەوان جێتان لە كێیە

لە شاری دادەنیشتن یان لە دێیە
دەیانگۆ ئەهلی شارین عارەبیشین

بە دائم ئیشمانە خزمەتی دین
لە منداڵی بە ئیشی چاكە فێرین

لە حوجرەی ساكنین زۆر ئەهلی خێرین
لە بۆ حوجرەی لەگەڵ وان چوو بە توندی

بە ژوور كەوت چاوی كەوتە تەختە بەندی
كە تەختە داری البرد ژێر زەمین بوو

وەكو پێبلقە بۆ خوار چین بە چین بوو
لە حوجرەی هاتە دەر پاشای هەولێر

یەقەی هەردوو لەعینی گرت وەكو شێر
بەرامبەر روضه رایخستن بە مەترەق

بڵێن ڕاستی نەخۆ دەوكەم بەدو شەق
دەیانگۆ كافرین ئەهلی فرەنگین

فدایینە گەلێ نێزیكی مەرگین
خەریك بووین گەر بسوڕابا لە بۆمان
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رسول الله ی ببەین بۆ الی خۆمان
لەوێندەر بیسوتێنین كەس نەزانی

 هەتا كافر بە قوەت بێ ئیمانی
بەسراعەت دەست و پێی هەردوكی بەستا

لە بۆ ئیعدامی وان عالەم دەوەستا
لەپێش چاوی ئەهالی و جملە میللەت

سەری هەردوكی پەلدا شا بەحدت
لە چار ئەطرافی روحهی فخری عالەم

بە ئەمری رێكخرا سدێكی محكم
بە قووڵی بیست گەز و پانی دوازدە

بە ئاسن دارژا بوو عەینی جادە
بە فضلی حرمتی ئەو مانگی مەولود

خەنی بوو شا گەیشتە جملە مقسود
هـــەر كەســـێ دەیـــوێ ببینـــێ رێـــی نەجـــات، لـــێ بـــدا بـــۆ 

ــەالوات ــەر سـ ــی پێغەمبـ ڕوحـ
 ))الله صل علی سیدنا وسلم(( محمد و علی اله وصحبە

ــەرم  ــی تـ ــۆ دزینـ ــە بـ ــكرابوونی پالنەكـ ــاش ئاشـ ــارە پـ دیـ
فەڕەنگســـتان،  بـــۆ  ئیســـالم  پێغەمبـــەری  مەزارگـــەی  و 
ســـوڵتان موزەفـــەر هـــەردوو تاوانبارەكـــە دەكوژێـــت، پاشـــان 
ســـەرچاوە مێژوویـــی یـــەكان بـــاس لـــەوە دەكـــەن، كـــە 
ســـوڵتان موزەفـــەر گۆگبـــۆرو، هەڵدەســـتێت بـــە درووســـتكردنی 
پشـــتێنێكی ئاســـنیین بـــۆ قەبـــری پێغەمبـــەر )ص(، لـــە 
چوارچێـــوەی قەبرەكـــە بـــە قوڵـــی 3 متـــر هەڵدەكۆلێـــت و بـــە 
ـــە  ـــت ل ـــەس نەتوانێ ـــەوەی ك ـــۆ ئ ـــەوە ب ـــان دەكات ـــن پڕی ئاس
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ژێـــرەوە دەســـتاكری قەبرەكـــە بكات.بـــەم شـــێوەیە مەزارگـــەی 
پیغەمبـــەر زۆر بـــە باشـــی پارێـــزگاری لێوەكـــراوە.

بەهێـــز  پشـــدێنێكی  موزەفـــەر  ســـوڵتان  ئەمـــری  بـــە 
دروســـتكراوە بـــە قووڵـــی بیســـت گـــەزو پانـــی دوازدە گـــەز 

بـــۆ پارێـــزگاری قەبـــری پێغەمبـــەر.



65

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

 )549-630هیجری(/ )1154-1233 میالدی(
نـــاو و نازنـــاوی: ئەبـــو ســـەعید موزەفەرەدیـــن گۆگبـــۆرو 
كـــوڕی زەینەدیـــن ئەبوالحەســـەن عەلـــی كوچـــك كـــوڕی 

ــی. ــەد توركمانـ ــن موحەممـ ــن ئبـ بكتكیـ
نازناوەكانـــی: گۆگبـــۆرو )گوورگـــی شـــین( – مەلیكـــی 
ـــراء  ـــك االم ـــرەكان- مل ـــی می ـــەورە – ســـوڵتان- میر-مەلیك گ

- الملـــك العـــادل- شـــێری ئـــازا – میـــری میـــران.
ســـوڵتان  دایكبوونـــی  لـــە  حیكایەتـــی  دەربـــارەی 
موزەفەرەدییـــن، لـــە ســـەرچاوەیەكی زۆر كۆنیـــش هاتـــووە 
)جامـــع الحنابلـــە- الموزەفـــەری- بصالحیـــە جبـــل قاســـیون( 
كـــە كتێبێكـــی دكتـــور محمـــد موتیـــع الحافیـــزە- دەستنووســـێكی 
كـــۆن بـــووە بـــەاڵم لـــە ســـاڵی 2002 لـــە بەیـــرووت چاپكـــراوە، 
بـــاس لـــە لـــە دایكبوونـــی موزەفەرەدیـــن زەینەدیـــن دەكات 
ــرا  ــین حەمـ ــی موحسـ ــەاڵم جەنابـ ــر . بـ ــەاڵی هەولێـ ــە قـ لـ
ـــت  ـــە درووس ـــەرچاوەیە ب ـــەو س ـــاودار ئ ـــی ن -ی مێژوونووس

نازانێـــت .
دیـــارە هـــەر لـــەو ســـەردەمەوە نـــاوی مظفـــر یـــان مظفرالدیـــن 
ــتان  بەشـــێوەیەكی بەربـــاڵو لـــە ئیمارەتـــی اربـــل و كوردسـ

ـــەوە. باڵوبۆت

كڕۆلۆنۆلوژی سوڵتان موزەفەرددین گۆگبۆرو
سوڵتان و میری ئەربل
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 ساڵی 549 هـ/1154  میالدی
موزەفەرەدیـــن زەینەدیـــن عەلـــی كچـــوك، كـــوڕی میرێكـــی 
ـــە موســـڵ  ـــەو كات باوكـــی ل ـــووە، ئ ـــەاڵی هەولێرب گـــەورەی ق
بـــووە، لـــە قـــەاڵی موســـڵ لـــە دایكبـــووە. باوكـــی وەزیـــر 
بـــووە، الی صاحـــب موصـــل. براكانـــی )ئـــەق بـــۆر و زیـــن 
الدیـــن یوســـف ینـــال تكیـــن(.  ئەبـــو ســـەعید موزەفەردیـــن 
ــەرای- كـــە  ــكی ســـپی -ئـــەق سـ ئەلتوركمانـــی لـــە كۆشـ
پاشـــان نـــاوی بۆتـــە قـــەرە ســـەرای لـــە دایـــك بـــووە لـــە 

قـــەاڵی موســـڵ. 
ــە  ــەو كاتـ ــووە، ئـ ــك بـ ــە دایـ ــە لـ ــڵ لـ ــەاڵی موسـ ــە قـ  لـ
ـــی  ـــە جیات ـــووە ل ـــل ب ـــری ئەرب ـــاز می ـــن قایم ـــر موجاهەددی می

زەینەدیـــن عەلـــی كچكـــی باوكـــی.

 563هـ/1168 میالدی
ـــن  ـــی یەكەمی ـــی باوك ـــی كچك ـــن عەل ـــی زەینەدی ـــاش مردن  پ
جـــار ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن، حوكمـــی میرنیشـــی ئەربلـــی 

وەرگرتـــووە، ئەوكاتـــە تەمەنـــی تەنهـــا 14 ســـاڵ بـــووە.

 ساڵی 566 هـ /1170 میالدی
 لەگـــەڵ ســـەرهەڵدانی كێشـــەی گـــەورە لـــە نیـــوان 
ــری  ــاز، هەولێـ ــن قایمـ ــەر و موجاهیدیـ ــوڵتان موزەفـ سـ
جێهێشـــتوەو چۆتـــە موســـڵ، ئەوكاتـــە ئەتابەگیـــەكان 
ـــن  ـــازی ئب ـــەیفەدین غ ـــر س ـــردووە می ـــڵیان ك ـــی موس حوكم
مـــودود لـــە حارانـــەوە لـــە شـــام هاتبـــووە موســـڵ لـــە 
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ســـاڵی 1180 میـــالدی. ئـــەم رووداوە الی ســـوڵتان موزەفـــەر 
زۆر ناخـــۆش و كاریگـــەر بـــووە. كاتێـــك ســـەاڵحەدین 
شـــاری حـــاران داگیـــر دەكات ســـوڵتان موزەفـــەر دەبێتـــە 
حاكـــم و ســـەرداری شـــاری حـــاران، بەهەمـــان شـــێوە ئـــەو 
ــەردەمی  ــاران سـ ــە حـ ــەر لـ ــوڵتان موزەفـ ــەردەمەی سـ سـ
ــاوەدان  ــار ئـ ــت. شـ ــاران دەبێـ ــاوەی حـ ــن و درەوشـ زێڕیـ
ــت.  ــش دەكەوێـ ــەوە پێـ ــوو بوارێكـ ــە هەمـ ــەوە و لـ دەبێتـ
ـــدا  ـــەورەی تێ ـــی گ ـــر، منارەیەك ـــاری هەولێ ـــو ش ـــەر وەك ه
ـــاوە و  ـــەواری م ـــتا ئاس ـــو ئێس ـــە تاوەك دروســـت دەكات، ك
ـــدا ژیـــاوە بۆتـــە شـــوێنێكی شـــوێنەواری  ئـــەو ســـەرایەی تێ

ناســـراو لـــە توركیـــا.

 ساڵی 578 هـ / 1182 میالدی 
ـــو  ـــی وەك ـــك ســـالحەدین ئەیوب ـــو ســـوپاكەی مەلی ـــە نێ چۆت
ــگاوە،  ــی جەنـ ــە موخڵیسـ ــرو بـ ــازاو دلێـ ــەركردەیەكی ئـ سـ
ـــای  ـــاری رەح ـــراوەو ش ـــزی لێگی ـــالحدینەوە زۆر ڕێ ـــەالی س ل

هێناوەتـــە ژێـــر دەســـەاڵتی ئەیوبیەكانـــەوە.

 580 هـ /1184 میالدی 
بـــۆ یەكەمیـــن جـــار ســـەركردایەتی ســـوپایەك دەكات لـــە 
ـــە شـــەڕی خاچپەرســـتان  ـــی ل ـــو ســـوپای ســـالحەدین ئەیوب نێ
هێرشـــی شـــاری نابلـــوس دەكات، هەروەهـــا بەشـــداری دەكات 
ـــەڕانەدا  ـــەم ش ـــیحیەكان، ل ـــەفووریە دژی مەس ـــەڕی س ـــە ش ل

ـــدا دەكات. ـــی زۆر پەی ناوبانگێك
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 581هـ / 1186 میالدی
لەگـــەڵ ســـوپای ئەیوبـــی بەشـــداری دەكات لـــە پەالمـــاردان و 
چواردەورەگرتنـــی شـــاری موســـڵ بەمـــەش شـــارو ناوچەكانـــی 
ـــڵ و  ـــی موس ـــەاڵتی ئەتابەگییەكان ـــر دەس ـــە ژێ ـــڵ دەكەون موس

دەوڵەتـــی ســـاڵحەدینی ئەیوبـــی.

 584 هـ/1188 میالدی
بەشـــدارییەكی گـــەورە دەكات لـــە ســـەركردایەتی ســـوپای 
ـــە  ـــەی ك ـــەڕە گەورەی ـــەو ش ـــن- ئ ـــەڕی حەتی ـــە ش ـــی ل ئەیوب
خاچپەرســـتان تێیـــدا شكســـتیان هێنـــاو ســـوپای ئیســـالمی 

تێیـــدا ســـەركەوتن.
هەروەهـــا هەمـــان ســـاڵ، بەشـــداری كـــردووە لـــە شـــەڕی 
ئەلبـــورج- لـــە شـــاری ئەنتروســـوس لـــە كەنـــاری شـــاری 

دیمەشـــق لـــە شـــام.

 585هـ/1189 میالدی 
بەشـــداری شـــەڕێكی زۆر گـــەورەو گرینـــگ دەكات لـــە عـــەكاو 

تێیـــدا ســـوپا ســـەردەكەوێت 

 585هـ/1187-1189 میالدی 

ئەوماوەیـــە درێـــژەی كـــە ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن لەژێـــر 
ــووە،  ــی بـ ــالحەدینی ئەیوبـ ــوڵتان سـ ــی سـ ــرو فەرمانـ ئەمـ
وەكـــو ســـەربازێك و ســـەركردەیەكی ئـــازاو و موخلیســـی 
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ــووە  ــی هەبـ ــی تایبەتـ ــز و مەقامێكـ ــووەو ڕێـ ــالحەدین بـ سـ
ـــی  ـــی و مەردایەت ـــت و ئازایەت ـــالحەدین و زۆر هەڵوێس الی س
ــە  ــتیەك، ڕابیعـ ــو وەفایـــەك و خۆشەویسـ لێبینـــووە، وەكـ
خاتوونـــی خوشـــكی خـــۆی داوەتـــە ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن 
ــاڵی  ــە سـ ــردووە لـ ــەرگیریان كـ ــی هاوسـ ــۆرو ئیعالنـ گۆگبـ

581ه/ 1186 میـــالدی. 
دیـــارە ســـەرچاوە مێژووییـــەكان ئامـــاژە بـــە وە دەكـــەن، 
ــەوەی  ــاش ئـ ــی، پـ ــالحەدینی ئەیوبـ ــوڵتان سـ ــان، سـ پاشـ
نورەدیـــن زەنگـــی دەمرێـــت، ســـالحەدین، عســـمەت خانـــی 
ــاڵی 1176 میـــالدی. ــە سـ ــن دەخوازێـــت لـ ــی نورەدیـ بێوەژنـ

ـــی  ـــە تەمەن ـــەوەی ل ـــاش ئ ـــاری دووەم پ ـــۆ ج ـــە ب ـــان ك پاش
الویـــدا، ســـوڵتان موزەفـــەر لـــە ئەربـــل دێتـــە دەرەوە، 
ــەوە  ــوون دێنـ ــە خاتـ ــەی ڕابیعـ ــەڵ خێزانەكـ ــارە لەگـ ئەمجـ
كـــە  مێژووییـــەكان  بەڵگەنامـــە  بەگوێـــرەی  هەولێـــر، 
هەردووكیـــان عاشـــقی هەولێـــر بوونـــە، ئەمجـــارە پێكـــەوە 
ــە  ــەرای- لـ ــی سـ ــە گەڕەكـ ــر لـ ــەاڵی هەولێـ ــە قـ ــن و لـ دێـ
دیوەخانـــی ســـوڵتان موزەفـــەر دەژیـــن و حوكمـــی هەولێـــر 

دەكات لـــە ســـاڵی 586ه/1190 میـــالدی.
ـــاری زۆر كەمـــە لەســـەر كەســـایەتی رابیعـــە خاتـــوون،  زانی
پێشـــتر مێـــردی كـــردووە بـــەاڵم مـــردووەو هیـــچ منداڵیـــان 
ــەڵ  ــژ لەگـ ــااڵنێكی درێـ ــی، سـ ــردی یەكەمـ ــە مێـ ــووە لـ نەبـ
خـــۆش  یەكتریـــان  زۆر  و  دەژی  موزەفەرەدیـــن  ســـوڵتان 
ویســـتووە، هەردووكیـــان لـــە قـــەاڵی هەولێـــر ژیـــاون و 
ــك  ــت و نزیـ ــادەو خۆشەویسـ ــایەتییەكی سـ ــی كەسـ خاوەنـ
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ـــان دەدەن  ـــاری هاتنی ـــك بڕی ـــە، كاتێ ـــەت بوون ـــك و میلل خەڵ
بـــۆ هەولێـــر، رابیعـــە خاتـــوون زۆری پێخـــۆش بـــووە، چونكـــە 
ـــاب  ـــی ب ـــوون و مەملەكەت ـــوێنی لەدایكب ـــل، ش ـــت ئەرب دەزانێ
ـــەوە. ـــر دەمێنن ـــە هەولێ ـــان ل ـــو مردنی ـــی، تاوەك و باپیرانیەت
ئیمانـــدار  و  پـــاك  داوێـــن  پیاوێكـــی  موزەفـــەر  ســـوڵتان 
بـــووە، لەخواترســـاوە، هیـــچ كەنیـــزە و ژنـــی تـــری نەبـــووە 
ـــۆش  ـــی خ ـــی، زۆریش ـــە خێزان ـــوون دەبێت ـــە خات ـــوو رابیع تاوەك
وویســـتووە، وە وەكـــوو كەســـێكی نزیـــك و ڕاوێژكارێـــك هەمیشـــە 
گوێـــی لێگرتـــووە، وە رابیعـــە خاتـــوون ئـــاگاداری هەمـــوو 
ووردەكاریەكانـــی دەوڵـــەت و خێـــر و خێراتـــی ســـوڵتان بـــووە.

 586هـ/1190 میالدی 
دەبێتـــە ســـوڵتانی مەملەكەتـــی ئەربـــل، پـــاش مردنـــی 
ـــتەو  ـــر شایس ـــی ت ـــەوەی كەس ـــەر ئ ـــف، لەب ـــن یوس زەینەددی
ســـیفەتی شـــەڕعی و خێزانـــی نەبـــووە جگـــە لـــە ســـوڵتان 
ـــەتێكی  ـــەی، فوڕس ـــاوك و براك ـــی ب ـــاش مردن ـــەر، و پ موزەف
ـــی ســـەڵتەنەتی  ـــر، ئیعالن ـــەوە هەولێ ـــت بگەڕێت ـــی دەبێ زێڕین
ـــتگیری  ـــی زۆر پش ـــكات و ســـوڵتان ســـالحەدین ئەیوب خـــۆی ب
كـــردووە، هـــاوكاری ســـوڵتان موزەفـــەری كـــردووە بـــۆ 
دامەزراندنـــی ســـەڵتەنتی و سیاســـی و عەســـكەری و ئابـــووری.
ئەمـــەش ســـیماو خەســـڵەتێكی ئاشـــكرابووەو كتێـــب و 
نووســـین و بەڵگەنامـــەكان ئەمـــە دەردەخـــەن، چونكـــە پێشـــتر 
بـــاوك و بـــرای ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن حوكمـــی ئەربلیـــان 
كـــردووە، بـــەاڵم كاتێـــك ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن گۆگبـــۆرو 
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دێـــت، ســـەردەمێكی زێڕیـــن و درەوشـــاوە لـــە هەولێـــر 
ـــی وەزع  ـــك دەتوین ـــدەكات كاتێ ـــتر گەڕی ـــتپێدەكات، پێش دەس
و باروودۆخـــی هەولێـــر و قەاڵیـــان كـــردووە، باســـی شـــارێكی 
خامـــۆش و بێدەنـــگ و ســـەدا و دواكەوتـــو كـــراوە، بـــەاڵم پـــاش 
ئیعالنـــی حوكمـــی ســـەڵتەنەتی ســـوڵتان موزەفـــەر كـــراوە، 
بەتایبەتـــی پێشـــنیارە گـــەورە مێژوویەكـــەی دەربـــارەی 
ـــەری ئیســـالمی كـــردووە،  یادكردنـــەوەی لەدایكبوونـــی پێغەمب
ـــك و نووســـەران و مێژوونووســـان  ـــان و خەڵ ـــەی میللەت زۆرب
و بازرگانـــان و موســـافیرەكانی جیهانـــی هاتوونەتـــە هەولێـــر 
بـــۆ ئـــەوەی لـــە نزیكـــەوە هەولێـــر و قـــەاڵو ســـوڵتانە 
ـــە  ـــی ذو الحجـــة 586 كۆچـــی دێت ـــە مانگ ـــن. ل ـــەی ببین مەزنەك

هەولێـــر پێشـــوازیەكی گـــەورەی شـــاهانەی بـــۆ دەكرێـــت.

 587 هـ / 1191 میالدی 
پـــاش ئـــەوەی ســـەڵتەنەت و حوكمـــی خـــۆی جێگیـــر دەكات 
ــادە دەكات،  ــەربازی ئامـ ــزی سـ ــوپا و هێـ ــر، سـ ــە هەولێـ لـ
بـــە پشـــتیوانی ســـوپای ســـالحەدین، بـــۆ داكۆكیكـــردن و 
بەرگریكـــردن لـــە هەولێـــرو ناوچەكـــە، دژی هـــەر هێـــرش و 
دەســـتدرێژی میـــر عزەدیـــن حەســـەن كـــوڕی یەعقـــووب مقنجـــاق 
كـــە دەیویســـت بـــە هـــاوكاری و هەماهەنگـــی لەگـــەڵ خەلیفـــەی 
ــی  ــەوەی ناوچەكانـ ــۆ گەڕاندنـ ــورەدین، بـ ــیەكان ناسـ عەباسـ
كـــە لەژێـــر ئـــااڵی ســـەڵتەنەتی موزەفەرەدیـــن بـــوون، ئـــەو 
ناوچانـــە بریتـــی بـــوون لـــە شـــاری كەركووكـــی ئێســـتاو 
ـــوو. ـــی ب ـــووك ئەلكرخین ـــاوی كەرك ـــتر ن ـــە پێش ـــارەزوور ك ش
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 589 ه -615 هـ / 1193-1218 میالدی 
ئـــەو ســـااڵنە بـــوو كـــە ســـوڵتان ســـالحەدینی ئەیوبـــی، 
ــاددی –  ــزی، مـ ــتیوانی بەهێـ ــێوەیەك، پشـ ــوو شـ ــە هەمـ بـ
ســـەربازی- سیاســـی – فەرهەنگـــی – هەواڵگـــری ســـەڵتەنەت 
ــوان  ــی نێـ ــردووەو پەیوەندیەكانـ ــەری كـ ــوڵتان موزەفـ و سـ
ئیمارەتـــی ئەربـــل و ســـوڵتان موزەفـــەر لەگـــەڵ دەوڵەتـــی 
ئەیوبیـــەكان زۆر بـــاش دەبێـــت، هـــەردوو ال زۆر هـــاوكاری و 
ـــە  ـــی، ك ـــاڵحەدینی ئەیوب ـــارە، س ـــت، دی ـــان دەبێ هەماهەنگی
ـــگ  ـــتان گرین ـــر و كوردس ـــوردە، الی هەولێ ـــەركردەیەكی ك س
بـــووە، شـــوێنی لەدایكبوونـــی خـــۆی بـــووە، پاشـــانیش، 
ڕابیعـــە خاتـــوون خوشـــكێكی زۆر ئازیـــزی ســـالحەدین 
بـــووەو ســـوڵتان موزەفـــەری زۆر خـــۆش ویســـتووە، هەمـــوو 
ئەمانـــە، هـــۆكار بوونـــە، ســـالحەدین گرینگـــی بـــە ئیمارەتـــی 

ئەربـــل داوەو چاودێـــری كـــردوون.

 589-630 هـ / 1193-1233 میالدی
ــل و  ــی ئەربـ ــوان ئیمارەتـ ــی نێـ ــت و ئاڵۆزیەكانـ گیروگرفـ
ــی  ــەڕ و ناخۆشـ ــاوە شـ ــاوە مـ ــن و مـ ــت دەبـ ــڵ دروسـ موسـ
ڕوودەدەن هەرگیـــز ســـوڵتان موزەفـــەر هێـــرش بـــەر نەبـــووە، 
ــت  ــە نابێـ ــووە كـ ــووە، پێوابـ ــردن بـ ــە دیفاعكـ ــە لـ هەمیشـ
موســـڵمان موســـلمان بكووژێـــت و تەعادایـــان لێبـــكات. 

هەمیشـــە لـــە بەرگریكـــردن بـــووە.
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 589-606هـ/ 1193-1209 میالدی
لـــە ماوەیـــەدا، چەندیـــن جـــار ئەربـــل و ئیمـــارەت و 
ناوچەكانـــی هەولێـــر دەكەونـــە ژێـــر فشـــار و هێرشـــەكانی 
بـــە  موســـڵ،  ئیمارەتـــی  خاوەنـــی  مســـعود  عیزەدیـــن 
ـــی  ـــنووری دەوڵەت ـــە س ـــر ل ـــاری هەولێ ـــەوەی ش ـــی ئ هەنجەت
ــەورەی  ــەركردەی گـ ــووەو پـــاش مردنـــی سـ ئەتابەگیەكاندابـ

كـــورد و ئیســـالم وســـالحەدینی ئەیوبـــی.

 606-607 هـ/1209-1210 میالدی
پاش مردنی ئابەگیەكان موسل، میر نورەدین ئەسالن بیری 
كردەوەو بڕیاری تێكەڵبوون و خزمایەتیكردنی دا بەمەبەستی 
ئاشتبوونەوە لەگەڵ سوڵتان موزەفەرەدین گۆگبۆرو، بڕیاریدا 
دوو كچەكەی سوڵتان موزەفەر بۆ كوڕەكانی خۆی بخوازێت، 
دیارە سوڵتان موزەفەر دوو كچی دەبێت، هەردوو كوڕەكانی 
نورەدین ئەسالن ئەلملك ئەلقاهر عزەدین مەسعود و عیمادەدین 
زنگی، بەمەش بۆ ماوەیەكی كورت،ئاشتی دروست دەبێت و 

ئاژاوەكان كەمتر دەبێتەوە.
هەندێك سەرچاوە باس لە بوونی منداڵێك دەكەن، لە گەڵ 
رابیعە خاتوون، ناوی سعید بووە، لەبەر ئەوەش بووە بە 
دوو  مردووە،  و  نەژیاوە  زۆر  بەاڵم  ناونراووە،  سعید  ابو 
كچی دەبێت، صاحیبە- و عاصیە و هەردووكیان پاش مردنی 
باوكیان لەگەڵ رابیعە خاتوون دەچنەوە ماڵی ئەیوبیەكان لە 
دیمەشق، پاشان ڕابیعە خاتوون ناوی یەكێك لە كچەكانی لە 

قوتابخانەیەكی دیمەشق دەنێت. بەناوی مدرسة الصاحیبة.
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 615-630هـ/1218-1233 میالدی 
پەیوەندیەكانـــی نێـــوان موســـڵ و ئەربیـــل تێكدەچێتـــەوە، 
ـــە  هێرشـــی ســـەربازی دەكرێتـــەوە ســـەر هەولێـــر، پـــاش گرتن
دەســـتی دەســـەاڵت لەالیـــان ئەتابەگـــی موســـل، بەدرەدیـــن 
ـــت و  ـــیدار دادەنێ ـــەیەكی مەترس ـــەوەی نەخش ـــاش ئ ـــو، پ لول
بەهـــاوكاری و هەماهەنگـــی نێـــوان ئیمارەتـــی موســـل و ســـوپای 
ــی  ــر و هەوڵـ ــەر هەولێـ ــە سـ ــرش دەكەنـ ــەكان، هێـ مەغۆلیـ

ـــاڵی 606هــــ/1258. ـــە س ـــی دەدەن ل ـــردن و ڕوخاندن داگیرك

 610-612هـ/1213-1215 میالدی
موزەفەرەدین  سوڵتان  و  ئەربل  ئیمارەتی  دەسەاڵتی 
پاش  بەغدا،  لە  عەباسیەكان  خەالفەتی  لە  نزیكدەبێتەوە 
نزیكبوونەوەی مەترسیەكان لەسەر هەولێر، سوپای سوڵتانی 
ئەربل بەشداردەبێت، لە دامركاندنەوە و نەهێشتی ئاژاوەكان و 
سەرهەڵدانەكانی ناوچەی هەمەدان-ئازەربیجان-ئەسفەهان. 
دیارە ئەوەش لە چوارچێوە تێڕوانیینە سیاسیەكانی سوڵتان 
ئیمارەتەكەی  لەسەر  مەترسی  كاتی  لە  بووە،  موزەفەر 
لەگەڵ  داوە  پەیوەندی  دروستكردنی  هەوڵی  هەولێر،  لە 
هەموو  كردووەو  بەغدایان  حوكمی  ئەوكات  عەباسیەكان، 
ئەو چاالكیی و پەیوەندیانە لە بەرژەوەندیەكانی میللەتی و 

ئیمارەتی ئەربیل بووە.

 618هـ-1221 میالدی
لەو ماوەیەدا، مەترســی هێرشی مەغۆلەكان دەستیپێكردوەو 
بەتەمــای هێرشــكردنە ســەر خەالفەتــی عەباســیەكان بوونــە 
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هەروەهــا پالنیــان بــۆ داگیركردنــی هەولێــر دانــاوە.
هەر ئەو ماوەیەش، ســوپای ســوڵتان موزەفەر بەشــداربووە 
ســوپاو جموجۆالنــەی  دژی  داكۆكیردنانــەی  و  شــەڕ  لــەو 

مەغۆلــەكان و شــەڕی كــردووە.
مزەفــەر  ســوڵتان  ئەیوبــی،  ســالحەدین  نەمانــی  پــاش 
هەســت بــە تەنیــای كــردووە، لەبــەر ئــەوەش بــووە بیــری لــە 
ــی عەباســیەكان. ــەڵ خەالفەت ــەوە لەگ ــەك كردۆت هاوپەیمانی

 626هـ/1229 میالدی 
ــردن و  ــاری هاوكاریكـ ــۆرو، بڕیـ ــەر گۆگبـ ــوڵتان موزەفـ سـ
بەشـــداریكردن لـــە شـــەڕ دەدات لەگـــەڵ ســـوپای خەالفەتـــی 
عەباســـیدا بـــۆ داكۆكیكـــردن لـــە هـــەر هێرشـــێكی ســـوڵتان 

ــی. ــن منكبرتـ ــی – جاللەدیـ ئەلخوارزمـ

 627هـ/1229 میالدی 
هێرشـــێكی  ڕوبـــەڕووی  موزەفـــەر  ســـوڵتان  ســـوپای 
قەبیلەیەكـــی توركمانـــی دەبێتـــەوە، قەبیلـــەی قوشـــیالووی 
توركمـــان دەیانەێـــت چەنـــد ناوچەیەكـــی هەولێـــر داگیربكـــەن. 
ــگ دەبێـــت و شـــەڕێكی  ــە زۆر دڵتەنـ ســـوڵتان بـــەم هێرشـ

ــت. ــت دەبێـ ــەورە دروسـ گـ

 628هـ-1230 میالدی
ســـوپای مەغۆلـــەكان هێـــرش دەكەنـــە ســـەر شـــاری هەولێـــر 
و ئـــەو ناوچەیـــەی خـــوارەوەی قـــەاڵ كـــە ئەوكاتـــی نـــاوی 
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ــەر  ــوڵتان موزەفـ ــوارووە، سـ ــی خـ ــز- دەروازەیەكـ - ئەلربـ
بانگهێشـــتی ســـوپاو خەلیفـــەی عەباســـیەكان دەكات و لـــو 
پالنەیـــان ئـــاگادار دەكاتـــەوە، خەلیفـــەی بەغـــدا ســـوپا 
دەنێرێـــت بـــۆ هەولێـــر و هـــاوكاری و پارێـــزگاری لـــە هەولێـــر 

و ســـولتان موزەفـــەر دەكات.
بـــۆ مێـــژوو دەبێـــت ئـــەوە ئاشـــكرابكرێت، لـــە هەندێـــك 
ــاس  ــب بـ ــەوەو كتێـ ــك لێكۆڵینـ ــەرچاوانە، هەندێـ ــەو سـ لـ
لـــە تەســـلیمكردنی قـــەالی هەولێـــر و لكاندنـــی ئەربـــل 
ــلیمبوون  ــی تەسـ ــەن، تۆمەتـ ــی دەكـ ــی عەباسـ ــە خەالفەتـ بـ
موزەفەرەدیـــن  ســـوڵتان  ســـەر  خیانەتیـــان خســـتۆتە  و 

گۆگبـــۆرو، بەڕاســـتی دوورە لـــە ڕاســـتی.
ـــەی  ـــە دڵ و ئەوان ـــن ل ـــەزان و قی ـــی ن ـــك مێژوونووس هەندێ
چاویـــان بـــە مێـــژووی شـــكۆداری هەولێـــر و ســـوڵتان 
نەهاتـــووە، تۆمەتـــی تەســـلیمكردنی هەولێـــر بـــە بەبەغدایـــان 

خســـتۆتە ئۆباڵـــی ســـوڵتان موزەفـــەر.
ســـوڵتان موزەفـــەر، كەڵـــە پیاوێكـــی سیاســـی ئەربـــل 
بـــووە، بەرژەوەنـــدی میللەتـــی هەولێـــر و ســـەڵتەنە ت 
پـــاش  بەرچاوانیـــەوە،  خســـتۆتە  ئەربیلـــی  ئیمارەتـــی 
ــوڵتان  ــی سـ ــی نەمانـ ــە دەرەنجامـ ــی لـ ــی سیاسـ الوازبوونـ
ســـالحەدین ئەیوبـــی و لەبـــەر ئـــەوەی جگـــە لـــە دەســـتەی 
ڕاوێژكارانـــی، كـــوڕی نەبـــووە لـــەو ناوچەیـــەدا جگـــە لـــە 
ــووە،  ــر نەبـ ــی تـ ــچ الیانەكـ ــییەكان هیـ ــی عەباسـ خەالفەتـ
جوگرافیـــای كوردســـتان و هەولێـــر و بەغـــدا نزیكبـــووە، 
ـــی  ـــووە پشـــتگیری و داكۆك ـــەس نەب ـــە عەباســـیەكان ك ـــە ل جگ
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ــەوە،  ــەر ئـ ــكات، لەبـ ــل بـ ــەڵتەنەتی ئەربیـ ــارەت و سـ ئیمـ
ــی  ــە خیالفەتـ ــدی بـ ــردووە، پەیوەنـ ــەتی كـ ــوڵتان سیاسـ سـ
عەباســـی كـــردووە، ماوەیەكـــی درێـــژ خەالفەتـــی عەباســـیەكان 

هەولێریـــان پاراســـتووە.
ســـوڵتان موزەفـــەر سیاســـی و كەڵـــە ســـەركردەیەكی گـــەورە 
و واڵت پارێـــز و پـــاك بـــووە، هەرگیـــز ســـڵی لـــە داكۆكیگـــردن 
و پارێـــزگاری قـــەاڵو میللەتـــی نەكردۆتـــەوە. مەســـیرە و 

ـــووە. ـــی هەب ـــی پاك ناوێك

 628هـ/1230 میالدی
سەفەری سوڵتان مزەفەرەدین بۆ بەغداد

ئـــەو مێـــژووەو ئـــەو ڕۆژە بـــۆ ســـوڵتانی مەزنـــی ئەربـــل، 
ڕۆژێكـــی تایبـــەت دەبێـــت، نووســـین و كتێبـــە مێژوویـــەكان 
ئـــەوە دەردەخـــەن، پـــاش ئـــەوەی مەترســـیەكان لـــە ســـەر 
ئەمنیـــەت و داهاتـــووی ســـوڵتان موزەفـــەر وئیمـــارەت و 
ـــوپای  ـــەزان و س ـــی ناح ـــن، پالن ـــاد دەب ـــر زی ـــی هەولێ میللەت
ــداو  ــە بەغـ ــوڵتان دەچێتـ ــن، سـ ــر دەبـ ــەكان گەورەتـ مەغۆلـ
ــدارەدا، زۆر  ــەو دیـ ــت و لـ ــیەكان دەبینێـ ــەی عەباسـ خەلیفـ
ــە داهاتـــووی خـــۆی و ســـەڵەتەنەتەكەی  بـــەوردی بـــاس لـ
دەكات، ئـــەوەش دەزانێـــت كـــە تەمەنـــی گـــەورە بـــووەو 
ـــۆی  ـــاش خ ـــە پ ـــوڕی نی ـــچ ك ـــت و هی ـــار دەبێ ـــزی پێوەدی بێهێ
كـــە ســـەركردایەتی و ســـەڵتەنەتی هەولێـــری تەســـلیم بـــكات، 
ـــەو  ـــەو ســـەردەمە، بیرۆك ـــەی ئ ـــۆكارە گرینگان ـــەو ه ـــەر ئ لەب
پـــڕۆژەی لكاندنـــی ســـەڵتەنەت و ئیمارەتـــی ئەربـــل بـــە 
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ــڕەح دەكات. ــیەكان مەتـ ــی عەباسـ خەالفەتـ
بـــە ئاشـــكرا داوا لەخەلیفـــەی عەباســـیەكان دەكات كـــە پـــاش 
ـــەاڵت و  ـــە دەس ـــەڵ ب ـــل تێك ـــی ئەربی ـــۆی، ئییمارەت ـــی خ مردن

ســـنووری خەالفەتـــی عەباســـیەكان بێـــت.
ــتنصر  ــور المسـ ــە ) منصـ ــۆی، خەلیفـ ــەردەمی خـ ــە سـ لـ
باللـــە( كـــە نـــاوی تـــەوای، ابـــو جعفـــر المنصـــور ابـــن محمـــد 
زاهیـــر) 1192-1243( میـــالدی حوكمـــی بەغـــدای كـــردووە 
ـــاش  ـــی زۆر ب ـــووە، پەیوەندیەكان ـــەی عەباســـییەكان ب خەلیف
بـــووە لـــە گـــەڵ ســـوڵتان موزەفەرەددیـــن، هەردوكیان،دایكـــی 

هەردوكیـــان بـــە ڕەگـــەز تـــوورك بوونـــە.
پشـــتگیری  و  هـــاوكاری  زۆر  عەباســـیەكان  خەلیفـــەی 

كـــردووە . اربلـــی  ئیماڕەتـــی 

 630هـ/ 1233 میالدی 
مردنـــی ســـەردار و ســـوڵتانی ئەربـــل ئاوابوونـــی خـــۆری 

قـــەاڵی هەولێـــر 
لـــەم ســـاڵەدا، لـــە مانگـــی ڕەمـــەزان، لـــە وەرزێكـــی زۆر 
گەرمـــدا، لـــە ڕۆژی 18ی ڕەمـــەزان و ڕۆژی چوارشـــەممە  بووە، 
ــر،-  ــەاڵی هەولێـ ــوارەوەی قـ ــە خـ ــۆی لـ ــەی خـ ــە ماڵەكـ لـ
ـــن- تاوەكـــوو ئێســـتاش  ئیســـتاكە گەرەكـــی عارەبانـــی پێدەلێ
دەرگا و دیـــواری ماڵـــی ســـوڵتان موزەفـــەر مـــاووە – ســـەیری 
وێنـــەكان بكـــە- وە پێشـــتر ئـــەو خانـــووە ماڵـــی )میـــر 
ــەدا،  ــەو ماڵـ ــووە لـ ــاڵ( بـ ــن عەبدوڵـ ــای ئبـ ــهابەدین قرتـ شـ
ســـوڵتان و گـــەورەی ئەربیـــل كۆچـــی دوای دەكات، پاشـــان 
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ــر،  ــەاڵی هەولێـ ــاو قـ ــتانی نـ ــەوە گۆڕسـ ــەی دەبەنـ تەرمەكـ
لـــەوێ بـــە ئەمانـــەت و بـــۆ ماوەیـــەك دەنێژرێـــت. 

چەندیـــن  بـــە  بەســـتووە  پشـــتی  لێكۆڵینەوەكەمـــان 
ـــی و گفتوگـــۆ لەگـــەڵ كەســـایەتی ســـۆفی  ســـەرچاوەی مێژووی
ــەوە  ــەكان ئـ ــوو دەرەنجامـ ــر، هەمـ ــەاڵی هەولێـ ــی قـ و كۆنـ
دەســـلمێنن كـــە ســـوڵتان موزەفـــەر رۆژی چوارشـــەممە 18ی 
ـــر  ـــی هەولێ ـــردووە، میللەت ـــی ك ـــەزان كۆچـــی دوای ـــی رەم مانگ
لـــە )51(ەمیـــن رۆژی مردنـــی یـــادی ئـــەو كەڵەپیاوەیـــان 
ــو  ــووە، بەڵكـ ــردووە نەبـ ــەی مـ ــەو كات چلـ ــەوە و ئـ كردۆتـ
ـــو  ـــەر ئەوەشـــە تاوەك ـــر(، وە لەب ـــووە )ئەلیبی ـــن هەب )51(ەمی
ئەمـــڕۆ هەولێرییـــەكان رۆژی چوارشـــەممان دێنـــە ســـەر 
قەبـــری ســـوڵتان موزەفـــەر و دوعـــاو زكـــرو موناجاتـــی 
خۆیـــان لـــە ڕێـــی ئـــەو زاتـــە گـــەورەوە دەگەیەننـــە خـــوا.
ـــا  ـــااڵنی حەفت ـــو س ـــردوان تاوەك ـــن رۆژی م ـــی )51(ەمی نەریت
ـــی  ـــن ئەل ـــی دەڵێ ـــەكان پێ ـــە توركمان ـــر. ك ـــە هەولێ ـــووە ل هەب

ـــر. بی
ســوڵتان موزەفــەر وەســیەتی كردبــوو كــە پــاش مردنــی، 
ــە  ــای عەرەف ــەر چی ــوێنێك لەس ــە ش ــەو ل ــە مەكك ــی ببن تەرم
بنێژرێــت، دیــارە هــەوڵ دراوە وەســیەتەكەی جــێ بــە جــێ 
بكرێــت، تەرمەكــەی لەكاتــی حــەج كردنــدا لــە قەبرەكــەی قــەاڵ 
دەردەهێنــن و دەكەونــە ڕێــگا، بــەاڵم لەبــەر ئــەو گەرمایــەو ئــەو 
شــەڕو فیتنــە گەورەیــەی لــە باشــووری عێــراق و لــە جەزیــرەی 
مزەفەریــان  ســوڵتان  تەرمــی  هەبــووە،  بوونــی  عەرەبیــدا 

ــژراوە. ــر نێ ــە هەولێ ــتان و ل ــەوە كوردس ــارە هێناوەت دووب
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د. موحســـین حەمـــرا بۆمـــان دەگەڕێتـــەوە كـــە حاجـــی 
ـــی  ـــە خەڵك ـــایەتیەكی مەغریبی ـــە كەس ـــی ك ـــن ئەلفاس تەقیەدی
ـــەفەری  ـــەر س ـــوڵتان موزەف ـــی س ـــە زەمان ـــاس(ە، ل ـــاری )ف ش
ــردووە،  ــی كـ ــۆی باسـ ــی خـ ــە كتێبێكـ ــردووە، لـ ــی كـ حەجـ
ــە  ــوە كـ ــراوی بینیـ ــی هەڵكێنـ ــۆی قەبرێكـ ــاوی خـ ــە بەچـ كـ
كارمەندانـــی ئـــەو زەمانـــی چیـــای عەرەفـــات و مودیریەتـــی 
ـــب  ـــەری صاح ـــوڵتان موزەف ـــتنی س ـــۆ ناش ـــەج ب ـــای ح كاروب
اربـــل ئامادەكرابـــوو، وەكـــو رێزلێنانێـــك و جێبەجێكردنـــی 
وەســـیەتی ســـوڵتان موزەفـــەر گۆگبـــۆرو. بـــەاڵم بەداخـــەوە 
وەســـیەتەكەی جێبەجـــێ نەكـــرا لەبـــەر هـــۆكاری مێژوویـــی 

تایبەتـــی ئـــەو ســـەردەمە.



81

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

خێزانی سوڵتان موزەفەرەدینی گۆگبۆرو – میری اربل
ئەو ئافرەتە مەزنەی كە مێژوو فەرامۆشی كردووە

مێـــژوو هەندێـــك جـــار خیانـــەت لـــە هەندێـــك مرۆڤـــی گـــەورە 
كـــردووە، هەندێـــك جـــار بـــە ویســـت و پالنـــی خەڵكێـــك، 
و  ودابوونەڕیـــت  بـــارودۆخ  لەبـــەر  جاریـــش،  هەندێـــك 
فەرهەنگـــی كۆمەڵـــگاكان. ئێمـــە لـــە كوردســـتان وە بـــە 
تایبەتـــی لـــە مێـــژووی دەوڵەمەنـــدی قـــەاڵ و شـــاری هەولێـــر، 
ـــی الواز،  ـــك و هەوڵێك ـــد كتێبێ ـــە چەن ـــە ل ـــم جگ ـــم بڵێ دەتوان
هیـــچ كارێكـــی گـــەورەی هەمەالیانـــە لەســـەر مێـــژووی دێرێـــن 
ـــینی  ـــاش نووس ـــر نەكراوە.پ ـــەاڵ ی هەولێ ـــتانیەتی ق و شارس
ئـــەو كتێبـــەم، لەســـەر خەصڵـــە ت و كەســـایەتی حوكمـــی 
ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن زیـــن الدیـــن كچـــك عەلی،ناســـراو 
ـــاوەی  ـــە م ـــەری گۆگبۆروك ـــوڵتان موزەف ـــعید و س ـــو س ـــە اب ب
44 ســـاڵ لـــە قـــەاڵی هەولێـــر، حوكمێكـــی عادیلـــی كـــردوە 
ـــە ســـەروبەندی  ـــان بووە.ل ـــی خێرخـــواز و میهرەب وە مەلیكێك
ئامادەكردنـــی ئـــەو كتێبـــەم، كـــە تایبەتـــە لەســـەر ژیـــان و 
ــە  ــن بـ ــوڵتان موزەفەرەدیـ ــەی سـ ــەو خزمەتەگەورانـ كارو ئـ
میللەتـــی هەولێـــر و مرۆڤایەتـــی كردویەتـــی وە بەتایبەتـــی 

رابیعە خاتون مەلیك نە جمەدین ئەیوب شادی ئەیوبی 
)1164-1244( میالدی
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لـــە بـــواری نووســـینی مێـــژوو ی اســـالمی و باڵوكردنـــەوەی 
ئایـــن و ڕۆشـــنفیكری اســـالمی دا.لـــەو كاتـــەدا، نـــاوی 
رابیعـــە خاتوونـــم بینـــی، كـــە دەكاتـــە خێزانـــی ســـوڵتان 
موزەفـــەر، ڕێـــك ئـــەو قســـەیە م هاتـــە یـــاد، كـــە دەلێـــن 
ـــی  ـــەورە، ئافرەتێك ـــی گ ـــەر پیاوێك ـــەركەوتنی ه ـــت س ـــە پش ل
ـــوب  ـــن ای ـــاه نەجمەدی ـــی ش ـــون كچ ـــە خات ـــەورە هەیە.ڕابیع گ
الدینـــی  الشـــادی، خوشـــكی بچوكـــی ســـوڵتان صـــالح 
ئەیوبییـــە، لـــە ســـاڵی 560 هیجـــری/ 1164 میـــالدی لـــە 
ــوردە  ــكی زومـ ــا خوشـ ــق، هەروەهـ ــە دیمەشـ ــووە، لـ دایكبـ
ـــە )ســـت الشـــام( خانمـــی شـــام. ـــووە ب ـــووە ناســـراو ب خـــان ب
لـــە ســـاڵی 581 هیجـــری، ســـوڵتان صـــالح الدینـــی ئەیوبـــی، 
ڕابیعەخـــان بـــە مێـــرد دەدات، دەیداتـــە میـــری گـــەورەی 
ــن  ــوڕی موعیـ ــعود كـ ــعدالدین مسـ ــر سـ ــە، میـ ــەو زەمانـ ئـ
ـــی  ـــە كەســـایەتیە گەورەكان ـــووە ل ـــك ب ـــەر، یەكێ ـــی ئەن الدین
ـــر  ـــەوەی می ـــاش ئ ـــوورت، پ ـــی زۆر ك ـــۆ ماوەیەك ـــەوكات. ب ئ
ســـعدالدین مســـعود دەمرێـــت، ســـوڵتان صـــالح الدیـــن 
ـــوڵتان  ـــەڵ س ـــە گ ـــت ل ـــزی دەبێ ـــنایەتی بەهێ ـــی، ئاش ئەیوبی
مزەفەرەدیـــن گۆگبـــۆرو، وە یەكێـــك دەبێـــت لـــە جەنـــگاوەر و 
ســـەركردە ئازاكانـــی ســـوپای صـــالح الدیـــن. لەبـــەر نزیكـــی و 
ـــە  ـــل، رابیع ـــۆ ســـوڵتانی ئەرب ـــن ب خۆشەویســـتی صـــالح الدی
خاتونـــی پێـــدەدات و دەبێتـــە خێزانـــی ســـوڵتان موزەفـــەر.

لـــە ســـاڵی 585 هیجـــری / 1189 رابیعـــە خاتـــون و ســـوڵتان 
موزەفـــەر گۆگبـــۆرو پێكـــەوە دەبـــن و پەیوەندیەكـــی زۆر بـــاش 
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ــەرچاوە  ــوو سـ ــووە، هەمـ ــیان بـ ــی خۆشـ ــی خێزانـ و ژیانێكـ
ــون  ــە خاتـ ــە رابیعـ ــەن، كـ ــە وە دەكـ ــاس لـ ــەكان بـ مێژوویـ
ــە  ــووە بـ ــۆش بـ ــەر زۆر كەیفخـ ــوڵتان موزەفـ ــی سـ ی خێزانـ
ئاشـــنایەتی و زەواجـــی و ســـەفەری بـــۆ هەولێـــر و ژیانـــی لـــە 
ـــەوەی  ـــاش ئ ـــالدی، پ ـــاڵی 1190/586 می ـــە س ـــەاڵی هەولێر.ل ق
میـــر زەینەدالدیـــن یوســـفی كوچـــك عەلـــی بـــرای ســـوڵتان 
ــان،  ــل، هەردووكیـ ــە ئەربـ ــی، لـ ــی دووایـ ــەر كۆچـ مووزەفـ
ســـوڵتان موزەفـــەر و رابیعـــە خاتـــون، هاتوونەتـــە كوردســـتان 
ـــایەتیەكی  ـــون، كەس ـــە خات ـــل ژیاون.رابیع ـــەاڵی ئەرب ـــە ق و ل
بـــووە،  دڵبڵنـــد  كۆمەاڵیەتـــی و ڕوحســـوك و ســـەخی و 
خێروخێراتـــی هەبووە،ڕێـــك وەكـــوو ســـیفات و كەســـایەتی 
ســـوڵتان موزەفـــەر بـــووە، كتێبـــە مێژووییـــەكان، زۆر بـــە كـــە 
ـــە كار و  ـــدە باســـیان ل ـــەرە كـــردووە، هێن م باســـیان لـــەو ڕوب
خێـــرو و چاالكیەكانـــی ڕەبیعـــە خاتـــون نەكـــردووە. بەتایبەتـــی 
ئـــەو ســـااڵنەی لەتـــەك ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن ژیـــاوە لـــە 
قـــەاڵی هەولێر.لەگـــەڵ ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن یەكتریـــان زۆر 
خۆشوویســـتوە، دیـــارە رابیعـــە خاتـــون لـــە دیمەشـــق لـــە 
دایكبـــووە، بـــەاڵم لەبـــەر مێـــژووی ئەیوبیەكانـــی، زۆر هەولێـــر 
ـــووە  ـــان ب ـــچ و كوڕێكی ـــتوە، دوو ك ـــتانی خۆشوویس و كوردس
)صاحیبـــە- عاصیـــە- ســـعید(، لەبـــەر ئەوەشـــە ســـوڵتان 
ـــی  ـــد منداڵ ـــە عی ـــراو بوو،س ـــعید( ناس ـــو س ـــە )اب ـــەر ب موزەف
ـــردووە،  ـــاوە و زوو م ـــەوە نەژی ـــەاڵم بەداخ ـــووە، ب ـــی ب یەكەم
بـــەاڵم دوو كچەكـــەی مـــاون و بـــە مێردیـــان داون لـــە هەولێـــر. 
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ـــەك  ـــە قوتابخانەی ـــە- ل ـــاوی الصاحب ســـااڵنێك پاشـــان، ن
دەنێـــت، پـــاش مردنـــی ســـوڵتان موزەفەرەدینـــی گۆگبـــورو.
لـــە دەرەنجامـــی لێكۆڵنەوەكەمـــان لـــە ســـەر ژیانـــی ســـوڵتان 
موزەفەرەدیـــن، كـــە ڕێـــگام كەوتـــە ســـەر شـــوێنەواری 
ــە  ــارە لـ ــەر. دیـ ــوڵتان موزەفـ ــی سـ ــوون، ژنـ ــە خاتـ رابیعـ
تـــەك ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن، رابیعـــە خاتـــون، رۆڵ و 
كاری ڕاســـتەوخۆی لـــە خێـــر و خیـــرات و چاالكیـــی مرۆیـــی و 
ـــان  ـــاوان و نەخـــۆش و پەككەوت ـــران و لێقەوم ـــاوكاری فەقی ه
كۆچـــی  موزەفەرەدیـــن  ســـوڵتان  ئـــەوەی  هەبووە.پـــاش 
دووایـــی دەكات لـــە ســـاڵی 630 هیجـــری/1233 میـــالدی لـــە 
خانووەكـــەی خـــۆی لـــە خـــوارەوەی قـــەاڵی هەولێـــر، لـــە 
ـــتاكە  ـــە ئیس ـــز( ك ـــوە – الرب ـــان ووت ـــەكات پی ـــە ئ ـــەی ك ناوچ
قـــەاڵ.  خـــوارەوەی  لـــە  عارەبـــان،  گەرەكـــی  كەوتۆتـــە 
ســـوڵتانە رابیعـــە خاتـــوون، چـــاوی بەرایـــی نـــادات چیتـــر 
لـــە هەولێـــر بمێنێتـــەوە، دەگەرێتـــەوە، ماڵـــی باوكـــی لـــە 
ــە خاتـــون.  ــی رابیعـ ــی باوكـ ــی( ماڵـ ــق )دار العقیقـ دیمەشـ
دیـــارە صـــالح الدیـــن ئەیوبیـــی خوشـــكێكی تریشـــی هەبـــووە، 
ـــرودە  ـــاوی زوم ـــە دیمەشـــق، ن ـــووە ل ـــراو ب ـــش زۆر ناس ئەوی
ـــژووی  ـــات و مێ ـــە ئەدەبی ـــوریا و ل ـــە س ـــە ل ـــووە، ك ـــان ب خ
دیمەشـــق بـــە –ســـت الشـــام- ناســـراوە، واتـــە خانمـــی شـــام. 
ئەویـــش وەكـــوو رابیعـــە خاتـــون كەســـایەتیەكی كۆمەاڵیەتـــی 
و خیرخـــوازی و فەرهەنگـــی دیـــاری هەبـــووە، هـــاوكاری 
فەقیـــر و هـــەژاران و مندااڵنـــی كردووە.لـــە دیمەشـــق، رابیعـــە 
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خاتـــوون، بەشـــداری كـــردوە لـــە كاری خێرخـــوازی و فیركـــردن 
سەرپەرشـــتی  ئیســـالمی،  ڕۆشـــنبیری  باڵوكردنـــەوەی  و 

ــردووە . مزگەوتی-الموزەفەریـــە- ی كـ
كاتـــی خـــۆی ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن ی هاوســـەری ســـێ 
هـــەزار دینـــاری ناردبـــوو بـــۆ دروســـتكردنی لـــە دیمەشـــق 
ــع  ــاوی جامـ ــر، بەنـ ــە هەولێـ ــێوەكەی لـ ــوو هاوشـ وە وەكـ
ـــوو  ـــق وە وەك ـــە دیمەش ـــی ل ـــجد الموزەفەردن ـــە- مس الحنابل
ــە-  ــع الحنابلـ ــاوی جامـ ــر، بەنـ ــە هەولێـ ــێوەكەی لـ هاوشـ
ــەرووی  ــە ی سـ ــی صالحیـ ــە گەڕەكـ ــەڕی لـ ــجد الموزەفـ مسـ

ــتكردبوو.  ــە دیمەشـــق درووسـ ــیون لـ ــای قاسـ چیـ
ــوو  ــەن، وەكـ ــەوە دەكـ ــاس لـ ــەكان بـ ــەرچاوە مێژووییـ سـ
ــە  ــاڵێك، رابیعـ ــوو سـ ــر، هەمـ ــەاڵی هەولێـ ــێوەی قـ هاوشـ
خاتـــوون، وەكـــوو ســـوڵتان موزەفـــەر یـــادی لەدایكبوونـــی 
پێغەمبـــەری ئیســـالمی كردۆتـــەوە، بـــە هەمـــان ســـەلیقە و 

ــتان. ــە كوردسـ ــەوە لـ ــیوازی یادكردنـ شـ
رابیعـــە خاتـــون لـــە نزیكـــەوە، لەگـــەڵ خەڵكانـــی تـــری 
ئـــەوكات لـــە دیمەشـــق بەشـــداری كـــردووە لـــە ژیانـــی فیكـــری 
و فەرهەنگـــی و خیرخـــوازی و ئاینـــی دیمەشـــق، ســـەفەری 
حەجـــی كـــردووە، پاشـــان كـــە هاتۆتـــەوە دیمەشـــق، بـــە پـــارە 
ــی  ــە قوتابخانەیەكـ ــاری داوە، كـ ــۆی بڕیـ ــی خـ و ئیمكانیاتـ
گـــەورە و شایســـتە درووســـت بـــكات، بـــە نـــاوی كچـــە 
گەورەكـــەی خۆی.لـــە 628 هیجـــری، لـــە دیمەشـــق لەســـەر 
چیـــای –القاســـیون- لـــە گەڕەكـــی الصالحیـــە – ئیســـتاكە لـــە 
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ـــراد.  ـــك حـــی االك ـــن- نزی ـــن الدی ـــن –الرك ـــێ دەلێ دیمەشـــق پ
ــە-  ــە الصاحیبـ ــاوی مدرسـ ــەورەی بەنـ ــی گـ قوتابخانەیەكـ
درووســـتكردووە، كـــە ئـــەوكات بـــە شـــێوازێكی زۆر جـــوان 
و تەالرســـازی اســـالمی نـــاودار درووســـتكراوە، شـــێوازی 
میعمـــاری ئەیوبیەكانـــی تێـــدا بەرجەســـتە دەكرێت،رابیعـــە 
خاتـــون، خۆیشـــی سەرپرشـــتیاری كـــردووە تاوەكـــوو مردنـــی.
لەســـەر دەرگای ئـــەم قوتابخانەیـــە نووســـراوە )مدرســـة 
الصاحیبـــة- انشـــاها رابیعـــە خاتـــون اخـــت الســـلطان صـــالح 
ــالمی و  ــەی ئیسـ ــە وانـ ــەو قوتابخانەیـ ــي(. لـ ــن االیوبـ الدیـ
ـــن  ـــدراوە، چەندی ـــان خوێن ـــژوو و قورئ ـــالمی و مێ ـــی اس فیقه
قوتابخانـــەی  تێدابـــووە.  گـــەورەی  ئاینـــی  مامۆســـتای 
ــدا  ــەی تێـ ــت و وانـ ــوو ئیستاش،زانسـ ــە- تاوەكـ الصاحیبـ
ــیماكانی  ــە سـ ــك لـ ــە یەكێـ ــە لـ ــی یـ ــەوە وە بریتـ دەوترێتـ

شارســـتانی دیمەشـــق، قوتابـــی تێـــدا دەخوێنـــن.
ئیـــن خەلـــەكان، لـــە كتابەكـــەی خۆیـــدا، باســـی لـــە مردنـــی 
رابیعـــە خاتـــوون كـــردووە، دیـــارە هـــە تاوەكـــوو دەمرێـــت 
ـــەوەی  ـــە دیمەشـــق،پاش ئ ـــەوە ل ـــی ماوەت ـــی باوك ـــەر لەمال ه
تەمەنـــی دەگاتـــە هەشـــتا ســـاڵ، لـــە ســـاڵی 643 هیجـــری كـــە 
دەكاتـــە 1244 میـــالدی، رابیعـــە خاتونـــی خوشـــكی صـــالح 
ـــل كۆچـــی  ـــی ســـوڵتانی گـــەورەی ئەرب ـــی خێزان ـــن ئەیوبی الدی
دووایـــی دەكات، دیـــارە قوتابخانـــەی الصاحیبـــە- هێنـــدە 
خۆشەویســـت و گرینـــگ بـــووە الی، وەســـیەتی كـــردووە 
هـــەر لـــەو قوتابخانەیـــە بنێژرێت.لـــە ســـەر دیـــواری ئـــەو 
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ژوورەی كـــە مرقـــەدی رابیعـــە خاتونـــی تێدایـــە، لـــە ســـەر 
ـــۆ  ـــانەیەك ب ـــوو نیش ـــه( وەك ـــە اال الل ـــراوە )ال ال ـــەرد نووس ب
ـــە  ـــر ژوورەك ـــەاڵم دووات ـــە. ب ـــە مەزن ـــە ژن ـــەو كەڵ ـــەدی ئ مەرق
ـــە  ـــە. رابیع ـــی قوتابخان ـــادەی خوێندن ـــی س ـــە ژوورێك كراوەت
خاتـــوون لـــە یەكێـــك لـــەو ژوورانـــەی نـــاو قوتابخانەكـــە 
ـــووە،  ـــا ب ـــە بەتەنی ـــە ك ـــی زۆر، تەرم ـــا ماوەیەك ـــژراوە، ت نێ
وە بەشـــی ســـەرەوەی تەرمەكـــە الی قیبلـــە بـــووە، وە بەتەنیـــا 
لـــە ژورێكـــی قوتابخانەكـــە بـــووە، بـــەاڵم بەداخـــەوە، 
ـــداڵ  ـــە دیمەشـــق، من ـــە ل ـــەو قوتابخانەی ـــدارەی ئ ئیســـتاكە ئی
و قوتابیانـــی بردۆتـــە الی مەزارگـــەی ســـوڵتانە رابیعـــە 

خاتـــوون !!
ئـــەوەی بەرامبـــەر ئـــەو ژنـــە مەزنـــە دەكرێـــت بێحوورمەتیـــی 
ـــوریا و  ـــی س ـــە ڕۆژنامەكان ـــك ل ـــوو هەندێ ـــە، تاوەك مردووان
ـــە  ـــەو بێحورمەتی ـــە، باســـیان ل ـــە نووســـین و وێن دیمەشـــق ب
كـــردووە لەگـــەڵ قەبـــری رابیعـــە خاتـــوون، وێنـــە یەكیـــان 
باڵوكردۆتـــەوە كـــە چـــۆن یەكێـــك ســـەرپۆش وســـندوقی ســـەر 
تـــەرم و قەبـــری رابیعـــە خاتـــوون هەڵدەدەنـــەوە، منـــداڵ و 
قوتابیـــان لـــە نزیكـــی مەزارگـــەی رابیعـــە خاتـــوون وانـــە 
ــەر  ــە ئەگـ ــەم، كـ ــەوە دەكـ ــنیاری ئـ ــرەدا، پێشـ دەخوێنن.لێـ
بتوانییـــن، تەرمـــی ڕابیعـــە خاتـــوون، ژنـــی ســـوڵتانی 
گـــەورەی هەولێـــر، لـــە دیمەشـــقەوە بگوازینـــەوە تـــەك قەبـــر 
و مەزارگـــەی ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن گۆگبـــۆرو لـــە پایتەختـــی 
گۆگبـــۆرو،  موزەفەرەدیـــن  كوردستان.ســـوڵتان  هەرێمـــی 
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هەمـــان شـــێوەی هەولێـــر، مزگەوتـــی الموزەفەرییـــەی لـــە 
دیمـــەش درووســـتكردوە، وە رابیعـــە خاتـــون پـــاش گەڕانـــەوەی 
ــەی  ــتیاری مزگەوتەكـ ــاوكاری و سەرپەرشـ ــق هـ ــۆ دیمەشـ بـ
ســـەڵتەنەتی  مـــاوەی  وردەكاریەكانـــی  و  كردووە.مێـــژوو 
موزەفەرەدینـــی گۆگبـــۆرو، هیشـــتاكە پێویســـتی بـــە نووســـین 
و لێكۆڵینـــە وە و ئاشـــكراكردنی زیاتـــر و وورتـــرە، هیـــوادارم 
ـــوەی كاری  ـــە چوارچێ ـــر، ل نووســـەر و مێژوونوســـانی هەولێ
ئەكادیمـــی و مێـــژووی جیـــدی كاری زیاتـــری لەســـەر بكرێـــت.
هەولێـــر و قـــەاڵ دێرینەكـــەی، هەمیشـــە بێشـــكە و ســـەرچاوەی 
شارســـتانیەت و پێشـــكەوتن و ئاوەدانـــی بـــووە، دەبێـــت 

خزمەتـــی زیاتـــری پێشـــكەش بكرێـــت.
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زۆر كتێـــب و نووســـین و حیكایەتـــی جۆربەجـــۆر هەیـــە لەســـەر 
قەبـــرو مەرقـــەدی ســـوڵتان موزەفـــەر، بـــەاڵم هەموویـــان درۆ 
و درووســـتكراون، هەندێـــك لـــە مێژوونووســـان دەڵێـــن ئـــەو 
قەبـــرەی شـــەقامی ســـوڵتان موزەفـــەر لـــە هەولێـــر، قەبـــری 
ـــی  ـــی ســـوڵتانە، هەندێك ـــە باوك ـــی كوچـــك(-ە ك ـــن عەل زینەدی
دیكـــەش هـــەر بـــە مەبەســـتی خـــراپ و ســـڵكردنەوە بـــاس لـــەوە 
دەكـــەن كـــە ئـــەو قەبـــرە قەبـــری زینەدیـــن یوســـف نیالتگیـــن-ە، 

ـــن. ـــە ڕاســـت نی ـــەو حیكایەتان ـــچ ل ـــەاڵم هی ب
قەبـــری باوكـــی ســـوڵتان موزەفـــەر لـــە هەولێـــرە، لـــە هەولێـــر 
ــری  ــرە، قەبـ ــەاڵی هەولێـ ــاو قـ ــتانی نـ ــە قەبرسـ ــردووەو لـ مـ

ـــتین. ـــە فەلەس ـــریەیە ل ـــاری ناس ـــە ش ـــف – ل ـــن یوس زەینەدی
ـــەو  ـــی فیتن ـــووە، بوون ـــدە گەرمب ـــەو وەرزە هێن ـــەو ســـاڵ و ئ ئ
شـــەڕ و ئـــاژاوە، ڕێگربوونـــە لـــە جێبەجێكردنـــی وەســـیەتی 
ــەو  ــر، ئـ ــەوە هەولێـ ــە گەڕاوەتـ ــەر، تەرمەكـ ــوڵتان موزەفـ سـ
قەبـــرەی كـــە لـــە شـــەقامی ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن گۆگبـــۆرو 
لـــە هەولێـــر بەرامبـــەر باڵەخانـــەی پارێـــزگای هەولێـــری 
ـــەی  ـــرو مەنزڵگ ـــەزار و قەب ـــتان، م ـــی كوردس ـــی هەرێم پایتەخت

ســـوڵتان و ســـەرداری هەولێـــرە.
دوای مردنـــی ســـوڵتان موزەفـــەر، چـــراو ڕووناكـــی لـــە قـــەاڵی 
هەولێـــر خامـــۆش دەبێتـــەوە، ئاســـمانی قـــەاڵ ماتەمینـــی 
دەبێـــت، هەولێـــر كەســـایەتیە كـــی زۆر گـــەورەو كاریگـــەر 

لەدەســـت دەدات.

هەقیقەتی مەرزار و قەبری سوڵتان موزەفەر گۆگبۆرو 
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ســـوڵتان  ئەربـــل،  خاوەنـــی  و  ســـەردار  و  ســـوڵتان 
ـــرس  ـــە خوات ـــاك و ل ـــی پ ـــۆرو، پیاوێك ـــن گۆگب موزەفەرەدی
و خاوەنـــی ئەخـــالق و ڕەوشـــت بـــەرز بـــووە، نوێژكـــەرو 
ــووە، دڵ و دەروون  ــر بـ ــواو زیكـ ــی تەقـ ــر و ئەهلـ ڕۆژو گـ
ــونەت و  ــی سـ ــدارو ئەهلـ ــری ئیمانـ ــووە، الیانگیـ ــاك بـ پـ
ــان و  ــە زانایـ ــی بـ ــووە، زۆر كەیفـ ــالم بـ ــی ئیسـ جەماعەتـ
ـــزی  ـــووە، ڕێ ـــەردەمە هات ـــەو س ـــی ئ ـــەر و منەورەكان نووس
لـــە زانـــا و دانـــا و عیلـــم گرتـــووە، لـــەو زەمانـــەدا چەندیـــن 
نووســـەر و مێژوونـــووس و كەســـایەتی نـــاودار لـــەالی 
كارمەنـــدو وەزیـــر بوونـــە، بـــۆ نموونـــە ئیبـــن مســـتەوفی 
ـــووە،  ـــت ب ـــان بەدەس ـــەالت و كاری ـــەكان، دەس ـــن خەل – ئب
ســـوڵتان موزەفـــەر گوێـــی لەڕاوێژكارانـــی گرتـــووەو پرســـی 

پێكـــردوون. 
و  نووســـەر  هـــاوكاری  زۆر  موزەفـــەر  ســـوڵتان 
بـــە  حـــەزی  زۆر  داوە،  ئەوكاتـــی  مێژوونووســـانی 
ـــەكان  ـــە مێژوویی ـــە شـــیعر و كتێب ـــن ل ـــەوەو گوێگرت خوێندن
ـــتی  ـــر زانس ـــە هەولێ ـــەدا ل ـــەو زەمان ـــا ل ـــردووە، هەروەه ك

شـــەرع و فیقهـــی ئیســـالمی زۆر پێشـــكەوتوو بـــووە.
ــی  ــوڵتان، یارمەتـ ــەرای سـ ــەر و سـ ــەڵتەنەتی موزەفـ سـ
نووســـەر و مێژوونوســـان و مونـــەوەر و پیاوانـــی فیكـــر و 
ـــەو  ـــدەی داون، ئ ـــردوەو داڵ ـــتگیریانی لێك ـــی داوە، پش ئاین
ـــی  ـــری– ئاین ـــی فیك ـــە مەركەزێك ـــر، بۆت ـــەاڵی هەولێ ـــە ق كات

ـــە. ـــە ناوچەك ـــەورە ل گ
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بۆ نموونە: 
ـــری  ـــەنجەر- حاجی ـــن س ـــن ئب ـــر ئەربیلی-زای ـــن زەهی - ئب
ئەربیلی-ئبـــن یونـــس ئەربیلی-عەلـــی بـــن عیســـا ئبـــن 
ـــو ئەلهیجـــا  ـــن ســـالح شـــەهرەزوری- ئەب ـــی- ئب فخـــر ئەربیل
ئەلســـمین ئەلئەمیـــر حســـامەدین - ئەلحســـن ئبـــن موحەممـــەد 
ئبـــن ئەحمـــەد نجـــاد ئەربیلـــی- عیســـا ئبـــن ســـەنجەر 

ئەربیلـــی- ابـــن المســـتوفی – ابـــن خلـــكان-
ـــەركردە  ـــن س ـــۆرو، گەورەتری ـــن گۆگب ـــوڵتان موزەفەرەدی س
ـــی  ـــڕۆژە و خیرات ـــووە، كارو پ ـــە ب ـــەو ناوچەی ـــوڵتانی ئ و س
ســـەڵنەتەتی حكومـــی نەوەكـــو تەنهـــا بـــۆ هەولێـــر و قـــەاڵ 
ـــیدا، ڕۆڵ  ـــی عەباس ـــتی خەالفەت ـــەر ئاس ـــو لەس ـــووە، بەڵك ب
ــەوەی  ــاوكاری باڵوكردنـ ــووە، زۆر هـ ــۆی هەبـ ــوێنی خـ و شـ
دینـــی ئیســـالم و مەولودنامـــەی پێغەمبـــەر و یارمەتیدانـــی 
ــەوەچوونی  ــەرەو پێشـ ــاوكاری بـ ــردووە، هـ ــاوان كـ لێقەومـ
ــەی  ــردووە، هاوكاریـ ــە كـ ــی ناوچەكـ ــی میللەتانـ مەعریفەتـ
ـــل گەیشـــتۆتە حیجـــاز و شـــام،  ســـەدەقەكان ســـوڵتانی ئەربی
ـــی  ـــاوو ناوبانگ ـــی ئیســـالمی ن ـــەی جیهان ـــە زۆر شـــوێنی دیك ل

ســـوڵتانی هەولێریـــان بیســـتووە.
ئبـــن مســـتەوفی كـــە وەزیرێـــك و ڕاوێژكارێكـــی گـــەورە بـــووە 
ـــەاڵی  ـــاو ق ـــی لەن ـــن ماڵیش ـــوڵتان موزەفەرەدی ـــی س ـــە دیوان ل
ـــدا،  ـــی و رووداوێك ـــی چیڕۆكێك ـــە دەرەنجام ـــووە، ل ـــر ب هەولێ
ــاری  ــت و زامـ ــتویەتی بیكوژێـ ــەوەی پیاوێـــك ویسـ ــاش ئـ پـ
ـــەر دەكات،  ـــاواری ســـوڵتان موزەف ـــن مســـتەوفی ه دەكات، ئب

ـــێت: ـــی شـــیعر دەنووس ـــد بەیتێك چەن
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سوڵتانی گەورەم 
ئەی ئەو شایەی كە لە بكوژی ببڕی تۆ 

مەریخ تا ئێستا سەری سوڕماوە 
ئایاتی بەخششت ئەوەندە پتەو و نازڵ بووە

هیچ ناسیخ و مەنسووخی تێدا نەماوە
دادم بپرسە، دەردێ كە دووچاری بووم

ئەوەندە چەپەڵ مەگەر مێوو بیگێڕێتەوە
شوێنێكە من تێیدا لە دایكبووم

ــو  ــە وەكـ ــتەی چەورمـ ــتراوم و جەسـ ــی بەسـ ــەم برینـ بەڵگـ
ســـاوا

هاوارە سوڵتانم هاوارە...
ابـــن المســـتوفی، وەزیـــر و نووســـەر و مێژوونوســـی ســـوڵتان 
ـــەڵتەنەتی  ـــی س ـــە دیوان ـــدا، ل ـــووە، لەهەمانكاتت ـــەر ب موزەف
ــەو  ــوو ئـ ــتكردنی هەمـ ــین و یاداشـ ــی نووسـ ــل- خەریكـ اربـ
زانیـــاری و نـــاوی ئـــەو كەســـایەتیانەی نووســـیووە كـــە 
هاتوونەتـــە هەولێـــر و كوردســـتان. وە ابـــن المســـتوفی لـــە 
ـــەم  ـــەوە ب ـــووە ئ ـــل( هات ـــخ ارب ـــاوی ) تاری ـــە ن ـــدا ك كتێبەكەی
ـــاری  ـــتكردنی زانی ـــر یاداش ـــە زیات ـــووە، چوونك ـــێوەیە هات ش
ئـــەو كاتەیـــە، لـــەو زەمانـــەدا یاداشـــتی سیاســـی بـــووە، 
وە لەبـــەر ئـــەوەی ســـەڵتەنەتی اربـــل- ســـیمای فەرهەنگـــی 
ـــتوفی  ـــن المس ـــر اب ـــە زیات ـــووە، بۆی ـــر ب ـــەی زیات ـــەو زەمان ئ
گرینگـــی بـــە شـــاعیران و نووســـەران و زانایانـــی ئاینـــی داوە.
تاریـــخ اربـــل- زیاتـــر یاداشـــتی سیاســـی ســـوڵتان موزەفـــەر 

بـــووە كـــە لەالیـــان ابـــن المســـتوفی نووســـراوە.
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ســوپای  بەهێــزی  ســەركردەیەكی  موزەفــەر،  ســوڵتان 
ــاوی  ــەوەی ســالحەدین ن ــەر ئ ــووە، لەب ــی ب ســالحەدینی ئەیوب
ــك  ــەزەم- كاتێ ــك ئەلموع ــوو – ئەلمل ــن ناوب ــە موزەفەرەدیی ل
دەینێرێتــە هەولێــر و حوكــم دەكات، ئــەو ســەردەمە ئەیوبیــەكان 
هاوشــێوەی ئەوڕوپا، ناو و نازناوی گەورەیان لەســەركردەكانی 
خۆیــان دەنــا، ســوڵتان موزەفــەر شــەڕكەرێك و ســەركردەیەكی 
بەهێــز بــوو لــە جەنــگ و لەحوكمــدا، هەرگیــز لەهبــچ شــەڕێكدا 
تینــدا، ســوڵتان  گــەورەی حــە  لــە شــەڕی  نەیدۆڕانــدووە، 
ــی  ــی ســالحەدین ئەیوب ــەر بەشــێوەیەكی بەرچــاو تێڕامان موزەف
بــۆ خــۆی ڕاكێشــاو ئەیوبیــی زۆر پــێ دڵخــۆش بــوو، لــە یەكێــك 

ــوو. ــی ســالحەدین ب لەســەركردە نزیكەكان
ــە  ــر، ل ــااڵی ســەڵتەنەتی هەولێ ــول و ئ ــارە و پ ــە پ ــە ل بێجگ
موزەفەریــان  ســوڵتان  نــاوی  مزگــەوت  خوتبەكانــی  هەمــوو 
ــادگاری ســەڵتەنەتی  ــەدا، ئ ــەو زەمان ــی ئ ــە نامەكان ــاوە، ل هێن

وهەیبەتــی هەبــووە لــە هەولێــر و ناوچەكــەدا.
ــان  مەلیــك و كەســایەتی جیهانــی اســالمی ســەردانی هەولێری
كــردووە – لــە یاداشــتە سیاســیەكەی ابــن المســتوفی- هاتــووە.
ســیماو كەســایەتی ســوڵتان موزەفــەر، بریتــی بــووە لــە 
ــەركەوتن  ــان و س ــاوكاری مەزڵوم ــی و ه ــی و هەماهەنگ ئازایەت
و  ئیحســان  و  عــەدل  و  خێــرات  خێــرو  و  زاڵمــان  بەســەر 
ســەخاوەتێكی ڕادەبــەدەر، هەروەكــو مێژوونــووس ئبــن خەلەكان 
لــە كنێبەكــەی ئــەودا تەدوینــی كــردووەو خــۆی لــە دیوانــی 

سیماكانی دەوڵەتداری سەڵتەنەتی ئەربل
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فەرهەنگــی  و  سیاســی  كاری  بــووەو  مەزەفەرەدیــن  ســوڵتان 
كــردووە. ئیــن ئەلمســتوفی یاداشــتی سیاســی ئیمارەتــی اربــل و 
ســوڵتان موزەفــەری نووســیوەتەوە، ئــەو كتابــەی كــە  بەنــاوی:

»تاریخ اربل- نباهة البلد الخامل بما ورده من االماثل«  
ــاغ  ــی ب ــارەزایی واڵت ــیاری و ش ــل- هوش ــژووی ارب ــە : مێ وات
و گوڵوگوڵــزاران لــە الیــان ئــەو كەســایەتی و شــەخصیاتانەی 

ــل. ــە شــاری ارب هاتوونەت
ئــەو كتێبــە بریتــی بــووە لــە نووســینەوەی مێژووی پڕ شــانازی 
ــە یاداشــتی- ــەو كتێب ــە، ئ ــی ئێم ــە بۆچوون ــر، ب شــاری هەولێ
و  موزەفەرەدیــن  ســوڵتان  فەرهەنگی-كۆمەاڵیەتــی  سیاســی- 

ــل-ە. ــی ارب ئیماڕەت
ئــەو زەمانــە ســەركردەكان پــارەو یارمەتیــان، تەنیــا دەدا 
شــاعیرو هونەرمەنــدەكان، كــە شــیعریان بــە بااڵی ســەركردەكان 
دەوت و بــەاڵم ســوڵتان موزەفەرەدیــن، یارمەتــی و ســەخەواتی 
بــۆ گشــت چیــن و توێــژ و هاواڵتیــان مەملەكــەت بــووە، فەقیــر و 
ڕۆشــنفیكران و زانایانــی خۆشویســتووە، ڕۆژانە نــان و خواردنی 
داوەتــە خەڵكــی فەقیــر و لێقەوماوانــی شــار و وتویەتــی كــە 
ئــەو كارانــە واجبــی خۆیەتــی، هەمــووی بەپــارەو پولــی ســوڵتان 
بــووە، دەســتكاری پــارەی دەوڵەتــی نەكــردووە، نەخۆشــخانەو 
بــۆ  پێویســتی  دروســتكردوەو هەمــوو  پەككەوتوانــی  شــوێنی 
دابینكــردوون و خۆشــی بــەدرەوام زیارەتــی ئــەو شــوێنانەی 

كــرددوە.
هەولێریشــی  موزەفــەر  ســوڵتان  ســەخاوەتی  ســنووری 
تێپەڕانــدووە، پــارەو پولــی ناردۆتــە واڵتانــی ئەوڕوپــا، هەرچی 



95

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

موســڵمانان  مەملەكەتــی  عەبــدی  و  دەستبەســەر  و  زیندانــی 
هەیــە، ئــازادی هەندێكیانــی كڕیتــەوە، كاروان ســەرای گــەورەی 
دروســتكردووە، بــۆ ئــەو كەس و میوانانەی یــان ئەو قافیلەنانەی 
هاتوونەتــە هەولێــر، بــۆ ماوەی ســێ ڕۆژ توانیوتیــان بمێننەوەو 

ــان دراوەتــێ. ــەن و نانی ئیســراحەت بك
ــدا زانــاو مــەالی  دوو قوتابخانــەی ســۆفی دروســتكردووە، تێی
ــر،  ــەو كات هەولێ ــەوە، ئ ــان وتووت ــەی دینیی ــا وان زۆر بەتوان
بنكەیەكــی بەهێــز و درەوشــاوە بــووە لــە پەخشــی فیقهــو زانســت 
و قورئــان و مەولودنامــەی پێغەمبــەر ودینــی ئیســالم، ســوڵتان 
وخۆشــی، كەســایەتیەكی ســۆفی بووەو زۆر ڕێزی لە دەروێشــان 

و ســۆفیگەراو و ئەهلــی تەقــواو و ئیمانــداران گرتــووە.
ســوڵتان موزەفــەر ماڵێكــی هەبــووە لــە خــوارەوەی قــەاڵ، بەاڵم 
ــر  ــەاڵی هەولێ ــاو ق ــەورەو ســەرای ســەڵتەنەتی لەن ــی گ دیوانێك
مــەالو  ڕاوێــژكارو  وەزیــرو  لەگــەڵ  ڕۆژێــك  هەمــوو  بــووە، 
مێژوونووســانی مەملەكــەت دانیشــتوون و ئیــدارەی گیروگرفــت و 

ــردووە. ــان ك بارودۆخــی میللەتی
ســوڵتان موزەفەرەدیــن گۆگبــۆرو، كەســایەتییەكی سیاســی 
ــەرەتاكانی  ــە س ــەر ل ــووە، ه ــەت ب ــاوی دەوڵ ــر و پی و موفەكی
ــەی  ــە الیان ــەواوی هەم ــتگیریەكی ت ــارە پش ــۆی، دی ــی خ حوكم
ســوڵتان ســالحەدین ئەیوبــی هەبــووە، هــاوكاری سیاســی- 
ئابــووری – ئیــداری – ســەربازی – هەواڵگیــری وەرگرتــووە لــە 

ســالحەدین و دەوڵەتــی ئەیوبیــەكان.
ســوڵتان موزەفــەر، وەزیــری لێهاتــوو و بەتوانــای هەبــووە، 
یەكەمییــن بنەماكانــی دەوڵەتــی دانــاوە لــە قــەاڵی هەولێــر، زۆر 
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ــەروەری داوە،  ــی و دادپ ــداری و مال ــی ئی ــە بوارەكان ــی ب گرینگ
لــەو زەمانــەدا دەزگاو وەزیفــەو پلــەی وەزیفــی - دەوڵەتــی 

ــە: ــۆ نموون دروســتكردووە، ب
نامــە  عەریزە-نووســەری  حیجابە-كاتــب  وەزیــر-  میــر- 
بەیــت  ئیدارەكار-خەزینــە-  سەرپەرشــتكار-  فەرمییــەكان- 

دیــوان دیــوان- ئســتیفا- ســەرۆك  ئەلمــال-دادگا- 
ــووە،  ــالمی ب ــگای ئیس ــەر كۆمەڵ ــوڵتان موزەف ــەردەمی س لەس
بــۆ یەكەمیــن جــار لــە قــەاڵی هەولێــر كۆمەڵــگای مەدەنــی  
ــووە   ــووە، دامــو دەزگای دەوڵــەت هەب موئەسەســات  دروســت ب

ــە: ــۆ نموون ب
1- دیوانــی موڵكانــە )دیــوان الخــراج( 2- دیوانــی پۆســتە 
)دیــوان البریــد(  3-  دیوانــی ســكااڵ )المظالــم( 4- دیــوان نامــە 
)نامــە فەرمیەكانــی ســوڵتان( 5-دیوانــی خەرجیــەكان )النفقــات( 
ــی  ــاندن 8-دیوان ــی نەخش ــم( 7- دیوان ــۆر )الخات ــی م 6-دیوان

ــران. ــی قەی ســەدەقات 9-دیوان
ــاوی  ــەر پی ــوڵتان موزەف ــە س ــت ك ــان دەردەكەوێ ــەش بۆم بەم

ــووە. ــودەزگا ب ــەت و دام دەوڵ
ــتنی  ــووەو ڕێكخس ــزی هەب ــری بەهێ ــا دەزگای هەواڵگ هەروەه

ــووە. ــی هەب ــكەری و زیندان عەس
لەگەڕەكــی ســەرای قــەاڵی هەولێــر، بەندیخانەیــەك هەبــووە 
ــەی  ــاوی بەندیخان ــی دەكات ن ــتوفی( باس ــن المس ــو )اب هەروەك

ــووە. ــارە ب ــن و مەغ ــر زەمی ــووە. لەژێ ــی- ب -حەلەب
ئــەو بەندیخانەیــە یەكەمیــن بەندیخانــە بــووە لەهەولێــر. 

پاشــان بەندیخانــەی هاودیــان دروســت كــراوە.
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لەســەردەمی ســوڵتان موزەفەریــش وەكــوو هــەر ئیمارەتێــك و 
ســەڵتەنەتێكی تــر، دادگا و زینــدان هەبــووە، لە قــەاڵی هەولێر، 
ــات، وە  ــەوە و تەحقیق ــۆ لێپیچین ــووە، ب ــەت هەب ــوێنی تایب ش
زیندانیانیــان ئــەو كات، برتۆتــە قــەاڵی هافتیــان- كــە ئێســتاكە 
پێــی دەڵێــن هەودیــان، تاوەكــوو ئێســتاكەش شــوێنەواری ئــەو 

قەاڵیــە مــاوە لــە كوردســتان.
ســوڵتان موزەفەرەدیــن گۆگبــۆرو،دوو ڕاوێــژكار و وەزیــری 
بەتوانــا و ئــازای هەبــووە، ناویــان )موخڵیــص و بەرنەقــش 
ــش  ــەوی تری ــت و ئ ــڵمان بێ ــان موس ــت، یەكێكی ــووە ( پێدەچێ ب
مەســیحی، هەردووكیــان، بەڵێنیــان دابــوو، داكۆكــی لــە قــەاڵ و 

ــان. ــە خوێنی ــن دڵۆپ ــوو ئاخیری ــەن تاوەك ســوڵتان بك
لــە ڕێــگای ئــەم لێكۆڵینەوەمــان، بۆمــان ئاشــكرا دەبێــت، 
كــە ئەزموونــی حكومڕانــی ســەڵتەنەتی ســوڵتان موزەفەرەدینــی 
گۆگبــۆرو، پێــش ســەڵتەنەتی عوســمانیەكان بوونــی هەبــووە، 

ــووە. ــد ب ــی دەوڵەمەن ئەزموونێك
شارســتانیەتی قــەاڵی هەولێــر، وەكــوو تیشــكی خــۆر هەمــوو 

ناوچەكــەی گرتۆتــەوە.
كەســایەتی ســوڵتان موزەفــەر و ئەزموونــی حوكمڕانیەكــەی 
شایســتەی نووســین و ئەنجامدانــی چەندیــن لێكۆڵینــەوەن، 
بــەاڵم ئێمــە داوای لێبــووردن لــە ســوڵتان موزەفــەر دەكەیــن كــە 

ــراوە.. ــان پێك ــەر هێندەم ه
هیــوادارم نووســەر و مێژوونوســانی تــر بێــن و كاری ئێمــە 

ــەن. ــەواو بك ت
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ــەم ال  ــەم كتێب ــی ئ ــەی نووســین و ئامادەكردن ــك بیرۆك كاتێ
ــی  ــەو قەناعەتێك ــەو بابەت ــی ئ ــەر گرینگ ــوو، لەب ــت ب دروس
تــەواوم لەســەر كەســایەتییەكی خــاوەن كاریزمــای گــەورە 
ســوڵتانی  لەســەر  لێكۆڵینــەوە  و  نووســین  دەنووســم، 
ــین و  ــل، نووس ــری ئەرب ــەر، می ــوڵتان موزەف ــان، س گەورەم
ــژووی  ــل، مێ ــی ئەرب ــژووی مەملەكەت ــوو لەســەر مێ ــەڕان ب گ
دەوڵەمەنــدو پــڕ شــانازی شــاری هەولێــر، كۆنترییــن شــاری 
ــەك  ــت لیژنەی ــوو دەبێ ــم واب ــەوە، پێ ــەر ئ ــی، لەب مرۆڤایەت
لەچەنــد كەســانیك وەكــو شــارەزاو خــاوەن بەرهــەم و ئەهلــی 
فیكــر و هەولێریەكانیــش لــە گەڵمدابن و ســوودم لەو نووســین 
ــتی  ــەوە بەپێویس ــەر ئ ــووە، لەب ــاری وەرگرت ــب و زانی و كتێ
دەزانــم سوپاســێكی گەرمیــان بكــەم و ئەوانیــش، شــانازی 

ــەدا. ــەو كتێب ــە ل ــداریكردنیان هەی ــین و بەش نووس
 ســەنعان ئەحمــەد ئاغــای قەســاب كــە مــاڵ و كتێبخانەكــەی 
وااڵ كردبــوو، زۆر زانیــاری گرینگــی بــۆم تەدوویــن كــرد. 
هەروەهــا سوپاســی گەرمــی بەڕێــز مــازن بیــالل عەزیز قەســاب 

دەكــەم بــۆ هــاوكاری و پشــتگیری.
و  مێژوونــووس  گــەورە  حەمــڕە،  موحســین  دكتــور   
ــە  ــتان ك ــای كوردس ــە ئەكادیمی ــدام ل ــۆو ئەن ــتای زانك مامۆس
هەمــوو نووســین و باڵوكــراوە كتێبەكانــی خــۆی پێــدام و 
وەكــو ســەرچاوەیەكی گرینگــی ئــەم كتێبەمــە، دكتۆر موحســین 
زۆرتریــن نوســین و لێكۆڵینــەوەی لەســەر ســوڵتان موزەفــەر 
و مێــژووی هەولێــر نووســیوە، بــەاڵم ئێمــە لەگــەڵ ســەرجەم 

سوپاسنامە
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ــە  ــتمان ب ــە پش ــن، ئێم ــەو نی ــی ئ ــن و دەرەنجامەكان تێڕوانی
ســەرچاوەی دیكــەو مێــژووی گێڕانەوەی كەســایەتیە گەورەكان 
و شــارەزاكانی هەولێــر بەســتووە، دیــارە بەشــێكی گــەورەی 

ــووە. ــەفەهی ب ــی ش ــر، مێژوویەك ــژووی هەولێ مێ
دكتــۆر ئومێــد ئەحمــەد جوزلــی، پســپۆڕ و شــارەزا لــە 
ــی  ــوڵتان ئەرك ــای س ــینی كرۆنۆلوژی ــە نووس ــە ل ــژوو، ك مێ
نووســینی بینیــوە مەمنونیمــە، هەروەهــا بەدرێژایی نووســینی 

ــووە. ــدا ب ــەم لەگەڵم كتێبەك
دكتــۆر اومیــد الجوزلــی االربیلــی كتێبێكــی لەســەر مێــژووی 
هەولێــر نووســیوە، بەناونیشــانی ) تاریــخ التــرك و التركمان 

فــی اربــل( كــە لەالیــان دەزگای التفســیر باڵوكراوەتــەوە.
مامۆســتا عەبدولهــادی ســولیمان قەســاب، زۆر نووســین و 

زانیــاری و وێنــەی نایابــی باڵوكردۆتــەوە.
ــین و  ــە نووس ــی، ب ــدی موفت ــاد ئەفن ــمان ڕەش ــز عوس بەڕێ

ســەرچاوە زۆر هــاوكاری كــردووم 
سوپاســی گەرمــی مامۆســتاو پارێــزەر یونــس حــەداد دەكــەم، 
كــە دوو مەولودنامــەی زۆر جوانــی خســتە بــەر دەســتم، كــە 

كۆنترییــن مەولودنامــەی توركمانییــن.
زۆر سوپاسی گەرمی برای بەڕێزم کاک ضیاء، عوزێری دەکەم 
له دەزگا و ئاژانسی هەواڵی تورکمانی و  ڕۆژنامەی تەبا-ی 

شاری هەولێر بۆ هەموو ئەو  هاوکارییانەی بەڕێزیان
مامۆستا مەال شێرزاد موحەممەد -ئیمام و خەتیب و نووسەری 
نووسینی  و  كتێب  چەندین  هەولێر،  شاری  توركمانی  دیاری 

مێژووی كۆنی لەسەر شار و قەاڵی هەولێر نووسیوە.
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نووسەر و ڕۆژنامەنووسن نازم ئەلسایغ 
بەڕێــز كاك زیــاد حەیــدەر، برادەرێكــی منداڵیمــە، نیگاركێش 
و ئەندازیــار، ئەركــی نووســینی ناونیشــانی كتێبەكەی گرتۆتە 

ئەســتۆی خۆیی و وێنەیەكی شایســتەی پێشكەشــكردم.
كاك كاوە فــارس قەاڵتــی، زۆر هــاوكاری كــردووم و چەندیــن 

بەڵگەنامــەو كتێبی خســتە بەردەســتم.
كاك ســاالر ئەربیلــی، كەســایەتی سیاســی توركمانــی و 

نووســەر و ڕۆشــنبیرێكی هەولێــرە 
ئەعــزەم  هەولێــر،  شــاری  خۆشەویســتی  كەســایەتی 

ئەفنــدی عەبدولكەریــم 
سوپاســی و دەستخۆشــی لــە كاك بورهــان یاراڵــی شــاعیر 
ــردووم  ــاوكاری ك ــە زۆر ه ــەم، ك ــان دەك ــنبیری توركم و رۆش
هەروەهــا كاك دالوەر بــازرگان، كــە ئارشــیفێكی زۆر گــەورەی 

خســتە بەردەســتم لــە وێنــەی كــۆن و نــوێ ی هەولێــر.
كاك ســالح نورەدیــن ئەلبیاتلــی ئەربیلــی ناســراو بــە ســالح 
نورەددیــن گاگــۆ – ســالح نورەدیــن ئەلبیاتــی. تاوەكــوو 
كــردووە  گفتووگۆمــان  پێكــەوە  كتێبــەم  ئــەو  تەواوكردنــی 

لەســەر ووردەكاریــە مێژووییــەكان.
ــی  ــاعیری توركمان ــرەت-ی ش ــام حەس ــی كاك حیس سوپاس
هەولیــری دەكــەم كــە شــیعرەكانی رەشــادە افنــدی، تایبەتــە 
بــۆ كتێبــە كردۆتــە توركمانــی، ئــەو هۆنراوەیــەی كــە چیڕۆكی 
كتێبــی  لــە  دەگێڕێتــەوە.  موزەفــەر  ســوڵتان  خەونەكــەی 

ــراوە. ــەوە وەرگی ــوردی ی ــەی ك مەولودنام
بــرای بەڕێــزم مامۆســتا مــەال فوئــاد نــادر موحەممــەد بەننــا 
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- ئەربیللــی، كەســایەتی ئاینــی شــاری هەولێــر، وەكــو 
ســەرچاوەیەكی مێژوویــی و ئاینــی ســوودم لێوەرگرتــووە.

سوپاســی هونەرمەندی كورد كاك یاســین حەســەن دەكەم لە 
واڵتــی ئەڵمانیــا، كــە وێنەیەكــی تایبەتی ســوڵتان موزەفەرمی 
بــۆ كێشــا و لــەو كتێبەمــدا بــەكارم هێنــاوە، یاســین حەســەن 
كــە بەئەســڵ كەركوكیــە لــە واڵتــی ئەڵمانیــا دەژی و ســااڵنێك 
ــە  ــەر ك ــەی ســوڵتان موزەف ــۆی وێن ــاوە. تابل ــر ژی ــە هەولێ ل
لەســەر بەرگــی كتێبەكەمــان دایــە بەدیــاری بــۆ كێشــاوە، ئــەو 

وێنــەی پێوانــەی 32-50 ســم الی نووســەر پارێــزراوە.
لــە كۆتاییــدا دەبێــت سوپاســی گەرمی نووســەر و ڕۆشــنبیری 
شــاری هەولێــر بكــەم، مامۆســتا جەمــال گردەســۆری كــە زۆر 
ــەم  ــەو كتێب ــی ئ ــەوە و هەڵەچنیین ــە پێداچوون ــوو ب ــدوو ب مان

دونیایــەك سوپاســی دەكــەم. 
شــاخەوان  كاك  قەدرزانــی  و  گــەرم  سوپاســی  هەروەهــا 
جەعفــەر خۆشــناو لــە چاپخانــەی وەزارەتــی ڕۆشــنبیری 
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان، كــە هــاوكاری كــردم بــۆ 
دیزایــن و ڕێكخســتنی بــەرگ و ناوەرۆكــی ئــەو كتێبــەم.

كاك  خۆشەویســتم  بــرای  بێپایانــی  گەرمــی  سوپاســی 
فەیســەڵ نورەدیــن ســەعاتچی ئەلدەبــاغ دەكــەم كــە مامۆســتا 
و نووســەرو تێكۆشــەرێكی شــاری هەولێــرە، ئەركــی پێشــەكی 
نووســینی خســتە ئەســتۆخۆی كــە بــە حەقیقــەت جێــگای 

فەخــرو شــانازیمە.
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ئـــەم  مێژووییەكەمـــان  لێكۆڵینـــەوە  دەرەنجامـــی  لـــە 
زانیاریـــە نوێیانـــە دەربـــارەی ژیـــان لـــە دایـــك بـــوون و مـــردن 
و كارەخێرخوازیـــەكان و كەســـایەتی ســـوڵتان موزەفـــەر 

ــن: ــكرا دەكەیـ ئاشـ
ســـوڵتان موزەفەرەددیـــن زیـــن الدیـــن عەلـــی كچـــوك ) 
ـــاوەی 45 ســـاڵ  ـــۆ م ـــر، ب ـــەاڵی هەولێ ـــری ق 1154- 1233(، می
ـــدارە و ســـەرۆكایەتی ئیماڕەتێكـــی كـــردووە، وە حوكمێكـــی  ئی
عـــادل و ڕەشـــید و پـــاك و زێڕێنـــی بەخشـــیوەتە مێـــژووی پـــڕ 

ـــر . ـــاری هەولێ ـــەاڵو ش ـــانازی ق ش
پـــاش 866 ســـاڵ بەســـەر تێپەڕبوونـــی لەدایكبـــوون و حوكمـــی 
ســـوڵتان موزەفەرەددینـــی گۆگبـــۆرو، هەندێـــك زانیـــاری 
نـــوێ و بەڵگەنامـــەی جیاجیامـــان دۆزیتـــەوە لەســـەر شـــوێنی 
ـــوڵتان  ـــەی س ـــردن و مەزارگ ـــاڵ و م ـــان و م ـــوون و ژی لەدایكب
مزەفەرەدیـــن و هەروەهـــا، لـــە چوارچێـــوەی ئـــەو كار و 
ــن،  ــوڵتان موەفەرەددیـ ــەی سـ ــە گەورانـ ــڕۆژە خێرخوازییـ پـ
ـــەر دەســـتە لەســـەر  ـــان لەب ـــژووی گەورەم ـــی مێ بەڵگەنامەیەك
پـــڕۆژەی ڕاكێشـــانی ئـــاوی خواردنـــەوە و درووســـتكردنی 
عەمبارێكـــی گـــەورەی ئـــاو لـــە عەرەبســـتانی ســـعودی و 

لەســـەر چیـــای عەرەفـــات .

سوڵتان موزەفەرەدین زین الدین علی كوچك – 
زەمەنی موراجەعات و گەڕان بەدوای هەقیقەتی كەڵە 

پیاوێكی دەوڵەت )1154-1233( میالدی 
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ـــی  ـــن عل ـــن الدی ـــن زی ـــوڵتان موزەفەرەددی ـــی س ـــە دایكبوون ل
ـــوك : كوچ

ـــي  ـــن التركمان ـــعيد مظفرالدي ـــا س ـــلطان اب ـــا الس ـــز لموالن ع
/ الملـــك  العـــادل  و المعظـــم /النزيـــه و الرحيـــم/ العالـــم/ 
المجاهـــد/ المرابـــط/ المؤيـــد/ المظفـــر/ المنصـــور/ بـــدر 
ـــالطين/ محـــي العـــدل  ـــيد الملـــوك والس ـــن والدنيـــا/ س الدي
فـــي العالميـــن/ ســـلطان اإلســـالم والمســـلمين/ منصـــف 
المظلوميـــن مـــن الظالميـــن/ ناصـــر الحـــق بالبراهيـــن/ قاتـــل 
الكفـــرة والمشـــركين/باني الـــدور للاليتـــام و الفقـــراء و عامـــر 
ــن/  ــوارج والمتمرديـ ــر الخـ ــه / قاهـ ــوت اللـ ــاجد و بيـ المسـ
ـــن/  ـــن الغـــزاة والمجاهدي ـــالد المســـلمين/ معي حامـــي ثغـــور ب
ــاد/ ماحـــي البغـــي  ــاكين، فخـــر العبـ أبـــو اليتامـــى والمسـ
والعنـــاد/ فلـــك المعالـــي/ صاحـــب  الدولـــة/ ناصـــر الملـــة/ 
ـــك العطـــوف  ـــة /مل ـــوان الحـــروب الصليبي جـــالل األمـــة// بهل
و الرحمـــةو  أبـــو الفضائـــل/ الملـــك الموئمـــن ,الملـــك 
ــوك  ــي كوجـ ــن علـ ــن الديـ ــن زيـ ــلطان مظفرالديـ االمراء/السـ

الكوكبـــورو

لەدایكبوونی ئیماڕەتێك:
ســـوڵتان موزەفەرەددیـــن گۆگبـــۆرو، لـــە ســـاڵی 1154 میالدی، 
لـــە قـــەاڵی موســـڵ، لـــە ســـەرایەكی گـــەورەدا بەنـــاوی ئـــاق- 
ســـەرای) كـــە دوواتـــر نـــاوی بۆتـــە – قـــەرە ســـەرای ( لەدایـــك 
دەبێـــت، ئـــاق ســـەرای، پێیـــان ووتـــوە ) دار الحكـــم- دار یـــان 
قصـــر - الدولـــە( بریتـــی بـــووە لـــە گەڕەكێكـــی دروورودرێـــژ، 
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ـــوو  ـــووە، هەم ـــدا ب ـــەورەی تێ ـــەورە گ ـــووی گ ـــد خان ـــە چەن ك
ســـوڵتان و میرەكانـــی تێـــدا ژیـــاوە .

ســـوڵتان موزەفەرەددیـــن، هەمـــوو ســـااڵنی منداڵـــی خـــۆی 
لـــە موســـڵ، لـــەو خانـــووەدا بەســـەر بـــردووە . پاشـــان 
ـــەاڵی  ـــە ق ـــڵەوە هاتۆت ـــە موس ـــەوادەی ل ـــەوەی خان ـــاش ئ پ
ــی  ــوڵتانی و خاوەنـ ــؤ، سـ ــن لؤلـ ــر بەدرەدیـ ــل- امیـ اربـ
ـــووی  ـــەو خان ـــاو ئ ـــە ن ـــڵ- هاتووت ـــب موص ـــڵ- صاح موس
ماڵباتـــی ســـوڵتان موزەفەرەددیـــن و بـــە شـــێوەیەكی زۆر 
شایســـتە و پڕشـــكۆ ئـــاق- ســـەرای نۆژەنكردۆتـــەوە، وە 
ــەرۆكایەتی  ــوە سـ ــردووە و لەوێـ ــدا كـ ــۆی تێـ ــی خـ حوكمـ

موســـڵی كـــردووە 
و  دەســـتێنن  پـــەرە  گیروگرفتـــەكان  ئـــەوەی  پـــاش 
ــی  ــؤ و مەغۆلەكانـ ــن لؤلـ ــی بەدرەددیـ ــی امارەتـ دووژمنانـ
ـــاق- ســـەرای دەســـوتێنن  ـــە ســـەر موســـڵ و ئ ـــرش دەكەن هێ

ــەن. ــی دەكـ و وێرانـ
ـــەراكە  ـــوو س ـــر هەم ـــت و ئاگ ـــرە بەردەبێ ـــەو قەس ـــر ل ئاگ
ڕەش دەكات، لـــەو كاتـــەوە نـــاوی بۆتـــە، قـــەرە- ســـەرای.
ئیســـتاكە لـــە موســـڵ لـــە لیـــواری ڕوبـــاری دیجلـــە 
– كـــە ئـــەو كات، ئـــەو ئـــاوە و ڕووبـــارە نزیكـــی ئـــاق- 
ــوڵتان  ــە سـ ــەرایەی كـ ــەو سـ ــی ئـ ــوو، الیەكـ ــەرای نەبـ سـ
ـــاوە  ـــوو، شـــوێنەوارەكەی م ـــە دایكب ـــدا ل ـــن تێی موزەفەرەددی
و بەڕاســـتی، بەداخـــەوە، مەترســـی ڕووخـــان و تێكچوونـــی 

لەســـەرە .
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ئاوابوونی خۆری ایماڕەتی اربل ومردنی سوڵتان 
موزەفەرەددینی گۆگبۆرۆ:

ــەرای  ــاق- سـ ــە ئـ ــۆرو لـ ــن گۆگبـ ــوڵتان موزەفەرەددیـ سـ
)قـــەرە ســـەرای لـــە دایكبـــووە( .لـــە قـــەاڵی موســـڵ وە لـــە 
ســـاڵی 1233 میـــالدی، لـــە هەولێـــر كۆچـــی دووایـــی كـــردووە، 
ـــض(،  ـــوە) الرب ـــان ووت ـــەو كات، پیی ـــە ئ ـــەی ك ـــەو ناوچەی ل
كـــە ئیمرۆكـــە دەكەوێتە،هەولێـــری پایتەختـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان، لـــە گەڕەكـــی عارەبـــان، دە خولـــەك دوورە 
لـــە جامـــع الموزەفەرییـــە- كـــە ئـــەو كات پییـــان ووتـــووە 
ــەی  ــەو مزگەوتـ ــق – ئـ ــجد العتیـ ــر – المسـ ــع االكبـ ) الجامـ
كـــە بـــە گوێـــرەی لێكۆڵینەوەكەمـــان وە پشـــت بەســـتن 
بـــە نووســـینەكانی دكتـــۆر موحســـین حەمـــڕا، ئەندامـــی 
ئەكادیمیـــای كوردســـتان، كاتـــی خـــۆی ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن 
ـــۆی  ـــەی خ ـــك ماڵەك ـــەی نزی ـــەو مزگەوت ـــەی ل ـــژی جەمع نوێ
كـــردووە، وە لـــە رۆژانـــی تریـــش لـــە مزگەوتـــی قـــەاڵ بـــووە .
نوێـــژی  ڕۆژێـــك  هەمـــوو  ســـەرقەاڵ  مزگەوتـــەی  ئـــەو 
ـــا  ـــە- تەنه ـــع( الموزەفەریی ـــجدی) جام ـــەاڵم مەس ـــراوە، ب لێك
ـــراوە . ـــێ ك ـــان ل ـــەكان نوێژی ـــە و جەژن ـــە و بۆن ڕۆژی جەمع
ــە  ــاڵی 1233 میـــالدی لـ ــە سـ ــن، لـ ــوڵتان موزەفەرەددیـ سـ
ـــری  ـــی هەولێ ـــاڵ حوكم ـــی 45 س ـــە درێژای ـــردووە، ب ـــل م ئەرب
كـــردووە وە پـــاش مردنـــی یەكەمیـــن جـــار لـــە قـــەاڵی هەولێـــر 
نێـــژراوە، پاشـــان تەرمەكـــەی گواســـتراوەتەوە مـــەزاری خـــۆی 
لـــە خـــوارەوە، ئـــەو شـــوێنەی كـــە تاوەكـــو ئیســـتاكە خەڵكـــی 



106

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

هەولێـــر ســـەردانی دەكـــەن و ڕێـــزی لێدەگـــرن، ئـــەو قەبـــرەی 
ــە  ــرە، لـ ــزگای هەولێـ ــەی پارێـ ــە الی باڵەخانـ ــتاكە لـ ئیسـ
شـــەقامی ســـوڵتان موزەفـــەرو قەبـــرو مەزارگـــەی خۆیەتـــی 
هیـــچ شـــكێك هەڵناگرێـــت، بـــە گوێـــرەی لێكۆڵینەوەمـــان، 
ـــی ســـوڵتان،  ـــە خەون ـــەری ئیســـالم دێت ـــەوەی پێغەمب ـــاش ئ پ
ــت و  ــەد بەرابەر.دەبێـ ــتی سـ ــەر خۆشەویسـ ــوڵتان موزەفـ سـ
وەســـیەت دەكات، پـــاش مردنـــی، تەرمـــی ببردرێتـــە نزیـــك 
پێغەمبـــەر )ص(، بـــەاڵم لـــە بـــەر ئـــەوەی ئـــەو كاتـــەی وەفـــات 
دەكات، ڕەمەزانێكـــی زۆر گـــەرم دەبێـــت، لـــە خـــوارووی عێـــراق 
و جەزیـــرەی عەرەبـــی، شـــەڕ و فیتنـــەو ئاژاوەیەكـــی گـــەرورە 
هەبـــووە، پـــاش هەوڵدانیـــان و ســـەفەركردن، تەرمەكەیـــان 
هێناوەتـــەوە هەولێـــر، ســـوڵتان موزەفـــەر تـــەرم و قەبـــری 

ـــتانە . ـــی كوردس ـــی هەرێم ـــری پایتەخت ـــە هەولێ ل
ـــەوەش  ـــاس ل ـــەكان ب ـــوو ســـەرچاوە مێژوویی ـــا هەم هەروەه
دەكـــەن كـــە باوكیشـــی هـــەر لـــە هەولێـــر مـــردووە وە لـــە 
ئـــەو مەزارگـــەی  قـــەاڵ نێـــژراوە، وە  نـــاو  قەبرســـتانی 
ناوەڕاســـتی پایتەختـــی هەرێمـــی كوردســـتان، لـــە شـــەقامی 
ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن گۆگبـــۆرو، قەبـــر و مەزارگـــەی 

خـــوودی ســـوڵتان موزەفەرەددینـــە .
كـــرد،  ئـــاوای  كردبـــووە،  باســـی  هەروەكـــوو  دیـــارە 
ــتر  ــە پێشـ ــوون، كـ ــێوەیە بەڕێوەچـ ــەو شـ ــی بـ بەرنامەكانـ
بەڵێنـــی بـــە خـــودا و خەڵكـــی دابـــوو، ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن، 
سروشـــت و بـــارودۆخ و هەمـــوو شـــتێكی كۆمەڵـــگای هەولێـــری 

گـــۆڕی..
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ســـعید  ابـــا  عادیـــل،  و  ئەلموعـــەززەم  ســـوڵتان 
بـــوو  كـــەس  یەكەمییـــن  التركمانـــی،  موزەفەددینـــی 
لەدایكبوونـــی  ســـاڵیادی  یادكردنـــەوەی  پێشـــنیاری 

كردۆتـــەوە. ئیســـالم-ی  پێغەمبـــەری 
هەروەهـــا یەكەمییـــن كـــەس بـــوو مۆســـیقای هێناوەتـــە 

قـــەاڵی هەولێـــر و دەشـــتی شـــارەزوور .
لـــە مێـــژووی ئیســـالمدا، ئـــەم ڕووداوە، ئاهەنـــگ و 
بەرنامەیەكـــی ئێجـــگار گـــەورە و پـــڕ واتـــا بـــووە، وە لەگـــەڵ 
ــی  ــیقا و گۆرانـ ــەرەددن، مۆسـ ــوڵتان موزەفـ ــەوەش، سـ ئـ
ســـۆفیگەرانە و دەروێشـــانی لەهـــەر چـــوارالی جیهانـــەوە 

بـــۆ قـــەاڵی اربـــل- ڕاكێشـــاوە .
یەكێـــك لـــەو كار و گۆڕانكاریـــە گەورانـــەی كـــە لەســـەردەمی 
ــەر  ــوڵتان موزەفـ ــل و سـ ــی اربـ ــی ئیماڕەتـ ــی حوكمـ زێڕینـ
ـــدان  ـــی هونەرمەن ـــی مۆســـیقا و گرووپ ـــدراوە، هینان ئەنجام

ـــارەزوور . ـــر و ش ـــۆ دەشـــتی هەولێ ـــووە ب و وگۆرانیب
ـــەرام  ـــیقا ح ـــتی مۆس ـــێوەیەكی گش ـــەو ســـەردەمەدا، بەش ل
و قەدەغەكرابـــوو، یانیـــش لەهەندێـــك ناوچـــەدا هـــەر 
بوونـــی نەبـــووە .بـــەاڵم لـــە قـــەاڵی هەولێـــر، بەبۆنـــەی 
یادكردنـــەوەی لەدایكبوونـــی پێغەمبـــەر، بـــۆ مـــاوەی 3 
مانـــگ لـــە هەولێـــر و مزگەوتەكانیـــدا، بـــە گۆرانـــی و 
ــن و  ــیعر و پیاهەڵووتـ ــوور و شـ ــت و بالـ ــیقا و بەیـ مۆسـ
شـــیعر خوێندنـــەوە، هەمـــوو میللەتـــی هەولێـــر و شـــارەزوور 

ئاهەنگیـــان گێـــڕاوە .
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و  نووســـراوە  توركمانـــی  مەولودنامـــەی-  یەكەمییـــن 
باڵوكراوەتـــەوە:

دوابـــەدوای ســـازدانی ئـــەو ئاهەنگە گەورانـــە و باڵوبوونەوەی 
ـــن و ئەدەبیـــات و غەزەلیاتـــی  ـــكەوتنی نووس ـــان و پێش قورئ
ســـۆفیگەرانەو مـــەدح و ســـەنا ی شـــەخصی پێغەمبـــەری 
ئیســـالم، پێویســـتی بوونـــی كتێـــب و تەدووینكردنـــی ئـــەو 

ـــردووە . ـــڕەح ك ـــۆی مەت ـــە خ ـــیعر و گۆرانیان ش
بـــە فەرمانی ســـوڵتان موزەفەرەدین یەكەمییـــن مەولودنامەی 
توركمانـــی نووســـراوە و پەخشـــكراوە و ئاســـەواری ئـــەو 
ــی  ــی واڵتانـ ــان و فەرهەنگـ ــوو واڵتـ ــە هەمـ ــە لـ مەولوودنامـ

ــان دەبینرێـــت . دەوروبەرمـ
یادكردنـــەوەی  ســـازدانی  لەگـــەڵ  ســـەردەمەدا،  لـــەو 
ــوڵتانی اربـــل- فەرمانـــی بـــە  ــوودی پێغەمبـــەر، سـ مەولـ
ـــەڵ  ـــە گ ـــە ل ـــەرای خـــۆی داوە، ك ـــاعیرانی س ـــەران و ش نووس
ـــە زۆریـــش  ـــەردەمە، ك ـــەو س ـــی ئ ـــی و مەالكان ـــی ئاین پیاوان
بوونـــە لـــە قـــەاڵی اربـــل- لـــە ســـەرای ســـەڵتەنەتی اربـــل 
كاریـــان كـــردووە، بـــە هـــاوكاری و فەرمـــان و دەســـتووری 
ســـوڵتانی عادیـــل و موعـــەزەم ســـوڵتان موزەفەرەددینـــی 
و  نووســـراوەتەوە  مەولودنامـــە  یەكەمییـــن  توركمانـــی، 

باڵوكراوەتـــەوە .
تاوەكـــوو ئیمڕۆكـــە، لـــە شـــارە گەورەكانـــی كوردســـتان، 
و  تەلەعفـــەر  و  كەركـــووك  و  هەولێـــر  لـــە  بەتایبەتـــی 
مزگەوتەكانـــدا  لـــە  مەولودنامەیـــە  ئـــەو  دوزخورماتـــو 

. دەخوێندرێتـــەوە 
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هـــەر لەیەكەمیـــن ســـاڵی دەســـتبەكاربوونی وەكـــوو صاحبـــی 
ـــری  ـــە می ـــە – ب ـــەو زەمان ـــی ئ ـــە مێژوویەكان ـــە كتێب ـــل- ل ارب
ـــنیار  ـــل، پێش ـــوڵتانی ارب ـــووە – صاحـــب- س ـــان ووت واڵتانی
ـــەری ئیســـالمی  ـــودی پێغەمب ـــەوەی مەول ـــەی یادكردن و بەرنام
مێژوویـــەكان،  لێكۆلێنـــەوە  بەگوێـــرەی  وە  كـــردووە، 
ــە،  ــەو ناوچەیـ ــووە لـ ــیقا نەبـ ــی و مۆسـ ــە، گۆرانـ ئەوكاتـ
هەتـــا ئـــەو ئاســـتەی كـــە بەشـــەرم و عەیبـــەوە باســـی موســـیقا 
ــی و  ــەر، گۆرانـ ــوڵتان موزەفـ ــەاڵم سـ ــراوە، بـ ــی كـ و گۆرانـ
مۆســـیقای هێناوەتـــە، هەولێـــر و ئـــەو ناوچەیـــە، لـــە 
بۆنـــەی یادكردنـــەوەی –مەولودنامـــە-ی پێغەمبـــەر، چەندیـــن 
گۆرانیبێـــژ و هونەرمەنـــد لـــە نوســـەیبین و ســـەمەرقەند و 
ـــە  ـــەو بۆنەی ـــۆ بەشـــداریكردن ل ـــر، ب ـــە هەولێ شـــام هاتوونەت
كـــە مـــاوەی ســـێ مانگـــی درێژەپێـــداوە و بـــڕە پـــارەی ســـێ 

هـــەزار دینـــاری بـــۆ تەرخـــان كـــراوە .
ـــام  ـــە ش ـــك ل ـــی كچـــك، كاتێ ـــن عل ـــن الدی ـــن زی موزەفەرەدی
دەبێت،ســـاڵی 1187 میـــالدی، ئەوكاتـــە زینالدیـــن یوســـف، 
بـــرای خـــاوەن ومیـــری هەولێـــر دەبێـــت، بەیەكێـــك لـــە كەســـە 

ـــت: ـــۆی دەڵێ ـــی خ نزیكەكان
 ئەگـــەر حوكمـــی هەولێـــر، مەملەكەتـــی بـــاب و باپیرانـــم 
بەنســـیب بێـــت، هەمـــوو مـــاڵ و موڵـــك و ئـــەوەی هەمـــە و 
دەیكەمـــە ســـێ بـــەش : بەشـــێكیان هەولێـــری پـــێ ئـــاوەدان 
ــی  ــان، بەشـ ــر و موحتاجـ ــە فەقیـ ــێكی دەدەمـ ــەم، بەشـ دەكـ
ـــەر  ـــە ه ـــەردەوام و ل ـــی ب ـــر و خێرات ـــە خێ ـــێهەمیش دەكەم س
شـــوێنێكی ئـــەو دونیایـــە كاری خێـــر و خیراتـــی پێدەكـــەم .
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ـــوڵتان  ـــالدی، س ـــاڵی 1190 می ـــە س ـــی براكەی،ل ـــاش مردن پ
ـــە  ـــی بـــو هەڵدەكەوێـــت و دەبێت موزەفـــەر فوورســـەتێكی زێڕین
جێگـــرەوەی خانەوادەكـــە ی دەبێتـــە ســـوڵتانی قـــەاڵی هەولێـــر 
ــۆی  ــە خـ ــدی بـ ــوو وەعـ ــك وەكـ ــارەزوور، ڕێـ ــتی شـ و دەشـ

ـــردووە . ـــاوای ك ـــوو ئ داب
ــی  ــی، بریتـ ــر و خێراتیەكانـ ــڕۆژەو خێـ ــا كار و پـ هەروەهـ
ــوێنێكی  ــەر شـ ــە هـ ــەوت لـ ــتكردنی مزگـ ــە درووسـ ــووە لـ بـ
ـــت، كاری  ـــت و بتوانێ ـــێ هەبێ ـــتیان پ ـــەر پێویس ـــان، ئەگ جیه
ـــۆ  ـــتكردوە، ب ـــی درووس ـــان مزگەوت ـــە زۆر،واڵت ـــكات، ل ـــۆ ب ب
نموونـــە لـــە شـــام مزگەوتـــی الحنابـــل- وە لـــە میســـر و موســـڵ 
بەنـــاوی الموزەفەرییـــە- وە بـــە هـــاوكاری راســـتەوخۆی 
ســـوڵتان و سەرپرشـــتیكردنی كەســـانی شـــارەزا، درێـــژە بـــەو 

ــەی داوە . كارە خێرخوازیانـ
ـــەی  ـــەوت و قوتابخان ـــا مزگ ـــن، تەنه ســـوڵتان موزەفەرەددی
گرینگـــی  زۆر  پـــڕۆژەی  بەڵكـــوو  درووســـتنەكردووە، 

ئەنجامـــداوە .بـــۆ نموونـــە :
ــاوی خواردنـــەوە و بـــۆ ســـەر  ــڕۆژەی ڕاشاكێشـــانی ئـ پـ
ـــاوی  ـــاری ئ ـــگا و عەمب ـــتكردنی ڕێ ـــات و درووس ـــای عەرەف چی

خواردنـــەوە بـــۆ حاجیانـــی ماڵـــی خـــودا .
ســـوڵتان موزەفـــەر، چەندیـــن جـــار ســـەفەری حەجـــی 
ـــە  ـــردووە، ك ـــتی ك ـــەفەرەیدا، هەس ـــەو س ـــارە ل ـــردووە، دی ك
ـــاز و  ـــە حیج ـــووە ل ـــەوە هەب ـــاوی خواردن ـــی ئ ـــی نەبوون گرفت
لەســـەر چیـــای عەرەفـــات- لەبـــەر ئـــەوە، لـــە ســـاڵی 605 
ـــەورەو  ـــی گ ـــی پڕۆژەیەك ـــە ئەنجامدان ـــاوە ب ـــری، هەڵس هیج
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ڕاكێشـــانی ئـــاوی خواردنـــەوە بـــۆ ســـەر چیـــای عەرەفـــات) 
ــاژە  ــە ئامـ ــن كـ ــتمان، دەبینیـ ــەی بەردەسـ ــەو بەڵگەنامانـ لـ
بـــە نـــاوی ســـوڵتانی اربـــل- صاحـــب اربـــل كـــردوو، كـــە 
ـــە دەســـتمان كەوتـــووە (، ســـەرچاوەكانمان  ـــە ســـعودیاوە ب ل
ســـەرجەمیان لـــە عەرەبســـتانی ســـعوودیەوەن، بـــۆ نموونـــە، 
نووســـراوێك و نەقشـــێكی ســـەربەردە، لـــە شـــاری مەككـــە 
– لـــە الی دەرگای بـــازان-ە نزیـــك مزگەوتـــی مەككـــە، 
ــارەزایەكی  ــە شـ ــی كـ ــر الحارسـ ــۆر ناصـ ــان دكتـ ــە لەالیـ كـ
ـــدە ئایینیەكانـــی ســـعودیایە وە نووســـەرێكی  ـــوواری مەڵبەن ب
ـــە  ـــڕۆژە گەورەی ـــەو پ ـــی ئ ـــە ئەنجامدان ـــاس ل ـــە، ب ســـعودی ی
دەكات، كـــە ســـوڵتانی اربـــل، تێچـــوو و پـــوڵ وشـــارەزایان و 

كەســـایەتی پســـپۆڕی لـــە هەولێـــرەوە بـــۆ نـــاردوون .
درووســـتكردنی  پـــڕۆژەی  بـــە  ئامـــاژە  نەقشـــە  ئـــەو 
قوتابخانەیەكیـــش دەكات بەناوی)مدرســـە موزەفەرەددیـــن 

صاحـــب- اربـــل(.
ــە  ــە، قوتابخانـ ــە مەككـ ــات لـ ــای عەرەفـ ــەر چیـ ــە سـ  لـ
و مزگـــەوت و عەمبارگـــەی گـــەورە درووســـتكردووە، بـــۆ 
گەیاندنـــی ئـــاوی خواردنـــەوە بـــۆ موســـافیران و حەجكەرانـــی 

ماڵـــی خـــودا
لـــە عەرەبســـتانی ســـعودی، تاوەكـــوو ئیمڕۆكـــە پـــالك و 
تابلـــۆی ئـــەو پڕۆژەیـــە هـــەر مـــاوە لەســـەر چیـــای عەرەفـــات.
ـــل  ـــە شـــانازیەكی گـــەورەی تـــری ئیمارەتـــی ارب ئـــەو پڕۆژەی
و هەولێریەكانـــە، كـــە ڕۆژێـــك لـــە ڕۆژان، ســـوڵتانێكی 
هێنـــدە گـــەورە و دڵبڵنـــد و میهرەبـــان و ئـــازا و خێرەومەندیـــان 
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ـــڕۆژە و كارە  ـــۆ پ ـــووە ب ـــنوورێكی نەب ـــچ س ـــە هی ـــووە، ك هەب
ـــن. ـــوڵتان موزەفەرەدی ـــی س مرۆییەكان

لێكۆڵینـــەوەكان زۆر كەمـــن لەســـەر كەســـایەتی و كار و 
ووردەكاریەكانـــی ئـــەو پیـــاوە گەورەیـــە .ئەگـــەر خـــودا 
فوورســـەت بـــدات و بتوانـــم، تاوەكـــوو پێـــم دەكرێـــت، 
ــەو  ــایەتی ئـ ــل و كەسـ ــی اربـ ــەر ئیمارەتـ ــەوە لەسـ لێكۆڵینـ

ــدەم . ــژە پێبـ ــە درێـ ــوڵتانە مەزنـ سـ
ـــووە،  ـــی ب ـــادە و خاك ـــێكی زۆر س ـــەر، كەس ـــوڵتان موزەف س
ــەاڵم  ــووە، بـ ــاش بـ ــازا و بـ ــوارێكی ئـ ــەوەش سـ ــەڵ ئـ لەگـ
ـــوار،  ـــە خ ـــەاڵوە نەهاتووت ـــپ لەق ـــواری ئەس ـــە س ـــز ب هەرگی
دوور بـــووە لـــە هەمـــوو نمایـــش و خۆدەرخســـتنی شـــاهانە و 
جلوبەرگـــی زۆر ســـادە و ســـاكاری پۆشـــیوە، هەمـــوو ڕۆژێـــك 
ـــی شـــار و  ـــە خـــوارەوە و ســـەردانی خەڵـــك و فەقیران هاتووت

ـــردوە . ـــی ك پەككەوتەكان
ســـەردەمی ســـەرۆكایەتی و حوكمی ســـوڵتان موزەفەرەددین، 
ـــدارەی دەوڵـــەت و  ـــواری ئی ـــە ب ـــووە، ل ـــن ب ســـەردەمێكی زێڕی
درووســـتكردنی مووئەسەســـات و بیناســـازی و هەروەهـــاش 
ـــەوەبردنی  ـــەرەو پێش ـــۆ ب ـــووە، ب ـــێكی فەرهەنگیـــش ب شۆرش
و  كۆمەڵـــگا  ئاینـــی  و  كۆمەاڵیەتـــی  و  سیاســـی  ژیانـــی 

مەملەكەتـــی هەولێـــر و دەشـــتی شـــارەزوور.
ســـوڵتان موزەفەرەددیـــن زیـــن الدیـــن علـــی كوچـــوك، 
ســـوارێك و ســـەركردەیەكی ئـــازا و قارەمـــان بـــووە لـــە 
ـــر و  ـــەاڵی هەولێ ـــە ق ـــە هاتووت ـــەاڵم ك ـــگ، ب ـــی جەن گۆڕەپان
بۆتـــە ســـوڵتانی مەملەكـــەت، بـــە درێـــژای ئـــەو 45 ســـاڵە 
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دەوڵەتـــی  پیاوێكـــی  و  سیاســـیەك  كـــردووە،  حوكمـــی 
ســـەركەوتووش بـــووە .

مێـــژووی ســـوڵتانی گـــەورەی اربـــل- شـــانازییەكی گەورەیـــە 
بـــۆ گەلـــی كوردســـتان و میللـــەت و فەرهەنگـــی مەملەكەتـــی 
ئێمـــە، دەبێـــت نـــەوەكان، وە هەمـــوو داموودەزگاكانـــی 
بـــۆ  خوێندنەوەیـــان  و  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی 
لێكۆڵینـــەوەی  و  هەبێـــت  اربـــل-  ئیماڕەتـــی  ســـەردەمی 
لەســـەر بكرێت،چوونكـــە ســـەردەم و ئـــەو ئەزموونـــەی 
حوكمـــی ســـوڵتان موزەفەرەددیـــن ئەزموونێكـــی سیاســـی و 
ــد  ــەركەوتوو و دەوڵەمەنـ ــی زۆر سـ ــی و فەرهەنگـ كۆمەاڵیەتـ

بـــووە .
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بـــە درێژایـــی نووســـینی ئـــەم كتێبـــەم، ئـــەم بەڕێزانـــەی 
ــە گفتوگـــۆو ئاڵوگـــۆڕی  ــداربوونەو لـ ــاون، بەشـ ــاوم هێنـ نـ
مێـــژووەكان و لێكدانـــەوان بووینـــەو وەكـــو تیمێـــك كارم 
كـــردووە بـــۆ ئامادەكردنـــی ئـــەم كتێبـــە مێژوویـــە لەســـەر 
مێـــژووی پـــڕ شـــكۆی ســـوڵتانی گـــەورەی قـــەاڵی هەولێـــر.
لێكۆڵینـــەوەو  و  نووســـین  لەكاتـــی  ماوەیـــەدا،  لـــەو 
ســـوڵتان  مێـــژووی  تەدووینكردنـــی  و  بەدواگـــەڕان 
موزەفەرەدینـــدا، پێویســـتیەكی مێـــژووی خـــۆی مەتـــڕەح 
ـــەاڵی شـــكۆمەندی  ـــر و ق ـــژووی هەولێ ـــر و مێ ـــە هەولێ ـــرد ك ك
ـــزگاری  ـــەوەی پارێ ـــۆ ئ ـــن، ب ـــا بەپێویســـتیش دەزانیی هەروەه
میللەتانـــی  لەنێـــوان  مێژووییـــەی  پەیوەندییـــە  لـــەو 
ـــوان میللەتـــی كـــوردو  ناوچەكەمـــان بەتایبەتـــی پەیوەنـــدی نێ
توركمـــان گەشـــە بـــكات و باشـــترو پتەوتربێـــت دەبێـــت كـــورد 

و توركمـــان پێكـــەوە:
لـــە  بنووســـنەوە،  شـــارەكەیان  و  خۆیـــان  مێـــژووی 
بەرنامەكانـــی  و  كار  چوارچێـــوەی  لـــە  كوردســـتان، 
ـــی  ـــەوەی توركمان ـــی لێكۆڵین ـــتاندا، بەش ـــای كوردس ئاكادیمی
ـــۆر  ـــووس دكت ـــز مێژوون ـــو بەڕێ ـــبەختانە وەك ـــت، خۆش هەبێ
موحســـین حەمـــڕە، باســـی دەكات هـــەر لەســـاڵی 2007 
ــە  ــی كـ ــی عیراقـ ــی توركمانـ ــۆڕی زمانـ ــای كـ ــرۆژەی یاسـ پـ
ـــووە  ـــوردی ب ـــای ك ـــان و ئاكادیمی ـــی پەرلەم ـــی هاوبەش كارێك

 تێبینیەكی پێویست بۆ مێژوو 
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و ئیمـــزای هـــەر یەكـــە لـــە بەڕێـــزان وداد خورشـــید ئەرســـەالن 
و د. عەبدولەتیـــف عومـــران بەنـــدەر ئۆغڵـــۆ و ئەســـعەد 
شـــاكر اربیـــل و ســـوهام ئەنـــوەر وەلـــی ئـــەم پرۆژەیـــە 
دراوەتـــە بەڕێـــز نێچیرڤـــان بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی 
هەرێمـــی كوردســـتان، بڕیـــاری دروســـتكردنی، ئاكادیمیـــاو 
دیراســـاتی توركمانـــی دەركـــردووە، بـــەالم لەبـــەر سســـتی 
نێوەنـــدە سیاســـی و ئەكادیمیەكانـــی توركمانـــی ئـــەو بڕیـــارە 
ــردووە،  ــەر نەكـ ــەس كاری لەسـ ــراوە، كـ ــێ نەكـ ــێ بەجـ جـ
ئۆباڵـــی ئـــەو سســـتتیەش دەگەڕێتـــەوە بـــۆ خـــودی الیانـــە 

توركومانیەكانـــی هەرێمـــی كوردســـتان.
جگـــە لـــە كردنـــەوەی ئاكادیمیـــاو دیراســـاتی توركمانـــی، 
ـــی  ـــرو فەرهەنگ ـــاری هەولێ ـــەاڵ و ش ـــدی ق ـــژووی دەوڵەمەن مێ
دەوڵەتـــداری ســـوڵتان موزەفەرەدەیـــن پێویســـت دەكات، 
دەزگایەكـــی فەرهەنگـــی مێـــژووی دابمەزرێـــت لـــە هەولێـــر 
ـــوڵتان  ـــەواری س ـــزی ئاس ـــارات و حیف ـــانی : ئینتش بەناونیش
ــی  ــەی فیقهـ ــا قوتابخانـ ــۆرو، هەروەهـ ــی گۆگبـ مزەفەرەدینـ
موزەفەرییـــە- دروســـتبكرێتەوە، لـــەالی منـــارەی چۆلـــی- 
ـــە  ـــوێنە ببێت ـــەو ش ـــتر ئ ـــو پێش ـــە- هەروەك ـــارە موزەفەریی من
ســـەرچاوەیەكی پەخشـــی ئاینـــی و لێبووردەیـــی و لەســـەر 

بنەمـــا مرۆڤایەتیەكانـــی ســـوڵتان موزەفـــەر كار بكـــەن.
لـــە كۆتاییـــدا، دەبێـــت بوەترێـــت، فەرهەنـــگ و ژیـــان و 
حكومڕانـــی ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن گۆگبـــۆرو، فەرهەنگـــی 
ئایینەكانـــی  زمـــان  و  میللەتـــان  هەمـــوو  پێكەوەژیانـــی 
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ــەخاوەتەی  ــی و سـ ــەو دڵبڵندیـ ــرە، ئـ ــتان و هەولێـ كوردسـ
ـــی  ـــە حكومڕان ـــۆی و ل ـــی خ ـــوو كات ـــەر هەیب ـــوڵتان موزەف س
ـــتای  ـــڵەتی ئێس ـــان خەس ـــەر هەم ـــۆوە، ه ـــی داب ـــر ڕەنگ هەولێ

خەڵكـــی هەولێـــره.
و  ســـەركردەیەكی  گۆگبـــۆرو،  موزەفەرەدیـــن  ســـوڵتان 
پاڵەوانێكـــی نەبـــەز و سیاســـیەكی گـــەورەی توركمانیـــی 
بـــووە، چەنـــدە توركمـــان بـــووە، هێنـــدەش كـــورد بـــووە، 
ڕەزامەنـــدی خـــوداو میللەتـــی پێـــش هەمـــوو شـــتێكی دیكـــە 

ــووە.. بـ
ئـــەو كەڵـــە پیـــاوە، شایســـتەی زۆر لـــەوە گەورەتـــرو زیاتـــرە 
ــان  ــەر ئەوەندەمـ ــە هـ ــەاڵم ئێمـ ــرێت، بـ ــەری بنووسـ ــە سـ لـ
ـــب و  ـــر كتێ ـــی ت ـــوادارم، نووســـەرو لێكۆلەرەوەكان ـــرا، هی پێك
زانیـــاری و ســـەرچاوەی تـــر بدۆزنـــەو و كاری لەســـەر بكـــەن.
قـــەاڵی هەولێـــر، زەمانێـــك، پێـــش زۆربـــەی واڵتانـــی 
ـــی  ـــەورەو مەلیكیك ـــی گ ـــان، ســـوڵتانێك و پیاوێك ـــەی جیه دیك
ـــەوەی داتوومـــان، فەخـــر و  موعەزەمـــی هەبـــووە، دەبێـــت ن
ـــی و  ـــی و مەردایەت ـــە و ئازایەت ـــاو و پای ـــەن، ن شـــانازی پێبك
خانەدانـــی و خواترســـی و میهرەبانـــی ســـوڵتان مەزەفەرەدینـــی 

ـــەن. ـــر نەك ـــۆرو لەبی گۆگب
الی ئێمـــە، ســـوڵتان موزەفـــەر، شـــایانی نووســـین و زانیـــاری 
ـــژووو  ـــایەتی و ڕۆڵ و مێ ـــووە، كەس ـــر ب ـــەوەی زیات و لێكۆڵین
ـــر و كوردســـتان، پێویســـتی بەوەبـــوو،  شـــانازی قـــەاڵی هەولێ

ـــەوە لەســـەر ئـــەو زاتـــە گەورەیـــە بكـــرێ. زیاتـــر لێكۆڵین
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بێگوومـــان هـــەر كتێبێـــك بـــەدەر نییـــە لـــە كەمووكـــوڕی 
بـــەاڵم  مێـــژوو،  تەدووینكردنـــی  و  داڕشـــتن  و  نووســـین 
ـــە  ـــت، كاری ئێم ـــر بێ ـــی ت ـــە، هەولێریەك ـــاش ئێم ـــوادارم پ هی
تـــەواو بـــكات و ئـــەوكات، ئەگـــەر بەنـــدە لـــە ژیانیـــش نەمابـــم 
ئـــەوە لـــە نـــاو قەبریـــش زۆر كەیفخـــۆش و دڵنیـــا و كامـــەران 
دەبـــم . چوونكـــە بـــە هەقیقـــەت، ســـوڵتان موزەفەرەددیـــن 
ـــرە. ـــگاری زۆری ت ـــەوەی ئیج ـــوون و لێكۆڵین شـــایانی ماندیب
نـــاو و یـــاد و گەورەیـــی و كاریگـــەری ســـوڵتانی گـــەورەی 

هەولێـــر لەیـــاد بمێنێـــت...
والله من وراء القصد..

العبد الفقیر الی رحمة الله تعالی
خەسرەو پیرباڵ القصاب 
زستانی 09-01-2019
3 جمادي االول 1440
هەولێر- كوردستان
Pirbal@hotmail.com
Tel: 07504461416
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اربل سولتانن حیكایە سی
)سولتان مظفرالدین كوكبورو(ین پیغەمبەر )ص( 

دوشتە گوردوغو حكایەسی

بـــو دیزەلـــر بونـــو انالتییـــور كـــی، واقتییـــال پیغەمبـــەر )ص( 
أربیـــل ســـولتانی اوالن ســـولتان )مظفرالدین(یـــن رۆیاســـینا 
ــی  ــە مەزارینـ ــاق نییەتیلـ ــدینی المـ ــارك جسـ ــرەرەك مبـ گیـ
قازمایـــا اوغراشـــان ایكـــی فیرەنـــك لعینیـــن ئەلینـــدەن 
ـــا  ـــی اون ـــن اوصافالرین ـــتەمیش و اونالری ـــینی ایس قورتولماس
ــون  ــو التـ ــدەن یوكـ ــر دە أربیلـ ــولتان مظفـ ــش. سـ بیلدیرمیـ
ــهرینە  ــە شـ ــدەرەك مدینـ ــال گیـ ــر كەروانـ ــم اوالن بیـ و درهـ
وارمیـــش و او ایكـــی لعینـــی بولمـــاق اوزەرە شـــهردە اوالن 
ــاق ایچیـــن هەپســـینی  ــش داغیتمـ ــانالرا باغیـ بوتـــون انسـ
ــش داغیتمیـــش و گەلەنلـــر  ــینە باغیـ ــش و هەپسـ چاغیرمیـ
كیمســـەلرین  باشـــقا  بوالمامیـــش،  اونـــالری  اراســـیندا 
ـــش  ـــالر باغی ـــش اون ـــی ژات قالمی ـــا ایك ـــی صورونج قالدیغین
المـــازالر و اونـــالر ســـورەكلی پیغەمبەریـــن قبرینـــە خژمـــت 
ـــن  ـــالری دا چاغیری ـــەر دەمیشـــلەر. اصـــرارال اون ئەتمەكتەدیرل
ـــی  ـــاوی اوالن او ایك ـــری م ـــان گوزل ـــری زم ـــش، گەلدیكل دەمی
فیرەنگـــی رۆیاســـیندا انالتیـــالن وصفـــالردان تانیمیـــش. 

حیسام حەسرەت
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یاقیـــن  روچهیـــە  صورونجـــا  اوتوردوقالرینـــی  نـــەرەدە 
ــولتان  ــلەر. سـ ــی سویلەمیشـ ــرەدە اوتوردوقالرینـ ــر حجـ بیـ
حجرەلرینـــە گیتمیـــش و حجرەنیـــن هـــەر یانینـــی اراشـــتیرمیش 
صونـــدا یـــەردە بولونـــان حصیریـــن التینـــدا بیـــر بوشـــلوق 
گورمـــوش و اورادان پیغەمبەریـــن مەزارینـــا دوغـــرو یولـــون 
قازیلدیغینـــی گورونجـــە ئوفكەلەنـــەرەك دیشـــاری چیقمیـــش و 
اهالینیـــن ئونونـــدە ایكیســـینی دوڤمەیـــە باشـــالمیش و اونـــالر 
دا ایكـــی كافـــر اولدوقالرینـــی اعتـــراف ئەدیـــپ مقصـــدالری 
ــەن  ــولتان هەمـ ــش. سـ ــاق ایمیـ ــدی چیقارمـ ــەزاردان جسـ مـ
ایكیســـینین باشـــینی وورمـــوش و بـــو ایـــش تكرارالنماســـین 
دییـــە مەزاریـــن أگرافینـــدا بیـــر ســـد قازدیرمیـــش و ایچینـــی 
ئەریتیلـــەن دەمیرلـــە دولدورمـــوش، بویلەجـــە پیغەمبەریـــن 

مبـــارك جســـدینی لعینلریـــن ئەلینـــدەن قورتارمیـــش. 
ـــە  ـــوردی( كوردچ ـــودی ك ـــن )مول ـــاد مفتی(نی ـــە )رش ـــو حكای ب
مولـــود ادلـــی كتابینـــدا گەچمەكتەدیـــر، بـــەن تصرفـــال بـــو 

حكایەیی توركمنجەیە چەویردیم.  

بوردا حاضر اوالنالر بو زمان اخر زمان
حق دینە اوز چەویرین سیزلر كی أهلی ایمان 

فرصتتی جان گیولدەن توبەلرە اچیلین
دینە صیخی باغالنین گولگەسیندە صاچیلین 
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ئەگەر مؤمین ایسەویز دائم بەل بەلە وەرین
قارداش كیمین دە اولون بونون معناسی دەرین

كافر، زندیق، دینسیزلر بەلە گورسونلەر سیزی
گورونجە دە یانسینالر چەكسینلەر هەر تور صیزی

ناماز اوروج حاج زكات بیر دە شهادت سوزو
هەپ بونالرا صاریلین بونالر اچارالر گوزو

هەر ایی بیر ایشین دە قارشیلیغی بیرە یوز
واخیت گەچمەسین بوشا باها اولماسین اوجوز

مولود اوخوتمانین دا خیری چوخ چوخ بویوكتو
چونكو او دین گونوندە خیر دولو بیر یوكتو 

مولود مراسیمیندە هەر كیم خژمت ئەدەرسە
شبهەسیز ایمان ایلە گیدەر ئەن صون گیدەرسە

واختییال دییەللەر كی شانلی سولتان مظفر
یوجە أربیل أمیری او ایگید قاهرامان ئەر

شریعتتەن چاباالر بوتون احكامی عادل
ئوڤگو قبیلیننەن دە او هەر بیر مدحە قابل
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مولود ایچین خارجاردی چوخ مال ایلە چوخ پارا
مالی دا پارانی دا دوشەنمەزدی بیر ارا

هەر ایل دائم اون بیر ای بویونجا چوخ بیر یەردەن
أشیاالر گەتیریردی یاخون اوزاغ شهردەن

چالیشتیریردی مولود ایچین یوزلرجە انسان
كەستیریردی بینلرجە قوچ دانا كیمین حیوان

كیمی أمردەن گەلیر كیمی پارا الیردی
بوخارادان ایكی یوز عالم بورا گەلیردی

ماقامچی و مجود هەم دە كتاب اوخویان
االهیلردەن ئوگجە چوخ اوخوردوالر قران

شهر و كویدەن گەلەن كوچوك بویوك هەر فقیر 
چیافت صوفراسیندا یەمەغ یەردیلەر بیر بیر

اللە كیمین پریا جامعلردە چوخ ایدی
مولود اوخونان یەردە شیطانا یەر یوخ ایدی

هەر جامع هەر تكیەدە روح گەلیردی سوزلرە
صباحا قادار یوخو هیچ گیرمەزدی گوزلرە
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مولود گونو هەركەسی شاد ئەدینجە یارادان
دییەللەردی كور اولسون شیطان چیخسین ارادان 

صباح ئونجەسی سولتان مظفر یاتمیش ایدی
پیغەمبەر رۆیاسینا گەلدی و اونا دەدی

 
دوغروسو بو دییرەم یانیما گەلمەسەو سەن
ئەگەر گەجیكیرسەو دە قالمارام بیتەرەم مەن

دورما هەمەن یوال دوش ئەركەن مدینەیە گەل
مەنی قورتار بو ایكی لعینین ئەلیننەن ال

 
ایكیسینین صفاتی چیركین موردار چەهرەلی 

ضعیف بویالری قیصا عینی كوپوك مپالی

فیرەنكتیلر صاقالسیز قیرمیزیدی رەنكلری 
ئەگەر دقت ئەتسەوز صاپ صاریدی توكلری

جامع حجرەسیندەلر یەرلری دە چوخ متین
گیزلیجە چالیشیرالر قازارالر یەرین دیبین

مقصدالری وار مەنی بو قبردەن السینالر
فیرەنكلرین ایچیندە میتیمە اود صالسینالر 
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دهشتیننەن اویاندی باختی دوروم اغیردی
هەمەن ایشلرە باخان وزیرینی چاغیردی

گوردوغو رۆیاسینی وزیرینە انالتتی
عاقل وەزیرسە یوال چیخماغی ئوگە اتتی

او دەمدە سفر ایچین حاچرلیغا أمر ئەتتی
التون یوكلو كەروانال او شهرە دوغرو گیتتی

حرصیننان ئەن تەز واخت مدینەیە اوالشتی
گوزلری قاننان دولو هەر بیر یانی دوالشتی

 
أمر ئەتتی بوتون شهر أهلی بورایا گەلسین
داغیتیالن باغیشتان هەركس پایینی السین

 
بو ایشتە دقتینی اولوپ بیتەنە سەردی

هەر گەلەنە بیر باختی بیر اووچ التون وەردی 

بو باغیشتان بیر تورلو میراز حاصل اولمادی
داها كیم قالمیش دەدی كیم الماغا گەلمەدی

  
دەدیلەر ایكی ژات وار كی باغیشا گەلمەزلر
بونو یانلیش بیلیرلەر اونالر باغیش المازالر



124

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

 اولور اولماز ایكی ذات گەلمەلەری گەرەكتی
باغیشتان پایالرینی الماالری گەرەكتی

او ایكی گوزو ماوی فیرەنك گەلدیغلری ان
دوشتە انالتیلدیغی كیمیندی او ایكی جان

 
اونالری گورونجە دە گیولی خوش اولدو بیردەن

غملری گیدینجە دە قورتولدو هەپ كدردەن
 

یەر یوردووز هاردادی بونو قافایا قوردو
شهردە اوتوروسوز یوخسا دا كویدە صوردو

دەدیلەر شهرلییغ هەم عرپلردەنیغ بیز
دینە خژمت ئەتمەغتی سورەكلی هەر ایشیمیز

 
اوشاغلیغتان هەر ایی ایشە ئوگرەنەن قولوغ

حجرەدە اوتوروروغ خیر أهلینە اوقولوغ

حجرەلرینە دوغرو گیتتی ایچەری گیردی
تاختانی گورونجە دە هەمەن تاختانی قیردی

 
تاختانین التی چیقور توپراغین دیبی ایدی
هەم دە پایا پایالی مەردیوان گیبی ایدی
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حجرەدەن چیختی أمیر اصالن كیمین قاپیشتی
هەر ایكی لعینین دە یاخاسینا یاپیشتی

 اونالری صوپا ایلە روچه ئوگوندە ییختی 
دوغرو دییەنە قادار بوغازالرینی صیختی

دەدیلەر كافیریغ بیز أهلیمیز ایسە فیرەنك 
فدائییغ ئولومە یاخون بیزدەكی اورەك

 
اوغراشیردیغ بیزلرچین باشا گیتسەیدی بو ایش

رسولو یانیمیزا الیپ الیردیغ باخشیش
 

هیچ بیر كیمسە بیلمەدەن اونو اوردا یاندیراغ
ایمانی گوچلو اولسون تا كافری قاندیراغ

 
خیزال هەر ایكیسینین ئەل ایاغین باغالدی

اعدامالری ایچین دە بیر دە اورتام صاغالدی
 

توپالنان اهالینین گوزو ئوگوندە دوردو
قیلینجینی چەكەرەك ایكسینین بوینون ووردو

 
تكرار اولماسین دییە بو قناعتە یەتتی

روضەنین أطرافینا سد یاپماغا أمر ئەتتی
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 دەرینلیغ ییرمی ارشین اون ایكی ایسە ئەنی
دەمیردەن دوشەنینجە محكم اولدو هەر یانی

 حق حبیبی صالتتان هەر دەم الینجا دیلە 
جملە مقصودە واردی مولود حرمتی ایلە

ایستەرسەو اخرتتە قاووشاسان صفایا
گوندە یوز بیر صالت وەر محمد مصطفایا

ــە و  ــە و صحبـ ــی الـ ــد و علـ ــیدنا محمـ ــل علـــی سـ )اللهـــم صـ
ســـلم(

أربیل شهری سولتان اوغلوو مظفر
بەللی اولدو ئەلیندە هەر دەم ظفر
مدینەیە ئەیلەدی صون بیر سفر

كوتولردەن پیغەمبەری قورتاردی
دونەنلرە دوغرو یولو گوستەردی

أربیـــل شـــهریندە یایغیـــن بیـــر روایـــت واردیـــر كـــی، پیغەمبەر 
گوكبورونـــون  مظفرالدیـــن  ســـولتان  )ص(  ئەفەندیمیـــز 
كوتولـــوك  مەزارینـــا  اونـــدان  و  گیرمیـــش  رۆیاســـینا 
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قورتارماســـینی  جســـدینی  مبـــارك  اونـــون  ئەدەنلـــردەن 
ـــدەن اوردوســـویال  ـــن دە أربیل ـــوش. ســـولتان مظفرالدی بویورم
مدینەیـــە گیـــدەرەك بـــو كوتـــو ایشـــە قالقـــان كیمســـەلری 

یاقاالیـــاراق جزاالندیرمیشـــتیر.

* حكايەتـــی خەونـــی پێغەمبـــەری ئیســـالم لەالیـــەن ســـوڵتان 
مظفرالدیـــن گۆگبـــۆرو، كـــە لەالیـــەن مامۆســـتا رەشـــاد موفتیـــەوە 
ـــەوە،  ـــەی كوردی ـــود نام ـــی مەول ـــە كتێب ـــژراوە، ل ـــو شـــیعر داڕێ وەك
وە لەالیـــەن حيســـام حەســـرەت، شـــاعیری توركمانـــی شـــاری 

ــی. ــی توركمانـ ــەر زمانـ ــە سـ ــر وەرگێڕدراوەتـ هەولێـ
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1- هەولێر لە سەردەمی ئەتابەگییەكاندا، دكتۆر موحسین موحەممەد حوسێن، 
باڵوكراوەكانی ئاكادیمیای كوردی، هەولێر 2010 ژمارە 75

2- هەولێرم وا بیستووە وا سەرچاوەی گرتووە، سەید مەولود بێخاڵی، بەرگی 
چوارەم هەولێر 2010

3- مەولودنامەی كوردی، ڕەشاد ئەفندی چاپی هەشتەم، 2006 هەولێر 
موحەممەد  موحسین  دكتۆر  كورددا،  مێژووی  لە  توێژینەوەیەك  چەند   -4

حوسێن، باڵوكراوەكانی ئەكادیمیای كوردی، ژمارە 199، هەولێر 2013
5- دوو دانە لە مەولودنامە بە زمانی توركمانی كە مێژوویە كەیان دەگەڕێتەوە، 
یونس  پارێزەر  و  مامۆستا  لەالیان  چاپكراون،  كەركووك  لە   1930 سااڵنی 

عەبدوڵاڵ حەداد- پارێزرابوون .
6- المدارس العلمیة و دورها فی االعداد العلماء و الدعاة في اربیل، بالل ملو 

برخال البرادوستی، 2018 
7- مجاهدالدین قایماز نائب اربد و الموصل، الدكتور صادق احمد داود جودة 

دار عمار، االردن، مؤسسة الرسالة 1985 
8- اربیل، دراسة تاریخیة، مجموعة مؤئرخیین باشراف الدكتور محسن محمد 

حسین، دەزگای ئاراس 2012
9- بحوت في التاریخ الكردي، دراسة حول اربیل .. صالح الدین یوسف، ابن 
اتیر و غیرها، للكاتب دكتور محسن محمد حسین، انتشارات اكادیمیای كوردی 

. 2012
10- اربیل –هەولێر بین الماضی و الحاضر – مدیریة دار الكتب للطباعة و 

النشر جامعة الموصل-1986
11- ابن اسیر – الكامل فی التاریخ

12- ابن خلكان- وفیات االعیان وانباء ابنا الزمن
13- ابن العماد الحنبلي – شدرات الدهب فی اخبار من الدهب

14- ابن واصل- مفرج الكروب فی اخبار بنی ایوب

سەرچاوەكانی ئەم لێكۆڵینەوە
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15- سبت ابن الجوزی- مراه الزمان فی تاریخ االعیان
16- دكتور امید ابراهیم جوزەلی –  تاریخ الترك و التركمان فی اربل- مكتبە 

التفسیر- 2019
كاك  ڕێگای  لە  )زانیاری   - اربیل  التاریخ  عزیز – سرد  رامز  الدكتور   -17

عوسمان موفتیەوە( .
18- صنعان احمد اغا، اصالە التركمان، اربیل، 2017

انقرە  گەرمیانی(  محرم  )للكاتب  التركیة  بلغة  السلجوقیة  المدنیة  اربیل   -19
 Erbil selcuki medanetti muharram garmyanli ankara        2014

2014
20- تاریخ الموصل، سلیمان الصائغ 1926، جزء االول و الثاني

ئاكادیمیای   – باقی  حەمە  محمد  دكتور  كوردی-  موسیقای  مێژووی   -21
كوردستان 

22- ارشیف الدكتور ناصر الحارسی- السعودیە- جامعە الملك عبدالعزیز 
موحەممەد  دكتۆر موحسین  كورددا،  مێژووی  لە  توێژینەوەیەك  23- چەند 

حوسێن، باڵوكراوەكانی ئەكادیمیای كوردی، ژمارە 199، هەولێر 2013
24-تاریخ الموصل –كوركیس عواد – بغداد  چاپخانەی النهزە -1934

محمد  الدكتور   , قاسيون  جبل  بصالحية  الموزةفةرى-  الحنابلة-  جامع   -25
موتيع الحافيز- بيروت 2002

ئەلكترۆنی  ماڵپەڕی  لەچەندیین  سوودم  كتێبانە،  سەرچاوەو  لەو  بێجگە 
و  وێنە  هەروەها  وەرگرتووەو  هەولێر  كەسایەتیەكی  چەند  فەیسبووكی  و 

بەڵگەنامەكانیانم بەكارهێناوە . 
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موزەفەرەددین گۆگبۆرۆ
میری ئەربڵ

وەرگێران و ئامادەكردنی
خەسرەو پیرباڵ القصاب

كوردستان - هەولێر                         2019

لێكۆلینەوەیەكی مێژوویی – سیاسی
لە سەر ژیان و حوكمی سوڵتان موزەفەرەدین زەینەدین عەلی كوچوك

السلطان مظفرالدین كوكبورو- امیر اربل
دراسە تاریخیة- سیاسیة

وزارة الثقافة و االرشاد القومي- المؤسسة المصریة العامة
للتالیف و الترجمة و الطباعة و النشر – القاهرة – سنة 1963

زنجیرەی »اعالم العرب« 
32          

نووسینی
عەبدولقادر ئەحمەد توڵەیمات
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احمــد  عبدالقــادر  میســڕی،  مێژوونووســی  و  نووســەر 
توڵەیمــات، لــە ســااڵنی شەســت، هەســتاوە وە لــە چوارچێــوەی 
زنجیــرە كتێبێكدا،لەالیــەن دەزگای اعــالم العــرب باڵوبۆتــەوە كــە 
كــۆی باڵوكراوەكانیــان دەگاتــە 110 كتێــب، لەســەر كەســایەتی و 
ناونیشــانی گرینگــی جیهانــی اســالمی و فیكــر و فیقهــی اســالمی، 
ــان  چەنــد نووســەرێكی تریــش دەربــارەی هەمــان بــووار، كتێبی
نووســیوە.هەر كەســایەتیەك، خزمەتــی فیكــر و تێڕوانیــن و 
مێــژووی اســالمی هەبووبێــت، ئــەوە كتێبیــان لەســەر نووســیوە.

ــەی  ــەم كتێب ــە دەقــی باڵوكــراوەی ئ ــت ب ئــەوەی پەیوەســت بێ
مێژوونــووس عبدالقــادر توڵەیمــات، مــن هەوڵــی تــەواوم داوە، 
كــە بــە ئەمانــە ت و وەكــوو خــۆی بیكەمــە كــوردی، وە بەنــدە 
بەرپــرس نیــم لــە هیــچ نووســین و بۆچــوون و وشــەیەكی 
ــەو نووســین و  ــە بەرپرســە ل ــە ك ــە، نووســەری كتێب ــەم كتێب ئ

ــوردی. ــە ك ــوو خــۆی كراوەت ــان وەك ــە، پاش ــەوە ی لێكۆڵین
ئــەم كتێبــە هیــچ وێنەیەك و نەخشــە و زانیاریەكی تێدانەبوو، 
تەنهــا لــە دوو توێــی كتێبێكــدا، نووســەر لێكۆڵینەوەیەكــی 
ــی  ــی ئەوكات ــایەتی و بارودۆخ ــان و كەس ــەر ژی ــە س ــوو ل كردب
ئیماڕەتــی اربیــل و حوكمــی ســوڵتان موزەفەرەدینــی گۆگبــۆرو.
بــە كوورتیەكــە ی كتێبەكــەی عبدالقــادر احمــد توڵەیمــات، 

چەند تێبینیەكی پێویست دەربارەی كتێبی السلطان مظفرالدين 
كوكبورو- امير اربل - دكتۆر عبدالقادر احمد توڵەیمات
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شایســتەی گەورەیــی و گرینگــی ئەو كەســایەتیە و مێژووی دێرین 
و پــڕ شــكۆی هەولێــر و هەولێریــەكان نەبــوو، لەبــەر ئــەوە بــە 
پێویســتم زانــی، جگــە لــە نووســینی كتێبێــك و لێكۆڵینەوەیەكــی 
تــر لەســەر ســوڵتان موزەفەرەدیــن، چەنــد بەڵگەنامــە و وێنــە و 

زانیــاری تــری گرینگیــش باڵوبكەمــەوە.

خوێنەری بەڕێز، 
تكایــە لەكاتــی خوێندنــەوەی ئــەم كتێبــە رەچاوی ئــەو وردەكاری 

و ئــەو خااڵنــە بكــە:
1- لەوەرگێڕانــی كتێبەكــەدا هەوڵمــداوە شــێوازی نووســینی 
مێژوونــوس و نووســەرە عارەبەكــەی، بەپێی گونجــان، بپارێزم.
2- وشــەكانی )جیهــاد(، )ئیمــارەت(، )وەصــی(م، نەگۆڕیــون بــۆ 
ئــەوەی ماناكانیــان نەگــۆڕێ. نــاوی )فقهــا(م كــردووە بەئاییناس 
دابڕێنــراوم لەجێــی  فەرموودەنــاس. وشــەی  )موحەدســین(  و 

)ئیقتــاع( دانــاوەو لەشــوێنی گونجاویــش وشــەی )دەرەبــەگ(.
ــاری  ــداڵ و هەندێكج ــار مێرمن ــان( هەندێكج ــاوی )غیلم ــۆ ن 3- ب

ــم نووســیوەتەوە. ــو خۆی دی وەك
4- وشــەی )مملــوك( و )موالــی(م كــردووە بە)بەنــدە( نازانــم تــا 

چەنــد یەكدەگرنــەوە.
ــی  ــا بەكورت ــو خــۆی نووســیوەتەوەو تەنی 5- شــیعرەكانم وەك

ــەوە. ــەم لێكداوەت ماناك
6- نووســینە كۆنەكانــی وەكــو نامەكانــی ســەالحەددین كــە 
تەنیــا  نووســراون،  كــۆن  عارەبــی  )ســەجەع(ی  بەشــێوازی 
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ماناكەیــم كــردووە بەكــوردی و بەكورتــی، چونكــە ئــەو شــێوازە 
نووســینە لەكوردیــدا نیــە.

7- نــاوی شــوێنەكانم وەكــو خــۆی نووســیوەتەوە، ئەگــەر 
كوردیەكەیــم دەســتكەوتبێ لەتەنیشــتیەوە دامنــاوە، بــۆ نموونــە: 
ــو هــی نووســەر  ــل(م وەك ــاوی )ئەرب )شــممالك(، )شــەمامك(. ن

ــوە. ــاوەو نەمگۆڕی دان
كــوردی  بەڕێنووســی  عارەبیەكانــم  ناووناوبانگــە   -8

موزەفەرەددیــن... نموونــە:  بــۆ  نووســیوەتەوە، 
9- پەڕاوێــزەكان ئــەوەی كرابــێ وەرمگێــڕاون و هەندێكیانــم 

وەكــو خــۆی نووســیوەتەوە.
10- نــاوە كۆنــە توركمانیەكانم، گەڕاندۆتەوە ســەر بنەڕەتەكەی 
خــۆی، وە هەوڵمــداوە بــە زمانێكــی ئاســان كتێبەكــە ئامــادە 

بكــەم.
ــە  ــە ك ــە كتێبێك ــات، تاق ــد توڵەیم ــادر احم ــەی عبدالق ــەم كتێب ئ
لەالیــان زنجیــرە كتێبەكانــی- اعــالم العــرب- باڵوكراوەتــەوە، 
ــە  ــوردی، ئێم ــی ك ــەر زمان ــە س ــەوە وەرگێردراوەت ــە ئەمانەت ب
بەربــەرس نییــن، لــە ســەر هیــچ تێڕوانییــن و بۆچــوون و 
ــە ســااڵنی شەســت  ــە ل ــەم كتێب ــارە ئ هەڵوێســتی نووســەر، دی

نووســراوە، وە بــە شــێوەیەكی بەربــاڵو باڵوكراوەتــەوە .

العبد الفقیر الی رحمة الله تعالی
خەسرەو پیرباڵ القصاب
هەولێر  3/10/ 2019
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 ئایـــا موزەفەرەددیـــن گۆگبـــوروو لەگۆشـــت و خوێنـــی 
عەرەبانـــە هەتـــا بەعەرەبـــی دانێیـــن و ســـەربردەی ژیانـــی 
یـــان  باڵوبكەینـــەوە؟  عەرەبـــدا  ناودارانـــی  لەزنجیـــرەی 
بەشـــێك  هـــەروەك  توركمانانـــە،  خوێنـــی  و  لەگۆشـــت 
ــی  ــاو كۆمەڵـ ــێ لەنـ ــە دەبـ ــانی دەدا. بۆیـ ــەی نیشـ لەناوەكـ
ــرەی  ــی لەزنجیـ ــەربردەی ژیانـ ــرێ و سـ ــدا دەربهێنـ عارەبانـ

باڵونەكەینـــەوە..؟ عەرەبـــدا  ناودارانـــی 
پێـــش وەاڵمدانـــەوەی ئـــەو پرســـیارە، دەپرســـین: ئایـــا 
ـــێ  ـــەرەب ب ـــی ع ـــە لەگۆشـــت و خوێن ـــاوەدا ك ـــەو پی ـــە ل مەرج
ـــە  ـــە، چونك ـــەرج نی ـــەوە م ـــان ئ ـــرێ؟ ی ـــەرەب دابن ـــا بەع هەت
ئـــەو بنەمایانـــەی كـــە لەگـــەڵ عارەبانـــدا هاوتـــای دەكـــەن 
ـــە  ـــەرەب هەیان ـــەی ع ـــەزۆر لەوان ـــەوان ل ـــانی ئ ـــان بەش و ش

ــتێ.؟ رادەوەسـ
ـــەوێ هـــۆكاری  ـــەم دوو پرســـیارە، دەم ـــەوەی ئ ـــش وەاڵمدان پێ
ــن  ــی موزەفەرەددیـ ــەرەب بوونـ ــیاری بەعـ ــی پرسـ ورووژاندنـ
روون بكەمـــەوە چونكـــە هـــی وامـــان هەیـــە رای لەباڵوكردنەوەی 
ــاو  ــووە لەنـ ــرەس( نەبـ ــر پیپـ ــی )ئەلزاهیـ ــەربردەی ژیانـ سـ
زنجیـــرەی ناودارانـــی عەرەبـــدا لەبـــەر ئـــەوەی »ئەلزاهیـــر 
ـــی  ـــە چەركەس ـــدا- بەبنەچ ـــدی رالێنەبووان ـــرەس« –لەدی پیپ
بـــووەو عـــەرەب نەبـــووە. لێـــرەدا مـــن ویســـتوومە دیـــاری 
ـــو بـــەڕای  بكـــەم كـــە كـــێ عەرەبـــە، نـــەك بـــەڕای خـــۆم، بەڵك

پێشەكی
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پێغەمبـــەری عارەبـــی موحەمـــەدی كـــوڕی عەبـــدواڵ )د( كـــە 
لەوتارێكـــی گشـــتگیردا بـــۆ موســـوڵمانان دیـــاری كـــردووە كـــە 

ـــێ: ـــە و دەڵ ـــێ عەرەب ك
»ئـــەی خەڵكینـــە، خودامـــان یەكـــە، ئایینمـــان یەكـــە، 
باوكمـــان یەكـــە، ئـــەوەی بەكردەوەكانـــی پێـــش بكـــەوێ ئـــەوا 
ــردەوە دوا بكـــەوێ  ــا، ئەوەیـــش یەكـ بنەچەكـــەی دوای ناخـ
ئـــەوا بنەچەكـــەی پێشـــی ناخـــا. هەركەســـێكی كـــە هاتـــە نـــاو 

ئـــەو ئایینـــەوە ئـــەوە عەرەبـــە« )1(
وە لەبـــەر ئـــەوەی پێناســـەكەی پێغەمبـــەری عارەبیمـــان )د( 
بـــۆ بەعەرەببـــوون هێنایـــەوە، بەپێوەیســـتی دەزانیـــن كـــە 
ـــدا  ـــەیەی تێ ـــەو پێناس ـــە ئ ـــەوە ك ـــەش وەبیربێنین ـــەو بۆنەی ئ
ــە  ــەوەی بیروڕایەكـ ــۆ ئـ ــووە، بـ ــەی چیبـ ــراوەو هۆكارەكـ كـ

بەهێزتـــر و لەنـــاو مێشـــكدا چەســـپتر بـــێ.
ـــەر )د(  ـــەرزی پێغەمب ـــی پایەب ـــە هاوەڵ ـــك ك ـــەوە كاتێ دەگێڕن
»ســـەعد كـــوڕی ئەبـــی وەقـــاس« لەســـەردەمی پێغەمبـــەردا )د( 
ـــێ »ســـەلمانی  ـــردن، دەبین ـــۆ نوێژك ـــەوت ب ـــاو مزگ ـــە ن دەچێت
ـــالمی  ـــی و س ـــی حەبەش ـــی و بیالل ـــوهەیبی رۆم ـــی و س فارس
فارســـیی بندەســـتی ئەبـــو حوزەیفـــە« هەموویـــان پێكـــەوە 
ـــت  ـــەعد دەس ـــەن. س ـــان دەك ـــتوون و قس ـــدا دانیش لەبازنەیەك
ــك  ــی لەعارەبێـ ــژدا گوێـ ــی نوێـ ــەی دەكا و لەكاتـ بەنوێژەكـ

1- القرب فی محبە العرب، ل 27.
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)ئەعرابیـــەك( دەبـــێ بەگاڵتەپێكردنـــەوە پێیـــان دەڵـــێ: هـــا. 
ــەر  ــتووە، هـ ــان بەسـ ــان بازنەتـ ــان)1(  دیسـ ــی بێگانـ كۆمەڵـ

دەڵێـــی ئـــەوس و خەزرەجـــن..؟ )2(
ســـەعد كـــە ئـــەو قســـەیەی گـــوێ لێدەبـــێ لـــەالی قـــوڕس 
دەبـــێ و نوێژەكـــەی خێـــرا دەكا و كـــە لێدەبێتـــەوە دەچێتـــە 
ــەی دەگـــرێ و بەتونـــدی خـــۆی لـــێ  ــە و یەخـ الی عارەبەكـ
تـــووڕە دەكا و پێـــی دەڵـــێ: هـــەی دوژمنـــی خـــۆت، كـــوو ئـــەو 
قســـانە بەهاوەاڵنـــی پێغەمبـــەر )د( دەڵێـــی؟! ئەوجـــا پەلكێشـــی 
دەكاتـــە الی پێغەمبـــەر )د( و ئەمـــەی بـــۆ دەگێڕێتـــەوە كـــە 
بـــەو هاوەاڵنـــەی گوتـــووە. ئـــەوە لـــەالی پێغەمبەریـــش )د( 
ــەو  ــەوەو ئـ ــڵمانان كۆدەكاتـ ــە موسـ ــێ، بۆیـ ــران دەبـ زۆر گـ

وتارەیـــان بـــۆ دەدا كـــە باســـمان كـــرد. )1(
ـــەی  ـــا لەبنەچ ـــە بەتەنی ـــە ك ـــەوە نی ـــەر ئ ـــەرەب ه ـــێ ع كەواب
عارەبـــان بـــێ بەڵكـــو ئەوانـــەش بەعـــەرەب دادەنرێـــن كـــە 
ـــە. ئەوانـــەش  هاتوونەتـــە نـــاو ئیســـالم كـــە ئایینێكـــی عارەبی
كـــە  خۆیـــان  زمانـــی  كردۆتـــە  عەرەبیـــان  زمانـــی  كـــە 
زمانـــی عارەبانـــە. وە هـــەر كەســـێكیش كـــە بـــۆ پاراســـتنی 
ـــەرەب  ـــردووە بەع ـــالم كاری ك ـــی ئیس ـــەر خاك ـــالم و لەس ئیس
دەژمێـــردرێ. ئەوەتـــە »ئەلزاهیـــر پیپـــرەس« هەمـــوو ئـــەو 
دادەنـــرێ.  بەعـــەرەب  كەوابـــێ  هەبـــووە،  پاشـــخانانەی 

1- وشە عەرەبیەكەی )العلجە(یە كە بەمانای گاور یان رۆمی دێ.
ـــو  ـــا وەك ـــن هەت ـــارەب نی ـــەوان ع ـــە ئ ـــكا ك ـــەوە شـــەرمەزاریان ب ـــەوێ ب ـــرەدا دەی 2- لێ

ـــن.  ـــۆزی عەرەب ـــش دوو ه ـــەوس و خەزرەجی ـــن دابنیشـــن. ئ عەرەب
1- القرب فی محبە العرب ل 27.
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عەرەبـــی  زمانەكـــەی  بـــووە،  موســـڵمان  بەبیروبـــاوەڕ 
بـــووە، باشـــترین خەباتـــی )جیهـــادی( لەپێنـــاو ئیســـالم و 
ــردووە.  ــڵماناندا كـ ــی موسـ ــالم و خاكـ ــەروەریەكانی ئیسـ سـ

ــۆ دەدا.  ــەوەی بـ ــی ئـ ــەروەریەكەی گەواهـ ــژووە پڕسـ مێـ
وە »موزەفەرەددیـــن گۆگبـــوروو«ش كـــە خاوەنـــی ئـــەو 
ســـەربردەیەیە، ئەویـــش هەمـــوو ئـــەو پاشـــخانانەی هەبـــووە، 
وەكـــو لەگێڕانـــەوەی ســـەربردەی ژیانیـــدا دەیبینیـــن. ئەویـــش 
بـــووە، بەموســـڵمانی لەدایـــك  بەبیروبـــاوەڕ موســـڵمان 
ــە  ــڵمانی مـــردووە. زمانـــی عارەبیـــی كردۆتـ بـــووەو بەموسـ
ــەوەو  ــیش خوێندنـ ــۆی و زۆر بەباشـ ــەكردنی خـ ــی قسـ زمانـ
ــداربووە  ــردووە. بەشـ ــە كـ ــەو زمانـ ــاری بـ ــین و گوفتـ نووسـ
لەبەرگریكـــردن لەئایینـــی ئیســـالم و ســـەروەریی ئیســـالم و 
خاكـــی موســـڵمانان، ئەویـــش بەبەشـــداربوونی لەشـــەڕەكانی 

دژی خاچپەرســـتەكان.
موســـڵمانانەی  فەرمانڕەوایەتیەكـــی  ئەوانـــە،  ســـەرباری 
ــووە  ــی گرتـ ــی خودایـ ــە الیەنـ ــردووە. هەمیشـ ــەی كـ واڵتەكـ
لەگـــەڵ بندەســـتەكانی و باشـــترین سیاســـەتی لەگەڵـــدا 
دادپـــەروەر  لەفەرمانڕەوایەتیەكەیـــدا  كـــردوون.  پەیـــڕەو 
بـــووە، بایەخـــی بەبەرژەوەندیـــی خەڵـــك داوەو كەمتەرخەمیـــی 
ــتی  ــووەو لەدەسـ ــتەملێكراوانی گرتـ ــتی سـ ــردووەو دەسـ نەكـ
ســـتەمكارانی داوە. هـــەر ئەوەشـــە ئـــەو فەرمانڕەوایەتیـــەی 
ـــڵمانان  ـــەری موس ـــۆ دەكا و پێغەمب ـــەی ب ـــالم باگەش ـــە ئیس ك

دەكا. داوای  )د( 
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ــی  ــۆ بابەتـ ــن گۆگبـــورووم بـ ــان، بۆچـــی موزەفەرەددیـ پاشـ
ئـــەو كتێبـــە هەڵبـــژاردووە؟

ــوروو  ــن گۆگبـ ــە: موزەفەرەددیـ ــەش ئەوەیـ ــۆ ئەمـ ــم بـ وەاڵمـ
بەچەنـــد هۆیـــەك منـــی بـــۆ ئـــەو كارە راكێشـــاوە:

وەكـــو دەســـەاڵتدار، بینیوومـــە كـــە دەســـەاڵتدارێكی رووناكبیـــر 
بـــووەو شـــەڕ و پشـــێویە باوەكانـــی ســـەردەمەكەی رێیـــان لێـــی 
ـــی ئیمارەتەكـــەی  ـــی بەبەرژەوەندیەكان ـــە گرنگی ـــووە ك نەگرت
ـــەوەی  ـــش ئ ـــراوەی – پێ ـــارە نەناس ـــەو ش ـــدا، ئ ـــل« ب »ئەرب
ــی  ــی سیاسـ ــۆ یەكەیەكـ ــوە بـ ــڕەوای- گۆڕیـ ــە فەرمانـ ببێتـ
كـــە جێـــی پەنجـــەی لەڕووداوەكانـــی ســـەردەمدا دیاربـــێ و 

ـــدووە. ـــۆ دامەزران ـــەربەخۆی ب ـــیی س ـــی سیاس قەوارەیەك
هەروەهـــا بینیـــم كـــە ئـــەو شـــارە پشـــتگوێخراوەی بەدرێژایـــی 
ـــردە شـــارێكی  ـــەوە، ك ـــش ئ ـــش پێ ـــژووی ئیســـالم و كەمێكی مێ
پڕئاوەدانـــی و بیناســـازی و كشـــتوكاڵ و بازرگانـــی تـــا 
كـــە  رادەكێشـــا  ئەوانـــەی  وایلێهـــات ســـەرنجی هەمـــوو 
لەســـەردەمی ئـــەودا دەیانبینـــی یـــان بـــۆ ماوەیەكـــی درێـــژ 

تێیـــدا دەمانـــەوە.
زۆری  ئەوەنـــدە  بایەخێكـــی  كـــە  لێمبینـــی  هەروەهـــا 
بەدانیشـــتووانەكەی داوە كـــە جێـــی تێڕامانـــە. تێبینیـــی ئـــەوەی 
كردبـــوو كـــە چەنـــد نەخۆشـــیەكی تەندروســـتی و كۆمەاڵیەتیـــی 
تێدابـــووە، وەكـــو پیاوێكـــی بیركـــراوە دەســـتی بەچارەكردنیـــان 
كـــردووە. نەخۆشـــخانەی بـــۆ نەخۆشـــان كردۆتـــەوە، پەناگـــەی 
ـــی  ـــە و منداڵ ـــەن گچك ـــی تەم ـــوەژن و هەتیوان ـــا و بێ ـــۆ نابین ب
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ـــۆ  ـــی ب ـــی زۆریش ـــاوەو پارەیەك ـــژی، زۆڵ( دان ـــراوە )بی هەڵگی
ـــا  ـــردووە. هەروەه ـــان ك ـــە تەرخ ـــەزراوە مرۆڤایەتیان ـــەو دام ئ
بایەخیشـــی بەخوێنـــدن داوەو قوتابخانـــەی دروســـتكردووەو 
ــزی  ــەوەو رێـ ــك كردۆتـ ــۆی نزیـ ــی لەخـ ــتا و زانایانـ مامۆسـ
گرتـــوون و چاكـــەی لەگەڵـــدا كـــردوون، بۆیـــە ئەوانیـــش 
هەمیشـــە لەگەڵـــی بـــوون و رەنگێكـــی جوانیـــان لەڕۆشـــنبیریی 

ئایینـــی و ئەدەبـــی بەكۆمەڵەكـــەی بەخشـــیووە.
ــووە  ــام بـ ــێ سەرسـ ــی پـ ــە منـ ــەوەی كـ ــش ئـ ــو مرۆڤیـ وەكـ
ــە  ــە و مرۆڤایەتیـ ــتە دڵفراوانـ ــك و نەسـ ــتە ناسـ ــەو هەسـ ئـ
نـــاو  كەســـانی  چاودێریـــی  هەمیشـــە  بـــووە.  بـــەرزەی 
ـــیاری  ـــداون و پرس ـــەری لێ ـــۆی س ـــردووەو بەخ ـــی ك پەناگاكان
و  تەواوكـــردوون  بۆیانـــی  كـــردووەو  كەموكورتیەكانـــی 
ئەوەشـــی كـــە بێـــزاری كـــردوون الیبـــردووە. هـــەر ئـــەو هەســـتە 
مرۆڤانـــە دڵفراوانەیـــەی بـــووە كـــە منـــی هەژانـــدووەو جێـــی 
ـــامی و  ـــی سەرس ـــە جێ ـــۆن دەبێت ـــو چ ـــووە، وەك ـــامیم ب سەرس

بەرزنرخاندنـــی لەالیـــەن خوێنـــەری سەربردەكەشـــیەوە.
ـــە بەســـەر هـــەژار  ـــەی ك ـــوو جـــۆرە چاكان ـــەو هەم ســـەرباری ئ
ـــەوەی  ـــێ ئ ـــد ب ـــدا دەیباران ـــە ئایینیەكان و دەســـتكورتان لەبۆن
داوای لێبكـــەن، چاكەكانـــی بەدرێژایـــی ســـااڵنی ژیانـــی وەكـــو 
ــا  ــووە. ئەوجـ ــەردەوام بـ ــەی بـ ــەر گەلەكـ ــڕەوا بەسـ فەرمانـ
مرۆڤدۆســـتیەكەی لـــەوەش دوورتـــر رۆییـــە و لـــە »ئەربـــل« 
دیوەخانەیەكـــی دامەزرانـــدووە كـــە تێیـــدا میوانداریـــی هـــەر 
كەســـێكی دەكـــرد كـــە بـــەو شـــارەدا تێپەڕیبـــا و لـــەوێ 
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ــەوە  ــان بەسوپاسـ ــانەوەو پاشـ ــەی دەحەسـ ــۆی و واڵخەكـ خـ
لەگەشـــتەكەیدا بـــەردەوام دەبـــوو دوای ئـــەوەی پێویســـتیەكانی 
رێـــگای –بەبـــێ بەرامبـــەر- بـــۆ دابیـــن دەكـــرا كـــە بەشـــی 
ئـــەوەی بـــكا تـــا دەگاتـــە ئـــەو شـــوێنەی كـــە مەبەســـتی بـــووە.
گشـــتیەكەی،  و  تایبـــەت  ژیانـــە  ئـــەوە،  ســـەرباری 
لەهەردووكیانـــدا ژیانێكـــی ســـادە ژیـــاوە، بەڵكـــو ژیانێـــك 
كـــە زۆر لەســـۆفیەتی نزیـــك بـــووە نـــەك لەشـــێوازێكی دیكـــە. 
ـــەداوەو  ـــارەت ن ـــاڵ و ئیم ـــیەكانی م ـــی بەرووكەش ـــچ بایەخ هی
لەكۆشـــكی جـــوان یـــان مـــاڵ و خانـــووی بـــاش نەژیـــاوە، بەڵكـــو 
دانیشـــتنی لەقەاڵتـــی شـــارەكە یـــان لەیەكێـــك لەخانووەكانـــی 
ســـۆفیەتیدا بـــووە. هـــەر رۆشـــنبیریە ئایینیەكەیشـــی ئـــەو 
ــترین  ــردووەو خۆشـ ــت كـ ــەال خۆشەویسـ ــەی لـ ــۆرە ژیانـ جـ
و بەتامتریـــن كاتەكانـــی ئەوانـــە بـــووە كـــە لەگـــەڵ زانـــا و 
فەقـــێ و فەرموودەنـــاس و ســـۆفیەكاندا بەســـەری بـــردووە. 
یـــان ئـــەو كاتانـــەی كـــە لەســـەر پشـــتی ئەســـپەكەی لەشـــەڕی 

دژ بەخاچپەرســـتەكان لەشـــامێ بـــووە.
دوای هەمـــوو ئەوانـــە، ئـــەوەی كـــە لەموزەفەرەددیـــن پێـــی 
سەرســـامم ئـــەو رۆڵـــە گەورەیەیەتـــی كـــە لەگـــەڵ ســـەاڵحەدین 
لەبزووتنـــەوەی خەباتـــی بێپســـانەوە دژی خاچپەرســـتەكان 
كێشـــەی  خاچپەرســـتەكان  كـــە  –ئەوكاتـــەی  گێڕاویەتـــی 
ســـاتەوەخت بـــوون بـــۆ جیهانـــی ئیســـالمی بەگشـــتی- لـــەوەدا 
بەشـــداریی ســـەركەوتنە گەورەكانـــی ســـەاڵحەدینی كـــردووە 

بەســـەر خاچپەرســـتەكاندا.
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ئەگەرچـــی ئـــەو كتێبـــە بـــۆ قســـەكردن لەســـەر موزەفەرەددیـــن 
تەرخـــان كـــراوە، بـــەاڵم باســـی خانەوادەكەشـــی دەكا: باوكـــی و 
براكـــەی، چونكـــە بەبـــێ ناســـاندنی خانەوادەكـــەی قســـەكردن 
ــش كـــە  ــێ، بەتایبەتیـ ــی نابـ ــەر موزەفەرەددیـــن تامـ لەسـ
باوكـــی یەكـــەم كـــەس بـــووە كـــە فەرمانڕەوایەتـــی »ئەربـــل«ی 
كـــردووە، پاشـــان براكـــەی »زەینەددیـــن یوســـف« ئەوجـــا 
دوای ئـــەو خـــۆی فەرمانڕەوایەتـــی كـــردووە. ســـەرباری 
رووداوەكانـــی  بەشـــداریی  براكـــەی  و  باوكـــی  ئـــەوەی 
گەورەشـــی  رۆڵێكـــی  باوكـــی  كـــردووە،  ســـەردەمەكەیان 
گێـــڕاوە لەســـەرهەڵدانی دەوڵەتێكـــی گـــەورە كـــە دەوڵەتـــی 
كوڕانـــی زەنگـــی »بنـــی زنكـــی« بـــووە لـــە موســـڵ و شـــام 
و میســـردا. كەوابـــێ زۆر پێویســـتە بەشـــێكی تایبەتـــی بـــۆ 
باوكـــی موزەفەرەددیـــن و براكـــەی و ئـــەو خزمەتانـــەی كـــە 

ــن. ــان بكەیـ ــردووە تەرخـ ــیان كـ ــەردەمەكەدا پێشكەشـ لەسـ

ســـەركەوتووبووبم  كـــە  هیـــوادارم  ئـــەوە  لـــەدوای 
بەســـوود. شـــتێكی  لەپێشكەشـــكردنی 

هەر خوداش لەپشت مەبەستەكەمانەوەیە.
والله من وراء القصد... 

عەبدولقادر ئەحمەد توڵەیمات
میسری جەدیدە لە مانگی رەجەبی 1383 بەرامبەر بەمانگی 
نۆڤامبەری 1963. 
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بەشی یەكەم
لەدایكبوونی ئیمارەتێك
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 قـــەوارەی سیاســـیی جیهانـــی ئیســـالمی لەســـەتەی شەشـــەمی 
كۆچـــی )دوازدەیەمـــی زایینـــی( بریتـــی بـــوو لەیەكـــەی 
گـــەورەی هەرێمایەتـــی و یەكـــەی گچكـــەی شـــار. دیارتریـــن 
ئـــەوەی لـــەو یەكـــە هەرێمـــی و شـــاریانەی كـــە دەیبنینیـــن 
ئەوەبـــوو كـــە لـــەڕۆژاوای بەغـــدای ناوەنـــدی خەالفـــەت بـــوو: 
ـــی  ـــە لەڕۆژهەاڵت ـــەش ك ـــرە، شـــام.)1(  ئەوان ـــراق، جەزی لەعێ
ــە  ــە: چونكـ ــان و هیدیكـ ــارس و خوراسـ ــوون: لەفـ ــدا بـ بەغـ
بـــەزۆری یەكـــەكان هەبـــوون. هـــەر ئەوەبـــوو رووی ئاشـــكرای 
ـــۆ دەوڵـــەت و  ـــی گـــەورەی ئیســـالمی ب ـــی دەوڵەت لەتوپەتبوون

ـــە. ـــرە دەوڵەتۆك ف
هـــەر  ئیســـالمی  جیهانـــی  یەكگرتوویـــی  لەتوپەتبوونـــی 
لەســـەردەمی دووەمـــی عەباســـیەكانەوە دەســـتی پێكـــرد، 
الوازیـــی  بەهـــۆی  دەستڕۆیشـــتوو  والیـــی  كـــە  كاتێـــك 
ـــی  ـــی هەرێمایەتی ـــە دەوڵەت ـــوون. ئەوان ـــەوە پەیداب خەلیفەكان
گەورەیـــان دامەزرانـــد، یـــان ئـــەوەی كـــە ئـــەوڕۆ پێـــی 
ــك  ــەر هەرێمێـ ــدی هـ ــە. ئیـ ــی بنەماڵـ ــن فەرمانڕەوایـ دەڵێیـ
ــە  ــرد كـ ــی دەكـ ــتوو فەرمانڕەواییـ ــی دەستڕۆیشـ بنەماڵەیەكـ
بێجگـــە لەئایینەكـــە هیـــچ شـــتێكی دیكـــە بەخەالفەتـــی 
نەدەبەســـتایەوە. هەرچـــی پەیوەندیـــی نێـــوان بنەماڵەكانیـــش 
ـــوو  ـــر كوشـــتن ب ـــی و یەكت ـــی ركابەرایەت ـــەوا پەیوەندی ـــوو ئ ب

لەپێنـــاو دەســـتكەوت و فراوانخـــوازی.

1- لێرەدا مەبەست لەشام سوریا و لوبنان و فەڵەستینە.
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مێژوونووســی ئــەو ســەردەم »ئیبــن مەســكەوەیهی« ســاڵی 
ــی.  ــوون گەیشــتە ترۆپك ــێ كــە لەتوپەتب ــەو ســاڵە دادەن 324 ب
ئــەوكات بەســڕا لەدەســت »ئیبــن رائیق« و خوزســتان لەدەســت 
»ئەلبرێــدی« و فــارس لەدەســتی »عیمادەددیــن بــن بوەیــه« و 
كرمــان لەدەســت »ئەبــی عەلــی محەمــەد بــن ئەلیــاس« و رەی و 
ئەســفەهان و جەبــەل لەنێــوان هــەر یــەك لــە »روكــن ئەلدەولــە 
بــن بوەیــه« و »وەشــمگیر« كێشــەی لەســەر بــوو و خوراســان 
و ئەودیــو زێ )مــا ورا النهــر( لەدەســت »نەســر بــن ئەحمــەدی 
ســامانی« و تەبەرســتان و گورگان لەدەســتی »دەیلەم« و موسڵ 
و دیاربەكــر و مــوزەڕ و رابیعــە لەدەســت »بەنــی حەمــدان« و 
ــن تەغەجــی ئەخشــیدی«  ــەد ب میســر و شــام لەدەســت »محەم
و بەحریــن و یەمامــە لەدەســت »ئەبــی تاهیــر ئەلقەڕمەتــی« و 
مەغریــب و ئافریقیــا لەدەســت خەلیفــەی فاتمیــەكان »ئەلقائیــم 
بیئەمریلــال« و ئەندەلــوس لەدەســتی »عەبدولڕەحمــان بــن 

محەمــەدی ناســراو بــە ئەلناســڕ ئەلئەمــەوی« بــوو. )1( 
بارودۆخەكــە ئەوهــا مایــەوە هەتــا بنەماڵــەی ســەلجووقیەكان 
ئــەوان  بــوو.  پەیــدا  ز.(   1040( كۆچــی  432ی  لەســاڵی 
فەرمانڕەواییــی رۆژهەاڵتــی ئیســالمیان لەجیاتــی خەلیفەكانــی 
هەرێمەكانــی  زۆربــەی  توانیــان  ئەســتۆ.  گرتــە  عەباســیان 
ــەو  ــەوەش ئ ــان. ب ــەاڵتی خۆی ــر دەس ــە ژێ ــەاڵت)2(  بخەن رۆژه

1- تجارب االمم، بەرگی 5/ ل 353.
2- مەبەســـت لەڕۆژهـــەاڵت ئـــەو ناوچەیەیـــە كـــە دەكەوێتـــە رۆژهەاڵتـــی دەریـــای 

ناویـــن.
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بەشــەی جیهانــی ئیســالمی گەڕایــەوە ســەر ئــەو یەكگرتووییــەی 
كــە پێشــتر لەســەری بــوو، بەتایبەتیــش لەســەردەمی ســوڵتان 
»مەلەكشــا« گــەورەی ســوڵتانەكانی نەوەی ســەلجووق )465 – 
485ك = 1042 – 1092ز.(، بــەاڵم هەركــە مەلەكشــا مــرد جارێكــی 
هەڵدایــەوەو  ســەری  یەكگرتووییەكــە  لەتوپەتبوونــی  دیكــە 
ئەوجــارە بەشــێوەیەكی فراوانتــر، چونكــە ســەرباری جارێكــی 
ــی  ــان دەوڵەت ــەكان –ی ــە هەرێمایەتی ــەوەی دەوڵەت ــە گەڕان دیك
بنەماڵــە- لەتــەك ئەوانــەدا شــارە دەوڵەتیــش لەنــاو دەوڵەتــە 
هەرێمیەكانــدا پەیدابــوو. واتــە زۆر لــەو هەرێمانــە بــۆ یەكــەی 
سیاســیی گچكــە كەرتبــوون كــە هەریەكــە میرێــك بەشــێوەیەكی 

ــردن. ــی دەك ســەربەخۆ فەرمانڕەوای
ئەو سیستەمی دەربەگایەتیە سەربازیەی كە سەلجووقیەكان 
بووە  كردەوە  باڵویان  خۆیاندا  حوكمڕانیی  لەسەردەمی 
هۆكاری پەیدابوونی شارەدەوڵەت. سەلجووقیەكان سیستەمی 
دەرەبەگایەتیان بۆ ئەوە پەیڕەوكرد هەتا دەرەبەگایەتی )ئەو 
ناوچەیەی كە پێی دەدرا( جێی ئەو بەخشین و مووچەیە بگرێتەوە 

كە دەدرایە والیی هەرێمەكان و سەركردە سەربازیەكانی.
ئـــەو سیســـتەمەدا جیاكاریـــی گـــەورەی تێدابـــوو بـــۆ دەرەبـــەگ، 
ـــی  ـــی فەرمانڕەوای ـــە دەیتوان ـــوو ك ـــە ب ـــەو ماف ـــان ئ گرنگترینی
ـــەربەخۆ  ـــو س ـــاوەوە وەك ـــەی لەن ـــان هەرێمەك ـــە ی ویالیەتەك
ـــە  ـــوو شـــارەكانی ویالیەتەك ـــۆی هەب ـــەوەش ب ـــەڵ ئ ـــكا، لەگ ب
ــدا  ــەرە گەورەكانیـ ــەربازی و فەرمانبـ ــەركردە سـ ــەر سـ بەسـ
لەجیاتـــی مووچـــە دابـــەش بـــكا. كـــە ســـوڵتان مەلەكشـــا مـــرد، 
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لەســـەر هەرێمـــەكان والیـــی دەرەبـــەگ هەبـــوون. زۆربـــەی 
ـــی  ـــوان جێگرەوەكان ـــی نێ ـــە بنەماڵەییەكان ـــە كێش ـــەو والیان ئ
مەلەكشـــا لەســـەر دەســـەاڵت و مولكایەتیـــان بەهـــەل زانـــی 
ـــدو  ـــەی بۆخـــۆی راگەیان ـــە ســـەربەخۆیی ویالیەتەك و هەریەك
ــد  ــەرزەوە پچڕانـ ــدی بـ ــەاڵتی ناوەنـ ــی بەدەسـ پەیوەندیەكانـ
و بێجگـــە لـــە خەلیفـــە ملكەچـــی كەســـێكی دیكـــە نەدەبـــوو. 
ئەویـــش هـــەر ملكەچیـــی ئایینـــی بـــوو لەبـــەر پێگـــەی 
ـــەم  ـــەتەی شەش ـــوەی س ـــتە نی ـــا گەیش ـــە هەت ـــی خەلیف ئایینی
جیهانـــی ئیســـالمی بەڕۆژهـــەاڵت و رۆژئاوایـــەوە بریتـــی بـــوو 

ـــاریەكان. ـــی و ش ـــە هەرێم ـــە ویالیەت ل
باشـــترین بەڵگـــەش بـــۆ ئـــەوە پەیدابوونـــی شـــاری »ئەربـــل«ی 
ـــی  ـــی ســـەربەخۆ لەكۆتاییەكان ـــو یەكەیەك ـــوو وەك لەبیركراوب
لەڕێگـــەی  كۆچیدا.دەركەوتنەكەشـــی  شەشـــەمی  ســـەتەی 
دەرەبەگایەتیەكـــی هەرێمـــی بـــوو كـــە هەرێمـــی موســـڵ 
بـــوو، چونكـــە پێـــش ئـــەوەی وەكـــو یەكەیەكـــی سیاســـیی 
ــاو  ــوو لەنـ ــارێكی نادیاربـ ــا شـ ــەوێ تەنیـ ــەربەخۆ دەركـ سـ
ـــی«  ـــن زەنگ ـــە »عیمادەددی ـــری هەرێمەك ـــی موســـڵدا. می هەرێم
ـــن«  ـــن باكتەكی ـــی ب ـــن عەل ـــەركردە »زەینەددی ـــۆ س ـــڕی ب دایب
ـــۆ  ـــۆڕا ب ـــەوە گ ـــارەكە ب ـــا ش ـــاڵی 526 ك )1131ز(. ئەوج لەس
ـــۆ  ـــا لەناوەخ ـــی تەنی ـــاوەن ئۆتۆنۆم ـــەی خ ـــی گچك ئیمارەتێك
ـــری موســـڵ دەبـــێ بـــەاڵم شـــارەكە  ـــە می كـــە میرەكـــەی ســـەر ب
بـــووە خاوەنـــی قەوارەیەكـــی سیاســـیی جیـــاواز لەقەوارەكـــەی 
ـــی  ـــداربوون لەڕووداوەكان ـــتیكردە بەش ـــدی دەس ـــووی، ئی پێش
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رۆژ. دوای مردنـــی »زەینەددیـــن عەلـــی«و جێگرتنـــەوەی 
لەالیـــەن كوڕەكـــەی »زەینەددیـــن یوســـف« لەســـەردەمی 
ئـــەودا شـــەڕی ركابـــەری لەنێـــوان ســـەالحەددینی ئەیوبـــی 
و كوڕانـــی زەنگـــی دوای مردنـــی »نورەددیـــن مەحمـــوود 
بـــن عیمادەددیـــن زەنگـــی« ســـاڵی 569 ك )1173ز( بەرپـــا 
بـــوو. »زەینەددیـــن یوســـف« وای بەبەرژەوەنـــدی خـــۆی و 
ئیمارەتەكـــەی زانـــی كـــە پاشـــكۆیەتیی خـــۆی لەموســـڵەوە 
بـــۆ ســـەالحەددین بگوازێتـــەوە هەرچەنـــدە ئـــەو گۆڕانـــە 
ـــەو  ـــەر ل ـــە ه ـــۆڕی چونك ـــەوی نەگ ـــەی ئ هیچـــی لەبارودۆخەك
ـــتراو  ـــەوە و دەستبەس ـــەالحەددین مای ـــە س ـــەر ب ـــدەی س ناوەن
ـــەاڵم  ـــی لێـــی الدا ب ـــوو و نەیدەتوان ـــەو ب ـــەتەكانی ئ بەسیاس
ئـــەوە كاری لەهاوســـەنگیی هێـــزی نێـــوان دوو دوژمنـــە 
ركابـــەرە كـــرد. پاشـــان كـــە »زەینەددیـــن یوســـف« مـــرد و 
»موزەفەرەددیـــن«ی بـــرای جێـــی گرتـــەوە –كردنـــی بەمیـــر 
ـــی  ـــەورەی یەكەم ـــە گ ـــەوەی ك ـــوو ب ـــی ســـەالحەددینەوە ب لەڕێ
ـــی  ـــوو لەژێرفەرمانی ـــەردەوام ب ـــن ب شـــارەكەیە- موزەفەرەددی
ســـەالحەددین بـــەاڵم رۆڵـــی شـــارەكە لەســـەردەمی مزەفەرەددین 
بەتـــرس و گرنگتـــر بـــوو ئەویـــش بەهـــۆی بەشـــداریكردنی 
گـــەورەی موزەفەرەددیـــن لەشـــەڕەكانی دژ بەخاچپەرســـتەكان 

لەگـــەڵ ســـەالحەددین.
پاشـــان دۆخـــی شـــارەكە دوای مردنـــی ســـەالحەددین لەســـاڵی 
ــی  ــۆڕا، بەجۆرێـــك لەیەكەیەكـ ــەواوی گـ 589ك )1193ز( بەتـ
ـــەواوی  ـــی سیاســـیی بەت ـــووە یەكەیەك ـــكۆوە ب ـــیی پاش سیاس
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و  دەرەوەدا  ناوخـــۆو  لەسیاســـەتەكانی  ســـەربەخۆ 
ـــی بەرژەوەندیەكانـــی خـــۆی و  ـــی خاوەنـــی بەپێ موزەفەرەددین
شـــارەكە رەفتـــاری دەكـــرد. ئـــەوەی كە لـــەو گۆڕانـــەدا یارمەتیی 
ـــەالحەددین  ـــەی س ـــە یەكگرتووەك ـــی دەوڵەت دەدا لەتوپەتبوون
ـــی  ـــوان كوڕان ـــە لەنێ ـــەی ك ـــۆی ئەوان ـــی بەه ـــوو دوای مردن ب
ـــان دا،  ـــرەوەی ســـەالحەددین رووی ـــی جێگ ـــەی ئەیووبی بنەماڵ
هـــەر لـــە ركابـــەری و شـــەڕ لەســـەر دەســـەاڵت و مولـــك –
ـــەلجووق دوای  ـــەی س ـــی بنەماڵ ـــوان كوڕان ـــۆن لەنێ ـــو چ وەك
مردنـــی ســـوڵتان مەلەكشـــا و لەنێـــوان بنەماڵـــەی كوڕانـــی 
زەنگـــی دوای مردنـــی نورەددیـــن مەحمـــوود روویانـــدا-. 
ـــڕی  ـــەو شـــارەی بۆخـــۆی داب ـــەكان ئ ـــك لەئەیووبی ـــەر یەكێ ه
ــرد،  ــی دەكـ ــەالحەددیندا فەرمانڕەواییـ ــەردەمی سـ ــە لەسـ كـ
ــووە  ــوو و بـ ــە بـ ــی كەرتوپارچـ ــی ئەیووبـ ــەش دەوڵەتـ بەمـ
شـــارە دەوڵەتۆكـــە، هەرێمـــی شـــام –بـــۆ نموونـــە- پـــاش 
ــەردەمی  ــەی لەسـ ــەكانی و بەڕێوەبردنەكـ ــە بەشـ ــەوەی كـ ئـ
ــوو، دوای مردنـــی بـــۆ شـــارە  ــەالحەددین یەكگرتـــوو بـ سـ
ــەك،  ــق فەرمانڕەوایـ ــوو. لەدیمەشـ ــەرت بـ ــۆكان كـ دەوڵەتـ
لەحەلـــەب یەكێكـــی دیكـــە، لـــە حیمـــس فەرمانـــڕەوای 
ســـێیەم و لەجەزیـــرە فەرمانـــڕەوای چـــوارەم.. بەوشـــێوەیە 
هەرێمەكـــە بەیەكپارچەیـــی نەمایـــەوە. ئەگـــەر زانیمـــان 
ــۆی  ــەت بەخـ ــی تایبـ ــی ئەیووبیـ ــر فەرمانڕەوایەكـ ــە میسـ كـ
دەوڵەتـــی  كەرتوپارچەبوونـــی  دەبینیـــن  ئـــەوا  هەبـــوو، 
ئەیووبیـــی یەكگرتـــوو، ســـەرباری ئـــەو ئەنجامانـــەی كـــە 
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لـــەو كەرتوپاچەبوونـــەوە پەیدابـــوون، هـــەر فەرمانڕەوایـــەك 
كاری تەنیـــا بـــەوە دەكـــرد كـــە بەرژەوەندیـــی تایبەتیـــی خـــۆی 
و شـــارەكەی هەبـــێ بەبـــێ ئـــەوەی رەچـــاوی بەرژەوەندیـــی 
ـــەی  ـــەڕە ركابەریان ـــەو ش ـــەڵ ئ ـــكا، لەگ ـــە ب ـــتیی هەرێمەك گش

كـــە لەنێوانیانـــدا بەرپـــا دەبـــوو.
موزەفەرەددیـــن كێشـــەكانی بنەماڵـــەی ئەیووبیانـــی بەهـــەل 
زانـــی و شـــارەكەی ســـەربەخۆكرد و كردیـــە ئیمارەتێـــك. 
ئەوجـــا نازنـــاوی پاشـــای مەزنـــی بـــۆ خـــۆی هەڵبـــژارد. بۆیـــە 
ئیمارەتـــی »ئەربـــل« لەســـەردەمێك لەدایكبـــوو كـــە باشـــترین 
وەســـف بـــۆی ئەوەیـــە كـــە »ســـەردەمی بااڵدەســـتی«یە. 
ـــان  ـــا ی ـــەوكات، گەورەب ـــی سیاســـی ئ ـــەر یەكەیەك ـــی ه خاوەن
ـــی لەســـەر  ـــراوان بوون ـــای شـــەڕ و ف ـــە توان ـــە، بیزانیبای گچك
حیســـابی دراوســـێكانی هەیـــە، ئـــەوا هیـــچ ســـڵی لەهێرشـــكردنە 
ســـەر الوازەكان نەدەكـــردەوە. موزەفەرەددینیـــش هەوڵـــی دا 
ـــڕوا  ـــەردەمەكەی ب ـــەی س ـــازەی فراوانخوازی ـــەو رێب ـــەر ئ لەس
ــەردوو  ــەاڵم لەهـ ــد بـ ــۆی نوانـ ــتیی خـ ــاران بااڵدەسـ و دووجـ
جارانـــدا ســـەرنەكەوت. جـــاری یەكـــەم كاتێـــك كـــە میـــری 
حـــەڕڕان بـــوو )وەكـــو لەبەشـــی ســـێیەمدا دێینەســـەری( 
ـــكا  ـــر ب ویســـتی لەســـاڵی 578ك )1182ز( شـــاری حەلـــەب داگی
ـــی  ـــدا و نەگونجان ـــەی لەوكاتی ـــی هێزەك ـــەر الوازی ـــەاڵم لەب ب
دۆخەكـــە بـــۆی ســـەرنەكەوت. لەجـــاری دووەمیشـــدا پـــاش 
ئـــەوەی كـــە بـــووە میـــری »ئەربـــل« و لەویـــش ســـەرنەكەوت. 
ـــەوێ-  ـــو دەردەك ـــارەی –وەك ـــەرنەكەوتنەكەی ئەوج ـــەاڵم س ب
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ـــتیی  ـــی رەوش ـــەر هۆكارێك ـــو لەب ـــووە بەڵك ـــەر الوازی نەب لەب
ـــووە. ب

هەروەهـــا موزەفەرەددیـــن تووشـــی چاوچنۆكیـــی بێگانـــە 
بـــۆ ئیمارەتەكـــەی بـــووە. ئەوەتـــا »بەدرەددیـــن لوئلـــوئ« 
خاوەنـــی موســـڵ چـــاوی تێبڕیـــوەو »ئەلئەشـــرەف موســـا«ش 
ـــن  ـــا »جەاللەددی ـــوە هەروەه ـــی دیمەشـــق چـــاوی تێبڕی خاوەن
خـــوارزم شـــا« و لەكۆتاییـــش »تەتـــار«ەكان چاویـــان 
ــت و  ــەی لەدەسـ ــی ئیمارەتەكـ ــەو توانـ ــەاڵم ئـ ــوو بـ تێبڕیبـ
چەپۆكـــی هەمـــوو ئەوانـــە رزگار بـــكا، هەندێكجـــار بەشـــەڕ 
ـــە  ـــووە بەپەیمانبەســـتنی دۆســـتایەتی. ئەوان و جـــاری واش ب

بەدرێژیـــی لـــەو كتێبـــەدا دوایـــی روون دەكەینـــەوە.
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بەشی دووەم

بنەماڵەی موزەفەرەددین گۆگبوروو
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ـــی  ـــەز توركمان ـــی بەڕەگ ـــاو خانەوادەیەك ـــن لەن موزەفەرەددی
گـــەورە بـــووە كـــە لەباوكـــی »زەینەددیـــن عەلـــی بـــن باكتەكیـــن 
ـــف«  ـــن یوس ـــەی »زەینەددی ـــی گچك ـــەد« و برایەك ـــن موحەم ب
ـــەو ســـەروەریانەی باوكـــی خـــۆی  ـــن ئ ـــك دێ. موزەفەرەددی پێ
بینیبـــوو كـــە كاریـــان لەژیانـــە گشـــتی و تایبەتەكـــی كردبـــوو، 
چونكـــە باوكـــی لەســـەروەری و گەورەییەكـــەی گەیشـــتبووە 
پایەیەكـــی بـــەرز، بەجۆرێـــك ببـــووە جێـــی تێڕامانـــی خەڵكـــی 
ســـەردەمەكەی خـــۆی لەســـنووری ئـــەو ناوچەیـــەی كـــە تێیـــدا 

ـــل بـــوو. ـــا كـــە موســـڵ و جەزیـــرەو ئەرب دەژی
»زەینەددیـــن  كـــە  دەگێڕنـــەوە  بۆمـــان  مێژوونووســـان 
عەلـــی« لەســـەرەتای ژیانیـــدا بەندەیـــەك )مملـــوك( بـــووە 
ـــتی  ـــەنقەر«ی دەستەڕاس ـــیمودەولە ئاقس ـــی »قەس لەبەندەكان
میـــری حەلـــەب. دوایـــی كاتێكـــی وای بـــۆ هەڵكـــەوت ئـــەو 
ـــی شـــاری  ـــی ترســـناك لەگەورەكان ـــووە گەورەیەك ـــە ب بەندەی
موســـڵ كـــە وایلێهاتبـــوو پاشـــاكانی بـــۆ الی خۆیانیـــان 
رادەكێشـــا و لەبەڕێوەبردنـــی واڵت و ســـەركردایەتیكردنی 

ــتا.  ــێ دەبەسـ ــتیان پـ ــوپاكانیاندا پشـ سـ
ــن  ــە زەینەددیـ ــەوەی كـ ــەنقەر«، ئـ ــیمودەولە ئاقسـ »قەسـ
ـــەورە  ـــوو لەگ ـــك ب ـــۆی یەكێ ـــی، خ ـــوو لەبەندەكان ـــك ب یەكێ
و  ســـەلجووقی«  »مەلەكشـــای  ســـوڵتان  ســـەركردەكانی 
دڵســـۆزترین هاوڕێـــی. لەســـاڵی 479ك )1086ز( ســـوڵتان 
مەلەكشـــا شـــاری حەلـــەب داگیـــر دەكا كـــە ســـەر بەخەالفەتـــی 
فاتیمیـــەكان بـــوو لەمیســـر، لـــەوەدا قەســـیمودەولە لەچوونـــە 
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حەلەبـــدا لەگـــەڵ ســـوڵتان دەبـــێ، بۆیـــە مەلەكشـــا شـــارەكە و 
كارەكانـــی دەداتـــێ بـــۆ ئـــەوەی حوكمڕانیـــی بـــكا. بـــەم جـــۆرە 
دەگـــۆڕێ  ســـەربازیەوە  لەســـەركردەیەكی  قەســـیمودەولە 
بـــۆ فەرمانـــڕەوای شـــارێكی مەزنـــی وەكـــو شـــاری حەلـــەب 
ــارەن.  ــەر بـــەو شـ و ئـــەو شـــارۆچكە و گوندانـــەش كـــە سـ
قەســـیمودەولە بەخـــۆی و خێزانەكەیـــەوە لەگـــەڵ ســـەرباز 
و بەندەكانیـــەوە )غلمـــان( –لەوانـــەش زەینەددیـــن عەلـــی- 

ـــن)1(. ـــر دەب ـــدا جێگی ـــەوێ و تێی ـــۆ ئ ـــەوە ب دەگوازن
ــن  ــی بـ ــێ »عەلـ ــۆن و كەینـ ــن چـ ــش نازانیـ بەدیاریكراویـ
ـــە  ـــان وای ـــە پێم ـــی قەســـیمودەولە. بۆی ـــە ه ـــن« دەبێت بەكتەكی
–ســـەبارەت بەچۆنیەتـــی بوونـــی بەبەنـــدەی- كـــە یـــان 
ـــان  ـــك لەشـــەڕەكان ی ـــووە لەیەكێ ـــەوە ب لەڕێگـــەی بەدیلگرتنی
ــدەی  ــی بەبەنـ ــی بوونـ ــی كاتـ ــەوە. هەرچـ ــەی كڕینیـ لەڕێگـ
ــاری  ــاڵەكە دیـ ــە سـ ــەوا زۆر زەحمەتـ ــە، ئـ قەسیمودەولەشـ
ــن«  ــی »زەینەددیـ ــە تەمەنـ ــە كـ ــان وایـ ــو پێمـ ــرێ بەڵكـ بكـ
لەســـاڵی 479دا نزیكـــەی شـــازدە ســـاڵ بـــووە، ئـــەوەش 
بەپشتبەســـتن بـــەوەی كـــە مێژوونووســـان دەڵێـــن لەســـاڵی 
563دا و لەتەمەنـــی نزیكـــەی ســـەت ســـاڵیدا مـــردووە)2(. 
كەوابـــێ دەبـــێ لەســـاڵی 463 لەدایـــك بووبـــێ. ئەگـــەر بزانیـــن 

1- التاریخ الباهر ل/6/4.
2- وفیات االعیان ب/3/ل/270.
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ـــاڵی  ـــەوە لەس ـــزان و بەندەكانی ـــیمودەولە بەخاوخێ ـــە قەس ك
ــی  ــەوا بەكردارێكـ ــەب، ئـ ــۆ حەلـ ــتوویەتیەوە بـ 479دا گواسـ
ــی  ــاڵی لەدایكبوونـ ــەردوو سـ ــوان هـ ــاردن لەنێـ ــادەی ژمـ سـ
عەلـــی و گواســـتنەوەی قەســـیمودەولە بـــۆ حەلـــەب، دەبینیـــن 

كـــە تەمەنـــی نزیكـــەی شـــازدە ســـااڵن بـــووە.
ـــە  ـــووە ك ـــەی هەب ـــەو جیاكاریان ـــی ئ ـــە عەل ـــەوێ ك وادەردەك
ـــك  ـــە لەخـــۆی نزی ـــكا، بۆی ـــەی خۆشەویســـتی ب ـــەالی ئاغاك ل
ـــووەو چاودێریـــی كـــردووە،  ـــەوەو زۆر ئـــاگای لێـــی ب كردۆت
ـــر  ـــەی لەبی ـــەو چاكەی ـــردووە ئ ـــن ك ـــەوەش وای لەزەینەددی ئ
نـــەكا و لـــە عیمادەددینـــی زەنگیـــی كـــوڕی تۆڵـــەی بـــۆ 
كردۆتـــەوە، چونكـــە عەلـــی لەگـــەڵ عیمادەددیـــی كـــوڕی هـــەر 
مایـــەوەو لـــەدوای كوژرانـــی باوكـــی و تـــا مردنـــی بەجێـــی 

نەهێشـــت. مەبەســـت مردنـــی عیمادەددینـــە.
نازنـــاوی زەینەددینـــی بۆخـــۆی  دوایـــی  عەلـــی –كـــە 
ـــی  ـــا كوژران ـــەوە ت ـــی قەســـیمودەولە مای ـــرت- لەخزمەت هەڵگ
ـــۆی و  ـــوان خ ـــی نێ ـــەڕی ركابەری ـــاڵ 487ك )1094ز( لەش لەس

ــق)1(. ــی دیمەشـ ــەش« خاوەنـ ــە تەتـ »تاجولدەولـ
ئەوجـــا عیمادەددیـــن –كـــە تەمەنـــی ئـــەوكات نزیكـــەی بیســـت 
ســـاڵ بـــووە- بەتەنیـــا دەمێنێتـــەوەو كەســـی لەئەندامانـــی 
ـــۆ  ـــی ب ـــرێ و كاروبارەكان ـــتی بگ ـــێ دەس ـــەی نامێن خانەوادەك

1- التاریخ الباهر ل/15.
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بەڕێـــوە ببـــا، بـــەاڵم باوكـــی هەندێـــك هاوڕێـــی دڵســـۆزی 
دەبـــن، یـــەك لـــەدوای یـــەك لەخـــۆی دەگـــرن، خـــۆی 
و بەندەكانـــی باوكیشـــی و لەوانـــەش زەینەددیـــن، تـــا 
گـــەورە دەبـــێ، ئەوجـــا جەنگاوەریـــی دەكاتـــە پیشـــەی 
خـــۆی و پەیوەنـــدی بەســـوپاكانی میرەكانـــی موســـڵەوە 
دەكا. لەوەشـــدا عەلیـــی هـــاوەڵ و هاوڕێـــی –كـــە ئەویـــش 
جەنگاوەریـــی دەكاتـــە پیشـــەی- لەگەڵـــی دەبـــێ و هـــەر 
پێكـــەوە دەبـــن و لێـــك دانابڕێـــن و تـــا بەنـــاو تەمەنیشـــدا 

ــێ. ــر دەبـ ــەر توندتـ ــان هـ ــن هاوڕێیەتیەكەیـ دەچـ
لەخزمـــەت  زەینەددیـــن  و  لەعیمادەددیـــن  یەكـــە  هـــەر 
میرەكانـــی موســـڵدا لەدەیـــان شـــەڕ دەجەنگـــن، چ ئەوانـــەی 
ـــرە  ـــڵ و می ـــی موس ـــوان میرەكان ـــی لەنێ ـــەڕی ركابەری كـــە ش
لەوانـــەی  یـــان  دەدا  روویـــان  دراوســـێیەكان  موســـڵمانە 
ــا.  ــتەكاندا هەڵدەگیرسـ ــە و خاچپەرسـ ــوان ئەوانـ ــە لەنێـ كـ
هەردووكیـــان شـــارەزایی لەشـــەڕدا پەیـــدا دەكـــەن و دەبنـــە 
ــان.  ــەردەمەكەی خۆیـ ــی سـ ــگاوەری بەناوبانگـ ــاوی جەنـ پیـ
بـــەاڵم كاتێـــك كـــە عیمادەددیـــن دەگاتـــە تەمەنـــی چـــل ســـاڵی، 
لەســـاڵی 517ك )1123ز( زۆر لـــەو كارە جەنگاوەریـــەی خـــۆی 
بێـــزار دەبـــێ كـــە ئـــەو میـــرەی موســـڵ كـــە لەخزمەتیدایـــە 
بەكەیفـــی خـــۆی دەیڕەتێنـــێ و هیـــچ ئازادیەكـــی نابـــێ 
لەگۆڕەپانـــی  تەنیـــا  بەڵكـــو  كاركردنیـــدا،  و  لەرەفتـــار 
ــی  ــە بەپێـ ــی دیكـ ــۆ گۆڕەپانێكـ ــەوە بـ ــەڕێكەوە دەیگوازنـ شـ

بەرژەوەندیەكانـــی خاوەنـــی موســـڵ و رووداوەكان.
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جارێـــك لەجەزیـــرە دەچێتـــە شـــەڕ و جارێكـــی دیكـــە لەشـــام 
ـــارەزوو رەتـــی  ـــی خـــاوەن ئـــاوات و ئ ـــراق. عیمادەددین و لەعێ
دەكاتـــەوە ملكەچـــی میرێـــك بـــێ كـــە كۆنتڕۆڵـــی جوالنەوەكانـــی 
بـــكا. ئـــەو دەیـــەوێ لەهەمـــوو ئەوانـــە دەربـــاز بـــێ، بـــەاڵم چ 
ـــەی؟ لەســـاتەوەختێكی  ـــەو دەربازبوون ـــۆ ئ ـــە ب ـــەك هەی رێگای
دڵتەنگیـــدا لەگـــەڵ هەندێـــك لەدڵســـۆزەكانی لەنـــاو ســـوپا 
دادەنیشـــێ، لەوانـــەش زەینەددیـــن عەلـــی. عیمادەددیـــن 
لـــەوێ بەڕاشـــكاوانە ئـــەوەی لەدڵـــی دایـــە دەری دەبـــڕێ و 
ــەر  ــن، هـ ــەوەی تێیدایـ ــن لـ ــزار بوویـ ــتی بێـ ــێ: بەڕاسـ دەڵـ
ـــڵە( دەكا  ـــتی موس ـــی واڵت )مەبەس ـــك خاوەندارێت رۆژەو میرێ
و بەپێـــی هەڵبژاردنـــی خـــۆی فەرمانمـــان پێـــدەكا. ئەوجـــا 
جارێـــك لەعێـــراق و جارێـــك لەموســـڵ و ماوەیـــەك لەواڵتـــی 
ـــان پـــێ  ـــن. باشـــە چیت ـــە لەشـــام دەبی جەزیـــرەو جارێكـــی دیك

ـــەم؟ ـــن بیك ـــە م باش
هاوڕێكانـــی هەمـــوو بێدەنـــگ دەبـــن و هیـــچ وەاڵمێكـــی 
ــێ:  ــەوەو دەڵـ ــی دەداتـ ــن وەاڵمـ ــا زەینەددیـ ــەوە تەنیـ نادەنـ
ئـــەی خـــاوەن شـــكۆمان، توركمانـــەكان لەپەندەكانیانـــدا 
ــەر ســـەری  ــتی بەردێـــك لەسـ ــەر مـــرۆڤ ویسـ ــن: ئەگـ دەڵێـ
ــەورەوە  ــی گـ ــەردە لەچیایەكـ ــەو بـ ــا ئـ ــرێ، بـ ــۆی هەڵگـ خـ
بـــێ، ئێمـــەش كـــە هـــەر دەبـــێ لەخزمەتـــی خەڵكـــدا بیـــن، 

ــترە.  ــن باشـ ــوڵتاندا بیـ ــی سـ ــا لەخزمەتـ بـ
ـــەی  ـــكرا بەڵگ ـــی بەئاش ـــن عەل ـــەی زەینەددی ـــەو ئامۆژگاری ئ
ـــاوەن  ـــی خ ـــی هاوڕێ ـــو عیمادەددین ـــش وەك ـــە ئەوی ـــە ك ئەوەی
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ـــی  ـــۆكاری بێزاری ـــش ه ـــووەو ئەوی ـــارەزوو ب ـــی پڕئ دەروونێك
هاوڕێیەكـــەی  الی  چـــۆن  وەكـــو  دەكـــواڵ  لەدەروونیـــدا 
دەكـــواڵ و ئەویـــش ئیشـــی كەمـــی پـــێ ناخـــۆش بـــووەو 
لەوانەیـــە پێكەوەبوونـــی ئـــەو دوو پیـــاوە هـــۆی ئـــەو 
ــی  ــەو دەروونێكـ ــە هەریەكـ ــووە، چونكـ ــتنەیان بـ لێكتێگەیشـ
گـــەورەو هیوایەكـــی فراوانـــی هەبـــووە، بۆیـــە دەبینیـــن 
عیمادەددیـــن بەدڵخۆشـــیەوە پێشـــنیازەكەی هاوڕێیەكـــەی 
وەردەگـــرێ و پاشـــان ئـــەو پێشـــنیازە جێبەجێـــش دەكا. واز 
لەخزمەتكردنـــی قەســـیمودەولە ئـــاق ســـەنقەری بورســـقیی 
ــە الی  ــەی دەچنـ ــەڵ هاوڕێیەكـ ــێ و لەگـ ــڵێ دێنـ ــری موسـ میـ
ســـەلجووقی  مەلەكشـــای  كـــوڕی  مەحمـــوودی  ســـوڵتان 
داوای  و  دەبـــێ-  لەهەمـــەدان  –كـــە  عێـــراق  ســـوڵتانی 
ــەر  ــوڵتان مەحموودیـــش لەبـ ــی. سـ ــە خزمەتـ ــدەكا بچێتـ لێـ
ئـــەوەی پێشـــتر باوكـــی دەناســـێ كـــە خزمەتـــی بنەماڵـــەی 
ســـەلجووقیانی لەســـەردەمی مەلەكشـــای باوكـــی كـــردووە، 
ـــی  ـــارەی ئازایەتی ـــەوەش لەب ـــدەكا. ســـەرباری ئ پێشـــوازی لێ
عیمادەددینـــی بیســـتووەو بەپاڵەوانەتیەكانـــی لەشـــەڕەكانی 
دژی خاچپەرســـتەكان لەشـــام زانیـــوە، بۆیـــە دەیخاتـــە 
ســـوپاكەیەوەو بێوەژنـــی یەكێـــك لەسەركردەكانیشـــی لـــێ 
مـــارە دەكا، پاشـــان هـــەردوو شـــاری بەســـڕاو واســـیتی 
عەلـــی  زەینەددیـــن  بەهاوڕێیەتـــی  ئەویـــش  دەداتـــێ. 
بـــەرەو واســـیت دەڕوا. پـــاش ئـــەوەی ســـوڵتان ئازایەتیـــی 
ـــەو  ـــێ، ل ـــگان دەبین ـــارەزایەتیەكەی لەجەن ـــن و ش عیمادەددی
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ـــان  ـــەی عەباســـی بەرپای ـــدا دژی خەلیف ـــە لەگەڵی شـــەڕانەی ك
دەكا، )شـــەحەنكیە(ی بەغـــدای پـــێ دەســـپێرێ)1(. لەســـاڵی 
ــەر دوو  ــەی سـ ــی گچكـ ــن لەمیرێكـ 521ك )1127ز( عیمادەددیـ
ویالیەتـــی بچووكـــەوە دەبێتـــە میرێكـــی گـــەورە لەســـەر 
ئیمارەتێـــك لەئیمارەتـــە گەورەكانـــی ئیســـالم، ئەویـــش 

ــڵە. ــی موسـ ئیمارەتـ
موســـڵ تـــا ســـاڵی 520ك هـــەر لەژێـــر فەرمانڕەوایـــی 
قەســـیمودەولە ئاقســـەنقەری بورســـیقی بـــوو، لـــەوكات 
موســـڵ ســـەركردایەتیی بزووتنـــەوەی بەرگرییـــی ئیســـالمی 
دەكـــرد لـــەدژی هێرشـــی خاچپەرســـتەكان لەشـــام. واڕێكـــەوت 
بورســـیقی لـــەو ســـاڵەدا بەنامـــەردی كـــوژرا)2(، بۆیـــە 
عیزەددیـــن مەســـعوودی كـــوڕی جێـــی گرتـــەوە، بـــەاڵم 
لەجیاتـــی ئـــەوەی مەســـعوود ئەركەكانـــی شـــەڕكردنی دژی 
ـــرد،  ـــی دەیك ـــە باوك ـــو ك ـــكا وەك ـــتە ب ـــتەكان ئاڕاس خاچپەرس
ــتەی كـــرد،  ــالمی ئاڕاسـ ــقی ئیسـ ــاری دیمەشـ ــەو دژی شـ ئـ
چونكـــە چـــاوی لەداگیركردنـــی بـــوو)3(. ئەوجـــا بەســـوپای 
موســـڵ بـــۆی دەرچـــوو و لەڕێـــی خـــۆی بـــۆ دیمەشـــق 
ــتی  ــارۆی دا و دەسـ ــەڕی و گەمـ ــەدا تێپـ ــاری ئەلڕەحبـ بەشـ
ــەوەی  ــۆ ئـ ــرد بـ ــۆی ئامادەكـ ــان خـ ــرت، پاشـ ــەردا گـ بەسـ

1- شـــەحنە: وشـــەیەكی فارســـیە. ماناكـــەی پارێـــزگاری شـــارە. یـــان جێگـــری پاشـــا 
یـــان ســـەرۆكی پۆلیـــس. لێـــرەدا مەبەســـت مانـــای یەكەمـــە.

2- الكامل. ب/8 / ل/320. 
)ســـەردەمی  لەنموونەكانـــی  یەكێكـــە  دیمەشـــق  بـــۆ  3- چاوچنۆكیـــی مەســـعوود 

بااڵدەســـتی( كـــە لەبەشـــی پێشـــتر ناومـــان هێنـــا.
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بـــەرەو دیمەشـــق بـــڕوا بـــەاڵم بەتونـــدی نەخـــۆش دەكـــەوێ 
و بـــەو نەخۆشـــیەوە دەمـــرێ. جێگـــری مەســـعوود لەموســـڵ 
ــڵ( )1(. ــری )موسـ ــە میـ ــعوود دەكاتـ ــی مەسـ ــی ناكامـ كوڕێكـ
لەبـــەر ئـــەوەی موســـڵ لەژێـــر فەرمانڕەوایـــی ســـوڵتان 
ـــڵ  ـــری موس ـــوا جێگ ـــە دەب ـــوو، بۆی ـــەلجووقی ب ـــوودی س مەحم
ـــك  ـــەوەی منداڵێ ـــۆ جێگرتن ـــرێ ب ـــوڵتان وەربگ ـــی س رەزامەندی
ـــردراوی  ـــە دوو نێ ـــە. بۆی ـــی لەســـەر ئیمارەتەك لەشـــوێنی باوك
ــێ  ــەی لـ ــەو رەزامەندیـ ــەوەی ئـ ــۆ ئـ ــارد بـ ــوڵتان نـ ــۆ سـ بـ
ـــدا  ـــی و خۆشـــی لەبەغ ـــەوەی زان ـــن ب ـــە عیمادەددی ـــرێ. ك وەرگ
ـــەدوو  ـــی ب ـــی پەیوەندی ـــەی هەندێـــك لەبرادەرەكان ـــوو، لەڕێگ ب
ـــە  ـــەوێ ببێت ـــەو دەی ـــە ئ ـــاندان ك ـــی نیش ـــرد و پێ ـــە ك نێردراوەك
ـــەر ئەوەشـــدا لەموســـڵ بەشـــیان دەدا  میـــری موســـڵ و لەبەرامب
ئەگـــەر خـــۆی بـــووە میـــری شـــارەكە. هـــەردوو نێردراوەكـــە 
بەدەنگیـــەوە هاتـــن. ئـــەوەی كـــە وای لـــەو نێردراوانـــە كـــرد 
بەقســـەی بكـــەن ئەوەبـــوو كـــە رقیـــان لەجێگرەكـــەی موســـڵ 
دەبـــۆوەو لێـــی دەترســـان. كاتێـــك كـــە لەگـــەڵ ســـوڵتان 
لەجیاتـــی  عیمادەددیـــن  كـــە  دەكـــەن  قایلـــی  كۆدەبنـــەوە 
كـــوڕە ناكامەكـــەی مەســـعوود ببێتـــە میـــر، بیانووشـــیان 
بـــۆ ئـــەوە ناســـكیی هەڵوێســـتی موســـڵ بـــوو بەرامبـــەر 
ســـەركردایەتیكردنی  و  خاچپەرســـتەكان  مەترســـیەكانی 
موســـڵ بـــۆ بزووتنـــەوەی خەباتـــی )جیهـــادی( ئیســـالمی 

1- الكامل ب/8 / ل/324.
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دژی خاچپەرســـتەكان وا دەخـــوازی پیاوێـــك ببێتـــە میـــری 
كـــە شـــارەزایی و توانایەكـــی جەنگانـــی زۆر باشـــی هەبـــێ و 
ـــڵ.  ـــری موس ـــە می ـــە بكرێت ـــە ك ـــترین كەس ـــش باش عیمادەددینی
ســـوڵتان بـــڕوا بەبیانووەكانیـــان دێنـــێ و عیمادەددیـــن دەكاتـــە 
ـــی  ـــن عەل ـــی زەینەددی ـــن بەهاوڕێیەتی ـــا عیمادەددی ـــر. ئەوج می

ــەوێ دەڕوا)1(.  ــەرەو ئـ بـ
ـــتێكی  ـــێ، پاداش ـــر دەب ـــڵ جێگی ـــن لەموس ـــە عیمادەددی هەرك
گـــەورە  دەیكاتـــە  و  دەكا  هاوڕێـــی  زەینەددینـــی  باشـــی 
نزیـــك  لەخـــۆی  ئەوەنـــدەش  ســـوپاكەی.  ســـەركردەی 
چونكـــە  كەســـی،  نزیكتریـــن  دەبێتـــە  تـــا  دەكاتـــەوە 
بەڕاوێژكردنـــە پیرۆزەكانـــی ئـــەوەوە بـــۆ چوونـــە ژێرباڵـــی 
ســـوڵتان مەحمـــوود گەیشـــتە ئـــەو پلـــە بـــەرزەی كـــە پێـــی 
ـــە  ـــەركردەیەكی كرێگرت ـــا س ـــە تەنی ـــەوەی ك ـــاش ئ ـــت پ گەیش

بـــوو لەبندەســـتی میرەكانـــی موســـڵ.
هـــەر لـــەو رۆژەوەی كـــە زەینەددیـــن بەســـەركردەیەكی 
ــووی  ــی هەمـ ــرا، ژیانـ ــن دانـ ــوپای عیمادەددیـ ــەورەی سـ گـ
ـــو  ـــدا، وەك ـــی جەنگ ـــردن لەمەیدانەكان ـــەڕ و خەباتك ـــووە ش ب

ــی. ــی هاوڕێـ ــی عیمادەددینـ ژیانـ
ـــی  ـــارەزوو و ئاواتێك ـــی پڕئ ـــی دەروونێك ـــن خاوەن عیمادەددی
فـــراوان بـــوو، ئارەزووەكانـــی بـــەرەو دامەزراندنـــی دەوڵەتێكـــی 
ـــەدوای  ـــی ل ـــاوی خـــۆی و منداڵەكان ـــە ن ـــا ك ـــەورە هەڵدەكش گ

1- الكامل ب/8 ل/324.
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ـــە  ـــە زۆرە فەرمانڕەوای ـــەو بنەماڵ ـــو ئ ـــرێ، وەك ـــدا هەڵبگ خۆی
ــە  ــەت، لەوانـ ــی خەالفـ ــاو دەوڵەتـ ــەی نـ ــالمیانەی دیكـ ئیسـ
بنەماڵـــەی كوڕانـــی »تاغدەكیـــن« كـــە بنكەیـــان لەدیمەشـــق 
ـــوپای  ـــەركردەیەكی س ـــەو س ـــو ئ ـــش وەك ـــوو. »تاغدەكین«ی ب
خاوەنـــی دیمەشـــق تاجولدەولـــە تەتەشـــی ســـەلجووقی 
ـــی  ـــەوێ و پێگەیەك ـــی دەرك ـــی توان ـــان بەبەهرەكان ـــوو. پاش ب
زۆربـــاش بۆخـــۆی لەدیمەشـــق دابنـــێ. كـــە تاجولدەولـــەش 
مـــرد كوڕەكـــەی »دەقـــاق« لەپـــاش ئـــەو خـــۆی كـــردە 
ــەربەوێن  ــارۆچكانەی سـ ــەو شـ ــارەكە و ئـ ــڕەوای شـ فەرمانـ
و رەزامەندیـــی هەریەكـــە لەخەلیفـــە و ســـوڵتان بـــۆ ئـــەوە 
وەرگـــرت. پاشـــان فەرمانڕەواییەكـــەی لـــەدوای خـــۆی بـــۆ 
منداڵەكانـــی هێشـــتەوە. كەوابـــێ بۆچـــی عیمادەددینیـــش 
ـــاوی خـــۆی  ـــە ن ـــێ ك ـــك دانەمەزرێن ـــن دەوڵەتێ ـــو تاغدەكی وەك
و منداڵەكانـــی هەڵگـــرێ؟ ئەوانەشـــی بێتەســـەر كـــە مەترســـیی 
ــالمی،  ــی ئیسـ ــی جیهانـ ــەر دڵـ ــە لەسـ ــتەكانە كـ خاچپەرسـ
مەبەســـتم شـــامە، بوونەتـــە قوڕســـایی و عیمادەددیـــن –
وەكـــو موســـڵمانێك- خـــۆی ئامـــادە دەكا بـــۆ بەرپرســـیارێتیی 
البردنـــی ئـــەو مەترســـیە. دوایـــی بڕیـــاری دا كـــە ژیانـــی خـــۆی 
تەرخـــان بـــكا بـــۆ خەبـــات دژی خاچپەرســـتەكان تـــا ئەوكاتـــەی 
خاكـــی موســـڵمانانیان لـــێ پـــاك دەكاتـــەوە، بـــەاڵم لەهەمـــان 
كاتیشـــدا دەزانـــێ كـــە ئـــەوە تەنیـــا بەهەبوونـــی هێزێكـــی 
ـــەڕووی  ـــێ رووب ـــەوە بتوان ـــە پێی ـــێ ك ـــوو دەب ـــەورەی یەكگرت گ
ــۆ  ــا بـ ــڵیش بەتەنیـ ــزی موسـ ــەوە. هێـ ــتەكان بێتـ خاچپەرسـ
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بەجێگەیاندنـــی ئـــەو ئەركـــە بـــەش نـــاكا. هاوپەیمانیشـــی 
ـــرەو  ـــزە ئیســـالمیە دراوســـێكانی لەناوچـــەی جەزی ـــەڵ هێ لەگ
شـــام ســـوودی نابـــێ چونكـــە پێشـــتر هەوڵـــی ئـــەو جـــۆرە 
ـــاوە، هـــۆكاری  ـــە دراوە و هەمـــووی شكســـتی هێن هاوپەیمانێت
ئـــەوەش ئـــەو دۆخـــە تووانـــەوەو كەرتوپارچـــە بوونـــە بـــوون 
كـــە تووشـــی جەزیـــرەو شـــام هاتبـــوون ســـەرباری ئـــەو گیانـــە 
ركابەریـــە دیـــارەی كـــە لەنـــاو میركانـــی ناوچەكـــە بـــاو بـــوو. 
ـــوو  ـــێكەی هەیب ـــە دراوس ـــوو ك ـــەوە ب ـــاوی ل ـــك چ ـــەر میرێ ه
و هەوڵـــی دەدا دەســـت بەســـەر واڵتەكەیـــدا بگـــرێ. ئێرەیـــی 
ــی  ــت پەیمانێكـ ــەندبوو و نەیدەهێشـ ــەرەی سـ ــدا پـ لەناویانـ
مكـــووم كـــە لەســـەر بناغـــەی باوەڕبەیەكبـــوون دامەزرابـــێ 
لەناویانـــدا ببەســـترێ. عیمادەددیـــن ئـــەوەی بـــاش دەزانـــی 
كاتێـــك كـــە لەنـــاو ســـوپای موســـڵدا كاری دەكـــرد و لەوكاتـــەی 
كـــە لەنـــاو رێزەكانـــی ســـوپای هاوپەیمانێتیەكانـــدا دەجەنـــگا. 
ئـــەو شـــارەزای ئـــەوە بـــوو، بۆیـــە بینـــی باشـــترین رێگـــە بـــۆ 
دروســـتكردنی هێزێكـــی گـــەورەی یەكگرتـــوو بـــۆ شـــەڕكردن 
لەگـــەڵ خاچپەرســـتەكان ئەوەیـــە كـــە ئیمارەتـــە زۆر و 
پەرتوباڵوەكانـــی ناوچـــەی جەزیـــرە لەژێـــر فەرمانڕەوایەتیـــی 
خۆیـــدا كۆبكاتـــەوە و هێزەكانیـــان لەژێر ســـەركردایەتیی خۆی 
ـــن  ـــر دابی ـــەرچاوەیەكی جێگی ـــدا س ـــان كاتیش ـــێ و لەهەم دابن
ـــی  ـــەوەی كوڕان ـــوپایەكەی ب ـــارەی س ـــی ژم ـــۆ زۆركردن ـــكا ب ب
ئیمارەتـــەكان بـــكا ســـەرباز و ســـەرچاوەیەكی جێگیـــری 
ئازووقـــەش بـــۆ ســـوپاكانی لەكشـــتوكاڵ چاندنەكانیـــان 
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دەســـتەبەر بـــكا. بـــەم جـــۆرە بارودۆخـــی خاچپەرســـتەكان 
رێـــی بـــۆ ئـــەو هەلـــە خۆشـــكرد كـــە پڕۆژەكـــەی بـــۆ بنیاتنانـــی 

ـــێ. ـــێ بگەیەن ـــدا بەج ـــرێ تێ ـــاوی هەڵبگ ـــە ن ـــی ك دەوڵەتێك
لەبـــەر ئـــەوە دەبـــوو عیمادەددیـــن لـــەدوو بـــەرەدا بجەنگـــێ، 
بـــەرەی ئیســـالمیەكان لەجەزیـــرەو شـــام بـــۆ دروســـتكردنی 
دەوڵەتەكـــەی و بـــەرەی خاچپەرســـتەكان ئەویـــش هـــەر 

لەجەزیـــرەو شـــام بـــۆ پاككردنـــەوەی واڵتەكـــەی لێیـــان.
دەوڵەتـــەی  ئـــەو  دامەزراندنـــی  ئەركـــی  عیمادەددیـــن 
لەبەشـــی جەزیـــرەدا خســـتە ئەســـتۆی زەینەددیـــن چونكـــە 
ـــەی  ـــە پرۆس ـــوو ك ـــوپایانە ب ـــەو س ـــەركردەی ئ ـــن س زەینەددی
یەكگرتنـــەوەی ئیمارەتەكانـــی جەزیـــرەی ئەنجامـــدا، هـــەر 
بەخـــۆی و بەبەشـــداریی عیمادەددیـــن زۆربـــەی بەشـــەكانی 
هەكاریـــی  واڵتـــی  لەوانـــە  رزگاركـــرد،  واڵتـــەی  ئـــەو 
كـــوردەكان و قەاڵتەكانـــی و واڵتـــی كـــوردە حەمیدیـــەكان و 

قەاڵتەكانیـــان)1(.
ـــی  ـــەڕەكانی عیمادەددین ـــداری ش ـــن بەش ـــا زەینەددی هەروەه
كـــرد لـــەدژی خەلیفەكانـــی عەباســـی و دژی ســـوڵتانەكانی 
ـــان  ـــەوە هەمووی ـــن بەوان ـــی عیمادەددی ســـەلجووقی. پەیوەندی
ــوو.  ــتیەكاندا بـ ــی و گشـ ــە تایبەتـ ــنووری بەرژەوەندیـ لەسـ
هەندێـــك جـــار ملكەچـــی خەلیفـــەكان دەبـــوو و لـــەدژی 
جـــاری  هەندێـــك  و  دەجەنـــگا  بۆیـــان  ســـەلجووقیەكان 

1- التاریخ الباهر ل/135.
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ـــان  ـــوڵتانەكانی لەدژی ـــتایەوەو س ـــان دەوەس ـــەش لەڕووی دیك
سەردەخســـت. یـــان هەلـــی روودانـــی كێشـــەیەكی نێـــوان 
خەلیفـــە و ســـوڵتانی دەقۆزتـــەوەو تایبـــەت بۆخـــۆی كاری 
ـــا مەســـعوودی  ـــەر ش ـــتەكەی بەرامب ـــە هەڵوێس ـــرد، لەوان دەك
ـــوان شـــا و  ـــی دروســـتبوونی كێشـــەی نێ ـــە هەل ســـەلجووقی ك
ـــاڵی  ـــەاڵت لەس ـــەر دەس ـــالی لەس ـــید بیل ـــەی موستەڕش خەلیف
ـــی  ـــل خشـــی –كـــە موڵك ـــەرەو شـــاری ئەرب ـــەوەو ب 526ك قۆزت
شـــا مەســـعوود بـــوو- و گەمـــارۆی دا بـــۆ داگیركردنـــی. 
شـــا مەســـعوود نەیتوانـــی بەرگریـــی لێبـــكا بۆیـــە كەوتـــە 
لەگەڵـــی  و  عیمادەددیـــن  لەگـــەڵ  لەســـەری  دانوســـان 
ـــەڕووی  ـــەوەی ل ـــەر ئ ـــكا لەبەرامب ـــتی ب ـــە رادەس ـــەوت ك رێكك
ســـەربازیەوە هاوكاریـــی بـــكا دژی خەلیفـــە بـــۆ ئـــەوەی 
ـــوو  ـــل ب ـــەوە قای ـــن ب ـــرێ. عیمادەددی ـــراق وەربگ دەســـەاڵتی عێ
ـــی  ـــرد و شـــاری ئەربل ـــە بەشـــداریی ك و لەشـــەڕی دژی خەلیف
ـــن  ـــە زەینەددی ـــی خـــۆی، پاشـــان دای ـــە موڵك ـــرت و كردی وەرگ
عەلـــی)1(. زەینەددینیـــش دایـــە دەســـتی جێگرێكـــی خـــۆی 
بـــۆ ئـــەوەی فەرمانڕەواییـــی بـــكا و كاروبارەكانـــی بەڕێـــوە 
ببـــا. وە لەســـاڵی 549دا رادەســـتی بەندەیەكـــی خـــۆی كـــرد 
ـــەو  ـــی ئ ـــەوەی لەجیات ـــۆ ئ ـــاز ب ـــن قایم ـــاوی موجاهیدەددی بەن

فەرمانڕەواییـــی بـــكا.

1- مفرج الكروب، ب/1 ل/97.
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جەزیـــرەش  هەرێمـــی  لەپاككردنـــەوەی  زەینەددیـــن 
لەخاچپەرســـتەكان بەشـــدارییی عمادەددینـــی كـــرد، چونكـــە 
رەهایـــان  شـــاری  هەرێمـــەدا  لـــەو  هێرشـــكارانە  ئـــەو 
هەبـــوو كـــە ئـــەوە یەكەمیـــن شـــاری موســـڵمانان بـــوو كـــە 
خاچپەرســـتەكان كردبوویانـــە ئیمارەتێكـــی خاچپەرســـتان 
و لەیەكـــەم هێرشـــیاندا لەســـاڵی 491ك )1097ز(دا لەنـــاو 
ئـــەو  لەگـــەڵ  دایانمەزراندبـــوو  موســـڵماناندا  خاكـــی 
ـــوو.  ناوچانـــەی دەوروپشتیشـــی كـــە دەســـتیان بەســـەردا گرتب
عیمادەددیـــن ئارامـــی گرتبـــوو لێیـــان هەتـــا هێزەكـــەی 
ـــز  ـــدە هێ ـــە ئەوەن ـــوو ك ـــۆی هێناب ـــڕوای بەخ ـــرد و ب ـــەواو ك ت
و توانایـــەی هەیـــە كـــە بتوانـــێ لەدەســـتیانی دەربێنـــێ. هـــەر 
لـــەو ســـاڵەدا بڕیـــاری وەرگرتنـــەوەی دا و ســـوپاكانی بـــۆ 
ــرد  ــوە دەبـ ــەڕەكەی بەڕێـ ــی شـ ــەر بەخۆشـ ــرد و هـ ئامادەكـ
و گـــەورە سەركردەكانیشـــی هاوكاریـــان دەكـــرد، لەوانـــە 
ـــەو وەســـفەی شـــەڕەكە  ـــە ئ ـــم باشـــە ك ـــی. پێ ـــن عەل زەینەددی
بەپێنووســـی مێژوونووســـی ئـــەو ســـەردەم بێنمـــەوە كـــە 
ــە  ــەو ئەركـ ــەر ئـ ــەوەی خوێنـ ــۆ ئـ ــی«ە، بـ ــن قەالنسـ »ئیبـ
زەبەالحانـــە بناســـێ كـــە موســـڵمانەكان ئەنجامیـــان دەدا 
بـــۆ وەرگرتنـــەوەی خاكەكەیـــان لەخاچپەرســـتەكان و ئـــەو 
ــوە  ــەدا بەڕێـ ــوان دوو تیپەكـ ــە لەنێـ ــدەی كـ ــە تونـ ملمالنێیـ
ـــی  ـــن قەالنس ـــووە. ئیب ـــی كارای هەب ـــە كاریگەریەك ـــوو ك دەچ
عیمادەددیـــن  دەڵـــێ  دا  539ك  ســـاڵی  لەهەواڵەكانـــی 
ـــزەو  ـــەو هێ ـــەڵ ئ ـــەوە، لەگ ـــای گرت ـــاری رەه ـــێر ش »بەشمش
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تۆكمەییـــی و بەرگریـــەی كـــە بەرامبـــەر هێرشـــبەران هەیبـــوو، 
بانـــگ  جەزیـــرەی  توركمانەكانـــی  هەمـــوو  عیمادەددیـــن 
ـــتێ  ـــاماتێكی گەیش ـــە حەش ـــی زۆر و كۆمەڵ ـــا خەڵكێك ـــرد، ت ك
ــا( و  ــاری رەهـ ــان دا )شـ ــەوە گەمارۆیـ ــوو الیەكـ ــە لەهەمـ كـ
نەیانهێشـــت ئازووقـــە و هێـــزی دیكـــەی بگاتـــێ، بەشـــێوەیەك 
كـــە باڵنـــدەش نەیدەتوانـــی لێـــی نزیـــك بێتـــەوە لەترســـی 
و  گەمارۆدارانـــی  چاوكراوەیـــی  و  شـــەڕكەرەكان  تیـــری 
ئاگرهاوێژیـــان )مەنجەنیق()1(لەســـەر دیوارەكانـــی دامەزرانـــد 
كـــە بـــەردەوام تێیـــان دەگرتـــن. ئەوجـــا خوراســـانی و حەلەبـــی 
و ئەوانـــەی شـــارەزای شـــوێنی ناســـك بـــوون دەســـتیان 
ـــە  ـــی و ك ـــان زان ـــوێنانە و پێی ـــەو ش ـــەدوای ئ ـــەڕان ب ـــردە گ ك
لەســـوود و زیانەكانیـــان دڵنیابـــوون، زەویـــان هەلكۆڵـــی تـــا 
ـــان  ـــە و پڕی ـــرج( دیوارەك ـــەی )ب ـــەی گوڵت ـــر بناغ گەیشـــتنە ژێ
ــەوە  ــا لـ ــراو تـ ــری دیاریكـ ــە و ئامێـ ــەداری تۆكمـ ــردن لـ كـ
ــەوە  ــۆ ئـ ــەردەن، بـ ــری تێبـ ــوو ئاگـ ــا مابـ ــەوەو تەنیـ بوونـ
ـــرد، ئەویـــش دوای  ـــەگ داواك ـــن ئەتاب ـــان لەعیمادەددی مۆڵەتی
ـــی  ـــۆی بینین ـــاوی خ ـــەوەو بەچ ـــاو كونەكان ـــووە ن ـــەوەی چ ئ
چەنـــدە گـــەورەن، ئەوجـــا رێگـــەی دان. كـــە ئاگـــر لەكونـــەكان 

1- )مجانیـــق( كـــۆی )مەنجەنیـــق(ە كـــە ئامێرێكـــی شـــەڕەبۆ تێكدانـــی دیـــواری شـــارە 
گەمـــارۆدراوەكان بـــەكاردێ. قەلقەشـــەندی لەكتێبەكەیـــدا )صبـــح االعشـــی ب/2 ل144(
دا دەڵـــێ: »ئامێرێكـــی دارەدووالی هـــەی و لەنێوانیانـــدا تیرێـــك هەیـــە كـــە ســـەرەكەی 
ـــا  ـــرێ رابكێشـــرێ ت ـــەردی تێدەك ـــە ب ـــی ك ـــەی ســـووكە وادەكا الیەك قوڕســـە و كلكەك
خـــوارەوەی بـــەرز دەبێتـــەوە ئەوجـــا كلكەكـــەی بـــەرز دەكرێتـــەوە و ئـــەو بەردانـــەی 

ـــەن«. ـــی دەك ـــەون كاول ـــەر شـــتێك بك ـــەڕن و بەه ـــەوە دەردەپ ـــراون لێی ـــە تێیك ك
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بـــەردراو دارەكانـــی ســـووتاند و لەنـــاوی بـــردن و دەمودەســـت 
دیوارەكـــە رووخـــا. دوای ئـــەوەی زۆركـــەس لەهـــەردووال 
ـــوژران، موســـڵمانان هێرشـــیان  ـــە ك ـــوارە داڕماوەك لەســـەر دی

كـــرد ســـەر شـــارەكە«)1(.
ـــی  ـــەم قەاڵت ـــە یەك ـــەوت ك ـــا ك ـــی رەه ـــەو شـــێوەیە ئیمارەت ب
تۆكمـــە بـــوو خاچپەرســـتەكان لەســـەر خاكـــی موســـڵمانان 
دایانمەزراندبـــوو. پێشـــبینیەكەی عمادەددیـــن بەكەوتنـــی 
ـــارە  ـــە ش ـــرد ك ـــدەی نەب ـــە ئەوەن ـــێ چونك ـــارە هاتەج ـــەو ش ئ
ـــەدوای  ـــەك ل ـــرە، ی ـــی جەزی ـــەی هەرێم ـــی دیك داگیركراوەكان
ـــت  ـــەك خاچپەرس ـــە ی ـــات تاك ـــا وای لێه ـــن، هەت ـــەك كەوت ی

لەســـەر خاكـــی جەزیـــرە نەمـــا.
ـــۆ ماوەیەكـــی  ـــی شـــەڕەوە –ب ـــن لەگۆڕەپان ئەوجـــا زەینەددی
كاتـــی- گواســـتیەوە بـــۆ گۆڕەپانـــی كاری كارگێـــڕی. زۆربـــەی 
ـــە-  ـــە واڵتـــی جەزیرەی ـــرە –كـــە ل دانیشـــتووانی شـــاری ئەلبی
ئەرمـــەن بـــوون. ئەرمەنەكانیـــش لـــەدژی موســـڵمانان لەگـــەڵ 
خاچپەرســـتەكان دەســـتیان تێكەڵكردبـــوو. كـــە عیمادەددیـــن 
ـــرە  ـــۆوە، رووی لەشـــاری ئەلبی ـــە ب ـــی دیك ـــا و ئەوان ـــە رەه ل
ـــەی  ـــی خـــۆی. لەوكات ـــر رێكێف ـــە ژێ ـــۆ ئـــەوەی بیخات ـــرد ب ك
كـــە بەســـوپاكەی گەمـــارۆی دابـــوو، هەواڵـــی كوژرانـــی 
پێگەیشـــت.  لەموســـڵ  جێگـــری  جەقـــەری  نەســـیرەددین 
لەســـەرەتادا عیمادەددیـــن خەمـــی خـــوارد كـــە پیاوێـــك 

1- ذیل تاریخ دمشق، ل279.
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ـــتا و  ـــێ دەبەس ـــتی پ ـــە پش ـــتدا ك ـــی لەدەس ـــاوە دیارەكان لەپی
موســـڵی بەئەمانـــەت بـــۆ بەجـــێ دەهێشـــت كاتێـــك كـــە بـــۆ 
ماوەیەكـــی كـــورت یـــان درێـــژ لێـــی دوور دەكەوتـــەوە، 
ـــری  ـــك بەبی ـــۆوە كاتێ ـــن ب ـــە هێم ـــرد ك ـــدەی نەب ـــەاڵم ئەوەن ب
هاتـــەوە كـــە پیاوێكـــی لەگەڵـــە لەتوانـــا و شـــارەزاییدا هیچـــی 
لەنەســـیرەددین كەمتـــر نیـــە، ئەویـــش زەینەددیـــن عەلیـــی 
هاوڕێیەتـــی. زەینەددیـــن ئـــەوكات لەگـــەڵ عیمادەددیـــن 
لەئابلووقـــەی ســـەر ئەلبیـــرە بـــوون. عیمادەددیـــن دەســـتی 
ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــەوە ب ـــە ناردی ـــرت و بەپەل ـــێ لەشـــەڕكردن هەڵگ پ
ــی  ــڵ و كاروبارەكانـ ــەوە لەموسـ ــیرەددین بگرێتـ ــی نەسـ جێـ
ـــتی  ـــت و پۆس ـــەوێ رۆیش ـــۆ ئ ـــن ب ـــەوە. زەینەددی ـــك بخات رێ
ـــیار  ـــردە پرس ـــتیان ك ـــك دەس ـــردەوە. خەڵ ـــیرەددینی پڕك نەس
لەســـەر سیاســـەتی زەینەددیـــن كـــە چـــۆن دەبـــێ: ئایـــا 
ـــڕەو دەكا  ـــیرەددین پەی ـــی نەس ـــو ه ـــدی وەك ـــەتێكی تون سیاس
یـــان لەبـــەر ئـــەوەی پیشـــەكەی شەڕوكوشـــتار بـــووە لـــەو رەق 
ـــبینەكانی  ـــی رەش ـــن گومان ـــەاڵم زەینەددی ـــێ. ب ـــر دەب و توندت
رەوانـــدەوەو بەجۆرێـــك سیاســـەتی لەگـــەڵ خەڵكەكـــە كـــرد 
ــەروەری و  ــەتی دادپـ ــوون. سیاسـ ــی رازی بـ ــوو لێـ ــە هەمـ كـ
نەرمیـــی پەیـــڕەو كـــرد و خەڵكەكـــەش ســـوپاس و شتایشـــیان 

كـــرد بـــۆ ئـــەو مامەڵەیـــەی لەگەڵیـــان)1(.

1- التاریخ الباهر، ل/72.
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لەســـاڵی 541ك )1146ز(دا لەكاتـــی گەمارۆدانـــی قەاڵتـــی 
ــش  ــوژرێ، زەینەددینیـ ــی دەكـ ــن زەنگـ ــور عیمادەددیـ جوعبـ
لەموســـڵ جێگـــری بـــوو، ئەوەنـــدەی نەمابـــوو كارەســـاتێك 
رووبـــدا كـــە بەهۆیـــەوە كوڕانـــی عیمادەددیـــن دەوڵەتەكـــەی 
ـــەت  ـــی دەوڵ ـــەورە پیاوان ـــەر گ ـــدەن ئەگ ـــت ب ـــان لەدەس باوكی
ــی،  ــن عەلـ ــە زەینەددیـ ــە: لەوانـ ــتێوەردانیان نەكردبایـ دەسـ
ـــە  ـــانی، ئەوان ـــەالحەددینی یاغیس ـــەد، س ـــن محەم جەمالەددی
لەپاراســـتنی دەوڵەتەكـــە بـــۆ كوڕەكانـــی عیمادەددیـــن كاریـــان 

ـــرد. ك
ــن  ــی بكەیـ ــن عەلـ ــی زەینەددیـ ــی رۆڵـ ــەوەی باسـ ــش ئـ پێـ
لەدەوڵەتـــە نوێیەكـــەی زەنگیـــدا، دەمانـــەوێ بڵێیـــن بەشـــی 
ــەر  ــوو بەرامبـ ــی بـ ــن چـ ــتی عمادەددیـ ــن لەپاداشـ زەینەددیـ
بـــەو ئەركـــە گەورەیـــەی كـــە لەپێناویـــدا بەجێـــی گەیانـــد؟ 
وەاڵمیـــش بـــۆ ئـــەوە ئەوەیـــە كـــە عیمادەددیـــن پاداشـــتێكی 
ـــار  ـــە زۆر لەش ـــەوەی ك ـــرد ب ـــەی ك ـــاوڕێ و هاوەڵەك باشـــی ه
و قەاڵتـــی وەكـــو شـــارەكانی كوردانـــی هـــەكاری و حەمیدیـــە و 
قەاڵتەكانیانـــی بـــۆ بڕیـــەوە. هەروەهـــا شـــاری »ئەربل«یشـــی 
دایـــێ، بەمـــەش زەینەددیـــن بـــووە یەكێـــك لەمیـــرە گـــەورەكان 
گـــەورەی هەبـــوو  كاریگەریەكـــی  پایەكـــەی  و تۆكمەیـــی 
لەزۆربوونـــی دەســـەاڵتەكەی لەموســـڵ پـــاش عیمادەددیـــن.

دەگەڕێینـــەوە ســـەر زەینەددیـــن پـــاش كوژرانـــی عیمادەددیـــن. 
گوتمـــان عیمادەددیـــن لەكاتـــی گەمـــارۆی ســـەر قەاڵتـــی 
ــتنەی  ــەو كوشـ ــوو بـ ــدەی نەمابـ ــوژرا و ئەوەنـ ــور كـ جوعبـ
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ـــە لەگـــەڵ  دەوڵەتەكـــەی لەدەســـت كوڕەكـــەی دەربچـــێ، چونك
ـــب  ـــا ئەل ـــور ش ـــەر جوعب ـــارۆی س ـــی لەگەم ـــن عەل عیمادەددی
ئەرســـەالن كـــوڕی ســـوڵتان مەحمـــوودی ســـەلجووقی بـــوو. 
دەیویســـت جیێـــی عیمادەددیـــن بگرێتـــەوە لەدەوڵەتەكـــەی، 
بۆیـــە هەندێـــك لەســـەركردەكانی عیمادەددینـــی لەخـــۆی 
كۆكـــردەوەو پـــاداش و ســـامانی نیشـــان دەدان كـــە لـــەدژی 
وەزیـــری  محەمـــەدی  جەمالەددیـــن  بـــەاڵم  بوەســـتن، 
عیمادەددیـــن و ســـەالحەددین ئەلیاغیســـانی كـــە یەكێـــك بـــوو 
ــەڵ عیمادەددیـــن  ــەركردەكانی – لەگەمارۆیەكـــەدا لەگـ لەسـ
بـــوون- توانیـــان فێڵێـــك لەپاشـــا بكـــەن، خۆیـــان وا نیشـــانی 
دا كـــە گوێڕایەڵـــی ئـــەون و قایلیـــان كـــرد كـــە لەگەڵیـــان بچـــێ 
بـــۆ موســـڵ و ببێتـــە پاشـــای. ئەویـــش لەگەڵیـــان رۆیشـــت 
تـــا ئەنجامەكـــەی لەناوچـــوون بـــوو بەبـــێ ئـــەوەی كـــەس 

پێـــی بزانـــێ.
عیمادەددینـــی  كوژرانـــی  هەواڵـــی  هەركـــە  زەینەددیـــن 
بیســـت، خێـــرا یەكێكـــی نـــاردە الی ســـەیفەددین غـــازی كـــوڕی 
ـــی  ـــەوەی هەواڵ ـــۆ ئ ـــوو- ب ـــارەزوور ب ـــە لەش ـــن –ك عمادەددی
كوژرانـــی باوكـــی پێڕابگەیەنـــێ و بەزووتریـــن كات بگەڕێتـــەوە 
بـــۆ موســـڵ بـــۆ ئـــەوەی لەجێـــی باوكـــی دانیشـــێ. ســـەیفەددین 
ـــوو)1(.  ـــر ب ـــدا جێگی ـــڵ و تێی ـــەوە موس ـــارەزوورەوە گەڕای لەش
بـــەم شـــێوەیە زەینەددیـــن بەردەوامیـــی ئـــەو دەوڵەتـــەی 

1- التاریخ الباهر، ل82.
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ـــوو. ـــی ب ـــۆكاری پەیدابوون ـــۆی ه ـــەر خ ـــت كەه پاراس
بەكوژرانـــی عیمادەددیـــن دەوڵەتەكـــەی بـــووە دوو بـــەش: 
ــرت و  ــۆ دەگـ ــرەی لەخـ ــڵ و جەزیـ ــە موسـ ــی رۆژاوا كـ بەشـ
ـــە  ـــەاڵت ك ـــی رۆژه ـــازی. بەش ـــەیفەددین غ ـــوو بەس ـــەت ب تایب
حەلـــەب و ئـــەو شـــارانەی دەگرتـــەوە كـــە ســـەر بەوێبـــوون 
لەشـــام و تایبەتبـــوون بەنورەددیـــن مەحمـــوود – بـــرای 

ــەیفەددین. سـ
لەبەرچـــاو  زەینەددینـــی  چاكـــەی  غـــازی  ســـەیفەددین 
ــاری  ــە شـ ــی، بۆیـ ــی زەنگـ ــڵی ماڵـ ــتنی موسـ ــوو لەپاراسـ بـ
ـــوو  ـــتی ب ـــە لەبندەس ـــەو واڵت ـــەوەی ل ـــەڵ ئ ـــارەزووری لەگ ش
بـــۆی دابـــڕی. بەمـــەش بەشـــی زەینەددیـــن زۆر بـــوو و هێـــزی 
ــوو كارەكاری  ــەیفەددین هەمـ ــا سـ ــوو. هەروەهـ ــر بـ گەورەتـ
واڵتـــی دایـــە دەســـت بەهـــاوكاری لەگـــەڵ وەزیرەكـــەی 

ــفەهانی. ــی ئەسـ ــوڕی عەلـ ــەد كـ ــن محەمـ جەمالەددیـ
زەینەددینـــی  ســـەربازیەكانی  بەهـــرە  ســـەیفەددین 
بـــەرز دەنرخانـــد و زۆری لەئازایەتـــی و پاڵەوانیەتـــی و 
بەجەرگیەكانـــی لەشـــەڕدا بیســـتبوو لـــەو كاتانـــەی كـــە 
لەتـــەك باوكیـــدا شـــەڕی دەكـــرد بۆیـــە ســـەركردایەتیی 
ــە فەرمانـــدەی  ــڵی دایـــە دەســـت. واتـــە كردیـ ســـوپای موسـ
ــی  ــە فەرماندەیـ ــوو كـ ــەیفەددین دڵنیابـ ــەوە سـ ــتی)1(. بـ گشـ
ـــی  ـــای جەنگ ـــۆزی و توان ـــە دڵس ـــا ك ـــی بەتوان ـــە پیاوێك داوەت

لەخـــۆی كۆدەكاتـــەوە.

1- الكامل، ب/9 ل24.



174

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

زەینەددیـــن لەگـــەڵ ســـەیفەددین بەشـــداریی شـــەڕەكانی 
دەكـــرد. عمادەددیـــن دەســـتی بەســـەر هەندێـــك لەواڵتـــی 
ــو:  ــوو، وەكـ ــر داگرتبـ ــی دیاربەكـ ــی میرانـ ــی ئەرتەقـ كوڕانـ
كـــوژرا  كـــە عیمادەددیـــن  دارا و نوســـەیبین و هیدیكـــە. 
كوڕانـــی ئەرتـــەق هەندێـــك لـــەو واڵتانەیـــان وەرگرتـــەوە. 
كـــە ســـەیفەددین لەموســـڵ جێگیـــر بـــوو بەســـوپاكەیەوە 
بەفەرماندەیـــی زەینەددیـــن بۆیـــان دەرچـــوو و كەوتـــە شـــەڕی 
ـــەوە كـــە ئـــەوان  ئەرتەقیـــەكان و ئـــەو واڵتانـــەی لـــێ وەرگرتن

گرتبوویانـــەوە)1(.
ســـێ  دوای  هـــەر  نەمایـــەوەو  زۆر  غـــازی  ســـەیفەددین 
ســـااڵن لەبوونـــی بەپاشـــا، لەســـاڵی 544ك )1149( مـــرد)2(. 
كـــە ســـەیفەددین غـــازی مـــرد كەســـی لەمنداڵـــی خـــۆی 
ـــوو  ـــیەتی كردب ـــی وەس ـــش مردن ـــەوەو پێ ـــی بگرێت ـــوو جێ نەب
ـــا  ـــەودوود. هەروەه ـــن م ـــەی قوتبەددی ـــە براك ـــەی بدرێت واڵتەك
وەســـیەتی كردبـــوو كـــە زەینەددیـــن بكرێتـــە راوێـــژكاری 
تایبەتیـــی، چونكـــە شـــارەزایی و ئەزموونێكـــی درێـــژی هەیـــە 
ـــە  ـــە و بەوەفای ـــەی زەنگی ـــەوەی دڵســـۆزی بنەماڵ ســـەرباری ئ
بۆیـــان. وەســـیەتی ئەوەشـــی كردبـــوو كـــە جەمالەددینیـــش 
بەوەزیـــری بمێنێتـــەوە. ئەوجـــا زەینەددیـــن و جەمالەددیـــن 
ـــی  ـــەورەو فەرماندەكان ـــر و گ ـــەیفەددین- می ـــی س –دوای مردن

1- التاریخ الباهر، ل/90.

2- التاریخ الباهر، ل/92.
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لەفەرمانـــی  كـــە  دان  ســـوێندی  كۆكـــردەوەو  ســـوپای 
ـــە هەمـــووی  ـــن. كـــە ئەوان ـــن دەرنەچـــن و ملكەچـــی ب قوتبەددی
ـــۆی  ـــری خ ـــردە جێگ ـــی ك ـــن زەینەددین ـــوو، قوتبەددی ـــەواو ب ت

لەهەمـــوو واڵتـــدا و جەمالەددینیشـــی كـــردە وەزیـــری)1(.
زەینەددیـــن وەكـــو میرێـــك لەســـەر ســـوپای موســـڵ مایـــەوە 
لەپـــاڵ جێبەجێكردنـــی كاروبـــاری واڵت، بۆیـــە گەورەتریـــن 
ــدا دوای قوتبەددیـــن. »زەینەددیـــن  ــاو واڵتـ ــاو بـــوو لەنـ پیـ
قوتبەددیـــن  دەوڵەتەكـــەی  لەنـــاو  مەزنـــی  كارێكـــی 
ــەت  ــڕەوای دەوڵـ ــۆی فەرمانـ ــەر بەخـ ــد«)2(و »هـ بەجێگەیانـ
ـــرا.  ـــەو نەدەك ـــی ئ ـــێ رەزامەندی ـــك بەب ـــچ كارێ ـــوو«)3(و هی ب
لەگـــەڵ ئەوەشـــدا قوتبەددیـــن لەهێـــزی زەینەددیـــن نەدەترســـا 
ـــی خـــۆی  ـــاو بەرژەوەندی ـــە لەپێن ـــرد ك ـــاوەڕی پێدەك ـــە ب چونك
ــارەك  ــەر جـ ــە هـ ــەی كار دەكا بۆیـ ــی واڵتەكـ و بەرژەوەندیـ
ــێكی  ــە بەشـ ــێ كـ ــەوە دەدایـ ــتی بـ ــا پاداشـ ــتی كردبـ پێویسـ

زۆرتـــری بـــۆ دادەبـــڕی.
ـــی باوكـــی لەگـــەڵ  قوتبەددیـــن هەمـــان سیاســـەتی عمادەددین
خەلیفـــەی عەباســـی و ســـوڵتانەكانی ســـەلجووقی پەیـــڕەو 
كـــرد لەكاتـــی پەیدابوونـــی كێشـــە لەنێوانیانـــدا. ئـــەو 
سیاســـەتەی كـــە بەرژەوەندیـــی واڵت و ئـــەو ســـوودەی كـــە 

ــووڕاند. ــەوە هەڵیدەیسـ ــۆی دەگەڕایـ ــەوە بـ بەهۆیـ

1- التاریخ الباهر، ل113. ژیل تاریخ دمشق، ل/307.
2- التاریخ الباهر، ل82.

3- الكامل، ب9 /ل97.
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نێـــوان  پەیوەندیـــی  )1156ز(  551ك  لەســـاڵی  هـــەر 
ـــەد كـــوڕی ســـوڵتانی  ـــال« و پاشـــا »محەم ـــە لیئەمریل »خەلیف
ـــۆی  ـــووە ه ـــوو و ب ـــەاڵتەوە تێكچ ـــۆی دەس ـــەلجووقی« بەه س
شـــەڕ. شـــا محەمـــەد رووی لـــە قوتبەددیـــن مـــەودوود كـــرد 
ـــش ســـوپایەكی  ـــرێ، ئەوی ـــۆ بنێ ـــی ســـەربازیی ب ـــە یارمەتی ك

بەفەرماندەیـــی زەینەددیـــن بـــۆ نـــارد. 
شـــای ســـەلجووقیەكان، محەمـــەد كـــوڕی ســـوڵتان مەحمـــوود 
خاوەنـــی هەرێمـــی جەبـــەل: رەی و هەمـــەدان و هیدیكـــە، داوای 
ـــاوی  ـــاری ســـەڵتەنەت لەبەغـــدا بەن ـــە وت ـــرد ك ـــە ك ـــە خەلیف ل
ــاری  ــردەوەو وتـ ــەی رەتكـ ــەو داوایـ ــە ئـ ــدا. خەلیفـ ــەو بـ ئـ
ـــا دا.  ـــولەیمان ش ـــەد- س ـــا محەم ـــی ش ـــی –مام ـــاوی مام بەن
خەلیفـــە لەگـــەڵ ســـولەیمان شـــا رێككـــەوت كـــە شـــەڕ لەگـــەڵ 
ـــارد. ســـولەیمان شـــا  ـــاوی بۆن ـــارەو پی ـــكا و پ شـــا محەمـــەد ب
ــە  ــەی كەوتـ ــەڵ برازاكـ ــەڕكردن لەگـ ــۆ شـ ــوپایەكەوە بـ بەسـ
ڕێ و نامـــەی بـــۆ مەلەكشـــا –بـــرای شـــا محەمـــەد- نـــارد 
كـــە لەگەڵـــی بـــێ ئەویـــش وایكـــرد. كـــە شـــا محەمـــەد بـــەوەی 
زانـــی، بـــەدوای قوتبەددیـــن مـــەودوودی والـــی زەینەددیـــن 
عەلیـــدا نـــارد و داوای یارمەتیـــی لێكـــرد و لەبەرامبـــەر ئـــەوەدا 
ـــەوە  ـــەدەم داواكەی ـــش ب ـــان، ئەوانی ـــۆ دان ـــی ب ـــتی چاك پاداش
ـــەدان  ـــەرەو هەم ـــڵەوە ب ـــوپای موس ـــن بەس ـــوون و زەینەددی چ
یـــەك  لەگـــەڵ شـــا محەمـــەد  ئـــەوەی  بـــۆ  ڕێ  كەوتـــە 
بگـــرن، پاشـــان لەشـــاری شـــارەزوور دابـــەزی بـــۆ ئـــەوەی 
ـــدا. لەوكاتـــەی لـــەوێ بـــوو، هەواڵـــی  ســـوپاكەی پشـــووێك ب
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بـــۆ هـــات كـــە شـــەڕ لەنێـــوان شـــا محەمـــەد و ســـولەیمان 
ــی و وا  ــا دۆڕاندوویەتـ ــولەیمان شـ ــاوەو سـ ــادا هەڵگیرسـ شـ
لەڕێگەدایـــە بـــۆ بەغـــدا لەڕێـــی شـــارەزوورەوە. زەینەددیـــن 
لەڕێـــگا خـــۆی بـــۆ دانووســـاند و گرتـــی و بـــە دەستبەســـەریەوە 
گەڕاندیـــەوە بـــۆ موســـڵ و مزگێنیـــی گرتنـــی ســـولەیمان شـــای 
بـــۆ شـــا محەمـــەد نـــارد و پەیمانـــی دایـــێ »پشـــتی بگـــرێ 

لەهـــەر یارمەتیەكـــی كـــە داوای لێبـــكا«)1(.
بـــەو شـــێوەیە دەبینیـــن كـــە قوتبەددیـــن و زەینەددیـــن 
پێكـــەوە لەتـــەك شـــا محەمـــەدی ســـەلجووقی لـــەدژی خەلیفـــە 
راوەســـتان. ئەگـــەر بەڕووكـــەش هەواڵەكـــە ئامـــاژە بـــۆ ئـــەوە 
ــوان دوو پاشـــای ســـەلجووقی  ــتارەكە لەنێـ دەكا كـــە كوشـ
بـــووە، بـــەاڵم لەڕاســـتیدا كوشـــتارەكە لەنێـــوان خەلیفـــە و 
ـــتی  ـــە پش ـــە خەلیف ـــوو، چونك ـــەلجووقی ب ـــەدی س ـــا محەم ش
ــارد.  ــۆ دەنـ ــاوی بـ ــارەو پیـ ــرت و پـ ــولەیمانی دەگـ ــا سـ شـ
بگـــرە هەواڵێـــك هەیـــە دەڵـــێ خەلیفـــە بەخـــۆی هەتـــا شـــاری 

ـــا)2(. ـــولەیمان ش ـــی س ـــۆ هاندان ـــتووە ب ـــوان رۆیش حەل
 ئـــەو رەفتـــارەی خەلیفـــە، شـــا محەمـــەدی تووڕەكـــرد 
ـــدرێ  ـــاوی ئەوب ـــدا بەن ـــار لەبەغ ـــردەوە وت ـــە رەتیك ـــەوەی ك ب
ــان  ــی، پاشـ ــژارد لەجیاتـ ــی هەڵبـ ــای مامـ ــولەیمان شـ و سـ
ــكا،  ــدا بـ ــتاری لەگەڵـ ــدا شەڕوكوشـ ــای هانـ ــولەیمان شـ سـ

1- الكامل، ب/9 ل/48.
ــم  ــدا )معجـ ــی بەغـ ــاش چیاكانـ ــراق پـ ــنووری عێـ ــی سـ ــارێكە لەكۆتایـ ــوان: شـ 2-حەلـ

البلـــدان، ب3 ل322(.
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ـــی  ـــۆ گەمارۆدان ـــی ب ـــدا رۆی ـــەرەو بەغ ـــە بەســـوپایەكەوە ب بۆی
و شـــەڕكردن لەگـــەڵ خەلیفـــە و جارێكـــی دیكـــەش بـــەدوای 
قوتبەددیـــن و زەینەددینـــی دا نـــارد بـــۆ ئـــەوەی ســـەربازی 
ـــڵی  ـــە ســـەركردایەتی ســـوپای موس ـــن ك ـــرن. زەینەددی ـــۆ بنێ ب
ـــەوێ  ـــامحەمەد. ل ـــتە ش ـــی و گەیش ـــدا رۆی ـــەرەو بەغ ـــرد ب دەك
لەنێـــوان دوو ســـوپا هاوپەیمانەكـــە و ســـوپای خەلیفـــە شـــەڕ 
هەڵگیرســـا. بەشـــی كوشـــتار لـــەالی زەینەددیـــن گـــەورە بـــوو. 
لەوكاتـــەی كـــە شـــەڕ گـــەرم ببـــوو لەپڕێكـــەوە زەینەددیـــن 
لەكوشـــتار خاوبـــۆوەو پشـــتی لـــە شـــامحەمەد كـــرد. ئـــەوە 
بـــووە هـــۆی الوازبوونـــی و ســـەركەوتنەكەی بەســـەر خەلیفـــەدا 
دواخســـت بۆیـــە دوژمنەكانـــی چاویـــان تێبـــڕی و دەســـتیان 
بەســـەر هەمەدانـــدا گـــرت. كـــە شـــا محەمـــەد بـــەوەی زانـــی 
ـــەر  ـــۆ س ـــەكەی ب ـــەش هێرش ـــەوەی، بەم ـــۆ گرتن ـــەوە ب گەڕای
ــەوەی  ــۆكاری خاوبوونـ ــی هـ ــا. هەرچـ ــتی هێنـ ــدا شكسـ بەغـ
زەینەددیـــن بـــوو لەكوشـــتار، خەلیفـــە بەبـــەردەوام و بەنهێنـــی 
ـــش  ـــا و زەینەددینی ـــۆی رایدەكێش ـــارد و بۆخ ـــۆ دەن ـــەی ب نام

ـــەوە)1(. ـــی دای وەاڵم
نەكـــردووە  بـــاس  نرخەیـــان  ئـــەو  مێژوونووســـەكان 
لەبەرامبـــەر  وەرگرتـــووە  لەخەلیفـــەی  زەینەددیـــن  كـــە 
ـــێ  ـــەوە بەب ـــدە بەدڵنیایی ـــەد هەرچەن ـــا محەم ـــتنی ش سەرخس
ـــەر پشـــتی تێنەكـــردووە ئەوجـــا پێشـــەكی وەریگرتـــووە  بەرامب

ــدراوە.  ــان گفتـــی پێـ یـ

1- الكامل، ب/9 ل/51، التاریخ الباهر، ل114.
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 ئەوەنـــدەی نەمابـــوو زەینەددیـــن ببێتـــە فەرمانـــدەی ســـوپای 
ســـوڵتانی ســـەلجووقی، كـــە هـــەر ئـــەو ســـولەیمان شـــایە 
ـــا  ـــە ش ـــرت. چونك ـــی گ ـــۆی زەینەددین ـــتی خ ـــە بەدەس ـــوو ك ب
محەمـــەد –بـــرازای ســـولەیمان شـــا- كـــە لەســـاڵی 554 مـــرد، 
بەرپرســـانی حكوومەتـــی شـــامحەمەد لەهەمـــەدان ناردیانـــە 
دوای قوتبەددیـــن مـــەودوود و داوایـــان لێكـــرد كـــە ســـولەیمان 
شـــایان بـــۆ بنێـــرێ بـــۆ ئـــەوەی بیكەنـــە ســـوڵتان لەجێـــی 
ـــەوت  ـــا رێكك ـــولەیمان ش ـــەڵ س ـــامحەمەد. قوتبەددیـــن لەگ ش
كـــە ســـولەیمان شـــا ببێتـــە ســـوڵتان و قوتبەددینیـــش 
كاروبـــاری  بەڕێوەبـــەری  واتـــە  »ئەتابـــەگ«ی،  ببێتـــە 
ـــن-  ـــری قوتبەددی ـــش –وەزی ـــەڵتەنەتەكەی و جەمالەددینی س
ــا. هەرچـــی زەینەددینیشـــە  ببێتـــە وەزیـــری ســـولەیمان شـ

بكرێتـــە فەرمانـــدەی گشـــتیی ســـوپای ســـەڵتەنەت. 
دوای ئـــەوەی قوتبەددیـــن و ســـولەیمان شـــا لەســـەر ئـــەوە 
ـــی  ـــازدا بەفەرماندەی ـــوپایەكی س ـــن س ـــن، قوتبەددی رێككەوت
ــە  ــا بچێتـ ــۆ ئـــەوەی لەگـــەڵ ســـولەیمان شـ ــن بـ زەینەددیـ
ــی  ــە لەواڵتـ ــەڵتەنەتەكەی. هەركـ ــدی سـ ــەدان، ناوەنـ هەمـ
جەبـــەل نزیـــك بوونـــەوە، ســـەربازەكانی بەپیریـــەوە هاتـــن 
ـــەورە  ـــا ســـوپایەكی زۆر گ ـــۆ پێشـــوازیی ســـولەیمان شـــا ت ب
لێـــی كۆبـــووەوە. زەینەددیـــن لێیـــان ترســـا چونكـــە بینـــی چ 
ـــێوازی  ـــە »ش ـــادا هەی ـــولەیمان ش ـــەر س ـــەاڵتێكیان بەس دەس
رەوشـــتیان لەگەڵـــدا نەهێشـــتبۆوو بۆیـــە لێیـــان ترســـا«، 
ســـولەیمان شـــا لەبـــەر ئـــەوە بەجێـــی هێشـــتن و بەخـــۆی 



180

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

و ســـوپاكەیەوە گەڕایـــەوە بـــۆ موســـڵ، بـــەو هۆیـــەوە 
پڕۆژەكـــە شكســـتی هێنـــا)1(.

وەك چـــۆن زەینەددیـــن جێـــی متمانـــەی پاشـــایەكانی 
موســـڵ بـــوو، ئەوانـــەی كاری بـــۆ دەكـــردن، ئەوهـــاش 
جێـــی متمانـــەی نورەددیـــن مەحمـــوودی خاوەنـــی شـــامیش 
بـــوو، بەجۆرێـــك نورەددیـــن شـــاری حەڕڕانـــی بـــۆ دابـــڕی 
ـــی  ـــەوەی، باوەڕیش ـــۆ ئ ـــوو- ب ـــۆی ب ـــی خ ـــە لەموڵكەكان –ك

ــزێ. ــە دەیپارێـ ــوو، كـ پێیبـ
ـــەب تووشـــی نەخۆشـــیەكی  ـــن لەســـاڵی 554 لەحەل نورەددی
تونـــد دێ و بەهۆیـــەوە نزیكەمـــردن دەبـــێ. لەوكاتـــەدا 
نەســـرەددینی میـــری میرانـــی بـــرای لەشـــاری حـــەڕڕان دەبـــێ كە 
نورەددیـــن بـــۆی دابڕیبـــوو. كـــە نەســـرەددین بەنەخۆشـــیەكەی 
بـــرای زانـــی و پێشـــبینیی مردنـــی كـــرد، چـــاوی بڕیـــە ئـــەوەی 
ــەوە  ــە لەحەررانـ ــەوە، بۆیـ ــی بگرێتـ ــدا جێـ لەفەرمانڕەواییـ
بـــەرەو حەلـــەب رۆیـــی بـــۆ دەســـت بەســـەراگرتنی. كـــە 
ـــوپای  ـــی س ـــك لەفەرماندەكان ـــارەكەوە هەندێ ـــاو ش ـــووە ن چ
برایەكـــەی و گـــەورە پیاوانـــی دەوڵەتـــی راكێشـــا، بـــۆ ئـــەوەی 
لەگەڵـــی بـــن، بـــەاڵم كـــە نورەددیـــن بـــەرەو چاكبوونـــەوە 
دەچـــێ، نەســـرەددین لـــەوەی كـــردی پەشـــیمان دەبێتـــەوەو 
ـــردی،  ـــەی ك ـــەر براك ـــە بەرامب ـــەوە ك ـــەی واگا دێت ـــەو هەڵەی ل
لەحەلەبـــەوە دەچێتـــە حـــەرران. ئـــەوەی كـــە براكـــەی 

1- التاریخ الباهر، ل 114
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ــێ و  ــووڕە دەبـ ــی تـ ــەوەو لێـ ــن دەگاتـ ــووی بەنورەددیـ كردبـ
ـــە  ـــكا. ك ـــكێنی ب ـــەرران چاوش ـــەندنەوەی ح ـــار دەدا بەلێس بڕی
ــەوە  ــوپایەك لەحەلەبـ ــەوە، بەسـ ــاك دەبێتـ ــەواوی چـ بەتـ
ــە  ــە گەمارۆیەكـ ــارۆی دەدا. كـ ــەرران دەڕواو گەمـ ــەرەو حـ بـ
لەســـەر نەســـرەددین تونـــد دەبـــێ و دەزانـــی ناتوانـــێ 
بەرگـــری بـــكا، لەشـــار هەڵـــدێ. نورەددینیـــش داگیـــری دەكا. 
ـــەی  ـــڵ و فەرماندەك ـــوپای موس ـــتی بەس ـــن پش ـــارە نورەددی دی
زەینەددیـــن عەلـــی بەســـتووە، چونكـــە نورەددیـــن شـــارەكە 
رادەســـتی زەینەددیـــن دەكا بـــۆ ئـــەوەی فەرمانڕەواییـــی 
بـــكا)1(. بەوجـــۆرە دابڕرێنراوەكانـــی زەینەددیـــن زۆرتـــر دەبـــن 

و هێزەكەشـــی گەورەتـــر دەبـــێ.
ـــە  ـــەو واڵت ـــی ئ ـــا فەرمانڕەوای ـــن بەتەنی ـــە نورەددی ـــك ك كاتێ
ــایی  ــا قوڕسـ ــام، بەتەنیـ ــوو لەشـ ــی بـ ــی باوكـ ــە هـ دەكا كـ
ــوون لەپرۆســـەی  ــتەكان و بەردەوامبـ ــتاری خاچپەرسـ كوشـ
گەڕاندنـــەوەی واڵت لەدەســـتیانەوەی دەكەوێتـــە ئەســـتۆ 
كـــە عیمادەددینـــی باوكـــی دەســـتی پێكردبـــوو. عمادەددیـــن 
توانیبـــووی بەشـــێكی زۆری واڵتیـــان لـــێ وەرگرێتـــەوە. 
ـــەوەی  ـــوو لەســـەر پرۆســـەی گەڕاندن ـــن لەالیـــەك دەب نورەددی
ئەوانـــە بـــەردەوام بـــێ و لەالیەكـــی دیكەشـــەوە كار لەســـەر 
پاراســـتنی ئـــەو بەشـــەی واڵتیـــش بـــكا كـــە لەژێـــر دەســـتیەتی 

لەمەترســـیی ئەوانـــە.

1- ذیل تاریخ دمشق، ل 358. الكامل، ب9/ ل 67.
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ـــی  ـــن و قوتبەددین ـــەردوو نورەددی ـــوان ه ـــەك لەنێ هاوكاری
بـــرای یەكتـــری هەبـــوو. قوتبەددیـــن بەخـــۆی و ســـوپاكەیەوە 
ــگ  ــەڕی گرنـ ــك شـ ــوو لەهەندێـ ــەی كردبـ ــداریی براكـ بەشـ
لـــەدژی خاچپەرســـتەكان. ئـــەوەی لەســـاڵی 559ك )1163ز(

دا روویـــدا كاتێـــك كـــە نورەددیـــن بڕیـــاری دا شـــاری حاریـــم 
ــۆكاری  ــوو. هـ ــتەكاندا بـ ــتی خاچپەرسـ ــە لەدەسـ بگرێ)1(كـ
ئـــەوەش ئەوەبـــوو كـــە لـــەو ســـاڵەدا پشـــێویەك »فتنـــە« 
ــە  ــەی كـ ــر و ركابەرەكـ ــاوری وەزیـ ــوان شـ ــر لەنێـ لەمیسـ
نـــاوی زڕغـــام بـــوو لەســـەر پۆســـتی وەزارەت روویـــدا. 
زڕغـــام توانـــی شـــاور لەپۆســـتەكەی البـــداو شـــاور بـــۆ شـــام 
ــردو داوای  ــوود بـ ــن مەحمـ ــۆ نورەددیـ ــای بـ ــەاڵت و پەنـ هـ
ــتەكەی.  ــەوەی پۆسـ ــۆ وەرگرتنـ ــدا بـ ــی بـ ــرد یارمەتیـ لێكـ
بـــۆ ئـــەو مەبەســـتەش دەســـتكراوەییەكی زۆری نیشـــاندا، 
لەوانـــەش گفتـــی پێـــدا كـــە ســـێیەكی داهاتـــی میســـری 
دیكـــە،  دووســـێیەكەی  بـــۆ سەربازەكانیشـــی  و  بداتـــێ 
ـــەی  ـــەو ماوەی ـــەرج دەكا ل ـــان خ ـــە لێی ـــەوەی ك ـــەرباری ئ س
ـــوارد.  ـــەوە خ ـــەر ئ ـــی لەس ـــر و سوێندیش ـــان لەمیس مانەوەی
نورەددیـــن وای بەبـــاش زانـــی كـــە ئـــەوەی بـــۆ بـــكا، 
ـــۆ  ـــی ئەســـەدەددین شـــێركۆ ب ـــە ســـوپایەكی بەفەرماندەی بۆی
ئامادەكـــرد كـــە توانـــی بەســـەر زڕغامـــدا ســـەركەوێ و شـــاور 
بگێڕێتـــەوە ســـەر پۆســـتەكەی، بـــەاڵم هەركـــە شـــاور لەســـەر 

1- حـــارم، شـــارێكە دەكەوێتـــە رۆژاوای حەلـــەب نزیـــك ئەنتاكیـــە و یەكێكـــە لەتوندتریـــن 
قـــەاڵكان و پارێزراوترینیـــان )التاریـــخ الباهر، ل 109(.
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ـــی  ـــش لەژیان ـــی زڕغامی ـــوو و بەمردن ـــر ب ـــە جیگێ وەزارەتەك
ـــەو  ـــۆوەو ئ ـــیمان ب ـــوێندەكەی پەش ـــە لەس ـــوو، بۆی ـــا ب دڵنی
گفتـــەی بەنورەددینـــی دابـــوو بەجێـــی نەگەیانـــد. بگـــرە 
ــرد  ــەدەددین كـ ــە ئەسـ ــی بـ ــرد. فەرمانـ ــری كـ ــەوەش پتـ لـ
ـــەربازەكانیەوە  ـــێ و بەس ـــێ بێل ـــر بەج ـــتبەجێ میس ـــە دەس ك
بگەڕێتـــەوە شـــام. ئەســـەدەددین لەشـــاور تـــووڕە دەبـــێ و 
بڕیـــار دەدا بەهێـــز وای لێبـــكا گفتەكانـــی جێبەجـــێ بـــكا. 
شـــاوریش كـــە بینـــی ئەســـەدەددین مكـــوڕەو ناشـــتوانێ 
ــتەكان و  ــەر خاچپەرسـ ــە بـ ــا دەباتـ ــرێ، پەنـ ــەی بگـ بەرگـ
نامەیـــان بـــۆ دەنێـــرێ و داوایـــان لێـــدەكا بێنـــە شـــام بـــۆ 
ئـــەوەی لەدەركردنـــی ئەســـەدەددین لەمیســـر یارمەتیـــی 
بـــدەن. ئـــەو داواكردنـــە هەلێـــك بـــوو بـــۆ خاچپەرســـتەكان، 
ــر بكـــەن و  ــر داگیـ چونكـــە زۆر بەهیـــوای ئەوەبـــوون میسـ
ــوو  ــەاڵم لەهەمـ ــوو، بـ ــان دابـ ــی ئەوەیـ زۆرجاریـــش هەوڵـ
هەوڵەكانیـــان شكســـتیان هێنابـــوو. كاتێـــك كـــە شـــاور داوای 
ـــۆ  ـــەك ب ـــوو پێگەی ـــان لەوەب ـــەن، چاوی ـــی بك ـــرد هاوكاری ك
خۆیـــان لـــەوێ پەیـــدا بكـــەن بەهەنجەتـــی پاراســـتنی شـــاور. 
بەســـوپایەكی گـــەورەوە چـــوون و لەگـــەڵ ئەســـەدەددین –
ـــان  بەیارمەتـــی شـــاور و ســـوپاكەی- لـــەزۆر شـــەڕدا بەیەكی
دادا. كۆتاییەكـــەی نیمچـــە شكســـتێك بـــوو بـــۆ ئەســـەدەددین، 
لەمانەوەیـــان  خاچپەرســـتەكانیش  ئاواتـــی  هەرچەنـــدە 
نێـــوان  بەڕێككەوتنـــی  شـــەڕەكە  تێكشـــكا.  لەمیســـردا 
ئەســـەدەددین و خاچپەرســـتەكان كۆتایـــی هـــات بـــەوەی كـــە 
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ـــۆ  ـــەوە ب ـــە بگەڕێت ـــەن و هەریەك ـــان میســـر چـــۆل بك هەمووی
واڵتـــی خـــۆی)1(.

نورەددیـــن –هێشـــتا ئەســـەدەددین هـــەر لەمیســـر بـــوو- 
كـــە زانـــی شـــاور ســـتەمی كـــردووەو خاچپەرســـتەكانی 
ــدا  ــەدەددین: بڕیاریـ ــەڕی ئەسـ ــۆ شـ ــاوە بـ ــامەوە هێنـ لەشـ
میســـر  ســـەر  بـــۆ  خاچپەرســـتەكان  هەڵمەتـــەی  ئـــەو 
ـــەو واڵتانـــەی  ـــرش بكاتـــە ســـەر ئ ـــەوەی هێ ـــكا ب هەراســـان ب
كـــە لەژێـــر دەســـتیانە لەشـــام، بەمـــە هێرشـــبەرەكان –یـــان 
ـــۆ بەرگـــری  ـــەوە بـــۆ شـــام ب بەشـــێكی- ناچـــار دەبـــن بگەڕێن
لێكردنـــی، بـــەوەش فشـــارەكەیان بـــۆ ســـەر ئەســـەدەددین 

ســـوكتر دەبـــێ.
ـــژارد.  نورەددیـــن گۆڕەپانەكـــەی شـــەڕی زۆر بەباشـــی هەڵب
ـــتیان  ـــوە دەس ـــەوەی لەوێ ـــۆ ئ ـــرد ب ـــی دیاریك ـــاری حاریم ش
لـــێ بوەشـــێنێ چونكـــە پێگەیەكـــی ئایینیـــی پیـــرۆزی هەبـــوو 
لـــەالی خاچپەرســـتەكان. نورەددیـــن دەیزانـــی كـــە دەســـتی 
ــی  ــێ بەجێـ ــا ناتوانـ ــناك و بەتەنیـ ــی ترسـ ــە كارێكـ داوەتـ
ـــان  ـــتەكان بەهەمووی ـــێ خاچپەرس ـــە دەزان ـــێ، چونك بگەیەن
لێناگەڕێـــن حاریـــم بگـــرێ، بەڵكـــو شـــەڕو كوشـــتارێكی زۆری 
ـــەودوودی  ـــن م ـــۆ قوتبەددی ـــای ب ـــە پەن ـــەن. بۆی ـــەڵ دەك لەگ
ـــڵمانان  ـــی موس ـــوو و میرەكان ـــڵ ب ـــی موس ـــە خاوەن ـــرای ك ب
لەجەزیـــرە بـــرد و داوای لێكـــردن بەشـــداریی بكـــەن لـــەو 

1- التاریخ الباهر، ل119.
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شـــەڕەدا. برایەكـــەی وەاڵمـــی داوایەكـــەی دایـــەوەو بەســـوپای 
بـــەرەو  عەلـــی  زەینەددیـــن  بەفەرماندەیـــی  موســـڵەوە 
میرەكانـــی موســـڵمانانیش  ئـــەوێ رۆیشـــت. هەروەهـــا 
بەســـوپاكانیانەوە چـــوون و لـــەالی نورەددیـــن ســـوپایەك 
ـــووس  ـــیری مێژوون ـــن ئەس ـــە ئیب ـــووەوە ك ـــە كۆب ـــەو هێزان ل
ـــەی وا وەســـفی دەكا »ســـوپای تاوســـەكان  ـــەر گەورەیەك لەب
ـــەوە  ـــی جوان ـــەو بەشمشـــێری ئاســـنین و رەنگ ـــوو، هەریەك ب
ـــەو ســـوپای  ـــن ب ـــد«)1(. نورەددی ـــی و دەنوان ـــان دەخەمڵ خۆی
تاوســـانە بـــەرەو حاریـــم رۆیـــی و لـــەوێ مایـــەوەو 

گەمـــارۆی دا.
تێیانـــدا  ئـــەوە  بـــوو،  خاچپەرســـتەكانیش  هەرچـــی 
ـــە هەرچـــی  ـــرد. ئەوان ـــن پێشـــبینیی دەك ـــە نورەددی هاتەجـــێ ك
نەبـــوو  ئـــەوەی جەنگاوەریـــش  و  لەجەنـــگاوەر  هەبـــوو 
ـــداری  ـــیان بەش ـــی ئایینیش ـــەت پیاوان ـــردەوە، تەنان ـــان ك كۆی
ــان  ــدەو میرەكانیـ ــەورە فەرمانـ ــە گـ ــەڕەكان كـ ــرد لەشـ پێكـ
ســـەركردایەتیان دەكـــرد. ئیبـــن ئەســـیر ئامادەكاریـــی و 
ـــم  ـــردن لەحاری ـــۆ بەرگریك ـــتەكانی ب ـــەوەی خاچپەرس كۆبوون
قوژبنێكـــەوە  »لەهەمـــوو  دەكا:  وەســـف  شـــێوەیە  بـــەو 
هاتـــن، بەژمـــارەی زۆر و بەگـــەورەو بچـــووك و میـــر و 
ــەت  ــەكانیانەوە. تەنانـ ــەن و قەشـ ــوارچاكەكانیان و رەبـ سـ
ــی  ــە خۆراكـ ــە دەبنـ ــی كـ ــش. نەیاندەزانـ ــاوەن كارەكانیـ خـ

1- التاریح الباهر، ل 123.
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گـــورگ و تـــوورگ )الخوامـــع()1(. پیاوەكانیـــان لەهەمـــوو 
رێگەیەكـــەوەو بەهەمـــوو پاڵەوانەكانیانـــەوە كـــە شـــارەزای 
لەبـــەر  دەكـــرد.  پاڵەوانانەیـــان  راوی  و  بـــوون  شـــەڕ 
ئـــەوەی لەهەمـــوو جۆرێكیـــان تێدابـــوو و زۆربـــوون، بۆیـــە 
میـــری  لەپێشـــەوەیان  ترســـان.  لێیـــان  موســـوڵمانەكان 
 )2( )قمـــص(ی  میـــری  و  ئەنتاكیـــە  خاوەنـــی  فەرەنـــگان 
خاوەنـــی تەڕابڵـــس و دەوروبـــەری و كـــوڕی جۆســـلین –كـــە 
لەناودارانـــی فەڕەنـــگ و پاڵەوانەكانـــی بـــوو- لەگـــەڵ دۆك- 
ـــان  ـــدە پیادەی ـــوو- ئەوەن ـــەنگیان ب ـــەرۆكی رۆم و پێش ـــە س ك
ـــوو و  ـــان داگرتب ـــات و زەوی ـــاردن نەدەه ـــە لەژم ـــردەوە ك كۆك

ئاســـمانیان بەتەپوتۆزیـــان تاریـــك كردبـــوو«.
ئەوجـــا دوو تیپەكـــەی موســـڵمان و خاچپەرســـتەكان كەوتنـــە 
ـــا  ـــدا بەرپ ـــەڕێك لەنێوانیان ـــەڕوو، ش ـــەك، رووب ـــەر ی بەرامب
بـــوو كـــە ترســـناكترین شـــەڕ بـــوو. ركابـــەرەكان بەشـــێوەیەكی 
ســـەیر ئارامیـــان لەیەكتـــری گـــرت و پاڵەوانێتیەكیـــان نیشـــان 
دا كـــە جێـــی سەرســـوڕمان بـــوو. رۆڵـــی زەینەددیـــن تێیـــدا 

ـــوو. ـــەر ب زۆر ترســـناك و كاریگ

1- الخوامع، جمع خامع واتە تورگ.
مانـــای  میـــر.  واتـــە   comes التینـــی  وشـــەی  بەعەرەبكـــراوەی  القمـــص:   -2
ــەڕەكان.  ــا دەكا لەشـ ــی پاشـ ــە هاوڕێیەتـ ــە چونكـ ــی )هاوڕێ(یـ ــەی لەالتینـ بنچینەییەكـ
ـــەكان  ـــە comte و فەرهەنگـــە عەرەبی ـــەو وشەیەشـــە كـــە لەفەڕەنســـی بـــووە ب هـــەر ئ

كردوویانەتـــە: كـــد، كنـــد و قنـــد )التاریـــخ الباهـــر ل 41/ پەڕاوێـــزی 4(.
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ــەڕی  ــژووی شـ ــرەی لەمێـ ــەڕە نەمـ ــەو شـ ــیر ئـ ــن ئەسـ ئیبـ
نزیـــك  لێـــك  »كـــە  وەســـفكردووە  وا  خاچپەرســـتەكان 
شـــەڕ  بـــۆ  و  یەكتـــری  بەرامبـــەری  كەوتنـــە  بوونـــەوەو 
ئامادەبـــوون و هەنـــگاوەكان هاتنەپێشـــەوەو پـــەردە نەمـــا، 
فەڕەنگـــە )خاچپەرســـتەكان( لـــەالی راســـتەی موســـڵمانەكانەوە 
دەســـتیان پێكـــرد كـــە ســـوپای حەلـــەب و فەخرەددینـــی لێبـــوو. 
ــتە لەرزیـــن. ئەوانیـــش  ــان خسـ ــان دان و پێیەكانیـ تێكوپێكیـ
پشـــتیان تێكـــردن و رایـــان كـــرد. فەڕەنگـــەكان كەوتنـــە دوایـــان. 
ئـــەو هەاڵتنـــەی الی راســـتە بەرێككەوتـــن و تێڕادیتـــی بـــوو 
كـــە خۆیـــان دروســـتیان كردبـــوو بـــۆ هەڵخەڵەتاندنـــی دوژمـــن 
ــەو  ــا ئـ ــەوە ئەوجـ ــان دووریانخەنـ ــەوەی لەپیادەكانیـ ــۆ ئـ بـ
موســـڵمانانەی كـــە دەمێننـــەوە روویـــان تێدەكـــەن و دەیانخەنـــە 
ـــەر ســـوارچاكەكانیان  ـــڕن. ئەگ ـــان دەب ـــێر و لووتی ـــەر شێمش ب
لـــەو راوەدوونانـــە گەڕانـــەوە، هیـــچ پیادەیەكیـــان نامێنـــێ 
پەنـــای بـــۆ ببـــەن یـــان پەناگەیـــەك )وزر()1( خۆیانـــی تێـــدا 
دێنـــەوەو  بەدوایانـــدا  راكـــردووەكان  ئەوجـــا  بپارێـــزن، 
ــودا لەپێـــش  ــێری خـ ــەن و بەشمشـ ــان دەبـ ــتڕا لەناویـ لەپشـ
و دواوە دەیانبڕنـــەوەو لـــەوێ لەناویـــان دەبـــەن«. فێڵەكـــە 
ــان الی  ــە بینیـ ــەڕی و هەركـ ــتەكاندا تێپـ ــەر خاچپەرسـ بەسـ
ـــان  ـــەن، بەدوای ـــە چـــۆڵ دەك راســـتی موســـڵمانەكان گۆڕەپانەك
كەوتـــن بـــۆ ئـــەوەی لەناویـــان ببـــەن. گۆڕەپانەكەیـــان 

1-  الوزر: واتە پەناگە، لەبنەڕەتدا شاخە )موختار الصحاح(.
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چۆڵكـــرد و پیادەكانیـــان بەتەنیـــا لەگۆڕەپانەكـــە مانـــەوە، 
ئەوجـــا نـــۆرەی زەینەددیـــن هـــات بـــۆ ئـــەوەی شـــەڕەكە یـــەكال 
ـــكا.  ـــڕ ب ـــاری بنب ـــتەكان بەیەكج ـــادەی خاچپەرس ـــەوەو پی بكات
هەركـــە زەینەددیـــن بینـــی ســـوارچاكەكانی خاچپەرســـتەكان 
راوەدووی موســـڵمانە هەاڵتـــووەكان دەنێـــن، بەســـوپای موســـڵ 
بایدایـــەوە ســـەر پیاوەكانیـــان و بەچەكـــەوە كەوتـــە پەڕاندنـــی 
ـــەو  ـــی. ب ـــل گرت ـــكا بەدی ـــی راب ـــە نەیتوان ـــەوەش ك ـــان و ئ ملی

شـــێوەیە مەترســـیەكەیان لەســـەر موســـڵمانان الچـــوو.
ــیاربوونەوە  ــتەكان هۆشـ ــواریەكانی خاچپەرسـ ــان سـ پاشـ
ـــان بەبـــێ پاراســـتن بەجـــێ هێشـــتووەو ترســـان  كـــە پیادەكانی
لەنـــاو بچـــن. نەیاندەزانـــی چیـــان بەســـەرهاتووە، بۆیـــە 
گەڕانـــەوە ســـەریان بـــۆ ئـــەوەی لەدەســـتی موســـڵمانان 
ـــان  ـــرازاوەو هەمووی ـــەكار ت ـــان كارل ـــەاڵم بینی ـــزن، ب بیانپارێ
ــی  ــراون. زۆر تووشـ ــل گیـ ــان بەدیـ ــدارن یـ ــوژراو و برینـ كـ
ــان  ــا، پاشـ ــێ قەومـ ــان لـ ــە ئەوەیـ ــوون كـ ــوڕمان بـ سەرسـ
ــە  ــەی كـ ــەو كاتـ ــن ئـ ــەش هاتـ ــامیەكی دیكـ ــی سەرسـ تووشـ
موســـڵمانە هەاڵتـــووەكان بینیـــان ســـواریە خاچپەرســـتەكان 
بەدوایانـــەوە نەمـــاون و گەڕاونەتـــەوە گۆڕەپانـــی شـــەڕ 
بـــۆ الی پیادەكانیـــان، لـــەدواوە كەوتنـــە دوایـــان، بـــەو 
جـــۆرە خاچپەرســـتەكان لـــەو ناوەنـــدە كەوتنـــە نێـــوان 
دوو بەرداشـــەوە. كوشـــتار لەپـــاش و پێشـــیانەوە بـــوو. 
موســـڵمانەكان هەمـــوو رێگەیەكـــی دەربازبوونیـــان لـــێ گرتـــن. 
ئیـــدی لەژێـــر چەكـــی موســـڵمانەكان بەكـــوژراوی و برینـــداری 
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بەردەبوونـــەوە. ئیبـــن ئەســـیر وەســـفی ئـــەو قۆناغـــەی 
كۆتایـــی شـــەڕەكە دەكا و دەڵـــێ: »كارەكـــە چـــۆن دانرابـــوو وا 
ـــەدوای  ـــەكان ب ـــە فەڕەنگ ـــۆڕا، ك ـــی، دۆخەكـــەش هـــەروا گ رۆی
هەاڵتووەكانـــدا رۆیشـــتن، زەینەددیـــن بەســـوپای موســـڵ 
ـــاوی  ـــن لەن ـــان و بەكوشـــتن و گرت ـــەوە ســـەر پیادەكانی گەڕای
ــردن. سوارەكانیشـــیان لەترســـی شكســـتی پیادەكانیـــان  بـ
خوێنـــی  لەنـــاو  پیادەكانیـــان  كـــە  بینیـــان  گەڕانـــەوەو 
ـــل  ـــراوەو زەلی ـــان پەڕێن ـــوون و ملی ـــەوزن و ونب ـــدا دەگ خۆیان
بـــوون، دەســـتیان لـــێ شووشـــتن. هەاڵتـــووەكان بەدوایـــان 
كەوتـــن و راوەدوویـــان نـــان تـــا دوژمـــن لـــەو ناوەنـــدە 
ــان دان  ــەوە دەورەیـ ــوو الیەكـ ــڵمانان لەهەمـ ــەوەو موسـ مایـ
و شـــەڕ گـــەرم بـــوو و ســـەرۆك و ســـەرباز كەوتنـــە شـــەڕ 
ــەڕێك  ــرد، شـ ــان كـ ــەڕی خۆدەربازكردنیـ ــەكان شـ و فەڕەنگـ
ـــك  ـــكا. تێ ـــێ دەی ـــد بووب ـــان بێئومێ ـــەوەی لەژی ـــا ئ ـــە تەنی ك
ــەربازەكانی  ــرد. سـ ــێر نەدەكـ ــر كاری لەشمشـ ــژان و تیـ قژقـ
موســـڵمانان وەكـــو داڵ كەوتنـــە ســـەر باڵنـــدە كەوتـــووەكان و 
ـــەن،  ـــی رابك ـــەكان نەیانتوان ـــان كـــردن و فەڕەنگ كەرتوپارچەی
بۆیـــە خۆیـــان بەدەســـتەوە دا. زۆریـــان كـــوژران و ژمـــارەی 
كـــوژراوان لەدەهـــەزار تێپـــەڕی. هەرچـــی دیلەكانیـــش بـــوو 

ــن«)1( ــاردن نەدەهاتـ ــەوا لەژمـ ئـ
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ئـــەو كەوتنەیـــان خراپتریـــن كەوتنـــی خاچپەرســـتەكان 
ـــان،  ـــل گرتنی ـــوون و بەدی ـــوژران و بریندارب ـــوو. ســـەرباری ك ب
موســـڵمانەكان هەمـــوو فەرمانـــدەو میرەكانیشـــیان بەدیـــل 
ـــەی  ـــەو ســـەركەوتنە گەورەی ـــاش ئ ـــن پ گـــرت، ئەوجـــا نورەددی
ـــی.  ـــدا گرت ـــی رەمەزان ـــە 21ی مانگ ـــی و ل ـــارەكە رۆی ـــەرەو ش ب
بەمـــەش شـــارەكە گەڕایـــەوە بۆ خاوەنـــە موســـڵمانەكانی. دەڵێن 
هـــۆكاری قایلبوونـــی ئـــەو خاچپەرســـتانەی كـــە لەمیســـر بـــوون 
بەڕێككەوتـــن لەگـــەڵ ئەســـەدەددین و گەڕانەوەیـــان بـــۆ واڵتانـــی 
خۆیـــان، پێزانینیـــان بـــوو بەگەمارۆدانـــی حاریـــم لەالیـــەن 
ـــەوەی شـــارەكەیان  ـــۆ ئ ـــەوە ب ـــەوەو ویســـتیان بگەڕێن نورەددین
ــام  ــتنە شـ ــە گەیشـ ــەاڵم كـ ــەن. بـ ــتی رزگار بكـ لەكەوتنەدەسـ
بینیـــان شـــارەكەیان بـــۆ هەتـــا هەتایـــێ لەدەســـت چـــووە. 
كـــە كێشـــەی حاریـــم تـــەواو بـــوو، قوتبەددیـــن و ســـوپاكەی 
بەهەڵكردنـــی ئـــااڵی ســـەركەوتنەوە گەڕانـــەوە موســـڵ، دوای 

ئـــەوەی ئەركەكـــەی خۆیـــان بەچاكـــی بەجـــێ گەیانـــد.
زەینەددیـــن عەلـــی هەمـــوو ژیانـــی خـــۆی لەخزمەتـــی 
بنەماڵـــەی زەنگـــی بردەســـەر، هـــەر لـــەو رۆژەوەی كـــە چـــووە 
ــاڵی 563ك  ــا سـ ــن تـ ــی عیمادەددیـ ــیمودەولەی باوكـ الی قەسـ
ــتە  ــا گەیشـ ــۆڕا تـ ــەوە گـ ــەی لەبەندیەكـ )1167ز(. بارودۆخەكـ
ـــرە  ـــۆی، بگ ـــی خ ـــووە ه ـــە ب ـــەی ك ـــەو واڵت ـــەم ل ـــەورەی یەك گ
لـــەڕووی هێـــزەوە گەیشـــتە ئاســـتی پاشـــایەكانی. ئەوەنـــدە 
ــەردا  ــامانداری بەسـ ــراوان و سـ ــەر فـ ــەورەی رووبـ ــاری گـ شـ
ــنگال،  ــت، شـ ــارەزوور، تكریـ ــل، شـ ــو: ئەربـ ــوو وەكـ دابڕابـ
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حـــەرران. هەروەهـــا ئەوەنـــدە قەاڵتـــی تۆكمـــەی هەبـــوو 
وەكـــو: قەاڵتـــی كوردانـــی هـــەكاری و حەمیدیـــە لەدیاربەكـــر 
ـــوو  ـــی هەب ـــدا جێگرێك ـــار و قەاڵیەك ـــەر ش ـــەش)1(. لەه و هیدیك
لەجێـــی ئـــەو فەرمانڕەوایـــی دەكـــرد و جێگرەكانـــی ملكەچـــی 
ــا  ــوون. هەروەهـ ــەی دەرنەدەچـ ــوون و لەقسـ ــی بـ فەرمانەكانـ
لەهـــەر شـــار و قەاڵیەكیـــش ســـوپای تایبـــەت بەخـــۆی و دیـــوان 
و فەرمانبـــەری خـــۆی و ســـەرچاوەی دارایـــی خـــۆی هەبـــوو. 
ـــوو.  ـــەرنەنراو ب ـــاج لەس ـــایەكی ت ـــن پاش ـــتیدا زەینەددی لەڕاس
ئەگـــەر زەینەددیـــن ئـــارەزووی جیابوونـــەوەی لەموســـڵ و 
دامەزراندنـــی دەوڵەتێكـــی هەبوایـــە كـــە نـــاوی خـــۆی هەڵگـــرێ، 
ئـــەوا زۆر بەئاســـانی دەیتوانـــی بەجێـــی بگەیەنـــێ، چونكـــە 
ـــوو.  ـــت ب ـــوپای لەبندەس ـــی و س ـــای دارای ـــدە توان ـــی ئەوەن بای
ـــدا گـــەورە  ـــۆ بنەماڵـــەی زەنگـــی كـــە خـــۆی تێی ـــای ب ـــەاڵم وەف ب
ـــان  ـــێ و زیانی ـــارە ترســـناكە بنوێن ـــەو رەفت ـــوو نەیهێشـــت ئ بب

پـــێ بگەیەنـــێ.
ــوو لەســەر زەوی،  ــن ب ســاڵی 563 كۆتایــی ژیانــی زەینەددی
چونكــە تووشــی نابینایــی و كەڕبــوون ببــوو دوای ئــەوەی، 
گەیشــتبووە  تەمەنــی  مێژوونووســەكان،  هەمــوو  بەپێــی 
نزیكــەی ســەت ســاڵ. ئیــدی نەیتوانــی لەكارەكانــی بــەردەوام 
بــێ و بڕیــاری دا لەماڵــەوە بمێنێتــەوە، بــەاڵم نــەك لەموســڵ 
بەڵكــو لەئەربــل كــە خانــەوادەو منــداڵ و ســامانەكەی لێبــوو. 
ئــەو رۆژەی ئــەو بڕیــارەی دا دەســتی لەهەمــوو دابڕێنراوەكانــی 
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خــۆی هەڵگــرت بــۆ قوتبەددیــن مــەودوودی خاوەنــی موســڵ و 
ــتنی  ــوێنی دانیش ــە ش ــتەوەو كردی ــی هێش ــاری ئەربل ــا ش تەنی

خــۆی)1(.
بۆیــە دەســتی لەدابڕێنراوەكانــی خــۆی هەڵگــرت چونكــە 
كوڕێكــی نەبــوو بــۆ فەرمانڕەوایــی ئــەو دابڕاوانــە بشــێ. تەنیــا 
دوو كــوڕی هەبــوو، گەورەكەیــان موزەفەرەددیــن گۆگبــورو بــوو 
كــە تەمەنــی هێشــتا چــواردە ســااڵن بــوو. ئــەو تەمەنــەش بــۆ 
خاوەنەكــەی گچكەیــە بــۆ فەرمانڕەواییكردنــی ئــەو هەمــوو 
دابڕێنراوانــە. زەینەددیــن وای لێكدەدایــەوە كــە ئەگــەر بــۆ 
ــی  ــی مردن ــی هەل ــەوا جێگرەكان ــێ، ئ ــان بێل ــی بەجێی كوڕەكان
دەقۆزنــەوەو هەریەكــە ئــەوەی لەبندەســتی دایــە دەیكاتــە هــی 
خۆی و لەموســڵی دادەبڕێ. پێشــتر گوتمان ئەو ســەردەم و پێش 
ئــەو و پــاش ئەویــش، دروشــمی »دەســەاڵت بۆ بااڵدەســتەكانە« 
باوبــوو، بۆچوونەكەشــی بەرامبەر جێگرەكانی لەژیانیدا راســت 
دەرچووبــوون. كاتێــك كــە بڕیــاری دا دەســت لەدابڕێنراوەكانــی 
بــۆ خاوەنــی موســڵ هەڵگــرێ، بــەدوای دوو جێگــری لەتكریــت 
ــەاڵم  ــەن ب ــارە رادەســت بك ــەو دووش ــە ئ ــارد ك ــارەزوور ن و ش
رەتیــان كردبــۆوەو جێگرەكــەی لەتكریــت گوتبــووی: گەورەمــان 
ــێ  ــی موســڵ( خــۆی لەموســڵ دانانیش ــە خاوەن ــەگ )وات ئەتاب
بۆیــە هــەر دەبــێ جێگرێكــی تێــدا هەبــێ و منیــش خــۆم دەبمــەوە 
ــز  ــە. نەشــتوانرا بەهێ ــن باشــتری نی ــە لەم ــرە چونك ــەو جێگ ئ
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ناچــار بكرێــن بــۆ رادەســتكردنەوەیان لەترســی ئــەوەی بیدەنــە 
دەســت خەلیفــە. جێگرەكــەی شــارەزووریش هــەر وەكــو ئــەوی 

كــرد و وەكــو جێگــر تێیــدا مایــەوە)1(.
زەینەددیـــن لەموســـڵەوە گواســـتیەوە بـــۆ ئەربـــل بـــۆ ئـــەوەی 
ئـــەو تەمەنـــەی كـــە ماویـــە بەهێمنـــی و ئارامـــی بەســـەری 
ببـــا، بـــەاڵم رۆژگار مـــاوەی نـــەداو لەمانگـــی زیلحیججـــەی 

ـــرد)2(. ـــی ك ـــی دوای ـــاڵی 563 كۆچ ـــاڵ، س ـــان س هەم
ــە  ــن و قسـ ــی بێنیـ ــن عەلـ ــەوەی واز لەزەینەددیـ ــش ئـ پێـ
لەســـەر زەینەددیـــن یوســـفی كـــوڕی بكەیـــن، هەندێـــك 
ــەر  ــەوە، هـ ــر دێنینـ ــاوە بەبیـ ــەو پیـ ــەی ئـ ــەو جیاكاریانـ لـ
ـــی  ـــاكاری جـــوان. رەوشـــت و ئاكارەكان ـــاش و ئ لەرەوشـــتی ب
ـــن  ـــەوە. موزەفەرەددی ـــان دای ـــوڕی رەنگی ـــی ك لەموزەفەرەددین

ــی. ــوو لەئاكارەكانـ ــی بـ ــی باوكـ ــی دەقاودەقـ وێنەیەكـ
زەینەددیـــن پیـــاوی شـــەڕو كوشـــتار بـــوو. ئازایـــەك كـــە 
نـــە لەشـــەڕ دەترســـا و نـــە لەجەنـــگ دەســـڵەمیەوەو مێـــژووی 
شـــەڕەكانی گەواهـــی ئـــەوەی بـــۆ دەدەن. ئەوەنـــدە نوقمـــی نـــاو 
ژیانـــی ســـەربازی ببـــوو كـــە ئامـــادە بـــوو لەهـــەر كوێیـــەك بـــۆ 
جەنـــگ بانگـــی بكـــەن بچـــێ، بۆیـــە زۆربـــەی ژیانـــی بەجلكـــی 
ــەدی  ــەی لەناوقـ ــەرو ئەوانـ ــەوە بردەسـ ــری( جەنگـ دڕی )زبـ
وەكـــو پشـــتێن دەبەســـتا كـــە ســـەربازانی گۆڕەپانـــی شـــەڕ 
ـــو: درێشـــە، چەكـــوچ، دەرزی،  ـــێ، وەك ـــی دەب پێویســـتیان پێ

1- التاریخ الباهر، ل 135.
2-  التاریخ الباهر، ل 135.
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داو، مشـــار. پیاوێكـــی »خێركـــەر، دادپـــەروەر، رابـــردوو 
ــی  ــكاند و جێـ ــی نەدەشـ ــوان، پەیمانـ ــتودڵ جـ ــاك، دەسـ پـ
متمانـــە بـــوو، ســـتەمی كـــەم بـــوو یـــان هـــەر نەیدەكـــرد، 
ـــكا  ـــی ب ـــوو هـــەر جێبەجێ ـــە دەب ـــی بەشـــتێك بدابای ئەگـــەر گفت

هەرچەنـــدە بەترســـیش بووایـــە«)1(.
چاكەكـــەر و بەخشـــەر بـــوو، دەســـتی هەژارانـــی دەگـــرت 
و زۆری پـــێ دەبەخشـــین. ئەوەنـــدە ســـەدەقەی دەكـــرد كـــە 
لەنـــاو گەنجینەكەیـــدا پـــارە نەدەمـــا، هەرچەنـــدە داهاتەكانـــی 

لەدابڕێنراوەكانـــی زۆریـــش بـــوو«.
ـــی  ـــارەی مرۆڤبوون ـــك لەب ـــز هەواڵێ ـــوڕی مونقی ئوســـامەی ك
حاجـــی  »فەرمانـــدە  دەڵـــێ:  دەگێڕێتـــەوەو  زەینەددیـــن 
ئەبـــو عەلـــی لەحەســـەن كێـــف لەمانگـــی رەمەزانـــی ســـاڵی 
گوتـــی:  گێڕامـــەوەو  بـــۆی  شێستوهەشـــتدا  و  پێنجســـەت 
كـــوڕی  عەلـــی  كـــوڕی  محەمـــەد  لەدوكانـــی  لەموســـڵ 
ـــی  ـــی مەیفرۆش ـــتبووم، پیاوێك ـــە دانیش ـــوڕی مام ـــەد ك محەم
)الفقاعـــی()1( قەبـــەی قـــاچ ئەســـتوور بەالمانـــدا تێپـــەڕی و 
ـــی،  ـــدەی عەل ـــەی بەن ـــوت: ئ ـــی گ ـــرد و پێ ـــی ك ـــەد بانگ موحەم
ـــڕەوە.  ـــی( بگێ ـــو عەل ـــە ئەب ـــەوە )وات ـــۆ ئ ـــەكەت ب ـــوا قس توخ
ــم.  ــەی دەفرۆشـ ــن، مـ ــو دەبینـ ــم، وەكـ ــن پیاوێكـ ــی: مـ گوتـ
ـــم، واگا  ـــەوە خەوت ـــتیەكی باش ـــەم بەتەندروس ـــەوی چوارش ش
ـــەوە،  ـــم بجوولێم ـــلبووەو ناتوان ـــەدم ش ـــم ناوق ـــەوە بینی هاتم

1- التاریخ الباهر، ل 135.
2- الفقاع: خواردنەوەیەكە لەجۆ دەردەهێنرێ.
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هـــەردوو القەكانـــم وشـــك و باریـــك ببوونـــەوە تەنیـــا هێســـك و 
پێســـت مابـــووم. لەبـــەر ئـــەوەی پێیەكانـــم لـــەدوو نەدەهاتـــن و 
بەجارێـــك لەجووڵـــە وەســـتابوون، بۆیـــە بـــۆ دواوە دەخشـــیم. 
چـــووم لەســـەر رێـــی خوالێخۆشـــبوو زەینەددیـــن عەلـــی 
ـــی  ـــۆ ماڵ ـــرن ب ـــدا هەڵمبگ كوچـــوك دانیشـــتم. ئەویـــش فەرمانی
خـــۆی و لـــەوێ پزیشـــكی بـــۆ هێنـــام و پێـــی گوتـــن: دەبـــێ 
ـــوا  ـــەر خ ـــێ، ئەگ ـــان: بەڵ ـــەن. گوتی ـــەر بك ـــۆ چارەس ـــەوەم ب ئ
ـــتدایێ و  ـــان دەس ـــا بزمارێكی ـــن. ئەوج ـــارەی دەكەی ـــكا چ حەزب
ـــە  ـــرد. ب ـــی نەك ـــتم پێ ـــا هەس ـــەوە ن ـــرد و بەپێیانم ـــان ك گەرمی
زەینەددینیـــان گـــوت: ناتوانیـــن ئـــەوە چـــارە بكەیـــن و دەرمانـــی 
ئەوەمـــان النیـــە. ئەویـــش دوو دینـــار و گوێدرێژێكـــی دامـــێ. 
گوێدرێژەكـــە نزیكـــەی مانگێـــك لـــەالم مایـــەوە پاشـــان تۆپـــی. 
چوومـــەوە ســـەر رێـــی و دانیشـــتم. گوێدرێژێكـــی دیكـــەی 
دامـــێ، ئەویـــش تۆپـــی. گوێدرێـــژی سێیەمیشـــی دامـــێ هـــەر 
ـــی  ـــك لەهاوڕێیەكان ـــارە بەیەكێ ـــەوە الی. ئەوج ـــی. گەڕام تۆپ
ــك.  ــاو چاڵێـ ــە نـ ــی دەنـ ــە دەرێ و فڕێـ ــەوە ببەنـ ــوت: ئـ گـ
ــە  ــدەن چونكـ ــەڵەوە فڕێمـ ــوا لەپاشـ ــن: توخـ ــش پێمگوتـ منیـ
ـــەرتەوە  ـــەر س ـــا بەس ـــی: ن ـــەم. گوت ـــتی پێناك ـــێ و هەس نایەش
ــی  ــودا لێـ ــن –خـ ــردراوی زەینەددیـ ــا نێـ ــت دەدەم. ئەوجـ فڕێـ
خۆشـــبێ- هـــات و بردمیـــەوە الی و دیاربـــوو فڕێدانەكەمـــی 
بەگاڵتـــە بـــوو. كـــە بردمیانـــەوە بەردەســـتی چـــوار دینـــار و 
گوێدرێژێكـــی دیكـــەی دامـــێ. ئیتـــر بـــەو شـــێوەیە مامـــەوە هەتـــا 
شـــەوێك خەونـــم دیـــت كـــە پیاوێـــك لەســـەرم وەســـتاوەو پێـــی 
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گوتـــم: هەســـتە ســـەر پێیـــان. پێمگـــوت: تـــۆ كێـــی؟ گوتـــی: مـــن 
عەلـــی كـــوڕی ئەبـــو تاڵیبـــم. ئیـــدی هەســـتامەوە ســـەرپێیان و 
ژنەكەمـــم ئاگاداركـــردەوەو گوتـــم: كچـــێ ئـــەوە چبـــوو! ئـــەوەو 
ـــە هەســـتاویتەوە؟  ئـــەوەم لەخـــەودا بینـــی. گوتـــی: ئەوەتـــە نی
ــو  ــا،/ وەكـ ــەم نەمـ ــتم و دەردەكـ ــم رۆیشـ ــەر قاچەكانـ لەسـ
دەمبینـــن. چوومـــە الی زەینەددینـــی میـــر عەلـــی كوچـــوك –
خـــوا لێـــی خۆشـــبی- خەونەكـــەم بـــۆی گێڕایـــەوە. كـــە بینیمـــی 

نەخۆشـــیەكەم نەمـــاوە ئەوجـــارە دە دینـــاری دامـــێ«)1(.
ــتێكی ناســـكی  زەینەددیـــن زۆر زیـــرەك بـــوو. هەســـت و نەسـ
هەبـــوو. ئەوەنـــدە هەســـتی ناســـك بـــوو خـــۆی وا نیشـــان دەدا 
ـــن  ـــەكا. ئیب ـــەوەی كـــەس شـــەرمەزار ن ـــۆ ئ ـــە ب ـــێ نی ـــاگای ل ـــە ئ ك
ئەســـیر لەباســـكردنیدا دەڵـــێ: »زۆر پیاوێكـــی ســـەیر بـــوو، 
ئەوەنـــدەی كـــە پێیـــەوە دیاربـــوو كـــە نیشـــانەی دڵ فراوانـــی و 
گوێنەدانـــە، ئەوەنـــدەش بەڵگـــەی ئـــەوە بـــوو كـــە زۆر زیـــرەك 
یەكێـــك  دەگێڕێتـــەوە:  رووداوە  ئـــەو  ئەوجـــا  فێاڵویـــە«.  و 
ـــە ئەســـپێكی بەدەســـتەوەیە و  ـــە كلك ـــە الی ك لەســـەربازەكانی دێت
دەڵـــێ ئەســـپەكەی تۆپیـــوە. زەینەددینیـــش فەرمـــان دەدا ئەســـپێكی 
دیكـــەی بدەنـــێ. پاشـــان یەكێكـــی دیكـــە دێتـــە الی و هەمـــان كلكـــی 
بەدەســـتەوەیە و دەڵـــێ ئەســـپەكەی ئەویـــش تۆپیـــوە. فەرمـــان 
دەدا ئەســـپێكی دیكـــەی بدەنـــێ. ئەوجـــا ســـێیەم و چـــوارەم تـــا 
دەگاتـــە دوازدە ســـەرباز دێنـــە الی و هەریكـــە هەمـــان كلكـــی 

1- االعتبار، ل 157.
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بەدەســـتەوەیە و دەڵـــێ ئەســـپەكەی تۆپیـــوە. ئەوجـــا ســـەربازێكی 
دیكـــە دێ و كلكەكـــەی بەدەســـتەوەیە و دەڵـــێ ئەســـپەكەی ئەویـــش 
تۆپیـــوە. لێـــرەدا ئارامـــی نامێنـــێ و بەســـەربازەكە دەڵـــێ: 
شـــەرم لەمـــن ناكـــەن وەكـــو كـــە مـــن شـــەرمتان لێدەكـــەم. تـــا 
ئێســـتا دوازدە كـــەس ئـــەو كلكەیـــان هێناوەتـــە الم و مـــن خـــۆم 
ـــن  ـــن. وا دەزان ـــەوەی كەســـتان شـــەرمەزار نەب ـــۆ ئ ـــی داوە ب لەگێل
مـــن نایناســـمەوە؟ بەخـــوا دەیناســـمەوە، بـــەاڵم هـــەر ویســـتم 
ـــەم  ـــان بەســـەرەوە بك ـــەوەی منەتت ـــێ ئ ـــێ ب بەخشـــینەكەمتان بگات
یـــان شـــەرمەزارتان بكـــەم، بـــەاڵم وازتـــان لێنەهێنـــام. ئەوجـــا 

فەرمانیـــدا ئەســـپێك بدەنـــە ئەویـــش )1(.
 زەینەددیـــن حـــەزی لەچاكســـازی دەكـــرد هەرچەنـــدە كارە 
ــدا  ــی دیكەیـ ــل و دابڕێنراوەكانـ ــاری ئەربـ ــازیەكانی لەشـ چاكسـ
نەزانـــراون، بـــەاڵم لەموســـڵ لەالیەنـــی كشـــتوكاڵیەوە دیـــارن. 
رێـــگا كشـــتوكاڵیەكان رووبـــار و جۆگـــەی ئـــاو دایدەبڕیـــن، 
ئـــەو رێگەكانـــی بەدروســـتكردنی پـــرد بەیەكـــەوە بەســـتاوە، 
بەمـــەش گواســـتنەوەی بەروبوومـــی كشـــتوكاڵ ئاســـان بـــوو و 
ــەرە(  ــدی )قەنتـ ــا ئاوبەنـ ــوو. هەروەهـ ــی تێدەچـ ــر خەرجیـ كەمتـ
لەســـەر رووبـــارەكان دروســـتكرد بـــۆ گلدانـــەوەی ئـــاو لەكاتـــی 
نزمبوونـــەوەی ئاســـتی ئـــاو. بـــەوەش دەتوانـــرا بـــەردەوام 

ــرێ)2(. ــاودان بكـ ئـ

1- التاریخ الباهر، ل 135.
2- مراة الزمان، ب 8/ ل 373.
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كـــرد  موســـڵی  پاشـــایەكانی  بەشـــداریی  زەینەددیـــن 
لەباڵوكردنـــەوەی زانســـت تێیـــدا. ژمارەیـــەك قوتابخانـــەی 
دروســـتكرد كـــە ناودارترینیـــان بەنـــاوی خۆیەوەیـــە كـــە 
ئـــەوەو  بـــۆ  زۆری  وەقفێكـــی  و  زەینیەیـــە  قوتابخانـــەی 
هیدیكـــە تەرخانكـــرد. هەروەهـــا مزگەفتێكیشـــی لەموســـڵ 

دروســـتكرد)1(.

زەینەددین یوسف
  ئـــەوە برابچووكـــی موزەفەرەددینـــە، مێژوونووســـان و 
خـــاوەن ســـەربردان مێـــژوو و ســـەربردەی درێـــژی ژیانیـــان 
پشـــتگوێ خســـتووە. تەنانـــەت مێـــژووی لەدایكبـــوون و 
ـــی  ـــەوەی لێ ـــوو ئ گەورەبوونیشـــیان پشـــتگوێ خســـتووە. هەم
ـــاكام  ـــەو ن ـــردووە ئ ـــی م ـــك باوك ـــە كاتێ ـــە ك ـــن ئەوەی دەزانی
بـــووە، چونكـــە مێژوونووســـان دەڵێـــن موزەفەرەددینـــی 
ــاڵی  ــان لەسـ ــە باوكیـ ــووە كـ ــااڵن بـ ــەورەی چواردەسـ براگـ
563دا مـــردووە. هەواڵەكانیشـــی لـــەو ئەربلـــەی كـــە خـــۆی 
دوای مردنـــی باوكـــی بـــۆ مـــاوەی شـــازدە ســـاڵ میـــر و 
ـــۆكاری  ـــزانین ه ـــراوە. ناش ـــتگوێ خ ـــووە پش ـــڕەوای ب فەرمان
ـــووە  ـــۆی نەب ـــی ئەوت ـــا كاریگەریەك ـــان ئەوەت ـــە. ی ـــەوە چی ئ
كـــە شـــایانی تۆماركـــردن بـــێ یانیـــش ســـەربردەی باوكـــی 
و موزەفەرەددینـــی بـــرای ســـەربردەی ئەویـــان داپۆشـــیووە. 

ــد  ــي عهـ ــل فـ ــان، ب8/ ل273. الموصـ ــراة الزمـ ــان، ب 3/ ل 270. مـ ــات االعیـ 1- وفیـ
االتابكـــي، ل 137.
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ــار و  ــك رەفتـ ــن هەندێـ ــەوە دەڵێـ ــە لێیـ ــەوەی كـ ــوو ئـ هەمـ
ــەورە بـــووە. ئازابـــووە.  ــی گـ ــن: میرێكـ ــی. دەڵێـ ئاكاریەتـ
ســـەركردەو لێـــزان. دڵفـــراوان و بەدەســـتودڵ بـــووە)1(. ئـــەو 
رەفتـــار و ئاكارانەشـــی هەمـــان رەفتـــار و ئاكارەكانـــی 
باوكیەتـــی. هەروەهـــا هەمـــان ئـــەو رەفتـــار و ئاكارانەیـــە كـــە 
موزەفەرەددینـــی بـــرای هەیبـــووە. ئـــەوەش بەڵگـــەی توخـــم 

ــە. ــەو خانەوادەیەیـ ــەنیی ئـ باشـــی و رەسـ
بەپێـــی نەریتـــی بۆمانـــەوە، موزەفەرەددیـــن دوای مردنـــی 
باوكـــی فەرمانڕەواییـــی ئەربلـــی بـــۆ مایـــەوە بـــەاڵم ئـــەوە 
ـــرد،  ـــی دەك ـــۆی فەرمانڕەوای ـــە بەخ ـــوو ك ـــن نەب موزەفەرەددی
ـــاری  ـــی كاروب ـــەو بەڕێوەبردن ـــەوەی فەرمانڕەواییەك ـــو ئ بەڵك
بـــوو،  بەدەســـتەوە  ســـوپای  فەرماندەیـــی  و  ئیمـــارەت 
قایمـــازی جێگـــر  )وصـــی( موجاهیدەددیـــن  وەســـییەكەی 
ــل لـــەو كاتـــەوەی كـــە لەزەینەددیـــن عەلیـــی  بـــوو لەئەربـ
خاوەنەكـــەی وەریگرتبـــوو، چونكـــە موزەفەرەددیـــن هێشـــتا 
ـــو  ـــاڵێك وەك ـــد س ـــن چەن ـــوو. موزەفەرەددی ـــە ب ـــی گچك تەمەن
میـــر مایـــەوە پاشـــان بەهـــۆی ناكۆكیەكـــی نێوانیانـــەوە 
موجاهیدەددیـــن الیبـــرد و لەنزیكـــەی ســـاڵی 569ك )1173ز( 
ــن  ــا. موزەفەرەددیـ ــەر دانـ ــرای لەسـ ــفی بـ ــن یوسـ زەینەددیـ
كـــوڕی  )دووەم(  غـــازی  ســـەیفەددین  الی  بـــردە  پەنـــای 
قوتبەددیـــن مـــەودوودی خاوەنـــی موســـڵ و ســـەیفەددینیش 

ــرة، ب6/ ل  ــوم الزاهـ ــروب، ب2/ ل339. النجـ ــرج الكـ ــن، ب2/ ل164. مفـ 1- الروضتیـ
.112
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ــی  ــت. دوایـ ــەوێ دانیشـ ــڕی و لـ ــۆ دابـ ــی بـ ــاری حەررانـ شـ
بەدرێـــژی لەبەشـــی ســـێیەمی ئـــەو كتێبـــەدا دێینـــەوە ســـەر 

ــن. ــی موزەفەرەددیـ ــی الدانـ بابەتـ
ـــر  ـــل جێگی ـــری ئەرب ـــو می ـــن یوســـف وەك بەمجـــۆرە زەینەددی
بـــوو، بـــەاڵم تەنیـــا بەنـــاو ئیمارەتەكـــە بەدەســـت ئـــەوەوە 
ــن  ــت موجاهیدەددیـ ــوو كارەكان لەدەسـ ــە هەمـ ــوو، چونكـ بـ
بـــوو. هـــەر ئـــەو بەڕێـــوەی دەبـــرد و فەرمانـــدەی ســـوپا بـــوو. 
ــەو  ــیر »ئـ ــن ئەسـ ــووس ئیبـ ــەی مێژوونـ ــی گوتـ ــان بەپێـ یـ
واڵتـــەی كـــە هـــی كـــوڕی زەینەددیـــن بـــوو –واتـــە یوســـفی 
ـــاوەڕۆك.  ـــێ ن ـــوو بەب ـــك ب ـــی- ناوێ ـــن عەل ـــوڕی زەینەددی ك
ـــوو«)1(.  ـــن ب ـــاو و ناوەڕۆكەكـــەی هـــی موجاهیدەددی ـــوو ن هەم
كـــە زەینەددیـــن یوســـف گـــەورە بـــوو و لەقۆناغـــی بندەســـتیی 
وەســـی تێپـــەڕی، بـــەو دۆخـــە قایـــل نەبـــوو، وابزانـــم 
كێشـــەیەكیش كەوتـــە نێـــوان یوســـف و موجاهیدەددیـــن، وەكـــو 
ـــوان موزەفەرەددیـــن و موجاهیدەددینیـــش،  ـــە نێ ئـــەوەی كەوت
ــێ و  ــازاد بـ ــن ئـ ــت موجاهیدەددیـ ــی لەدەسـ ــەاڵم نەیتوانـ بـ
لەبندەســـتی بێتـــە دەرێ تـــا ئەوكاتـــەی موجاهیدەددیـــن 
چـــووە  )1175ز(  571ك  لەســـاڵی  و  بەجێهێشـــت  ئەربلـــی 
الی ســـەیفەددین غازیـــی دووەمـــی خاوەنـــی موســـڵ، پـــاش 
ئـــەوەی ســـەیفەددین داوای كـــرد لەشـــەڕی دژی ســـەالحەددینی 
ــەر  ــەك هـ ــف نـ ــە یوسـ ــدا، ئەوكاتـ ــی بـ ــی یارمەتیـ ئەیووبـ

1- التاریخ الباهر، ل177.
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دەســـەاڵتی وەرگرتـــەوە بەڵكـــو پاشـــكۆیەتیی بـــۆ خاوەنـــی 
موســـڵ نەهێشـــت و چـــووە الی ســـەالحەددین و ملكەچـــی 

ئەوبـــوو.
جێگـــری  ســـەالحەددین  ئـــەوە،  روونكردنـــەوەی  بـــۆ 
ــی  ــن زەنگـ ــن عمادەددیـ ــوڕی ئیبـ ــوودی كـ ــن مەحمـ نورەددیـ
بـــوو لەمیســـر. كـــە نورەددیـــن لەســـاڵی 569ك )1173ز(
دا مـــرد تەنیـــا كوڕێكـــی گچكـــەی تەمـــەن یازدەســـااڵنی 
لەپـــاش بەجـــێ مـــا، ئەویـــش ئەلســـاڵح ئیســـماعیل بـــوو. 
ملمالنێیـــەك لەنێـــوان پیـــاوە بەرپرســـەكانی حكوومەتـــی 
ــەر  ــە لەدیمەشـــق و حەلـــەب لەسـ ــەر یەكـ نوورەددیـــن لەهـ
بـــوون بەوەســـیی ســـەر ئەلســـاڵح ئیســـماعیل بەرپـــا بـــوو. 
هەرالیـــەو خـــۆی بەخـــاوەن مافـــی وەســـییبوون لەســـەری و 
ــش  ــەیفەددین غازیـ ــی. سـ ــاری واڵت دەزانـ ــی كاروبـ لەگێڕانـ
ـــۆ دەســـت  ـــی ب ـــەل زان ـــی بەه ـــی مام ـــی نورەددین )دووەم( مردن
ـــرەی  ـــی جەزی ـــك لەناوچەكان بەســـەرداگرتنی موســـڵ و هەندێ
ـــەوت. ـــۆوە درزی تێك ـــە لەناوخ ـــە واڵتەك ـــەوێ)1(. بەم ـــەر ب س
ئــەو  بــوو.  لەمیســر  ئــەوكات  ئەیووبــی  ســەالحەددینی 
ــاو كێشــەكە  ــدە ن ــی و خــۆی خزان ــەی بەهــەل زان درزتێكەوتن
وەكــو الیەنێــك، بەبیانــووی ئــەوەی بەرپرســە لەتێكنەچوونی 
وەك  پاراســتنی،  و  ئیســماعیل  ئەلســاڵح  دەوڵەتەكــەی 
جێگرێكــی ئــەو لەســەر گــەورەو مەزنتریــن هەرێمــی دەوڵەتەكە 

1- التاریخ الباهر، ل 175.
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كــە هەرێمــی میســرە. بــەو پێیــەی ئــەو خــۆی بەرپرســە 
مافەكانــی  لەپاراســتنی  و  لەدەوڵەتەكــە  لەبەرگریكــردن 

ئەلســاڵح ئیســماعیلی فەرمانــڕەوای یاســاییی دەوڵــەت.
بارودۆخەكـــە یارمەتیـــی ســـەالحەددینی دا بـــۆ ئـــەوەی 
ببێتـــە پیـــاوی یەكـــەم لەدەوڵەتەكـــە و پاشـــانیش بـــۆی 
ــوان  ــە نێـ ــە كەوتـ ــە كێشـ ــك كـ ــەوەش كاتێـ ــەوە. ئـ بمێنێتـ
پیـــاوە بەرپرســـەكانی هەریـــەك لەدیمەشـــق و حەلـــەب 
و هاوســـەنگیەكە بـــەالی پیاوانـــی حەلـــەب دا شـــكایەوە، 
كاتێـــك كـــە لەگـــەڵ ســـەیفەددین غـــازی رێككەوتـــن لـــەدژی 
ــان  ــە ركابەرەكانیـ ــان كـ ــە ترسـ ــق. ئەوانـ ــی دیمەشـ پیاوانـ
ـــن،  ـــن و لەدیمەشـــق دەریانپەڕێن لەحەلـــەب بەســـەریاندا زاڵب
ــتكردنی  ــەالحەددین و رادەسـ ــۆ سـ ــارد بـ ــان نـ ــە نامەیـ بۆیـ
ـــان  ـــەوەی پۆســـتی بەرزی ـــەر ئ ـــاندا لەبەرامب دیمەشـــقیان نیش
بداتـــێ لـــەوێ. ئەوجـــا ســـەالحەددین لەمیســـر دەرچـــوو 
بـــەرەو دیمەشـــق و لەكۆتایـــی مانگـــی رەبیعولئاخـــر لەســـاڵی 

ــەوە.  ــووە ناویـ 570ك چـ
بـــەاڵم ســـەالحەددین لەڕاســـتیدا مەبەســـتی ئـــەوە بـــووە كـــە جێـــی 
نورەددیـــن بگرێتـــەوە لەواڵتەكـــەی. بۆیـــە هێشـــتا لەدیمەشـــق 
ـــە  ـــرت ك ـــامدا گ ـــی ش ـــەر واڵت ـــتی بەس ـــە دەس ـــوو ك ـــر نەبب جێگی
ــەڕ و  ــی بەشـ ــوو، هەندێكـ ــن بـ ــەی نورەددیـ ــەر بەدەوڵەتەكـ سـ
هەندێكـــی دیكەشـــی بەڕێككەوتـــن لەگـــەڵ جێگرەكانیـــان، بـــەوەی 
كـــە ملكەچـــی ئـــەو بـــن لەفەرمانڕەوایەتیـــی ئـــەو واڵتـــەی كـــە 
بەنـــاوی ئـــەوەوە بەدەســـتیانەوەیە. ئـــەوەی كـــە زۆر ســـەالحەددین 
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ـــەب – ـــاری حەل ـــەراگرتنی ش ـــت بەس ـــوو دەس ـــوڕ ب ـــەری مك لەس
پایتەختـــی دووەمـــی شـــام- بـــوو، بۆیـــە لەهەمـــان ســـاڵدا –
ــە  ــوپاكەی كەوتـ ــەڵ سـ ــارۆی داو لەگـ ــوو گەمـ ــاڵی 570- چـ سـ
كوشـــتار، بـــەاڵم نەیتوانـــی بیگـــرێ، گەڕایـــەوەو لەبەرنامـــەی 

ـــكا. ـــری ب ـــەوێ داگی ـــۆی هەڵبك ـــە ب ـــك ك ـــوو كاتێ داب
هێـــزەوە  بـــەو  ســـەالحەددین  كتوپـــڕی  دەركەوتنـــی 
كاریگەریەكـــی گـــەورەی لـــەالی ســـەیفەددینی خاوەنـــی موســـڵ 
هەبـــوو، بەتایبەتیـــش كاتێـــك كـــە چاوچنۆكیـــی ســـەالحەددین 
بڕیاریـــدا  دا،  گرتنـــی  هەوڵـــی  و  دەركـــەوت  لەحەلـــەب 
نەیەڵـــێ بكەوێتـــە دەســـتیەوە چونكـــە كەوتنەدەســـتی ئـــەو 
دەبـــووە ترســـێكی گـــەورە لەســـەر موســـڵ و هەڕەشـــەیەكی 
راســـتەوخۆ بـــۆی. ســـەركەوتنی ســـەالحەددین لەگرتنـــی 
حەلـــەب هانـــی دەدا كـــە چـــاو ببڕێتـــە موســـڵیش. هەركـــە 
گەیشـــتە ئـــەو ئەنجامـــە بڕیـــاری دا شـــەڕ لـــەدژی ســـەالحەددین 
ـــن  ـــەوە هەســـتی بەپەككەوت ـــەاڵم لەناخـــی خۆی ـــێ، ب رابگەیەن
ـــەی  ـــا و بوێریەك ـــی ســـەالحەددین بەتەنی ـــرد لەبەرگەگرتن دەك
ـــی  ـــای فەرمانڕەوایەتیەك ـــێ و توان ـــورت دێن ـــدا ك لەبەرامبەری
كارگـــوزار و ئازیەتیـــی ســـەركردەیەكی شـــەڕكەری نیـــە. 
ــۆ  ــێ بـ ــاكارەی هەبـ ــەو دوو ئـ ــە ئـ ــە كـ ــی نیـ ــەو پیاوەشـ ئـ
لەگـــەڵ  لەدوژمنكاریەكـــەی  بوەســـتێ  لەتەكـــی  ئـــەوەی 
ســـەالحەددین. ئـــەوەی كـــە داوای دەكـــرد لەموجاهیدەددیـــن 
ـــەوت  ـــت دەك ـــل دەس ـــی ئەرب ـــەر ئیمارەت ـــیی س ـــازی وەس قایم
و بەدوایـــدا نـــارد و داوای لێكـــرد بێتـــە موســـڵ بـــەوەی كـــە 
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ـــڵە  ـــی موس ـــاو موڵك ـــاییەوە لەن ـــەڕووی یاس ـــل ل ـــاری ئەرب ش
و میـــرو فەرمانبەرەكانـــی لەڕەدوكەوتووەكانیـــن و ســـەر بـــەو 
ـــد  ـــەیفەددینی بەجێگەیان ـــی س ـــن فەرمان ـــوون. موجاهیدەددی ب
و شـــاری هەولێـــری بەجێهێشـــت و بەمەزەنـــدەی خـــۆی 
لەموســـڵەوە بـــەردەوام دەبـــێ لەحوكمڕانیكردنـــی و یوســـف 
ناتوانـــێ دەســـتدرێژی بكاتـــە ســـەر مافەكانـــی وەكـــو وەســـیی 
و لەفەرمانـــی دەرچـــێ، بـــەاڵم یوســـف لـــەو خەماڵندنـــەی 
بێهیـــوای كـــردو هەلـــی دووركەوتنـــەوەی لەئەربـــل قۆزتـــەوەو 
ــی  ــرت و كارەكانـ ــە هەڵگـ ــێ لەفەرمانڕەوایەتیەكـ ــتی پـ دەسـ

بەخـــۆی بەڕێـــوەی دەبـــردن.
ـــەر  ـــە لەس ـــان هەی ـــاو مێژوونووس ـــەك لەن ـــەاڵم جیاوازی ب
ئـــەو ســـاڵەی كـــە زەینەددیـــن تێیـــدا لەدەســـت موجاهیدەددیـــن 
ــان  ــدا خۆیـ ــەدوو هەواڵـ ــە لـ ــەو جیاوازیـ ــووە. ئـ رزگار بـ
دەنوێنـــن. یەكێكیـــان دەڵـــێ كـــە ســـەالحەددین بـــەرەو حەلـــەب 
ـــی،  ـــۆ داگیركردن ـــاڵی 571ك ب ـــاری دووەم- س ـــی –لەج رۆی
زەینەددیـــن یوســـف بەســـوپای ئەربلـــەوە چـــووە الی بـــۆ 
هاوكاریكردنـــی لـــەدژی حەلـــەب و موســـڵ. ســـەالحەددین 
بەخێـــری هێنـــا و ســـەركردایەتیی الی چەپـــەی ســـوپاكەی 
ـــای  ـــەوە مان ـــێ ئ ـــت ب ـــە راس ـــەو گێڕانەوەی ـــەر ئ ـــێ. ئەگ دای
وایـــە كـــە هـــەردوو بـــرا، زەینەددیـــن و موزەفەرەددیـــن، 
شـــەڕی یەكتریـــان كـــردووە، چونكـــە كـــە ســـەیفەددین غـــازی 
بەهاتنـــی ســـەالحەددینی زانـــی بـــۆ حەلـــەب، بەســـوپای 
ـــەڕڕان  ـــەربازانی ح ـــن و س ـــەڵ موزەفەرەددی ـــڵەوەو لەگ موس
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ــۆ یارمەتیدانـــی ئەلســـاڵح ئیســـماعیلی  بـــۆی چـــوون بـ
كـــوڕە مامـــی بـــۆ بەرگریكـــردن لێـــی. كـــە ســـوپاكان بـــۆ 
شـــەڕ رێزبـــوون، موزەفەرەددیـــن الی راســـتی ســـوپای 
ـــە  ـــە ك ـــای ئەوەی ـــەوەش مان ـــوو. ئ ـــت ب ـــەیفەدینی لەدەس س
ـــە  ـــكا ك ـــەالحەددین ب ـــوپای س ـــی س ـــەڕی الی چەپ ـــوو ش دەب
ـــۆ  ـــە ســـوپاكان ب ـــرد. ك ـــی دەك ـــرای فەرماندەی ـــی ب زەینەددین
ــوپای  ــی سـ ــە، الی چەپـ ــردە جووڵـ ــتیان كـ ــتار دەسـ كوشـ
ـــان  ـــڵ پێكی ـــوپای موس ـــتی س ـــەڵ الی راس ـــەالحەددین لەگ س
كـــە  روویـــدا  لەنێوانیانـــدا  تونـــد  كوشـــتارێكی  و  دادا 
ئەوەنـــدە نەمابـــوو الی راســـتی ســـوپای موســـڵ »الی چەپـــی 
ســـەالحەددین بهـــاڕێ«. واتـــە موزەفەرەددیـــن ئەوەنـــدەی 
نەمابـــوو براكـــەی خـــۆی بكـــوژێ، ئەگـــەر ســـەالحەددین 
بـــەوەش الی  نـــاو شـــەڕەكەوە،  بەخـــۆی نەچووبایـــە 
ـــە لەناوچـــوون پاراســـت. ســـەالحەددین  ـــی ســـوپاكەی ل چەپ
ــەڵ  ــە لەگـ ــرێ، بۆیـ ــەب بگـ ــی حەلـ ــارەش نەیتوانـ ئەوجـ
ســـەیفەددین و ئەلســـاڵح ئیســـماعیل رێككـــەوت و شـــارەكەی 

بەجێهێشـــت)1(. 
ـــەو  ـــف ل ـــن یوس ـــداربوونی زەینەددی ـــی بەش ـــەر هەواڵ ئەگ
جەنگـــەدا راســـت بـــێ، ئـــەوا نـــەك هـــەر مانـــای ئەوەیـــە 
ـــن رزگاری  ـــی موجاهیدەددی ـــر كۆنتڕۆڵ ـــن لەژێ ـــە زەینەددی ك
بـــووە بەڵكـــو شـــتێكی لـــەوە مەترســـیدارترە. مانـــای 

1- مراة الزمان، ب8 / ل 334. سەربوردەی سەالحەددینی ئەیووبی ل 41.
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ـــەوەش  ـــەوە، ئ ـــن لەموســـڵ جیابوویت ـــە زەینەددی ـــە ك ئەوەی
كارێكـــی زۆر بەترســـە بـــۆی، چونكـــە هێـــزی ســـەالحەددینی 

دوژمنـــە سەرســـەختەكەی پتـــر دەكا.
ئەســـیر  ئیبـــن  كـــە  دیكەیـــە  هەواڵەكـــەی  هەرچـــی 
دەیگێڕێتـــەوە ئەوەیـــە كـــە زەینەددیـــن لەســـاڵی 579ك 
)1183ز( لەموســـڵ جودابوویتـــەوە، ئـــەوەش لـــەو هەواڵـــەدا 
ـــی  ـــن و بەندكردن ـــتگیركردنی موجاهیدەددی ـــاش دەس ـــە پ دێ ك
لەالیـــەن عزەددیـــن مەســـعوودی خاوەنـــی موســـڵ باســـی دەكاو 
ـــتی  ـــر دەس ـــی لەژێ ـــل و كاروبارەكان ـــدا ئەرب ـــێ: »لەوكات دەڵ
ـــوو  ـــەڵ ب ـــی لەگ ـــن یوسفیش ـــوو و زەینەددی ـــن ب موجاهیدەددی
)لەهەواڵەكـــە: زەینەددیـــن عەلیـــە( كـــە منداڵێكـــی گچكـــە بـــووە 
ــردن و  هیچـــی لەفەرمانڕەوایـــی نەدەزانـــی و فەرمانڕەواییكـ
ســـوپا لەدەســـت موجاهیدەددیـــن بـــووە..«. كـــە عزەددیـــن 
رەتیكـــردەوە  ئەربـــل  گـــرت »خاوەنـــی  موجاهیدەددینـــی 
ملكەچـــی عزەددیـــن بـــێ و دەســـتی بەرنـــەدا« واتـــە دەســـتی 
ـــی  ـــەی ملكەچ ـــن نام ـــا زەینەددی ـــرت، ئەوج ـــل هەڵنەگ لەئەرب
ـــارد)1(.  ـــەالحەددین هەن ـــۆ س ـــۆی ب ـــی خ ـــە ژێرخزمەت و چوون
ئێمـــە لەخەماڵندنـــی تەمەنـــی زەینەددیـــن لەگـــەڵ ئیبـــن 
ــاڵەدا  ــەو سـ ــن لـ ــە زەینەددیـ ــەوە چونكـ ــیر یەكناگرینـ ئەسـ
تەمەنـــی لەبیســـت ســـاڵ تێپـــەڕ ببـــوو، پاشـــان كـــوو منداڵێكـــی 
ـــە  ـــتێتەوە ك ـــك بوەس ـــە دژی یەكێ ـــەی هەی ـــەو توانای ـــە ئ گچك

1- الكامل، ب9 / ل 163.
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لەخـــۆی پلەهەورازتـــر و بەهێزتـــر بـــێ كـــە ئەویـــش خاوەنـــی 
موســـڵە.؟ بـــەاڵم ئیبـــن ئەســـیر هەواڵێكـــی دیكـــە دێنێتـــەوە كـــە 
ـــن لەموســـڵ  ـــەوەی زەینەددی ـــە جیابوون ـــن ك ـــێ تێدەگەی وای ل
پێـــش ســـاڵی 579 بـــووە، ئـــەوەش لـــەو هەواڵـــەی كـــە 
ـــوان  ـــاڵەدا لەنێ ـــەو س ـــە ل ـــتی دەكا ك ـــانی ئاش باســـی دانووس
ســـەالحەددین و عزەددیـــن مەســـعوود بەڕێوەچـــوو. پێنـــاوی 
ـــن ئەســـیر دەڵـــێ  ـــوو. ئیب ـــە ب ـــی خەلیف نێوانیشـــیان نوێنەرێك
دانووســـانەكە بەهـــۆی ئەربـــل و جەزیـــرە شكســـتی هێنـــا، 
ــە  ــەوەی كـ ــەر ئـ ــوو لەسـ ــڵ مكوڕبـ ــی موسـ ــە خاوەنـ چونكـ
ـــەوە  ـــەالی خۆی ـــەالحەددینیش ل ـــن و س ـــەو ب ـــەڵ ئ ـــێ لەگ دەب
ـــن  ـــان سەرپشـــك بكرێ ـــێ خاوەنەكانی ـــە دەب ـــرد ك ـــی ك پێداگری
لـــەوەی كام ال هەڵبژێـــرن و بچنـــە الی، پاشـــان پێیداگـــرت كـــە 
دەبـــێ لەگـــەڵ ئـــەو بـــن)1(.  ئـــەو هەواڵـــە بەڕاشـــكاوی ئامـــاژە 
ــڵ  ــن لەموسـ ــەوەی زەینەددیـ ــە جیابوونـ ــەوە دەكا كـ ــۆ ئـ بـ
ـــووە؟  ـــراوی كـــەی ب ـــەاڵم بەدیاریك ـــووە، ب پێـــش ســـاڵی 579 ب
ــە  ــەوەی كـ ــەاڵم ئـ ــن. بـ ــانی بكەیـ ــن دەستنیشـ ــەوە نازانیـ ئـ
ـــە كـــە زەینەددیـــن لەســـاڵی580ك )1184ز(  جێگیركـــراوە ئەوەی
ـــەالحەددین  ـــر ركێفـــی س ـــووە ژێ ـــۆوەو چووب ـــڵ جیابب لەموس
و بەفەرمـــی لەگـــەڵ ئـــەو بـــووە. ئێمـــە ئـــەو رەفتـــارەی 
زەینەددیـــن بەیەكێـــك یـــان بەهـــەردوو لـــەو هۆكارانـــە 

لێكدەدەینـــەوە:
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هـــۆكاری یەكـــەم: لەوانەیـــە ئەوەبـــێ كـــە بینـــی ســـەالحەددین 
گەیشـــتۆتە راددەیەكـــی گـــەورە لەبەهێـــزی، لـــەو ســـاڵەدا، 
بەجۆرێـــك كـــە دەســـت دەگـــرێ بەســـەر ئەوانـــەی هـــی 
بنەماڵـــەی زەنگیـــن لەواڵتـــی شـــام و لەوانـــەش حەلـــەب –
ـــا دەســـتی  ـــرت- هەروەه ـــە ســـاڵی 579 دەســـتی بەســـەردا گ ك
بەســـەر ئەوانەشـــدا گـــرت كـــە لەجەزیـــرە هەیانبـــوو. پاشـــان 
ـــن وای  ـــە زەینەددی ـــوو، بۆی ـــڵ ب ـــەر لەموس ـــاوی ه ـــتا چ هێش
ــەوا  ــرێ، ئـ ــڵ بگـ ــەالحەددین موسـ ــەر سـ ــە ئەگـ ــوو كـ دانابـ
چاوچنۆكیەكـــەی بـــۆ ئەربلیـــش دەكشـــێ و ئەگـــەر هێرشـــی 
كـــردە ســـەری، ئـــەوا ناتوانـــێ بەرگـــە بگـــرێ و بـــۆ ماوەیەكـــی 
ـــز داگیـــری  ـــكا. ئەگـــەر ســـەالحەددین بەهێ درێـــژ بەرگریـــی لێب
ـــەر چـــووە  ـــەاڵم ئەگ ـــەوا لەســـەر شـــارەكەی الدەدا، ب ـــرد، ئ ك
ژێـــر ركێفـــی و ملكەچـــی بـــوو و خـــۆی بەپاشـــكۆیەكی ئـــەو 
ـــەوا  ـــرد، ئ ـــی ك ـــی ئەربل ـــەوەوە فەرمانڕەوای ـــاوی ئ ـــاو بەن دان
مانـــەوەی شـــارەكە بەدەســـتی خۆیـــەوە مســـۆگەر دەكا. 
ــەی  ــتیی واڵتەكـ ــتنی ئاشـ ــن پاراسـ ــەوە زەینەددیـ ــەر ئـ لەبـ
ـــە  ـــد ك ـــەالحەددینی رایگەیان ـــۆ س ـــە ب ـــوو، بۆی ـــتر ب ـــێ باش پ

لەگـــەڵ ئـــەوەو دەبێتـــە ملكەچـــی.
هەرچــی هۆكارەكــەی دیكەیــە، ئــەوا لەوانەیە هەڕەشــەی 
ســەالحەددین بووبــێ بــۆ میــرە گچكــەكان و داوالێكردنیــان 
ــوو موســڵمانان  ــزی هەم ــا هێ ــن ت ــەوەی ملكەچــی ب ــۆ ئ ب
لــەدژی دوژمنــی خاچپەرســت یــەك بخــا. هەڕەشــەی 
لەوانــەش كردبــوو كــە ئەگــەر وا نەكــەن هێرشــیان دەكاتــە 
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ســەر و لەخاكــی خــۆی دەریــان دەكا. ئــەوەی كــە جەخــت 
لــەوە دەكاتــەوە ئەوەیــە كــە ئەلعیمــادی ئەســفەهانی 
دەڵــێ: ســەالحەددین »بەناردنــی شــاند بــۆ الی پاشــاكانی 
ــدا  ــتەوە ب ــۆی بەدەس ــەوەی خ ــەون. ئ ــە رێكبك ــی ك نووس
ســەربازی  ببێتــە  بەمەرجێــك  دەپارێــزرێ  واڵتەكــەی 
گاورەكان«)1(.  لەشــەڕكردنی  پاشــكۆی  و  ســوڵتان 
جەختیــش دەكاتــەوە لــەوەی كــە لــەو باڵوكراوەیــەدا 
هاتبــوو كــە بەهەمــوو میــرە گچكەكانــی راگەیاندبــوو، چ 
ئەوانــەی ســەربەخۆن یــان ئەوانــەی دەچنــە نــاو موســڵ. 

لەباڵوكراوەكــەدا هاتبــوو:
پێبەخشــین  توانــای  زەوی  لەســەر  كــە خــودا  »كاتێــك 
خســتین  ســەری  راســتیدا  نیشــاندانی  و  لەپشــتیوانی  و 
ــی  ــە ئەرك ــە ك ــێ باش ــان پ ــەرك، وام ــی ئ ــۆ بەجێگەیاندن ب
ــەی  ــتتان و رێگاك ــە بەردەس ــوا بخەین ــاو خ ــان لەپێن تێكۆش
روون بكەینــەوەو بــەرەو بــەرز راگرتنــی ئاییــن و سەرخســتنی 
داوا  ئــەوەش  بــۆ  بڕۆیــن.  دەكــەن  پەیــڕەوی  ئەوانــەی 
ــی ئیســالمدا  ــاو واڵتان ــودا لەن لەجێگرەوانــی )ئەولیــای( خ
)خــودا(  دوژمنەكانــی  ســەر  بەرنــە  هێــرش  كــە  دەكەیــن 
نــاوی  بەرزكردنــەوەی  لەســەر  بكەیــن  یــەك  قســەیان  و 
خــودا لەســەر زەوی و داوای دابەزاندنــی ســەركەوتنەكانی 
لەئاســمانەوە بــۆ ســەر زەوی دەكەین. ئــەوەی یارمەتیمان بدا 

1-   الروضتین، ب2 / ل 32..
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لەبەجێگەیاندنــی ئــەو ئەركــە و دەستخســتنی ئــەو گەورییــە، 
ئــەوا دەبێتــە دۆســتی باشــی ئێمــە، ئەگــەر ســەركەوتین. 
ئەوەشــی ســەرزەویی هەڵبــژارد و بــەدوای خۆشــیەكانی خــۆی 
كــەوت و سەرخســتنی ئایینەكــەی نەكــرد بــەوەی خــۆی بــەو 
جیهانــە لەناوچــووەوە دەبەســتێتەوە، ئەگــەر پەشــیمان بۆوە 
ئــەوا وەری دەگرینــەوە، ئەگــەر هــەر مكوڕیــش بــوو لەســەر 
لەمــەوە  و الیدەدەیــن)1(.  دەبڕیــن  دەســتی  ملهوڕیەكانــی، 
دەبینیــن كــە ترســان لەســەالحەددین لەوانەیــە یەكێــك بووبێ 
لــەو هۆكارانــەی كــە وای لەزەینەددیــن كــردووە ملكەچــی بــێ.
ــن یوســف  ــی ســەالحەددینەوە زەینەددی ــر ركێف ــە ژێ بەچوون
دۆخەكــەی خــۆی و ئەربلــی لەالیەنــی پاشــكۆیەتیەوە گــۆڕی. 
ئەربــل بــووە موڵكــی ســەالحەددین نــەك موڵكــی موســڵ و 
ــە  ــەالحەددین داویەتی ــە س ــك ك ــووە دابڕێنراوێ ــارەكەش ب ش
ــەالحەددین  ــكۆی س ــووە پاش ــن ب ــە زەینەددی ــن. بەم زەینەددی
كــە ناچــارە ئــەو مەرجانــەی پاشــكۆبوون جێبەجــێ بــكا كــە 
بــۆ خاوەنــی موســڵی جێبەجــێ دەكــرد. واتــە زەینەددیــن 
ــەر  ــەت ئەگ ــی ســەالحەددین، تەنان ــی دوژمنەكان ــووە دوژمن ب

ــن. ــڵیش ب ــاكانی موس پاش
نەبــوو  قایــل  موســڵ  خاوەنــی  مەســعوودی  عزەددیــن 
ــی  ــەالحەددینی دوژمن ــۆ س ــۆی ب ــكۆیەتیی خ ــن پاش زەینەددی
بگوازێتــەوە، لەهەمــان كاتیشــدا مەســعوود هەســتی كــرد كــە 

1- مفرج الكروب، ب2 / ل163.
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مەترســیی ســەالحەددین تونــدو نزیكتــر دەبێتــەوە لێــی، بۆیــە 
بڕیــاری دا بەهــەر شــێوەیەك بــێ ئەربــل وەربگرێتــەوە. بــەو 
هەڵەیــەی گرتنــی موجاهەددیــن و بەندكردنیشــی زانی، چونكە 
ــێوەیەكی  ــی بەش ــراوە كاروبارەكان ــی بەندك ــەوت لەوەت دەرك
گــەورە خراپتــر دەبــن. لەبــەر ئــەوە لەبەندیــی دەرهێنــا و بــۆ 
ــی  ــەدان و واڵت ــی هەم ــەوان«ی خاوەن ــەددین پاڵ الی »شەمس
جەبــەل و الی براكــەی قــزڵ ئەڕســەالن خاوەنــی ئازەربایجانــی 
موجاهیدەددیــن  كــرد.  لێیــان  یارمەتیــی  داوای  رەوانكــردو 
ــن  ــەی عزەددی ــزڵ ئەڕســەالن و نامەك یەكەمجــار چــووە الی ق
مەســعوودی گەیانــدێ. قــزڵ وەاڵمــی دایــەوە كــە بەســوپاكەی 
خــۆی ســەری دەخــا و نەیهێشــت بچێتــە الی براكــەی بــۆ 
ئــەوەی بەشــداریی نــەكا لــەو دەســتكەوتانەی كــە لەخاوەنــی 
موســڵەوە دەیدرێتــێ لەبەرامبــەر یارمەتیدانــی. قزڵ ئەرســەالن 
ــی  دەمودەســت ســوپایەكی ئامادەكــردو رەگــەڵ موجاهیدەددین
دا بــەرەو موســڵ. لەكاتــی گەڕانــەوەی موجاهیدەددیــن لەگــەڵ 
ســوپایەكە بڕیــاری دا دەســت بەســەر ئەربلــدا بگــرێ. كــە 
بەســوپای قزڵــەوە لێــی نزیــك بــۆوە ســوپاكەی زۆر بەخراپــی 
دێیەكانیــان تێكــداو كاولیــان كــرد و هەرچی تێدابــوو بردیان و 
ژنەكانیشــیان رفانــد. موجاهیدەددیــن هەوڵــی دا نەیەڵــێ تێكی 
ــرێ،  ــارەكە بگ ــدان ش ــێ تێك ــاغی و ب ــەوەی بەس ــۆ ئ ــدەن ب ب
بــەاڵم نەیتوانــی كۆنتڕۆڵیــان بــكا. كــە زەینەددیــن بەو هێرشــە 
كتوپــڕەی ســەر واڵتەكــەی زانــی، ســوپاكەی خۆی كۆكــردەوەو 
ــی هێرشــبەران.  ــۆ پێشــگریكردن و دەركردن ــان دەرچــوو ب بۆی
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ســەربازە هێرشــكەرەكان بەشــێوەی كۆمــەڵ كۆمــەڵ لەنــاو 
هــەر  ببــوون.  دابــەش  دەوروپشــتی  و  ئەربــل  گوندەكانــی 
كۆمەڵێــك لێیــان خەریكــی كاولكردنــی گوندێــك و ناوچەیــەك 
بــوو. زەینەددیــن هەلــی پەرتبوونیانــی قۆزتــەوەو پیاوەكانــی 
خــۆی تێبــەردان و ئەوانیــش لەهەمــوو جێگایــەك كەوتنــە 
راوكردنیــان. بەخۆشــی كەوتــە گیانــی گەورەتریــن كۆمــەڵ 
بەهەاڵتــن  گۆڕەپانیــان  و  پێهێنــان  گــەورەی  شكســتێكی  و 
رزگاربــوون  لەكوشــتن  كــە  ســەربازانەی  ئــەو  چۆلكــردو 
چــەك و ئازووقــە و مــاڵ و واڵخەكانیــان لــەدوای خۆیــان 
بەجێهێشــت و كەوتنــە دوایانــەوە. زەینەدیــن دەســتی بەســەردا 
گرتــەوەو موجاهیدەددینیــش دوای ئــەوەی لەگرتنــی شــارەكە 
ــن  ــەاڵم زەینەددی ــڵ)1(. ب ــۆ موس ــەوە ب ــا، گەڕای ــتی هێن شكس
بــەو ســەركەوتنەی مەغــرور نەبــوو بەڵكــو ئــەو هێرشــە واگای 
هێنایــەوە بــۆ مەترســیەكی نــوێ كــە هەڕەشــەی لێــدەكا. 
ئەوجــارە لــەالی رۆژاواوە لەالیــەن خاوەنــی موســڵ و لــەالی 
هاوپەیمانــی  ئەڕســەالنی  قــزڵ  لەالیــەن  رۆژهەاڵتیشــەوە 
بــۆ  نامــەی  لێدەكــرێ.  هەڕەشــەی  موســڵ(  )خاوەنــی 
ســەالحەددین نــارد بــۆ ئاگاداركردنــەوەی لەخاوەنــی موســڵ و 

ــی)2(. ــی هاوپەیمان ــی ئازەربایجان خاوەن
خاوەنــی  نابــێ  قایــل  كــە  ئاســاییە  ســەالحەددینیش 
موســڵ دەســتدرێژی لەیەكێــك لەوالیەكانــی بــكا. ســوپای 

1- الكامل، ب 9 / ل 165.
2-  سیرة صالح الدین االیوبي، ل54. مفرج الكروب، ب2 / ل 164.
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ســەالحەددین لەهەنجەتێكیــش دەگــەڕا بۆ گرتنی موســڵ، بۆیە 
ــی  ــل و گلەی ــەر ئەرب ــۆ س ــتدرێژیی مەســعوودی ب ــی دەس هەل
)شــكایەتی( زەینەددیــن لێــی بەهــەل زانــی. بڕیــاری دا دەســتی 
ــك  ــە ســەر یەكێ ــە دەســتدرێژیی كردۆت ــرێ چونك بەســەردا بگ
لەالیەنگرانــی، ســەرباری ئــەوەی كــە موزەفەرەددیــن گۆگبورو 
هەمیشــە هانــی دەدا بــۆ گرتنــی و گفتــی پێدابــوو كــە لــەدژی 
موســڵ لەگەڵــی بــێ. ســەالحەددین بەســوپایەكی زەبەالحــەوە 
بــۆی چــوو و گەمــارۆی دا و زەینەددینیــش بەســوپای ئەربلەوە 
چــووە هانایــەوە. عزەددین مەســعوود و موجاهیدەددین قایماز 
ــەوێ. مەســعوود  ــن بك ــەن و نەیەڵ ــری لێبك ــی بەرگ نەیانتوان
ئاشــتی  رێككەوتنــی  و  بــدا  بەدەســتەوە  خــۆی  ناچاربــوو 
ــوو و  ــد ب ــە زۆر تون ــدا. رێكەوتنەك ــەالحەددین گرێ ــەڵ س لەگ
بەپێــی مەرجەكانــی رێكەوتنەكــە مەســعوود دەبــووە پاشــكۆی 
ســەالحەددین وەكــو زەینەددیــن یوســف. دەقــی رێككەوتنەكــە 
بەنــاوی  وتــار  لەمزگەوتەكانــی  دەبــێ  مەســعوود  دەڵــێ: 
ســەالحەددین بــداو نــاوی لەســەر دراوەكان بنووســرێ)1(و 
دەســتبەرداری شــارەزوور و كارەكانــی و ویالیەتــی ئەلقەرابلی 
ــە  ــاری دیجل ــوی رووب ــە ئەودی ــە دەكەوێت ــەوەی ك ــوو ئ و هەم
لــەو واڵتــەی كــە ســەر بەموســڵە بــۆ ســەالحەددین بــێ و 
دەبــێ  لێبــكا  سەربایشــی  یارمەتیــی  داوای  جــارەی  هــەر 

1- الكامل، ب 9 // ل 170.
2- واتە پارە.
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بــۆی بنێــرێ)2(. كــە ســەالحەددین ئــەو واڵتــەی وەرگــرت كــە 
ــە  ــەالحەددین دای ــۆی، س ــرت ب ــێ هەڵگ ــتی ل ــعوود دەس مەس
بــوو و  بــەوەش ئیمارەتەكــەی زۆر فراوانتــر  زەینەددیــن، 
هاتــە تــەك ئــەو دەوڵەتۆكانــەی كــە خاوەنەكانیــان بەپاشــا 
ناودەبرێــن، هەرچەنــدە كاری لەناونانــی زەینەددیــن نەكــرد، 
بەڵكــو موزەفەرەددینــی بــرای ئــەو نازنــاوەی هەڵگــرت و 
ــۆ  ــعوود ب ــی مەس ــەزن. بەملكەچكردن ــای م ــرا پاش ــاوی لێن ن
ــەی  ــۆی و ئیمارەتەك ــف لەخ ــن یوس ــەالحەددین، زەینەددی س
دڵنیابــوو لــەوەی رۆژێــك لــەڕۆژان مەســعوود بتوانێ هێرشــی 

ــی ســەالحەددین. ــێ مۆڵەت ــە ســەر بەب بكات
زەینەددین بەشــی خــۆی لەجەنگەكانی دژ بەخاچپەرســتەكان 
كاری كــرد، بــەاڵم بەپێی ئــەوەی مێژوونووســەكان دەیگێڕنەوە 
بــووە. تەنیــا بەشــداریكردنی لەشــەڕی  كــورت  رۆڵەكــەی 
عــەككای ســاڵی 586ك )1190ز( بــاس دەكــەن. لەبــەر ئــەو 
رۆڵــە كورتــە و پەیوەندیــی لــەو شــەڕەدا بــە موزەفەرەددینــی 
برایــەوە، قســەكردن لەســەری بــۆ بەشــی شەشــەم دوا دەخەین 

كــە تایبەتــە بەڕۆڵــی موزەفەرەددیــن لــەو شــەڕانەدا.
زەینەددیــن  كــە  دەڵێیــن  ئەوەنــدە  لێــرەدا  ئێمــە  بــەاڵم 
لەســەربازگەكەی لەعــەككا لەبیستوهەشــتی مانگــی رەمەزانــی 
ســاڵی 586)1(دا مــردووەو موزەفەرەددینــی بــرای لەئەربــل جێــی 

ــەوە.  گرتۆت

1- سیرة صالح الدین االیوبي، ل129.
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بەشی سێیەم
گەورەبوونی موزەفەرەددین
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ناو و نازناوی
بایەخیــان  ئەوانــەی  بۆچــی  نایزانیــن  كــە  بەهۆكارێــك 
بەموزەفەرەددین داوە، لەمێژوونووســان و خاوەن ســەربردان، 
گرنگیــان بەنــاوە عارەبیەكــەی نــەداوە وەكــو هــی زەینەددیــن 
عەلیــی باوكــی و زەینەددیــن یوســفی بــرای، كــە هەریەكەیــان 
– هەموویــان  بەڵكــو  هەڵگرتــووە،  عەرەبیــی  ناوێكــی 
وەك ئــەوەی لەســەر ئــەوە رێككەوتبــن- تەنیــا نازنــاوە 
ئــاكارە  و  موزەفەرەددینــە  كــە  ناوهێنــاوە  عەرەبیەكەیــان 
ئازایەتیەكــەی كــە بەزمانــی توركــی ناوبانگی پــێ دەركردووە، 

ئەویــش گۆگبــوروەو ماناكــەی »گورگــی شــینە«..؟
نـــاوە تەواوەكـــەی موزەفەرەددیـــن، كـــە ئیبـــن خەلەكانـــی 
مێژوونووســـی هاوچەرخـــی خـــۆی باســـی دەكا، ئەوهایـــە: 
ــی  ــەن عەلـ ــی حەسـ ــوڕی ئەبـ ــوروی كـ ــەعید گۆگبـ ــو سـ ئەبـ
كـــوڕی بەكتەكیـــن كـــوڕی موحەمـــەد كـــە بەپاشـــای مـــەزن 

ــردووە)1(. ــی دەركـ ــن ناوبانگـ موزەفەرەددیـ

لەدایكبوونی 
موزەفەرەددیـــن لەشـــەوی بیســـتوحەفتی مانگـــی موحەڕڕەمـــی 
ـــاڵی  ـــانی س ـــی )13ی نیس ـــۆی كۆچ ـــەت و چلون ـــاڵی پێنجس س
ـــەوێ  ـــی ل ـــە باوك ـــووە ك ـــك ب ـــڵ لەدای ـــی موس 1154ز( لەقەاڵت

ـــردووە)2(. ـــی پاشـــایەكانی شـــارەكە كاری ك لەخزمەت

1- وفیات االعیان، ب 3 /ل 270.

2- وفیات االعیان، ب 3 /ل 270.
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پێگەیشتن و خوێندنی
 موزەفورەددیـــن لەباوەشـــی باوكـــی و لەژێـــر چاودێریـــی 
)مملـــوك(  بەندەكـــەی  باوكـــی  پێگەییـــووە.  ئـــەودا 
خـــۆی موجاهیدەددیـــن قایمـــازی بـــۆ هەڵبـــژاردووە بـــۆ 
ـــن  ـــدا. موجاهیدەددی ـــەروەدەو فێركردن ـــتیكردنی لەپ سەرپەرش
ـــردن و  ـــی پەروەردەك ـــە ئەرك ـــووە ك ـــدە رەوشـــتەی تێداب ئەوەن
ـــدەی  ـــە بەخۆیشـــی بەن ـــە ئەســـتۆ، چونك ـــی بگرێت بەخێوكردن
زەینەددیـــن عەلـــی بـــووەو زەینەددیـــن فێـــری كـــردووەو 
ــی  ــەر خوێندنـ ــردووەو لەبـ ــوی كـ ــێوە بەخێـ ــترین شـ بەباشـ
دانـــاوەو فێـــری ســـوارچاكی و هونـــەری جەنگـــی كـــردووە، 
ـــن  ـــە موجاهیدەددی ـــردووە. بەم ـــازادی ك ـــی ئ ـــا لەبەندێت ئەوج
پەروەدەیەكی عارەبیی لەڕەوشـــت و رۆشـــنبیری و پێگەیینێكی 
توركانـــەی لەشـــەڕ و كوشـــتاری لەخـــۆدا كۆكردبـــۆوە، بۆیەش 
ــدا  ــت لەموزەفەرەددینـ ــۆ زانسـ ــتی بـ ــی خۆشەویسـ لەچاندنـ
ســـەركەوتوو بـــووە، چونكـــە رۆشـــنبیریەكەی گەواهـــی 
ـــووە  ـــەرد ب ـــی بێگ ـــە رۆشـــنبیریەكی عارەبی ـــۆ دەدا ك ـــەوەی ب ئ
وەكـــو لەزمانـــە عارەبیـــە پاراوەكەیـــداو لەتێگەیشـــتنەكەی 
لـــەوەی كـــە بەعارەبـــی دەخوێنرێتـــەوە دەردەكـــەوێ. هەروەهـــا 
خۆشەویســـتیی بـــۆ سوارچاكیشـــی تێـــدا رووانـــدووە وەكـــو 
ـــی  ـــی كوشـــتاردا گەواهـــی مەردایەت شـــەڕەكانی لەگۆڕەپانەكان

ــۆ دەدەن. و پاڵەوانێتیـــی بـ
لەسەرپەرشـــتیكردنی  بـــوو  بـــەردەوام  موجاهیدەددیـــن 
موزەفەرەددیـــن و فێركردنـــی هەتـــا ســـاڵی 563ك. واتـــە 
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ـــواردە  ـــا چ ـــی تەنی ـــەوكات تەمەن ـــە ئ ـــی ك ـــی باوك ـــا مردن هەت
ـــاڵی 569  ـــا س ـــاڵەیە ت ـــەو س ـــی دوای ئ ـــووە. هەرچ ـــااڵن ب س
ـــردووە،  ـــن سەرپەرشـــتیی ك ـــد موجاهیدەددی ـــا چەن ـــن ت نازانی
چونكـــە موزەفەرەددیـــن لـــەو ماوەیـــەدا میـــری ئەربـــل بـــووە، 
پاشـــان كێشـــەیەك لەنێـــوان ئـــەو و موجاهیدەددیـــن روودەداو 
موجاهیدەددیـــن كار لەســـەر الدانـــی و دەركردنـــی لەئەربـــل 
دەكا و موزەفەرەددینیـــش بەجێـــی دێلـــی و دەچێتـــە حـــەرران و 
ـــن  ـــە موزەفەرەددی ـــێ ك ـــەوەش وادەگەیەن ـــەوێ دادەنیشـــێ. ئ ل
بەخـــۆی دەســـت دەكاتـــەوە بەپێگەیاندنـــی خـــۆی لـــەڕووی 
ـــراوە  ـــی زان ـــەوەی لێ ـــە ئ ـــەربازیەوە، چونك ـــنبیری و س رۆش
ئەوەیـــە كـــە دوای گەڕانـــەوەی بـــۆ ئیمارەتـــی ئەربـــل، 
بایەخدانیەتـــی بەزانایانـــی ئاییـــن و فەرموودەزانـــەكان و 
ـــژوو  ـــی لەمێ ـــتنەكانیانداو ئاگاداربوون ـــی لەدانیش ئامادەبوون
نیشـــانی دەدەن كـــە لـــەدوای الدانـــی لەســـەر ئیمارەتەكـــەی 
بـــەردەوام بـــووە لەخوێنـــدن و دەســـكەوتنی زانیـــاری و 
گرنگیـــی زۆر بەزانســـتی ئایینـــی داوە وەكـــو ئایینناســـی 

)فیقـــه( و فەرمـــوودە.
و  تایبەتـــی  لەژیانـــە  كاری  ئایینیەكـــەی  رۆشـــنبیریە 
ــە هیـــچ  ــا كـ ــادە دەژیـ ــی سـ ــوو. ژیانێكـ ــتیەكەی كردبـ گشـ
بگـــرە  دیارنەبـــوو،  پێـــوە  پاشـــایەتیی  نیشـــانەكانی 
ژیانـــی لەســـۆفیەتی نزیكتـــر بـــووە وەك لەژیانـــی میـــر 
واڵتـــە  لەهەمـــوو  ناوبانگـــی  بـــەوە  فەرمانڕەوایـــان.  و 
دراوســـێكانی باڵوبـــۆوەو بـــووە جێـــی رێـــز و پێزانینـــی 
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دراوســـێكانی. زانایـــان دەچوونـــە الی و بەخێرهاتنـــی هـــەر 
كەســـێكی دەكـــرد لەوانـــەی دەهاتنـــە الی و لەگەڵـــی دەبـــوو و 

بەپـــارە پاداشـــی دەدایـــەوە.

ژنهێنانی
موزفەرەددیــن ژنــی هێنــاوە بــەاڵم نازانیــن ژمــارەی ژنەكانــی 
چەنــدە. هەروەهــا نازانیــن كــە ئایــا كەنیشــكەو كەنیزەكــی 
)ســراری و جــواری( هەبــووە یــان نــا، چونكــە نەریتــی ئەوكاتــی 
میــر و دەوڵەمەنــدەكان وابــووە كــە هەریەكــەو پتــر لەژنێــك و 
كەنیشــكە و كەنیزەكــی هەبێ. هەرچــی موزەفەرەددینە بەپێی ئەو 
ســەرچاوانەی كــە لەژێــر دەســتمان دانــە، تەنیا نــاوی یەك ژنی 
هاتــووە. ئــەو ژنەشــی رابیعەخاتوونــی خوشــكی ســەالحەددینی 
ئەیووبــی بــووە. مەبەســتی ئــەو ژنهێنانەشــی بــاس نەكــراوە، 
ــن  ــە ســەالحەددین بەموزەفەرەددی ــە رەنگ ــە ك ــەوە هەی ــا ئ تەنی
و ئازایەتیەكــەی لــەو شــەڕانەی كــە لەگەڵــی بەشــدار بــووە 
لــەدژی خاچپەرســتەكان، سەرســام بــووە. رابیعەخاتــوون ژنــی 
ســەعدەددین مەســعوودی كــوڕی موعینەددیــن ئۆنــەر بــووە. 
ســەعدەددینیش لەســاڵی 581دا مــردووە. دوای مرنــی مێردەكەی، 

ســەالحەددین لەموزەفەرەددینــی مارەكــردووە)1(.
دیــارە رابیعە خاتــوون موزەفەرەددینی مێردی خۆشویســتووەو 
دڵــی لەســەری بــووە. ســیبت ئیبــن ئەلجــۆزی دەگێڕێتــەوە كــە 

1- مفرج الكروب، ج2 /لوحە 288 – ب )مخطوط(.
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موزەفەرەددیــن جلكــی دڕوڕەقــی لەبــەر دەكــرد و جەستەشــی 
ناســك بــووە –لەوانەیــە ئــەوە لەڕۆژانــی كۆتایــی یــان لەكاتــی 
نەخۆشــكەوتنی بــووە- بۆیــە ژنەكــەی پێــی گوتــووە: ئەگەر لەو 
ــە جەســتەت  ــە، ئەوەت ــتر نی ــەی باش ــر لەبەربك ــە نەرمت جلكان
بەرگــەی دڕوڕەقــان ناگــرێ؟ ئەویــش پێــی دەڵــێ: كامەیــان 
باشــترو پاداشــی پتــرە، جلكێكــی بایــی دە درهــەم لەبــەر بكــەم 
یــان جلكێكــی دیكــە بەپێنــج درهــەم و پێنجەكــەی دیكــە بدەمــە 
هەژارێــك یان دەســتكورتێك؟ ئــەو هەواڵە ئاماژە بۆ دوو راســتی 
دەكا. یەكــەم: دیــارە رابیعــە دەســتپاك و چاودێــری پاراســتنی 
مێردەكــەی بــووەو ئەوەنــدە بــۆی باش بــووە كە لــەدڕی و ڕەقیی 
جلــك ترســاوە ئــازاری جەســتەكەی بــدا. راســتیی دووەم ئەوەیــە 
كــە موزەفەرەددیــن و هاوژینەكــەی بەتەواوی لەیەك گەیشــتوون 
لەژیــان و بیركردنەوەیانــدا، چونكــە هەواڵــە هاتــووەكان كۆكــن 
لەســەر ئــەوەی رابیعــە نموونــەی ژنی بــاش و لەخواتــرس بووە 
كــە بەهەمــوو دڵ و دەروونیــەوە روو لەخــودا بــووە. رابیعــە 
لەگــەڵ مێردەكــەی دەمێنێتــەوە تــا موزەفەرددیــن دەمــرێ. پــاش 
ــی شــەعبانی ســاڵی  ــەوێ لەمانگ ــە دیمەشــق و ل ــی دەچێت مردن
643 دەمــرێ، واتــە دوای مردنــی مێردەكــەی بەســێزدە ســاڵ. 
تەمەنیشــی لەهەشــتا ســااڵن تێپەڕیبــوو كــە نزیكــە لەتەمەنــی 
ســاڵیدا  هەشــتاویەك  لەتەمەنــی  ئەویــش  كــە  مێردەكــەی، 
مــرد. )رابیعــە( لــەو قوتابخانەیــەدا دەنێــژرێ كــە بــۆ زانایانــی 
ــتی  ــییوون دروس ــای قاس ــاری چی ــەكان لەبن ــی حەنبەلی ئایینی

كردبــوو.
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منداڵەكانی
ــن-  ــاوی دێنـ ــەكان نـ ــو مێژوونووسـ ــن –وەكـ موزەفەرەددیـ
هەبـــووە)1(و  كچـــی  دوو  هاوژینـــی  لەرابیعەخاتوونـــی 
ـــەكان  ـــەاڵم ئیبـــن خەل ـــێ، ب ـــووە نێرینـــەی هەبووب نەیانگوت
بەباوكـــی ســـەعید نـــاوزەدی دەكا. لێـــرەوە پرســـیارێك 
ـــاوی  ـــووە بەن ـــوڕی هەب ـــن ك ـــا موزەفەرەددی ســـەرهەڵدەدا: ئای
ـــەاڵم  ـــرێ، ب ـــی لێبك ـــرێ جەخت ـــەوە ناك ـــردووە؟ ئ ســـەعید و م
ــردووە  ــك مـ ــە كاتێـ ــە كـ ــراوە ئەوەیـ ــت زانـ ــەوەی بەڕاسـ ئـ
كـــوڕی نەبـــووە، چونكـــە لەســـاڵەكانی دوایـــی ژیانیـــدا 
ـــەوە  ـــل بگەڕێنرێت ـــی، ئەرب ـــە دوای مردن ـــردووە ك وەســـیەتی ك
بـــۆ خەلیفـــەی عەباســـی. ناكـــرێ موزەفەرەددیـــن ئـــەو جـــۆرە 
ـــێ  ـــەوە بووب ـــەر ئ ـــەر لەب ـــا مەگ ـــدا تەنی ـــام ب ـــارە ئەنج رەفت
كـــە كەســـێكی نەبـــووە لەئیمارەتەكـــەی جێـــی بگرێتـــەوە.

ـــە  ـــن لەســـاڵی 606ك. هـــەردوو كچەكـــەی داوەت موزەفەرەددی
هـــەردوو كوڕەكـــەی نورەددیـــن ئەڕسەاڵنشـــای خاوەنـــی 
موســـڵ كـــە هەریەكـــە لەعزەددیـــن مەســـعوودی جێگـــرەوەی 
ــاك  ــای پـ ــاوی پاشـ ــڵ و نازنـ ــی موسـ ــی لەحوكمڕانیـ باوكـ
)الملـــك الطاهـــر( بـــووەو عیمادەددینـــی زەنگـــی بـــوون. 
هـــۆی  بـــووە  موزەفەرەددیـــن  بـــۆ  هاوســـەرگیریە  ئـــەو 
سەرئێشـــەیەكی سیاســـیی تیـــژ كـــە لەدواییـــدا لـــەو كتێبـــە 

ــەوە. ــی دەكەینـ روونـ

1- وفیات االعیان، ب3 / ل 277.
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رەوشت و ئاكارەكانی
ــووە.  ــاكاری هەبـ ــت و ئـ ــترین رەوشـ ــن باشـ موزەفەرەددیـ
هەمـــوو مێژوونـــووس و خـــاوەن ســـەربردەكان كۆكـــن لەســـەر 
ــی  ــی هاوچەرخـ ــن خەلەكانـ ــی. ئیبـ ــدان و ناوهێنانـ پیاهەڵـ
دەڵـــێ: موزەفەرەددیـــن »رەوشـــت بـــەرز بـــوو، خـــۆی بەگـــەورە 
ـــاك و زۆر روو  ـــوو، دەروون چ ـــاش ب ـــاوەڕی ب ـــی، ب نەدەزان

ـــوو« )1( ـــەت ب ـــوننە و جەماع ـــی س ـــە ئەهل ل
حـــەزی لەژیانـــی ســـادەو خواپەرســـتی بـــوو، حـــەزی 
لەدەســـتباڵوی و زێدەخەرجـــی نەبـــوو، بەڵكـــو هـــەژار و 
ــیەكانی  ــان. خۆشـ ــتر دادەنـ ــۆی باشـ ــتكورتەكانی لەخـ دەسـ
ژیانـــی وەكـــو خـــواردن و جلـــك و خانـــووی لەخـــۆ دووردەگـــرت 
بـــۆ ئـــەوەی بـــۆ دەســـتكورتانی گەلەكـــەی پـــارە بقاچێنێتـــەوە 
ـــكا.  ـــان خـــەرج ب ـــكا( و بەخوایشـــتی خـــۆی لێی )پاشـــەكەوت ب
لـــە رابیعـــە خاتوونـــی هاوژینـــی –خوشـــكی ســـەالحەددینی 
ئەیووبـــی- دەگێڕنـــەوە گوتوویەتـــی: كراســـەكەی بـــەری 
بایـــی پێنـــج درهـــەم نەدەبـــوو بۆیـــە گلەیـــی لێـــدەكا، ئەویـــش 
پێـــی دەڵـــێ: جلكەكـــی بایـــی پێنـــج درهـــەم لەبـــەر بكـــەم و 
پارەكـــەی كـــە دەمێنێتـــەوە بكەمـــە ســـەدەقە پێـــم باشـــترە 
لـــەوەی جلكەكـــی گـــران لەبـــەر بكـــەم و پشـــت لەهـــەژار و 
ـــەو  ـــێ ل ـــەردەوام دەب ـــن ب ـــەم)2(. موزەفەرەددی دەســـتكورتان بك

1- وفیات االعیان، ب 3 / ل 275.
2- البدایە والنهایە، ب 13 / ل 137.
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جلكـــە رەق و هەرزانانـــەی بـــەری، هەتـــا بەناوســـاڵ دەكـــەوێ 
و پێســـتی تەنـــك دەبـــێ و هـــەر ئێســـك دەمێنێتـــەوە، هـــەر 

بەجلكـــی دیكـــەی نەرموشـــل نایانگۆڕێتـــەوە.
ـــەدەقەكردن  ـــر و س ـــەكاری خێ ـــەزی ل ـــن زۆر ح موزەفەرەددی
دەڵـــێ:  خەلـــەكان  ئیبـــن  بـــووە.  هـــەژاران  بەســـەر 
»لەســـەربردەكەی، ئەوەنـــدە كاری خێرخوازیـــی كـــردووە 
ـــتراوە  ـــە نەبیس ـــك ك ـــوو، بەجۆرێ ـــوڕمان ب ـــی سەرس ـــە جێ ك
شـــتێكی  لەدونیـــادا  كردبـــێ.  ئـــەوی  وەكـــو  كەســـێك 
خۆشەویســـتتری لـــەكاری ســـەدەقەكردن لەالنەبـــووە«)1(. 
ســـیبت ئیبـــن ئەلجـــۆزی دەڵـــێ: »زۆری ســـەدەقە دەكـــرد و 

چاكـــە و گەیاندنـــی بەلێشـــاو بـــوو«)2(.
ـــەزی  ـــە ح ـــتووە ك ـــی خۆشویس ـــاوی چاك ـــدە ژن و پی ئەوەن
ــبووە  ــی خۆشـ ــۆی پێـ ــە خـ ــەی كـ ــەو خواردنانـ ــردووە لـ كـ
بەشـــداریان پێبـــكا. ئیبـــن خەلـــەكان دەڵـــێ: »خـــوا لێخۆشـــبوو 
كاتێـــك خواردنێكـــی خواردبـــاو پێـــی خۆشـــبوایە بەتەنیـــا 
نەیدەخـــوارد، بەڵكـــو هـــەر پارووێكـــی خۆشـــی لـــێ دەخـــوارد 
لەســـەربازەكان:  لەبەردەســـتین  ئەوانـــەی  دەیگوتـــە  و 
هەڵیگـــرن بـــۆ ئـــەو پیـــرە یـــان ئـــەو كەســـەی كـــە لـــەالی ئـــەو 
بەپیـــاوی بـــاش بەناوبانـــگ بـــووە. هەروەهـــا لەشـــیرنەمەنی 
و میـــوەو جۆرەكانـــی دیكـــەی خـــواردن و خواردنـــەوەو 

1- وفیات االعیان، ب 3 / ل 272.
2- مراە الزمان، ب 8 / ل 285.
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بەجـــەرگ  ئـــازاو  موزەفەرەددیـــن  جلوبەرگیـــش«.)1( 
بـــووە. ئیبـــن واســـڵ لەبارەیـــەوە دەڵـــێ: »موزەفەرەددیـــن 
پاشـــایەكی پایەبـــەرزی ئـــازاو بەجـــەرگ بـــوو. ورەیەكـــی 
بـــەرز و مەردایەتیەكـــی تونـــدی هەبـــوو«)2(. پێموایـــە هـــەر 
ـــی شـــین  ـــە بەگورگ ـــووە ك ـــەی ب ـــازاو بەجەرگی ـــەو ئ ـــەر ئ لەب
ناوبانگـــی دەركـــردووە. هەروەهـــا شـــەڕكەرێكی زۆربـــاش و 
جەنگاوەرێكـــی پاڵـــەوان بـــووە. ئیبـــن خەلـــەكان لەبارەیـــەوە 
ـــبێ-  ـــی خۆش ـــوا لێ ـــتەكانی –خ ـــوو هەڵوێس ـــێ: »لەهەم دەڵ
ــدە  ــووە، هەرچەنـ ــی بـ ــن و پەیمانەكانـ ــری رێككەوتـ الیەنگـ
هەرگیـــز  لەیەكێكیانـــدا  نەزانـــراوە  و  بـــوون  زۆریـــش 

ــكاندبێتی«)3(. شـ
لەتـــەك ئازایەتـــی و چاونەترســـیەكەیدا هەســـتێكی ناســـك و 
ـــەو  ـــەی ل ـــەو هەســـتە مرۆڤانەی ـــووە. ئ ـــەرزی هەب نەســـتێكی ب
ـــراوەوە  ـــی هەڵگی ـــان و مندااڵن ـــۆ بێوەژن ـــەی ب چاودێریكردنان

دەردەكـــەوێ كـــە بەخـــۆی لەكاروباریانـــی دەپێچایـــەوە«)4(.

1- وفیات االعیان، ب3 / ل 273.
2- ابن واصل، ج2 / لوحە 289 )محگوگ(.

3- وفیات االعیان، ب5 / ل 276.
4- بروانە بەشی حەفتەم.
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بەشی چوارەم
موزەفەرەددین لەحەڕڕان
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لەبەشـــی دووەمـــدا، لەقســـەكردن لەســـەر خانـــەوادەی 
موزەفەرەددیـــن، گوتمـــان موزەفەرەددیـــن یەكســـەر دوای 
كـــە  ئەربـــل  ئیمارەتـــی  میـــری  بـــووە  باوكـــی  مردنـــی 
ــایەی(  ــتی )ویسـ ــر دەسـ ــە لەژێـ ــوو، بۆیـ ــاكام بـ ــتا نـ هێشـ
ـــری  ـــە جێگ ـــرد ك ـــی دەك ـــاز فەرمانڕەوای ـــن قایم موجاهیدەددی
بـــوو.  باوكـــی  باكتەكینـــی  كـــوڕی  عەلـــی  زەینەددیـــن 
ـــۆی كێشـــەیەكی  ـــن، بەه ـــە موجاهیدەددی ـــوت ك ئەوەشـــمان گ
الداو  ئیمارەتەكـــە  لەســـەر  موزەفەرەددینـــی  نێوانیـــان، 
زەینەددیـــن یوســـفی براگچكـــەی خـــۆی لەســـەر دانـــا. لـــەو 
ــی  ــە لەبەشـ ــەوە كـ ــەوە روون دەكەینـ ــژی ئـ ــەدا بەدرێـ بەشـ

رابـــردوودا كورتەیەكمـــان باســـكرد.
وەكـــو پێشـــتر باســـمان كـــرد كـــە زەینەددیـــن عەلـــی –باوكـــی 
موزەفەرەددیـــن- لەســـاڵی 563 دا مـــرد، موزەفەرەددیـــن 
ـــاكام  ـــە بەن ـــی ئـــەو تەمەن تەمەنـــی چـــواردە ســـاڵ بـــوو. بەپێ
نەریتیـــش  بەڕێوەبـــردن.  و  حوكمڕانـــی  بـــۆ  دادەنـــرێ 
وابـــوو لـــەو بارانـــەدا كـــە جێگـــر ببێتـــە وەســـیی لەســـەر 
ــە،  ــەو نەریتـ ــی ئـ ــان و بەپێـ ــە، پاشـ ــڕەوا نوێیەكـ فەرمانـ
موجاهیدەددیـــن بـــووە وەســـیی بەســـەر موزەفەرەددینـــەوە. 
و  فەرمانڕەوایـــی  خـــۆی  وەســـییەیەی  ئـــەو  بەپێـــی 
بەڕێوەبـــردن و فەرماندەیـــی ســـوپای دەكـــرد، هەرچـــی 
ـــا نـــاوی پاشـــا و رووكارەكانـــی  موزەفەرەددینیـــش بـــوو تەنی
ـــن  ـــە موزەفەرەددی ـــوو ك ـــڕوای واب ـــن ب ـــوو. موجاهیدەددی هەب
ـــو  ـــرێ –وەك ـــاو دەگ ـــەو لەبەرچ ـــەی ئ ـــی پەروەردەكردنەك ماف
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ئیبـــن ئەســـیر دەڵـــێ)1(- و لەژێـــر دەســـەاڵتی ئـــەو دەبـــێ 
ـــەاڵم  ـــاكا، ب ـــی ن ـــاری واڵت دژایەتی ـــی كاروب و لەبەڕێوەبردن
ـــە  ـــە كێش ـــرد ك ـــدەی نەب ـــێ و ئەوەن ـــەی نەهاتەج ـــەو هیوای ئ
ــز و  ــەو هێـ ــن، بـ ــە موجاهیدەددیـ ــان، بۆیـ ــە نێوانیـ كەوتـ
دەســـەاڵتەی كـــە هەیبـــوو، لەســـەر ئیمارەتەكـــەی الداو 

زەینەددیـــن یوســـفی بـــرای لەجـــێ دانـــا.
كـــە موجاهیدەددیـــن بڕیـــاری لەالبردنـــی موزەفەرەددینـــی 
لەســـەر موڵكەكـــەی دا، هێـــز و توندیـــی لەگـــەڵ بـــەكار نەهێنـــا 
ـــەی  ـــش خەلیف ـــی یاســـایی لەپێ ـــەوەی بیانووێك ـــۆ ئ ـــو ب بەڵك
ــەی  ــەو پیاوانـ ــی، ئـ ــۆ البردنـ ــەوە بـ ــۆ بدۆزێتـ ــی بـ عەباسـ
ــە  ــردن كـ ــی پێكـ ــوون و فەرمانـ ــڕوای پێبـ ــە بـ ــردەوە كـ كۆكـ
ـــی  ـــن بەكەڵك ـــن موزەفەرەددی ـــدا بڵێ كۆنووســـێك بنووســـن تێی
خاوەندارێتیـــی ئیمـــارەت نایـــێ. ئەوجـــا كۆنووســـەكەی 
بەدەســـتی نێردراوێـــك نـــاردە دیوانـــی خەلیفـــە لەبەغـــداو 
ــش  ــی زارەكیـ ــەكە بەنامەیەكـ ــە كۆنووسـ ــد كـ ــی راگەیانـ پێـ
ـــی  ـــی و دانان ـــكا بەالبردن ـــكاو داوا لەبەرپرســـان ب ـــر ب بەهێزت
ـــش بەقســـەیان  ـــەی. ئەوانی ـــرای لەجێگ ـــن یوســـفی ب زەینەددی
كـــرد. ئەوجـــا موجاهیدەددیـــن موزەفەرەددینـــی گـــرت و 
ـــۆ خـــۆی  ـــە رەوشـــەكە ب ـــد. ك ـــەی خـــۆی لەجـــێ دامەزران براك
ــەرداو  ــی بـ ــوو، موزەفەرەددینـ ــر بـ ــرای جێگیـ ــفی بـ و یوسـ
ـــەالی  ـــدا و ل ـــووە بەغ ـــن چ ـــرد. موزەفەرەددی ـــل دەریك لەئەرب

1- الكامل، ب 9 / ل 97.
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بەرپرســـەكان گلەیـــی دەســـتدرێژیەكەی موجاهیدەددینـــی 
بـــۆ ســـەر مافـــە یاســـاییەكەی لـــەال كـــردن، بـــەاڵم ئـــەوان 
گوێیـــان لێنەگـــرت، بۆیـــە بـــەرەو موســـڵ رۆیـــی بـــەو 
)دووەم(،  غـــازی  ســـەیفەددین  خاوەنەكـــەی،  هیوایـــەی 
وەاڵمێكـــی بداتـــەوەو هاوكاریـــی بـــكا بـــۆ گەڕانـــەوەی بـــۆ 
ـــۆ  ـــەو ویســـتەی ب ـــەاڵم ســـەیفەددین ئ ـــەی، ب ســـەر ئیمارەتەك
بەجـــێ نەگەیانـــد بەڵكـــو لەجیاتـــی ئەربـــل لـــەالی خـــۆی 
دایمەزرانـــد و شـــاری حەڕڕانـــی دایـــێ و موزەفەرەددینیـــش 

چـــووە ئـــەوێ و لێـــی دانیشـــت)1(.
ــتگوێ  ــاڵەیان پشـ ــەو سـ ــی ئـ ــەكان دیاریكردنـ مێژوونووسـ
لەســـەر  موزەفەرەددیـــن  الدانـــی  تێیـــدا  كـــە  خســـتووە 
ئیمارەتەكـــەی روویـــداوەو ناوهێنانـــی هـــۆكاری كێشەكەشـــیان 

ــتووە. ــتگوێ خسـ پشـ
كـــە  بكەیـــن  دیـــاری  ســـاڵە  ئـــەو  هەوڵمانـــدا  ئێمـــە 
ـــدا الدرا، بۆمـــان دەركـــەوت ئـــەوە لەنێـــوان  موزەفەرەددینـــی تێ
مانگـــی زیلقەعـــددەی ســـاڵی 569 )1173ز( و مانگـــی شـــەوالی 
ســـاڵی 571 )1175ز(دا بـــووە، چونكـــە قوتبەددیـــن مـــەودوود تـــا 
مانگـــی زیلحیججـــەی ســـاڵی 565 )1169ز( میـــری موســـڵ بـــووە. 
ـــەوە،  ـــوڕی جێیگرتۆت ـــی )دووەم( ك ـــەیفەددین غازی ـــرد س ـــە م ك
نورەددیـــن  نەماوەتـــەوەو  درێـــژ  ماوەیەكـــی  بـــۆ  بـــەاڵم 
ـــاڵی 566دا  ـــی س ـــادی یەكەم ـــی جەم ـــی لەمانگ ـــوودی مام مەحم

1- وفیات االعیان، ب3 / ل 271.
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دەســـتی بەســـەر موســـڵدا گرتـــووەو ســـەیفەددین بووەتـــە جێگـــری 
ــووە،  ــنووردار بـ ــەاڵتەكەی سـ ــەاڵم دەسـ ــڵ، بـ ــی لەموسـ مامـ
ــتەوە  ــەیفەددین لەپشـ ــا سـ ــەوە دەترسـ ــن لـ ــە نورەددیـ چونكـ
لێـــی بـــدا، لەبـــەر ئـــەوە لەالیـــەن خۆیـــەوە جێگرێكـــی بـــۆ 
ـــان دەگـــۆت ســـەعدەددین  قەاڵتـــی موســـڵ دامەزراندبـــوو كـــە پێی
ـــاری  ـــی كاروب ـــی لەگێڕان ـــەم و دوای ـــاری یەك ـــتەكین. بڕی كامش
موســـڵ لەدەســـت ئـــەو ســـەعدەددینە بـــووە. نورەددیـــن فەرمانـــی 
بەســـەیفەددین كردبـــوو كـــە »نابـــێ بەتەنیـــا و بەبـــێ خـــۆی 
ـــدا كـــەم بـــێ یـــان زۆر«)1(. ســـەیفەددین  )ســـەعدەددین( بڕیـــار ب
ــی  ــا مردنـ ــەوە هەتـ ــی مایـ ــی مامـ ــكۆی نورەددینـ ــو پاشـ وەكـ
نورەددیـــن لەمانگـــی شـــەوالی ســـاڵی 569. ئەوجـــا بەتەنیـــا 
ـــن  ـــەر موزەفەرەددی ـــەو. ئەگ ـــی ئ ـــووە ه ـــڵ ب ـــەواوی موس و بەت
پێـــش مانگـــی شـــەوالی ســـاڵی 569 بچووبایـــە الی ســـەیفەددین، 
ـــی  ـــە ماف ـــكا چونك ـــۆ ب ـــی هیچـــی ب ـــەوا ســـەیفەددین نەیدەتوان ئ
دەســـتكاریی لەموســـڵ بەدەســـتەوە نەبـــووە، بەمـــەش مافـــی 
ــۆی.  ــووە بـ ــەی نەبـ ــی لەموڵكەكـ ــچ پارچەیەكـ ــی هیـ دابڕینـ
هەرچـــی مانگـــی شـــەوالی ســـاڵی 571یشـــە ئـــەوە ئـــەو مانگەیـــە 
كـــە موجاهیدەددینـــی تێـــدا دەبینیـــن لەشـــاری موســـڵ، چونكـــە 
پەیوەندیـــی بەســـەیفەددین غـــازی )دووەم(ی خاوەنەكـــەی 

كـــردووە بەداواكاریـــەك لـــەالی خۆیـــەوە)2(.

1- الكامل، ب9 /ل 110
2- الكامل، ب9 /ل136.
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ئەگـــەر مێژوونووســـەكان هـــۆكاری ئـــەو كێشەیەشـــیان نـــاو 
نەهێنـــاوە كـــە لەنێـــوان موزەفەرەددیـــن و موجاهیدەددیـــن 
ــەوە  ــەر ئـ ــەكە لەسـ ــە كێشـ ــان وایـ ــە پێمـ ــداوە، ئێمـ روویـ
بـــووە كـــە كـــێ مافـــی حوكمڕانیـــی هەیـــە و كامیـــان 
دەســـەاڵتی بەرزتـــرە لەدەســـتكاریكردنی كاروبـــاری ئیمـــارەت 
موزەفەرەددیـــن  روونتـــر  بەواتایەكـــی  بەڕێوەبردنـــی.  و 
ئیمارەتەكـــە  فەرمانڕەواییكردنـــی  مافـــی  ویســـتوویەتی 
بـــۆ خـــۆی بگەڕێنێتـــەوە پـــاش ئـــەوەی بـــۆ ئـــەو كارە 
پێگەیشـــتبوو )باڵغبـــوو(. ئـــەوەش موجاهیدەددیـــن تـــووڕە 
ــە  ــەر موڵكەكـ ــی لەسـ ــۆ الدانـ ــە بـ ــێ، بۆیـ دەكاو دەیبزوێنـ
كاردەكاو یوســـفی برابچووكـــی لەجێـــی دادەنـــێ. بـــۆ ئـــەوەش 
بیانووێـــك بـــۆ كۆكردنـــەوەی دەســـەاڵت لەدەســـتی خۆیـــدا 
بدۆزێتـــەوەو بەكـــردەوە وەك فەرمانـــڕەوای ئیمارەتەكـــە 
ــەو  ــنایی ئـ ــر رۆشـ ــان لەژێـ ــەو دەرەنجامەمـ ــەوە. ئـ بمێنێتـ
ناســـینەمان بـــۆ موجاهیدەددیـــن دەســـتدەكەوێ كاتێـــك 
هـــی  و  خانەوادەكـــەی  و  موزەفەرەددیـــن  ژیانـــی  كـــە 
ـــردوون.  ـــی پێوەك ـــە پەیوەندی ـــدەوە ك ئەوكەسانەشـــمان خوێن
لەمـــەوە بۆمـــان دەركـــەوت كـــە موجاهیدەددیـــن مكوڕبـــووە 
لەســـەر بەدەســـتەوەگرتنی هەمـــوو دەســـەاڵتەكان و كەســـی 
ـــاوی  ـــە بەن ـــەی ك ـــەدا، چ لەوكات ـــە دەســـت لەبندەســـتی ن دیك
ـــرد  ـــی دەك ـــی ئەربل ـــی، حوكمڕانی ـــی خاوەن ـــن عەلی زەینەددی
یـــان كاتێـــك كـــە دوایـــی چـــووە ژێـــر ركێفـــی پاشـــاكانی 

موســـڵ.
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ــی  ــی ئەربلـ ــا فەرمانڕەوایـ ــۆی بەتەنیـ ــن خـ موجاهیدەددیـ
دەكـــرد و هیـــچ كەســـێك لـــەو فەرمانڕەواییـــەی بەشـــداری 
نەدەكـــرد، هـــەر لـــەو كاتـــەوە كـــە زەینەددیـــن عەلی شـــارەكەی 
ـــك  ـــكا، كاتێ ـــی ب ـــەو حوكمڕانی ـــی ئ ـــەوەی لەجێ ـــۆ ئ ـــێ، ب دای
ـــەر  ـــن لەس ـــت. موجاهیدەددی ـــڵ دادەنیش ـــۆی لەموس ـــە بەخ ك
تاكـــڕەوی راهاتبـــوو و پێـــی خـــۆش بـــوو. پاشـــان حـــەزی 
ـــە بینیشـــی  ـــرد. ك ـــەرەی ك ـــدا چەك ـــی تێ دەســـەاڵت و گەورەیی
موزەفەرەددیـــن دەیـــەوێ دەســـەاڵتەكانی لێبســـتێنێ، بێزاربوو 
ـــتی  ـــراو دەس ـــەرس نەك ـــێ ه ـــەی پ ـــەو لەڕووقیتبوونەوەی و ئ
كـــردە پیـــالن گێـــڕان تـــا لەســـەر ئیمارەتەكـــەی الدا و یوســـفی 
ــەوەی  ــەوەی مانـ ــۆ ئـ ــا، بـ ــەر دانـ ــۆی لەسـ ــەی خـ براگچكـ
دەســـەاڵت لەدەســـتی خۆیـــدا مســـۆگەر بـــكا و كاریگەریـــی 
لەســـەر خـــۆی و ئیمارەتەكـــەی هەبـــێ. موجاهیدەددین لەســـەر 
گلدانـــەوەی یوســـف بـــاش ســـەركەوت، تـــا ئـــەو رادەیـــەی كـــە 
ـــە  ـــە ل ـــەی هەریەك ـــووس لەســـەر پێگ ـــن ئەســـیری مێژوون ئیب
ـــارەكەی  ـــێ: »ش ـــدا دەڵ ـــن و یوســـف لەبۆنەیەك موجاهیدەددی
)ئەربـــل( كـــوڕی زەینەددیـــن ناوێكـــی بـــێ نـــاوەڕۆك بـــوو. 

ـــوو«)1(. ـــاوەڕۆك ب ـــاو و ن ـــن ن ـــۆ موجاهیدەددی ب
لەپاشـــاكانی  موجاهیدەددیـــن  ئەربـــل،  لـــە  بێجگـــە 
ــر  ــتنیە ژێـ ــە خسـ ــك كـ ــرد، كاتێـ ــتەمی دەكـ ــڵیش سـ موسـ
ـــوو  ـــی دەركردب ـــەوە ناوبانگ ـــن ب ـــی خـــۆی. موجاهیدەددی ركێف

1- التاریخ الباهر، ل 177.
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كـــە پیـــاوی شـــەڕ و كارگێڕیـــە و لـــەو دوو بـــوارەدا پلـــەی 
ـــن  ـــی كـــوڕی قوتبەددی ـــوو. ســـەیفەددین غازی زۆرباشـــەی هەب
ــەر  ــی لەسـ ــەوەی زۆر بەباشـ ــڵ ئـ ــای موسـ ــەودوودی شـ مـ
موجاهیدەددیـــن دەزانـــی. كاتێـــك كـــە كێشـــەكان لەنێـــوان 
ـــوو،  ـــەی بڕیب ـــاوی لەواڵتەك ـــە چ ـــەالحەددین، ك ـــۆی و س خ
ــۆی  ــی خـ ــر ركێفـ ــە ژێـ ــاری دا بیهێنێتـ ــوو، بڕیـ ــۆز بـ ئاڵـ
چونكـــە دەیزانـــی ناتوانـــێ بەتەنـــێ لـــەدژی بوەســـتێتەوە، 
لەســـاڵی 571دا داوای موجاهیدەددینـــی كـــرد كـــە لەئەربـــل 
بـــوو، بـــۆ ئـــەوەی پشـــتی پـــێ ببەســـتێ و لەترســـناكترین 
پۆســـتی جەنگیـــی دامەزرانـــد كـــە پۆســـتی )پارێـــزگاری( 
ــە  ــارەكە لەكەوتنـ ــتنی شـ ــە پاراسـ ــڵە، چونكـ ــی موسـ قەاڵتـ
ــەاڵت  ــزی قـ ــی بەهێـ ــكەر پەیوەندیـ ــی هێرشـ ــت دوژمنـ دەسـ
ــە  ــە. هەركـ ــەوە هەیـ ــی پارێزگارەكەیـ ــا جەنگیەكانـ و توانـ
كـــردە  دەســـتی  وەرگـــرت،  پۆســـتەكەی  موجاهیدەددیـــن 
ســـەپاندنی كەســـایەتیی خـــۆی بەســـەر سەیفەددینیشـــەوە، 
ـــوڕی  ـــی ك ـــرد جەاللەددین ـــاری ك ـــە ناچ ـــەی ك ـــەو رادەی ـــا ئ ت
ــەر  ــەوە لەسـ ــە بەندیـ ــرێ و بیخاتـ ــی بگـ ــی وەزیریشـ عەلیـ
كێشـــەیەكی نێوانیـــان)1(. لەوانەیـــە هۆكارەكـــەش ئەوەبـــێ 
ــی  ــەت و گێڕانـ ــی دەوڵـ ــەیفەددین كاری بەڕێوەبردنـ ــە سـ كـ
ــش  ــەی و وەزیریـ ــت وەزیرەكـ ــووە دەسـ ــی دابـ كاروبارەكانـ
ـــەوەش  ـــن. ئ ـــوو وەك لەموجاهیدەددی لەســـەیفەددین نزیكترب

1- الكامل، ب9 / ل 144.
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ـــۆوە  ـــەوە دەب ـــی ل ـــوو و رق ـــۆش نەب ـــی خ ـــن پێ موجاهیدەددی
ـــێتەوە،  ـــێ، بدرەوش ـــەو نەب ـــاوی ئ ـــە ن ـــاوان، ك ـــك لەن ناوێ
ــگای  ــەر رێـ ــە لەسـ ــی وەزیرەكـ ــەر البردنـ ــە كاری لەسـ بۆیـ
خـــۆی كـــرد. موجاهیدەددیـــن هێشـــتا هـــەر دەســـتی لەنـــاو 
كاروبـــاری دەوڵـــەت وەردەداو خـــۆی بەســـەر خاوەنەكەیـــدا 
ــەری  ــووە بەڕێوەبـ ــۆی بـ ــاڵی 576 خـ ــا لەسـ ــەپاند تـ دەسـ
تەنیـــای دەوڵەتەكـــەی ســـەیفەددین و فەرمانـــڕەوا بەســـەر 
ــڵن)2(. ــەر بەموسـ هەمـــوو جێگرەكانـــی لـــەو واڵتانـــەی سـ

لەســـەردەمی ئـــەو عزەددیـــن مەســـعوودەی كـــە لەموســـڵ 
موجاهیدەددیـــن  گرتبـــۆوە،  بـــرای  ســـەیفەددینی  جێـــی 
ــە  ــی كـ ــەاڵت و كاریگەریـ ــزو دەسـ ــتێك لەهێـ ــتە ئاسـ گەیشـ
ئیبـــن ئەســـیری  لەدەســـەاڵتی عزەددینیشـــی تێپەڕانـــد. 
ـــاری  ـــی ش ـــی خاوەن ـــن زەنگی ـــێ: عیمادەددی ـــووس دەڵ مێژوون
شـــەنگال داوای لەعزەددینـــی بـــرای كـــرد شـــاری حەلەبـــی 
ـــۆی.  ـــەنگال ب ـــاری ش ـــتهەڵگرتنی لەش ـــی دەس ـــێ لەجیات بدات
عزەددیـــن ئـــەو داوایـــەی برایەكـــەی رەتكـــردەوە بـــەاڵم 
موجاهیددەددیـــن، عزەددینـــی ناچـــار كـــرد كـــە حەلـــەب 
ـــرای بـــكا، »عزەددیـــن نەیتوانـــی بەقســـەی نـــەكا  رادەســـتی ب
چونكـــە دەســـەاڵتی بەســـەر دەوڵەتـــدا هەبـــوو و سەربازیشـــی 
زۆر بـــوو«. پاشـــان ئیبـــن ئەســـیر لەهـــۆكاری ئـــەو رەفتـــارەی 
موجاهیدەددیـــن دا دەڵـــێ: »ئـــەوەی وای لەموجاهیدەددیـــن 

1- الكامل، ب 9 / ل 150.
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كـــرد ئـــەوە بـــكا ترســـان بـــوو لەعزەددیـــن چونكـــە گـــەورە 
ـــی  ـــەوە میرەكان ـــەرباری ئ ـــوو«. س ـــەربازی زۆر ب ـــوو و س بب
نەدەدایـــەوەو  لەموجاهیدەددیـــن  »ئاوڕیـــان  حەلـــەب 
هەمـــان ئـــەو رەوشـــتانەیان بەرامبـــەری نەدەنوانـــد كـــە 
ـــەوە  ـــەوە روون دەبێت ـــرد«)1(. لەم ـــڵ دەیانك ـــەربازانی موس س
ـــزی  ـــڵ بەبێهێ ـــی موس ـــت خاوەن ـــن دەیویس ـــە موجاهیدەددی ك
بمێنێتـــەوە تـــا خـــۆی پێـــی بوەســـتێ و دەســـەاڵتی بەســـەر 
ـــی  ـــی و مەزنی ـــدا بشـــكێ. زۆریـــش حـــەزی لەگەورەی واڵتەكەی
بـــوو بەشـــێوەیەك، كاتێـــك كـــە بینـــی فەرماندەكانـــی 
ــی  ــۆی پێـ ــە خـ ــرن كـ ــزەی ناگـ ــەو رێـ ــەب ئـ ــوپای حەلـ سـ
خۆشـــە و وەكـــو فەرماندەكانـــی ســـوپای موســـڵ ناكـــەن، 
رقـــی لەحەلـــەب هەڵگـــرت و خاوەنەكـــەی ناچاركـــرد دەســـتی 
ــی  ــیر بەراوردێكـ ــن ئەسـ ــەی. ئیبـ ــۆ براكـ ــرێ بـ ــێ هەڵگـ لـ
دەســـەاڵتی موجاهیدەددیـــن و دەســـەاڵتی عزەددیـــن دەكا 
و دەڵـــێ: »موجاهیدەددیـــن لەڕاســـتیدا خـــۆی پاشـــایە و 
ــن  ــی موجاهیدەددیـ ــاوە«)2(. راستیەكەشـ ــەر نـ ــن هـ عزەددیـ
ــن  ــەردەمی عزەددیـ ــتیەك لەسـ ــزو بااڵدەسـ ــتبووە هێـ گەیشـ
ـــە  ـــێ ك ـــی قوتارب ـــاری دا لێ ـــە بڕی ـــك ك ـــەك، كاتێ ـــا رادەی ت
ئەوپـــەڕی بێزاریـــی لێـــی هەبـــوو، نەیتوانـــی بیگـــرێ، تەنیـــا 
بەداوێـــك كـــە بـــۆی دانایـــەوە لەترســـی بەهێزیەكـــەی. خـــۆی 

1-  الكامل، ب9 / ل 154.

2- الكامل، ب 9 / ل 163.
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ـــە  ـــەوە هات ـــۆ دڵدان ـــن ب ـــە موجاهیدەددی نەخـــۆش خســـت و ك
الی، عزەددیـــن گرتـــی و خســـتیە بەنـــدی و موڵكەكانـــی دەســـت 
بەســـەرداگرت)1(. ســـەرباری ئەوانـــە جێگرەكانـــی عزەددیـــن 
لەواڵتەكـــەی، هـــەر لەترســـی موجاهیدەددیـــن ملكەچـــی 
ــرد،  ــەری كـ ــە دەستبەسـ ــۆی. كـ ــی خـ ــەك لەترسـ ــوون نـ بـ
جێگرەكانـــی لێـــی هەڵگەڕانـــەوەو هەریەكـــە بەویالتەكـــەی 
ـــدا،  ـــەری ب ـــوو ب ـــن ناچـــار ب ـــوو. عزەددی خـــۆی ســـەربەخۆ ب
ـــۆ  ـــەوە دەســـەاڵتەكەی ســـنوورداركرد ب ـــەدوای ئ ـــدە ل هەرچەن

ئـــەوەی ســـتەمەكانی كەمكاتـــەوە)2(.
ئـــەو هەوااڵنـــە بەئاشـــكرا ئامـــاژە بـــۆ ئـــەوە دەكـــەن كـــە 
موجاهیدەددیـــن حـــەزی لەتاكڕۆیـــی بـــوو لەحوكمڕانیكـــردن و 
گرتنـــی بەدەســـتخۆیەوە. ئـــەو دەرەنجامەشـــمان دەیســـەلمێنێ 
ـــەی  ـــی لەئیمارەتەك ـــە موزەفەرەددین ـــن بۆی ـــە موجاهیدەددی ك
البـــرد چونكـــە موزەفەرەددیـــن دەیویســـت رێـــی لێبگـــرێ و 
دەســـەاڵتی كەمبكاتـــەوە. ئەویـــش لەســـەر ئـــەوە رانەهاتبـــوو 

ـــوو. ـــل نەدەب ـــی قای و پێ
ئەوجـــا دەگەڕێینـــەوە بـــۆ موزەفەرەددیـــن و دەڵێیـــن: 
ــەڕڕان  ــردو لەحـ ــووڵ كـ ــەیفەددین قبـ ــراوی لەسـ ــە دابڕێنـ كـ
دانیشـــت، بـــووە یەكێـــك لەپاشـــكۆكانی كـــە مەرجەكانـــی 
دەســـەپێنرێ.  بەســـەردا  دەرەبەگایەتیـــی  پاشـــكۆیەتیی 
لەبـــەر ئـــەوە هەركاتـــەی ســـەیفەددین داوای لێبـــكا دەبـــێ 

1- الكامل، ب9 / ل 163. 
2- الكامل، ب9 / ل163.
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ـــی  ـــرێ و لەگەڵ ـــۆ بنێ ـــەربازی ب ـــی و س ـــە خزمەت ـــرا بگات خێ
ـــی  ـــرد بەشـــداربێ لەگەڵ ـــەی داوای لێك ـــە شـــەڕ، هەركات بچێت
لەشـــەڕەكان، وەكـــو چـــۆن لەســـاڵی 571 روویـــدا كاتێـــك كـــە 
ســـەیفەددین لەشـــەڕێك لەگـــەڵ ســـەالحەددین دا تێكگیـــران 
ـــدا  ـــدرایی تێ ـــن بەش ـــەب. موزەفەرەددی ـــاری حەل ـــك ش لەنزی
كـــردو الی راســـتی ســـوپای موســـڵی گرتەدەســـت، لەوكاتـــەی 
كـــە زینەددینـــی بـــرای الی چەپـــی ســـوپای ســـەالحەددینی 
ـــان  ـــی دووەم ناوم ـــە لەبەش ـــەڕەی ك ـــەو ش ـــوو. ئ ـــت ب لەدەس

هێنـــا.
لەژێـــر  لەئەربـــل  موزەفەرەددیـــن  هەرچەنـــدە  بـــەاڵم 
كۆنتڕۆڵـــی موجاهیدەددیـــن دەرچـــوو، ئەوجـــارە لەســـاڵی 
ــە  ــك كـ ــەوە، كاتێـ ــر كۆنتڕۆڵیـ ــەوە ژێـ ــان كەوتـ 571 دیسـ
ــی  ــەیفەددین غازیـ ــی سـ ــر ركێفـ ــووە ژێـ ــن چـ موجاهیدەددیـ
ــی  ــەڵ جیاوازیەكـ ــاڵدا. لەگـ ــان سـ ــڵ لەهەمـ ــی موسـ خاوەنـ
گـــەورە لەنێـــوان پایـــەی موزەفەرەددیـــن كاتێـــك كـــە لەئەربـــل 
بـــوو و ناوەندەكـــەی لەحـــەڕڕان بـــوو. موزەفەرەددیـــن ئەوكات 
لەئەربـــل میـــر بـــوو و موجاهیدەددیـــن فەرمانبەرێـــك بـــوو 
ـــن  ـــە موجاهیدەددی ـــك ك ـــە. كاتێ ـــی ئیمارەتەك لەفەرمانبەركان
كاروبـــاری ئەربلـــی بەڕێـــوە دەبـــرد، پێگـــەی خـــۆی لـــەالی 
ـــۆی  ـــەالی خ ـــا، ل ـــدا دەن ـــی پێ ـــی و دان ـــن دەزان موزەفەرەددی
ـــی  ـــە لەكرێكارەكان ـــا كرێكارێك ـــە تەنی ـــەالی خەڵكیـــش، ك و ل
موزەفەرەددیـــن، واتـــە دانـــی بەگەورەییـــی دا دەنـــا، بـــەاڵم 
كـــە موزەفەرەددیـــن بـــووە پاشـــكۆی خاوەنـــی موســـڵ و 
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موجاهیدەددینیـــش چـــووە ژێـــر ركێفـــی خاوەنـــی موســـڵ، 
ــن،  ــەاڵتی موجاهیدەددیـ ــر دەسـ ــە ژێـ ــن كەوتـ موزەفەرەددیـ
واتـــە موجاهیدەددیـــن خـــۆی بـــووە گـــەورەی موزەفەرەددیـــن، 
چونكـــە خاوەنـــی موســـڵ هەمـــوو كاروبـــاری دەوڵەتەكـــەی 
دایـــە دەســـت موجاهیدەددیـــن: بەمـــەش جێگرانـــی خاوەنـــی 
موســـڵ و ئەوانـــەش كـــە واڵتیـــان بەســـەردا دابڕابـــوو، 
كەوتنـــە ژێـــر سەرپەرشـــتیی راســـتەوخۆی موجاهیدەددیـــن. 
ئـــەوەش موزەفەرەددینـــی بێزاركـــرد، بـــەاڵم نەشـــیتوانی 

لەبـــەر بـــێ دەســـەاڵتی و بێتوانایـــی شـــتێك بـــكا.
هەرچۆنێـــك بـــێ، بەڕاســـتی نازانیـــن پەیوەندیـــی نێـــوان 
موزەفەرەددیـــن و موجاهیدەددیـــن چـــۆن بـــوو لـــەو بارودۆخـــە 
نوێیەدا، لەنێوان ســـااڵنی 571 و 577، چونكە موزەفەرەددین 
ـــن  ـــتتر بڵێی ـــان راس ـــێ، ی ـــانۆی رووداوەكان نامێن ـــەر ش لەس
مێژوونووســـەكان دەیشـــارنەوەو هیچـــی لەســـەر نادوێـــن، 
ـــداربوون  ـــن و بەش ـــۆ دەركەوت ـــەوە ب ـــا ســـاڵی 577 دەگەڕێت ت

ـــەڕووداوەكان. ل
 ئەوەتـــە لەســـاڵی 577ك )1181ز( ئەلســـاڵح ئیســـماعیلی 
كـــوڕی نورەددیـــن مەحمـــوودی خاوەنـــی حەلـــەب نەخـــۆش 
دەكـــەوێ و هـــەر بـــەو نەخۆشـــیەوە لەهەمـــان ســـاڵدا 
ــكەوتنی  ــی نەخۆشـ ــماعیل لەكاتـ ــاڵح ئیسـ ــرێ، ئەلسـ دەمـ
وەســـیەت دەكا كـــە حەلـــەب لـــەدوای مردنـــی بدرێتـــە عزەددیـــن 
ـــە ئیســـماعیل  ـــی موســـڵ. ك ـــی خاوەن ـــوڕی مام مەســـعوودی ك
دەمـــرێ عزەددیـــن خێـــرا موزەفەرەددیـــن دەنێـــرێ بـــۆ حەلـــەب 
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لەترســـی ئـــەوەی ســـەالحەددین پێـــش ئـــەو بیگاتـــێ و 
دەســـتی بەســـەردا بگـــرێ. ئەوكەسەشـــی لەگـــەڵ دەنێـــرێ كـــە 
میرەكانـــی حەلـــەب و فەرماندەكانـــی ســـوپایەكەی ســـوێند 
ــی  ــێی مانگـ ــن لەسـ ــن. موزەفەرەددیـ ــی بـ ــە ملكەچـ ــدا كـ بـ
شـــەعبانی ئەوســـاڵە دەچێتـــە ناویـــەوە، ئەوجـــا مەســـعوودو 
ـــدا  ـــاز بەدوای ـــن قایم ـــی موجاهیدەددی ـــەی بەهاوڕێیەتی كوڕەك

دەڕۆن و لەبیســـتی هەمـــان مانگـــدا دەچنـــە ناویـــەوە)1(.
پاشـــان مەســـعوود، موزەفەرەددیـــن بەوالـــی لەســـەر 
ــەاڵم  ــی)2(. بـ ــەی دادەمەزرێنـ ــەرۆكی دیوانەكـ ــەب و سـ حەلـ
عزەددیـــن مەســـعوود حـــەزی لەدانیشـــتنی حەلـــەب نەبـــوو 
چونكـــە میـــرو فەرماندەكانـــی ســـوپاكەی زۆریـــان داواكاری 
لێـــی هەبـــوو بـــۆ زۆرتركردنـــی پـــارەو دابڕێنراوەكانیـــان و 
زۆریـــان نـــاز لەســـەر دەكـــرد چونكـــە قایـــل ببـــوون شـــارەكەیان 
بـــۆ ئـــەو بـــێ. ســـەرباری ئـــەوەی كـــە دووریـــی لەموســـڵ 
تووشـــی كەوتنـــی دەكا بەدەســـتی ئـــەو ســـەالحەددینەی 
كـــە چـــاوی تێبڕیبـــوو. لەوانەیـــە ســـەالحەددین هەلـــی 
ـــرا دەســـتی بەســـەردا  ـــەوەو خێ ـــی بقۆزێت ـــەوەی لێ دووركەوتن
ـــەرەو موســـڵ  ـــەب دەرچـــێ ب ـــدا لەحەل ـــرێ. پاشـــان بڕیاری بگ
و لـــەوێ نورەددیـــن مەحمـــوودی كـــوڕی تێـــدا هێشـــتەوە –
كـــە منداڵێكـــی گچكـــە بـــوو و شـــەهابەددین ئیســـحاقی والیـــی 

1- الكامل، ب9 / ل 97.
2- زبدة الحلب، ج2/لوحة 192 )مخطوط(.



239

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

ـــە  ـــوپای دای ـــەریەوەو واڵت و س ـــر بەس ـــردە چاودێ ـــی ك قەاڵت
ــن)1(. دەســـت موزەفەرەددیـ

ـــۆ  ـــن مەســـعوود ب ـــەن عزەددی ـــن لەالی ـــی موزەفەرەددی ناردن
پاراســـتنی حەلـــەب و پاشـــان پێدانـــی شـــار و ســـوپاكەی، 
ـــەی  ـــەی متمان ـــن جێگ ـــەوەی موزەفەرەددی ـــە لەســـەر ئ بەڵگەی
ـــە دەســـت و  ـــە شـــارەكەی دای ـــك ك ـــووە، بەجۆرێ ـــن ب عزەددی
دڵنیـــا بـــوو لـــەوەی كـــە دراوەتـــە پیاوێكـــی جێـــی بـــاوەڕ. 
بـــەاڵم دوایـــی دەبینیـــن كـــە موزەفەرەددیـــن هـــەوڵ دەدا 
دەســـت بەســـەر حەلەبـــدا بگـــرێ بـــۆ خـــۆی. دەبـــێ لەبـــەر 

چـــی ئـــەوەی كردبـــێ؟
دوو گێڕانـــەوەی جیـــاواز هـــەن كـــە لەودووانـــە یـــان 
ـــن  ـــی موزەفەرەددی ـــۆكاری هەوڵدان ـــن ه ـــان دەتوانی لەیەكێكی
بـــۆ گرتنـــی حەلـــەب دەربێنیـــن: هەرچـــی گێڕانـــەوەی 
ئەســـیر  ئیبـــن  مێژوونووســـی ســـەردەم  یەكەمـــە –كـــە 
ــنگال  ــاری شـ ــی شـ ــی خاوەنـ ــن زەنگیـ ــێ-، عمادەددیـ دەیڵـ
ـــنگال  ـــەو لەش ـــۆ ئ ـــە ب ـــی ك ـــەب و بین ـــووە حەل ـــاوی بڕیب چ
ـــە  ـــۆت ك ـــرای گ ـــعوودی ب ـــن مەس ـــە بەعیزەددی ـــترە، بۆی باش
شـــارەكانیان بگۆڕنـــەوە. عیمادەددیـــن دەســـت لەشـــنگال 
بـــەردەدا لەبەرامبـــەر ئـــەوەی عزەددیـــن دەســـت لەحەلـــەب 
بـــەردا بـــۆی. عزەددیـــن ئـــەو داوایـــەی بـــرای رەتكـــردەوە، 
كـــرد لەســـەر وەرگرتنـــی  پێداگـــری  بـــەاڵم عمادەددیـــن 

1- زبدة الحلب، ج2 / لوحة 200 )مخطوط(.
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حەلـــەب. عزەددیـــن ناچـــار بـــوو لەژێـــر فشـــاری دوو 
ــۆكارەكان  ــە نەیتوانـــی هـ ــكا چونكـ ــە بـ ــۆكار گۆڕینەوەكـ هـ
ــن  ــوو عیمادەددیـ ــەوە بـ ــان ئـ ــە یەكەمیـ ــەوە، كـ دووربخاتـ
هەڕەشـــەی لەبراكـــەی كـــرد كـــە دەچێتـــە ژێـــر ركێفـــی 
ســـەالحەددینی ئەیووبـــی و شـــاری شـــنگالی رادەســـت دەكا 
ئەگـــەر حەلەبـــی رادەســـت نـــەكا. دووەمیشـــیان ئەوەبـــوو 
كـــە موجاهیدەددیـــن پشـــتی عیمادەددینـــی گـــرت و لەگـــەڵ 
ـــە واز  ـــرد ك ـــن ك ـــی لەعیزەددی ـــا زۆریی ـــوو، ئەوج ـــەی ب داواك
ـــرد  ـــش بەقســـەی ك ـــەی. عیزەددینی ـــۆ براك ـــێ ب ـــەب بێن لەحەل
ـــی  ـــرد، لێ ـــەی پێشـــتر باســـمان ك ـــەو هۆیان ـــەر ئ ـــە لەب چونك
دەترســـا. پاشـــان رێككەوتـــن لەنێـــوان هـــەردوو بـــرا كـــرا بـــۆ 

گۆڕینـــەوە)1(.
ـــڵ)2( و  ـــو واس ـــیر وەك ـــن ئەس ـــە لەئیب ـــە بێجگ ـــەاڵم هیدیك ب
ـــن ئەلعەدیمـــی  ـــن ئەبـــی تـــەی)4( و ئیب ـــن شـــەدداد)3( و ئیب ئیب
مێژوونووســـی حەلـــەب دەڵێـــن: گۆڕینـــەوەی نێـــوان دووبراكـــە 
ـــم  ـــن ئەلعەدی ـــرە ئیب ـــوو. بگ ـــدی ب ـــار و بەڕەزامەن ـــێ فش بەب
دەڵـــێ ئـــەوەی پێشـــنیازی گۆڕینەوەكـــەی كـــرد عیزەددیـــن 
ـــەوەی  ـــم- دوای ئ ـــن ئەلعەدی ـــێ –ئیب ـــوو و دەڵ ـــعوود ب مەس
عیزەددیـــن شـــاری حەلەبـــی بەجێهێشـــت چـــووە شـــاری 

1- الكامل، ب9 / ل 145.
2- مفرج الكروب، ب2 / ل 109.

3- سیرة صالح الدین االیوبی، ل 45. 
4- الروضتین، ب2 / ل 30.
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رەققـــە و وەرزی بەهـــاری تێـــدا بەســـەر بـــرد »نامـــەی بـــۆ 
ــۆ  ــنگال بـ ــەوە بەشـ ــۆ گۆڕینـ ــارد بـ ــرای نـ ــی بـ عیمادەددینـ
ـــدا.  ـــرێ ب ـــان گ ـــزێ و لێكی ـــەی بپارێ ـــێ واڵتەك ـــەوەی بتوان ئ
ــەر  ــام لەبـ ــێ لەشـ ــتن بووبـ ــتی بەدانیشـ ــە پێویسـ لەوانەشـ
چاوتێبڕینـــی پاشـــای ئەلناصـــر )ســـەالحەددین( لەحەلـــەب 

و براكەشـــی كـــردی و گۆڕینەوەكـــە ســـەری گـــرت«.)1(
هەرچۆنێـــك بـــێ و هەرچیـــەك بـــێ، هـــۆكاری پاڵنـــەری 
كـــە  پاڵنـــەرەی  ئـــەو  بڵێیـــن:  دەكـــرێ  گۆڕینەوەكـــە، 
موزەفەرەددینـــی پاڵنـــا بـــۆ گرتنـــی حەلـــەب، ئـــەو ترســـە 
ــەو  ــە بـ ــك كـ ــێ كاتێـ ــت دەرچـ ــی لەدەسـ ــە حەلەبـ ــوو كـ بـ
ــان  ــە و بەتەمـ ــوان دوو برایەكـ ــی لەنێـ ــانانەی زانـ دانووسـ
ـــن وای  ـــەن. موزەفەرەددی ـــن بك ـــتی عیمادەددی ـــارەكە رادەس ش
ــەوا  ــرێ، ئـ ــارەكە وەرگـ ــن شـ ــەر عیمادەددیـ ــە ئەگـ ــا كـ دانـ
عیمادەددیـــن لەســـەری الیدەبـــا و بـــۆ فەرمانڕەواییكردنـــی 
دەبەســـتێ،  خـــۆی  نزیكەكانـــی  و  بەپیاوەكانـــی  پشـــت 
بۆیـــە بڕیـــاری دا دەســـتی بەســـەردا بگـــرێ پێـــش ئـــەوەی 
ـــە  ـــێ و بیخەن ـــەواو ب ـــە ت ـــوان دوو برایەك ـــەی نێ رێككەوتنەك
ــعود  ــن مەسـ ــەوەی عزەددیـ ــێ ئـ ــۆ( بـ ــاری )دیفاكتـ ــر بـ ژێـ
لەبەرچـــاو بگـــرن كـــە گـــەورە دەرەبەگـــی بـــوو و ملكەچـــی 

خـــۆی بـــوو.

1- زبدة الحلب، ج2 / لوحة 200 )مخطوط(.
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هەرچـــی ئیبـــن ئەبـــی عەلیـــە، كـــە ئەویـــش مێژوونووســـێكی 
ســـەردەمەكەیە، دەڵـــێ: موزەفەرەددیـــن هەوڵـــی گرتنـــی 
حەلەبـــی دابـــوو پێـــش ئـــەوەی دانووســـانەكان پەیداببـــن، 
بەڵكـــو موزەفەرەددیـــن دوای رۆیشـــتنی عیزەددیـــن مەســـعوود 
ـــی  ـــەی موزەفەرەددین ـــەو هەوڵ ـــن ب ـــە عزەددی ـــرد. ك ـــەوەی ك ئ
زانـــی بڕیـــاری دا شـــارەكە رادەســـتی عیمادەددینـــی بـــرای 
بـــكا، چونكـــە دەیزانـــی كـــە ناتوانـــێ سەرپەرشـــتیی بـــكا 
ــی  ــەی ئەبـ ــی هەواڵەكـ ــڵەوە. دەقـ ــی لەموسـ ــەر دووریـ لەبـ
ــوڕی  ــن كـ ــاڵ )578( موزەفەرەددیـ ــەرەتای سـ ــەی: »لەسـ تـ
ـــتی  ـــوو- ویس ـــی هەب ـــەحەنكیەی حەلەب ـــە ش ـــن –ك زەینەددی
ـــە ســـەر،  ـــەوەی هێرشـــی بكات ـــكا ب ـــر ب ـــەب داگی ـــی حەل قەاڵت
بـــەاڵم نەیتوانـــی و لێـــی ئاشـــكرا بـــوو. دوای ئـــەو رووداوە 
ـــە(  ـــەر )رەقق ـــن، لەس ـــن و عیمادەددی ـــرا، عیزەددی ـــەردوو ب ه
كۆبوونـــەوەو هاوپەیمانیـــان لەســـەر یـــەك رایـــەخ ئەنجامـــدا. 
عیمادەددیـــن ئـــەوەی لەبندەســـتی بـــوو لەشـــنگال و هیدیكـــەی 

دایـــە عیزەددیـــن و عیزەددینیـــش حەلەبـــی دایـــێ..«)1(.
بەپێـــی گێڕانەوەكـــەی ئیبـــن ئەبـــی تـــەی بـــێ، بیرۆكـــەی 
ــی  ــۆی هەوڵـ ــە بەهـ ــەو دوو برایـ ــەن ئـ ــە لەالیـ گۆڕینەوەكـ
موزەفەرەددیـــن بـــۆ گرتنـــی حەلـــەب چەكـــەرەی كـــردووە. 
ــن  ــە عیمادەددیـ ــووە كـ ــتر بـ ــان باشـ ــە پێیـ ــەو دوو برایـ ئـ

1- الروضتین، ب2 / ل 30.
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وەری بگـــرێ، بـــۆ ئـــەوەی بـــەردەوام لێـــی دانیشـــێ و بـــۆ 
ــزێ. ــەی بیپارێـ بنەماڵەكـ

كارەكـــە هەرچۆنێـــك بـــێ، ئـــەوا موزەفەرەددیـــن دەســـتی 
دایـــە گرتنـــی قەاڵتـــی شـــارەكە بـــۆ ئـــەوەی مانـــەوەی 
شـــارەكە لەدەســـتی خـــۆی مســـۆگەر بـــكا و بتوانـــێ بەرگریـــی 
لێبـــكا، ئەگـــەر عیزەددیـــن جەنگـــی لـــەدژ راگەیانـــد، چونكـــە 
ئـــەوەی قەاڵتەكـــەی لەدەســـت بـــێ دەتوانـــێ كۆنتڕۆڵـــی 
ـــارگەیەكی  ـــتیدا حەش ـــە لەڕاس ـــكا، چونك ـــارەكە ب ـــوو ش هەم
تۆكمـــەی شـــارەكە بـــوو. هەرچـــی پێدەشـــتەكەی بـــوو، 
ــوو.  ــەر وااڵ بـ ــكردنە سـ ــۆ هێرشـ ــدا بـ ــەر كاتێكـ ــەوا لەهـ ئـ
لەگـــەڵ ئەوەشـــدا هێرشـــبەر ناتوانـــێ ســـوود لەدەشـــتایی 
ـــێ و ســـەربازگەكەی  ـــی لەدەســـت نەب ـــەر قەاڵت ـــرێ ئەگ وەربگ
ـــی  ـــن هەوڵ ـــە موزەفەرەددی ـــتار، بۆی ـــێ لەكوش ـــەردەوام دەب ب
هەرچەنـــدە  دا  حەلەبـــی  قەاڵتـــی  دەستبەســـەراگرتنی 
شـــارەكەی لەدەســـت بـــوو. قەاڵتەكـــە دەكەوتـــە ناوەنـــدی 
شـــار لەســـەر گردێكـــی شـــێوە خـــڕ و كەندێكـــی قووڵیشـــی 
لـــەدەورە هەڵكەندرابـــوو كـــە نەدەتوانـــرا بەئاســـانی لێـــی 
تێپـــەڕی و بپەڕیـــەوە. پردێكـــی جـــوواڵوەش قەاڵتەكـــەی 
ــەرز و  ــت بـ ــی پێویسـ ــە لەكاتـ ــتایەوە كـ ــەدەرەوە دەبەسـ بـ
نـــزم دەكرایـــەوە. لەنـــاو قەاڵتەكـــە هێزێكـــی چەكـــداری 
ـــوو.  ـــر كراب ـــدا جێگی ـــەڕێك تێی ـــەر ش ـــۆ ه ـــادە ب ـــت و ئام وش
ـــرێ،  ـــە بگ ـــاری دا قەاڵتەك ـــن بڕی ـــك موزەفەرەددی ـــە كاتێ بۆی
ـــەوە  ـــە ئ ـــرێ، چونك ـــز بیگ ـــی هێ ـــەدا بەبەكارهێنان ـــی ن هەوڵ
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ــردە  ــە رووی كـ ــوو، بۆیـ ــەوەوە بـ ــای ئـ ــەرووی توانـ لەسـ
ــەربازێكی  ــد سـ ــاری دا بەچەنـ ــدن. بڕیـ ــڵ و هەلخەڵەتانـ فێـ
كـــەم بچێتـــە ســـەر قەاڵتەكـــە بـــۆ ئـــەوەی والیـــی قـــەاڵت 
ـــەر  ـــی دەستبەس ـــاوی، وال ـــە ن ـــە دەچێت ـــەكا. ك ـــی لێن گومان
ـــە  ـــوژێ و ســـەربازگەكەش دەكەوێت ـــان دەیك ـــرێ ی دەكاو دەیگ
ـــە دەســـت،  ـــەی دەكەوێت ـــە قەاڵتەك ـــی و ئەوكات ـــر كۆنتڕۆڵ ژێ
عیزەددیـــن و هیدیكـــەش دوای ئـــەوە ناتوانـــن دەری بكـــەن. 
بەمـــە هەمـــوو واڵتـــی بـــۆ پـــاك دەبێتـــەوەو خـــۆی دەبێتـــە 

گـــەورەو میركـــوڕی.
مێژوونووســـی حەلـــەب ئیبـــن ئەلعەدیـــم باســـی فێڵەكـــەی 
موزەفەرەددیـــن دەكا كـــە بـــۆ گرتنـــی قەاڵتەكـــە بـــەكاری هێنـــاو 
دەڵـــێ: موزەفەرەددیـــن لەگـــەڵ كۆمەڵێـــك لەســـەربازانی 
حەلـــەب رێككـــەوت بـــۆ گرتنـــی قەاڵتەكـــە. لەژێـــرەوەی 
و هەریەكـــەو شمشـــێرێكی  پۆشـــی  زرێیـــان  جلكەكانیـــان 
ــتنە  ــە گەیشـ ــوون. كـ ــۆی چـ ــان بـ ــت و هەموویـ ــە دەسـ گرتـ
ــە الی  ــن ناردیـ ــتان و موزەفەرەددیـ ــەوێ راوەسـ ــە، لـ پردەكـ
والیـــی قـــەاڵت و پێـــی گـــوت: مـــن لەئەتابـــەگ عزەددینـــەوە 
ــەڵ  ــە لەگـ ــدەكا كـ ــم پێـ ــووەو فەرمانـ ــۆ هاتـ ــراوێكم بـ نووسـ
ـــن  ـــان لەموزەفەرەددی ـــی گوم ـــەالم وال ـــە الت. ب ـــك بێم كۆمەڵێ
دەكا، كـــە ئـــەو پیاوانـــە دەبینـــێ لەگەڵیـــن و وەاڵمـــی دەداتـــەوە 
ـــەر  ـــی دەدا ئەگ ـــاو قەاڵت ـــە ن ـــە بەهاتن ـــا رێگ ـــە تەنی ـــەوەی ك ب
ـــن  ـــەوە موزەفەرەددی ـــێ. ب ـــەڵ نەب ـــی لەگ ـــێ و كەس ـــا ب بەتەنی
ـــە  ـــووە، بۆی ـــكرا ب ـــەی ئاش ـــێ فێڵەك ـــێ و دەزان ـــتی دەچ لەدەس
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ـــەی  ـــەو جێی ـــەوە ئ ـــەوە دەگەڕێت ـــاوی و بەپیاوەكانی ـــە ن ناچێت
ـــێ  ـــا دەب ـــەاڵت دڵنی ـــی ق ـــەوكات والی ـــوون. ئ ـــەوە هاتب ـــە لێی ك
لەگومانەكـــەی و مەبەســـتی موزەفەرەددیـــن. بـــۆ الی عزەددیـــن 
مەســـعوود دەنێـــرێ و ئـــەوەی موزەفەرەددینـــی پێـــی دەڵـــێ. 
ـــی  ـــوە لێ ـــن بەكارەكـــەی زانی ـــی عزەددی ـــن زان كـــە موزەفەرەددی
ترســـا و ناردیـــە الی كـــە پێـــی بڵێـــن مەبەســـتی خـــراپ نەبـــووە 
لەچوونـــە قـــەاڵت و داوای لێبوردنـــی كـــرد كـــە ئـــەو بۆیـــە 
چوویتـــە نـــاو قـــەاڵت بـــۆ ئـــەوەی خـــۆی لەئەلئیســـماعیلیەكان 
)ئەلباتنیەشـــیان پێدەگوتـــرێ( بپارێـــزێ كـــە هەڕەشـــەی 
كوشـــتنیان لێكردبـــوو)1(. عیزەددیـــن نەیویســـت توندیـــی لەگـــەڵ 
ــن  ــا موزەفەرەددیـ ــە ترسـ ــێ چونكـ ــن بەكاربێنـ موزەفەرەددیـ
ـــن-  ـــەختی عیزەددی ـــی سەرس ـــەالحەددین –دوژمن ـــۆ س ـــا ب پەن
ـــە  ـــەب دەبێت ـــەوكات حەل ـــتی و ئ ـــە بندەس ـــۆی باوێت ـــا و خ بب
رێككەوتنێكـــی  خێـــرا  بەڵكـــو  لەدەوڵەتەكـــەی،  بەشـــێك 
لەگـــەڵ عیمادەددینـــی بـــرای كـــردو دەســـتی بـــۆ لەشـــارەكە 
ـــن  ـــە موزەفەرەددی ـــی. ك ـــارەكە رۆی ـــۆ ش ـــن ب ـــەردا. عمادەددی ب
بەهاتنـــی زانـــی، لەشـــارەكە چـــووە دەرێ و گەڕایـــەوە بـــۆ 
ــی  ــەوەی بەرچیغێكـ ــاش ئـ ــەڕڕان، پـ ــۆی، حـ ــارەكەی خـ شـ
لەنێـــوان خـــۆی و عزەددیـــن و موجاهیدەددیـــن لەپەیوەنـــدی 
داكوتـــا. پـــاش ئـــەوەی تـــۆوی دوژمنكاریـــی لەنێـــوان خـــۆی 
و ئەودووانـــە چانـــد، هەســـتی بەلەقبوونـــی پێگەكـــەی كـــرد 

1-  زبدة الحلب، ج2 / لوحة 200 )مخطوط(.
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ــن و  ــتیكرد- عیزەددیـ ــی راسـ ــا –لەخەماڵندنەكەشـ و وای دانـ
موجاهیدەددیـــن لـــەو كردەوەیـــەی خـــۆش نابـــن و بـــەدوای 
ـــە  ـــرا كەوت ـــە خێ ـــەندنەوە. بۆی ـــۆ تۆڵەس ـــن ب ـــدا دەگەڕێ هەلێك
ــێ  ــا دەبـ ــارەی نەمـ ــۆی. چـ ــی خـ ــۆ رزگاركردنـ ــردن بـ كاركـ
لەموســـڵ جودابێتـــەوەو خـــۆی لەپەنـــا ســـەالحەددین بپارێـــزێ 

– دوژمنـــە توندەكـــەی موســـڵ- و بچێتـــە ژێـــر ركێفـــی.
و  عزەددیـــن  لەترســـی  موزەفەرەددیـــن  ئەگەرچـــی 
ــووە  ــەالحەددین و چـ ــردە الی سـ ــای بـ ــن پەنـ موجاهیدەددیـ
ژێـــر ركێفـــی، ئـــەوا هۆیەكـــی دیكـــەی دیاریـــش هەیـــە كـــە 
بـــەرەو ئـــەوەی پاڵنـــا، ئەویـــش تۆڵەســـەندنەوە بـــوو 
راســـتیی  فەرمانـــڕەوای  پێیـــەی  بـــەو  لەموجاهیدەددیـــن 
موســـڵە، چونكـــە لەئیمارەتـــی ئەربلـــی الداوە. بڕیاریـــدا 
ـــەی  ـــڵ تۆڵ ـــی موس ـــەالحەددینی دوژمن ـــی بەس بەپەیوەندیكردن
لێبكاتـــەوە، ئـــەو ســـەالحەددینەی كـــە لەهەمـــان كاتـــدا 

دوژمنێكـــی كەســـیی موجاهیدەددیـــن بـــوو.
موزەفەرەددیـــن هـــەر بەتێكەڵبوونـــی لەگـــەڵ ســـەالحەددین 
نەوەســـتا، بەڵكـــو دەســـتیكردە هانـــدان و پاڵنانـــی بـــۆ 
ئـــەوەی هێـــرش بكاتـــە ســـەر موســـڵ و دەوروپشـــتی و 
ـــە  ـــێ ك ـــی دەدەات ـــی پەیمان ـــرێ، بەخۆش ـــەردا بگ ـــتی بەس دەس
ـــەدژی  ـــە ل ـــەڕانەی دەكا ك ـــەو ش ـــداری ل ـــاو بەش ـــەری دەخ س
ـــەی دەكا.  ـــەالحەددینیش بەقس ـــێنێ. س ـــڵ هەڵیاندەگیرس موس
لەســـاڵی 578دا كـــە ســـەالحەددین گەمـــارۆی شـــاری بەیرووتـــی 
ـــێ،  ـــتەكانی دەربێن ـــت خاچپەرەس ـــەوەی لەدەس ـــۆ ئ ـــوو ب داب
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موزەفەرەددیـــن نامـــەی بـــۆ دەنێـــرێ كـــە » لەگەڵـــی دەبـــێ 
ــێ  ــتنی دەداتـ ــی سەرخسـ ــدەوێ و گفتـ ــەی خۆشـ و دەوڵەتەكـ
ئەگـــەر لەفـــورات پەڕیـــەوەو واڵتەكـــەی )واڵتـــی بنەماڵـــەی 
زەنگـــی لەجەزیـــرەو موســـڵ( لەبەرچـــاو خۆشـــدەكاو هانـــی 
و  دێلـــێ  بەجـــێ  بەیـــرووت  بیگاتـــێ. ســـەالحەددین  دەدا 
نامەبەرانـــی موزەفەرەددینـــی بـــۆ دەچـــن كـــە هانـــی دەدەن 

بـــێ. ئەوجـــا ســـەالحەددین بـــۆی دەچـــێ«)1(.
نووســـینەكەی  بەشـــێوازە  ئەســـفەهانی  عیمادەددینـــی   
بـــۆ  موزەفەرەددیـــن  هاندانەكـــەی  دەقـــی  )ســـەجەع( 
بەســـەر  دەســـت  ئـــەوەی  بـــۆ  دێنێتـــەوە  ســـەالحەددین 
واڵتـــی عیزەددینـــدا بگـــرێ، لەوانـــەش موســـڵ و دەڵـــێ: 
ــەالحەددین:  ــە بەسـ ــوت، واتـ ــوڵتانی گـ ــن بەسـ موزەفەرەدیـ
ــۆ  ــەڕڕان( و بـ ــە )حـ ــۆم لـ ــی تـ ــداری گەرمـ ــی دیـ زۆر ئەڤینـ
ـــەوڵ  ـــۆ ه ـــۆ ت ـــووم. ب ـــە)رەی( زۆر تێن ـــت ل گەیشـــتن بەخزمەت
ـــەربەئێوە  ـــی س ـــی و دنیای ـــانی ئایین ـــە بەكەس ـــن چونك دەدەی
ئاوەدانـــەو )رەهـــا(ش ئەوەنـــدە زەحمـــەت نیـــەو )رەققـــە(ش 
بـــەو ناســـكیەی مافـــی تـــۆی تێدایـــەو )خابوور(یـــش چاوەڕێـــی 
تۆیـــەو )دارا(ش ماڵـــی خۆتـــەو )نوســـێبین( هـــەر چارەنووســـی 
تۆیـــە و موڵكـــی )موســـڵ( دەتگەیەنێتـــە پاشـــایەتی، ئـــەوە 
ــدا  ــەو دەقەیـ ــن لـ ــە«)2(. عیمادەددیـ ــدن نیـ ــی خۆگنخانـ كاتـ

1- الكامل، ب9 / ل156.
2- الروضتین، ب2 / ل30.
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ـــن  ـــە موزەفەرەددی ـــێ ك ـــرە دێن ـــی لەجەزی ـــی زەنگ ـــاوی واڵت ن
هانـــی ســـەالحەددین دەدا بیگـــرێ، ئەوانیـــش: حـــەڕڕان، 
رەهـــا، رەققـــە، خابـــوور، دارا و نوســـێبینە، ســـەرباری 
ــەالحەددین  ــن لەسـ ــی موزەفەرەددیـ ــە زۆرلێكردنـ ــڵ. كـ موسـ
دووبـــارە دەبێتـــەوەو ســـەالحەددین دڵنیـــا دەبـــێ لەپشـــتیوانیی 
موەفەرەددیـــن بـــۆی، بەیـــرووت بەجێدێلـــێ و بـــۆ جەزیـــرە 
ـــن  ـــەوە موزەفەرەددی ـــورات دەپەڕێت ـــاری ف ـــە لەڕووب دەچـــێ. ك
لەگەڵـــی كۆدەبێتـــەوەو تێكەڵـــی دەبـــێ و دەچێتـــە ژێـــر ركیفـــی. 
بەمـــە موزەفەرەددیـــن دەگـــۆڕێ بـــۆ دوژمنێكـــی موســـڵ. پاشـــان 
ـــە  ـــرە ك ـــارەكانی جەزی ـــی ش ـــتدەكا بەگرتن ـــەالحەددین دەس س
موڵكـــی بنەماڵـــەی زەنگـــی و هیدیكـــەن لەمیرەكانـــی جەزیـــرە. 
موزەفەرەددینیـــش لەگەڵـــی و لەنـــاو رێزەكانـــی ســـوپاكەی 
ـــەڵ  ـــرێ، لەگ ـــا دەگ ـــە ســـەالحەددین شـــاری رەه ـــێ. ك دەجەنگ
ئـــەوەی لەبندەســـتیەتی لەشـــاری حـــەڕڕان، دەیانداتـــە 
موزەفەرەددیـــن، بـــەوەش دابڕێنراوەكانـــی زۆر دەبـــن و لەگـــەڵ 
ئـــەوەدا پێگەكـــەی بەرزتـــر دەبـــێ. دوای ئـــەوەی ســـەالحەددین 
ـــوور، نوســـێبین  ـــە، خاب ـــە: رەقق ـــە ل دەســـت بەســـەر هەریەك
ــەكام واڵت  ــە لـ ــی دەكا كـ ــژ بەهاوڕێیەكانـ ــرێ، راوێـ دا دەگـ
لەواڵتەكانـــی بنەماڵـــەی زەنگیـــەوە دەســـت پێبـــكا بـــۆ 
ـــرەی  ـــان جەزی ـــەنگال ی ـــان ش ـــڵەوە ی ـــا لەموس ـــان. ئای گرتنی
ئیبـــن عومـــەر.؟ بیـــروڕاكان لـــەوەدا جیـــاواز دەبـــن: بـــەاڵم 
موزەفەرەددیـــن، ســـەالحەددین قایـــل دەكا كـــە پێویســـتە 
ـــان دەكا،  ـــەال ئاس ـــەی ل ـــكاو گرتنەك ـــت پێب ـــڵەوە دەس لەموس
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چونكـــە بەخەماڵندنـــی خـــۆی هـــەردوو خاوەنەكـــەی عیزەددیـــن 
و موجاهیدەددیـــن قایمـــاز لەبارێكـــی ئەوەنـــدە الوازدان كـــە 
ــەر دوای  ــان هـ ــرن و هەردووكیـ ــتارەكەی ناگـ ــەی كوشـ بەرگـ
ــتەوە  ــان بەدەسـ ــان خۆیـ ــن یـ ــڵ، هەڵدێـ ــی موسـ گەمارۆدانـ
دەدەن یـــان تەنانـــەت هەركـــە دەبیســـتن ســـوپا بۆیـــان دەچـــێ.
–ئامـــۆزای  شـــێركۆ  كـــوڕی  مەحمـــوودی  ناســـرەددین 
ســـەالحەددین- پشـــتی رایەكـــەی موزەفەرەددیـــن دەگـــرێ 
چونكـــە رێككەوتنێكـــی پێشـــتر لەنێـــوان ســـەالحەددین و 
ناســـرەددین هەبـــووە كـــە ئەگـــەر ســـەالحەددین موســـڵی 
ـــەك  ـــڕە پارەی ـــەر ب ـــڕێ، لەبەرامب ـــۆ ناســـرەددینی داب گـــرت ب
كـــە ســـااڵنە بیداتـــێ. كـــە ســـەالحەددین بینـــی موزەفەرەددیـــن 
دەكـــەن.  موســـڵ  لەگرتنـــی  حـــەز  زۆر  ناســـرەددین  و 
بەهاوڕێیەتیـــی موزەفەرەددیـــن بـــۆی چـــوو و گەمـــارۆی 
و  نەیتوانـــی  لەبـــەر تۆكمەیـــی و خۆڕاگریـــی  بـــەاڵم  دا 

گەڕایـــەوە)1(.
و  ســـەالحەددین  نێـــوان  پەیوەندیـــی  581دا  لەســـاڵی 
موزەفەرەددیـــن تێكدەچـــێ، بەجۆرێـــك ســـەالحەددین دەیگـــرێ 
ـــن زۆر  ـــدە موزەفەرەددی ـــەوە، هەرچەن ـــە بەندیخان و دەیخات
بەشـــەوق بـــوو بـــۆ سەرخســـتنی لـــەدژی بنەماڵـــەی جەنگـــی. 
ـــدی  ـــك بەن ـــد مانگێ ـــۆ چەن ـــەالحەددین ب ـــدا س ـــەڵ ئەوەش لەگ
كـــرد چونكـــە گومانێكـــی لـــێ كردبـــوو، بـــەاڵم موزەفەرەددیـــن 

1-  الروضتین، ب2 / ل30.
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هـــەر رقـــی لەخاوەنـــی موســـڵ و موجاهیدەددیـــن هەڵگرتبـــوو 
و دیویســـت بەكەپوو)لووت(بڕیـــن دەوڵەتـــی موســـڵ نەیەڵـــێ. 
ــەر  ــۆ سـ ــەكەی بـ ــەالحەددین لەهێرشـ ــە سـ ــەوەی كـ لەوكاتـ
موســـڵ لەســـاڵی 578 شكســـتی هێنـــا، موزەفەرەددیـــن 
ــی دیكـــەش  ــەوەی چەندجارێكـ ــۆ ئـ ــی دەدا بـ ــەردەوام هانـ بـ
دەســـت پێبكاتـــەوە بـــۆ گرتنـــی. لەســـاڵی 581دا موزەفەرەددیـــن 
نامەیەكـــی بەدەســـتی نێردراوێـــك بـــۆ ســـەالحەددین نـــارد 
تێیـــدا هانـــی دەدا جارێكـــی دیكـــە هـــەوڵ بداتـــەوە بـــۆ دەســـت 
بەســـەراگرتنی موســـڵ. نێردراوەكـــە نامـــەی موزەفەرەددیـــن 
ــە  ــەر كـ ــە سـ ــی داوێتـ ــەالحەددین و ئەوەشـ ــە سـ دەگەیەنێتـ
موزەفەرەددیـــن گفـــت دەداتـــە ســـەالحەددین هەرچیەكـــی 
ـــۆ خـــۆی و ســـوپاكەی  ـــێ لەخەرجـــی و خـــۆراك ب پێویســـت ب
دابینـــی دەكا هەركـــە لەفـــورات دەپەڕێتـــەوە، ئامادەشـــە 
پەنجـــا هـــەزار دینـــاری بداتـــێ كـــە گەیشـــتە حـــەڕڕان. 
ــرێ،  ــڕ دەگـ ــڵ گـ ــی موسـ ــۆ گرتنـ ــەالحەددین بـ ــا سـ ئەوجـ
ــتبۆوە  ــفی پێگەیشـ ــن یوسـ ــی زەینەددیـ ــش گلەییـ بەتایبەتیـ
كـــە موجاهیدەددیـــن دەســـتدرێژیی كردۆتـــە ســـەر واڵتەكـــەی. 
ســـوپایەكی ئامادەكـــردو بـــەرەو دیمەشـــق چـــوون بـــۆ گرتنـــی 
ـــەاڵم  ـــوو. ب ـــا ب ـــش دڵنی ـــەی موزەفەرەددینی موســـڵ و لەگفتەك
ــن  ــەی موزەفەرەددیـ ــی لەوانـ ــەڕڕان، هیچـ ــتە حـ ــە گەیشـ كـ
ـــە  ـــی، بۆی ـــوو نەبین ـــی پێداب ـــەی گفت ـــەر زاری نێردراوەك لەس
تووشـــی گومـــان بـــوو لەمەبەســـتەكەی و وای باوەڕكـــرد 
كـــە بـــەرەو خاوەنـــی موســـڵ شـــكاندوویەتیەوەو دەیـــەوێ 
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تووشـــی بـــكا. دوژمنانـــی موزەفەرەددیـــن هەلـــی گومانكردنـــی 
تووشـــكردنی  دەســـتیانكردە  قۆزتـــەوەو  ســـەالحەددینیان 
لـــەالی، هەتـــا دڵیـــان لێـــی پڕكـــرد. هەمـــوو ئەوانـــە و 
موزەفەرەددیـــن هێشـــتا هـــەر ســـوێند دەخـــوا كـــە لەســـەر 
ـــڵ و  ـــەوەو دژی موس ـــەڵ ئ ـــەوەو لەگ ـــۆی ماوەت ـــەی خ گفتەك
خاوەنەكەیەتـــی. ئەوەشـــی كـــە نێردراوەكـــەی خســـتبوویە 
ملـــی، ئـــەوا بەفەرمانـــی ئـــەو نەبـــووەو هیچـــی لەبـــارەوە 
نازانـــێ، بـــەاڵم ســـەالحەددین بـــەوە بـــاوەڕی نەكـــرد و 
گرتـــی و خســـتیە بەندیـــەوە هەتـــا راســـتیی كارەكـــەی بـــۆ 

دەردەكـــەوێ.
هەندێـــك لەنزیكەكانـــی ســـەالحەددین گوتیـــان بیكـــوژە، 
ــەی  ــەو میرانـ ــەوەی ئـ ــی ئـ ــت لەترسـ ــەو نەیكوشـ ــەاڵم ئـ بـ
ــە  ــەوە، چونكـ ـــی هەڵگەڕێنـ ــەربەون لێ ـــە سـ ــرەی ك جەزیـ
ــی  ــن پێشكەشـ ــە موزەفەرەددیـ ــن كـ ــە دەزانـ ــەو خزمەتانـ بـ
ــەی  ــەو واڵتانـ ــی ئـ ــی گرتنـ ــوو لەكاتـ ــەالحەددینی كردبـ سـ
جەزیـــرەی كـــە دەســـتی بەســـەردا گرتبـــوون. ســـەالحەددین 
لەگرتنـــی موزەفەرەددیـــن درێـــژەی نـــەدا، چونكـــە هەركـــە 
ــی  ــن لەالیەنگیریـ ــە موزەفەرەددیـ ــرد كـ ــكرای كـ رۆژگار ئاشـ
ـــی  ـــێ و دڵ ـــی دای ـــردو پاداشیش ـــەرەاڵی ك ـــتگۆیە، ب ـــۆی راس ب
چاكـــردەوەو »گەڕاندیـــەوە بـــۆ ســـەر یاســـاكەی لەرێـــز و 

ــین«)1(. بەخشـ

1- الكامل، ب9 / ل 167.
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 ســـەالحەددین بەســـوپاكەیەوە لەحەڕڕانـــەوە بـــەرەو موســـڵ 
رۆیـــی بـــۆ گەمارۆدانـــی كـــە موزەفەرەددیـــن و زەینەددیـــن 
یوســـفی بـــرای لەگـــەڵ بـــوو. ســـەالحەددین گەمـــارۆی خســـتە 
ســـەر شـــارەكەو موزەفەرەددیـــن و براكـــەی لەســـەربازگەكەی 
لـــەالی رۆژهـــەاڵت لەگـــەڵ هەندێـــك لەفەرماندەكانـــی دیكـــەی 
ـــرێ،  ـــارەكە بگ ـــی ش ـــەالحەددین نەیتوان ـــەاڵم س ـــن، ب دابەزی
ــاری  ــە بڕیـ ــدا، بۆیـ ــد روویـ ــتارێكی تونـ ــدە كوشـ هەرچەنـ
دا بەجێـــی بێلـــێ، چونكـــە شـــتێكی تـــازە پەیـــدا بـــوو كـــە 
ـــی  ـــش مردن ـــی الدا)1(. ئەوی ـــی لێ ـــی كات ـــۆ ماوەیەك ـــرد ب وایك
شـــا ئەرمەنـــی كـــوڕی ســـەگمان خاوەنـــی ویالیەتـــی )خـــەاڵت( 
ـــی  ـــڵ. خاوەن ـــەر موس ـــۆ س ـــوو ب ـــارۆی ســـەالحەددین ب و گەم
خـــەاڵت كەســـی لەپـــاش بەجـــێ نەمـــا فەرمانڕەواییـــی 
ویالیەتەكـــەی وەربگـــرێ، بۆیـــە شەمســـەددین موحەمـــەدی 
كـــوڕی یەڵـــدز خاوەنـــی واڵتـــی هەمـــەدان چـــاوی تێبـــڕی و 
بڕیـــاری دا دەســـتی بەســـەردا بگـــرێ. كـــە ئـــەو بڕیـــارەی 
شەمســـەددین گەیشـــتە بەرپرســـانی خـــەاڵت، ناردیانـــە 
الی ســـەالحەددین و هاواریـــان بـــۆ بـــردو رادەســـتكردنی 
واڵتەكەیـــان نیشـــاندا. پێیـــان داگـــرت كـــە بەخێرایـــی و پێـــش 
هاتنـــی شەمســـەددین بیانگاتـــێ. ئەوكاتـــە ســـەالحەددین 
بڕیـــاری دا موســـڵ بەجـــێ بێلـــێ و بەســـوپاكەیەوە بـــەرەو 
خـــەاڵت رۆیـــی و موزەفەرەددیـــن و ناســـرەددین محەمـــەدی 

1- سیرة صالح الدین االیوبي، ل 54.
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ــوپا  ــك سـ ــەركردایەتیكردنی كۆمەڵێـ ــێركۆی بەسـ ــوڕی شـ كـ
نـــارد و فەرمانـــی پێكـــردن لەنزیكتریـــن رێـــگاوە بـــۆی 
ــەاڵم  ــێ، بـ ــەددین بیگەنـ ــش شەمسـ ــەوەی پێـ ــۆ ئـ ــڕۆن بـ بـ
كـــە لەخـــەاڵت نزیـــك بوونـــەوە، بەرپرســـەكانی ئـــەوێ 
ـــرد  ـــان ك ـــان لێی ـــن و داوای ـــنوورەكەی ببەزێن ـــت س نەیانهێش
ـــەدا  ـــەڕن(. لەوكات ـــرا )ق ـــی دەگوت ـــە پێ ـــەزن ك لەشـــوێنێك داب
شەمســـەددینیش لەشـــارەكە نزیـــك بـــۆوە. كـــە بینـــی ســـوپای 
ـــا  ـــەدوور دان ـــووە، ســـەربازگەی ل ســـەالحەددین پێشـــی كەوت

و نزیكـــی نەبـــۆوە.
لەڕاســـتیدا بەرپرســـانی خـــەاڵت نامـــەی بەفرتوفێڵیـــان 
بـــۆ ســـەالحەددین نـــارد بـــۆ ئـــەوەی شەمســـەددینی كـــوڕی 
یەڵـــدزی پـــێ بترســـێنن و ركابەرێكـــی بەهێـــزی بـــۆ دانێـــن 
پێشـــتر  ئـــەوان  چونكـــە  ســـەالحەددینە،  ئەویـــش  كـــە 
ـــتن و  ـــەری بوەس ـــتار بەرامب ـــن لەكوش ـــە ناتوان ـــی ك دەیانزان
ـــدە  ـــتی، هەرچەن ـــە دەس ـــەوە دەكەوێت ـــان بەدڵنیایی واڵتەكەی
ـــەوە  ـــەر ئ ـــەن. لەب ـــی لێبك ـــەن و بەرگری ـــەڵ بك شەڕیشـــی لەگ
ــەن،  ــارەدا بیكـ ــتێك لەوبـ ــترین شـ ــە باشـ ــی كـ ــان بینـ وایـ
ئەوەیـــە كـــە بەچەنـــد مەرجێـــك كـــە مافیـــان زۆر پێشـــێل 
نـــەكا، لەگەڵـــی رێككـــەون. ئەوەشـــیان بـــۆ ناچێتـــە ســـەر 
تەنیـــا مەگـــەر ســـەالحەددینی لەپێـــش دانێـــن كـــە ركابەرێكـــی 
بەترســـە بـــۆی. پالنەكەیـــان ســـەری گـــرت و شەمســـەددین 
ـــان رێككـــەوت كـــە خۆیـــان پێـــی  ـــرا بـــەو مەرجانـــە لەگەڵی خێ
قایـــل دەبـــن. ئەوجـــا ملكەچیـــی خۆیـــان دوور لەســـەالحەددین 
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بـــۆی راگەیانـــد. ســـەالحەددین ناچـــار بـــوو لەخـــەاڵت 
بگەڕێتـــەوە دوای دانووســـان لەنێـــوان ئـــەو و شەمســـەددین 

كـــە مێژوونووســـان ناوەڕۆكەكەیـــان بـــاس نەكـــردووە)1(.
وادەردەكـــەوێ شكســـتی ســـەالحەددین لەخـــەاڵت بڕیـــاری 
گرتنـــی موســـڵی لـــەال بەهێزتـــر كردبـــێ كـــە دەبـــێ بەهـــەر 
ـــی-  ـــۆش بەختی ـــەوەش –لەخ ـــرێ. ئ ـــەر بیگ ـــێ ه ـــك ب نرخێ
دەردەكـــەوێ كـــە عزەددیـــن مەســـعوود بێئومێـــد دەبـــێ 
ــوڕە  ــەالحەددین مكـ ــێ سـ ــە دەبینـ ــارەكە كـ ــتنی شـ لەپاراسـ
لەســـەر گرتنـــی. هەركـــە بینـــی ســـەالحەددین بـــۆی گەڕایـــەوە 
ـــە  ـــتا ك ـــەڵ بەس ـــتیی لەگ ـــی ئاش ـــدا، رێككەوتنێك ـــارۆی ب گەم
بەپێـــی مەرجەكانـــی دەبێتـــە یەكێـــك لەملكەچەكانـــی)2(. 
بەمـــەش موســـڵ وەكـــو دەوڵەتێكـــی ســـەربەخۆ بوونـــی 
ــی  ــن دەروونـ ــە موزەفەرەددیـ ــەوەی كـ ــتدا. ئـ ــۆی لەدەسـ خـ
ـــی  ـــۆوە، تووڕەییەكان ـــی هێورب ـــوو و گرژیەكان ـــراوان ب ـــێ ف پ
كـــە  دامركایـــەوە  دوژمنـــی  قایمـــازی  لەموجاهیدەددیـــن 

ــوو. ــەی الیدابـ ــەر ئیمارەتەكـ ــی لەسـ بەناحەقـ

1- الكامل، ب9 / ل 167.
2- الكامل، ب9 / ل170.
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بەشی پێنجەم 
موزەفەرەددین لەئەربل
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لەســـەر  قســـەكردن  لەكاتـــی  دووەمـــدا  لەبەشـــی 
ــاڵی 586 بەنەخۆشـــی،  ــان لەسـ زەینەددیـــن یوســـف گوتمـ
ــرد.  ــوو، مـ ــەككا بـ ــەالحەددین لەعـ ــەربازگەی سـ ــە لەسـ كـ
مێژوونووســـەكان دەڵێـــن موزەفەرەددینـــی بـــرای لەكاتـــی 
نەخۆشـــیەكەی بەردەســـتیی دەكـــرد. كـــە زەینەددیـــن دەمـــرێ، 
موزەفەرەددیـــن داوا لەســـەالحەددین دەكا كـــە ئیمارەتـــی 
ئەربـــل و ئـــەو واڵتانـــەی كـــە لەبندەســـتی بـــرای بـــوو بیداتـــێ، 
ـــرێ  ـــتی هەڵدەگ ـــرەی بندەس ـــی جەزی ـــش دەســـت لەواڵت ئەوی
بـــۆی كـــە لەهەریەكـــە لـــە: حـــەڕڕان، رەهـــا، سمســـیات بـــوو 
ـــێ. ســـەالحەددین  ـــەزار دیناریشـــی ســـااڵنە دەدات ـــا ه و پەنج
وەاڵمـــی داوایەكـــەی دەداتـــەوەو باڵوكراوەیـــەك بەپێدانـــی 
ئەربـــل و ئـــەو واڵتانـــەی پێیـــەوە لـــكاون باڵودەكاتـــەوەو 
بەنـــاو هەمـــوو واڵتانـــی ئیســـالمیدا دەگێـــڕێ بـــۆ ئـــەوەی 
موزەفەرەددیـــن  كـــە  بزانـــن  ئەربـــل  دراوســـێیەكانی 
یەكێـــك لەمیرەكانـــی ئـــەوەو ئەربلیـــش هـــەر بەشـــێكە 
لەدەوڵەتەكـــەی. ســـەالحەددین كۆپیـــەك لەباڵوكراوەكـــەی 
دەنێـــرێ بـــۆ عزەددیـــن مەســـعوودی خاوەنـــی موســـڵ بـــۆ 
ـــە  ـــرێ ك ـــش نازان ـــێ. بەدووری ـــەی بگەیەنیت ـــەوەی هەواڵەك ئ
ــك  ــێ كاتێـ ــەالحەددین كردبـ ــی لەسـ ــن داوای ئەربلـ عزەددیـ
كـــە بەمردنـــی زەینەددینـــی زانیـــوە، بـــەاڵم ســـەالحەددین 
ئـــەو داوایـــەی وەاڵم نەداوەتـــەوە. ئـــەوە لەباڵوكراوەكـــەدا 
هاتـــووە: »گومانـــی تێـــدا نیـــە كـــە بزانـــن زەینەددیـــن چـــۆوە 
ــان  ــی تێكۆشـ ــە لەڕێـ ــەو كـ ــی ئـ ــر دلۆڤانیـ ــوداو ژێـ الی خـ
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بـــوو لەپێنـــاوی و سوپاســـگوزاریی بـــۆ نیعمەتەكانـــی، ئـــەو 
یەكێـــك بـــوو لـــەو خۆشـــبەختانەی كـــە خـــودا پێیدابـــوو، 
)ئـــەوەی بـــۆ خـــوداو پێغەمبەرەكـــەی لەماڵـــی كـــۆچ بـــكا 
ــە()1(.  ــەر خوایـ ــتەكەی لەسـ ــەوا پاداشـ ــرێ ئـ ــان بمـ و پاشـ
چەنـــدە دڵ بـــەو كارەســـاتە تونـــدەو دەروون بەنەمانـــی 
ئـــەو گەنجـــە كـــزە. پـــەروەردە و پایەبەرزیـــی پێـــوە دیـــار 
ـــەوەی  ـــش ئ ـــردەوە پێ ـــەاڵم خـــودای گـــەورە بۆخـــۆی ب ـــوو ب ب
ـــدا  ـــی دڕب ـــناییەكەی تاریك ـــەون و رۆش ـــی دەرك كاریگەریەكان
و ئـــەو لەوێژدانـــدا نهێنیەكانـــی شـــاردراونەتەوە. ئـــەو 
ـــا  ـــی حەفت ـــی لەوەت ـــی ئەتابەگ ـــە بەشـــێكە لەماڵ ـــەی ك ئەربل
ســـاڵە لەدەســـت بنەماڵـــەی زەینیـــە، كـــە رێكیـــان خســـتووەو 
فەرمانڕەواییەكـــی باشـــیان كـــردووە، بۆیـــە وامـــان بینـــی 
كـــە لەدەســـتی ئـــەوان دەرنەچـــێ و كەســـی دیكـــە نەیكاتـــە 
هـــی خـــۆی. میـــری پایەبەرزیـــش موزەفەرەددیـــن دەبێتـــە 
ـــی  ـــی وەســـیەتی باوك ـــە و بەپێ ـــەو ماڵ ـــزەری ئ ـــەورەو پارێ گ
ئـــەو لەپێشـــترە، بۆیـــە شـــوێنی براكـــەی دەگرێتـــەوە«)2(. 
ـــل  ـــە ئەرب ـــن دەچێت ـــە دەردەچـــێ موزەفەرەددی ـــە باڵوكراوەك ك

و لەمانگـــی زیلحیججـــەی ســـاڵی 586 دەگاتـــە نـــاوی)3(.
دەنگـــۆی ئـــەوە باڵوكرایـــەوە كـــە موزەفەرەددیـــن بەژەهـــر 
براكـــەی لەكاتـــی نەخۆشـــیەكەیدا كوشـــتووەو بەمردنـــی 

1- سورة النساء، آیة 99.
2- الروضتین، ب2 / ل164.

3- مراة الزمان، ب8 / ل 406.



258

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

دڵخۆشـــیی نیشـــان داوە. تاكـــە ئـــەو كەســـەی كـــە ئـــەو 
ــەر  ــە لەسـ ــە كـ ــن جۆزیـ ــیبت ئیبـ ــەوە سـ ــەیەی گێڕاوەتـ قسـ
مردنـــی زەینەددیـــن لەســـەربردەی ژیانـــی دەڵـــێ: »..لـــەالی 
دەگوتـــرێ  دەكـــرد.  بـــۆ  نەخۆشـــەوانیی  بـــوو  براكـــەی 
ژەهـــری دەرخـــوارد داوە بۆیـــە مـــردووە. ئـــەو نیشـــانانەش 
ـــەی  ـــی بەمردنەك ـــە گوێ ـــوون چونك ـــدا دەركەوت لەموزەفەرەددین
نـــەداوەو خەمـــی لـــێ نەخـــواردووە«)1(. مێژوونووســـی ســـەردەم 
و ئەوكەســـەی كـــە پەیوەندیەكـــی تونـــدی بەموزەفەرەددیـــن 
ـــەو  ـــووەو ئ ـــفەهانی ب ـــادی ئەس ـــووە، عیم ـــەوە هەب و براكەی
ـــت  ـــت راس ـــرای پش ـــی ب ـــۆ مردن ـــی ب ـــەی موزەفەرددین بێخەمی
ــردووە  ــار نەكـ ــی تۆمەتبـ ــەاڵم موزەفەرەددینـ ــەوە، بـ كردۆتـ
ــاوی  ــۆش نـ ــو دەنگگـ ــر و وەكـ ــەی بەژەهـ ــتنی براكـ بەكوشـ
ناهێنـــێ. ئەگـــەر ئـــەو رووداوە راســـت بوایـــە ئـــەوا پشـــتگوێی 
مردنـــی  لەســـەر  لەقســـەكردنی  ئەلعیمـــاد  نەدەخســـت. 
زەینەددیـــن دەڵـــێ: »..زوو چووینـــە الی موزەفەرەددیـــن 
بـــۆ سەرەخۆشـــیی براكـــەی و وامانزانـــی خەمبـــارە بۆیـــە 
دڵمـــان دەدایـــەوە، بـــەاڵم ئـــەو هیـــچ ئـــاگای لەپرســـە نەبـــوو 
ـــا  ـــەی بەجێم ـــاش براك ـــە لەپ ـــوو ك ـــە ب ـــی ئەوان ـــەر خەریك ه
ــتبوو و  ــەی دانیشـ ــە مردووەكـ ــەی برایـ ــوون و لەچادرەكـ بـ
ـــك  ـــرد و كۆمەڵێ سەرپەرشـــتیی پاراســـتنیی زۆر بەباشـــی دەك
ـــردن و  ـــدەوەو پەلـــەی لێك ـــی گـــرت و خســـتنیە بەن لەمیرەكان

1-  الروضتین، ب2 / ل 164.
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پشـــتگوێی نەخســـتن، لەوانـــە ســـارمەددین كـــوڕی بەلداجیـــی 
ــارێكی  ــەر شـ ــا هـــی هـ ــز. هەروەهـ میـــری )قەاڵتـــی( خەفتیـ
كـــە قەاڵتـــی هەبـــوو بـــۆ ئـــەوەی دڵنیابـــێ لەملكەچیـــی 
بـــۆی«)1(. هاوچەرخێكـــی دیكـــەی رووداوەكـــە كـــە ئیبـــن 
ـــەر  ـــاوە. ئەگ ـــاو نەهێن ـــەی ن ـــەو تۆمەت ـــە ئ ـــیری جەزری ئەس
ئێمـــە بمانـــەوێ بێالیـــەن بوەســـتین لەتۆمەتباركردنـــی 
ــە  ــەوا نـ ــەی، ئـ ــی براكـ ــن لەژەهرخواردكردنـ موزەفەرەددیـ
ڕەتـــی دەكەینـــەوەو نـــە پشتگیریشـــی دەكەیـــن، بەڵكـــو 

ــتین. ــگ دەوەسـ ــەری بێدەنـ بەرامبـ
 ئەگـــەر بشـــمانەوێ پشتڕاســـتی بكەینـــەوە دەتوانیـــن، چونكە 
ـــدا  ـــەوادە فەرمانڕەواكان ـــاو خان ـــە لەن ـــەو تاوانان ـــەی ئ نموون
دووبـــارە دەبـــۆوە. زۆرجـــار بـــووە بـــرا بـــرای كوشـــتووەو 
بـــاوك كوڕەكـــەی و كـــوڕ باوكـــی لەپێنـــاو موڵـــك و دەســـەاڵت 

ـــتووە. كوش
ئەگـــەر بمانـــەوێ ئـــەو تۆمەتـــەی رەتكەینـــەوە ئـــەوا 
ئـــەوەش دەتوانیـــن، بـــەوەی بەڵگـــەی وا بێنینـــەوە كـــە 
جێـــی بـــاوەڕ بـــێ. یەكەمیشـــیان: شـــێوازی ئـــەو گومانـــەی 
كـــە ئیبـــن جـــۆزی لەهەواڵەكەیـــدا دەســـتی پێكـــردووە، 
ـــن  ـــارەی موزەفەرەددی ـــەوەی لەب ـــن(ە. ئ ـــەی )دەڵێ ـــش وت ئەوی
زانرابـــوو ئـــەو ئایینداریـــەی بـــوو كـــە دووری دەخســـتەوە 
لەئەنجامدانـــی ئـــەو جـــۆرە تاوانـــە ناشـــیرینانە. لەوەشـــەوە 

1- الكامل، ب9 / ل 320.
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كـــە موزەفەرەددیـــن ئەگـــەر بیویســـتبایە براكـــەی خـــۆی 
ـــوون  ـــەو كاتـــەی كـــە لەگـــەڵ ســـەالحەددین ب ـــەوا ئ بكـــوژێ، ئ
لەشـــەڕی موســـڵ لەســـاڵی 581دا، ئـــەوكات موزەفەرەددیـــن 
دەیتوانـــی بەتیرێـــك یـــان نێزەیـــەك لێیـــداو بیكـــوژێ و 
كەســـیش لەنـــاو جەنجاڵیـــی شـــەڕدا نەیدەدیـــت و ئـــەو پێنـــج 

ســـاڵەش چاوەڕێـــی نەدەكـــرد.
ـــە  ـــن ك ـــە دەچی ـــەو دەنگۆی ـــتنەوەی ئ ـــە رووەو بەدرۆخس ئێم
ـــە  ـــتێ ك ـــەوە دەبەس ـــت ب ـــار دەكاو پش ـــن تۆمەتب موزەفەرەددی
هـــەر خـــۆی خزمەتـــی كـــردووە لەكاتـــی نەخۆشـــكەوتنیدا. 
بـــەڕای ئێمـــە بوونـــی موزەفەرەددیـــن لەگـــەڵ براكـــەی 
ـــن  ـــو وای دادەنێی ـــتوویەتی، بەڵك ـــەو كوش ـــە ئ ـــای ئەوەنی مان
مردنەكـــەی لەئەنجامـــی نەخۆشـــیەكی تونـــد بـــووە لەشـــوێنێك 
كـــە چارەســـەریی باشـــی لێنەبـــووە كـــە گۆڕەپانـــی شـــەڕە. 
هەروەهـــا بـــۆ ئـــەوە دەچیـــن كـــە دەنگۆیەكـــە لەدەمـــی هەندێـــك 
ـــردووەو  ـــن ب ـــان بەموزەفەرددی ـــە ئێرەیی ـــەوە ك ـــەس باڵوبۆت ك
دوژمنـــی بـــوون و ئەوەیـــان بەهـــەل زانیـــووە كـــە زانیبوویـــان 
البردنـــی موزەفەرەددیـــن لەئیمارەتـــی ئەربـــل و دانانـــی 
ــن و  ــەر موزەفەرەددیـ ــووە لەسـ ــی هەبـ ــەی، كاریگەریـ براكـ

بـــووە هـــۆی لێكدابڕانـــی لەبراكـــەی. 
لەهەڵوێســـتی  دروســـت  بەشـــێوەیەكی  ئـــەوەی  بـــۆ 
موزەفەرددیـــن و رەفتارەكانـــی بگەیـــن، ئـــەو رەفتارانـــە 
رەتدەكەینـــەوە بـــۆ ئـــەوەی بتوانیـــن بڕیارێكـــی راســـت 
رەفتارەكانـــی  بدەیـــن.  لـــەدژی  یـــان  لەبەرژەوەنـــدی 
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موزەفەرەددیـــن وەكـــو لەهەواڵەكـــەی ســـیبت ئیبـــن جـــۆزی 
و مێژوونووســـانی دیكـــەوە هاتـــووە: گوێنەدانـــی بـــووە 
بەمردنـــی برایەكـــەی و خەریكـــی كۆكردنـــەوەی ئـــەوەی 
لەســـەربازگەكەی بـــرای هەبـــووە لەشـــتەكان و گرتنـــی 
كۆمەڵێـــك لەمیرەكانـــی براكـــەی، لەوانـــەش ســـاریمەددین 

كـــوڕی بەڵداجیـــی میـــری قەاڵتـــی خەفتیـــز.
ـــەو  ـــی ئ ـــێ ماف ـــەوا دەب ـــن، ئ ـــدا بگەڕێی ـــەدوای حەق ـــەر ب ئەگ
ـــش  ـــژووەوە، ئەوی ـــاو مێ ـــووە ن ـــاوی چ ـــە ن ـــن ك ـــاوە بدەی پی
بـــەوەی كـــە هـــۆكاری ئـــەو رەفتارانـــە روون بكەینـــەوە كـــە 
جێـــی سەرســـوڕمانن چونكـــە مێژوونووســـە هاوچەرخـــەكان 
لەتێگەیشـــتنی شـــێوازە ئاشـــكراكەی ســـەردەمەكە كورتیـــان 
هێنـــاوە. ســـەبارەت بەگوێنەدانـــی موزەفەرەددیـــن بەمردنـــی 
براكـــەی، ئێمـــە قســـەكردن لەســـەری بـــۆ ئەوكاتـــە دوا 
دەخەیـــن تـــا دوو رەفتارەكـــەی دیكـــەی دووەم و ســـێیەم روون 

دەكەینـــەوە.
هەرچـــی ئـــەوەی تایبەتیشـــە بەخەریكبوونـــی بەكۆكردنەوەی 
شـــتەكانی نـــاو ســـەربازگەكەی براكـــەی، ئـــەوە دەگەڕێتـــەوە بۆ 
ئـــەوەی كـــە لـــەو جـــۆرە بۆنانـــەدا روودەدەن –هاوچەرخـــەكان 
ئـــەوە دەزانـــن- كـــە پیاوانـــی ســـوپا و مێرمنـــدااڵن هەلـــی 
مردنـــی پاشـــاكەیان یـــان میرەكەیـــان یـــان فەرماندەكەیـــان 
لەگۆڕەپانـــی شـــەڕ دەقۆزنـــەوەو هەرچیـــی گەورەكەیـــان 
ـــدزن  ـــەن و بی ـــان بیب ـــۆ خۆی ـــن ب ـــەرەاڵی دەزان ـــە ب ـــووە ب هەیب
ـــتوویەتی  ـــن ویس ـــەوە. موزەفەرەددی ـــێ ناهێڵن ـــی ل ـــا هیچ هەت
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مـــاڵ و ئازووقـــەی براكـــەی رزگار بـــكا بـــۆ ئـــەوەی ســـوودیان 
لـــێ ببینـــێ لەجیاتـــی ئـــەوەی راووڕووتكـــەران لەســـەربازو 
مێرمنـــدااڵن بیخـــۆن. گومانـــی تێـــدا نیـــە كـــە لـــەو رەفتارەیـــدا 

ـــۆی. ـــێ ب ـــی ب ـــان نەنگ ـــەرمەزاری ی ـــە ش ـــتێك نی ـــچ ش هی
ــرای و  ــەی بـ ــی دەوڵەتەكـ ــەورە پیاوانـ ــی گـ ــی گرتنـ هەرچـ
ـــی  ـــە لەگەڵ ـــەی ك ـــەكان، لەوان ـــەر قەاڵت ـــی لەس جێگرەكانیەت
ـــەر  ـــن ه ـــوو موزەفەرەددی ـــە دەب ـــە ك ـــەوا خۆپارێزی ـــوون، ئ ب
بیـــكا لەترســـی ئـــەوەی یەكێـــك لەوانـــە بیـــەوێ ســـەربەخۆیی 
قـــەاڵت و پەناگەكـــەی رابگەیەنـــێ. یـــان لەترســـی ئـــەوەی 
یەكێـــك خـــۆی بداتـــە پـــاڵ خاوەنـــی موســـڵ –دوژمنـــە 
بـــۆ  سەرســـەختەكەی-. لەمـــەو ئەویدیكەشـــدا الوازیـــی 
ـــان  ـــەوەی الیەنگیری ـــۆ ئ ـــردوون ب ـــەوە. دەستبەســـەری ك دەمای
ـــی  ـــوون، بەپێ ـــەر ملكەچب ـــوێندانیان لەس ـــكا بەس ـــۆگەر ب مس
ئـــەو نەریتـــەی لەوكاتـــدا باوبـــووە. پاشـــان، دوای دڵنیابـــوون 
لێیـــان، بەریـــان دەدا. عیمـــادی ئەســـفەهانیش بەخـــۆی دەڵـــێ 
ـــە  ـــاریمەددین –ك ـــی س ـــردی بەگرتن ـــن ك ـــەوەی موزەفەرەددی ئ
ـــن-  ـــرای بووب ـــفی ب ـــكۆكانی یوس ـــن پاش ـــە بەهێزتری لەوانەی
و هەریەكـــەی كـــە قەاڵتێكـــی لەدەســـت بـــووە »بـــۆ ئـــەوەی 
ــۆگەر  ــەی مسـ ــە ملكەچیەكـ ــێ«، واتـ ــی دڵنیابـ لەملكەچكردنـ

ـــكا. ب
هـــۆكاری گرنگیدانـــی موزەفەرەددیـــن  زانیمـــان  ئەگـــەر 
بەپاراســـتنی ئـــەوەی لەنـــاو ســـەربازگەكەی بـــرای دا هەبـــووە 
ــرای  ــی بـ ــك لەمیركانـ ــی هەندێـ ــتەو گرتنـ ــاڵ و كەرەسـ لەمـ
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چـــی بـــووە، ئـــەوا دەزانیـــن بۆچـــی بایەخـــی بەمردنـــی 
رەفتـــارەی  ئـــەو  ئەوەشـــدا  لەگـــەڵ  نـــەداوە.  براكـــەی 
ـــی  ـــەرقاڵبوونە بەبایەخدان ـــو س ـــرێ، بەڵك ـــەدان دانان بەگوێن
ــن.  ــتی بچـ ــەوەی لەدەسـ ــش ئـ ــی، پێـ ــتنی مافەكانـ بەپاراسـ
ئـــەوە لەكاتێكـــدا رەتـــی ناكەینـــەوە كـــە موزەفەرەددیـــن 
هەمیشـــە چـــاوی لەئیمارەتەكـــەی بـــووە كـــە بەســـتەم و 
دوژمنكاریـــی موجاهیدەددیـــن لەســـەری الدرا. هەمیشـــەش 
لەمێشـــكی دەرنەچـــووە چونكـــە بەدڵســـۆزەكانی دەگـــوت 
ئەگـــەر بگەڕێتـــەوە ئیمارەتەكـــەی، ئـــەوا داهاتەكـــەی دەكاتـــە 
ـــێكی  ـــێ. بەش ـــەدا دەبەخش ـــی چاك ـــێكی لەڕێ ـــەش. بەش ـــێ ب س
بـــۆ خەرجیـــی تایبـــەت و بەشێكیشـــی بـــۆ پڕچەككـــردن بـــۆ 
ــردە  ــی كـ ــك هێرشـ ــەر یەكێـ ــارەكە، ئەگـ ــردن لەشـ بەرگریكـ

ســـەری.
لەدژیـــدا  لەپیالنگێـــڕان  موزەفەرەددیـــن  ترســـەكانی 
ـــەی  ـــی براك ـــی مردن ـــە هەواڵ ـــرد ك ـــدەی نەب ـــێ. ئەوەن هاتنەج
ــە الی  ــتووانی ناردیانـ ــتە ئەربـــل، هەندێـــك لەدانیشـ گەیشـ
موجاهیدەددیـــن –كـــە لەموســـڵ بـــوو- داوایـــان لێكـــرد 
ــت  ــیان دەویسـ ــە خۆشـ ــەن، چونكـ ــت بكـ ــارەكەی رادەسـ شـ
موجاهیدەددیـــن  بـــوو.  پـــاك  لەگەڵیـــان  رابـــردووی  و 
ـــدا بچـــێ. هەروەهـــا عزەددیـــن  ـــردەوە بـــەدوای داواكەیان رەتیك
ــەو  ــۆی ئـ ــەدا بەهـ ــی نـ ــەوە هانـ ــەر ئـ ــعوودیش لەسـ مەسـ
ـــەوا  ـــعوودە ئ ـــی مەس ـــوو. هەرچ ـــی داب ـــەی دەورەیان بارودۆخ
لەترســـی ســـەالحەددین لەكاروبـــاری ئەربـــل دووركەوتبـــۆوە، 
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ـــی ژێردەســـتی و  ـــو بەدەســـتدرێژیكەری ســـەر ویالیەتێك نەوەك
ـــەوا پێشـــتر  ـــێ. هەرچـــی موجاهیدەددینیشـــە ئ دەســـەاڵتی دابن
ـــرت  ـــی گ ـــن مەســـعوود موجاهیدەددین ـــە عزەددی ـــمانكرد ك باس
و خســـتیە بەندیـــەوەو پاشـــان لـــەو بەندیـــەی بەریـــداو 
گەڕاندیـــەوە ســـەر پۆســـتەكەی، بـــەاڵم هـــەر بەتەنیـــا ئـــەو 
ـــرد لەكاركردنـــی  ـــراوە نەك ـــتی ك ـــەو و دەس ـــەدا ئ پۆســـتەی ن
وەكـــو پێشـــتر دەیكـــرد، بەڵكـــو یەكێكـــی لەگـــەڵ دانـــا كـــە 
ــە  ــەاڵم چاودێرەكـ ــكا، بـ ــی بـ ــی كار و رەفتارەكانـ چاودێریـ
ئەوەنـــدە چاودێریكردنەكـــەی لەســـەر توندكردبـــوو كـــە 
بەشـــداریی دەكـــرد لەحوكمڕانیەكەشـــی و كارە ئاڵۆزەكانـــی 
ـــوو،  ـــووڕە دەب ـــەوە ت ـــن زۆر ل ـــردەوە. موجاهیدەددی ـــۆ دەك ب
بـــەاڵم نەشـــیدەتوانی ســـنوورێك بـــۆ چاودێرەكـــە دانـــێ 
لەبـــەر پێگەكـــەی لـــەالی خاوەنـــی موســـڵ، بۆیـــە كـــە 
ــك  ــە هەندێـ ــردەوە. كـ ــرد، رەتیكـ ــان لێكـ ــل داوایـ ــۆ ئەربـ بـ
ـــی  ـــی، بەگەرووێك ـــان لێدەپرس ـــۆكاری ئەوەی ـــی ه لەنزیكەكان
تاڵـــەوە وەاڵمـــی دەدانـــەوە: ئـــەوە ناكـــەم نەوەكـــو فاڵنەكـــەس 
ـــی  ـــكاو دەســـتی من ـــدا ب ـــی تێ ـــە( فەرمانڕەوای ـــە چاودێرەك )وات

ــێ)1(. ــەرەوە نەهێڵـ بەسـ
رەتكردنـــەوەی عزەددیـــن مەســـعوود و موجاهیدەددیـــن 
ــە  ــوو، چونكـ ــەورە بـ ــی گـ ــل هەڵەیەكـ ــەی ئەربـ ــۆ داواكـ بـ
ــان چێشـــت پـــاش  ــڵ تاڵیـــی ئەنجامەكەیـ ــاكانی موسـ پاشـ

1-  الكامل، ب9 / ل 210.
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ـــن  ـــوو. موزەفەرەددی ـــر ب ـــدا جێگی ـــن تێی ـــەوەی موزەفەرەددی ئ
مێژوونووســـی  بـــوو.  موســـڵ  سەرســـەختی  دوژمنێكـــی 
ـــن  ـــێ موزەفەرەددی ـــیر دەڵ ـــن ئەس ـــەردەمی رووداوەكان ئیب س
بنەماڵـــەی  گـــەرووی  خنكێنـــەری  پارووێكـــی  »بـــووە 
قووتـــی  نەیاندەتوانـــی  كـــە  )زەنگیـــەكان(  ئەتابەكیـــان 
ــی  ــدا روونـ ــو لەدواییـ ــوو وەكـ ــەكەش وابـ ــدەن«)1(. كێشـ بـ

دەكەینـــەوە.
ــل  ــەرەو ئەربـ ــت و بـ ــەككای بەجێهێشـ ــن عـ موزەفەرەددیـ
رۆیـــی بـــۆ وەرگرتنـــەوەی و جێـــی پێـــی خـــۆی تێـــدا توندكـــرد 
و تێیـــدا مایـــەوە تـــا ســـەالحەددین بەدوایـــدا نـــارد بـــۆ ئـــەوەی 
ــتەكان لەگەڵـــی بـــێ. موزەفەرەددیـــن  لەشـــەڕی خاچپەرسـ
لەگەڵـــی مایـــەوە تـــا مردنـــی )مردنـــی ســـەالحەددین لەســـاڵی 
ــان  ــل و تووشـــی زۆر ئاریشـ ــەوە ئەربـ ــان گەڕایـ 589( پاشـ
هاوپەیمانەكانـــی  و  موســـڵ  پاشـــاكانی  لەگـــەڵ  هـــات 
لەئەیووبیەكانـــی جێگـــرەوەی ســـەالحەددین، چونكـــە شـــاری 
ئەربـــل لەبنەڕەتـــدا ســـەر بەموســـڵ بـــوو –وەكـــو پێشـــتر 
ـــا  ـــی لەپاش ـــن زەنگ ـــەوەی عیمادەددی ـــرد- لەوكات باســـمان ك
مەســـعوود كـــوڕی محەمـــەدی ســـەلجووقیی ســـاندبوو. 
ـــوو،  ـــی دابڕیب هەرچەنـــدە عیمادەددیـــن بـــۆ زەینەددیـــن عەلی
بـــەاڵم ئـــەو دابڕینـــە مانـــای ئـــەوە نەبـــوو كـــە شـــارەكە 
ـــڕاوە  ـــەریدا داب ـــەوەی بەس ـــە دەرێ و ئ ـــەو بچێت ـــی ئ لەموڵك

1-  الكامل، ب9 / ل228.
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ئـــازادە لەڕەفتاركـــردن و ملكەچیـــی بـــۆ كێـــی بیـــەوێ 
بیـــكا یـــان بەتـــەواوی ســـەربەخۆی بـــكا، بەڵكـــو مانـــای 
ئەوەبـــوو كـــە شـــارەكە هێشـــتا لەواڵتانـــی دەوڵەتەكـــەی 
موســـڵە و ئـــەوەی بـــۆی دابـــڕاوە لەســـەریەتی ببێتـــە هـــی 
ـــی. ئەگـــەر سەربەخۆییشـــی  ـــەدوای یەكەكان پاشـــایە یـــەك ل
راگەیانـــد یـــان پابەندبوونـــی بـــۆ یەكێكـــی دیكـــەی بێجگـــە 
ــەت  ــوو لەدەوڵـ ــەوا بەدەرچـ ــۆڕی، ئـ ــڵ گـ ــای موسـ لەپاشـ
دادەنـــرێ و مافـــی خـــاوەن دەوڵەتیشـــە ئەوكاتـــە شـــەڕی 
لەگـــەڵ بـــكا و واڵتەكـــەی لـــێ وەرگرێتـــەوەو بیداتـــە 
زەینەددیـــن  ئەویـــش  پێـــش  و  موزەفەرددیـــن  هیدیكـــە. 
بـــۆ  گۆڕیبـــوو  خۆیـــان  پابەندبوونـــی  بـــرای  یوســـفی 
ســـەالحەددین، بەمـــەش بوونـــە دەرچـــوو لەژێـــر ســـایەی 
ـــەوە  ـــوو بیانخات ـــی خـــۆی ب ـــێ ماف ـــی موســـڵ و كەواب خاوەن
ژێـــر دەســـتی، بـــەاڵم پاشـــاكانی موســـڵ نەیانتوانـــی 
نزیكیـــان ببنـــەوە لەبـــەر ســـەالحەددین و لەبـــەر ئـــەوەش 
كـــە ئـــەوان خۆیـــان ژێردەســـتی ســـەالحەددین بـــوون. كـــە 
ســـەالحەددین لەســـاڵی 589ك )1193ز( مـــرد، هەریەكـــە 
ـــان  ـــەربەخۆیی خۆی ـــن س ـــڵ و موزەفەرەددی ـــی موس لەخاوەن
ــتكاریكردنی  ــوو لەدەسـ ــازاد بـ ــان ئـ ــدو هەریەكەیـ راگەیانـ
ـــزی  ـــی هێ ـــن لەزۆربوون ـــە موزەفەرەددی ـــان، بۆی دەوڵەتەكەی
ــەوەی  ــەر وەرگرتنـ ــو لەسـ ــا نەوەكـ ــڵ ترسـ ــی موسـ خاوەنـ
ئەربـــل و شـــارەزوور كار بـــكا كـــە ئەوانیـــش لەســـەر 
موڵكایەتـــی موســـڵ بـــوون و مەســـعوود بـــۆ ســـەالحەددین 
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لەســـاڵی 581 بەپێـــی مەرجەكانـــی ئـــەو رێكەوتنـــە ئاشـــتیەی 
ـــان  ـــرت، پاش ـــێ هەڵگ ـــتی ل ـــوو، دەس ـــدا گرێدراب لەنێوانیان
ـــە  ـــڕی، بۆی ـــفیدا داب ـــن یوس ـــەر زەینەددی ـــەالحەددین بەس س
موزەفەرەددیـــن لـــەدژی خاوەنەكانـــی موســـڵ راوەســـتا و بـــۆ 
ســـنوورداركردنی دەســـەاڵتیان كاری دەكـــرد نەوەكـــو هێزیـــان 
ـــتی  ـــەم هەڵوێس ـــەری. یەك ـــۆ س ـــی ب ـــە مەترس ـــێ و ببن زۆرب
ـــڵ  ـــاكانی موس ـــەر پاش ـــن بەرامب ـــەی موزەفەرەددی دوژمنكاران
ـــی  ـــاش مردن ـــەر پ ـــوو، یەكس ـــن مەســـعوود ب ـــەڵ عزەددی لەگ
ســـەالحەدین. عزەددیـــن مەســـعوود ویســـتی هەلـــی مردنـــی 
وەرگرتنـــەوەی  لەســـەر  كار  بقۆزیتـــەوەو  ســـەالحەددین 
ئەوانـــە بـــكا كـــە ســـەالحەددین لەواڵتانـــی جەزیـــرەی 
بردبـــوون. موجاهیدەددیـــن پێـــی گـــوت كـــە بـــۆ پاشـــاكانی 
دەوروپشـــت بنووســـێ –لەوانـــەش موزەفەرەددیـــن- و بـــۆ 
الی خۆیانـــی رابكێشـــێ بـــۆ ئـــەوەی هێـــزی پێویســـتی بـــۆ 
بنێـــرن لەشـــەڕكردنی لەگـــەڵ جێگرەوەكانـــی ســـەالحەددین 
یـــان بـــۆ ئـــەوەی هـــەر نەبـــێ بێالیـــەن راوەســـتن لەكاتـــی 
تێكبەربوونـــی لەگـــەڵ ئەیووبیـــەكان لەكوشـــتار، پێـــش 
چونكـــە  لەوجـــۆرە.  بەترســـی  كارێكـــی  دەســـتپێكردنی 
هەرچەنـــدە ســـەالحەددین مـــرد، بـــەاڵم جێگرەوەكانـــی 
هەریەكەیـــان بەرگـــری لـــەوە دەكا كـــە لەبندەســـتێتی. 
دووریـــش نیـــە لـــەدژی پەیمـــان ببەســـتن و بەمـــەش هێزێـــك 
ـــە  ـــك ك ـــكا. كاتێ ـــەڵ ب ـــێ شـــەڕی لەگ ـــە نەتوان ـــێ ك ـــە ب گەاڵڵ
ـــۆ پاشـــاكانی دەوروپشـــتی نووســـی،  ـــن مەســـعوود ب عزەددی
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بـــوو، چونكـــە  داواكـــەی  وەاڵمەكانیـــان رەتكردنـــەوەی 
ــزی  ــەر هێـ ــەوە سـ ــەر بگەڕێتـ ــان ئەگـ ــی ترسـ ــان لێـ خۆیـ
ـــوو  ـــن ب ـــەرەوەكان موزەفەرەددی ـــی. لەپێشـــەوەی رەتك جاران
ــارەزوور  ــل و شـ ــۆوە ئەربـ ــز بـ ــە بەهێـ ــا كـ ــە ترسـ چونكـ
پڕۆژەكـــەی  بەمـــە  لـــێ بســـەنێتەوە.  و قەاڵتەكانیانـــی 
ـــتە  ـــان هەڵوێس ـــا)1(. پاش ـــتی هێن ـــعوود شكس ـــن مەس عزەددی
دوژمنكاریەكانـــی نێـــوان موزەفەرەددیـــن و موســـڵ زۆرتـــر 
بـــوو. وامـــان بـــۆ دەردەكـــەوێ كـــە ملمالنێیـــەك لەنێـــوان 
كـــە  هەبـــووە  موســـڵ  پاشـــاكانی  و  موزەفەرەددیـــن 
رووداوەكانـــی پتـــر توندبـــوون لـــەوەی مێژوونووســـی موســـڵ 
ــت  ــە واهەسـ ــاوە، چونكـ ــاوی هێنـ ــی نـ ــەی زەنگـ و بنەماڵـ
دەكەیـــن كـــە هەواڵەكانـــی لەســـەر ئەربـــل و موســـڵ لەرزۆكـــن 
تێدایـــە،  كورتكردنەوەیـــان  و  لەپەســـتنەپاڵیەك  زۆر  و 
بەجۆرێـــك دەبینیـــن لەماوەیەكـــی درێـــژی نێـــوان ســـاڵی 
ــچ  ــەدا هیـ ــەو ماوەیـ ــاڵی 600 )1203ز(، لـ 589 )1193ز( و سـ
هەواڵێكـــی لەســـەر موزەفەرەددیـــن و پاشـــاكانی موســـڵ نـــاو 
نەبـــردووە. كـــە ســـاڵی 600 دێ موزەفەرەددیـــن جارێكـــی 

دیكـــەش وەكـــو دوژمنـــی موســـڵ دەردەكەوێتـــەوە.
ــوان  ــە لەنێـ ــە ئاریشـ ــە كـ ــەوەش ئەوەیـ ــكراكردنی ئـ ئاشـ
كوڕانـــی بنەماڵـــەی زەنگـــی هـــەر بـــەردەوام بـــووە، بەتایبەتـــی 
لەنێـــوان نورەددیـــن ئەرسەالنشـــای خاوەنـــی موســـڵ و 

1- الكامل، ب9 / ل 264.
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قوتبەددیـــن محەمـــەدی مامـــی خاوەنـــی شـــاری شـــەنگال، بـــەاڵم 
ـــەش  ـــەو پێكهاتنەوەی ـــەوە. ئ ـــاڵ پێكهاتن ـــان س ـــە لەهەم ئەوان
ــەو كات  ــە لـ ــرد كـ ــزار كـ ــی بێـ ــی ئەیووبیـ ــای ئەلعادلـ پاشـ
ــرەی  ــی جەزیـ ــق و واڵتانـ ــر و دیمەشـ ــی میسـ فەرمانڕەواییـ
دەكـــرد، چونكـــە رێككەوتنەكـــە مانـــای ئەوەبـــوو كـــە هێزێكـــی 
گـــەورەی یەكگرتـــوو دروســـت بـــكا كـــە بتوانـــێ هەڕەشـــە لـــەو 
ـــەو  ـــاری دا ئ ـــی. بڕی ـــرەدا هەیەت ـــە لەجەزی ـــكا ك ـــەی ب واڵتان
ـــۆ  ـــارد ب ـــن محەمـــەدی ن ـــۆ قوتبەددی ـــێ و ب ـــە بپچڕێن پەیوەندی
ــەی  ــتەمی لەكوڕەبراكـ ــن سـ ــێ. قوتبەددیـ ــۆی رابكێشـ الی خـ
كـــردو بـــەدەم پاشـــای عادیلـــەوە چـــوو و لەواڵتەكـــەی وتـــاری 
بەنـــاوی ئـــەو دا. ئـــەوە لـــەالی نورەددیـــن ئەڕسەالنشـــا گـــەورە 
بـــوو، چونكـــە رێككەوتنەكەیـــان هەڕەشـــەیەكی بەتـــرس بـــوو 
بـــۆی. پاشـــان بەســـوپایەكەوە بـــەرەو نوســـێبین رۆیـــی –
كـــە هـــی قوتبەددینـــی مامـــی بـــوو- بـــۆ ئـــەوەی بەدەســـت 
ـــەردەوام  ـــارۆی دا و ب ـــەوە. گەم ـــەی لێبكات بەســـەراگرتنی تۆڵ
ـــك  ـــەاڵم رووداوێ ـــرێ ب ـــوو بیگ ـــك ب ـــا نزی ـــوو لەكوشـــتاری ت ب
روویـــدا كـــە ناچـــاری كـــرد گەمارۆیەكـــە هەڵگـــرێ و بگەڕێتـــەوە 
بـــۆ موســـڵ، چونكـــە موزەفەرەددیـــن هەلـــی لەموســـڵ 
ـــی  ـــەڵ مام ـــەڕ لەگ ـــی بەش ـــن و خەریكبوون ـــی نورەددی نەبوون
لەنوســـێبین قۆزتـــەوەو بەســـوپاكەیەوە لەئەربـــل دەرچـــوو 
و هێرشـــی كـــردە ســـەر شـــاری نەینـــەوای ســـەر بەموســـڵ. 
كاول و تااڵنـــی كـــردو ئازووقەكـــەی ســـووتاندو ئەوەنـــدەی 
ــری  ــەاڵم جێگـ ــڵیش، بـ ــە موسـ ــەكەی بگاتـ ــوو هێرشـ نەمابـ
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ــاردو  ــی نـ ــۆ نورەددینـ ــرا بـ ــڵ خێـ ــەر موسـ ــن لەسـ نورەددیـ
ــێبین  ــش نوسـ ــە، نورەددینیـ ــەو ترسـ ــردەوە لـ ــاگاداری كـ ئـ
ــڵ  ــۆ موسـ ــەڕاوە بـ ــە گـ ــت و بەپەلـ ــەڕەكەی بەجێهێشـ و شـ
لەترســـی ئـــەوەی موزەفەرەددیـــن دەســـتی بەســـەردا بگـــرێ. 
كـــە گـــەڕاوە بڕیـــاری دابـــوو بـــەرەو شـــاری ئەربـــل بخشـــێ 
و تێكـــی بـــدا، وەكـــو تۆڵەیـــەك لەموزەفەرەددیـــن كـــە 
هێرشـــی كردبـــووە ســـەر دەوروپشـــتی موســـڵ، بـــەاڵم كـــە 
بینـــی موزەفەرەددیـــن گەڕاوەتـــەوە واڵتەكـــەی، كاتێـــك كـــە 
ـــەوەو  ـــەوە، لەموســـڵ مای ـــەو لەنوســـێبین هاتۆت ـــووی ئ زانیب
جووڵـــەی نەكـــرد)1(. رۆڵـــی موزەفەرەددیـــن لـــەو رووداوە 
ــای  ــی پاشـ ــتەنگی لەپێـــش هەوڵەكانـ ــە ئاسـ ــوو كـ ــەوە بـ ئـ
موســـڵ دروســـتكرد كـــە دەیویســـت كێشـــەكەی نێـــوان خـــۆی 
و ركابەرەكـــەی كۆتایـــی پـــێ بێنـــێ. هەروەهـــا نەشیهێشـــت 
ـــر بـــێ. هەواڵـــی دەســـتدرێژیی  پاشـــایەتیەكەی موســـڵ فراوانت
موزەفەرەددیـــن بـــۆ ســـەر موســـڵ پـــاش دە ســـااڵن مایـــەی 
لەســـەر  هـــەواڵ  ونبوونـــی  لەهـــۆكاری  پرســـیاركردنە 
موزەفەرەددیـــن و پاشـــاكانی موســـڵ لـــەو مـــاوە درێـــژەدا. 
ـــداوە  ـــدا رووی ـــە رووداو لەنێوانیان ـــن ك ـــەوە دەچی ـــۆ ئ ـــە ب ئێم
ـــەو  ـــەوەش ئ ـــەی ئ ـــاوە. بەڵگ ـــاوی نەهێن ـــیر ن ـــن ئەس ـــە ئیب ك
هەواڵەیـــە كـــە ئیبـــن ئەســـیر لەســـاڵی 600 نـــاوی دێنـــێ و 
ـــەوەی  ـــۆكاری دووبارەكردن ـــرد. ه ـــمان ك ـــتر باس ـــەش پێش ئێم

1-  الكامل، ب 9 / ل301. مراة الزمان، ب 8 / ل 545.
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ـــەك  ـــە لەالی ـــە ك ـــووس ئەوەی ـــیری مێژوون ـــن ئەس ـــودی ئیب خ
مێژوونووســـی زەنگیـــەكان بـــووەو لەالیەكـــی دیكەشـــەوە 
ــینەوەی  ــی بەنووسـ ــە بایەخـ ــووە كـ ــووس بـ ــە مێژوونـ تاكـ

هەواڵەكانـــی ئـــەو ماوەیـــە و رووداوەكانـــی داوە. 
ــاڵی  ــودی سـ ــاڵ و لەخـ ــد سـ ــەو رووداوە بەچەنـ دوای ئـ
606 )1209ز(دا، رووداوەكان موزەفەرەددینیـــان ناچاركـــرد 
مەرایـــی بـــۆ نورەددیـــن ئەڕسەالنشـــای خاوەنـــی موســـڵ 
بـــكا. بگـــرە سەرخستنیشـــی لـــەدژی پاشـــای عادیلـــی 
ـــن  ـــوان نورەددی ـــەك لەنێ ـــی. لەســـاڵی 605 ژنخوازی ئەیووب
ـــی  ـــەی نورەددین ـــل كچەك ـــرا و ئەلعادی ـــل ك ـــای عادی و پاش
لەمیرەكانـــی  هەندێـــك  و  خواســـت  كوڕەكـــەی  بـــۆ 
ـــل  ـــەڵ پاشـــای ئەلعادی ـــە لەگ ـــان باشـــبوو ك ـــن پێی نورەددی
لـــەدژی قوتبەددیـــن محەمـــەدی مامـــی رێكبكـــەوێ كـــە 
ـــوودی  ـــن مەحم ـــەدژی موعیزەددی ـــوو ل ـــەنگال ب ـــی ش خاوەن
كـــوڕی سەنگرشـــای خاوەنـــی جەزیـــرەی ئیبـــن عومـــەر، 
بـــەوەی كـــە واڵتەكانیـــان لەنێـــوان خۆیانـــدا دابـــەش 
بكـــەن. نورەددیـــن ناردیـــە الی پاشـــای ئەلعادیـــل و ئـــەو 
ــرەی  ــك جەزیـ ــتی بەمەرجێـ ــتە بەردەسـ ــنیازەی خسـ پێشـ
ـــۆ  ـــش ب ـــی قوتبەددینی ـــن و واڵت ـــۆ نورەددی ـــەر ب ـــن عوم ئیب
ئەلعادیـــل بـــێ كـــە ناوچەكانـــی خابـــوور و نوســـێبین و 
ـــنیازە  ـــەو پێش ـــوازیی ل ـــل پێش ـــای ئەلعادی ـــەنگالە. پاش ش
ـــە رێ خـــۆش  ـــەو پڕۆژەی ـــە ئ ـــبوو، چونك ـــی خۆش ـــردو پێ ك
دەكا بـــۆ دەســـت بەســـەرداگرتنی خـــودی موســـڵ كـــە 
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هـــەر لەڕۆژانـــی یەكەمـــی ســـەالحەددینەوە جێـــی چـــاوی 
ـــوو. بەســـوپاكەیەوە لەدیمەشـــقەوە  ـــی ب ـــەی ئەیووب بنەماڵ
پـــڕۆژە  جێبەجێكردنـــی  بـــۆ  رۆیـــی  جەزیـــرە  بـــەرەو 
پێشـــنیازكراوەكە و رووی لەواڵتەكـــەی قوتبەددیـــن كـــردو 
یەكەمجـــار بەتـــەواوی دەســـتی بەســـەر ناوچـــەی خابـــووردا 
گـــرت. پاشـــان دوای ئـــەو شـــاری نوســـێبینی گـــرت، 
ـــن  ـــە گرنگتری ـــۆ شـــەنگال ك ـــەوە ب ـــتبەتاڵ مای ـــەش دەس بەم
واڵتـــی قوتبەددینـــە و چـــوو گەمـــارۆی بـــدا، بـــەو هیوایـــەی 
ــارۆی دا،  ــە گەمـ ــەاڵم هەركـ ــرێ، بـ ــەردا بگـ ــتی بەسـ دەسـ
شـــتی وای بینـــی كـــە بێهیـــوای كـــرد. بینـــی بەرگریەكـــی 
ـــوڕە لەســـەر كوشـــتار  ـــە و ســـوپاكەی مك ـــزی هەی زۆر بەهێ
و چـــۆل نەكردنـــی. بـــەاڵم هێشـــتا لەگرتنـــی بێئومێـــد 
ـــی  ـــگان لەگەمارۆدان ـــت مان ـــاوەی حەف ـــۆ م ـــە ب ـــوو، بۆی نەب
ــوا  ــزار و بێهیـ ــی بێـ ــەوەش قوتبەددینـ ــوو. ئـ ــەردەوام بـ بـ
كـــرد لەبەردەوامبـــوون لەســـەر بەرگریكـــردن لەشـــارەكەو 
ترســـا ســـەربازەكانی دوای ئـــەو هەمـــوو ئەركـــە گەورەیـــەی 
ـــن و  ـــردن لەشـــارەكە بێهێزب ـــداوە لەبەرگریك ـــە ئەنجامیان ك
ـــل و  ـــە دەســـت پاشـــای ئەلعادی ـــە شـــارەكە دەكەوێت ئەوكات
ـــات  ـــە بەبیریداه ـــێ. بۆی ـــتی دەردەچ ـــێ لەدەس ـــا هەتای هەت
كـــە لەگـــەڵ ئەلعادیـــل پێكبێتـــەوەو شـــارەكەی رادەســـت 
بـــكا لەبەرامبـــەر شـــارێكی دیكـــە كـــە لەجیاتـــی ئـــەو 
شـــارە لێـــی وەرگـــرێ. بـــۆ ئـــەوەش راوێـــژی بـــە ئەحمـــەدی 
ئـــەو  كـــرد.  خـــۆی  بەندەكـــەی  یەرەنقەشـــی  كـــوڕی 
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بەندەیـــەی ئـــازاو بەجـــەرگ و چاونەتـــرس بـــوو و ئـــەو 
بیرۆكەیـــەی رەتكـــردەوەو ئامۆژگاریـــی كـــرد كـــە خۆڕاگربـــێ 
ــی  ــل لەگرتنـ ــای ئەلعادیـ ــو پاشـ ــدا، بەڵكـ لەبەرگریكردنـ
بێئومێدبـــێ و دوای ئـــەو گەمارۆدانـــە درێـــژە بەجێـــی بێلـــێ. 
قوتبەددیـــن وازی لەبیرۆكـــەی رادەســـتكردنی شـــارەكەی بـــۆ 
ئەلعادیـــل هێنـــا، بـــەاڵم لەهەمـــان كاتیشـــدا دەســـتی كـــردە 
ــێ  ــەی دەربێنـ ــەو تەنگانەیـ ــەك لـ ــەدوای رێگەیـ ــەڕان بـ گـ
ـــن  ـــا لەك ـــەوە ت ـــتوویەتیە ناوی ـــل خس ـــای ئەلعادی ـــە پاش ك
موزەفەرەددیـــن گۆگبـــورووی خاوەنـــی ئەربـــل دیتیـــەوە.

قوتبەددیـــن زانیاریـــی لەســـەر ئـــەو پەیوەندیـــە تونـــدە 
هەبـــوو كـــە لەنێـــوان موزەفەرەددیـــن و پاشـــای ئەلعادیـــل 
ــەرگیریەك  ــەرەتا بەهاوسـ ــەی سـ ــەو پەیوەندیـ ــوو. ئـ هەبـ
ــی  ــە خاتوونـ ــن رابیعـ ــە موزەفەرەددیـ ــك كـ ــترا كاتێـ بەسـ
خوشـــكی پاشـــای ئالعادیلـــی خواســـت و پاشـــانیش ئـــەو 
خزمەتانـــەی كـــە موزەفەرەددیـــن بـــۆی بەجێگەیانـــد و 
ـــوو.  ـــدا هەب ـــە لەنێوانیان ـــتایەتیەی ك ـــەو دۆس ـــێیەمیش ئ س
لەبـــەر ئەوانـــە هەموویـــان، قوتبەددیـــن پێیوابـــوو كـــە 
ـــان  ـــێ گوم ـــل بەب ـــن ئەلعادی ـــن لەك ـــەوەی موزەفەرەددی پاڕان
ـــن،  ـــەی قوتبەددی ـــەو خەماڵندن ـــرێ. بەپشتبەســـتن ب وەردەگی
ـــاردە الی  ـــەوە ن ـــوڕی بەنامەیەك ـــای ك ـــن شاهەنش عیمادەددی
موزەفەرەددیـــن و تێیـــدا داوای لێكـــرد ببێتـــە پێنـــاو لەنێـــوان 
ـــەوە كـــە شـــارەكەی بەجـــێ  ـــۆی بپاڕێت ـــل و ب ـــەو و ئەلعادی ئ

بێلـــێ و بـــۆی بهێلێتـــەوە.
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قوتبەددینـــی  تكایـــەی  ئـــەو  موزەفەرەددینیـــش 
ـــەو  ـــەوەی ئ ـــی پێكهێنان ـــدا ناوەندگیری رەتنەكـــردەوەو بڕیاری
دوو دوژمنـــە بـــكا، بـــەاڵم بۆچـــی موزەفەرەددیـــن قایـــل 
ـــل  ـــای عادی ـــن و پاش ـــوان قوتبەددی ـــەیەی نێ ـــەو كێش ـــوو ل ب
ـــن  ـــەر خۆشویســـتنی قوتبەددی ـــەوە لەب ـــا ئ دەســـتوەربدا؟ ئای
ـــە وای  ـــوو ك ـــە هەب ـــی دیك ـــان هۆكارێك ـــوو؟ ی ـــتنی ب و پاراس
ـــەوە  ـــۆ ئ ـــە ب ـــوەردا؟ ئێم ـــن دەكـــرد دەســـتی تێ لەموزەفەرەددی
ـــوو،  ـــل ب ـــای ئەلعادی ـــان لەپاش ـــۆكاری ترس ـــە ه ـــن ك دەچی
ـــێ،  ـــر ب ـــرەدا زۆرت ـــەی لەناوچـــەی جەزی ـــە هێزەك ـــەوەی ك ل
وای لەموزەفەرەددیـــن كـــرد بچێتـــە نێـــوان ئـــەو دوو دوژمنـــە 
و نەیەڵـــێ پاشـــای عادیـــل شـــەنگال بگـــرێ. لەوانەیـــە 
موزەفەرەددیـــن هـــەر لەوكاتـــەوەی كـــە پاشـــای عادیـــل لەگـــەڵ 
نورەددیـــن ئەڕسەالنشـــا رێككەوتبـــوو ترســـی لێـــی هەبـــووە، 
ـــووە و  ـــن ب ـــی نورەددی ـــە بەهێزبوون ـــەو رێككەوتن ـــە ل چونك
ئـــەو هێـــزە نوێیەشـــی هانـــی دەدا – هێـــزی هاوپەیمانیـــی 
لەگـــەڵ ئەلعادیـــل- كـــە دوژمنكاریـــی بـــكا و شـــاری ئەربلـــی 
لەبندەســـت دەربێنـــێ، بەپشتبەســـتن بەیارمەتیـــی پاشـــای 
موزەفەرەددیـــن  لەبەرژەوەندیـــی  كەوابـــێ  ئەلعادیـــل. 
بـــوو كـــە رێككەوتنەكـــەی نێـــوان نورەددیـــن و پاشـــای 
ئەلعادیـــل هەڵوەشـــێنێتەوە. هەروەهـــا لەبەرژەوەندیـــی 
ــرێ  ــەنگالدا نەگـ ــەر شـ ــت بەسـ ــل دەسـ ــە ئەلعادیـ ــوو كـ بـ
لەترســـی ئـــەوەی دوایـــی چاوببڕێتـــە ئەربلیـــش و كار 
ــی  ــدە پەیوەندیەكـ ــكا، هەرچەنـ ــەندنەوەی بـ ــەر لێسـ لەسـ
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باشـــیش لەنێوانیانـــدا هەیـــە، چونكـــە ئـــەو دەزانـــێ كـــە 
ــەردەمەكەیدا  ــی سـ ــتی« و نەریتـ ــەردەمی بااڵدەسـ ــە »سـ لـ
ـــن  ـــە دانانێ ـــەو پەیوەندیان ـــۆ ئ ـــەك ب ـــچ بەهای ـــە هی دەژی ك

ــدا. ــە تایبەتیەكانیانـ ــەر بەرژەوەندیـ لەبەرامبـ
هەرچۆنێـــك بـــێ ترســـەكە بـــۆ ســـەر ئەربـــل راســـتیە: ئەوجـــا 
لەنورەددینـــەوە بـــێ یـــان لەالیـــەن پاشـــای ئەلعادیـــل، دەبـــێ 
ـــدا،  ـــی ب ـــە یارمەتی ـــێ و ئەویدیك ـــەر چـــاوی لێب ـــان ه یەكێكی
بۆیـــە بەدڵفراوانیەكـــی زۆرەوە دەســـتی خســـتە نـــاو ئـــەو 
كردەیـــەی پێكهاتنـــەوەی نێـــوان قوتبەددیـــن و ئەلعادیـــل، 

ـــرد. ـــەی لێك ـــەو داوای ـــن ئ ـــە قوتبەددی ـــك ك كاتێ
ـــۆ  ـــوو ب ـــەك ب ـــەنگی مەح ـــن س ـــتوەردانی موزەفەرەددی دەس
ـــن  ـــەن موزەفەرەددی ـــل لەالی ـــای ئەلعادی ـــەوەی پاش تاقیكردن
بـــۆ پەیوەندیـــە  كـــە هەیەتـــی  رێـــزەی  ئـــەو  بـــڕی  و 
باشـــەكانی كـــە بەیەكیـــان دەبەســـتێتەوە. ئەنجامـــی ئـــەو 
تاقیكردنەوەیـــەش جەخـــت لەترســـەكانی موزەفەرەددیـــن 
خـــۆی  وەزیرەكـــەی  موزەفەرەددیـــن  لێـــی.  دەكاتـــەوە 
ــدا  ــە تێیـ ــارد كـ ــل نـ ــای ئەلعادیـ ــۆ پاشـ ــەوە بـ بەنامەیەكـ
ـــەی  ـــدەكا گەمارۆیەك ـــەوەو داوای لێ ـــن دەپاڕێت ـــۆ قوتبەددی ب
لەســـەر شـــەنگال هەڵگـــرێ و بـــۆ خاوەنەكـــەی بەجـــێ بێلـــێ. 
وەاڵمـــی پاشـــای ئەلعادیلیـــش رەتكردنەوەیەكـــی تـــەواو 
بـــوو بـــۆ ئـــەو پاڕانەوەیـــەو لەبەرامبـــەر وەزیـــردا گوتبـــووی 
پـــاش ئـــەوەی لەگـــەڵ نورەددیـــن رێككەوتـــووە گـــوێ 
ــل  ــای ئەلعادیـ ــێوەیە پاشـ ــادا. بەوشـ ــن نـ بەموزەفەرەددیـ
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پـــەردەی لەســـەر راســـتیی پێگـــەی موزەفەرەددیـــن الدا لـــەالی 
ــل  ــەوت ئەلعادیـ ــن دەركـ ــۆ موزەفەرەددیـ ــو بـ ــۆی. وەكـ خـ
ســـەرباری رێزنەگرتنـــی ئـــەو پەیوەندیـــە خۆشەویســـتیەی 
كـــە لەنێوانیـــدا هەبـــوو، زوو بـــێ یـــان درەنـــگ لەچاوبردنـــە 
ئەربلیـــش ناپەنگێتـــەوە. لەبـــەر ئـــەوە موزەفەرەددیـــن 
پاشـــای ئەلعادیلـــی بەدوژمنێـــك دانـــا كـــە دەبـــێ شـــەڕی 
ـــوپایەكەی  ـــی س ـــردە ئامادەكردن ـــتی ك ـــرێ و دەس ـــەڵ بك لەگ
بـــۆ بەهاناوەچوونـــی شـــەنگال و بـــۆ الی قوتبەددینیشـــی 
نـــارد بـــۆ ورەبەرزكردنـــەوەی و داوای لێكـــرد لەبەرگریكـــردن 
خۆڕاگربـــێ و خۆیشـــی بەســـەربازەكانیەوە دەگاتـــە هـــاواری.
ئـــەوەی روویـــدا كـــە لەهـــزری ئەلعادیـــل و موزەفەرەددینـــدا 
ــا  ــن ئەرسەالنشـ ــە نورەددیـ ــوو كـ ــوو، ئەویـــش ئەوەبـ نەبـ
بڕیـــاری هەڵوەشـــاندنەوەی ئـــەو رێككەوتنـــەی دا كـــە لەگـــەڵ 
پاشـــای ئەلعادیـــل بەســـتبووی. هـــۆكاری ئـــەوەش ئەوەبـــوو 
ــل دەســـتی بەســـەر ناوچـــەی  كـــە دوای ئـــەوەی ئەلعادیـ
خابـــوور و نوســـێبیندا گـــرت، نورەددیـــن لـــەو هەڵەیـــەی 
واگاهاتـــەوە كـــە لەنەزانـــی و گەمژەیـــی روویـــداوە، ئـــەوەش 
بـــەو رێككەوتنـــەی كـــە لەگـــەڵ ئەلعادیـــل ملـــی خســـتۆتە 
ـــی  ـــی رۆژان ـــە لەوەت ـــەوە ك ـــری كەوت ـــێر و بی ـــی ش ـــاو دەم ن
ســـەالحەددین، ئەیووبیـــەكان چاویـــان لەشـــاری موســـڵەو 
نورەددیـــن  بگـــرن.  بەســـەردا  دەســـتی  حەزدەكـــەن  زۆر 
كاتێـــك لـــەو ترســـەی هۆشـــیار بـــۆوە كـــە بینـــی پاشـــای 
ــا دوو رۆژ  ــە تەنیـ ــەنگالی داوە كـ ــارۆی شـ ــل گەمـ ئەلعادیـ
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ـــەوە  ـــە دڵی ـــرس كەوت ـــەو دوورە. ت ـــارەكەی ئ ـــتن لەش رۆیش
ـــە  ـــە چاوببڕێت ـــەوەی ك ـــل ب ـــتەوەی ئەلعادی ـــی لەپش لەلێدان
دەســـت بەســـەرداگرتنی موســـڵ، ئەوكاتـــەی كـــە لەگرتنـــی 
شـــەنگال ســـەردەكەوێ، بۆیـــە نورەددیـــن هیچـــی لەپێـــش 
ــەڵ  ــەی لەگـ ــاندنەوەی رێككەوتنەكـ ــا هەڵوەشـ ــا تەنیـ نەمـ
ــت. دوای  ــە دەسـ ــەنگالی بكەوێتـ ــێ شـ ــل و نەیەڵـ ئەلعادیـ
ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــوپایەك ب ـــی س ـــردە ئامادەكردن ـــتی ك ـــەوە دەس ئ

بینێـــرێ بـــۆ فریاكەوتنـــی شـــەنگال. 
هەڵوەشـــاندنەوەی رێككەوتنەكـــەی لەگـــەڵ ئەلعادیـــل 
لەالیـــەن نورەددینـــەوەو بڕیارەكـــەی بـــۆ فریاكەوتنـــی 
ــبوو و  ــی خۆشـ ــن و پێـ ــتەوە موزەفەرەددیـ ــەنگال گەیشـ شـ
ــە  ــن كـ ــاردە الی نورەددیـ ــەی نـ ــەوە وەزیرەكـ ــەالی خۆیـ لـ
ـــێ بڕیـــاری یارمەتیدانـــی قوتبەددینـــی داوە لـــەڕووی  پێـــی بڵ
ـــەدژی  ـــە بەردەســـتی ل ـــەك دەخات ســـەربازیەوەو هاوپەیمانی
ــرێ  ــەنگال بگـ ــن شـ ــز نەیەڵـ ــەوەی بەهێـ ــۆ ئـ ــل بـ ئەلعادیـ
و ئـــەو لەگەڵـــی رێكـــە لـــەدژی دوژمنـــە هاوبەشـــەكەیان. 
ــێ،  ــەی دایـ ــن و نامەكـ ــتە نورەددیـ ــەو گەیشـ ــر بەشـ وەزیـ
چونكـــە  گـــرت،  وەری  بەدڵخۆشـــیەوە  نورەددینیـــش 
هاوكاریـــی لەدوژمنێكـــەوە بـــۆ هاتـــووە كـــە هەمـــان دوژمنـــی 
ــا  ــل. ئەوجـ ــای ئەلعادیـ ــەڵ پاشـ ــە لەگـ ــیان هەیـ هاوبەشـ
بەوەزیـــر دەڵـــێ بەپێشـــنیازەكەی موزەفەرەددیـــن قایلـــم و 
لەپێـــش وەزیـــر ســـوێند دەخـــوا –بەپێـــی نەریتـــی ئـــەوكات- 
كـــە بـــۆ موزەفەرەددیـــن بەئەمـــەك بـــێ. وەزیـــر دەگەڕێتـــەوە 
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ــۆ  ــی بـ ــوازیكردنەكەی نورەددینـ ــن و پێشـ الی موزەفەرەددیـ
پێشـــنیازەكەی پێڕادەگەیەنـــێ كـــە بەســـوێندخواردن لەپێشـــی 

ــردووە. ــەی كـ ــی لەقایلبوونەكـ جەختـ
دەكاو  ئامـــادە  ســـوپایەك  موزەفەرەددیـــن  ئەوجـــا 
ئامرازەكانـــی شـــەڕی دەداتـــێ و كـــە لـــە بەهێزیەكـــەی 
دڵنیـــا دەبـــێ، بـــەرەو موســـڵ دەردەچـــێ بـــۆ ئـــەوەی 
ــە  ــەنگال. هەركـ ــەرەو شـ ــكا بـ ــوپایەكەی بـ ــی سـ هاوڕێیەتـ
ــن دەزانـــێ، خـــۆی  ــن بەدەرچوونـــی موزەفەرەددیـ نورەددیـ
ــارەكەی  ــنووری شـ ــوازیكردنی لەسـ ــۆ پێشـ ــادە دەكا بـ ئامـ
ـــن  ـــە موزەفەرەددی ـــەی. ك ـــی پێگەك ـــز و گەورەكردن ـــو رێ وەك
ـــای  ـــگ ئاس ـــوازیەكی ئاهان ـــن پێش ـــەوێ، نورەددی ـــە ئ دەگات
دەكا و بانگـــی دەكاتـــە نـــاو قەاڵتـــی موســـڵ و نورەددیـــن 
خۆیشـــی لەســـەربازگەكەی لـــەدەرەوەی قـــەاڵت دادەنیشـــێ 
بـــۆ ئـــەوەی بـــۆ موزەفەرەددیـــن بســـەلمێنێ كـــە ئەوپـــەڕی 
ـــەو  ـــەوێ ئ ـــە دەی ـــەوەی ك ـــكا ل ـــای ب ـــە و دڵنی ـــەی پێی متمان
ئاریشـــانەی پێشـــتر لەنێوانیانـــدا هەبـــووە نەمێنـــێ و 
بچنـــە نـــاو پەیوەندیەكـــی نـــوێ كـــە لەســـەر رێككەوتـــن و 

هاوپەیمانـــی رابوەســـتێ)1(.
موزەفەرەددیـــن هـــەر بەپشـــتگرتنی قوتبەددیـــن و نورەددیـــن 
دژی پاشـــای ئەلعادیـــل نەوەســـتا بەڵكـــو ویســـتی پتـــر 
ــەورە  ــی گـ ــەوەی هاوپەیمانێتیەكـ ــكا بـ ــوڕە بـ ــل تـ ئەلعادیـ

1-   الكامل، ب 9 / ل301.
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ــەڵ  ــێ. لەگـ ــك بێنـ ــە پێـ ــل و هیدیكـ ــی ئەلعادیـ لەدوژمنانـ
نورەددیـــن رێككـــەوت كـــە پاشـــا ئەلزاهیـــر غـــازی كـــوڕی 
ســـەالحەددینی ئەیووبـــی خاوەنـــی حەلەبیشـــی بێنێتـــە ناوێ، 
ـــازی و  ـــر غ ـــوان ئەلزاهی ـــكاری لەنێ ـــەوكات دوژمن ـــە ئ چونك
ئەلعادیلـــی مامـــی زۆر تونـــد بـــوو. هەروەهـــا كەیخوســـرەوی 
ســـەلجووقەكانی  ســـوڵتانی  ئەرســـەالنی  قلـــج  كـــوڕی 
رۆمیـــش بێنێتـــە ناوخۆیانـــەوە لەگـــەڵ موغیســـەددینی 
توغـــروڵ شـــای خاوەنـــی ئەرزنـــی رۆم. ئەوانـــە بەدەنگیـــەوە 
ـــە  ـــی دوژمن ـــۆ هاڕین ـــان نیشـــاندا ب ـــی خۆی چـــوون و ئامادەی
هاوبەشـــەكەیان. هەریەكـــەو دەســـتی كـــردە ئامادەكردنـــی 
ــان  ــەی نێوانیـ ــەڕە یەكالكەرەوەیـ ــەو شـ ــۆ ئـ ــوپاكەی بـ سـ

لەگـــەڵ ئەلعادیـــل.
هاوپەیمانـــەكان لەنـــاو خۆیانـــدا رێككەوتـــن یەكەمجـــار 
رێگـــەی ئاشـــتی بگرنەبـــەر بـــۆ قایلكردنـــی ئەلعادیـــل بـــۆ 
پێكهاتـــن لەگـــەڵ قوتبەددیـــن و شـــەنگال بەجـــێ بێلـــێ. ئەگـــەر 
ـــەڕ و  ـــان لەش ـــان خۆی ـــەوا هەمووی ـــرد ئ ـــەی ك ـــەو پێكهاتن ئ
قوربانیەكانـــی دەپارێـــزن و خاوەنـــی شـــەنگال و شـــارەكەش 
ـــۆ  ـــەی ب ـــەوا خەلیف ـــردەوە، ئ ـــەر رەتیك ـــەاڵم ئەگ ـــەوە. ب دێلن
ــەوەی  ــی دووركەوتنـ ــەوەی فەرمانـ ــۆ ئـ ــەن بـ ــادە دەكـ ئامـ
ـــێ.  ـــەی بێن ـــی خاوەنەك ـــكاو واز لەدوژمنكاری ـــەنگال پێب لەش
ئـــەوا  رەتكـــردەوە،  ناوبژیكردنـــی خەلیفەشـــی  ئەگـــەر 
ــەنگال  ــز شـ ــەن بەهێـ ــاری دەكـ ــێ و ناچـ ــاویان نامێنـ پاسـ
بەجـــێ بێلـــێ. ئەوجـــا نامـــە دەســـتی پێكـــرد لەنێـــوان 
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ــش  ــوو، ئەلعادیلیـ ــل دەهاتودەچـ ــان و ئەلعادیـ هاوپەیمانـ
ـــەو  ـــدەدا، ب ـــژەی پێ ـــد و درێ ـــەوە دەگنخان ـــۆی لەوەاڵمدان خ
ــت  ــانەكان دەسـ ــی دانووسـ ــی هاتنـ ــەی پێـــش كۆتایـ هیوایـ
ــان  ــەكان بینیـ ــە هاوپەیمانـ ــرێ. كـ ــارەكەدا بگـ ــەر شـ بەسـ
ــان  ــدەداو بۆیـ ــژەی پێـ ــێ و درێـ ــۆی دەگنخێنـ ــل خـ ئەلعادیـ
دەركـــەوت كـــە ئامـــادە نیـــە شـــەنگال بەجـــێ بێلـــێ، ناردیانـــە 
ـــەر  ـــۆ س ـــان ب ـــتدرێژیی ئەلعادلی ـــی دەس ـــەو گلەی الی خەلیف
قوتبەددیـــن پێڕاگەیانـــد و داوایـــان لێكـــرد بـــەو رۆچوونـــە 
)نفـــوز( رۆحانیـــەی دەســـت تێـــوەردان بـــكا و فەرمـــان 
بەئەلعادیـــل بـــكا شـــەنگال بەجـــێ بێلـــێ، خەلیفـــەش 
وەاڵمـــی ئـــەو داوایـــەی دانـــەوەو دوو نێـــردراوی لەگـــەورە 
پیاوانـــی خـــۆی نـــارد كـــە هیبەتوڵـــاڵی كـــوڕی موبـــارەك 
كـــوڕی ئەلزەحـــاك ئەلئیســـتیدار)1(و میـــر ئاقبـــاش بـــوو كـــە 

گـــەورە بەنـــدە نزیكەكانـــی خەلیفـــە بـــوو.
ئـــەو دوو نێـــردراوە لەبەغـــدادەوە یەكەمجـــار چوونـــە 
موســـڵ و لەگـــەڵ هاوپەیمانـــەكان كۆبوونـــەوەو هۆكارەكانـــی 
ـــرد،  ـــان تاوتووك ـــل و قوتبەددینی ـــوان ئەلعادی كێشـــەكەی نێ
ئەوجـــا چوونـــە شـــەنگال و لەگـــەڵ پاشـــای ئەلعادیـــل 
دانیشـــتن و فەرمانـــی خەلیفەیـــان پێڕاگەیانـــد كـــە دەبـــێ 
لەگـــەڵ قوتبەددیـــن پێكبـــێ و دەســـت بـــۆ شـــەنگال نەبـــا. 
ئەلعادیـــل وەاڵمـــی دانـــەوەو ئامادەیـــی خـــۆی نیشـــان دا بـــۆ 

1-   االســـتدار وشـــەیەكی فارســـیە بەمانـــای ئـــەو كەســـەی كـــە دەســـت دەگـــرێ 
بەســـەر موڵكـــی ســـوڵتان و و میـــر و سەرپەرشـــتی دەكا.
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بەســـتنی پێكهاتنێـــك لەگـــەڵ قوتبەددیـــن و هاوپەیمانەكانـــی 
ــە  ــوو كـ ــی ئەوەبـ ــەاڵم مەرجـ ــێ، بـ ــێ بێلـ ــەنگال بەجـ و شـ
ــە لەقوتبەددینـــی ســـەندووە لەدەســـتی  ئـــەو واڵتانـــەی كـ
ـــەوە  ـــەر ئ ـــە لەس ـــێبینە. ك ـــوور و نوس ـــە خاب ـــەوە، ك بمێنێت
پێكهاتـــن، گرێبەســـتەكەی نێـــوان هاوپەیمانـــان نەمـــاو 
شـــێوەیە  بـــەو  خـــۆی)1(.  واڵتـــی  گەڕایـــەوە  هەریەكـــە 
موزەفەرەددیـــن هێـــزە نوێیەكـــەی شـــكاند كـــە ئەوەنـــدەی 
نەمابـــوو دەركـــەوێ و ببێتـــە مەترســـی لەســـەری و نەیهێشـــت 
پاشـــای ئەلعادیـــل دەســـت بەســـەر شـــەنگالدا بگـــرێ. 
هەروەهـــا ئـــەو پەتـــەی هاوپەیمانیـــەی نێـــوان پاشـــای 

ــد. ــی پچڕانـ ــی موسڵیشـ ــی خاوەنـ ــل و نورەددینـ ئەلعادیـ
لەڕاســـتیدا پاشـــای ئەلعادیـــل لەبـــەر نێوەندگیریـــی خەلیفە 
ـــەو  ـــە ئ ـــە خەلیف ـــوو، چونك ـــل ب ـــن قای ـــە بەپێكهات ـــوو ك نەب
ـــار  ـــێ ناچ ـــی پ ـــای ئەلعادیل ـــوو پاش ـــەربازیەی نەب ـــزە س هێ
بـــكا رێـــز لەنێوەندگیریەكـــەی بگـــرێ، بەڵكـــو ئەلعادیـــل 
ــێ،  ــل بـ ــی قایـ ــوو پێـ ــۆكار ناچاربـ ــەك هـ ــەر ژمارەیـ لەبـ
ــتەكەیان  ــان لەســـەر هەڵوێسـ ــە: مكـــوڕی هاوپەیمانـ لەوانـ
بەرامبـــەری و رێلێگرتنـــی لەدەســـت بەســـەرداگرتنی شـــەنگال 
هاوپەیمانـــەكان  دەردەكـــەوێ-  وەكـــو   – لەوانـــەش  و 
ـــن –  ـــان راكێش ـــۆ الی خۆی ـــێركۆ ب ـــەدەددین ش ـــان ئەس توانی
ئەســـەدەددینیش كوڕەمامـــی ئەلعادیلـــە و لەگەمارۆیەكـــەدا 

1- الكامل، ب9 / ل301.
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لەگەڵـــی بـــوو- و ئەلعادیـــل كاری بڕینـــی ئازووقـــەی 
لەشـــارەكە پـــێ ســـپاردبوو لـــەو الیـــەی كـــە گەمـــارۆی دابـــوو، 
بـــەاڵم ئەســـەدەددین چـــاوی لەهاتنـــی ئازووقـــە دەپۆشـــی 
ـــی  ـــۆی دەیبین ـــاوی خ ـــووە ژوورێ. بەچ ـــەدەرەوە دەچ ـــە ل ك
كـــە مـــەڕ و خـــواردن و هیدیكـــەی كـــە گەمـــارۆدراوەكان 
پێویســـتیان دەبـــوو دەچـــووە نـــاو شـــارەكەوەو قەدەغـــەی 
دەســـتیان  ئەلعادیـــل  ســـوپای  لەوانـــەش  نەدەكـــرد. 
ماندووبوونیـــان  لەبـــەر  كـــردو  بێـــزاری  بەدەربڕینـــی 
لەكوشـــتار ســـارد دەبوونـــەوە)1(. ئـــەو هۆكارانـــە بوونـــە 
ـــی  ـــرد لەگرتن ـــان ك ـــل و بێئومێدی ـــی ئەلعادی ـــۆی دڵەڕاوكێ ه
شـــارەكە. لەبـــەر ئەوانـــە دەتوانیـــن بڵێیـــن كـــە ئەلعادیـــل 
بەكـــردەوە دەیویســـت پێكهاتـــن ببەســـتێ تەنانـــەت پێـــش 
بـــەاڵم  بگاتـــە الی،  نـــاردراوی خەلیفـــە  كـــە  ئـــەوەش 
رقـــی لـــەوە دەبـــۆوە كـــە دوژمنەكانـــی گاڵتـــەی پێبكـــەن و 
دەترســـا بێهێزیـــی بۆیـــان ئاشـــكرا بـــكا و چاویـــان تێـــی 
ببـــڕن. كاتێـــك كـــە نـــاردراوان نێوەندگیریـــی خەلیفەیـــان 
بـــۆ هێنـــا، خێـــرا پێكهاتنـــی گـــرێ دا و خـــۆی وانیشـــاندا كـــە 
ملكەچـــی خەلیفەیـــە و رێـــز لەنێوەندگیریەكـــەی دەگـــرێ.
لەئەنجامـــی ئـــەو پەیوەندیـــە نوێیـــەی نێـــوان موزەفەرەددین 
ـــوان ئـــەو دوو  و نورەددیـــن ئەرسەالنشـــا، ژنخوازیـــەك لەنێ
پیـــاوە گرێـــدرا. كاتێـــك كـــە موزەفەرەددیـــن و نورەددیـــن 

1- الكامل، ب9 / ل 302
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پێكـــەوە لەموســـڵ بـــوون، موزەفەرەددیـــن هـــەردوو كچەكـــەی 
خوشـــكی  كـــە  هاوژینـــی  –لەڕەبیعەخاتوونـــی  خـــۆی 
ــەی  ــەردوو كوڕەكـ ــوو- لەهـ ــل بـ ــەالحەددین و ئەلعادیـ سـ
نورەددیـــن مارەكـــرد كـــە: عیزەددیـــن مەســـعوود بـــوو كـــە 
لەســـاڵی 607 )1210ز( جێـــی بابـــی گرتـــەوە لەموســـڵ و 
بەپاشـــای ئەلقاهیـــر ناوزەدكـــرا و ئەویدیكـــەش عیمادەددیـــن 
زەنگـــی بـــوو)1(. ئـــەو ژنخوازیـــە موزەفەرەددینـــی خســـتە 
نـــاو ئاریشـــەیەك لەگـــەڵ موســـڵ بەشـــێوەیەكی دیكـــە 
)1218ز(.   615 لەســـاڵی  ئەلقاهیـــر  پاشـــا  مردنـــی  دوای 
نورەددیـــن ئەرسەالنشـــا كـــە لەســـاڵی 607دا مـــرد، پێـــش 
ــعوودی  ــن مەسـ ــە عیزەددیـ ــوو كـ ــیەتی كردبـ ــی وەسـ مردنـ
ـــەوە، هەرچـــی كوڕەكـــەی  كـــوڕی لـــەدوای خـــۆی جێـــی بگرێت
دیكـــەی عیمادەددیـــن زەنگیـــە هەندێـــك قەاڵتـــی دایـــێ، 
لەوانـــە هـــەردوو قەاڵتـــی ئەلعەقـــەر و شـــوش كـــە دراوســـێی 
موســـڵ بـــوون. هەروەهـــا وەســـیەتی كردبـــوو كـــە بەدرەددیـــن 
ــاری  ــوو- كاروبـ ــی بـ ــەورە بەندەكانـ ــە لەگـ ــە –كـ لوئلوئـ
ـــوە  ـــعوودی كوڕیەوە)2(بەڕێ ـــن مەس ـــاوی عیزەددی ـــڵ بەن موس
ببـــا. كـــە عیزەددیـــن لەموســـڵ جێـــی بابـــی گرتـــەوە لەنێـــوان 
خـــۆی و موزەفەرەددینـــدا هاوپەیمانـــی و گفتێـــك بەســـترا كـــە 
تێیانـــدا هـــەر الیـــەو گفتـــی دا كـــە دەســـتدرێژی نەكاتـــە ســـەر 

1- الكامل، ب9 / ل 301. مفرج الكروب، ب2 / ل 195.
2- الكامل، ب9 / ل 304.



284

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

ئەویـــدی. وادیـــارە ئـــەو هاوپەیمانـــی و گفتانـــە بەدرێـــژی 
ــاڵی  ــە لەسـ ــعوود كـ ــن مەسـ ــی عیزەددیـ فەرمانڕەواییكردنـ

615دا مـــرد، لەالیەنـــی هـــەردوو الوە رێزیـــان لێگیـــرا.
بەدرەددیـــن لوئلوئـــە لەفەرمانڕەوایـــی موســـڵ بەنـــاوی 
عیزەددیـــن مەســـعوودی خاوەنیـــەوە كـــە بەپاشـــای ئەلقاهیـــر 
ــە  ــەو ماوەیـ ــی ئـ ــن بەدرێژیـ ــەوەو بەدرەددیـ ــرا مایـ ناوزەدكـ
ـــتی  ـــەس دەس ـــوو ك ـــە ب ـــتەقینەی دەوڵەتەك ـــڕەوای راس فەرمان
ــر  ــای ئەلقاهیـ ــە پاشـ ــەاڵم كـ ــەدەدا، بـ ــت هەڵنـ ــن دەسـ لەبـ
ــدا،  ــەری هەڵـ ــڵ سـ ــل و موسـ ــوان ئەربـ ــە لەنێـ ــرد، كێشـ مـ
لوئلوئـــە  بەدرەددیـــن  و  موزەفەرەددیـــن  لەنێـــوان  واتـــە 
چونكـــە پاشـــای ئەلقاهیـــر دوو كـــوڕی گچكـــەی ناكامـــی 
ــر  ــا و ئەلناسـ ــن ئەرسەالنشـ ــە نورەددیـ ــا كـ ــەدوا بەجێمـ لـ
مەحمـــوود بـــوون. عیمادەددیـــن زەنگیـــش –بـــرای پاشـــا 
ـــەی  ـــەو دوای براك ـــێ ئ ـــە دەب ـــوت ك ـــۆی دەگ ـــر- بەخ ئەلقاهی
جێـــی بگرێتـــەوە، چونكـــە گـــەورەی بنەماڵـــەی زەنگیـــە. بـــەاڵم 
ـــن  ـــت و نورەددی ـــدەی نەهێش ـــەو ئومێ ـــە ئ ـــن لوئلوئ بەدرەددی
ــۆ  ــەر واڵت و بـ ــا لەسـ ــی دانـ ــی باوكـ ــای لەجێـ ئەرسەالنشـ
ــاردو داوای  ــیر لیدینیڵـــاڵی نـ ــی ئەلناسـ ــەی عەباسـ خەلیفـ
ـــكا.  ـــن ب ـــریفی( نورەددی ـــدو تەش ـــاوی )تەقلی ـــە رەچ ـــرد ك لێك
ــێی  ــتی دراوسـ ــی دەوروپشـ ــاو میرەكانـ ــۆ پاشـ ــا بـ هەروەهـ
ـــوان ئـــەوان  موســـڵ و هیدیكەشـــی نووســـی لەوانـــەی كـــە لەنێ
و پاشـــا ئەلقاهیـــر هاوپەیمانـــی و گفـــت هەیـــە –لەوانـــەش 
ـــوێ  ـــی ن ـــۆ نورەددین ـــرد ب ـــان ك ـــن- و داوای لێی موزەفەرەددی
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ــەوان و  ــون ئـ ــە لەنێـ ــایەی كـ ــەو رێسـ ــی ئـ ــەوە بەپێـ بكەنـ
باوكـــی هەبـــووە. هەروەهـــا فەرماندەكانـــی ســـەربازان و 
ســـوپا و گـــەورە پیاوانـــی واڵتـــی ســـوێند دا كـــە ملكەچـــی 
بـــن)1(. بـــەوەش بەدرەددیـــن دڵنیابـــوو كـــە موڵكەكـــە لـــەرووی 
كردەییـــەوە هـــی ئـــەوەو لـــەڕووی ناویشـــەوە هـــی نورەددینـــە.
ئەگەرچـــی موزەفەرەددیـــن بـــۆ بەدرەددین ســـوێندی خواردبوو 
كـــە رێـــزی هاوپەیمانـــی و گفتـــەكان دەگـــرێ كـــە لەنێـــوان 
ــتدرێژی  ــەوەی دەسـ ــوو، بـ ــر كرابـ ــا ئەلقاهیـ ــۆی و پاشـ خـ
ــەاڵم رووداوەكان  ــتی، بـ ــڵ و دەوروپشـ ــەر موسـ ــە سـ نەكاتـ
ـــارودۆخ  ـــان ب ـــرێ ی ـــان بگ ـــە رێزی ســـەلماندیان كـــە ئامـــادە نی
ـــردی  ـــۆ سەرخســـتنی مێ ـــرێ ب ـــان نەگ ـــە رێزی ـــرد ك ناچـــاری ك
كچەكـــەی، عیمادەددیـــن زەنگـــی. عیمادەددیـــن وای دەبینـــی كـــە 
ـــوڕە  ـــڵ، لەك ـــی موس ـــی موڵك ـــرە، لەوەرگرتن ـــی پت ـــۆی ماف خ
ـــە  ـــەی ك ـــە بنەماڵەیی ـــەو نەریت ـــی ئ ـــەی، بەپێ ـــە ناكامەك برای
ــەد(  ــتووترین )ئەرشـ ــۆ پێگەیشـ ــك بـ ــاوەی موڵـ ــێ بۆمـ دەڵـ
كـــوڕی خانەوادەكەیـــە. ئەگـــەر موڵكەكـــەی لەدەســـتدا، لـــەوە 
ــەی.  ــەر كوڕەبراكـ ــیی لەسـ ــە وەسـ ــە ببێتـ ــێ كـ ــر نابـ كەمتـ
بـــەاڵم بەدرەددیـــن پابەنـــدی ئـــەو نەریتـــە بنەماڵەییـــە 
نەبـــوو بەپشـــت بەســـتن بـــەوەی كـــە ئـــەو نەریتانـــە لەالیـــەن 
زۆر لەخانەوادەكانـــەوە لەكۆنـــەوە كاری پـــێ نەكـــراوە. 
ــوڕی  ــای كـ ــن ئەرسەالنشـ ــی نورەددیـ ــردە هـ ــەی كـ موڵكەكـ

1- الكامل، ب9 / ل 320.
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پاشـــا ئەلقاهیـــر و خـــۆی وەكـــو وەســـیی بەســـەر پاشـــای 
گچكـــەدا ســـەپاند بـــۆ ئـــەوەی خـــۆی بەفەرمانـــڕەوای كردەیـــی 
ــرد و  ــی تووڕەكـ ــەو كارەش عیمادەددینـ ــەوە. ئـ واڵت بمێنێتـ

بڕیـــاری دا مافـــی خـــۆی بەشمشـــێر وەرگرێتـــەوە.
لـــەدژی  پیـــالن  گێڕانـــی  كـــردە  دەســـتی  عیمادەددیـــن 
ــرازای و  ــی بـ ــكەوتنی نورەددینـ ــن. هەلـــی نەخۆشـ بەدرەددیـ
ـــە  ـــردەوە ك ـــەوەو وای باڵوك ـــك قۆزت ـــەوەی لەخەڵ دووركەوتن
نورەددیـــن مـــردووەو بـــۆ ســـەربازگەی قەاڵتـــی عیمادیـــەی 
ـــەم  ـــوڕی برایەك ـــەوە ك ـــی: ئ ـــی و گوت ـــڵی نووس ـــەر بەموس س
ـــرێ و  ـــدا بگ ـــەوێ دەســـت بەســـەر واڵت ـــن دەی ـــرد و بەدرەددی م
موڵكـــی بابوباپیرانـــم بـــۆ مـــن رەواتـــرە. پارێـــزەری قەاڵتەكـــە 
ـــا بـــێ قەاڵتەكـــە وەربگـــرێ. عیمادەددیـــن  بـــۆی نووســـی كـــە ب
چـــووە ئـــەوێ و لـــە 18ی رەمەزانـــی ســـاڵی 615 وەریگـــرت 
و جێگـــری موســـڵ و ئەوانـــەی لەگەڵـــی بـــوون دەســـت 

ــەركرد)1(. بەسـ
لەوكاتـــەوە دوژمنـــكاری لەنێـــوان بەدرەددیـــن لەالیـــەك و 
عیمادەددیـــن و موزەفەرەددیـــن لەالیەكـــەی دیكـــەوە دەســـتی 
پێكـــرد. بەدرەددینیـــش بەدەســـت بەســـتراوەیی بەرامبەر دەســـت 
بەســـەرداگرتنی قـــەاڵت لەالیـــەن عیمادەددیـــن نەوەســـتا، 
وەریبگرێتـــەوەو  چـــوو  بەســـوپاكەیەوە  خێـــرا  بەڵكـــو 
گەمـــارۆی دا بـــەاڵم نەیتوانـــی شـــەڕ بـــكا چونكـــە كات زســـتان 

1-  الكامل، ب9 / ل320.
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ــیبوو.  ــی داپۆشـ ــر زەویـ ــوو و بەفـ ــد بـ ــەرمایەكی تونـ و سـ
ســـوپاكەی گەمارۆیـــدا تـــا وەرزی زســـتان كۆتایـــی دێ و 
بەخـــۆی گەڕایـــەوە موســـڵ. كـــە هەواڵـــی گەمـــارۆی بەدرەددیـــن 
بـــۆ ســـەر ئـــەو قەاڵیـــەی عیمادەددیینـــی مێـــردی كچەكـــەی 
تێدایـــە گەیشـــتە موزەفەرەددیـــن، بڕیـــاری دا ســـەری بخـــا 
ــوپایەكەی بـــۆ شـــەڕی  ــی سـ ــردە ئامادەكردنـ ــتی كـ و دەسـ

بەدرەددیـــن و البردنـــی گەمـــارۆی ســـەر قەاڵتەكـــە.
هەواڵـــی ئامادەبوونـــی موزەفەرەددیـــن گەیشـــتە بەدرەددیـــن. 
بـــۆی نووســـی و ئـــەو ســـوێندەی بەبیـــر هێنایـــەوە كـــە 
ــە  ــە دایبـــوو. لەوانـــەش كـ ــەو گفتانـــەی كـ ــە و ئـ خواردوویـ
نابـــێ دەســـتدرێژی بكاتـــە ســـەر هیـــچ بەشـــێك لەموســـڵ، 
ــەر  ــەت. هـ ــەكاری و زۆزان بەتایبـ ــی هـ ــەش قەاڵتەكانـ لەوانـ
كاتێكیـــش یەكێـــك دەســـتدرێژیی كـــردە ســـەر، هەركەســـێك 
بـــێ، ئـــەوا بەخـــۆی و ســـەربازەكانی بەرگـــری لێـــدەكا 
و یارمەتیـــی نورەددیـــن و بەدرەددینیشـــی لـــەو بەرگریـــە 
بپارێـــزێ.  گفتانـــە  و  ئـــەو ســـوێند  لێـــدەكا  داوای  داوە. 
بـــەاڵم موزەفەرەددیـــن گوێـــی لـــەوە كەڕكـــرد و مكـــوڕ بـــوو 
ــی  ــن –جارێكـ ــن، بەدرەددیـ ــتنی عیمادەددیـ ــەر سەرخسـ لەسـ
دیكـــە- بـــۆی نووســـیەوەو داوای لێكـــرد بێالیـــەن راوەســـتێ 
لـــەو كێشـــەیەی لەگـــەڵ عیمادەددیـــن. بـــەاڵم موزەفەرەددیـــن 
ـــو بەســـوپاكەیەوە لەئەربـــل چـــووە  ـــۆ نەكـــرد بەڵك ئەوەشـــی ب
دەرێ و لەنزیـــك قەاڵتەكـــە دایكوتـــا چونكـــە نەیتوانـــی بیگاتـــێ 
بەهـــۆی گەمـــارۆی ســـەربازیی بەدرەددیـــن لەســـەری. چاوەڕێـــی 
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كـــرد تـــا شـــەڕ لەنێـــوان خـــۆی و عیمادەددیـــن هەڵدەگیرســـێ، 
ئەوجـــا لـــەدواوە لەپـــڕ خـــۆی پێیانـــدا دەداو دەیانخاتـــە 

ــەوە. ــوان دوو بەرداشـ نێـ
  كـــە چاوەڕوانیـــی ســـەربازەكانی بەدرەددیـــن لەكاتـــی 
یەكێـــك  كێشـــا.  درێـــژەی  قەاڵتەكـــە  گەمارۆدانـــی 
لەدەســـتپێكردنی  كـــرد  پەلـــەی  ســـوپا  لەفەرماندەكانـــی 
كوشـــتار، هەرچەنـــدە لەشـــەڕی نەدەزانـــی و شـــارەزای 
هونـــەری كوشـــتار نەبـــوو، بـــەاڵم ئـــازاو بەجـــەرگ بـــوو و 
ــتی  ــوو. ویسـ ــڵەوە كردبـ ــوپای موسـ ــی بەسـ ــازە پەیوەندیـ تـ
كارێكـــی جەنگیـــی گـــەورە ئەنجـــام بـــدا كـــە بەهۆیـــەوە 
لـــەالی بەدرەددیـــن پلـــەی بەرزبێتـــەوە. ســـەربازەكانی ژێـــر 
فەرمانـــدەی خـــۆی بـــرد و لەتاریكیـــی شـــەودا بـــەرەو قەاڵتەكـــە 
ــە  ــا. كـ ــەربازگەكە هەڵگیرسـ ــەڵ سـ ــەڕ لەگـ چووەپێـــش و شـ
ـــش، ترســـان  ـــەو دەچێتەپێ ـــان ئ ـــۆوە بینی ـــەو ســـوپایەی ماب ئ
ـــە  ـــن، بۆی ـــاو ببرێ ـــدان لەن ـــەی لەگەڵی ـــەوەی خـــۆی و ئەوان ل
ــە  ــكیی رێچكەكـ ــەر تەسـ ــی، لەبـ ــن و بەناڕێكـ ــەدوای كەوتـ بـ
ــۆ نـــاو قـــەاڵت، رۆیشـــتن. كـــە عیمادەددیـــن پێشـــەكیی  بـ
ســـوپاكەی بینـــی بـــەرەو ڕووی دێنەپێـــش، بەســـوپاكەیەوە 
بۆیـــان هاتـــە دەرێ و ســـەربازەكانی بەنـــاو كۆاڵنەكانـــدا 
و  گیانیـــان  و لەهەمـــوو كونجێكـــەوە كەوتنـــە  پەرتكـــرد 
شكســـتێكی گەورەیـــان پێهێنـــان. لەئەنجامـــدا هێرشـــبەرەكان 
ـــەرەو  ـــاو ب ـــتی هێن ـــووی شكس ـــوپاكە هەم ـــا س ـــن. ئەوج هەاڵت
دواوە گەڕانـــەوەو پاشـــان چوونـــەوە موســـڵ، پێـــش ئـــەوەی 
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موزەفەرەددیـــن بێتـــە نـــاو كوشـــتارەكە. بـــەوەش قەاڵتەكـــە 
ـــەوە،  ـــە ســـوپای موســـڵ گەڕای ـــوو. ك ـــە دەربازب ـــەو گەمارۆی ل
ــۆ قەاڵتەكانـــی دیكـــەی هـــەكاری و  عیمادەددیـــن نامـــەی بـ
زۆزان نـــارد –كـــە هەمـــووی ســـەر بەموســـڵ بـــوون- داوای 
ـــرد،  ـــەوەو رادەســـتیان ك ـــان دای ـــن، وەاڵمی ـــردن ملكەچـــی ب لێك
ــۆی  ــری خـ ــرت و جێگـ ــی گـ ــی بەدرەددینـ ــش جێگرەكانـ ئەویـ

لەجـــێ دانـــان)1(.
بەدەســـتی  بەموســـڵ  ســـەر  قەاڵتەكانـــی  كەوتنـــی   
لـــەالی  هەبـــوو  گـــەورەی  كاریگەریەكـــی  عیمادەددیـــن، 
– عیمادەددیـــن  كـــە  دانـــا  وای  بەدرەددیـــن  بەدرەددیـــن. 
بەپشـــتیوانی موزەفەرەددیـــن- بـــووە خـــاوەن هێزێـــك كـــە 
ـــە  ـــا چـــاو دەبڕێت ـــدە ناب ـــۆ ســـەر موســـڵ و ئەوەن مەترســـیە ب
بەدرەددیـــن  كاتـــدا  لەهەمـــان  بەســـەرداگرتنی.  دەســـت 
ـــن  ـــەوەی عیمادەددی ـــرد لەبەرپەرچدان ـــی دەك هەســـتی بەالوازی
ـــە  ـــا ببات ـــاری دا پەن ـــە بڕی ـــا، بۆی ـــن بەتەنی و  موزەفەرەددی
ـــێ  ـــتی پ ـــان پش ـــەوەی لەدژی ـــۆ ئ ـــز ب ـــتیوانێكی بەهێ ـــەر پش ب
ببەســـتێ. هەرچەنـــدە ئـــەو پەنابردنـــە دەیخســـتە شـــوێنی 
ــوو  ــتر بـ ــێ باشـ ــەوەی پـ ــەاڵم ئـ ــكۆیەك، بـ ــكۆی پاشـ پاشـ
لەدەرچوونـــی موســـڵ لەدەســـتی. بەدرەددیـــن ئـــەو پشـــتیوانەی 
ــە  ــەوە كـ ــدا دیتـ ــای ئەیووبیـ ــرەف موسـ ــای ئەلئەشـ لەپاشـ
بەشـــێكی زۆری واڵتـــی جەزیـــرەو خەاڵتـــی لەدەســـت بـــوو. 

1- الكامل، ب9 / ل 320
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ناردیـــە الی و تێكەڵبوونـــی خـــۆی و چوونـــە ژێـــر ركێفیـــی 
نیشـــاندا بـــۆ ئـــەوەی لەموزەفەرەددیـــن و عیمادەددینـــی 
مێـــردی كچەكـــەی بیپارێـــزێ. ئەلئەشـــرەف بەقایلبـــوون 
و دڵخۆشـــیەوە وەاڵمـــی دایـــەوە، چونكـــە چوونـــە ژێـــر 
ركێفیـــەوە هێزێكـــە بـــوو ئـــەو، لەكاتـــی پێویســـتدا پشـــتی پـــێ 
دەبەســـتێ دوای ئـــەوەی كاروبـــاری موســـڵ جێگیـــر دەبـــێ و 
مەترســـیی لـــێ دوور دەكەوێتـــەوە. هەروەهـــا لەبەرژەوەندیـــی 
ـــە هێزێكـــی تـــازە لەناوچـــەی  ـــوو ك ـــرەفدا ب ـــای ئەلئەش پاش
ــە  ــی بخاتـ ــەوێ موڵكەكانـ ــتیدا دەرنەكـ ــرەو دەوروپشـ جەزیـ
مەترســـیەوە، بۆیـــە گفتـــی بەبەدرەددیـــن دا كـــە یارمەتیـــی 
بـــداو پشـــتی بگـــرێ و شـــەڕی بـــۆ بـــكا بـــۆ وەرگرتنـــەوەی ئـــەو 
قەاڵتانـــەی لێـــی ســـەندراون. هـــەر لەوكاتـــەوە موزەفەرەددیـــن 
ـــەو  ـــە ئ ـــا، چونك ـــی خـــۆی دان پاشـــای ئەلئەشـــرەفی بەدوژمن
ــە رقـــی لێیەتـــی و كۆنتڕۆڵـــی  بەدرەددینـــەی سەرخســـت كـ
هـــەردوو نەوەكـــەی، كوڕانـــی پاشـــای ئەلقاهیـــری، كـــردووە. 
ئەوجـــا دەبینیـــن كـــە موزەفەرەددیـــن دژی ئەلئەشـــرەف موســـا 

تـــا ســـەر دەوەســـتێ.
بەچوونـــە الی ئەلئەشـــرەف موســـا لەالیـــەن بەدرەددینـــەوە، 
ـــەر  ـــە س ـــكا ك ـــە ب ـــری لەوان ـــێ بەرگ ـــار دەب ـــرەف ناچ ئەلئەش
بەویـــن. وادەردەكـــەوێ كـــە بەدرەددیـــن پەنـــای بردبـــێ بـــۆ 
ـــۆ  ـــی، ب ـــر ركێف ـــە ژێ ـــەوەی بچێت ـــش ئ ئەلئەشـــرەف موســـا پێ
ئـــەوەی ببێتـــە پێناوێـــك لەنێـــوان خـــۆی و موزەفەرەددینـــدا بـــۆ 
ـــداو ئەلئەشـــرەفیش  ـــی ئاشـــتی لەنێوانیان بەســـتنی پێكهاتنێك



291

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

ئـــەو  مێژوونووســـان  هەرچەنـــدە  ســـەركەوت.  لـــەوەدا 
هەواڵەیـــان پشـــتگوێ خســـتووە، چونكـــە ئەلئەشـــرەف 
ناردیـــە الی موزەفەرەددیـــن –دوای ئـــەوەی بەدرەددیـــن چـــووە 
ژێـــر ركێفـــی و ملكەچـــی بـــوو- گلەیـــی لێـــدەكا لەسەرخســـتنی 
عیمادەددیـــن و هاندانـــی بـــۆ دەســـتدرێژی كردنـــە ســـەر 
موڵكەكانـــی لەموســـڵ و بەهەڕەشـــەكردنەوە پێـــی دەڵـــێ: 
ـــت  ـــی نێردراوەكان ـــدا بەئامادەبوون ـــەو رێســـایە لەنێوانمان »ئ
بڕیـــاری لەســـەر درابـــوو، ئێمـــەش پەیوەســـتی نابیـــن تـــا مـــاف 
ـــردراوە  ـــی موســـڵ ب ـــەوەی لەواڵت ـــێ ئ ـــەر دەب ـــەوە، ه دەگەڕێت
بگەڕێتـــەوە، بـــۆ ئـــەوەی لەســـەر ئـــەو ســـوێندە بـــەردەوام 
ـــووی و  ـــد نەب ـــەر پابەن ـــورا)1(. ئەگ ـــدا خ ـــە لەنێوانمان ـــن ك بی
رشـــت بـــووی لەســـەر پشـــتگیریكردنی زەنگـــی و سەرخســـتنی، 
ئـــەوا مـــن بەخـــۆم و ســـەربازەكانم دێمـــە ســـەر واڵتەكـــەت 
و هیدیكـــەش و ئەوانـــەی كـــە بردووتانـــە دەیانگەڕێنمـــەوەو 
ئەوەیـــە  بەرژەوەندیـــش  خاوەنەكانیـــان.  دەیاندەمـــەوە 
ــەوەی  ــۆ ئـ ــتیەكە بـ ــۆ راسـ ــەوە بـ ــی و بگەڕێیـ ــل بـ ــە قایـ كـ
لەواڵتـــی  روو  و  ســـەربازبێ  كۆكردنـــەوەی  كارەكانمـــان 
ـــەوەی  ـــی لـــێ دەركەیـــن، پێـــش ئ میســـر بكەیـــن و فەڕەنگەكان

بەهێزبـــن و خراپیەكانیـــان زۆرتربـــێ)2(.

1- ئـــەو ســـەرچاوەیەی هەواڵەكەمـــان لـــێ گواســـتۆتەوە ناڵـــێ كەینـــێ ئـــەو رێســـایە 
بڕیـــاری لەســـەر دراوەو بێجگـــە لـــەوەش ســـەرچاوەی دیكـــە باســـیان نەكـــردووە.

2- الكامل، ب9 / ل 321.
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ــەكانی  ــە هەڕەشـ ــوو كـ ــڕوای وابـ ــرەف بـ ــا ئەلئەشـ  پاشـ
بـــەاڵم  دەبـــێ،  موزەفەرەددیـــن  لەســـەر  كاریگەریـــان 
لەڕاســـتیدا موزەفەرەددیـــن لـــەو هەڕەشـــانە نەترســـاو 
ــەر  ــوو لەسـ ــوڕ بـ ــردو مكـ ــەكان كەڕكـ ــی لەئامۆژگاریـ گوێـ
ـــی  ـــۆ البردن ـــن ب ـــن دژی بەدرەددی ـــتیوانیكردنی عیمادەددی پش
لەســـەر موســـڵ، چونكـــە دەیزانـــی ئەلئەشـــرەف ناتوانـــێ 
خەریكبوونـــی  لەبـــەر  بگەیەنـــێ  بەجـــێ  هەڕەشـــەكەی 
بەخاچپەرســـتەكانەوەو ترســـانی لێیـــان بـــۆ ســـەر واڵتەكـــەی. 
خاچپەرســـتەكان لەوكاتـــدا )ســـاڵی 615( لەوپـــەڕی هێـــزدا 
بـــوون و هێرشـــبردنیان بـــۆ شـــام بـــەردەوام بـــوو تـــا 
گەیشـــتنە ئـــەو بەهێزیـــەی كـــە بڕیاریانـــدا میســـریش بگـــرن. 
بـــەرەو دومیـــات رۆیشـــتن و گرتیشـــیان. ئەلئەشـــرەف 
بەشـــی زۆری ســـوپاكەی نـــاردە الی پاشـــا ئەلكامیلـــی 
بـــرای، خاوەنـــی موســـڵ، بـــۆ بەهانەوەچوونـــی ســـوپای 
ـــی  ـــی چاودێریكردن ـــەر خەریك ـــەوەش ه ـــەرباری ئ ـــر. س میس
خاچپەرســـتەكان بـــوو لەشـــام، چونكـــە دەترســـا لەپڕێكـــەوە 
هێـــرش بكەنـــە ســـەر ئـــەو واڵتانـــەی كـــە بەدەســـتی 
ـــی  ـــرەف مكوڕی ـــا ئەلئەش ـــە پاش ـــوون. ك ـــڵمانەكانەوە ب موس
ــتی  ــی، دەسـ ــتەكەی بینـ ــەر هەڵوێسـ ــی لەسـ موزەفەرەددینـ
كـــردە بەدوژمنكردنـــی میرەكانـــی دەوروپشـــت بـــۆی و بـــۆ 
خۆیانـــی راكێشـــا. لەوانـــەی كـــە پاشـــا ئەلئەشـــرەف نامـــەی 
ـــی  ـــی خاوەن ـــوود ئەلئەرتەق ـــرەددین مەحم ـــاردن، ناس ـــۆ ن ب
حەســـەن كێـــف و ئامـــەد، بـــەاڵم ناســـرەددین وەاڵمـــی 
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نەدایـــەوە بەڵكـــو پەیوەندیـــی بەموزەفەرەددینـــەوە كـــردو 
ـــەی  ـــەو واڵتان ـــك ل ـــەر هەندێ ـــكردنە س ـــردە هێرش ـــتی ك دەس
هـــی ئەلئەشـــرەف بـــوون و تااڵنـــی كـــردن. هەروەهـــا 
ئەلئەرتەقـــی خاوەنـــی ماردینیـــش بـــووە الی موزەفەرەددیـــن 
و هەموویـــان رێككەوتـــن لـــەدژی ئەلئەشـــرەف. هـــۆی 
ئەلئەرتەقیانـــە  دوو  ئـــەو  موزەفەرەددینـــی  الی  بوونـــە 
ئـــەو دوژمنكاریـــە بەڕەگوڕیشـــەیەی نێـــوان بنەماڵـــەی 
ئەلئەرتەقـــی و بنەماڵـــەی ئەلئەیووبـــی بـــوو لەســـەردەمی 
زۆر  بەســـەر  دەســـتی  ســـەالحەددین  ســـەالحەددینەوە. 
لەواڵتەكانیانـــدا گرتبـــوو و هەندێـــك میـــری بنەماڵەكـــەی 
ـــی  ـــە ئەلئەشـــرەف بین ـــن. ك ـــی ب ـــە ملكەچ ـــوو ك ـــار كردب ناچ
هێـــزی موزەەرەددیـــن زۆرتـــر دەبـــێ لەبـــەر بەدرەددیـــن لێـــی 
ترســـا، بـــەاڵم نەیتوانـــی هیـــچ شـــتێك بـــكا لەبـــەر ئـــەو 
بارودۆخـــەی دەوروپشـــتی، بـــەاڵم تیپێـــك لەســـوپایەكەی 
بـــۆ نـــارد كـــە لەشـــاری نوســـێبین دامـــەزران لەنزیـــك 
ــەر  ــان بێنـــێ ئەگـ موســـڵ بـــۆ ئـــەوەی بەدرەددیـــن بەكاریـ

مەترســـیەك لەموزەفەرەددینـــەوە هـــات)1(.
جێگرەكانـــی  بەهاندانـــی  هـــەر  زەنگـــی  عیمادەددیـــن   
ــەوەی  ــۆ ئـ ــتا بـ ــەكان نەوەسـ ــەر قەاڵتـ ــۆ سـ ــن بـ بەدرەددیـ
ـــتی  ـــەكان رادەس ـــرێ و قەاڵت ـــێ وەرگ ـــۆی ل ـــان ب ملكەچبوونی
ئـــەو بكـــەن، بگـــرە چـــاوی بڕیـــە موســـڵیش. هەركـــە ســـوپای 

1- الكامل، ب9 / ل 321.
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بەدرەددیـــن لەئامێدیـــەوە بـــەدۆڕاوی گەڕایـــەوە بـــۆ موســـڵ، 
ئـــەو خـــۆی لـــەال بەهێـــز بـــوو و ئامێدیـــی بەجێهێشـــت و 
بـــەرەو قەاڵتـــی ئەلعەقـــری دراوســـێی موســـڵ رۆیـــی –كـــە 
ــی  ــوە فەرمانڕەوایـ ــەوەی لەوێـ ــۆ ئـ ــوو- بـ ــۆی بـ ــی خـ هـ
دەوروپشـــتی موســـڵ بـــكا. موزەفەرەددیـــن ژمارەیەكـــی گـــەورە 
لەســـەربازی دایـــێ و عیمادەددیـــن دەســـتی كـــردە هێرشـــكردنە 
ـــەی  ـــەوەی هێزەك ـــۆ تاقیكردن ســـەر ســـنوورەكانی شـــارەكە ب
و پاشـــان دەگەڕێتـــەوە بـــۆ قەاڵتەكـــە بـــۆ خۆپاراســـتن تێیـــدا. 
ـــارد  ـــی، بەشـــێك لەســـوپاكەی ن ـــەوەی بین ـــن ئ كـــە بەدرەددی
بـــۆ دوورخســـتنەوەی عیمادەددیـــن لەســـنووری موســـڵ. ئـــەو 
فەرمانـــەی كـــە بەدرەددیـــن بـــۆ ســـوپای دەركردبـــوو ئەوەبـــوو 
ـــنوورەكانی بمێننـــەوە بـــۆ ئـــەوەی نەیەڵـــن  كـــە لەســـەر س
ــی  ــەاڵم فەرماندەكانـ ــكا، بـ ــوە بـ ــی لێـ ــن هێرشـ عیمادەددیـ
ســـوپا بڕیاریـــان دا شـــەڕی عیمادەددیـــن لەقەاڵتەكـــەی 
ــەو  ــن. بەشـ ــن لەبەدرەددیـ ــەت وەرگرتـ ــێ مۆڵـ ــەن بەبـ بكـ
ســـوپایان بـــۆ بـــرد و بەیانیـــی رۆژی دواتـــر گەیشـــتنە 
قـــەاڵت و شـــەڕێكی تونـــد لەنێـــوان دوو تیپەكـــە روویـــدا. 
ـــدا  هـــەردوو تیپەكـــە ئارامیەكـــی ســـەیریان گـــرت و لەكۆتایی
دۆڕاو  عیمادەددیـــن  و  ســـەركەوت  بەدرەددیـــن  ســـوپای 
ــۆ  ــل بـ ــووە ئەربـ ــوپاكەوە چـ ــت و بەسـ ــی بەجێهێشـ قەاڵتـ
ـــزێ. ســـوپای  ـــەی بپارێ ـــی ژنەك ـــا باوك ـــەوەی خـــۆی لەپەن ئ
ــارەكە دامـــەزرا.  موســـڵ گەڕایـــەوەو لەســـەر ســـنووری شـ
ــی  ــاڵ و نێردراوانـ ــر لیدینیڵـ ــە ئەلناسـ ــی خەلیفـ نێردراوانـ
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پاشـــا ئەلئەشـــرەف ئامادەبـــوون و پێكهاتنەكەیـــان لەنێـــوان 
بەدرەددیـــن  و  موزەفەرەددیـــن و عیمادەددیـــن لەالیـــەك 

لوئلوئیـــش)1( لەالیەكـــەی دیكـــەوە نـــوێ كـــردەوە. 
هـــەر لـــەو ســـاڵەی )615( كـــە پێكهاتنەكـــەی تێـــدا كـــرا، 
نورەددیـــن ئەرسەاڵنشـــای خاوەنـــی موســـڵ مـــرد. بەدرەددیـــن 
ـــە  ـــەر موڵكەك ـــوودی لەس ـــرەددین مەحم ـــۆی ناس ـــەی خ براك
دانـــا كـــە تەمەنـــی تەنیـــا ســـێ ســـااڵن بـــوو)2(. بەمردنـــی 
نورەددیـــن، حـــەزی موزەفەرەددیـــن و عیمادەددیـــن بـــۆ دەســـت 
بەســـەرداگرتنی موســـڵ نـــوێ بـــۆوە. ناســـرەددین منداڵـــەو 
هیـــچ لەفەرمانڕەوایـــی موســـڵ نازانـــێ و بەدرەددیـــن دەبێتـــە 
ـــن  ـــن و عیمادەددی ـــە لەموزەفەرەددی ـــوو شـــتێك. هەریەك هەم
ــەوان و  ــوان ئـ ــە لەنێـ ــت كـ ــتگوێ خسـ ــان پشـ پێكهاتنەكەیـ
بەدرەددیـــن و ئەلئەشـــرەف موســـا كرابـــوو و دەســـتیان 
ــەربازیان  ــڵ. سـ ــەر موسـ ــن لەسـ ــی بەدرەددیـ ــردە البردنـ كـ
كۆكـــردەوەو ئامادەبـــوون بـــۆ جووڵەكـــردن. پاشـــان هەندێـــك 
ــیان  ــڵ و هێرشـ ــنووری موسـ ــەر سـ ــاردە سـ ــەربازیان نـ سـ

كـــردە ســـەری و بـــووە راووڕووت و خراپـــەكاری.
 بەدرەددیـــن ســـەربازی كـــەم بـــوو. هۆیەكەشـــی ئـــەوە 
بـــوو كـــە پاشـــا ئەلئەشـــرەف زۆربـــەی ســـوپاكەی بـــۆ 
یارمەتیدانـــی  بـــۆ  ناردبـــوو  بـــرای  ئەلكامیلـــی  پاشـــا 

1- الكامل، ب9 / ل 321.

2- الكامل، ب9 / ل 321.
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ـــرد،  ـــمان ك ـــو باس ـــات، وەك ـــتەكان لەدومی ـــەدژی خاچپەرس ل
ئەلئەشـــرەف زۆربـــەی ســـوپای موســـڵی بـــۆ خـــۆی داواكـــرد بـــۆ 
پڕكردنـــەوەی ئـــەو بۆشـــاییەی كـــە لەپـــاش چوونـــی ســـوپاكەی 
ــەربازی  ــەوە سـ ــن بـ ــوو. بەدرەددیـ ــدا ببـ ــات پەیـ ــۆ دومیـ بـ
كـــەم ببـــوو. كـــە بەدرەددیـــن دەســـتدرێژیی موزەفەرەددیـــن 
و عیمادەددینـــی بـــۆ ســـەری و خراپەكاریـــی ســـەربازەكانی 
ســـەربازەی  بەوەنـــدە  نەشـــیدەتوانی  بینـــی،  لەموســـڵ 
هەیەتـــی شـــارەكەی بپارێـــزێ، داوای ســـەربازەكانی پاشـــا 
ئەلئەشـــرەفی كـــرد كـــە لەنوســـێبین دامەزرابـــوون، ئەوانـــەش 
ـــر  ـــەوەی لەژێ ـــۆ ئ ـــەوێ ب ـــۆ ئ ـــی ب ـــرف ناردبوون ـــە ئەلئەش ك
ـــوو.  ـــان ب ـــتی پێی ـــك پێویس ـــن هەركاتێ ـــن ب ـــتی بەدرەددی دەس
ــن  ــاوی عزەددیـ ــرەف نـ ــەربازەكانی ئەلئەشـ ــدەی سـ فەرمانـ
ـــوون  ـــی ب ـــەربازانەی لەگەڵ ـــەو س ـــارەی ئ ـــوو. ژم ـــەگ ب ئایب
كـــەم بـــوو كـــە جێـــی ئـــەو ســـەربازانەی بەدرەددینیـــان 
پـــڕ نەدەكـــردەوە كـــە ناردبوونیـــە شـــام. ئایبـــەگ پەلـــەی 
ـــتە  ـــەربازەكانی گەیش ـــەڵ س ـــە لەگ ـــتار. هەرك ـــرد لەكوش دەك
ـــەوە  ـــە یەكســـەر بپەڕێت ـــی دیجل ـــاری دا لەزێ ـــن، بڕی بەدرەددی
بـــەرەو ئەربـــل بـــۆ كوشـــتاری موزەفەرەددیـــن و عیمادەددیـــن. 
بەدرەددیـــن نەیهێشـــت ئـــەوە بـــكا –بەدرەددیـــن شـــارەزاییی 
ـــەی  ـــەو ناوچەی ـــەڕدا و ل ـــەری ش ـــەگ لەهون ـــری لەئایب زۆرت
كـــە كوشـــتاری تێـــدا دەكـــەن هەبـــوو- و داوای لێكـــرد 
ـــەو  ـــدەن ل بحەســـێتەوەو ســـەربازەكانی ســـەرەتا پشـــووێك ب
ماندووبوونـــەی رێـــگا. ئایبـــەگ هەرچەنـــد پێـــی خـــۆش 
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نەبـــوو بـــەاڵم بەقســـەی كـــردو ســـەربازەكانی لەنزیـــك 
موســـڵ بـــۆ مـــاوەی چەنـــد رۆژێـــك دامەزرانـــد. پاشـــان 
ــل.  ــەرەو ئەربـ ــكا بـ ــە بـ ــرد كەپەلـ ــن كـ ــی لەبەدرەددیـ زۆریـ
بەدرەددینیـــش پێـــی خـــۆش نەبـــوو، بـــەاڵم بەقســـەی كـــرد 
ـــەگ  ـــەڵ ئایب ـــی لەگ ـــی ناكۆكی ـــەربازەكانی تێبینی ـــو س نەوەك
ـــان  ـــەرهەڵبدا. هەمووی ـــدا س ـــەیەك لەنێوانیان ـــەن و ئاریش بك
لەزێـــی دیجلـــە پەڕینـــەوەو لـــەدووری دوو )فرســـەخ( لەموســـڵ 
موزەفەرەددیـــن  كـــە  دامـــەزران.  زێیەكـــە  لەڕۆژهەاڵتـــی 
بەهەواڵـــی بڕیـــاری هاتنیانـــی زانـــی، بەســـەربازەكانیەوە 
بەخـــۆی و عیمادەددیـــن بۆیـــان دەرچـــوون و لەزێـــی زاب 
پەڕینـــەوەو گەیشـــتنە بەدرەددیـــن و ســـوپاكەی پێـــش ئـــەوەی 
لەپڕێكـــەوە بەدرەددیـــن بیانگاتـــێ. هەریەكـــە لەمزەفەرەددیـــن 
و  ســـوپا  ئامادەكردنـــی  كـــردە  دەســـتیان  بەدرەددیـــن  و 
رێزكرتنەوەیـــان بـــۆ شـــەڕ. موزەفەرەددیـــن لـــەالی چەپـــی 
ســـوپاكەی، عیمادەددیـــن زەنگـــی دانـــاو لـــەالی راستیشـــی 
یەكێـــك لەفەرماندەكانـــی، بەخۆشـــی ســـەركردایەتی ناوەنـــدی 
)دڵـــی( ســـوپاكەی دەكـــرد. هەرچـــی بەدرەددینـــە، عزەددیـــن 
ئایبەگـــی لەســـەر )جالیشـــیە()1( دانـــاو لـــەالی چەپیشـــەوە 
بەدرەددیـــن  بـــەاڵم  فەرماندەكانـــی.  لەگـــەورە  یەكێـــك 
ئەلئەشـــرەف  پاشـــا  ســـەربازەكانی  لەكۆنترۆڵكردنـــی 

1- جالیش وشەیەكی توركیە بەمانای پێشەنگی سووپا.
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ــەڕەكەدا.  ــی لەشـ ــۆی دۆڕانـ ــووە هـ ــەوەش بـ ــوو، ئـ الواز بـ
ســـەربازگەی  بـــۆ  لەرۆیشـــتن  كـــرد  مكـــوڕی  ئایبـــەگ 
ــدا  ــن هەوڵیـ ــدە بەدرەددیـ ــەو، هەرچەنـ ــن بەشـ موزەفەرەددیـ
قایلـــی بـــكا بـــۆ بەیانیەكـــەی دوای بخـــا لەبـــەر ناخۆشـــیی 
رێـــگاو مەترســـیەكانی، بـــەاڵم ئایبـــەگ چاوەڕێـــی نەكـــردو 
بەســـەربازەكانیەوە كەوتـــە جووڵـــە. بەدرەددینیـــش ناچـــار 
ـــتی  ـــا، الی راس ـــەڕیش هەڵگیرس ـــە ش ـــڕوا. ك ـــی ب ـــوو لەگەڵ ب
ــی  ــوپای موزوفەرەددینـ ــی سـ ــن الی چەپـ ــوپای بەدرەددیـ سـ
ـــی  ـــوپای موزەفەرەددینیـــش الی چەپ ـــتی س ـــدو الی راس بەزان
ــتنە  ــوپا گەیشـ ــدی سـ ــە دوو ناوەنـ ــن. كـ ــوپای بەدرەددیـ سـ
ــتەوە  ــوپاكەی بەدەسـ ــدی سـ ــن ناوەنـ ــە بەدرەددیـ ــەك، كـ یـ
بـــوو، موزەفەرەددیـــن بەدرەددینـــی بەزانـــد كـــە نەیتوانـــی 
ـــڵ  ـــۆ موس ـــە ب ـــرێ، بۆی ـــۆی راگ ـــەی، خ ـــەر دوژمنەك لەبەرامب
ـــدا،  ـــتن تێی ـــۆ خۆپاراس ـــەی ب ـــەر قەاڵتەك ـــووە س ـــردو چ رایك
ـــا گەیشـــتە  ـــوو ت ـــەوە ب ـــن بەدوای ـــە موزەفەرەددی ـــدا ك لەكاتێك
ـــەوا، لـــەوێ ســـێ رۆژان مایـــەوە. كـــە  نزیـــك موســـڵ، لەنەین
زانـــی بەدرەددیـــن ســـەرلەنوێ ســـەربازەكانی كۆدەكاتـــەوە 
بـــۆ ئـــەوەی بـــەرەوالی بپەڕێتـــەوە، نەینـــەوای بەجێهێشـــت 
ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــەزرا ب ـــەی دام ـــەوەو لەڕۆخەك ـــی زاب پەڕی و لەزێ
بزانـــێ چـــی روودەدا. بـــەاڵم بەدرەددیـــن لەجیاتـــی ئـــەوەی 
ـــۆ  ـــاردە الی ب ـــی ن ـــد نێردراوێك ـــێ، چەن ـــۆی بچ ـــوپاوە ب بەس
ــن  ــەوەی لەبـ ــەو ئـ ــك هەریەكـ ــن، بەمەرجێـ ــەوەی پێكبێـ ئـ
دەســـتیەتی بۆخـــۆی بـــێ. موزەفەرەددیـــن بـــەوە قایـــل بـــوو و 
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ـــوارد  ـــوێندی خ ـــە س ـــتراو هەریەك ـــدا بەس ـــان لەنێوانیان پەیم
ـــێ)1(. ـــد دەب ـــەوە پابەن ـــە پێی ك

ـــن  ـــن و بەدرەددی ـــوان موزەفەرەددی ـــە لەنێ ـــەاڵم پێكهاتنەك ب
پارێزەرانـــی  پێشـــێلكرا.  زوو  هـــەر  نەكێشـــاو  درێـــژەی 
ــەرە  ــە هـ ــووە لەقەاڵتـ ــك بـ ــە یەكێـ ــی –كـ ــی گەواشـ قەاڵتـ
بینیـــان  كـــە  بـــوو-  موســـڵ  توندەكانـــی  و  پارێـــزراو 
پارێزەرانـــی قەاڵتـــی عیمادەددیـــن قەاڵتەكـــەی رادەســـتی 
ـــری  ـــرد. جێگ ـــان ك ـــو ئەوی ـــن دەكا، ئەوانیـــش وەك عیمادەددی
ـــان  ـــرد گرتی ـــدا دەك ـــان تێ ـــە كاری ـــەش ك ـــن و ئەوان بەدرەددی
ــە  ــرد قەاڵتەكـ ــان لێكـ ــاردو داوایـ ــان نـ ــۆ عیمادەددینیـ و بـ
ـــن  ـــن. بەدرەددی ـــی وەرگرت ـــوو لێ ـــن چ ـــرێ. عیمادەددی وەربگ
دەربـــڕی  ناڕەزایـــی  نـــاردو  موزەفەرەددینـــی  الی  بـــۆ 
ـــی  ـــەوەو گفتەكان ـــردی و پێكهاتن ـــن ك ـــە عیمادەددی ـــەوەی ك ل
ــوو و  ــد كردبـ ــەوە پابەنـ ــۆی پێیانـ ــە خـ ــەوە كـ وەبیرهێنایـ
هـــەر دوێنـــێ ســـوێندی لەســـەر خواردبـــوو. داوای لێكـــرد 
قەاڵتـــی گەواشـــی بگەڕێنێتـــەوە، بـــەاڵم موزەفەرەددیـــن 
بـــۆ  بەدرەددیـــن  ئەوجـــا  رەتكـــردەوە.  داوایـــەی  ئـــەو 
پاشـــا ئەلئەشـــرەفی نـــارد –كـــە لەحەلـــەب بـــوو- داوای 
فریاكەوتنـــی لێكـــرد. ئەلئەشـــرەفیش لەرێـــی زێـــی فوراتـــەوە 
ــە وای  ــدا كـ ــتێك روویـ ــەاڵم شـ ــەرران، بـ ــووە الی لەحـ چـ
ــەوە.  ــور بێتـ ــڵ هێـ ــە موسـ ــرد لەچوونـ ــرەف كـ لەئەلئەشـ

1-  الكامل، ب9 / ل322. ابن العبری، ل 406/405.
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ــاواری  ــن هـ ــی بەدرەددیـ ــن زانـ ــە موزەفەرەددیـ ــەوەش كـ ئـ
ـــتەنگ  ـــردە ئاس ـــتی ك ـــردووە، دەس ـــرف ب ـــا ئەلئەش ـــۆ پاش ب
نانـــەوە بـــۆ ئەلئەشـــرەف بـــۆ ئـــەوەی نەیەڵـــێ بەهانـــای 
ـــۆ جێگرەكانـــی ئەلئەشـــرەف  ـــەوە بچـــێ. نامـــەی ب بەدرەددین
نـــارد كـــە لەگوێڕایەڵیـــی دەرچـــن. هەروەهـــا نامـــەی بـــۆ 
خـــاوەن  و  ئەلئەشـــرەف  پاشـــا  هاوســـێیەكانی  پاشـــا 
ـــاندن  ـــرەف دەیترس ـــا ئەلئەش ـــارد، لەپاش ـــتەكان ن دەوروپش
ـــەوا چـــاو  ـــەوە ئ ـــۆڵ بێت ـــەر كێشـــەكانی لەك ـــە ئەگ ـــەوەی ك ب
دەبڕێتـــە واڵتەكانیـــان و شـــەڕیان لەگـــەڵ دەكا. ئەوانـــەی 
وەاڵمیـــان دایـــەوە: عزەددیـــن كەیـــكاوس خاوەنـــی واڵتـــی رۆم 
ـــی  ـــف و ناســـرەددین ئەرتەق ـــەدو حەســـەن كێ ـــی ئام و خاوەن
ــان  ــوون. هەموویـ ــن بـ ــی ماردیـ ــی خاوەنـ ــوڕی ئێلغازیـ كـ
ـــە  ـــە ســـەرۆكی هاوپەیمانیەك ـــكاوس بكەن ـــە كەی ـــن ك رێككەوت

ــان دەدا. ــان وتاریـ ــەو لەواڵتەكانیـ ــاوی ئـ و بەنـ
ــرەكان  ــاو میـ ــی پاشـ ــەر بەورووژاندنـ ــن هـ  موزەفەرەددیـ
لـــەدژی پاشـــا ئەلئەشـــرەف نەوەســـتا، بەڵكـــو كاری لەســـەر 
راكێشـــانی هەندێـــك لەفەرماندەكانیشـــی كـــرد. لەهێنانـــی 
ئەحمـــەدی كـــوڕی عەلیـــی مەشـــتووب و عیزەددیـــن محەمـــەدی 
كـــوڕی بـــەدر ئەلحەمیـــدی و هیدیكـــەش بـــۆ الی خـــۆی 
ــت و  ــرەفیان بەجێهێشـ ــا ئەلئەشـ ــە پاشـ ــەركەوت. ئەوانـ سـ
لەدەنیســـەر نزیـــك ماردیـــن دابەزیـــن بـــۆ كۆبوونـــەوە لەگـــەڵ 
خاوەنـــی ئامـــەد بـــۆ ئـــەوەی نەیەڵـــن ئەلئەشـــرەف بـــەردەوام 

ـــن. ـــی بەدرەددی ـــۆ هاوكاری ـــڵ ب ـــۆ موس ـــی ب ـــێ لەچوون ب
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شكســـتی  هاوپەیمانیـــە  ئـــەو  ڕێككـــەوت  وا  بـــەاڵم 
هێنـــاو هەریەكـــە لەپاشـــا ئەلئەشـــرەف و بەدرەددیـــن 
لەمەترســـیەكی گـــەورە رزگار بـــوون، چونكـــە كەیكاوســـی 
خاوەنـــی واڵتـــی رۆم بـــەرەو ماڵتیـــە رۆیـــی كـــە لەواڵتەكانـــی 
پاشـــا ئەلئەشـــرەف بـــوو بـــۆ دەســـت بەرســـەرداگرتنی 
و لـــەو بـــاوەڕە دابـــوو كـــە ئەلئەشـــرەف خێـــرا بەفریـــای 
ـــی بەدرەددیـــن الدەداو هـــەل  دەكـــەوێ، بەمـــەش لەفریاكەوتن
ـــەرداگرتنی  ـــت بەس ـــۆ دەس ـــێ ب ـــن دەڕەخس ـــۆ موزەفەرەددی ب
موســـڵ. بـــەاڵم پڕۆژەكـــە ســـەری نەگـــرت چونكـــە كەیـــكاوس 
نەخۆشـــیی ســـیلی گرتبـــوو و لەكاتـــی گەمـــارۆی ماڵتیـــە 
بـــوو  ناچـــار  بۆیـــە  لێســـەند.  دەســـتی  نەخۆشـــیەكە 
گەمارۆیەكـــە هەڵگـــرێ و بگەڕێتـــەوە واڵتەكـــەی خـــۆی. 
ــرای  ــادی بـ ــرد. كەیقوبـ ــە مـ ــرد كـ ــدەی نەبـ ــی ئەوەنـ دوایـ
جێـــی گرتـــەوەو ئەویـــش سیاســـەتێكی پەیـــڕەو كـــرد كـــە 
ـــە  ـــی ك ـــەو وای بین ـــوو. ئ ـــەی ب ـــەتی براك ـــەی سیاس پێچەوان
بەرژەوەندیـــی وادەخـــوازێ كـــە پەیوەندیـــی لەگـــەڵ پاشـــا 
ـــەڵ بەســـتاو  ـــی لەگ ـــە پێكهاتنێك ئەلئەشـــرەفدا باشـــبێ، بۆی
ـــان  ـــتێكی هاوســـەرگیریی نێوانی ـــەش بەگرێبەس ـــەو پێكهاتن ئ

ــرا)1(. توندكـ
ــە  ــی هاوپەیمانیەكـ ــوو تووشـ ــەم الوازی بـ ــان یەكـ  ئەوەیـ
ــەوە  ــەدا مانـ ــە ئەوانـــەی لەهاوپەیمانیەكـ ــان كـ ــات. پاشـ هـ
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غـــەدری  ئامـــەد  خاوەنـــی  كۆبوونـــەوە،  لەدەنیســـەر 
لەهاوپەیمانەكانـــی كـــردو بەگـــەڵ ئەلئەشـــرەف كـــەوت. 
بەمـــە هێـــزی هاوپەیمانـــان الواز بـــوو و دوایـــی كاتێـــك 
كـــە فەرماندەكانـــی ئەلئەشـــرەف، ئەوانـــەی چووبوونـــە 
نـــاو هاوپەیمانیەكـــەوە گەڕانـــەوە الی، هاوپەیمانیەكـــە 
هەڵوەشـــایەوە. بـــەاڵم ئیبـــن مەشـــتووب لەســـەر گفتـــی 
ـــۆ  ـــی ب ـــەرەو نوســـێبین رۆی ـــەوەو لەدەنیســـەرەوە ب خـــۆی مای
ــن  ــەڵ موزەفەرەددیـ ــل و بەگـ ــە ئەربـ ــوە بچێتـ ــەوەی لەوێـ ئـ
ــوو  ــەربازانەی هەیبـ ــەو سـ ــێبین بـ ــی نوسـ ــەوێ. خاوەنـ بكـ
بـــۆی دەرچـــوو بیگـــرێ و شـــەڕ لەنێوانیـــان هەڵگیرســـا 
و ئیبـــن مەشـــتووب دۆڕاو زۆربـــەی ســـەربازەكانی لێـــی 
ـــەاڵم  ـــل. ب ـــۆ ئەرب ـــی ب ـــوو لەچوون ـــەردەوام ب ـــەوەو ب جیابوون
ـــەی فرووخشـــای  ـــەڕی، خاوەنەك ـــە بەشـــاری شـــەنگالدا تێپ ك
ــەربازی  ــەودوود سـ ــوڕی مـ ــی كـ ــی زەنگـ ــوڕی عیمادەددینـ كـ
ـــتووبدا  ـــن مەش ـــەوان و ئیب ـــوان ئ ـــەڕ لەنێ ـــەری و ش ـــاردە س ن
هەڵگیرســـاو شـــكاندیان و گرتیـــان و بردیانـــە شـــەنگال. 
فرووخشـــا لەگـــەڵ ئەلئەشـــرەف و بەدرەددیـــن هاوپەیمـــان 
بـــوو. كـــە ئیبـــن مەشـــتووب لەگـــەڵ فرووخشـــا كۆبـــۆوە، 
ئیبـــن مەشـــتووب هانیـــدا لەهاوپەیمانیـــی ئەلئەشـــرەف 
ــەوێ،  ــن بكـ ــەڵ موزەفەرەددیـ ــێ و بەگـ ــن دەربچـ و بەدرەددیـ
ئەویـــش بەقســـەی كـــرد. ئیبـــن مەشـــتووب هەندێـــك ســـەربازی 
شـــڕەخۆری كۆكـــردەوەو ســـوپایەكی لـــێ دروســـت كـــردن و 
دەســـتی كـــردە هێرشـــكردنە ســـەر ناوچـــەی ئەلبەقعـــا كـــە 
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ســـەر بەموســـڵەو ژمارەیـــەك گوندیـــان تێـــدا تـــااڵن كـــردو 
گەڕانـــەوە شـــەنگال. كـــە بەدرەددیـــن ئـــەو تێكدانـــەی ئیبـــن 
مەشـــتووب و ســـەربازەكانی بینـــی، ســـەربازی بـــۆ رەوانـــە 
ـــور  ـــەل یەعف ـــۆ ت ـــكاو ب ـــا ش ـــی ت ـــەڕ لەگەڵ ـــە ش ـــردو كەوتن ك
رایكـــرد كـــە هـــی خاوەنـــی شـــەنگال بـــوو و لـــەوێ خـــۆی 
ــەوێ  ــن و لـ ــەدوای كەوتـ ــڵ بـ ــەربازەكانی موسـ ــادا. سـ پەنـ
گەمارۆیانـــدا. پاشـــان بەدرەددیـــن بەســـوپای موســـڵەوە 
بـــۆی دەرچـــوو و كەوتـــە كوشـــتاری تـــا شـــكاندی و گرتـــی 
ـــە  ـــەڵ دیلەك ـــرت. پاشـــان لەگ ـــارەكەدا گ و دەســـتی بەســـەر ش
ـــرد.  ـــۆ موســـڵ و رادەســـتی پاشـــا ئەلئەشـــرەفی ك ـــەوە ب گەڕای
ئەلئەشـــرەف لەشـــاری حـــەرران بەنـــدی كـــردو هـــەر لـــەو 

ــرد)1(. ــا لەســـاڵی 619دا مـ بەندیـــە مایـــەوە تـ
 هەرچـــی پاشـــا ئەلئەشـــرەف بـــوو، كـــە ناســـرەددین 
ئەرتەقـــی خاوەنـــی حەســـەن كێـــف و ئامـــەد ملكەچـــی 
بـــوون و هاوپەیمانیەكـــە هەڵوەشـــایەوە، بڕیاریـــدا بچێتـــە 
ــەڕێ  ــەر لـ ــە هـ ــەی كـ ــڵ. لەوكاتـ ــی موسـ ــەردانی خاوەنـ سـ
بـــوو، دەســـتی بەســـەر شـــاری ماردینـــدا گـــرت و خاوەنەكـــەی 
لەگەڵـــی پێكهـــات و قایلـــی كـــرد. ئەوجـــا لەماردینـــەوە 
ـــەدا  ـــەر لەڕێگ ـــە هێشـــتا ه چـــووە نوســـێبین رووەو موســـڵ. ك
بـــوو نامەبەرانـــی فرووخشـــای خاوەنـــی شـــەنگالی گەیشـــتنێ 
و پێیـــان خۆشـــبوو شـــەنگالی رادەســـتكەن لەبەرامبـــەر 
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ئـــەوەی كـــە بـــە شـــاری رەققـــە قەرەبوویـــان بكاتـــەوە. 
بـــۆ  نابـــوو  بەفرووخشـــاوە  پاڵیـــان  هۆكارێـــك  چەنـــد 
رادەســـتكردنی شـــەنگال بـــۆ پاشـــا ئەلئەشـــرەف، لەوانـــە: 
ـــی  ـــی هاوپەیمان ـــتی بەدرەددین ـــور بەدەس ـــەل یەعف ـــی ت كەوتن
ئەلئەشـــرەف و رێككەوتنـــی پێشـــتری لەگـــەڵ ئیبـــن مەشـــتووب 
هەندێـــك  كـــە  ئـــەوەی  ســـەرباری  ئەلئەشـــرەف،  دژی 
لەگەورەپیاوانـــی دەوڵەتەكـــەی بەگەیشـــتنی ئەلئەشـــرەف 
ـــە  ـــەوە ك ـــەوە لێكدای ـــتنیان ب ـــاندیان و گەیش ـــڵ ترس ـــۆ موس ب
رێخۆشـــكەرە بـــۆ دەســـت بەســـەرداگرتنی خـــودی شـــەنگال. 
ــكا  ــە بیـ ــترین كارێـــك كـ ــە باشـ فرووخشـــاش وای بینـــی كـ
ئەوەیـــە كـــە بەبـــێ كوشـــتار رادەســـتی ئەلئەشـــرەفی بـــكاو 
ـــەو نیشـــاندانەش  ـــەی لەجیاتـــی لـــێ وەرگـــرێ. ئ شـــاری رەقق
پاشـــا ئەلئەشـــرەف بەباشـــترین شـــێوە پێشـــوازیی لێـــدەكا 
لەبـــەر هەڵكەوتـــەی شـــەنگال و گرنگیەكـــەی بـــۆ ناوچـــەی 
ئەلجەزیـــرە. بۆیـــە خێـــرا هـــەردوو شـــارەكەیان لەنێـــو 

ــەوە)1(. ــدا گۆڕیـ خۆیانـ
ـــرەفەوە  ـــەن ئەلئەش ـــەنگال لەالی ـــەرداگرتنی ش ـــت بەس  دەس
موزەفەرەددینـــی زۆر بێـــزار كـــرد چونكـــە موزەفەرەددیـــن 
ــتێتەوە  ــرەف بوەسـ ــەڕووی ئەلئەشـ ــێ لـ ــە ناتوانـ ــی كـ زانـ
ـــرە بەگشـــتی،  ـــووە گـــەورەی ئەلجەزی ـــازە ب ـــەوەی ت ـــەر ئ لەب
ــۆ  ــتێ بـ ــەڵ ببەسـ ــی لەگـ ــتربوو پێكهاتنێكـ ــی باشـ ــە پێـ بۆیـ
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خۆپاراســـتن لەشـــەڕەكانی. هەركـــە ئەلئەشـــرەف گەیشـــتە 
پێشـــوازیی  گێڕانـــەوە  بەئاهەنـــگ  –بەدرەددیـــن  موســـڵ 
لێكـــرد- موزەفەرەددیـــن نامەبەرانـــی خـــۆی بـــۆ نـــارد بـــۆ 
ئـــەوەی لەگەڵـــی پێكبـــێ و ئامادەییشـــی نیشـــان دا كـــە 
ــوون  ــری كردبـ ــن داگیـ ــە عیمادەددیـ ــی كـ ــوو قەاڵتەكانـ هەمـ
ــە  ــێ كـ ــدی نەبـ ــی ئامێـ ــا قەاڵتـ ــن تەنیـ ــەوە بەدرەددیـ بداتـ
عیمادەددینـــدا  لەدەســـتی  بـــوو  موكـــوڕ  موزەفەرەددیـــن 
ـــكا لەســـەر  ـــەوەی رشـــتی ب ـــۆ ئ ـــن ب ـــەوە. موزەفەرەددی بمێنێت
بـــەو  قایلبـــوون  گـــوت:  بەئەلئەشـــرەفی  پێكهاتنەكـــە، 
پێكهاتنـــە لەبەرژەوەندیدایـــە بـــۆ ئـــەوەی كێشـــە نەمێنـــێ و 

ــەكان)1(. ــەڵ فەڕەنگـ ــن لەگـ ــاد بیـ ــی جیهـ خەریكـ
ـــوو،  ـــل ب ـــودی ئەرب ـــی خ ـــاوی لەگرتن ـــرەف چ ـــەاڵم ئەلئش ب
ـــە دەدا  ـــەو پێكهاتن ـــانەكانی ئ ـــژەی بەدانووس ـــەر درێ ـــە ه بۆی
ــتەكەی  ــتیی مەبەسـ ــا راسـ ــد، ئەوجـ ــی خایانـ ــا دوو مانگـ تـ
و  دەرچـــوو  ئەربـــل  بـــەرەو  لەموســـڵەوە  دەركـــەوت. 
گەیشـــتە گونـــدی ئەلســـەالمیەی نزیـــك رووبـــاری زاب كـــە 
ئەربلـــەوە  لـــەالی  كەنارەكـــەی  لەســـەر  موزەفەرەددیـــن 
پێشـــبینیی  ئـــەوەی  وەك  دامەزراندبـــوو  ســـەربازگەكەی 
پەلـــەی  بـــەاڵم  كردبـــێ،  ئەلئەشـــرەفی  ســـەرپڕایزەكەی 
لەكوشـــتاری نەكـــرد بەڵكـــو پێـــی باشـــتر بـــوو لەڕێـــی 
ــتی  ــە دەسـ ــەوە، بۆیـ ــیەكەی دوور بخاتـ ــتیەوە مەترسـ ئاشـ
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كـــردەوە بەناردنـــی نامەبەرانـــی بـــۆ قایلكردنـــی بەگرێدانـــی 
پێكهاتنێـــك. ئەوجـــارە ئەلئەشـــرەف پێكهاتنەكـــەی قبـــووڵ 
كـــردو قبووڵكردنەكەشـــی لەژێـــر دۆخێكـــی زەحمـــەت بـــوو، 
چونكـــە ســـوپاكەی لەچاوەڕوانیەكـــی درێـــژ بێزارببـــوون و 
پاشـــان ناســـرەددین ئەرتەقـــی خاوەنـــی ئامـــەد –كـــە لەگەڵـــی 
ــە،  ــە روو لەموزەفەرەددینـ ــەوت كـ ــكرا دەركـ ــوو- بەئاشـ بـ
ـــی  ـــوپاو لێدان ـــتانەوەی س ـــرەف لەهەس ـــا ئەلئەش ـــە پاش بۆی
ــی  ــە وەاڵمـ ــەر ئەوانـ ــا. لەبـ ــتەوەی ترسـ ــرەددین لەپشـ ناسـ
ـــە  ـــنیازەكەی ك ـــەوەو پێش ـــی دای ـــی موزەفەرەددین داواكاریەكان
ــە  ــەكان، بێجگـ ــتكردنی قەاڵتـ ــوو بەرادەسـ ــی كردبـ پێشكەشـ
ــەاڵم  ــرد. بـ ــووڵ كـ ــن قبـ ــۆ بەدرەددیـ ــدی، بـ ــی ئامێـ لەقەاڵتـ
مەرجـــی ئەوەبـــوو كـــە عیمادەددینـــی زەنگـــی بەبارمتـــە 
لـــەالی خـــۆی بێلێتـــەوەو دەســـت بەســـەر هـــەردوو قەاڵتـــی 
ئەلقەعـــەر و شوشیشـــدا بگـــرێ –كـــە هـــی عیمادەددیـــن 
ــن  ــتی بەدرەددیـ ــەكان رادەسـ ــەی قەاڵتـ ــا ئەوكاتـ ــوون- تـ بـ
دەكرێـــن. عیمادەددیـــن بـــەرەوالی ئەلئەشـــرەف رۆیـــی و خـــۆی 
لـــەالی بەبارمتـــە دانـــا، ئەوجـــا فەرمانـــی بـــۆ جێگرەكانـــی 
لەنـــاو قەاڵتـــەكان دەركـــرد كـــە بـــەوەی كەتێیاندایـــە رادەســـتی 
ـــی  ـــەاڵم پارێزەران ـــەن، ب ـــرەفی بك ـــا ئەلئەش ـــی پاش جێگرەكان
قەاڵتـــەكان رەتیـــان كـــردەوە فەرمانەكانـــی عیمادەددیـــن 
ـــا  ـــە بەتەنی ـــێ ك ـــووڕا« نەب ـــی »جاس ـــەن، قەاڵت ـــێ بك جێبەج
بەقســـەی كـــردو رادەســـتی جێگرەكـــەی پاشـــا ئەلئەشـــرەفی 
ــت  ــە دەسـ ــرد چونكـ ــزار كـ ــی بێـ ــەوەش عیمادەددینـ ــرد. ئـ كـ
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بەســـەریەكەی درێـــژەی كێشـــاو ئـــەو ماوەیـــەش كۆتایـــی هـــات 
كـــە بـــۆ رادەســـتكردنی قەاڵتـــەكان دیاریكرابـــوو، بۆیـــە هانـــای 
بـــردە الی شـــەهابەددین غـــازی – بـــرای پاشـــا ئەلئەشـــرەف- 
ــا  ــەی تـ ــەو و براكـ ــوان ئـ ــاو لەنێـ ــە پێنـ ــەوەی ببێتـ ــۆ ئـ بـ
ــەی  ــرا پێناوەكـ ــەی بـ ــرەف بەقسـ ــا ئەلئەشـ ــدا. پاشـ بەریبـ
ـــی  ـــەردوو قەاڵت ـــی لەه ـــەرداو جێگرەكان ـــی ب ـــردو عیمادەددین ك
ئەلعەقـــەر و شـــووش كشـــاندەوەو گەڕاندنیـــەوە بـــۆی و 
لەڕادەســـتكردنی قەاڵتـــكان بـــۆ بەدرەددینیـــش خۆشـــبوو)1(.
ــرێ.  ــن بگوتـ ــەر عیمادەددیـ ــەیەك لەسـ ــێ قسـ ــرەدا دەبـ لێـ
ـــڕەواو  ـــی فەرمان ـــن زۆر لەجیاكاریەكان ـــتیدا عیمادەددی لەڕاس
ـــك  ـــەوێ، خاووخلیچ ـــو دەردەك ـــوو. وەك ـــدا نەب شـــەڕكەری تێ
بـــوو، الواز بـــوو، لەنـــاو كار و رەفتارەكانیـــدا گـــەوزی 
دەدا، دەیویســـت موســـڵ و پاشـــكۆكانی بگـــرێ و موڵكـــی 
ـــۆ خـــۆی  ـــەاڵم نەخشـــەیەكی ب ـــەوە، ب ـــەی هەڵگرێت خانەوادەك
دیـــاری نەكردبـــوو كـــە لەســـەری بـــڕوا بـــۆ بەجێگەیاندنـــی 
ـــوان  ـــی نێ ـــەڕە یەكالكەرەوەكان ـــۆ ش ـــی ب ـــی و خۆش ئاواتەكان
ــد  ــو لەچەنـ ــادە نەكردبـــوو، بەڵكـ ــن ئامـ خـــۆی و بەدرەددیـ
ـــدە  ـــە نەیاندەگەیان ـــوو ك ـــی تێكهەنگژاب شـــەڕەتەقەیەك لەگەڵ
ــوو  ــی بـ ــن لەگەڵـ ــدە موزەفەرەددیـ ــتەكەی، هەرچەنـ مەبەسـ
ــارە خراپانـــەی  ــەو رەفتـ ــی دەگـــرت. پێموایـــە بـ و پشتیشـ
موزەفەرەددینیشـــی تـــووش كردبـــوو چونكـــە لەوانەیـــە 
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ــن و  ــت موزەفەرەددیـ ــە دەسـ ــەركردایەتیی بدابایـ ــەر سـ ئەگـ
ــڵ  ــن لەموسـ ــتبایە بەدرەددیـ ــتی بیویسـ ــتبوایە و بەڕاسـ رشـ
بەدرەددیـــن  لەالدانـــی  بەهەردووكیـــان  ئـــەوا  دەربـــكا، 
لەموســـڵ ســـەردەكەوتن و دەبـــووە هـــی خۆیـــان. هەروەهـــا 
بیركردنـــەوەی كارگێڕیـــی عیمادەددیـــن ســـنووردار بـــوو، 
تـــا ئـــەو رادەیـــەی كـــە حوكمڕانیـــی قەاڵتەكانـــی ئەوەنـــدە 
ــۆز  ــن و دڵسـ ــی رازی بـ ــی لێـ ــە جێگرەكانـ ــوو كـ ــاش نەبـ بـ
ــارەو  ــەڕووی پـ ــوو لـ ــۆك بـ ــە زۆر قرچـ ــۆی، چونكـ ــن بـ بـ
بەخشـــین پێیـــان، بەپێچەوانـــەی بەدرەددیـــن كـــە چاكـــەی 
لەگـــەڵ دەكـــرن و دیـــاری و بەخشـــینی دەدانـــێ كاتێـــك كـــە 
قەاڵتەكانـــی لەدەســـت بـــوو، بۆیـــە دەبینیـــن خەڵكـــی قەاڵتـــی 
حوكمڕانیـــی  تامـــەزرۆی  ســـەرلەنوێ  زۆزان  و  هـــەكاری 
بەدرەددیـــن بـــوون، دەســـتیان كـــردە نامەنـــاردن بـــۆی كـــە 
قەاڵتەكانیانـــی رادەســـت بكـــەن، بەدرەددینیـــش بۆیـــان 
ـــوو و وەرگریگرتـــن)1(، بەمـــەش لەبندەســـتی عیمادەددیـــن  چ

دەرهاتـــن كـــە زۆری بـــۆ هەوڵـــدان.
  هـــەر بەهـــۆی سیاســـەتە چەوتەكـــەی عیمادەددیـــن بـــوو كـــە 
قەاڵتـــی شووشیشـــی لەدەســـت چـــوو و لەســـاڵی 619ك )1322ز( 
بـــووە هـــی بەدرەددیـــن، لـــەو ســـاڵەدابوو كـــە عیمادەددیـــن 
ـــوڕی  ـــی ك ـــۆ الی ئۆزبەگ چـــووە ئازەربایجـــان بەســـەردانێك ب
ـــك  ـــردو هەندێ ـــی ك ـــش میوانداری ـــی. ئەوی ـــی خاوەن پەهلەوان

1- الكامل، ب9 / ل 324.



309

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

ـــۆ  ـــن ب ـــڕی و عیمادەددی ـــۆ داب ـــەی ب ـــی واڵتەك لەدابڕێنراوەكان
ــەرەو  ــش بـ ــە و بەدرەددینیـ ــدا ماوەیـ ــژ تێیـ ــی درێـ ماوەیەكـ
قەاڵتەكـــە رۆیشـــت و گەمـــارۆی دا و هـــەر شـــەڕی كـــرد تـــا 

ـــتی)1(. ـــە دەس كەوت
وادەردەكـــەوێ كـــە سســـتیەك كەوتبێتـــە نێـــوان موزەفەرەددین 
ــی  ــن بەرگریـ ــن موزەفەرەددیـ ــە دەبینیـ ــن، بۆیـ و عیمادەددیـ
ــەڕا  ــو لێگـ ــرد، بەڵكـ ــەی نەكـ ــردی كچەكـ ــی مێـ لەموڵكەكانـ

قەاڵتەكـــە بكەوێتـــە دەســـت بەدرەددیـــن.
ـــرەف  ـــا ئەلئەش ـــن و پاش ـــوان موزەفەرەددی ـــەی نێ پێكهاتنەك
درێـــژەی نەكێشـــا چونكـــە لەســـاڵی 621ك )1224ز( بارودۆخەكـــە 
بەرامبـــەر ئەلئەشـــرەف گـــۆڕا كاتێـــك كـــە كێشـــە كەوتـــە نێـــوان 
خـــۆی و هـــەردوو براكـــەی شـــەهابەددین غـــازی و ئەلموعـــەزەم 
عیســـای خاوەنـــی دیمەشـــق. ئەلئەشـــرەف شـــەهابەددینی بـــرای 
كردبـــووە جێگـــرەوەی لـــەدوای خـــۆی و هەندێـــك لەواڵتـــی 
ــە،  ــا و هیدیكـ ــەاڵت و ئەرمینیـ ــوو، وەك: خـ ــەردا بڕیبـ بەسـ
بـــەاڵم شـــەهابەددین چـــاوی لـــەو واڵتانـــە بـــوو بـــۆ خـــۆی 
ــای  ــەڵ پاشـ ــدو لەگـ ــەوە راگەیانـ ــەربەخۆیی بەوانـ ــن و سـ بـ
ئەلموعـــەزەم عیســـای خاوەنـــی دیمەشـــق لـــەدژی هـــەردوو 
ئەلمەعـــەزەم  پاشـــای  رێككـــەوت.  ئەلئەشـــرەف  براكـــەی 
بەپێگـــەی موزەفەرەددینـــی خاوەنـــی ئەربلـــی دەزانـــی و دەیزانـــی 
ئەگـــەر لەگەڵیـــان بـــێ دەبێتـــە هێـــزو پشـــتیوان بۆیـــان، بۆیـــە 
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ـــە داوای  ـــارد ك ـــۆ ن ـــەوە ب ـــوڕی بەنامەیەك ـــر داوودی ك ئەلناس
لێبـــكا لەگەڵیـــان بـــێ لـــەدژی دوو برایەكـــەی ئەلئەشـــرەف. 
موزەفەرەددینیـــش وەاڵمـــی دەداتـــەوە، چونكـــە الوازكردنـــی 
ئەلئەشـــرەف بەرژەوەندیـــی ئـــەوی تێدایـــە. كـــە پاشـــای 
ئەلموعـــەزەم وەاڵمـــی موزەفەرەددینـــی بینـــی، بەســـوپاكەیەوە 
ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــرە، ب ـــی لەجەزی ـــرەف رۆی ـــی ئەلئەش ـــەرەو واڵت ب
ـــا  ـــە پاش ـــا«. ك ـــتە »داری ـــا گەیش ـــرێ، ت ـــەردا بگ ـــتی بەس دەس
ئەلئەشـــرەف بـــەوەی زانـــی، پاشـــا ئەلكاملـــی بـــرای، خاوەنـــی 
ــەر دوو  ــرد لەبەرامبـ ــی لێكـ ــارد داوای فریاكەوتنـ ــری نـ میسـ

براكـــەی و هاوپەیمانەكانیـــان)1(.
هـــەر ســـێ برایەكـــە، پاشـــا ئەلكامـــل و پاشـــای مـــەزن و پاشـــا 
ئەلئەشـــرەف لەناوخۆیانـــدا بـــەردەوام ناكـــۆك بـــوون لەســـەر 
دابەشـــكردنی دەوڵەتەكـــەی ئەلعادلـــی باوكیـــان. میســـر 
هـــی ئەلكامـــل و دیمەشـــق هـــی ئەلموعـــەزەم و جەزیـــرەش 
هـــی ئەلئەشـــرەف بـــوو. لەگـــەڵ ئەوەشـــدا هیـــچ یەكێكیـــان 
ـــق  ـــاوی لەدیمەش ـــل چ ـــوو. ئەلكام ـــل نەب ـــۆی قای ـــی خ بەبەش
بـــوو و دەیویســـت ســـەركردایەتی بەســـەر برایەكانیـــەوە هەبـــێ 
ـــش  ـــێ. ئەلموعەزەمی ـــووان ب ـــڕەوای هەم ـــەر خـــۆی فەرمان و ه
ـــەو بـــن.  ـــووە میســـر و دەیویســـت هەمـــوو ســـەر ب چـــاوی بڕیب
ـــوو  ـــن دەســـتی ب ـــە لەب ـــەی ك ـــەو واڵت ئەلئەشـــرەفیش چـــاوی ب
تێـــر نەدەبـــوو و دەیویســـت كۆنتڕۆڵـــی ئەوانـــەش بـــكا كـــە 

1- مفرج الكروب، ج2 /لوحە 224 )مخطوط(.
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ــو  ــام، وەكـ ــی شـ ــی لەواڵتـ ــتی كوڕەمامەكانیەتـ ــن دەسـ لەبـ
حەلـــەب و حیمـــس و حەمـــا و هیدیكـــە. بـــەاڵم بـــارودۆخ 
ـــن  ـــۆ رێككەوت ـــرد ب ـــار ك ـــرەفی ناچ ـــل و ئەلئەش ـــا ئەلكام پاش
بەهێزیەكـــەی،  لەبـــەر  برایـــان  لـــەدژی موزەفەرەددینـــی 
بۆیـــە  بـــوو.  بـــۆش  بنـــی  رێككەوتنەكەیـــان  هەرچەنـــدە 
ـــە  ـــرای كـــەوت و ناردی ـــای ئەلئەشـــرەفی ب ـــرا فری ـــل خێ ئەلكام
ـــە دەســـتدرێژی  ـــرد ك ـــی پێك ـــرای و فەرمان ـــی ب الی ئەلموعەزەم
نەكاتـــە ســـەر واڵتـــی هـــەردوو براكـــەی ئەلئەشـــرەف و 
ـــە دیمەشـــق و  ـــی چوون ـــۆ دیمەشـــق. پاشـــان گەف ـــەوە ب بگەڕێت
ـــەر  ـــێ لەس ـــەو مكوڕب ـــەر ئ ـــرد ئەگ ـــەرداگرتنی لێك ـــت بەس دەس
دەســـتدرێژیی بـــەردەوام بـــۆ ســـەر موڵكەكانـــی براكـــەی. 
ــا لـــەوەی ئەلكامـــل هەڕەشـــەكەی بەجـــێ  ئەلموعـــەزم ترسـ

بگەیەنـــێ بۆیـــە گەڕایـــەوە دیمەشـــق)1(.
بەســـوپاكەیەوە  ئـــەوا  بـــوو  ئەلئەشـــرەفیش  هەرچـــی   
بـــەرەو خـــەاڵت رۆیـــی بـــۆ ئـــەوەی لەدەســـتی شـــەهابەددین 
ـــی زۆری  ـــرەف بەرگریەك ـــتێنێتەوە. ئەلئەش ـــرای بس ـــی ب غازی
ــتار  ــەی لەكوشـ ــە خەڵكەكـ ــی چونكـ ــەوەی نەبینـ لەوەرگرتنـ
ســـاردببوونەوە لەبـــەر ئـــەوەی لەغازیـــی برایـــان خۆشـــتر 
دەویســـت. كـــە غـــازی بینـــی زۆر لـــەوە الوازتـــرە كـــە 

دوژمنكاریـــی براكـــەی بـــكا لەگەڵـــی پێكهـــات)2(.

1- الكامل، ب9 / ل354.
2- الكامل، ب9 / ل 353.
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ـــوو و  ـــەرەو موســـڵ چ ـــش بەســـوپاكەیەوە ب موزەفەرەددینی
گەمـــارۆی دا پێـــش ئـــەوەی رووداوەكانـــی بـــرا ئەیووبیـــەكان 
بگاتـــە ئـــەو كۆتاییـــەی كـــە باســـمان كـــرد. بەمەزەنـــدەی 
بەهەواڵـــی  ئەلئەشـــرەف  پاشـــا  كـــە  موزەفەرەددیـــن 
گەمارۆدانـــی موســـڵ دەزانـــێ، لەكاتـــی گەمارۆدانیـــدا خـــەاڵت 
ــەوێ و  ــن بكـ ــای بەدرەددیـ ــەوەی فریـ ــۆ ئـ ــێ بـ ــێ دێلـ بەجـ
شـــەهابەددین غازیـــی بـــرای بەداواكاریـــی ئـــەو دەردەچـــێ 
ـــن  ـــوان براكـــەی و موزەفەرەددی ـــە نێ و ئەلئەشـــرەف دەكەوێت
و دەیشـــكێنن. ئەوجـــا پاشـــا ئەلموعـــەزەم بەســـوپاكەیەوە 
ـــەن. ـــتاندنی دەك ـــۆ ئەس ـــان كار ب ـــڵ و هەمووی ـــە موس دەگات
بـــەاڵم خەماڵندنەكـــەی موزەفەرەددیـــن هـــەر لەدابەزینـــی 
ـــێ  ـــڵ ناتوان ـــە موس ـــا ك ـــەو وای دادەن ـــۆڕێ. ئ ـــڵەوە دەگ لەموس
بـــۆ ماوەیەكـــی درێـــژ بەرگـــە بگـــرێ لەبـــەر برســـێتی و 
كەمـــی ســـەرباز تێیـــدا، بـــەاڵم هەركـــە گەیشـــتە ئـــەوێ، 
بینـــی بەدرەددیـــن بەرگریەكـــی تونـــدی تێـــدا دامەزرانـــدووەو 
ــی  ــی دژە ئامرازەكانـ ــری بەرگریـ ــەك و ئامێـ ــەربازی بەچـ سـ
لەســـەر  رۆژی  دە  موزەفەرەددیـــن  ســـازداوە.  گەمـــارۆدان 
مایـــەوە بـــێ ئـــەوەی هیچـــی لەگەڵـــدا پێبكـــرێ. كـــە ئـــەوەی 
پێگەیشـــتەوە كـــە ئەلموعـــەزەم لەچوونـــی بـــۆ موســـڵ وەســـتاوە 
بەهـــۆی هەڕەشـــەی ئەلكامیلـــی بـــرای و ئەلئەشـــرەفیش شـــاری 
ـــووە،  ـــرای رێككەوت ـــی ب ـــەڵ غازی ـــەوەو لەگ ـــی وەرگرتۆت خەاڵت
ناچاربـــوو گەمـــارۆ لەســـەر موســـڵ هەڵگـــرێ و بگەڕێتـــەوە. 
ـــت  ـــە دانیش ـــی زێیەك ـــەر رۆخ ـــەوەو لەس ـــاری زاب پەڕی لەڕووب
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ـــەاڵم  ـــرد)1(، ب ـــووی دەك ـــی داهات ـــی رۆژان ـــی رووداوەكان چاوەڕێ
ئـــەو شكســـتە گەورەیـــە لەتوانـــای ئەلموعـــەزەم عیســـاو 
موزەفەرەددینـــی كـــەم نەكـــردەوە، بگـــرە بـــەردەوام بـــەدوای 
هەلێكـــدا دەگـــەڕان بـــۆ ئـــەوەی پاشـــا ئەلئەشـــرەف و پاشـــا 
ئەلكامیـــل تـــووش بكـــەن. كاتێـــك كـــە جەاللەددیـــن خەوارزمشـــا 
سیاســـی  شـــانۆی  لەســـەر  دەكەیـــن(  باســـی  )لەدوایـــی 
لەنزیـــك ئـــەو ناوچەیـــەی كـــە باســـی دەكەیـــن دەركـــەوت، 
ـــن  ـــان ســـاڵدا، 621ك، جەاللەددی ـــۆ رەخســـا. لەهەم ـــان ب هەلی
ـــی  ـــرت و لەواڵت ـــەردا گ ـــتی بەس ـــان و دەس ـــتە ئازەربایج گەیش
ـــی  ـــەزەم نێردراوێك ـــا ئەلمەع ـــۆوە. پاش ـــك ب ـــرەف نزی ئەلئەش
نـــاردە الی جەاللەددیـــن كـــە بەســـتنی هاوپەیمانیەتێكـــی 
نێوانیانـــی پێشـــكەش بـــكا دژی هـــەردوو براكـــەی ئەلئەشـــرەف 
و ئەلكامیـــل. جەاللەددیـــن وەاڵمـــی دایـــەوە. پاشـــان ئەلموعـــەزم 
ناردیـــە الی موزەفەرەددیـــن و بـــەو هاوپەیمانیـــەی ناســـاند كـــە 
ـــاردی و  ـــش ن ـــتووە. موزەفەرەددینی ـــی بەس ـــەڵ جەاللەددین لەگ
ـــێ  ـــۆرە هەرس ـــتا. بەوج ـــەڵ بەس ـــی لەگ ـــش هاوپەیمانیەك ئەوی
هێـــزە گەورەكـــە كۆبوونـــەوە. ئەگـــەر كۆبوونەوەكەیـــان تـــەواو 
ببوایـــە، ئـــەوا مەترســـیەكی زۆر گـــەورە دەبـــوو بـــۆ پاشـــا 
ئەلئەشـــرەف و پاشـــا ئەلكامـــل پێكـــەوە)2(، بـــەاڵم خەریكبوونـــی 
ـــوون  ـــی یاخیب ـــەی لێ ـــەڵ ئەوان ـــەڕەكانی لەگ ـــن بەش جەاللەددی

1- الكامل، ب9 / ل 354.
2- الكامل، ب9 / ل367. مفرج الكروب، ج2/لوحە 239 )مخطوط(.
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لەجێگرەكانـــی ســـەر واڵتەكـــەی، رێـــی لەهاوپەیمانـــەكان 
ـــی ئەلئەشـــرەف. ـــە ســـەر موڵكەكان ـــژی بكەن ـــرت دەســـت درێ گ
ــە  ــدا لەنیمچ ــن تێیان ــە موزەفەرەددی ــەڕی ك دوو ســااڵن تێپ
 623 ســاڵی  كــە  بەدرەددیــن.  لەگــەڵ  بــوو  ئاگربەســتێكدا 
هــات، بەدرەددیــن مردنــی ناســرەددین مەحمــوودی راگەیانــد 
لەگــەڵ ســەربەخۆیی  موزەفەرەددیــن-  دووەمــی  –نــەوەی 
بــۆ  خەلیفــەش  قایلبوونــی  خســتنی  دەســت  و  موســڵ 
ــۆ دەســت  ــە ب ــە جووڵ ــن كەوت ــە موزەفەرەددی ــەوە. ئەوكات ئ
بەســەرداگرتنی موســڵ، چونكــە دەنگۆیــەك باڵوبــۆوە گوایــە 
بەدرەددیــن ناســرەددینی كوشــتووە بــۆ ئــەوەی رێــی بــۆ چــۆڵ 
بــێ، بۆیــە دەســتی كــردە نوێكردنــەوەی هاوپەیمانیەكــە 
ــەزەم دا  ــا ئەلموع ــن و پاش ــۆی و جەاللەددی ــوان خ ــە لەنێ ك
هەبــوو، پاشــان كاری بــۆ بەهێزكردنــی هاوپەیمانیەكــە كــرد 
بەتێكــەڵ كردنــی خاوەنــی ئامــەدو ناســرەددین ئەرتەقــی 
خاوەنــی ماردیــن. هەموویــان رێككەوتــن لەســەر ئــەوەی 
كــە موزەفەرەددیــن بــەرەو موســڵ بچــێ و گەمــارۆی بــداو 
جەاللەددینیــش شــاری خــەاڵت –كــە هــی پاشــا ئەلئەشــرەفە- 
و ئەلموعــەزەم عیســاش بــەرەو حیمــس و حەمــا، بــۆ ئــەوەی 
ــن  ــان نەتوان ــەن و هیچی ــك بك ــە خەری ــەو واڵتان ــی ئ خاوەن
فریــای ئەویدیكــە بكــەون. بەدرەددیــن خاوەنــی موســڵ بــوو 
و ئەلئەشــرەف موســا خاوەنــی جەزیــرەو خــەاڵت. خاوەنــی 
حیمــس و حەمــاش یەكدەســت بــوون لەنــاو هاوپەیمانیەكــدا 
بــەاڵم شــتێك  دژی ئەلموعــەزەم عیســاو موزەفەرەددیــن، 



315

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

روویــدا كــە گرێــی ئــەو هاوپەیمانیــەی نێــوان موزەفەرەددین و 
جەاللەددیــن و ئەلموعــەزەم عیســای هەڵوەشــاندەوە. ئەویش 
ئــەوە بــوو كــە جێگــری جەاللەددیــن لەســەر »كرمــان« لێــی 
ــە.  ــەربەخۆبێ بەهەرێمەك ــۆی س ــەوەی بەخ ــۆ ئ ــتبۆوە ب راس
جەاللەددینیــش بــۆی چــوو بــۆ ئــەوەی ملكەچی بكاتــەوە. بەو 
چوونەشــی هاوپەیمانەكانــی الوازكــرد، بــەاڵم موزەفەرەددیــن 
بەسوپاكەیەوە بۆ موسڵ رۆیی و گەمارۆی دا. ئەلموعەزەمیش 
بــەرەو حیمــس و حەمــا دەرچــوو و گەمــارۆی دان، بــەاڵم 
ئەویــش  نەوەســتا،  دەستەوبەســتراو  ئەلئەشــرەف  پاشــا 
ــا فریــای بەدرەددیــن  ــەرەو موســڵ رۆیــی ت بەســوپاكەیەوە ب
بكــەوێ و لەڕێــی خۆیــدا بەماردیــن تێپــەڕی و گەمــارۆی داو 
ــەزەم ترســا ئەلئەشــرەف دەســتی  ــە ئەلموع ــدا. ئەوكات تێكی
بەســەردا بگــرێ، بۆیــە ناردیــە الی و پێشــنیازی بــۆ كــرد كــە 
ماردیــن بەجــێ بێلــێ لەبەرامبــەردا ئەویــش حیمــس و حەمــا 
بەجــێ دێلــێ و بــۆ موزەفەرەددینیــش بنێــرێ كــە واز لەموســڵ 
بێنــێ. ئەلئەشــرەف ئــەو پێشــنیازەی ئەلموعەزەمــی قبــووڵ 
كــردو دەســتی لەماردیــن هەڵگــرت. ئەلموعەزەمیــش حیمــس 
و حەمــای بەجێهێشــت و موزەفەرەددینیــش وازی لەموســڵ 
هێنــاو گەڕایــەوە بــۆ ئەربــل، دوای ئــەوەی دەوروپشــتەكانی 
موســڵ و ماردینــی تێكــدا لەئەنجامــی ئــەو شــەڕانەی كــە 

ــدا)1(. ــدا روویان تێیان

1- الكامل، ب9 / ل 367.
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ــەرز  ــل بـ ــا ئەلكامیـ ــەی پاشـ ــاڵی 627ك )1220ز( پایـ  لەسـ
ـــە  ـــوو، چونك ـــر ب ـــی توندت ـــرو بوێری ـــەی زۆرت ـــۆوەو هێزەك ب
ـــی  ـــاری دا واڵتان ـــەوە. بڕی ـــام پێك ـــرو ش ـــی میس ـــووە خاوەن ب
رۆژهەاڵتیـــش بگـــرێ، واتـــە واڵتانـــی جەزبـــرە دەســـت 
بەســـەردا بگـــرێ. بەســـوپاكەیەوە لەدیمەشـــق دەرچـــوو 
ــا و  ــەزی، پاشـ ــە دابـ ــەوەو لەرەققـ ــورات پەڕیـ ــی فـ و لەزێـ
ــە الی  ــە ناردیانـ ــان، بۆیـ ــی ترسـ ــە لێـ ــی ناوچەكـ میرەكانـ
ــی.  ــر ركێفـ ــە ژێـ ــن و بچنـ ــی رابكێشـ ــەوەی بۆخۆیانـ ــۆ ئـ بـ
كـــە موزەفەرەددیـــن ئـــەوەی بینـــی، وای بەبەرژەوەنـــدی 
ـــی دۆســـتایەتی و  ـــدا پەیمان ـــەڵ پاشـــا ئەلكامیل ـــە لەگ ـــی ك زان
دراوســـێیەتیەكی بـــاش ببەســـتێ و ناردیـــە الی. پەیمانەكـــە 
ــی  ــی ملمالنێـ ــە كۆتایـ ــەو پەیمانـ ــدرا. ئـ ــدا گرێـ لەنێوانیانـ
نێـــوان موزەفەرەددیـــن و بەدرەددینـــی خاوەنـــی موســـڵ و 

ــوو. ــەكان بـ ــەو و ئەیووبیـ ــی ئـ نێوانـ
موزەفەرەددین تووشــی دوو مەترســیی گــەورە هات. ئەوەندەی 
نەمــا بــوو ئیمارەتەكــەی بڕووخێنــن، ئەوانیــش مەترســیی 

جەاللەددیــن خەوارزمشــاو مەترســیی تەتــەرەكان بــوو.
بەســەركردایەتیی  تەتــەرەكان  دا  )1218ز(  615ك  لەســاڵی 
جەنگیزخــان لەواڵتانی چینی خۆیان دەرچوون بۆ هێرشــكردنە 
ســەر جیهانــی موســڵمانان. دەوڵەتــی خەوارزمیــەكان لــەوكات 
خاوەنــی دەستوەشــاندن بــوو لەڕۆژهەاڵتــی جیهانی ئیســالمیی 
ــەزۆر دوژمــن گەمــارۆ درابــوو  ــن، بــەاڵم ب ســەر تخووبــی چی
ــە  ــە دەوڵەتەك ــوون ك ــڵمانانە ب ــرە موس ــاو می ــەو پاش ــە ئ ك
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دەســتی بەســەر موڵــك و ئیمارەتەكانیانــدا گرتبــوو. كــە لەپــڕ 
و بەخێرایــی تەتــەرەكان بــۆی هاتــن، ئــەو دەوڵەتــە كەســی 
دەســت نەكــەوت لــەدژی هێــرش بــەرەكان لەگەڵــی بوەســتێ. 
هەروەهــا نەیتوانــی رووبــەرە فراوانەكــەی بەتەنیــا بپارێــزێ، 
ــیان  ــە پێش ــارێكی كەوت ــم و ش ــەر هەرێ ــەرەكان ه ــە تەت بۆی
رایانماڵــی و جەاللەددیــن خوارەزمشــاش لەپێشــیانەوە رایكرد 
ــۆ پێشــگرتن  ــەك ب ــە بنكەی ــا گەیشــتە ئازەربایجــان و كردی ت

لەخشــینی تەتــەرەكان.
ــل  ــەرەكان ش ــكەرە تەت ــن دژی هێرش ــەڕەكانی جەاللەددی  ش
بــوو. هەندێــك جــار ســەردەكەوت و زۆرجاریــش شكســتی 
لەناخــەوە  جەاللەددیــن  )1225ز(  622ك  لەســاڵی  دەهێنــا. 
هەســتی بەكەمێــك هێــز كــرد. لەهەمــان كاتیشــدا تەتــەرەكان 
ــی و  ــەل زان ــەوەی بەه ــا. ئ ــی هێن ــان لێ ــەك وازی ــۆ ماوەی ب
دەســتی كــردەوە بەپرۆســەكانی جەنــگ، بــەاڵم لەجیاتــی 
ئــەوەی رووی لەتەتــەرە دوژمنەكانــی بــكاو ئــەوەی لێیــان 
داگیركــردووە لــەواڵت و دەوڵەتەكــەی بیســەنێتەوە، رووی 
كــردە ئیمارەتــە ئیســالمیەكان و هێرشــی كــردە ســەر دقووقــا و 
گرتــی. پاشــان چــووە ســەر بەوازیــج كــە هــی خاوەنــی موســڵ 
بــوو. موزەفەرەددیــن ترســی واڵتەكــەی لەدەســت جەاللەددیــن 
لــەالی پەیــدا بــوو، بۆیــە نێردراوانــی خــۆی نــاردو ملكەچیــی 
خــۆی نیشــان دا. جەاللەددینیــش وەاڵمــی دایــەوە. ئەوجــا 
موزەفەرەددیــن چــووە الی و بڕیــاری رێككەوتــن و لەگەڵبوونی 

پێــدا.
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دیمەشــق  خاوەنــی  عیســای  ئەلموعــەزەم  پاشــا  كــە 
ــە الی  ــج، ناردی ــۆ بەوازی ــی ب ــی زان ــتنی جەاللەددین بەگەیش
و هاوپەیمانیەكــی دژی هــەردوو برایەكــەی، پاشــا ئەلكامیــل 
ــش  ــە موزەفەرەددینی ــتا ك ــەڵ بەس ــرف، لەگ ــا ئەلئەش و پاش
تێیــدا بەشــدار بــوو. ئەویــش ئــەو پەیمانــە بــوو كــە پێشــتر 

ــرد. ــەری ك ــەمان لەس قس
ــری  ــن لەســاڵی 628ك )1230ز( دیســان بی ــەاڵم جەاللەددی  ب
لەدەســت بەســەرداگرتنی ئەربــل كردەوە، بــەاڵم موزەفەرەددین 
ــەی)1(  ــەوەو پێكهاتنەوەك ــاردی بكات ــارەی س ــەو بڕی ــی ل توان
لەگــەڵ نوێكــردەوەو بەیەكجــاری مەترســیی جەاللەددینــی 
لەســەر نەمــا، چونكــە لەســەر كێشــەیەك لەســاڵی 628 یــان 

ــوژرا)2(. 629دا ك

موزەفەرەددین و تەتەرەكان
ــیی  ــل زۆر لەمەترسـ ــەر ئەربـ ــەرەكان لەسـ ــیی تەتـ  مەترسـ
جەاللەددیـــن و خەوارزمشـــا توندتـــر بـــوو. گوتمـــان ئـــەوان 
ـــی،  ـــان رادەماڵ ـــی جەاللەددینی ـــین و هێزەكان ـــەردەوام دەخش ب
تـــا ســـاڵی 617ك )1220ز( گەیشـــتنە مەراغـــەو گرتیـــان و بـــەرەو 
ئەربـــل رۆیشـــتن. موزەفەرەددیـــن بەپەلـــە داوای بەهاناوەهاتنـــی 
ــرد.  ــڵ كـ ــی موسـ ــی و خاوەنـ ــی دوژمنـ ــن لوئلوئـ لەبەدرەددیـ

1- مراة الزمان، ب8 / ل 669.
2- مراة الزمان، ب8 / ل 670/669.
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بەدرەددینیـــش خـــۆی نەگنخانـــدو وەاڵمـــی دایـــەوەو بەپەلـــە 
ـــەوەی خـــودی موســـڵ  ـــەوە لەترســـی ئ ـــاردە هانای ســـەربازی ن
بگـــرن، چونكـــە هەواڵـــی خشـــینی تەتەرەكانـــی گەیشـــتبووێ 
ئیبـــن  ببـــوون.  و خەڵكەكـــەی تووشـــی شـــێواویەكی زۆر 
ـــەوكات لەموســـڵ  ـــە ل ئەســـیری مێژوونووســـی ســـەردەمەكە، ك
ــەو  ــتە ئێمـ ــڵ گەیشـ ــە لەموسـ دادەنیشـــت، دەڵـــێ: »هەواڵەكـ
ئەوەنـــدە ترســـاین كـــە هەندێـــك خەڵـــك خۆیـــان بۆهەاڵتـــن 
ــەو  ــن بـ ــا بەدرەددیـ ــێر«. ئەوجـ ــی شمشـ ــرد لەترسـ ئامادەكـ
ســـوپایەی مابـــۆوە چـــووە ســـەر ئـــەو ســـنوورەی واڵتەكـــەی 

كـــە رێـــی تێدەچـــێ تەتـــەرەكان لێیـــەوە بێنـــە نـــاو واڵت)1(.
كـــە یارمەتیـــی موســـڵ گەیشـــتە موزەفەرەددیـــن، ســـوپا 
هەمـــووی چـــووە دەرێ بـــۆ دەوروپشـــتی واڵت بـــۆ پاراســـتنی 
و راگرتنـــی تەتـــەرەكان لەكاتـــی خشـــینیان بـــەرەو شـــارەكە. 
ناوچەیەكـــی  دەكەوتـــە  موزەفەرەددیـــن  ویالیەتەكـــەی 
شـــاخاویی رێگاوبـــان پێچاوپێـــچ كـــە هەمـــووی دەربەنـــدی 
ئەوەنـــدە تەســـكبوو كـــە ســـوپای گـــەورە نەیدەتوانـــی 
پێیـــدا تێپـــەڕێ. تەنیـــا یـــەك یـــەك ســـوار دەیتوانـــی 
ــەو  ــەر ئـ ــوپاكەی بەسـ ــڕوا. موزەفەرەددینیـــش سـ ــدا بـ پێیـ
دەربەندانـــەدا دابـــەش كردبـــوو هەتـــا كـــە دوژمـــن بـــەرەو 
ــك  ــەر هۆكارێـ ــەاڵم لەبـ ــەریان دادەن، بـ ــات بەسـ ــار هـ شـ

1- الكامل، ب9 / ل 337.
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ــەرەكان  ــەوە، تەتـ ــان نەكردۆتـ ــان روونیـ ــە مێژوونووسـ كـ
ــتان. ــل وەسـ ــەرەو ئەربـ ــڕەوی بـ لەپێشـ

كـــە خەلیفـــە ناســـر لیدینیڵـــاڵ لەبەغـــدا بەگەیشـــتنی 
ـــەرەو  ـــان داوە ب ـــە بڕیاری ـــی ك ـــۆ مەراغـــەی زان ـــی ب تەتەرەكان
ـــەرەكان  ـــە تەت ـــا ك ـــڕۆن، وای دان ـــداش ب ـــك بەغ ـــی نزی ئەربل
ناتوانـــن بچنـــە نـــاو ویالیەتەكـــەی لەبـــەر خراپیـــی رێـــگاو 
رێبازەكانـــی و ئەوكاتـــە وایـــان بەبیـــردا دێ كـــە عێـــراق بكەنـــە 
مەبەســـت و هێـــرش بكەنـــە ســـەر بەغـــداد. پاشـــان ناردیـــە 
ـــن  ـــڵ و موزەفەرەددی ـــی موس ـــی خاوەن ـــن لوئلوئ الی بەدرەددی
ــاری  ــەربازەكانی لەشـ ــەڵ سـ ــە لەگـ ــردن كـ ــی پێكـ و فەرمانـ
دەقووقـــا كۆببنـــەوە بـــۆ ئـــەوەی تەتـــەرەكان لەبەغـــدا 
دووربخەنـــەوە، ئەگـــەر بیریـــان لەهێرشـــكردنە ســـەری 
ــای  ــرەف موسـ ــا ئەلئەشـ ــۆ الی پاشـ ــا بـ ــردەوە. هەروەهـ كـ
ـــەربازەكانی  ـــۆی و س ـــرد بەخ ـــی پێك ـــاردو فەرمان ـــی ن ئەیووب
لەبەغـــدا.  تەتـــەرەكان  دوورخســـتنەوەی  بـــۆ  ئامادەبـــن 
ئەلئەشـــرەف داوای لێبوردنـــی لەخەلیفـــە كـــرد لەبـــەر ئـــەوەی 
زۆربـــەی ســـوپاكەی ئامـــادە دەكـــرد بـــۆ ئـــەوەی بینێرێتـــە 
الی پاشـــا ئەلكامیلـــی بـــرای لەمیســـر كـــە لـــەوێ شـــەڕ 
هەڵگیرســـابوو لەنێـــوان ئـــەو و ئـــەو خاچپەرســـتانەی كـــە 
دەســـتیان بەســـەر دومیاتـــدا گرتبـــوو، ئـــەو سەربازانەشـــی كـــە 
لەالدەمێننـــەوە ئـــەوا بـــۆ پاراســـتنی شـــام لەخاچپەرســـتەكانی 
ـــەی  ـــۆ براك ـــرێ ب ـــان دەیاننێ ـــووە ی ـــدا نیشـــتەجێن هەڵگرت تێی

ئەگـــەر كێشـــەكە ئاڵۆزتـــر بـــوو.
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 بەدرەددینیش بەشێك لەسوپاكەی بۆ موزەفەرەددین ناردو 
بوون.  خلیفە  سەربازانی  چاوەڕێی  و  دابەزین  لەدەقووقا 
دەقووقا،  بۆ  زانی  موزەفەرددینی  بەگەیشتنی  خەلیفە  كە 
گەورەترین میرەكانی خۆی لەعێراق بۆ نارد كە قشتومەر بوو 
وەكو  بەنزیكەی هەشت سەت سوارەوە  دیكە  میری  لەگەڵ  و 
بەشی یەكەم لەسوپایەكی گەورە كە خەلیفە بەتەمابوو كۆی 

بكاتەوە.
دیكەی  سەربازەكانی  گەیشتنی  چاوەڕێی  موزەفەرەددین 
خەلیفە بوو بۆ ئەوەی دەست بەشەڕی تەتەرەكان بكا، بەاڵم 
خەلیفە تەنیا هەشت سەت سواری بۆ نارد. بینی كە ناتوانێ 
بەو سوپایە رووبەڕووی تەتەرەكان بێتەوە، چونكە سوپای 
تەتەرەكان زۆر لەژمارەو چەك لەهی ئەو پتربوون و دەستدرێژی 
لەناو  دوژمن سەربازەكانی  ئەوەی  نەكردە سەریان لەترسی 
ببەن. موزەفەرەددین هەواڵەكەی لەگەڵ خەلیفە دەگێڕێتەوەو 
دەڵێ: »كە خەلیفە لەبەر تەتەرەكان ئەوانەی نارد، پێمگۆت: 
دوژمن بەهێزەو منیش ئەو سەربازەم نیە پێیەوە رووبەڕووی 
ببمەوە. ئەگەر دەهەزار سوارچاكم لەال كۆبێتەوە، ئەوا ئەوەی 
گفتی  و  بڕۆم  پێكردم  فەرمانی  دەیسێنمەوە.  بردراوە  لەواڵت 
دامێ بەگەیشتنی سەرباز. كە رۆیشتم، بێجگە لەو ژمارەیەی 
)تەواشی(. مامەوەو  كە نەدەگەیشتە هەشت سەت خەسێنراو 

نەمویست خۆم و موسڵمانان بخەمە مەترسیەوە)1(.

1- الكامل، ب9 / ل337.
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 بەاڵم هەرچۆنێك بێ، دەرچوونی موزەفەرەددین بەو سوپا 
چونكە  هەبوو،  گەورەی  سوودێكی  دەقووقا  بۆ  گچكەیەوە 
تەتەرەكان كە بەكۆبوونەوەكەی سەربازانی ئیسالمیان زانی 
دەكەنە  هێرشیان  سەربازەكان  كە  واتێگەیشتن  لەدقووقا، 
سەر، بۆیە گەڕانەدواوەو لەدوور دامەزران. كە موزەفەرەددین 
بینی تەتەرەكان جوولە ناكەن و خەلیفەش ئەوەی پەیمانی 
بەسوپاكەیەوە  نەینارد،  بنێرێ،  بۆی  لەسەرباز  دابوو 
گەڕایەوە ئەربل و سوپای بەدرەددینیش گەڕایەوە بۆ موسڵ)1(.
بـــەاڵم تەتـــەرەكان لەســـاڵی 628ك بایاندایـــەوە ســـەر 
ئەربـــل. لەمانگـــی زیلحیججـــەی هەمـــان ســـاڵ تەتـــەرەكان 
لەڕێـــی  و  خشـــین  ئەربـــل  بـــەرەو  لەئازەربایجانـــەوە 
خۆیانـــدا دەســـتیان كـــردە تـــااڵن و تێكـــدان و كوشـــتنی 
هەرچـــی تووشـــی بـــوون، لەپیـــاو و ژن و منـــداڵ، تـــا 
ـــرن.  ـــی بیانژمێ ـــەكان نەیاتوان ـــە هاوچەرخ ـــەی ك ـــەو رادەی ئ
گوندەكانیـــان  و  ئەربـــل  ویالیەتـــی  گەیشـــتنە  ئەوجـــا 
تـــااڵن كـــرد و بەهەریەكێكـــی لەدانیشـــتووانەكەی وەســـتان 
ـــی  ـــە ســـەری منداڵ ـــەوە ك ـــان نای كوشـــتیان و كارەســـاتی وای

ســـاوای ســـپی دەكـــرد.
 كـــە موزەفەرەددیـــن بـــەو هێرشـــە كتوپـــڕەی زانـــی، ناردیـــە 
الی بەدرەددیـــن لوئلـــوئ و هۆشـــداری دا لەمەترســـیەكی 
راســـتی ئەوجـــارەو هانیـــدا بـــۆ ناردنـــی هاوكاریەكـــی 

1- الكامل، ب9 / ل337.
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ـــەت  ـــاو ویالی ـــە ن ـــەرەكان بچن ـــەوەی تەت ـــش ئ ـــەربازی پێ س
و پاشـــان موســـڵیش. بەدرەددیـــن بەپەلـــە بەشـــێكی گـــەورەی 
گەیشـــتە  موســـڵ  ســـوپاكەی  كـــە  نـــارد.  لەســـوپاكەی 
موزەفەرەددیـــن، بـــەوان و ســـوپاكەی خۆیـــەوە چـــووە 
ــەوە  ــەرەكان نەدۆزیـ ــیان لەتەتـ ــەاڵم كەسـ ــتاریان، بـ كوشـ
ـــان  ـــرد و پاش ـــان ك ـــڕۆی خەڵكەكەی ـــااڵن و ب ـــەر ت ـــە ه چونك

گەڕانـــەوە ئـــەو جێیـــەی لێیـــەوە هاتبـــوون)1(.
ئیبـــن ئەلفووتـــی بەتەنیـــا ئـــەو هەواڵـــەی خـــوارەوە 
ـــەواڵ  ـــاڵەدا ه ـــەو س ـــێ: ل ـــەوەو دەڵ ـــاڵی 629ك دەگێڕێت لەس
ــی  ــەكان لەواڵتـ ــەربازانی مەغۆلـ ــە سـ ــدا كـ ــتە بەغـ گەیشـ
ئازەربایجـــان باڵوەیـــان كـــردووەو گەیشـــتوونەتە ئـــەو واڵت 
و گونـــدە نزیكانـــە تـــا گەیشـــتوونەتە شـــارەزوور و خەلیفـــە 
موستەنســـیر بیلـــال ترســـا هێـــرش بكەنـــە ســـەر بەغـــدا، 
بۆیـــە خـــۆی ئامادەكـــرد بـــۆ بەرگریكـــردن لێـــی و بـــۆ هەمـــوو 
بەشـــەكانی واڵت فەرمانـــی نـــارد بـــۆ كۆكردنـــەوەی ســـوپا 
بـــۆ بەرەنگاربوونـــەوەی مەترســـیی ســـەر بەغـــدا. پاشـــان 
موزەفەرەددیـــن ناردیـــە الی خەلیفـــەو داوای هاوكاریـــی 
لێكـــرد كـــە ســـەربازی بـــۆ بنێـــرێ بـــۆ رێگرتـــن لەهاتنـــی 
تەتـــەرەكان. خەلیفـــە فەرمانـــی بەهەندێـــك لەســـەربازانی 
كـــرد بـــۆ الی موزەفەرەددیـــن بچـــن، بەســـەركردایەتیی 
جەمالەددیـــن قەشـــتومەری ناســـری و میرەكانی شەمســـەددین 

1- الكامل، ب9 / ل385.
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ـــەش و  ـــن ئەرغ ـــەز و بەهائەددی ـــن ئیڵدیك ـــران و عەالئەدی قەی
ـــان  ـــوو. هەمووی ـــەڵ ب ـــی لەگ ـــەرۆكی بەیات ـــی س فەلەكەددین
بـــەرەو موزەفەرەددیـــن رۆیشـــتن و لەشـــوێنێكی نزیـــك 

قەاڵتـــی كەرخیتـــا بەیـــەك گەیشـــتن.
 ئەوەنـــدەی نەمابـــوو كارەســـاتێك لەنێـــوان ســـەربازانی 
رووبـــدا، چونكـــە  خەلیفـــەو ســـەربازانی موزەفەددیـــن 
ــی  ــووە دەمەقاڵیـ ــە بـ ــەربازەكانی خەلیفـ ــەربازێك لەسـ سـ
ـــەو  ـــەر الی ـــن. ه ـــوپای موزەفەرەددی ـــك لەس ـــەڵ بەیتارێ لەگ
ـــن  ـــەڕ. موزەفەرەددی ـــووە ش ـــرت و ب ـــۆی گ ـــی خ ـــتی الیەن پش
بـــۆ ســـەربازانی خـــۆی گـــەرم داهـــات و چەكـــی لەخـــۆ 
بەســـتاو بەســـواری هانـــی ســـەربازانی خـــۆی دەدا بـــۆ 
ـــەوە  ـــە دەگات ـــە رووداوەك ـــە. ك كوشـــتاری ســـەربازانی خەلیف
قەشـــتومەر، بەپەلـــە دەچێتـــە الی موزەفەرەددیـــن و دڵـــی 
ـــێ  ـــەی پ ـــەركۆنەی دەكاو كردەوەك ـــان س ـــەوەو پاش چادەكات
ـــەوەو داوا  ـــور دەبێت ـــش هێ ـــێ. موزەفەرەددینی ـــیرین دەب ناش
لەســـەربازەكانی دەكا كوشـــتار راگـــرن. قەشـــتومەریش 
فەرمـــان دەداتـــە ســـەربازەكانی كـــە چـــەك دانێـــن و بەمـــە 

كێشـــەكە دەبڕێتـــەوە.
ـــن  ـــەو موزەفەرەددی ـــوپای خەلیف ـــی س ـــا فەرماندەكان ئەوج
رێكدەكـــەون كـــە بـــەرەو شـــارەزوور بـــڕۆن چونكـــە پێیـــان 
ـــان  ـــامیان –ی ـــتوونەتە س ـــەرەكان گەیش ـــە تەت ـــتەوە ك گەیش
ســـامین- كـــە گوندێكـــی هەمەدانـــەو بەخاســـبەگی خاوەنیـــەوە 
ـــۆ  ـــەربازەكانی ب ـــەنگی س ـــتومەر پێش ـــان داوە. قەش گەمارۆی
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نـــارد، پاشـــان ســـوپاكە چـــووە شـــوێنێك پێـــی دەگوتـــرێ 
ـــێ  ـــە س ـــەربازانی خەلیف ـــك لەس ـــوردەكان. هەندێ ـــوێنی ك ش
ـــەردەم  ـــە ب ـــرت و هێنایان ـــان گ ـــی مەغۆلەكانی ـــەس و ژنێك ك
قەشـــتومەر. قەشـــتومەر پرســـیاری بـــاری مەغۆلەكانـــی 
لێكـــردن. ئەوانیـــش گوتیـــان لەمەراغـــە بەجێیـــان هێشـــتوون. 
ـــش  ـــڵمان، ئەوانی ـــە موس ـــرد ببن ـــان ك ـــتومەر داوای لێی قەش
ــوپا  ــا سـ ــتن. ئەوجـ ــۆی خسـ ــڵمان و رەگڵ خـ ــە موسـ بوونـ
رۆیـــی تـــا لەدەربەنـــد پەڕیـــەوەو ئیڵداكزیـــان گەیشـــتێ و 
هەواڵـــی دانـــێ كـــە لەنـــەكاو تووشـــی یـــەزكا )پێشـــەنگ(
لەنێوانیانـــدا  كورتەشـــەڕێك  و  بـــوون  مەغۆلـــەكان  ی 
روویـــداوەو مەغۆلـــەكان لەبـــەر زۆری و ناســـینی ئـــەو 
خاكـــەی لەســـەری دەجەنگـــن ســـەركەوتن و پێشـــڕەوی 
پێشـــەنگەكەیان لەگـــەڵ كۆمەڵێـــك ســـەرباز كوشـــتووە. 
ئەوكاتـــە ســـوپا مكوڕبـــوو لەســـەر رۆیشـــتن تـــا گەیشـــتە 
ـــان«  ـــن »موغ ـــی دەڵێ ـــن پێ ـــك دابەزی ـــارەزوور و لەگوندێ ش
لـــەڕۆژاوای شـــارەزوور، بـــەاڵم نەیانتوانـــی لێـــی دابـــەزن 
لەبـــەر نەبوونـــی ئـــاوی شـــیرین لێـــی و ژمارەیەكـــی زۆر 

بـــەو هۆیـــەوە لـــەو گونـــدە مـــردن.
ـــەن  ـــەوەی دەیك ـــی ئ ـــن بین ـــە موزەفەرەددی ـــەوێ ك وادەردەك
ــە  ــەواوە، چونكـ ــی تـ ــیە بیهوودەییەكـ ــەو كارە پڕمەترسـ لـ
ژمارەیـــان كەمـــەو ئازووقەشـــیان كەمـــەو دوژمنەكەشـــیان 
ــە  ــە، بۆیـ ــەرووی ئەوانەوەیـ ــتەدا لەسـ ــارەو كەرەسـ لەژمـ
ــۆ  ــەزەی بـ ــەو حـ ــەاڵم ئـ ــل بـ ــەوە ئەربـ ــاری دا بگەڕێتـ بڕیـ
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ســـوپای خەلیفـــە رانەگەیانـــد نەوەكـــو نەیەڵـــن بگەڕێتـــەوە، 
ـــك  ـــی وای نیشـــاندا كاتێ خـــۆی نەخـــۆش خســـت و هیالكیەك
ـــتی  ـــە بەڕاس ـــرد ك ـــڕوای ك ـــەری، ب ـــە س ـــتومەر هات ـــە قەش ك
نەخۆشـــەو بەزەیـــی پێهاتـــەوە. بـــۆ ئـــەوەش هیـــچ گومانێـــك 
بـــۆ گەڕانەوەكـــەی دروســـت نـــەكا، داوای لەقەشـــتومەر 
ـــۆ  ـــرێ ب ـــەڵ بنێ ـــوڕی لەگ ـــی ك ـــەرەفەددین عەلی ـــە ش ـــرد ك ك
ـــە  ـــرد واڵت بگرێت ـــەر م ـــێ و ئەگ ـــی ب ـــل لەگەڵ ـــەوەی لەئەرب ئ
دەســـت و داوای ئەوەشـــی لێكـــرد كـــە ئەمیـــر ســـەعدەددین 
حەســـەنی كـــوڕی ئەلحاجبـــی لەگـــەڵ بنێـــرێ بـــۆ ئـــەوەی 
بیكاتـــە والـــی لەســـەر قەاڵتـــی خەفتیـــز، قەشـــتومەر وەاڵمـــی 
ـــوو و  ـــارەكە چ ـــن رووەو ش ـــەوەو موزەفەرەددی ـــەی دای ئەوان

قەشـــتومەریش چـــووە قەاڵتـــی كەرخیتـــا.
كـــە موزەفەرەددیـــن گەیشـــتە ئەربـــل، شـــەرەفەددین عەلـــی 
و ســـەعدەددین حەســـەن چەنـــد رۆژێـــك لـــەالی مانـــەوە. 
پاشـــان موزەفەرەددیـــن فەرمانـــی پێكـــردن دوای ئـــەوە 
ئەربـــل بەجـــێ بێلـــن چونكـــە تەندروســـتیی زۆر تـــەواوەو 
خۆنەخۆشخســـتنی فێڵێـــك بـــووە بـــۆ ئـــەوەی بگەڕێتـــەوە 
واڵتەكـــەی. ئەوانیـــش گەڕانـــەوە كەرخیتـــاو بەقەشـــتومەریان 

گـــوت موزەفەرەددیـــن چـــی پێگوتـــوون.
ــەربازانەی  ــەو سـ ــەی ئـ ــە زۆربـ ــی كـ ــتومەریش بینـ قەشـ
لەگەڵـــی بـــوون بەجێیـــان هێشـــت و بێجگـــە لـــەو ســـەربازانەی 
كـــە لەبەغـــداوە هێنابوونـــی و هەندێك ســـەربازی خۆبەخش، 
كەســـی دیكـــەی لەگـــەڵ نەمـــاوە. هەروەهـــا بینـــی كـــە 
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مەغۆلـــەكان نزیـــك بووینـــەوە لێـــی، بەڕادەیـــەك كـــە 
چادرەكانـــی دوو میـــر لەمیرەكانیـــان لـــێ دزیـــوە، لەگـــەڵ 
ـــە  ـــەوت ك ـــی رێكك ـــەوە لەفەرماندەكان ـــی مان ـــەی لەگەڵ ئەوان
بەشـــەو بەبـــێ هـــەراو دەنگەدەنـــگ بكشـــێنەوە – نەوەكـــو 
ـــوێنێك  ـــۆ ش ـــێ- ب ـــان بن ـــێ و راوی ـــان ب ـــاگای لێی ـــن ئ دوژم
ــە  ــدا بوارەكـ ــە تێیـ ــورد« كـ ــاری كـ ــن »شـ ــی دەڵێـ ــە پێـ كـ
فراوانـــی خاكەكـــەی.  بـــۆ شـــەڕكردن باشـــترە لەبـــەر 
ئەوجـــا ســـەربازە خۆبەخشـــەكانی لێـــی جـــودا بوونـــەوەو 
ــتومەر  ــەوەش قەشـ ــۆی. بـ ــی خـ ــەوە واڵتـ ــە گەڕایـ هەریەكـ
ـــۆ بەرپرســـەكانی  ـــدا ب ـــە بەغ ـــۆوە. ناردی ـــە ب ـــەی گچك هێزەك
ـــووەو  ـــە تێیكەوت ـــەی ك ـــە لەرزۆك ـــەو پێگ ـــە ئ ـــەوە ك روونكات
ــان  ــش رێگەیـ ــتووە. ئەوانیـ ــان هێشـ ــەربازەكانی بەجێیـ سـ
دا بەســـەربازەكانیەوە بگەڕێتـــەوە بـــۆ بەغـــدا، ئەویـــش 
گەڕایـــەوە)1(. تەتەرەكانیـــش تـــا دوای مردنـــی موزەفەرەددیـــن 

هێرشـــیان نەكـــردە ســـەر ئەربـــل.

موزەفەرەددین و هەوڵە فراوانخوازیەكانی
  موزەفەرەددیـــن وەكـــو میرەكانـــی ســـەردەمی خـــۆی، 
هەوڵیـــدا بەختـــی خـــۆی تاقـــی بكاتـــەوە لەفراوانخـــوازی 
ســـەردەمی  پێشـــتر  دراوســـێكانی.  حیســـابی  لەســـەر 
»ســـەردەمی  كـــە  ناونـــا  بـــەوە  موزەفەرەددینمـــان 

1-   الحوادث الجامعة، ل27..
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بااڵدەســـتیە« و فەرمانڕەوایـــی تێیـــدا بـــۆ ئەوەیـــە كـــە هێـــزو 
توانســـتی پتـــری لەفەرمانڕەوایانـــی دیكـــە هەبـــێ، بـــەاڵم 
لەڕاســـتیدا موزەفەرەددیـــن هەتـــا بنچەناگـــەی نقوومـــی 
ئـــەو شـــەڕانە نەببـــوو و هەوڵـــی تاقیكردنـــەوەی بەختـــی 
ــەر  ــەی لەسـ ــەری ئیمارەتەكـ ــوازی رووبـ ــۆی لەفراوانخـ خـ
حیســـابی هاوســـێكانی نەدابـــوو، تەنیـــا جارێـــك نەبـــێ –
ــەوە-.  ــەكان دۆزیمانـ ــەالی مێژوونووسـ ــەوەی لـ ــی ئـ بەپێـ
ـــودی  ـــەری خ ـــۆی پاڵن ـــەی بەه ـــەو هەوڵ ـــدا ئ ـــەڵ ئەوەش لەگ
ـــووە  ـــەك ب ـــی داواكاری ـــو بەكاریگەری ـــوو، بەڵك ـــەوە نەب خۆی
ـــەڵ  ـــەوە. لەگ ـــی داوەت ـــووەو وەاڵم ـــۆی هات ـــەدەرەوە ب ـــە ل ك
ئەوەشـــدا لەهەوڵەكـــەی ســـەرنەكەوتووە. ئـــەو هەوڵـــەش 

لەســـاڵی 602ك )1205ز( بـــوو.
لەســـەردەمی  موســـڵ  دژی  جەنگەكانیەتـــی  هەرچـــی 
پاراســـتنی  لێیـــان  مەبەســـت  ئـــەوا  پاشـــایەكانی، 
ــان  ــەی چاویـ ــی ئەوانـ ــووە لەچاوچنۆكیـ ــەی بـ ئیمارەتەكـ
لوئلوئیشـــی  بەدرەددیـــن  دژی  شـــەڕەكانی  تێبڕیبـــوو. 
شـــەڕی بۆمـــاوە بـــوون و مەبەســـت لێیـــان پاراســـتنی 
ــن  ــەی عیمادەددیـ ــردی كچەكـ ــەو مێـ ــەردوو نەوەكـ ــی هـ مافـ
ـــی  ـــە فراوانخوازیەكان ـــوو لەموســـڵ. هەرچـــی هەوڵ ـــی ب زەنگ
ـــە  ـــووە ك ـــەوە ب ـــەی ئ ـــەوا هۆكارەك ـــوو، ئ ـــاڵی 602ك ب لەس
ئەبوبەكـــری كـــوڕی پەهلەوانـــی خاوەنـــی ئازەربایجـــان 
ئەوەنـــدە  بـــوو.  خـــراپ  فەرمانڕەوایەكـــی  نموونـــەی 
ئالـــوودەی خواردنـــەوە بـــوو كـــە نەشـــەو و نـــەڕۆژ لێـــی واگا 
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نەدەهاتـــەوە، وەك ئیبـــن ئەســـیری مێژوونـــووس دەڵـــێ، 
كاروبـــاری واڵت و خەڵكەكـــەی بەجۆرێـــك پشـــتگوێ خســـتبوو 
كـــە دراوســـێكانی چاویـــان تێبڕیبـــوو. هەریەكـــەو دەســـتی 
ـــی  ـــەی ئیتغمەش ـــەو رادەی ـــا ئ ـــەك ت ـــی پارچەی ـــردە دابڕین ك
بەندەكـــەی –كـــە جێگـــری بـــوو لەهەندێـــك لەواڵتەكـــەی- 
ئـــەوەی لەبـــن دەســـتیدا بـــوو بـــردی و ســـەربەخۆیی راگەیـــان 
و ئـــەو هـــەر لەســـەر خواردنـــەوەو رابواردنەكانـــی بـــەردەوام 

بـــوو.
مەراغـــە)1(   خاوەنـــی  قەراســـینقەری  عەالئەددینـــی 
لەدراوســـێیەكانی ئەبـــی بەكـــری كـــوڕی پەهلـــەوان و یەكێـــك 
لەچاوتێبڕەكانـــی واڵتەكـــەی بـــوو. هەلـــی پشتگوێخســـتنی 
ئەبـــی بەكـــری بـــۆ كاروبـــاری واڵتەكـــەی قۆزتـــەوەو دەســـتی 
ــان  ــرت، پاشـ ــدا گـ ــە قایمەكانیـ ــك لەقەاڵتـ ــەر قەاڵتێـ بەسـ
ئـــەو دەســـت بەســـەرداگرتنە هانـــی دا بـــۆ ئـــەوەی دەســـت 
ـــە  ـــوو ك ـــی واب ـــەاڵم پێ ـــرێ، ب ـــدا بگ ـــوو واڵتەكەی بەســـەر هەم
ـــە  ـــێ، بۆی ـــێ بگەیەن ـــتە بەج ـــەو مەبەس ـــێ ئ ـــا ناتوان بەتەنی
لەیەكێـــك دەگـــەڕا لـــەو جەنگـــە هاریكاریـــی بـــكا. ئـــەوەی 
لەموزەفەرەددینـــدا دەســـتكەوت و وەاڵمـــی دایـــەوە. ئەگەرچـــی 
ئیبـــن ئەســـیر – ئـــەوەی ئـــەو هەواڵـــەی لـــێ دەگوازینـــەوە- 
دەســـتكەوتە  لـــەو  موزەفەرەددینـــی  بەشـــەكەی  نـــاوی 
نەهێنـــاوە ئەگـــەر پڕۆژەكـــە ســـەری گـــرت، ئـــەوا دەكـــرێ 

1- شـــارێكە لەهەرێمـــی ئازەربایجـــان كـــە جـــوان پـــڕ لەبـــاخ و دارودرەخـــت و 
كشـــتوكاڵە.
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بڵێیـــن كـــە بەشـــەكەی كەمتـــر نەبـــووە لەبەشـــی عەالئەددیـــن 
لەواڵتەكـــەی ئەبـــی بەكـــر.

هەرچۆنێـــك بـــێ، موزەفەرەددیـــن لەئەربـــل بەســـوپاكەیەوە 
ـــی  ـــی خاوەن ـــی عەالئەددین ـــەو تێكەڵ ـــەرەو مەراغ ـــوو ب دەرچ
بـــوو. پاشـــان هەردووكیـــان بەســـوپاكانیانەوە بـــەرەو 
ــت  ــۆ دەسـ ــوون بـ ــر دەرچـ ــی ئەبوبەكـ ــز« لەواڵتـ »تەبرێـ
بەســـەرداگرتنی. كـــە ئەبـــو بەكـــر بـــەوەی زانـــی، زۆر ترســـا 
چونكـــە نەیدەتوانـــی شـــەڕی لەگـــەڵ بـــكا. بۆیـــە ناردیـــە 
الی ئەیتغمەشـــی بەندەكـــەی و داوای لێكـــرد یارمەتیـــی 
بـــدا بـــۆ بەرەنگاربوونـــەوەی شـــەڕی هێرشـــبەرانی ســـەر 
ــەربازانەوە  ــەوەو بەسـ ــی دایـ ــەی وەاڵمـ ــارەكە. بەندەكـ شـ
چـــووە الی. ئەوجـــا نامەیەكـــی بـــۆ موزەفەرەددیـــن نـــارد 
تێیـــدا گلەیـــی و گازانـــدەو هەڕەشـــەی كردبـــوو. ئـــەو 
ــەوە  ــۆ روون دەكاتـ ــان بـ ــەی موزەفەرەددینمـ ــە پێگـ نامەیـ
ـــامی  ـــك لەسەرس ـــە خەڵ ـــی ك ـــل و ئەوەش ـــەدەرەوەی ئەرب ل
و رێـــز بـــۆ ســـەربردە باشـــەكەی هەیانـــە. ئایتغمـــەش 
لەنامەكەیـــدا بەموزەفەرەددیـــن دەڵـــێ« ئێمـــە لەســـەر 
تۆمـــان دەبیســـت كـــە خەڵكـــی زانســـت و خێرخـــوازت 
خـــۆش دەوێ و چاكەیـــان لەگەڵـــدا دەكـــەی. بڕوامـــان 
ــتا  ــە ئێسـ ــەاڵم كـ ــداری. بـ ــوازو ئایینـ ــە خێرخـ ــوو كـ وابـ
ـــی  ـــەوێ واڵتان ـــەوەی و دەت ـــەی ئ ـــان دەركـــەوت پێچەوان بۆم
ــااڵن  ــان تـ ــوژی و ماڵیـ ــڵمانان بكـ ــری و موسـ ــالم بگـ ئیسـ
بكـــەی و كێشـــە بنێیـــەوە. ئەگـــەر وابـــی ئـــەوا هۆشـــت نیـــە. 
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دێیـــە الی ئێمـــە خـــۆت خاوەنـــی گوندێكـــی و ئێمـــە هـــەر 
ـــل.  ـــە خـــەاڵت و ئەرب ـــا دەگات ـــە ت دەرگای خوراســـانمان هەی
وابزانـــم شكســـتت بـــەوە هێنـــا )واتـــە ئەبوبەكـــر(، ئـــەدی 
نازانـــی كـــە لـــەو بەندیانـــەی هەیەتـــی مـــن یەكێكـــم لێیـــان. 
ئەگـــەر لەهـــەر گوندێـــك بارێـــك و لەهـــەر شـــارێك دە پیـــاو 
ـــا، ئـــەوا چەنـــد ئەوەنـــدەی ســـەربازەكانت كۆدەكاتـــەوە.  بب
بەرژەوەنـــدی ئەوەیـــە كـــە بگەڕێیـــەوە واڵتەكـــەت و بۆیـــەش 
ئـــەوەت پـــێ دەڵێـــم بـــۆ ئـــەوەی بمێنیـــەوە«. لێـــرەدا تێبینـــی 
دەكەیـــن كـــە ئایتغمـــەش موزەفەرەددیـــن شـــەرمەزار دەكا 
ـــی  ـــردی لەدەســـت بەســـەرداگرتنی واڵت ـــە خـــۆی ك ـــەوەی ك ب

گـــەورەی خـــۆی و غـــەدری لێكـــرد.
نامەكـــەی  لـــەدوای  ئایتغمـــەش  بـــێ،  هەرچۆنێـــك 
بەســـوپاكەیەوە بـــەرەو تەبرێـــز رۆیـــی. كـــە نامەكـــەی 
ئایتغمـــەش گەیشـــتە موزەفەرەددیـــن و زانـــی بـــەرەو تەبرێـــز 
رۆیشـــتووە بـــۆ فریاكەوتنـــی، بڕیـــاری دا رێككەوتنەكـــەی 
لەگـــەڵ عەالئەددیـــن هەڵوەشـــێنێتەوەو بگەڕێتـــەوە بـــۆ 
ئەربـــل. هەرچەنـــدە عەالئەددیـــن داوای مانـــەوەی لێكـــرد. 
هەرچەنـــدە ئامادەیـــی خـــۆی نیشـــان دا بـــەوەی فەرماندەیـــی 
هەمـــوو ســـوپاكەی بداتـــێ و ببێتـــە خـــاوەن فەرمانـــی كـــردن 
و نەكـــردن تێیـــدا. دیســـان هەرچەنـــدە جەختـــی كـــردەوە 
كـــە زۆر لەمیرەكانـــی ئەبوبەكـــر نامەیـــان بـــۆ نـــاردووەو 
ئامادەییـــان نیشـــان داوە بەســـوپاكەیانەوە بچنـــە الی. 
ـــردەوە  ـــی ك ـــن رەت ـــەش، موزەفەرەددی ـــوو ئەوان ـــەڵ هەم لەگ
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ــن و  ــەڵ عەالئەددیـ ــەی لەگـ ــێ لەرێككەوتنەكـ ــەردەوام بـ بـ
پێـــی باشـــتر بـــوو بگەڕێتـــەوە بـــۆ ئەربـــل)1(.

  ئیبـــن ئەســـیر پێـــی وایـــە گەڕانـــەوەی موزەفەرەددیـــن 
بـــۆ ئەربـــل بەهـــۆی ترســـانی بـــوو لەئایتغمـــەش، بـــەاڵم 
ئێمـــە پێمـــان وایـــە هۆكارێكـــی دیكـــە هەبـــووە كـــە پاڵـــی 
لەگـــەڵ  رێككەوتنەكـــەی  نـــاوە  بەموزەفەرەددینـــەوە 
رشـــتبوونی  ئەویـــش  هەڵوەشـــێنێتەوە،  عەالئەددیـــن 
ــك  ــە خەڵـ ــۆی كـ ــەكەی خـ ــە باشـ ــەر ناوبانگـ ــووە لەسـ بـ
بەبرینداركردنیـــان دەزانـــی بـــۆ ئـــەو. بۆیـــە پێـــی باشـــتر بـــوو 
رێـــزی خەڵكـــی بـــۆ بمێنێتـــەوە لـــەوەی واڵتێكـــی دەســـتكەوێ 

ــكا. ــر بـ ــە رووبـــەری ئیمارەتەكـــەی پـــێ گەورەتـ كـ
رووداوەكانــی  بەشــداریی  موزەفەرەددیــن  دیكــە  جارێكــی 
ســەردەمەكەی دەكا، بــەاڵم بەشــداریەكەی ئەوجــارەی بــۆ 
خەلیفــەو بەداواكاریــی ئــەو بــوو نــەك بۆخــۆی. ئــەوەش 
لەســاڵی 612ك )1215ز(. لەســاڵی 608ی كۆچــی ســەركردەیەك 
–كــە پێیــان دەگــوت مەنگەلی- لەگەورەكەی خۆی ئایتغمەشــی 
ــە  ــەو ئایتغمەش ــێ. ئ ــی دەب ــەل یاخ ــی ئەلجەب ــی واڵت خاوەن
بەندەیەكــی ئەبوبەكــری پەهلەوانــی خاوەنــی ئازەربایجــان 
بــوو وەكــو پێشــتر باســمان كــردو گوتمــان دەســتی بەســەر ئەو 
ــی  ــری ئەبوبەكــر فەرمانڕەوای ــەدا گــرت كــە وەكــو جێگ واڵتان
ــردو دەســتی  ــەش ك ــەڵ ئایتغم ــی شــەڕی لەگ ــرد، مەنگەل دەك

1- الكامل، ب9 / ل 282.
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بەســەر واڵتەكەیــدا گــرت و ئایتغمــەش هــەاڵت و پەنــای بــردە 
بــەر خەلیفــە ئەلناســر لدینیلــال و داوای سەرخســتنی لێكــرد. 
كــەوت.  بەفریــای  پــارە  و  چــەك  بەســەربازو  خەلیفــەش 
ئایتغمــەش چــووە دەرێ بــۆ وەرگرتنــەوەی واڵتەكــەی، بــەاڵم 
بەدیلیــی كەوتە دەســت هەندێك لەپیاوانــی مەنگەلی. مەنگەلی 
ــی  ــۆ مەنگەلی ــە ب ــۆوە، خەلیف ــاك ب ــۆ پ ــی ب ــتی و واڵت كوش
نــاردو گلەیــی دەســتدرێژیی بــۆ ســەر ئایتغمــەش و كوشــتنی 
و پاكردنــەوەی واڵتــی لێكــردو فەرمانــی پێكــرد واڵتەكــەی بــۆ 
ــوان  ــەوە لەنێ ــە(. نامــە گۆڕین ــۆ خەلیف ــە ب ــەوە )وات بگەڕێنێت
خەلیفــەو مەنگەلــی تــا ســاڵی 612ك بــەردەوام بوو بــێ ئەوەی 
بگەنــە ئەنجامێــك، بێجگــە لەمكوڕیــی مەنگەلــی لەســەر 
ــا  ــۆی. ئەوج ــۆ خ ــە ب ــتنەوەی واڵتەك ــتەكەی و هێش هەڵوێس
خەلیفــە بڕیــاری دا شــەڕی لەگەڵــدا بــكا و واڵتەكــەی لــێ 
بســتێنێتەوە، بــەاڵم خەلیفــە بەتەنیــا ناتوانــێ پشــوو لەســەر 
ئــەو جەنگــە بگــرێ، بۆیــە لەگــەڵ ئۆزبەگــی كــوڕی پەهلــەوان 
خاوەنــی ئازەربایجــان و جەاللەددینــی ســەركردەی تایەفــەی 
ئیســماعیلیە رێككــەوت بــۆ ئــەوەی لەگەڵــی بــن لەشــەڕی دژ 
بەمەنگەلــی دا، بەرامبــەر بەدابەشــكردنی واڵتەكــەی لەنێــوان 
ــەكان  ــە رێككەوتن ــەركەوتن. ك ــەریدا س ــەر بەس ــدا ئەگ خۆیان
جێگیــر كــران خەلیفــە دەســتی كــردە ئامادەكردنــی ســوپاكەی. 
فەرمانــی  و  گۆگبــورو  موزەفەرەددیــن  الی  ناردیــە  پاشــان 
ــداربوون  ــۆ بەش ــێ ب ــادە ب ــەربازەكانیەوە ئام ــە بەس ــێ ك دای
ــوو  ــتیی هەم ــدەی گش ــە فەرمان ــەو ببێت ــەو جەنگ ــان ل لەگەڵی
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و  موســڵ  خاوەنانــی  الی  ناردیــە  هەروەهــا  هێرشــەكە. 
ــۆ  ــەرباز ب ــە س ــردن ك ــی پێك ــش و فەرمان ــرەو حەلەبی جەزی
موزەفەرەددیــن بنێــرن. هەمــوو بــەدەم فەرمانەكانــی خەلیفەوە 
هاتــن و هەریەكــە ئــەوەی لەتوانایــدا هەبــوو لەســەرباز بــۆ 
موزەفەرەددینیــان نــارد. كــە ســەربازەكان لــەالی كۆبوونــەوە، 
بــەو ســوپایەوە بــەرەو هەمــەدان رۆیــی كــە ســوپای خەلیفــەو 
هاوپەیمانەكانــی پێــش ئــەو گەیشــتبوون. لەگەڵیــان كۆبــۆوەو 
ــی  ــە مەنگەل ــرت. ك ــوپایەكانی وەرگ ــوو س ــی هەم فەرماندەیی
ئــەو هێــزە زەبەالحــەی بینــی بــۆ شــەڕكردنی كۆبوونەتــەوە، 
دا  بەهێزەكانــی  فەرمانــی  و  بوەســتێ  لەڕوویــان  نەیوێــرا 
بــەرەو شــاخەكان بكشــێنەوەو خۆیانــی تێــدا بشــارنەوە. 
ــەرەچ«.  ــك شــاری »ك ــی نزی ــووە ســەر چیایەك بەخۆشــی چ
موزەفەرەددیــن ســوپاكەی دابەشــكرد بــۆ گەمارۆدانــی مەنگەلی 
و ســەربازەكانی و بــۆ هــەر ســەركردەیەكیش ناوچەیەكــی 
تایبــەت كــردو بەرپرســیاریەتەكەی خســتە ملــی ئــەو. خۆشــی 
دە  گەمارۆدانەكــە  مەنگەلــی.  بەگەمارۆدانــی  كــرد  تایبــەت 
رۆژی خایانــدو موزەفەرەددیــن نەیدەتوانــێ بــۆ مەنگەلــی 
ســەركەوێ و بكەوێتــە شــەڕ لەگەڵــی. مەنگەلیــش نەیدەوێــرا 
ــۆی  ــووە ه ــەوە ب ــی. ئ ــە شــەڕ لەگەڵ ــەزێ و بكەوێت ــۆی داب ب
كەمبوونــەوەی كەرەســتەو ئازووقــە لــەالی موزەفەرەددیــن 
تــا  بێــزاری  دەربڕینــی  كــردە  دەســتیان  ســوپاكان  و 
ــە  ــی گەمارۆیەك ــاری هەڵگرتن ــوو بڕی ــن خەریكب موزەفەرەددی
بــدا. هەمــان بــارودۆخ لــەالی مەنگەلــی و هێزەكانــی هەبــوو. 
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تەنگانــە.  كەوتبوونــە  گەمارۆیەكــە  لەبــەر  ســەربازەكانی 
تاقیكاتــەوە  خــۆی  بەختــی  ویســتی  مەنگەلــی  لەوكاتــەدا 
بەكەوتنــە شــەڕ لەگــەڵ هەندێــك ســەركردەی موزەفەرەددیــن. 
ــەو  ــك لەســوپاكەیەوە لەشــاخ هاتەخــوارێ ل ــە بەهەندێ بۆی
الیــەی كــە ئۆزبــەگ گەمــارۆی دابــوو. لەگەڵــی كەوتــە شــەڕ 
و ئۆزبــەگ بەرگــەی نەگــرت و لەدەســتی رایكــرد. مەنگەلیــش 
بــەوە وازی هێنــاو دڵنیابــوو لەهێزەكــەی و الوازیــی هێــزە 
گەمارۆدەرەكــەو لەگــەڵ پیاوەكانــی گەڕایــەوە شــوێنی خــۆی 
لەشــاخەكەو بڕیــاری دا لــەڕۆژی دواتــر شــەڕێكی ئاشــكرا 
ــە رۆژی  ــارۆی داوە. ك ــە گەم ــكا ك ــوپایەكە ب ــەو س ــەڵ ئ لەگ
ــەڕ و  ــۆ ش ــوون ب ــەربازەكان رێزب ــوو س ــات، هەم ــر داه دوات
ــرت و پاشــەوپاش  ــی خــۆی نەگ ــە مەنگەل ــرا ك ــتارێك ك كوش
بــەدۆڕاوی گــەڕاوە بــۆ چیایەكــە بــۆ خــۆ تێداپاراســتن. پاشــان 
وای بــۆ چــوو كــە ناتوانــێ بــەردەوام بــێ لەشــەڕ و ســەركەوتن 
ئەوەنــدە  دۆڕاندنەكــەی  هەرچەنــدە  دوژمنەكــەی،  بەســەر 
ــكا.  ــی راب ــتربوو بەتاریك ــی باش ــە پێ ــوو، بۆی ــەورەش نەب گ
ئەوجــا ســەربازانی خەلیفــە دەســتیان بەســەر واڵتەكەیــدا گرت 
و بەســەر هاوپەیمانانــدا دابــەش كــرا، بەپێــی رێككەوتنەكــە. 
ــەو  ــی ئ ــن بەش ــل و نازانی ــەوە ئەرب ــش گەڕای موزەفەرەددینی
مێژوونووســەكان  چونكــە  بــووە،  چەنــد  لەودەســتكەوتە 

ــردووە)1(.  ــیان نەك باس

1- الكامل، ب9 / ل 305 – 309.
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بەشی شەشەم 

موزەفەرەددین و شەڕەكانی 
خاچپەرستەكان
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موزەفەرەددینـــدا  لەســـەردەمی  رووداو  مەترســـیدارترین   
كـــە بەگەنجێتـــی پێشـــوازیی لێكـــرد –كـــە لەهەمـــان كاتـــدا 
هەمـــوو موسڵمانانیشـــی خەریـــك كردبـــوو- شـــەڕەكانی 
ــوان  ــام لەنێـ ــی شـ ــە لەواڵتەكانـ ــوو، كـ ــتەكان بـ خاچپەرسـ
موســـڵمانان و خاچپەرســـتەكاندا بەرپاببـــوو. موزەفەرەددیـــن، 
هـــەر لەوكاتـــەی كـــە لەحـــەڕڕان دادەنیشـــت، دوای دەركردنـــی 
ـــاڵ  ـــتویەك س ـــەی بیس ـــی نزیك ـــەوكات تەمەن ـــە ئ ـــل، ك لەئەرب
ـــووە  ـــەاڵم نەچووب ـــتبوو، ب ـــی گەیش ـــی تێ ـــوو، زۆر بەباش دەب
ناویـــەوەو بەشـــداریی شـــەڕەكانی نەكردبـــوو، تەنیـــا دوای 
ــە  ــاڵ، واتـ ــی سـ ــەی سـ ــووە نزیكـ ــی بـ ــە تەمەنـ ــەوەی كـ ئـ
ـــكرا،  ـــتر باس ـــو پێش ـــەڕڕان، وەك ـــە ح ـــاڵی 580ك. چونك لەس
ســـەر بەئیمارەتـــی موســـڵ بـــوو و میرەكانـــی موســـڵیش 
لەشـــەڕی خاچپەرســـتەكان دوور بـــوون، هـــەر لـــەو كاتـــەوەی 
عیمادەددیـــن زەنگـــی لەســـاڵی 539ك لەجەزیـــرە دەریكردبوون، 
و  رەهاداگـــرت  شـــاری  بەســـەر  دەســـتی  ئـــەوەی  دوای 
ناوەندەكانـــی خاچپەرســـتەكانی دەوروپشـــتی پـــاك كردبـــۆوە. 
كـــە موزەفەرەددیـــن لەســـاڵی 569 یـــان 570كۆچیـــەوە تـــا ســـاڵی 
ـــەدا  ـــەو ماوەی ـــڵ ل ـــی موس ـــت، میرەكان ـــەڕڕان دانیش 578 لەح
لەالیەكـــەوە خەریكـــی كێشـــە ناوخۆییەكانیـــان بـــوون و رەتیـــان 
ـــەڕەكانی دژی  ـــەن لەش ـــەالحەددین بك ـــاوكاری س ـــردەوە ه دەك
خاچپەرســـتكان، لەالیەكـــی دیكەشـــەوە خەریكـــی ئـــەو كێشـــەیە 
بـــوون كـــە لەنێـــوان خۆیـــان و ئـــەودا ســـەری هەڵـــدا، بەهـــۆی 
ركابەریكردنیـــان لەســـەر واڵتەكانیـــان. بەپێـــی ئـــەوە ئـــەو 
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ـــان  ـــە سەربەوانیشـــبوون هەڵوێســـتی دوژمنكارانەی ـــەی ك میران
بەرامبـــەر ئـــەو دەبـــوو. بۆیـــە هاوكاریـــان نەكـــرد لـــەو 
موزەفەرەددینیـــش  كـــە  ئاســـاییە  لەوانـــەش  شـــەڕانەدا، 
بـــێ، چونكـــە ئەویـــش بـــەڕەوڕەوەی سیاســـەتی ئەوانـــەوە 

بەســـترابۆوە.
بـــەاڵم كـــە موزەفەرەددیـــن لەموســـڵ جودابـــۆوەو چـــووە ژێـــر 
ركێـــف و فەرمانـــی ئـــەوەوە، بـــواری خاچپەرســـتەكانی بـــۆ 
وااڵبـــوو و بـــووە یەكێـــك لەكاركـــەرەكان لەگـــەڵ ســـەالحەددین 
ـــرو بەترســـتربوو  ـــدا گەورەت ـــادو رۆڵەكـــەی تێی ـــواری جیه لەب
لەڕۆڵـــی باوكـــی و برایەكـــەی. هـــەر لەگـــەڵ ســـەالحەددین بـــوو 
لـــەو شـــەڕانە تـــا لەســـاڵی 589ك )1192ز( ســـەالحەددین مـــرد. 
ـــاوە،  ـــان نەهێن ـــكرا ناوی ـــەكان بەئاش ـــی مێژوونووس ئەگەرچ
ـــان  ـــە پێم ـــەاڵم ئێم ـــێ، ب ـــد شـــەڕێكی گرنـــگ نەب ـــا لەچەن تەنی
ـــردەوە  ـــەو بەك ـــە ئ ـــەوەی ك ـــش ل ـــا رادەی دڵنیابوونی ـــەو ت وای
ـــوان  ـــە لەنێ ـــردووە ك ـــەو شـــەڕانەدا بەشـــداریی ك ـــەی ئ لەزۆرب
ـــەو  ـــۆی ئ ـــان داوە. ه ـــتەكاندا رووی ســـەالحەددین و خاچپەرس
ــەزۆری  ــەكان بـ ــە مێژوونووسـ ــە كـ ــمان ئەوەیـ دڵنیابوونەشـ
كاتێـــك كـــە دەڵێـــن ســـەالحەددین داوای »ســـەربازەكانی 
رۆژهەاڵتـــی« دەكـــرد هەركاتێـــك بیویســـتبایە شـــەڕێكی درێـــژ 
یـــان جەنگێكـــی گرنـــگ هەڵگیرســـێنێ بـــۆ ئـــەوەی لەگەڵـــی 
ـــن لەكوشـــتار، مێژوونووســـەكان مەبەســـتیان لەڕۆژهـــەاڵت  ب
ـــەر  ـــای س ـــەڕڕان و رەه ـــە ح ـــە ك ـــڵ و جەزیرەی ـــی موس هەرێم

ـــە. ـــان تێدای بەموزەفەرەددینی
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یەكـــەم هـــەواڵ لەســـەر بەشـــداریكردنی موزەفەرەددیـــن 
ـــەڵ  ـــتی و لەگ ـــێوەیەكی گش ـــتان بەش ـــەڕەكانی خاچپەرس لەش
ســـەالحەددین بەشـــێوەیەكی تایبەتـــی لەســـاڵی 580ك )1184ز(
یـــە. هـــەر لـــەو ســـاڵەدا ســـەالحەددین بڕیـــاری دا قەاڵتـــی 
كـــەرەك لەخاچپەرســـتەكان بســـتێنێ، چونكـــە دەكەوتـــە 
ــەش  ــی قەاڵتەكـ ــر و خاوەنـ ــق – میسـ ــگای دیمەشـ ــەر رێـ سـ
»ئەڕنـــات« زۆر جـــاران پەالمـــاری ئـــەو كاروانـــە بازرگانـــی و 
نابازرگانیانـــەی دەدا كـــە لەنێـــوان دوو شـــارەكەدا تێدەپەڕیـــن 
و تااڵنـــی دەكـــردن. ئـــەوەش دەبـــووە هـــۆی گرتنـــی رێـــگای 
هاوتوچـــۆی نێوانیـــان، بۆیـــە ســـەالحەددین بڕیـــاری دا 
ـــەو مەترســـیە  ـــە ل ـــرێ و رێگاك ـــەدا بگ دەســـت بەســـەر قەاڵتەك

پـــاك بكاتـــەوە.
 ســـەالحەددین لەالیەكـــەوە بەقایمـــی و بەرگریـــی قەاڵتەكـــەی 
ـــتەكان  ـــی خاچپەرس ـــەوە دەیزان ـــەی دیكەش ـــی و لەالیەك دەزان
چەنـــدە رشـــتن لەســـەر پاراســـتنی و نەكەوتنـــی بەدەســـتی 
ـــتەكان  ـــە خاچپەرس ـــا ك ـــەالحەددین وایدان ـــە س ـــەوەوە. بۆی ئ
بـــۆ بەرگریكـــردن لێـــی كۆدەبنـــەوە كاتێـــك كـــە گەمـــارۆی 
ــی  ــی میرەكانـ ــردە داواكردنـ ــتی كـ ــەوە دەسـ ــەر ئـ دەدا. لەبـ
موســـڵمانان لەشـــام و جەزیـــرە بـــۆ ئـــەوەی بەشـــداربن 
لەگرتنـــی. تەنانـــەت ناردیـــە میســـریش هەندێـــك ســـوپای 

بـــۆ بنێـــرن بـــۆ ئـــەوەی لـــەو گرتنـــەدا بەشـــداریی بكـــەن.
موزەفەرەددیـــن بەســـوپاكەیەوە لەگـــەڵ ئـــەو میرانـــەی 
ـــوون، گەیشـــتە الی ســـەالحەددین. ســـەالحەددین  دیكـــەی هاتب
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بـــەو ســـوپایەوە لەدیمەشـــق دەرچـــوو و هەمـــوو ســـوپاكە 
ــارۆی  ــەالحەددین گەمـ ــەوەو سـ ــە كۆبوونـ ــك قەاڵتەكـ لەنزیـ
خستەســـەر. بـــۆ ســـەالحەددین ئاســـان بـــوو كـــە گردۆلكەكانـــی 
قەاڵتەكـــە بگـــرێ، بـــەاڵم قەاڵتەكـــە بەخـــۆی ئەوەنـــدە توندبـــوو 
ــاڵ لەنێـــوان  كـــە كەندێـــك بەقووڵیـــی نزیكـــەی شەســـت بـ
قەاڵتەكـــەو گردۆلكەكانـــی هەبـــوو. ســـەالحەددین فەرمانـــی 
دایـــە ســـەربازەكانی كـــە بەهەرچـــی دەســـتیان دەكـــەوێ 
لەخـــۆڵ و بـــەردو هیدیكـــە پڕیبكەنـــەوە. كـــە ســـەربازەكان 
ـــەوە، تیـــری پارێزەرانـــی قەاڵتەكـــە  لەكەندەكـــە نزیـــك كەوتن
بەســـەریاندا بـــاری و بـــەرد و ئاگرهاوێژیـــان )مەنجەنیـــق( 
ــەوە دواوە.  ــردن گەڕانـ ــۆ خۆڕزگاركـ ــش بـ ــن. ئەوانیـ تێگرتـ
ســـەالحەددین فەرمانـــی دا كەپـــر لـــەدار و خشـــت دروســـتبكرێ 
بـــۆ پاراســـتنی ســـەربازەكان لەكاتـــی نزیـــك بوونەوەیـــان 
ـــكا،  ـــتەكەیان نەپێ ـــە مەبەس ـــەو كەپران ـــەاڵم ئ ـــە، ب لەكەندەك
بـــەردەوام  ســـەالحەددین  ئاگرهاوێژەكانـــی  هەرچەنـــدە 

دەگیرانـــە پارێزەرانـــی قەاڵتەكـــە.
 كـــە گەمارۆدانەكـــە بـــۆ ســـەر خاچپەرســـتەكان درێـــژەی 
ـــی  ـــدەس و میرەكان ـــای بەیتولمەق ـــە الی پاش ـــا، ناردیان كێش
لێكـــردن.  بەهاناوەچوونیـــان  داوای  و  خاچپەرســـتەكان 
كـــە  نـــاردن.  بـــۆ  پیادەیـــان  ســـوارو  خێـــرا  ئەوانیـــش 
ســـەالحەددین بەمـــەی زانـــی، قەاڵتەكـــەی بەجێهێشـــت بـــۆ 
ئـــەوەی لەڕێـــگا بگاتـــە ئـــەو خاچپەرســـتە بەهاناهاتووانـــەوە 
هەتـــا شـــەڕیان لەگـــەڵ بـــكاو نەیەڵـــێ بگەنـــە قەاڵتەكـــەو 
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ســـەالحەددین  دەگەڕێتـــەوە.  شـــكاندنیان  پـــاش  ئەوجـــا 
لەشـــوێنێك  هاتـــووەكان  خاچپەرســـتە  كـــە  زانیبـــووی 
كۆبوونەتـــەوە كـــە پێـــی دەڵێـــن »ئەلوالـــە«، ئەویـــش 
ــان  ــی نزیكیـ ــەاڵم نەیتوانـ ــەزی، بـ ــەوە دابـ ــك ئەوانـ لەنزیـ
بێتـــەوە لەبـــەر خراپیـــی خاكەكـــەو پێچاوپێچـــی و تەســـكی 
رێچكـــەكان. خاچپەرســـتەكانیش نەیانوێـــرا لـــەو نزیـــك 
چەنـــد  ســـەالحەددین  شـــەڕكردنی.  بكەونـــە  ببنـــەوەو 
ــن.  ــۆی دەربچـ ــوو بـ ــەوان بـ ــی ئـ رۆژێـــك دانیشـــت چاوەڕێـ
كێشـــا،  درێـــژەی  ســـەالحەددین  چاوەڕێكردنەكـــەی  كـــە 
ــەخێك  ــد فەرسـ ــە دەرێ، چەنـ ــك بیانهێنێتـ ــتی بەفێڵێـ ویسـ
ـــەربازگەكەش  ـــەوەو لەس ـــە دوای ـــەوەی بكەون ـــۆ ئ ـــایەوە ب كش
ـــوون.  ـــەوان دەرچ ـــن ئ ـــان بڵێ ـــە پێی ـــانێكی بەجێهێشـــت ك كەس
ـــەاڵم خاچپەرســـتەكان لەفێڵەكـــەی ســـەالحەددین گەیشـــتن و  ب
ـــەوەو  ـــان مان ـــوارێ لەشـــوێنی خۆی ـــا ئێ ـــن. ت رەدووی نەكەوت
چاودێرەكانـــی ســـەالحەددینیان خافاڵنـــدن و بەتاریكیـــی شـــەو 
ـــی،  ـــەوەی زان ـــە ســـەالحەددین ب ـــەوە. ك ـــاو قەاڵتەك ـــە ن چوون
دڵنیـــا بـــوو كـــە ئاســـتەمە دوای گەیشـــتنی هـــاوكاری، بتوانـــێ 
دەســـتی بەســـەردا بگـــرێ، بۆیـــە گرتنەكـــەی دواخســـت بـــۆ 
هەلێكـــی دیكـــە. ئەوجـــا بـــەرەو نابلـــس رۆیـــی و هێرشـــی كـــردە 
ســـەری و كاولـــی كـــرد. پاشـــان لەوێـــوە چـــووە سباســـتیە 
و ئەویشـــی تێكـــدا كـــە هەندێـــك دیلـــی موســـڵمانانی تێـــدا 
ـــی  ـــن و تااڵن ـــدان. پاشـــان لەوێشـــەوە چـــووە جەنی ـــوو بەری ب
كـــردو تێكیشـــی دا، ئەوجـــا گەڕایـــەوە دیمەشـــق و رێگـــەی 
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دایـــە ئـــەو ســـوپایانەی بـــۆ یارمەتیـــی هاتبـــوون هەریەكـــە 
بگەڕێتـــەوە واڵتەكـــەی خـــۆی. موزەفەرەددیـــن بەخـــۆی و 
ـــەو شـــەڕەدا  ـــی خـــۆی ل ـــەوەی رۆڵ ســـەربازەكانیەوە، دوای ئ

ــەڕڕان)1(. ــۆ حـ ــەوە بـ ــد، گەڕایـ بەجێگەیانـ
  پـــاش ئـــەوە موزەفەرەددیـــن لەهـــەردوو ســـاڵەكانی 581 
و 582دا بەكێشـــەكانی لەگـــەڵ خاوەنـــی موســـڵەوە خەریـــك 
بـــوو. هەروەهـــا خەریكـــی دابەشـــكردنی واڵتەكـــەی بـــوو 
ـــەو  ـــی ئ ـــەوەی لەجیات ـــۆ ئ ـــەی ب ـــی خێزانەك ـــەر ئەندامان بەس
فەرمانڕەوایـــی بكـــەن، تـــا ســـاڵی 583 داهـــات، ســـەالحەددین 
یڕیـــاری دا خـــۆی بـــۆ خاچپەرســـتەكان تەرخـــان بـــكاو 

ــتێنێتەوە. ــیان لـــێ بسـ بەیتولمەقـــدەس و هیدیكەشـ
ـــكا ترســـناكە،  ـــە بی ـــەوەی بەتەمای ـــی ئ ســـەالحەددین دەیزان
ـــن دەســـت  ـــەر نرخێكبـــێ نایەڵ ـــە خاچپەرســـتەكان بەه چونك
بەســـەر بەیتولمەقدەســـدا بگـــرێ و تـــا مـــردن بەرگریـــی 
ـــادە دەكـــەن  ـــۆ ســـازو ئام ـــی ب لێدەكـــەن و هەمـــوو هێزەكانیان
بـــۆ بەرگریكـــردن لێـــی، بۆیـــە میرەكانـــی ســـەرلەنوێ 
ـــەی  ـــەو پرۆس ـــەوەی ل ـــۆ ئ ـــەوە ب ـــوپاكانیانەوە بانگكردن بەس

گرتنـــەدا بەشـــداریان پێبـــكا. 
ــقەوە  ــوپای دیمەشـ ــاڵ بەسـ ــی سـ ــەالحەددین لەكۆتایـ سـ
ـــرێ »راس  ـــی دەگوت ـــە پێ ـــەزی ك ـــوێنێك داب ـــوو و لەش دەرچ
ئەلمـــا«. لـــەوێ زۆربـــەی ســـوپایەكەی لـــەالی پاشـــا 

1- الكامل، ب9 / ل 165. سیرة صالح الدین، ل 452. مراة الزمان، ب8 / ل 382.
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ـــە  ـــی دیك ـــوڕی بەجێهێشـــت. بەخۆشـــی جارێك ـــی ك ئەلئەفزەل
بـــەرەو قەاڵتـــی كـــەرەك رۆیـــی، چونكـــە پێـــی گەیشـــتبووەوە 
ـــەو  ـــاری ئ ـــاری داوە پەالم ـــات« بڕی ـــەی »ئەڕن ـــە خاوەنەك ك
ــاش  ــقەوە دێ و پـ ــە لەدیمەشـ ــدا كـ ــان بـ ــەی حاجیـ كاروانـ
لەســـەر  دەكا،  تااڵنیـــان  دەبـــاو  حاجیـــەكان  ئـــەوەی 
رێـــی ئـــەو ســـەربازانەی میســـر رادەوەســـتێ كـــە بـــۆ الی 
ـــی  ـــێ. ســـەالحەددین رۆی ـــێ بیگەن ـــن و نایەڵ ســـەالحەددین دێ
و لەبەســـریی نزیـــك قەاڵتەكـــە دابـــەزی. كـــە ئەڕنـــات 
ـــرا  ـــە شـــاردەوەو نەوێ ـــاو قەاڵتەك ـــی، خـــۆی لەن ـــەوەی بین ئ
بێتـــە دەرەوە. تـــا كاروانەكـــە بەســـاغی تێپـــەڕی و چـــووە 

نـــاو دیمەشـــقەوە)1(.
بـــوو،  لە«بەســـری«  ســـەالحەددین  كـــە  كاتێـــك   
ســـوپاكانی موســـڵمانان یـــەك لـــەدوای یـــەك دەگەیشـــتنە 
ــا«و موزەفەرەددینیـــش  ــزەل لـــە«راس ئەلمـ ــا ئەلئەفـ پاشـ
یەكێـــك بـــوو لەوانـــەی بەدەنـــگ ســـەالحەددینەوە هاتـــن 
ـــا  ـــت. پاش ـــە گەیش ـــەی دیك ـــەڵ ئەوان ـــوپاكەیەوە لەگ و بەس
ـــی  ـــوپاكانی بەباوك ـــتنی س ـــەك گەیش ـــەك بەی ـــزەل ی ئەلئەف
رادەگەیانـــد. ســـەالحەددین ناردیـــە الی و فەرمانـــی پێكـــرد 
ــرێ  ــەككا بنێـ ــاری عـ ــۆ شـ ــەوە بـ ــەالی خۆیـ ــوپایەك لـ سـ
بـــۆ هێرشـــكردنە ســـەری و پشـــكنینی و تاقیكردنـــەوەی 
ــزەل  ــی. ئەلئەفـ ــۆ گرتنـ ــەكیەك بـ ــو پێشـ ــەی، وەكـ هێزەكـ

1- الكامل، ب9 / ل175.
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ـــدا  ـــەورەی رەگەڵ ـــدەی گ ـــاردو دوو فەرمان ـــی ن موزەفەرەددین
كـــە قایمـــازی نەجمـــی و دڵـــدرم ئەلیاقووتیـــی بـــوون. بەشـــەو 
لەبـــەر تاریكیـــدا رۆیشـــتن و بەیانیەكـــەی لە«ســـفووریە« 

دابەزیـــن –كـــە ســـەر بـــە عەككایـــە-.
ـــەو خاچپەرســـتانەی كـــە لەعـــەككا دانیشـــتبوون   هەركـــە ئ
بەگەیشـــتنی موســـڵمانەكان بـــۆ دەوروپشـــتی شـــارەكەیان 
ــەوە.  ــەوەی بیانگەڕێننـ ــۆ ئـ ــەدەرێ بـ ــان هاتنـ ــی، بۆیـ زانـ
بـــوون.  ئیســـتباریە  داویـــەو  زۆربەیـــان لەســـوارەكانی 
ئـــەو داویـــەو ئیســـتباریانە لەبەهێزتریـــن شـــەڕكەرەكانی 
ـــان بـــوون.  خاچپەرســـتەكان و بەپشـــووترین جەنگاوەرەكانی
لەگـــەڵ موزەفەرەددیـــن و ســـەربازەكانی رووبـــەڕووی یەكتـــر 
بوونـــەوە. شـــەڕێك لەنێـــوان ئـــەو دوو تیپـــە هەڵگیرســـا كـــە 
»ســـەری رەشـــی پـــێ ســـپی دەبـــوو« وەكـــو مێژوونـــووس 
ئیبـــن ئەســـیر دەری دەبـــڕێ، كـــە هێشـــتا موســـڵمان و 
خاچپەرســـتەكان لەشـــەڕی هاتوڕۆیـــی و لێدانوكوتانـــدا 
ـــەركەوتن  ـــدا س ـــەر دوژمنەكەیان ـــڵمانەكان بەس ـــوون، موس ب
ـــەوەی  ـــردن. ســـەرباری ئ ـــان ك و تووشـــی شكســـتێكی گەورەی
ژمارەیـــەك لەفەرماندەكانیـــان خســـتنە ســـەر زەوی و لەبـــن 
ــدە  ــڵمانەكان ئەوەنـ ــیی موسـ ــوژران. دڵخۆشـ ــتیاندا كـ دەسـ
بەكوشـــتنی  ئەوەنـــدەی  نەبـــوو  بەســـەركەوتنەكەیانەوە 
ــە  ــوو، چونكـ ــتباریەكانەوە بـ ــەو ئیسـ ــەركردەكانی داویـ سـ
ســـوارەكانیان »جەمرەتولفەڕەنگ«بـــوون كـــە هەمیشـــە 
بەكێشـــەبوون.  و  مانـــدوو  پێیانـــەوە  موســـڵمانەكان 
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پاشـــان موزەفەرەددیـــن بەپیاوەكانیـــەوە گەڕایـــەوە بـــۆ 
ســـەربازگەكەی لـــە«راس ئەلمـــا«و لەگـــەڵ پیاوەكانـــی 

ــردەوە)1(. ــەركەوتنیان بەرزكـ ــااڵی سـ ئـ
ـــەكان بەســـاغی گەیشـــتنەوە  ـــی حاجی ـــەوەی كاروان ـــاش ئ  پ
دیمەشـــق، ســـەالحەددین گـــەڕاوە بـــۆ »راس ئەلمـــا«و دەســـتی 
كـــردە ئامادەســـازی بـــۆ شـــەڕی حوتییـــن. ئـــەو شـــەڕە نەمـــرەی 
نـــاو مێـــژوو كـــە ســـەالحەددین هەشـــتا هـــەزار كەســـی بـــۆ 
ســـازدابوو لەجەنـــگاوەری موســـڵمانان، هـــەر لەســـوارچاك 
و پیـــادەو خۆبەخـــش. موزەفەرەددینیـــش رۆڵـــی گرنگـــی 
ــوپای  ــی سـ ــەالحەددین فەرماندەیـ ــە سـ ــوو چونكـ ــدا هەبـ تێـ
رۆژهەاڵتـــی دابـــووە دەســـت. واتـــە ســـوپاكانی موســـڵ و 

جەزیـــرە.
دڵنیابـــوو،  خۆباشســـازدانی  لـــە  ســـەاڵحەددین  كـــە 
ـــە.  ـــەرەو تەبەری ـــەن ب ـــە بك ـــوپاكانی جوول ـــە س ـــی دای فەرمان
بەكەرەســـتەو قوڕســـایی و ئامێرەكانـــی گەمـــارۆدان بەڕێكەوتـــن 
ـــتی  ـــن و ســـەالحەددین دەس ـــە دابەزی ـــی گۆمەك ـــەر رۆخ و لەس

كـــردە ئامادەســـازی بـــۆ شـــەڕەكەی تەبەریـــەو گرتـــی.
ســـەالحەددین كـــە بـــەرەو شـــاری تەبەریـــە پێشـــڕەویی 
دەكـــرد، ئامێـــرە تێكدەرەكانـــی گەمارۆدانـــی دایـــە پێـــش خـــۆی 
و ئامێرەكانـــی گەمارۆدانـــی بەســـەر دیوارەكانـــی شـــارەكەدا 
ــە  ــوارو پارێزگاكـ ــی دیـ ــردە كوتانـ ــتی كـ ــردەوەو دەسـ باڵوكـ

1- الكامل، ب 9 / ل 176-175.
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ـــتیان  ـــڵمانان دەس ـــكێنەرەكانی موس ـــدا پش ـــەوە. لەكاتێك پێیان
كـــردە كونكردنـــی دیـــوارەكان و تێكیانـــدا. كـــە خاچپەرســـتەكان 
بینیـــان خەریكـــە دەكەونـــە دەســـت موســـڵمانەكان، لەشـــارەكە 
هاتنـــەدەرێ و لەگـــەڵ موســـڵمانەكان كەوتنـــە شـــەڕێكی 
دەگوتـــرا  پێـــی  كـــە  كۆبوونـــەوە  لەشـــوێنێك  ئاشـــكرا. 
»لووبیـــە« و لـــەوێ موســـڵمانەكان ســـەرچاوەی ئاویـــان لـــێ 
گرتنـــەوە، بۆیـــە خاچپەرســـتەكان تووشـــی تێنووبوونێكـــی 
تونـــد هاتـــن، چونكـــە كات هاوینێكـــی زۆر گـــەرم بـــوو. 
ـــەوە  ـــدا بگەڕێن ـــە بڕیاریان ـــە بۆی ـــەوە ئاوەك ـــی بگەن نەیانتوان
ــارەكە پـــاش ئـــەوەی بێهیوابـــوون لەدەســـتكەوتنی  ــاو شـ نـ
ـــەوە  ـــوێنەكەیان بگرن ـــڵمانەكان ش ـــان موس ـــەاڵم ترس ـــاو، ب ئ
مانـــەوەو  خۆیـــان  لەشـــوێنی  دواتـــر  رۆژی  تـــا  بۆیـــە 

جووڵەیـــان نەكـــرد. 
لـــەڕۆژی دواتـــر ســـەالحەددین ســـوپایەكی ســـازدابوو بـــۆ 
شـــەڕەكەو فەرمانـــی بەســـوپاكە دا شـــەڕ بكـــەن، ســـەربازەكان 
بـــەرەو دوژمـــن و دوژمنیـــش بـــەرەو ئـــەوان پێشـــڕەویان 
ــەڕاو  ــد گـ ــەڕێكی تونـ ــتنەیەك و شـ ــردو رووبـــەڕوو گەیشـ كـ
ــان راگـــرت. تیـــری  ــراو هـــەردووال خۆیـ كوشـــتارێكی زۆر كـ
موســـڵمانەكان دەتگـــوت رەوە كلۆیـــە بـــەرەو خاچپەرســـتەكان 
دەهاوێـــژران و بەهۆیانـــەوە ســـەتان خاچپەرســـت دەكـــوژران.
كۆمەڵێكـــی گـــەورەی خاچپەرســـتەكان هێرشـــیان كـــردە 
ــرازای  ــەر –بـ ــن عومـ ــە تەقیەددیـ ــوپایەی كـ ــەو سـ ــەر ئـ سـ
هێرشـــەكە  دەكـــردو  ســـەركردایەتیی  ســـەالحەددین- 
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بەشـــێوەیەك توندبـــوو ئەوەنـــدەی نەمابـــوو خاچپەرســـتەكان 
ـــرەدا موزەفەرەددیـــن دەردەكـــەوێ  بەســـوپاكەیەوە بیهـــاڕن. لێ
ئـــەو  بگێـــڕێ.  ئـــەوەی رۆڵـــی خـــۆی لەوشـــەڕەدا  بـــۆ 
لەســـەر  شـــەڕی  تەقیەددیـــن  كـــە  پشـــكنی  ناوچەیـــەی 
دەورەدراوەو  بەپوشـــوپەاڵش  ناوچەكـــە  بینـــی  دەكـــردو 
دەدا.  لەڕوویـــان  و  خاچپەرســـتەكانە  رووی  بـــەرەو  بـــا 
بیرۆكەیەكـــی جوانـــی بەبیرداهـــات، ئەگـــەر ئاگـــر لـــەو 
ــرو  ــەڵ و ئاگـ ــە دووكـ ــەوا بایەكـ ــەردا، ئـ ــانە بـ پوشوپەاڵشـ
گەرمایـــی بـــۆ دەموچـــاوی خاچپەرســـتەكان دەبـــاو نایەڵـــێ 
ـــێ.  ـــا دەب ـــەوەش لەشكســـتیان دڵنی ـــەوە. ب لەشـــەڕدا بجوولێن
ـــەردا  ـــەكە ب ـــری لەپوشوپەاڵش ـــردو ئاگ ـــەی جێبەجێك بیرۆكەك
ـــرو  ـــی ئاگ ـــوو »گەرمای ـــەوژم ب ـــە بەت ـــە بایەك ـــەی ك ـــەو كات ل
ـــای رۆژ و  ـــی و گەرم ـــەوەش تێنووێت ـــردن، ب ـــۆ ب ـــی ب دووكەڵ
ـــتارێكی  ـــەڵ كوش ـــۆوە لەگ ـــان لێكۆب ـــرو دووكەڵی ـــی ئاگ گەرمی
ــان  ــوو و جووڵەیـ ــتەكان تێكچـ ــزی خاچپەرسـ خەســـت«. رێـ
ـــی  ـــی خاوەن ـــدا قوممەس ـــات. لەئەنجام ـــتیان پێه ـــاو شكس نەم
ـــدا شـــاردەوە. ـــردو خـــۆی تێ ـــۆ شـــاری ســـوور رایك ـــە ب تەبەری
ـــەاڵت،  ـــە ه ـــی تەبەری ـــان خاوەن ـــە بینی ـــتەكان ك  خاچپەرس
ـــدەن دوای  ـــتەوە ب ـــان خۆبەدەس ـــوو هەمووی ـــدەی نەماب ئەوەن
ئـــەو دۆڕانـــە ئابڕووبـــەرە، بـــەاڵم زانیـــان كـــە كوشـــتنیان 
مســـۆگەرە ئەگـــەر خۆبەدەســـتەوە بـــدەن، بۆیـــە تـــرس 
لەكوشـــتن پاڵـــی پێوەنـــان بـــۆ بەرەدوامبـــوون لەكوشـــتارو 
ئازایەتـــی نوانـــدن تێیـــدا، »هێرشـــی وا رێكوپێكیـــان كـــرد 
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ئەوەنـــدەی نەمابـــوو موســـڵمانەكان –لەگـــەڵ زۆرییشـــیان- 
نەبووایـــە  خـــوا  ئەگـــەر  راماڵـــن  لەشـــوێنەكانیان 
ــێكیان  ــەر هێرشـ ــتەكان هـ ــە خاچپەرسـ ــتیوانیان« چونكـ پشـ
لـــێ  زۆریـــان  ژمارەیەكـــی  دەگەڕانـــەوە  كـــە  دەكـــرد، 
ـــاوێ و دۆڕان  ـــاردییان كەوتەن ـــوون و س ـــا الوازب ـــوژرا، ت دەك
ـــوون لەســـەر شـــەڕكردنیان لـــێ  ـــای بەردەوامب ـــی توان و نەمان
ــەواو  ــی تـ ــو بازنەیەكـ ــڵمانەكان وەكـ ــەوت، »موسـ بەدیاركـ
دەورەیـــان گرتـــن« و بەشمشـــێر كەوتنـــە گیانیـــان و بەئاســـانی 
ـــتیان  ـــن و دەس ـــل دەگرت ـــان بەدی ـــوارو پیادەكانی ـــەتان لەس س
ــدا گـــرت )صلیـــب الصلبـــوت(  بەســـەر خاچـــی خاچەكانیانـ
–كـــە گـــەورە خاچیـــان بـــوو- و لەدەســـتدانی گەورەتریـــن 
كاریگەریـــی هەبـــوو لەســـەر بێهێزبـــوون و ســـاردبوونەوەی 

ــتیەكەیان. رشـ
كۆمەڵێكـــی  لەنـــاو  توانـــی  بەیتولمەقـــدەس  پاشـــای   
و  هەڵبـــێ  حوتتیـــن  گـــردی  بـــۆ  خاچپەرســـتكان  زۆری 
لـــەو خاچپەرســـتانەی كـــە رزگاریـــان ببـــوو داوای كـــرد 
چادرەكانیـــان لەســـەر گردەكـــە هەڵـــدەن و خۆیـــان بپارێـــزن، 
بـــەاڵم موســـڵمانەكان بەدوایـــان كەوتـــن و لەخـــوارەوەی 
ـــان،  ـــن و نەیانهێشـــت چادرەكانی ـــان تێدەگرت گردەكـــەوە تیری
موســـڵمانەكان  هەڵـــدەن.  پاشـــا،  لەچـــادری  بێجگـــە 
ــتەكانیش  ــوون و خاچپەرسـ ــتاریان بەردەوامبـ ــەر كوشـ لەسـ
ـــردە  ـــان دەك ـــوارێ و هێرشـــی توندی ـــە خ ـــەوە دەهاتن لەگردەك
بێســـوود  هێرشـــەكانیان  بـــەاڵم  موســـڵمانەكان،  ســـەر 



350

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

بـــوو، چونكـــە كـــە بەســـەتان هێرشـــیان دەكـــردە ســـەر 
ــەر  ــە. هـ ــان دەگەڕانـــەوە بـــۆ گردەكـ ــڵمانەكان، بەدەیـ موسـ
بەردەوامبـــوون لەســـەر دووبارەكردنـــەوەی ئـــەو هێرشـــانەیان 
و هـــەر ژمارەشـــیان كـــەم دەبـــۆوە تـــا دڵنیابـــوون كـــە شكســـت 
ــا  ــا تەنیـ ــرد، هەتـ ــی رایكـ ــەوەی توانـ ــا ئـ ــن، ئەوجـ دەهێنـ
ئـــەو ســـەتوپەنجا ســـوارە لەگـــەڵ پاشـــاكەیان مایـــەوە كـــە 
ئازاتریـــن ســـوارچاكەكانیان بـــوون و وایاندەزانـــی كـــە 
دەتوانـــن بەرگـــەی موســـڵمانەكان و كوشـــتارەكەیان بگـــرن، 
ـــی  ـــان دەتوان ـــەرووی وشـــككردبوون و نەی ـــی گ ـــەاڵم تێنووێت ب
جووڵەبكـــەن. لەســـواری ئەســـپەكانیان دابەزیـــن و لەســـەر 
زەوی دانیشـــتن و رادەســـتكردنی خۆیـــان بـــۆ موســـڵمانەكان 
راگەیانـــد. كـــە موســـڵمانەكانیش ئەوەیـــان بینـــی، روویـــان 
كـــردە گردەكـــە و كەوتنـــە ســـەر چادرەكـــەی پاشـــاو دەســـتیان 
ــرت و  ــوون گـ ــوارانەی لەگەڵیدابـ ــەو سـ ــۆی و ئـ ــەر خـ بەسـ

ــەربازگەكەیان. ــۆ سـ ــوارێ بـ ــە خـ هێنایاننـ
ـــەركەوتنێكی  ـــەڕەدا س ـــەو ش ـــڵمانەكان ل ـــەركەوتنی موس  س
بـــاش و دووچەندانـــە بـــوو، چونكـــە هێزێكـــی گـــەورە لەســـوپای 
ــتەكان و  ــەی خاچپەرسـ ــەو گەورانـ ــوو و ئـ ــن لەناوچـ دوژمـ
میرەكانـــی كـــە بەشـــداربوون، بەدیـــل گیـــران كـــە: پاشـــای 
ــڵ  بەیتومەقـــدەس و ئەلپرێنـــس و ئەڕناتـــی خاوەنـــی موسـ
ـــەكان  ـــەرۆكی داوی ـــری و س ـــن هنف ـــل و ئیب ـــی جوبەی و خاوەن
زۆر  خاچپەرســـتەكان  بەدیلگیرانـــی  و  كـــوژراو  بـــوون. 
ــت  ــە واتێنەدەگەیشـ ــی ببینیایـ ــەوەی كوژراوەكانـ ــوو، »ئـ بـ



351

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

)واتـــە موســـڵمانەكان( كـــە تاكـــە یـــەك كەسیشـــیان بەدیـــل 
ئـــەوا  دووەمیشـــە  ســـەركەوتنەكەی  هەرچـــی  گرتبـــێ«)1(. 
ئـــەو ســـاردی و الوازیەبـــوو كـــە لـــەدوای شـــەڕەكە تووشـــی 
خاچپەرســـتەكان بـــوو. ســـەركەوتنەكە ڕێـــگای بـــۆ موســـڵمانەكان 
ـــتەكان و  ـــەرئاوی خاچپەرس ـــی س ـــاو واڵتەكان ـــە ن ـــردەوە بچن ك
تەبەریـــەو عـــەككاو مەجـــدەل یابـــاو قیســـاریەو ئەلناســـیرەو 
حەیفـــاو ســـەفووریەو ئەلشـــەقیف و یافـــاو عەســـقەالنیان 
گـــرت. واتـــە هەمـــوو واڵتـــە ســـەرئاوەكانی نزیـــك و دەورەی 
بەیتولمەقـــەدس –شانشـــینە دیارەكـــەی خاچپەرســـتەكان-. 
ئەوجـــا ســـەالحەددین دەســـتەگەورەكەی لەبەیتولمەقـــدەس 
وەشـــاندو دەســـتی بەســـەردا گـــرت. ئـــەوە ئـــەو نســـكۆیە 
گەورەیـــە بـــوو كـــە خاچپەرســـتەكان لەشـــام و دیانـــەكان 
لەئەوروپـــا وەكـــو یـــەك بـــۆی دەناورانـــەوە. بۆیـــە هێرشـــی 

ســـێیەمیان بـــۆ ســـەر ســـەالحەددین ســـازكرد.
دوای ئـــەوەی ســـەالحەددین لەعەســـقەالن بـــۆوە، چـــووە 
بەیتولمەقـــدەس كـــە گـــەورە خاچپەرســـتەكانی لێبـــوو، لەوانـــە: 
بەتـــڕەك و خاوەنـــی رەملـــەو ئـــەو سوارانەشـــی لێبـــوو كـــە 
ـــەالحەددین  ـــان س ـــە زانی ـــوون. ك ـــاز بب ـــن دەرب ـــەڕی حوتیی لەش
بڕیـــاری گرتنـــی داوە، هەرچیەكـــی پێیانكـــرا لەئامـــرازی 
ـــیان لەشـــەڕكەریان  ـــدەی توانیش ـــردو ئەوەن ـــان ك شـــەڕ ئامادەی
كۆكـــردەوە. بەمـــە ژمارەیەكـــی مـــەزن لەخاچپەرســـتەكان 

1- الكامل، ب9 / 178.
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ـــی،  ـــردن لێ ـــۆ بەرگریك ـــەوە ب ـــدا خڕبوون ـــاو بەیتولمەقدەس لەن
ـــڵمانەكان  ـــەوەی موس ـــتربوو ل ـــێ باش ـــی پ ـــان مردن »هەریەكەی
بەیتولمەقـــدەس بگـــرن و لێیـــان بســـتێنن و وای دەبینـــی ئـــەوەی 
ـــەی  ـــەو ئەرك ـــی دەیبەخشـــێ بەشـــێكە ل ـــاڵ و منداڵ لەخـــۆی و م
ــتەكان  ــی خاچپەرسـ ــتنی«)1(. جەنگاوەرانـ ــۆ پاراسـ ــەری بـ سـ
ــان  ــارەكە باڵوبوونـــەوەو ئاگرهاوێژیـ ــەر شـــوورەی شـ لەسـ
ـــڵمانەكان  ـــژی موس ـــەاڵم ئاگرهاوێ ـــڵمانەكان، ب ـــە موس دەگرت
بەهێـــزو توندتربـــوون، بۆیـــە یەكبـــەدوو وەاڵمیـــان دەدانـــەوەو 
كوشـــتارەكە »توندتریـــن كوشـــتار بـــوو كـــە یەكێـــك بینیبـــێ. 
هـــەر  یەكـــە لـــەو دووالیەنـــە ئـــەوەی بەئەركێكـــی ئایینیـــی 
سەرشـــانی خـــۆی دەزانـــی كـــە دەبـــێ ئەنجامـــی بـــداو پێویســـت 
ــرا  ــیان لێدەگیـ ــو رێشـ ــاكا، بەڵكـ ــوڵتانی نـ ــی سـ بەفەرمانـ
ئـــەوان هـــەر دەچـــوون و لەكوشـــتار دووریـــان دەخســـتنەوە 
ـــەرازووی  ـــای ت ـــەاڵم ت ـــرت«)2(. ب ـــان دوور نەدەگ ـــەوان خۆی ئ
ـــان  ـــە ئاگرهاوێژەكانی ـــر لەســـەربوو، چونك ـــڵمانەكان پت موس
توانیـــان جووڵـــەی ئاگرهاوێـــژی خاچپەرســـتەكان ئیفلیـــج 
بكـــەن  شـــوورەكە  ســـەر  لەجەنگاوەرانـــی  وا  و  بكـــەن 
ــن  ــەن پێكهاتـ ــار بكـ ــتەكان ناچـ ــرە خاچپەرسـ ــەن، بگـ رابكـ
و خۆبەدەســـتەوەدان نیشـــان بـــدەن. ســـەالحەددین بـــەو 
پێكهاتنەیـــان لەگـــەڵ قایـــل دەبـــێ و لەســـەرو ماڵیـــان 
دڵنیایـــان دەكاو سەرپشـــكیان دەكا لـــەوەی بمێننـــەوە یـــان 

1- الكامل، ب9 / ل 182.
2- الكامل، ب9 / ل 182
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بەجێـــی بێلـــن. ئـــەوەی ویســـتی لـــەوێ مایـــەوەو ئـــەوەش 
ـــڵمانان  ـــااڵی موس ـــان ئ ـــت)1(. پاش ـــی هێش ـــرد بەجێ ـــەزی ك ح
لەســـەر شـــوورەی شـــارەكە بەرزكرایـــەوەو گەڕانـــەوەی 
شـــارەكەیان بـــۆ خاوەنـــە موســـڵمانەكانی راگەیانـــد، دوای 
ئـــەوەی بـــۆ نزیكـــەی ســـەتەیەك لەدەســـتیان دەرچووبـــوو.
 دوای ئــەوە ســەالحەددین دەســتیكردە پاككردنــەوەی لێــواری 
لەهەمــوو  موزەفەرەددینیــش  و  لەخاچپەرســتەكان  شــام 
هێرشــەكاندا هاوڕێیەتی دەكردو لەهەموو شــەڕێكدا بەشداربوو. 
خاچپەرســتەكان بۆ پاراســتنی ئــەو واڵتانەی لەدەســتیان مابوو 
پشــتیان بەهەریەكــە لەعــەككاو بەیتولمەقــدەس دەبەســتا. كــە 
عــەككاو بەیتولمەقدەســیش كەوتنــە دەســتی ســەالحەددین، 
بــۆی ئاســان بــوو بەشــی باكــووڕی ســەرئاوەكە پــاك بكاتــەوەو 
بەســوپاكەیەوە دەڕواو دەمــی جەبلــەی دەوێ و فەرماندەیــی الی 

چەپــی ســوپاكەی دەداتــە موزەفەرەددیــن.
ــدا  ــاری ئەنتەڕتووس ــە بەش ــۆ جەبل ــگادا ب ســەالحەددین لەڕێ
تێدەپــەڕێ كــە شــارێكی قایمــەو لەســەر دەریایــەو دوو تــاوەری 
ــە  ــەاڵت ك ــو دوو ق ــی وەك ــت و چەپ ــەالی راس ــە ل ــی هەی مەزن
هەریەكــە  ســەالحەددین  رەتدەكاتــەوە.  هێرشــبەر  دوژمنــی 
ــی لەســەر هــەردوو تاوەرەكــە  لــەالی راســتی ســوپاو الی چەپ
دادەبەزێنــێ. بەخۆشــی بــەو ســوپایەی كــە مــاوە لەپێــش 

شــارەكە دایدەكوتــێ.

1-  الكامل، ب9 / ل183.
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كوشـــتار لەنێـــوان موســـڵمانان و پارێزەرانـــی شـــارەكە 
ـــە موســـڵمانەكان  ـــرد ك ـــدەی نەب ـــەاڵم ئەوەن ـــرد، ب دەســـتی پێك
بەســـەر پارێزەرەكانـــدا ســـەركەوتن و چوونـــە ســـەر شـــوورەی 
شـــارەكەو ئااڵكانیـــان لەســـەر هەڵكـــرد. پارێـــزەرەكان بـــۆ 
ـــەی  ـــەو جەنگاوەران ـــەڵ ئ ـــن و رەگ ـــە هەاڵت ـــاو دوو تاوەرەك ن
ـــد  ـــان تون ـــردن خۆی ـــۆ بەرگریك ـــەوە ب ـــوو پێك ـــوون هەم تێیداب

ـــرد. ك
ئەركـــی موزەفەرەددیـــن بـــوو كـــە یەكێـــك لەتـــاوەرەكا بگـــرێ، 
بۆیـــە بەردەوامبـــوو لەكوشـــتاری ئـــەو خاچپەرســـتانەی 
كـــە تێیـــدا بـــوون بەبـــێ ئـــەوەی دەســـتیان لـــێ بپارێـــزێ و 
ـــەواوی  ـــا بەت ـــان ت ـــە كوتانی ـــارۆدان كەوت ـــی گەم بەئامێرەكان
ــوون  ــەی تێیدابـ ــەو جەنگاوەرانـ ــك لـ ــرد. هەندێـ ــی كـ كاولـ
ـــاو  ـــردە ن ـــان رایانك ـــی دیكەی ـــردو هەندێك ـــت ك ـــان رادەس خۆی
تاوەرەكـــەی دیكـــە. پارێزەرانـــی ئەوەیـــان بەهێزتـــر بـــوو، 
ــتاربوو  ــتەوخۆی كوشـ ــدەی راسـ ــە فەرمانـ ــەوەی كـ ــەاڵم ئـ بـ
توانـــی دوای كوشـــتارێكی زۆر)1( بچێتـــە ناویـــەوە. بـــەوەش 
ــاری  ــو جـ ــۆوەو وەكـ ــاك بـ ــڵمانەكان پـ ــۆ موسـ ــارەكە بـ شـ

یەكـــەم بۆیـــان گەڕایـــەوە.
ســـەالحەددین  گیـــرا،  ئەنتەڕتـــووس  ئـــەوەی  دوای   
گـــرت  ئەویشـــی  و  رۆیـــی  جەبلـــە  بـــۆ  بەســـوپاكەیەوە 
دیكـــەش،  واڵتـــی  زۆر  و  ســـەهیۆن  الزقیـــەو  دوایـــی  و 

1- سیرة صالح الدین، ل 70. النجوم الزاهرة، ب6 / ل 39.
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نەوەســـتان  بەدەستبەســـتراوی  خاچپەرســـتەكان  بـــەاڵم 
و لەدەرچوونـــی عـــەككا لەدەســـتیان بێدەنـــگ نەبـــوون، 
بێبـــەش  مـــەزن  لەبەندەرێكـــی  بەلەدەســـتدانی  چونكـــە 
لەجەنـــگاوەرو  هاوكاریەكانیـــان  لێیـــەوە  كـــە  دەبـــوون 
ـــەوەی  ـــەرباری ئ ـــت. س ـــان دەگەیش ـــەڕۆژاواوەوە پێی ـــەك ل چ
ــەوە  ــەر ئـ ــوو. لەبـ ــگ بـ ــی گرنـ ــی بازرگانیـ ــە بەندەرێكـ كـ
ــەوە  ــاڵی 585ك )1189ز( وەرگرنـ ــارەكە لەسـ ــدا شـ بڕیاریانـ
بەهـــەر نرخێـــك لەســـەریان بوەســـتێ و تەنیـــا دوو ســـااڵن 

مایـــەوە. موســـڵمانەكان  لەدەســـتی 
ــان و  ــازدانی هێزەكانیـ ــتیانكردە سـ ــتەكان دەسـ خاچپەرسـ
خۆیـــان بـــۆ شـــەڕی وەرگرتنـــەوەی ئامـــادە كـــرد. ئەوجـــا 
كـــە خۆیـــان ســـازداو ئامادەبوونیـــان تەواوكـــرد، وە لـــەو 
كاتـــەی كـــە ســـەالحەددین خەریكـــی گرتنـــی واڵتەكەیـــان 
بـــۆ  بـــوو لەباكـــووڕ، ســـوپاكەی ئـــەوان لەڕێگادابـــوو 
وەرگرتنـــەوەی عـــەككا. كـــە گەیشـــتنە ئـــەوێ گەمارۆیانـــدا.
كـــە ســـەالحەددین بـــەو بڕیـــارەی خاچپەرســـتەكانی زانـــی 
بـــۆ ســـەندنەوەی عـــەككا، ناردیـــە الی ئـــەو میرانـــەی كـــە 
ــش  ــوو. ئەوانیـ ــداریان نەكردبـ ــتردا بەشـ ــەڕەكانی پێشـ لەشـ
ـــتنە  ـــە گەیش ـــەاڵم هەرك ـــوون، ب ـــەوە چ ـــەدەم داوایەك ـــرا ب خێ
ئـــەوێ، بینیـــان خاچپەرســـتەكان گەمـــارۆی شـــارەكەیان 
داوە پێـــش ئـــەوەی ســـەالحەددین بتوانـــێ بیگاتـــێ و رێیـــان 
لێبگـــرێ. لەوانـــەی كـــە پێـــش ســـەالحەددین گەیشـــتبوون، 
زەینەددیـــن یوســـف –بـــرای موزەفەرەددیـــن- بـــوو كـــە 
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بەســـوپاكەیەوە لەئەربـــل هاتبـــوو، هەرچەنـــدە گەیشـــتنەكەی 
بـــۆ ســـاڵی 586ك دواكـــەوت. ئیبـــن شـــەداد – كـــە لەگـــەڵ 
و  زەینەددیـــن  ســـوپاكەی  باســـی  بـــوو-  ســـەالحەددین 
ـــۆرە دەكا و  ـــەم ج ـــن ب ـــۆ زەینەددی ـــوازیی ســـەالحەددین ب پێش
دەڵـــێ: »زەینەددیـــن بەســـوپایەكی بـــاش و جوانـــەوە هـــات و 
ســـوڵتان رێـــزی گـــرت و بەخێـــری هێنـــاو لەچادرەكـــەی خـــۆی 
ـــەی  ـــە چادرەك ـــرد ك ـــی دەرك ـــردو فەرمان ـــی ك ـــاو میوانداری داین
لەتەنیشـــت چـــادری موزەفەرەددینـــی بـــرای دامەزرێنـــن«)1(. 
 گوتمـــان خاچپەرســـتەكان پێـــش ســـەالحەددین كەوتـــن 
لەدابەزیـــن بـــۆ عـــەككاو لـــەدەورەی شـــوورەكەیدا ئامێرەكانـــی 
ـــە)3(  ـــەراد)2( و دەباب ـــژ و ع ـــا لەئاگرهاوێ ـــان داكوت كاولكردنی
خستەســـەرو  توندیـــان  گەمارۆیەكـــی  و  كەبـــاش)4(  و 
بەشـــێوەیەكی زۆر بێزاریـــان كـــردن و دەروازەكانیـــان لێگرتـــن 
و هاتوچوونیـــان لـــێ قەدەغەكـــردن. پارێـــزەری شـــارەكە 
وایلێهـــات پشـــت بەتوانـــا ناوخۆییەكانـــی ببەســـتێ بـــۆ 
ـــە ســـەاڵحەددین  ـــان. ك ـــردن لەشـــارەكەو خـــودی خۆی بەرگریك
ــتەكان  ــی خاچپەرسـ ــەككا، بینـ ــتە عـ ــوپاكەیەوە گەیشـ بەسـ
گەمارۆیـــان داوە. ئەویـــش ســـەربازگەكەی لەپشـــت ئەوانـــەوە 
دامەزرانـــد. واچـــاوەڕێ دەكـــرا كـــە خاچپەرســـتەكان زۆر 

1- سیرة صالح الدین، ل 96 – 106.
2- وەكو مەنجەنیق وایە كەمێك گچكەترە.

3- ئامێرێكی گەورەیە جەنگاوەرەكان دەچنە ژێریەوەو زرێپۆش كراوە.
4- بریتیە لەسەر دەبابە بۆ رووخاندنی شوورە بەكاردێ.



357

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

چونكـــە  ببرێـــن،  لەنـــاو  لەچاوترووكانێكـــدا  خێراتـــر 
خرابوونـــە نێـــوان پارێزەرانـــی شـــار لەپێشـــەوەو ســـوپای 
ســـەالحەددین لـــەدواوە، بـــەاڵم ئـــەوەی كـــە روویـــدا، ئەوەبـــوو 
ـــۆ مـــاوەی دوو ســـاڵی رەبـــەق بەرگـــەی  كـــە خاچپەرســـەكان ب
كوشـــتاریان گـــرت و دوایـــی كێشـــەكە بەشكســـتی موســـڵمانەكان 
كۆتایـــی هـــات و پێكهاتنێكیـــان لەگـــەڵ خاچپەرســـتەكان گرێـــدا 
ــوو  ــەالحەددین بـ ــی دەســـت هەڵگرتنـــی سـ ــە لەمەرجەكانـ كـ
ـــتاندبوو. ـــتەكانی س ـــە لەخاچپەرس ـــەی ك ـــەو واڵتان ـــەزۆر ل ل
 لێـــرەدا نامانـــەوێ شـــەڕەكەی عـــەككا وەكـــو خـــۆی بكەینـــە 
ــن و  ــداریكردنی موزەفەرەددیـ ــەر بەشـ ــو لەبـ ــژوو، بەڵكـ مێـ
زەینەددینـــی بـــرای لەشـــەڕەكانی، بـــەاڵم ئێمـــە دەڵێیـــن 
لەنێـــوان  شـــەڕ  دەیـــان  ســـاڵەدا  دوو  ئـــەو  لەمـــاوەی 
ـــدی و  ـــە لەتون ـــداوە ك ـــتەكان رووی ـــەالحەددین و خاچپەرس س
تێژیـــدا جیاوازبـــوون. ئێمـــە لێـــرەدا نـــاوی دوو جەنـــگ دێنیـــن 
كـــە لەهەریـــەك لـــەو دوو شـــەڕە رۆڵـــی یەكێـــك لـــەو دوو 
برایـــە هاتـــووە كـــە موزەفەرەددیـــن و زەینەددینـــن. بـــۆ ئـــەوەی 
ـــن  ـــەر بدەی ـــانی خوێن ـــە نیش ـــەو ئەركان ـــی ئ ـــی روون وێنەیەك
كـــە موســـڵمانەكان لەملمالنێیانـــدا دژی خاچپەرســـتەكان 
رێگاكانـــی  وەســـفێكی  ئـــەوەش  بـــۆ  و  دەدا  ئەنجامیـــان 
كوشـــتاری نێـــوان موســـڵمانان و خاچپەرستەكانیشـــی بدەینـــێ 

كـــە لەوكاتـــدا هەبـــووە. 
ـــی  ـــەر دوای دابەزین ـــەوا یەكس ـــە، ئ ـــەڕی یەكەم ـــی ش  هەرچ
ــن  ــەككاو موزەفەرەددیـ ــەر عـ ــۆ سـ ــوو بـ ــتەكان بـ خاچپەرسـ
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بەشـــداریی تێداكـــردو پێگەكـــەی لەنـــاو ســـوپادا الی چـــەپ 
ــك  ــی بینەرێـ ــۆ گەواهیدانـ ــەوە بـ ــە ئـ ــرە(. ئێمـ ــووە )میسـ بـ
بەجـــێ دێلیـــن كـــە بەخـــۆی ئامـــادەی شـــەڕەكە بـــووە ئەویـــش 
ـــوڕی شـــەددادی مێژوونووســـی ســـەالحەددینەو  ـــن ك بەهائەددی
ــەو  ــۆی بینویـ ــو خـ ــكا وەكـ ــەڕەكە بـ ــفی شـ ــۆی وەسـ ــا خـ بـ

بەشـــێوازی خـــۆی و لەژێـــر ئـــەو ناونیشـــانەدا دەڵـــێ:

ناوهێنانی شەڕە مەزنەكەی عەككا

»كـــە رۆژی چوارشـــەمی بیســـتویەكی )شـــەعبانی ســـاڵی 585( 
بـــوو ســـەربازانی فەڕەنـــگ جوولەیەكیـــان كـــرد كـــە جوولـــەی 
وا نەبـــووە. ســـوارو پیـــادەو گـــەورەو بچووكیـــان دەرچـــوون و 
ـــد )دڵ(و راســـتەو  ـــان بەشـــێوەی ناوەن ـــەدەرەوەی چادرەكانی ل
چەپـــە رێزبـــوون. لەناوەنـــد پاشـــا كـــە لەنـــاو لەپـــی 
ئینجیلێـــك هەبـــوو كـــە بەجلێكـــی ئەتڵەســـی داپۆشـــرابوو، 
چواركـــەس بەچواردەســـت رایانگرتبـــوو و لەپێـــش پاشـــادا 
ـــەربازانی  ـــی س ـــەر الی چەپ ـــتیان بەرامب ـــتن. الی راس دەڕۆیش
ـــوون.  ـــی وەســـتان ب ـــۆ دوای ـــژی لەســـەرەتاوە ب ئیســـالم بەدرێ
ــا  ــتیان تـ ــەر الی راسـ ــن بەرامبـ ــی دوژمـ ــا الی چەپـ هەروەهـ
كۆتایـــی ســـەرەگردەكانیان گرتبـــوو و الی راستیشـــیان بـــۆ 
ـــی  ـــا. هەرچ ـــۆ الی دەری ـــان ب ـــەری الی چەپی ـــارو س الی رووب
ئـــەوا  بـــوو،  موســـڵمانان  ســـەركەوتووی  ســـەربازانی 
ســـوڵتان )ســـەالحەددین( فەرمانـــی بەبانگـــدەر )چاڵیـــش( دا 
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كـــە بەنـــاو خەڵكـــدا رادێـــرێ: ئـــەی موســـڵمان و ســـەربازی 
ــواربوون  ــەربازان( سـ ــە سـ ــە )واتـ ــتان. خەڵكەكـ یەكتاپەرسـ
ــان  ــەالی چادرەكانیـ ــت و لـ ــت فرۆشـ ــۆ بەهەشـ ــان بـ و خۆیـ
راوەســـتان. الی راســـتیان گەیشـــتە دەریـــاو الی چەپیـــش 
گەیشـــتە رووبـــار. )ســـەالحەددینیش( خـــوا لێـــی خۆشـــبێ، 
خەڵكەكـــەی )واتـــە ســـەربازەكانی( لەنـــاو چـــادر كردبـــووە 
راســـتەو چەپـــەو ناوەنـــدو بـــۆ شـــەڕ ســـازیدابوون بـــۆ ئـــەوەی 
كـــە هاواركـــرا پێویســـت بەرێزكردنـــەوەی نـــوێ نەكـــەن. 
بەخـــۆی لەناوەندبـــوو، لـــەالی راســـتەش پاشـــا ئەلئەفزەڵـــی 
كـــوڕی. ئەوجـــا ســـەربازە موســـاڵویەكان )ســـەربازانی موســـڵ( 
ــەری  ــوڕی پەلەنگـ ــن كـ ــەنگیان زەهیرەددیـ ــەزران و پێشـ دامـ
ـــی  بـــوو. ئەوجـــا ســـەربازانی دیاربەكـــر لەخزمـــەت قوتبەددین
كـــوڕی نورەددینـــی خاوەنـــی قـــەاڵت )حەســـەن كێـــف(. پاشـــان 
ــی  ــس. دوایـ ــی نابلـ ــی خاوەنـ ــوڕی الجینـ ــامەددینی كـ حوسـ
ئەلتەواشـــی قایمـــاز ئەلنەجمـــی لەگـــەڵ كۆمەڵـــی زۆر گـــەورە 
بـــەالی راســـتەوە بـــوون. الیەكیشـــی پاشـــا ئەلموزەفـــەر 
ـــوپاكەیەوە روو  ـــەب( بەس ـــی حەل ـــەر )خاوەن ـــن عوم تەقیەددی
ـــد  ـــەوەی دوای ناوەن ـــش، ئ ـــوو. پێشـــەنگی الی چەپی لەدەریاب
دەهـــات: ســـەیفەددین عەلیـــی مەشـــتووب و عەلیـــی كـــوڕی 
ـــوو لەپێشـــەوەیان  ـــورد ب ـــەورە پاشـــایانی ك ـــە لەگ ـــەد ك ئەحم
بـــوو. میـــر مجەللـــی و كۆمەڵـــی ئەلمەهرانیـــەو هەكاریـــەو 
ـــەنگال  ـــەربازانی ش ـــەنگی س ـــەش پێش ـــن یەرەنق موجاهیدەددی
زەینەددیـــن  كـــوڕی  موزەفەرەددینـــی  ئەوجـــا  بـــوون. 
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بەســـەربازەكانیەوەو دواوەی الی چەپیـــش گـــەورە بەندەكانـــی 
ئەلئەســـەدیە بـــوون )دەگەڕێنـــەوە بـــۆ ئەســـەدەددین شـــبركۆی 
مامـــی ســـەالحەددین( وەك ســـەیفەددین یازگـــەج و روســـالن 
بەغـــا. كۆمەڵـــی ئەلئەســـەددیە وەكـــو نموونـــە دەهێنرێنـــەوە. 
پێشـــەنگی ناوەنـــد عیســـا )هـــەكاری( و كۆمەڵەكـــەی بـــوو.

ــتەكان(،  ــە خاچپەرسـ ــە )واتـ ــڕەویی خەڵكەكـ ــەڵ پێشـ لەگـ
و  دەركـــەوت  رۆژ  تـــا  چوونەپێـــش  موســـڵمانەكانیش 
چواركاتژمێـــر تێپـــەڕی. ئەوكاتـــە الی چەپـــی دوژمـــن بـــۆ ســـەر 
ـــا موزەفـــەر  ـــرد. پاش ـــەی ك ـــڵمانەكان جوول ـــتی موس الی راس
ئەلچاڵیـــش بۆیـــان دەرچـــوو و لەنێوانیانـــدا زۆر ئەمـــالو ئەوال 
ـــرد  ـــەر ب ـــۆ ســـەر پاشـــا ئەلموزەف ـــان ب ـــدا. گەلەكۆمەی روویان
ـــان  ـــك لێی ـــوو- و كەمێ ـــا ب ـــەالی راســـتە لەســـەر دەری ـــە ل –ك
ــەوەو  ــان دووربخاتـ ــەوەی لەهاوڕێیەكانیـ ــۆ ئـ ــایەوە بـ كشـ
تووشـــیان بـــكا. كـــە ســـوڵتان ئەمـــەی بینـــی واتێگەیـــی 
ـــۆ  ـــدەوە ب ـــاڵب()1( لەناوەن ـــی )ئەت ـــە هاوكاری ـــە بۆی لەالوازیان
ـــایەوەو  ـــن كش ـــی دوژم ـــن. الی چەپ ـــەكان بەهێزب ـــا الی ـــارد ت ن
لەســـەرگردێك كۆبوونـــەوە كـــە دەیڕوانیـــە ســـەردەریا. كـــە 
)خاچپەرســـتەكان(ی بەرامبـــەر ناوەنـــد ئەوەیـــان بینـــی ناوەنـــد 
الوازەو ئـــەو هێزانـــەی لێـــی دەرچـــوون، چاویـــان بڕیـــێ و 
ــێكی  ــردو هێرشـ ــان كـ ــد جوولەیـ ــتی ناوەنـ ــەرەو الی راسـ بـ
ــم  ــوارەكانیان. بینیـ ــادەو سـ ــدا، بەپیـ ــتیان ئەنجامـ یەكدەسـ

1- ئـــەالب كـــۆی تەلەبـــە كـــە تیپێكـــە لەســـوارەكان ژمارەیـــان پێنجســـەت دەبـــێ. )مـــراە 
الزمـــان، ب8 / ل 695(.
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پیـــادەكان )پیـــادەی خاچپەرســـتەكان( وەكـــو ســـوارەكانیان 
دەرۆیشـــتن و هەندێكجـــار پێشیشـــیان دەكەوتـــن. هێرشـــەكە 
كرایـــە ســـەر ناوچـــەی بەكریـــەكان –وەكـــو خـــوای گـــەورە 
ــە  ــوون، بۆیـ ــەڕدا تازەبـ ــە لەشـ ــوو- كـ ــەر بـ ــتی لەسـ ویسـ
ـــكان.  ـــی ش ـــردو بەخراپ ـــان ك ـــن جوولەی ـــتی دوژم ـــر دەس لەژێ
كارەكـــە بەوشـــێوەیە رۆیـــی تـــا زۆربـــەی الی راســـت شـــكا. 
ـــە«،  ـــردی ئەلعیازی ـــا »گ ـــكاوەكان ت ـــە دوای ش ـــن كەوت دوژم
لـــەدەورەی گردەكـــە ســـووڕانەوەو كۆمەڵێـــك لەدوژمـــن 
چوونـــە ســـەر چـــادری ســـوڵتان و تەســـتداریان)1( كوشـــت كـــە 
لـــەوێ بـــوو. هـــەر لـــەو رۆژەدا ئیســـماعیل ئەلمەكبـــەس و 

ئیبـــن رەواجـــە كـــوژران، خـــوا لێیـــان خۆشـــبێ.
بـــەاڵم الی چـــەپ خـــۆی راگـــرت چونكـــە هێرشـــەكە بـــۆ ئـــەو 
نەچـــوو. هەرچـــی ســـوڵتانیش بـــوو ئـــەوا بەســـەر بەشـــەكاندا 
ـــی  ـــێ و هان ـــی دەدان ـــی جوان ـــاندن و گفت ـــی دەس ـــەڕاو هەڵ دەگ
ــالمە.  ــۆ ئیسـ ــەوە بـ ــرد: ئـ ــی دەكـ ــادو بانگـ ــۆ جیهـ دەدان بـ
تەنیـــا پێنـــج كەســـی لەگـــەڵ مایـــەوە كاتێـــك كـــە بەســـەر 
ـــە  ـــر گردەك ـــزەكان دەداو لەژێ ـــەڕاو دڕی بەڕێ ـــەكاندا دەگ بەش
دەحەســـایەوە كـــە چادرەكـــەی لێبـــوو. هەرچـــی ســـەربازە 
بەزیـــوەكان بـــوو، هەاڵتنەكەیـــان گەیشـــتە »فەخوانـــە« –
ـــزراوی دیمەشـــقیان  ـــی پارێ ـــە- و خەڵك ـــردی تەبەری ـــی پ كەرت
ــە  ــوو )واتـ ــەوە بـ ــە لەدوایانـ ــی كـ ــۆوە. ئەوانەشـ ــێ كۆبـ لـ

1-  واتە ئەوەی بەردەستی دەكا و تەشتی دەستشۆر هەڵدەگرێ.
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خاچپەرســـتەكا( ئـــەوا بـــۆ ئەلعیازیـــە رەدوویـــان كەوتـــن و 
ـــەوە دواوە  ـــان بەســـەر شـــاخەكە ســـەركەوتن، گەڕان ـــە بینی ك
ــان)1(  ــە غیلمـ ــا كۆمەڵـ ــەربازەكانیان، ئەوجـ ــەرەوالی سـ بـ
ــتی  ــەر پشـ ــوو لەسـ ــیی هەاڵتـ ــەك )2(  و سیاسـ و خەربەندیـ
لـــێ  كۆمەڵێكیـــان  و  تووشـــیانبوون  بارهەڵگـــر  واڵخـــی 
كوشـــتن، چونكـــە بازاڕیـــان گەرمبـــوو و چەكیـــان هەبـــوو. 
بـــەرەو چادرەكانـــی ســـوڵتانی  كـــە  ئەوانـــەی  هەرچـــی 
ســـەركەوتن، ئـــەوا دەســـتیان لەهیـــچ شـــتێك نـــەدا تەنیـــا 
ــێ  ــان، ئەوانیـــش سـ ــان هێنـ ــە ناومـ ــت كـ ــان كوشـ ئەوانەیـ
ـــرە  ـــی موســـڵمانان خۆڕاگ ـــان الی چەپ ـــە بینی ـــوون. ك ـــەس ب ك
زانیـــان ناتوانـــن بیانشـــكێنن بۆیـــە لەگردەكـــە شـــۆڕبوونەوەو 

گەڕانـــەوە الی ســـەربازانی خۆیـــان.
گردەكـــە  لەژێـــر  ئـــەوا  بـــوو  ســـوڵتانیش  هەرچـــی 
ـــی  ـــوو و خەڵك ـــەڵ ب ـــی لەگ ـــد كەســـێكی كەم وەســـتابوو و چەن
ـــە  ـــەردوژمن. ك ـــەوە س ـــرش بكەن ـــەوەی هێ ـــۆ ئ ـــردەوە ب كۆدەك
بینیـــان فەڕەنگـــەكان لەگردەكـــە دێنەخـــوارێ، ویســـتیان 
وەریانبگرنـــەوە بـــەاڵم فەرمانـــی پێكـــردن كـــە تـــا پشـــتیان 
هاوڕێكانیـــان  بـــۆ  هاواریـــان  بگـــرن.  ئـــارام  تێدەكـــەن 
ـــەربازەكان(  ـــە س ـــە )وات ـــردە خەڵكەك ـــاواری ك ـــە ه ـــارد ك دەن
هێرشـــیان بـــۆ ببـــەن و ئەوانیـــش چـــوون كۆمەڵێكیـــان 

1- بەو مێرمندااڵنە دەگوترا كە خزمەتی ئەسپەكانیان دەكرد.
2- خەربەندی وشەیەكی فارسیە بەمانای مەكاری دێ.
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ــە  ــی زۆر كەوتنـ ــردن و خەڵكێكـ ــان لێكـ ــەوەو تەماعیـ بەردایـ
ـــوژراو  ـــەر ك ـــە س ـــی كرای ـــەوەی هێرش ـــی ئ ـــان و وایانزان دوای
ــت  ــووەو شكسـ ــان بـ ــەیان رزگاریـ ــد كەسـ ــەو چەنـ ــا ئـ تەنیـ
گەڕاوەتـــەوە بۆیـــان و الی چەپـــە بۆیـــان كەوتـــە جوولـــەو 
پاشـــا ئەلموزەفەریـــش بەكۆمەڵەكەیـــەوە لـــەالی راســـتەوە 
هـــات و پیـــاوان كۆبوونـــەوەو تێكچـــوو و خەڵكەكـــە لەهەمـــوو 
الیەكـــەوە كشـــانەوە دواوەو خـــوا شـــەیتانی بـــەدرۆ خســـتەوەو 
ــتارو  ــەر كوشـ ــە لەسـ ــدی خەڵكەكـ ــت. ئیـ ــاوەڕی سەرخسـ بـ
ــاغەكان  ــووە سـ ــا هەاڵتـ ــوو تـ ــان بەردەوامبـ ــدان و راونـ لێـ
چادرەكانیـــان  لەنـــاو  ســـەربازگەكەیان.  گەیشـــتنەوە 
هێرشـــیان كرایـــە ســـەرو كۆمەڵێـــك ســـواریان لـــێ دەركەوتـــن 
كـــە بـــۆ مەترســـیەكی ئەوهـــا رایانگرتبـــوون و موســـڵمانەكانیان 
ـــوون  ـــدوو بب ـــە ســـەربازەكان( مان ـــە )وات ـــدەوە. خەڵكەك گەڕان
ــژی  ــدی دوای نوێـ ــوو، ئیـ ــینومۆریان كردبـ ــەی شـ و عارەقـ
عەســـر خەڵكەكـــە بەجێیـــان هێشـــتن لەنـــاو كـــوژراو و خوێنـــی 
خۆیانـــدا بگـــەوزن، ئەوانیـــش بـــۆ نـــاو چادرەكانیان بەخۆشـــی 
و شـــادیەوە گەڕانـــەوە. ئـــەو رۆژە ســـوڵتان بەخۆشـــی و 
ـــن رەشـــماڵەكەی  ـــەی و لەب ـــاو چادرەك ـــەوە ن شـــادیەوە گەڕای
ـــارەی  ـــرد. ژم ـــان دەك ـــەرژمێریی كوڕەونبووەكانی ـــتن س دانیش
ئـــەو ونبـــووە نەناســـراوانە ســـەتوپەنجا كـــەس دەبـــوو 
ــی  ــوون: زەهیرەددینـ ــەهید بـ ــراو و شـ ــە ناسـ ــەی كـ و لەوانـ
ـــی  ـــتبوو پێدەكەن ـــم دانیش ـــۆم بینی ـــا. خ ـــه عیس ـــرای ئەلفەقی ب
ـــوت:  ـــش دەیگ ـــردو ئەوی ـــی دەك ـــە سەرەخۆشـــیان لێ و خەڵكەك
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ـــی  ـــی. بەخۆش ـــەك رۆژی سەرەخۆش ـــیە ن ـــەوڕۆ رۆژی خۆش ئ
لەئەســـپەكەی گالبـــوو و ســـوارببۆوەو بینیـــم كۆمەڵێـــك 
ـــر  ـــەورۆژە می ـــت و ئ ـــەری كوش ـــان لەس ـــی خەڵكی لەخزمەكان
مجەللیـــش كـــوژرا. ئەوانـــە بـــوون كوژراوانـــی موســـڵمانەكان.
ـــی  ـــارەی كوژراوان ـــەوا ژم ـــی شـــەرمەزاربوو ئ هەرچـــی دوژمن
ـــواری  ـــەرەو لێ ـــم ب ـــۆم بینی ـــراو خ ـــەزار دەخەمڵێن ـــت ه بەحەف
رووباریـــان دەبـــردن بـــۆ فڕێدانیـــان بۆیـــە بەحەفـــت هـــەزار 

ـــان....«)1(. ـــرم دادەن پت
  ئـــەوە گرنگتریـــن ئەوەبـــوو كـــە ئیبـــن شـــەدداد لەســـەر 
یەكـــەم گـــەورە شـــەڕەكانی كـــە لەنێـــوان موســـڵمان و 
ـــن  ـــە موزەفەرەددی ـــاوە ك ـــاوی هێن ـــدا ن ـــتەكان رووی خاچپەرس

بەشـــی تێـــدا هەبـــوو.
بـــرای  زەیەددینـــی  كـــە  دیكـــەی  شـــەڕەكانی  هەرچـــی 
ـــەوا لەســـاڵی 586 و  ـــدا بەشـــداربووە، ئ ـــن تێیان موزەفەرەددی
كەمێـــك پێـــش مردنـــی بـــووە. لێدەگەڕێیـــن مێژوونـــوس ئیبـــن 
ئەســـیر بەقەڵـــەم و شـــێوازی خـــۆی باســـیان بـــكاو لەژێـــر 

ئـــەو ناونیشـــانە دەڵـــێ:
باسی سووتاندنی تاوەرەكان و شەڕی كەشتیگەل

 »فەڕەنگـــەكان لەمـــاوەی مانەوەیـــان لەعـــەككا، ســـێ 
ــی  ــوو. بەرزیـ ــەدار دروســـت كردبـ ــان لـ ــاوەری زۆر بەرزیـ تـ

1- سیرة صالح الدین، ل 92 و دوایی. مفرج الكروب، ب2 / ل 292 و دوایی.
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ــوو  ــەر چینێـــك پڕبـ ــن بـــوو. هـ ــەر تاوەرێـــك پێنـــج چیـ هـ
ـــە  ـــوو چونك ـــرەوە هێناب ـــان لەجەزائی ـــگاوەر. دارەكانی لەجەن
ئـــەو جـــۆرە تاوەرانـــە تەنیـــا داری زۆردەگمـــەن بۆیـــان دەبـــێ. 
ـــاوی(  ـــادەی كیمی ـــە م ـــان )وات ـــركەو قوڕودەرمان ـــتەو س بەپێس
دایانپۆشـــیبوون بـــۆ ئـــەوەی ئاگـــر نەیانســـووتێنێ. رێگاشـــیان 
بـــەرەو شـــاری عـــەككا لەســـێ الوە بـــۆ خۆشـــكردبوو و 
لەبیســـتی رەبیعولئەولـــدا رایانكێشـــابوو و نزیكـــی شـــوورەكە 
ببـــوو. ئەوانـــەی لەســـەری بـــوون شـــەڕیان تێداكـــردو 
ئاشـــكرابوون و دەســـتیانكردە پڕكردنـــەوەی كەندەكـــەی. 
ئەوەنـــدەی نەمابـــوو شـــارەكە بـــەزۆری بســـەندرێ كـــە 
ــاردە  ــا نـ ــاو دەریـ ــی نـ ــێكیان بەمەلەوانیـ ــەی كەسـ خەڵكەكـ
ــە  ــد كـ ــێ راگەیانـ ــەی پـ ــەو تەنگانەیـ ــەالحەددین و ئـ الی سـ
ــرن و بیانكـــوژن. ئەویـــش  ــە بیانگـ تێیكەوتـــوون و خەریكـ
بەخـــۆی و ســـەربازەكانی ســـواربوو و بـــەرەو فەڕەنگـــەكان 
هـــات و لەهەمـــوو الیەكـــەوە كەوتـــە كوشـــتاریان. كوشـــتارێكی 
ـــاریان  ـــكاو لەش ـــان ب ـــەوەی خەریكی ـــۆ ئ ـــەردەوام ب ـــەزن و ب م
تیـــپ. تیپێـــك  دوورخاتـــەوە. فەڕەنگـــەكان بوونـــە دوو 
ــەڕی  ــش شـ ــردو تیپێكیـ ــەالحەددین دەكـ ــەڵ سـ ــەڕی لەگـ شـ
ـــۆوەو  ـــارەكە هێورب ـــەر ش ـــەوەی س ـــەاڵم ئ ـــەككا. ب ـــی ع خەڵك
شـــەڕەكە هەشـــت رۆژی یـــەك بـــەدوای یەكـــی بـــەردەوام 
ـــپ  ـــەردوو تی ـــە ه ـــوو ك ـــگ ب ـــەڕاو دواڕۆژ بیستوهەشـــتی مان گ
ـــزار بـــوون لەكوشـــتار، چونكـــە شـــەووڕۆژ بەردەوامبـــوو و  بێ
موســـڵمانەكان دڵنیابـــوون كـــە فەڕەنگـــەكان شـــارەكە دەگـــرن، 
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چونكـــە بینیـــان ئەوانـــەی تێیـــدان ناتوانـــن تـــاوەرەكان 
دووربخەنـــەوەو هەرچـــی لەدەستیشـــیان هـــات كردیـــان، 
بـــەاڵم ســـوودی نەبـــوو و هیچـــی لـــێ نەهاتەجـــێ و بـــەردەوام 
بـــوون لەپڕژاندنـــی نەفتـــی تێهەڵـــدراو بەســـەریانداو هیـــچ 
ـــەاڵم  ـــن ب ـــە لەناودەچ ـــوون ك ـــە دڵنیاب ـــردن، بۆی كاری لێنەك
خـــودا سەرخســـتنی خـــۆی بـــۆ نـــاردن و رێـــدرا تـــاوەرەكان 
بســـووتێنن. هـــۆكاری ئـــەوە كەســـێك بـــوو لەدانیشـــتووانی 
دیمەشـــق كـــە زۆر حـــەزی لەكۆكردنـــەوەی ئامێـــرە نەفتـــی 
ـــەن،  ـــر دەك ـــت بەهێزت ـــەی نەف ـــەو دەرمانان ـــتكەوتنی ئ و دەس
دەكـــرد. ئەوانـــەی دەیانناســـی و ســـەركۆنەیان دەكـــرد بـــۆ ئـــەو 
كارەی، پێـــی دەگۆتـــن: ئـــەوە خـــۆم نەمكـــردووە بەڵكـــو حـــەزم 
لێیـــە فێـــری ببـــم. ئەوكاتـــە بەهۆیـــەك كـــە خـــودا هـــەر خـــۆی 
ـــۆ ســـەر  ـــی تـــاوەرەكان ب ـــوو. كـــە بین دەیویســـت، لەعـــەككا ب
ـــردن لەســـەر  ـــردە كارك ـــەزراون، دەســـتی ك ـــەككا دام شـــاری ع
ـــە  ـــك ك ـــەن بەجۆرێ ـــز دەك ـــر بەهێ ـــە ئاگ ـــەی ك ـــەو دەرمانان ئ
قـــوڕ و ســـركە و شـــتی لەوجـــۆرە رێـــی لێناگـــرن. كـــە لێبـــۆوە، 
ـــەككای  ـــاری ع ـــۆی كاروب ـــە خ ـــوش –ك ـــر قەرەق ـــە الی می هات
لەدەســـتبوو و فەرمانـــڕەوای بـــوو- و پێـــی گـــوت بـــەوەی 
ســـەر ئاگرهاوێژەكـــە بڵـــێ كـــە ئـــەوەی دەیدەمـــێ بیخاتـــە 
نـــاو ئـــەو ئاگرهاوێـــژەی كـــە نزیكـــە لەیەكێـــك لەتـــاوەرەكان 
بـــۆ ئـــەوەی بیســـووتێنێ. قەرەقـــوش لەبـــەر ئـــەو ترســـەی 
لەواڵتەكـــەو ئەوانـــەی تێیـــدان ئەوەنـــدە تووڕەببـــوو هەنـــدەی 
ـــە  ـــدەی دیك ـــراش هەن ـــەو قســـەیەی كاب ـــوژێ و ب ـــوو بیك نەماب
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تووڕەبـــوو و گوتـــی: وەســـتایانی ئـــەو كارە گەلێـــك ئـــەو 
نەفتەیـــان تێگـــرت بـــەاڵم هـــەر ســـەرنەكەوتن. ئەوانـــەی لـــەوێ 
ـــەو  ـــە خـــودا ســـەركەوتنی بەدەســـتی ئ ـــان: لەوانەی ـــوو گوتی ب
ـــەر بەقســـەی  ـــن ئەگ ـــچ لەدەســـت نادەی ـــێ و هی ـــە ناردب كابرای
ـــژ  ـــی بەئاگرهاوێ ـــردن و فەرمان ـــەی ك ـــش بەقس ـــن. ئەوی بكەی
ــێ  ــی بـ ــت و دەرمانێكـ ــە نەفـ ــد مەنجەڵـ ــكاو چەنـ ــرد وابـ كـ
ـــەكان  ـــی مەنجەڵ ـــەكان دەیانبین ـــە فەڕەنگ ـــت. ك ـــر هاویش ئاگ
نایانســـووتێنێ لەخۆشـــیان هاواریـــان دەكـــردو لەســـەر 
ـــەوەی  ـــی ئ ـــە زان ـــرد. ك ـــان دەك ـــە ســـەماو یاری رووی تاوەرەك
ـــڕی  ـــی پ ـــردووە، مەنجەڵێك ـــە ك ـــوون كاری لەتاوەرەك تێیگرت
دیكـــەی تێگرتـــن و ئاگـــری تێبـــەردا. تـــاوەر ئاگـــری گـــرت 
و ئەویـــش مەنجەڵـــی دووەم و ســـێیەمی هاویشـــت و ئاگـــر 
لەهەمـــوو الیەكـــی تاوەرەكـــە بەربـــوو و ئەوانـــەی لەنـــاو هـــەر 
پێنـــج چینەكەیـــدا بـــوون نەیانتوانـــی رابكـــەن و رزگاربـــن، 
بۆیـــە بەوانـــەوە ســـووتاو بڕێكـــی زۆر لەئازووقـــەو چەكـــی 
تێدابـــوو. فەڕەنگـــەكان كـــە دەیانبینـــی مەنجەڵەكانـــی ســـەرەتا 
كار ناكـــەن دڵنیـــا دەبـــوون و هەوڵـــی خۆقوتاركردنیـــان 
نـــەدەدا تـــا خـــودا ئاگـــری لەدنیـــا پێـــش قیامـــەت بـــۆ نـــاردن.
كـــە تـــاوەری یەكـــەم ســـووتا چوونـــە ســـەر دووەم –ئەوانـــەی 
تێیدابـــوون لەترســـان هەاڵتـــن- ئەویـــش ســـووتاو ســـێیەمیش 
خەڵـــك  كـــە  دیاربـــوو  ئەوەنـــدە  رۆژێكـــی  هەرئەوهـــا. 
نەیانبینـــی بـــوو. موســـڵمانەكان تەماشـــایان دەكـــردو دڵخـــۆش 
ـــەو ســـەركەوتنەو  ـــان ب ـــە رووی ـــەو خەمۆكی ـــوون و دوای ئ دەب
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رزگاربوونـــی موســـڵمانان لەكوشـــتار گەشـــایەوە، چونكـــە 
كەســـێكیان نەبـــوو لـــەو شـــارە خزمێـــك یـــان برادەرێكـــی تێـــدا 
نەبـــێ. ئـــەو پیاوەیـــان بـــردە الی ســـەالحەددین و ئەویـــش 
زۆری پـــارەو دابڕێنـــراوی دایـــێ، بـــەاڵم ئـــەو تاكـــە یـــەك 
ـــۆ خـــودا  ـــەوەی مـــن كـــردووە ب ـــی: ئ ـــەی وەرنەگـــرت و گوت دان

بـــوو و پاداشتیشـــم هـــەر لـــەو دەوێ.
 نووســـراوی مزگێنـــی بەنـــاو واڵتـــدا باڵوكرایـــەوەو داوای 
ــات  ــە هـ ــێكی كـ ــەم كەسـ ــراو یەكـ ــەاڵت كـ ــەربازانی رۆژهـ سـ
ـــی  ـــە خاوەن ـــوو –ك ـــی ب ـــوڕی زەنگ ـــەودوودی ك ـــن م عیمادەددی
شـــەنگال و واڵتـــی جەزیـــرە بـــوو- ئەوجـــا عەالئەددینـــی كـــوڕی 
عیزەددیـــن مەســـعوودی كـــوڕی مـــەودوودی كـــوڕی زەنگـــی هـــات 
كـــە باوكـــی، خاوەنـــی موســـڵ، بەپێشـــەنگی ســـەربازەكانی 
ــل  ــی ئەربـ ــفی خاوەنـ ــن یوسـ ــان زەینەددیـ ــووی. پاشـ ناردبـ
ـــەرەو  ـــوپاكەیەوە ب ـــت بەس ـــە دەگەیش ـــە ك ـــت و هەریەك گەیش
فەڕەنگـــەكان دەچـــوو و دەكەوتـــە شـــەڕ لەگەڵیـــان ئەوجـــا 

دادەبەزیـــن)1(«.
ـــرە  ـــەوا لێ ـــتووڵ( ئ ـــتیگەلە )ئەلئوس ـــەڕی كەش ـــی ش   هەرچ
ـــە شـــەڕێكی دیكەیـــەو موزەفەرەددیـــن و  ـــن چونك نـــاوی ناهێنی

ـــردووە. ـــدا نەك ـــن بەشـــداریان تێ زەینەددی
لەمانگـــی شـــەعبان، واتـــە لەمانگـــی چوارەمـــی گەیشـــتنی 
زەینەددیـــن یوســـف بـــۆ عـــەككا، زەینەددیـــن نەخـــۆش 

1- الكامل، ب9 / ل 205.
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دەكـــەوێ و دەمـــرێ، وەكـــو پێشـــتر باســـمان كـــرد. ئەوجـــا 
ــی  ــووە هـ ــەالحەددین بـ ــی سـ ــل بەفەرمانـ ــەوە ئەربـ دوای ئـ
موزەفەرەددینـــی بـــرای. بەوەرگرتنـــی ئەربـــل، موزەفەرەددیـــن 
بـــۆ ماوەیـــەك لەگۆڕەپانـــی خاچپەرســـتەكان چااڵكیـــی نەمـــا، 
چونكـــە دوای مردنـــی زەینەددیـــن، موزەفەرەددیـــن عـــەككای 
بەجێهێشـــت و چـــوو ئەربـــل وەربگـــرێ و چوونەكـــەی لەمانگـــی 
زیلحیججـــەی ســـاڵەكە )ســـاڵی 586( بـــوو. موزەفەرەددیـــن 
ـــاردان  ـــۆ راییكردنـــی كاروبارەكانـــی و بڕی ـــل مایـــەوە ب لەئەرب
ـــك  ـــی خەڵ ـــی بەرژەوەندیەكان ـــەر بەشـــەكانی و چاودێری لەس
تێیـــدا تـــا ئـــەوەی لەگۆڕەپانـــی خاچپەرســـتەكان پەیـــدا 
بـــوو و ســـەالحەددین بەســـەربازەكانیەوە داوایكـــردەوە بـــۆ 
ــداربێتەوە،  ــەككا بەشـ ــەڕی عـ ــوێ لەشـ ــەر لەنـ ــەوەی سـ ئـ
شـــێردڵی  ریچـــاردی  بەفەرماندەیـــی  ئاوڕووپـــا  چونكـــە 
پاشـــای ئینگڵتـــەرا هێرشـــی ســـێیەمی خاچپەرســـتەكانی 
نـــارد بـــۆ ســـتاندنەوەی بەیتولمەقـــدەس كـــە ســـەالحەددین 
لەســـاڵ 583ك لەخاچپەرســـتەكانی وەرگرتبـــۆوە. ریچـــارد 
بـــەو هێرشـــەو بـــەو خاچپەرســـتانەی كـــە لەشـــام دادەنیشـــتن 
ـــەككا  ـــتا شـــەڕی ع ـــدا هێش ـــە ســـەر ســـەالحەددین لەكاتێك هات
كۆتایـــی نەهاتبـــوو. ســـەالحەددینیش هـــاواری بـــۆ ئـــەو 
پاشـــاو میرەموســـڵمانانە نـــارد كـــە بەشـــداریی شـــەڕەكانیانی 
نەكردبـــێ و نامـــەی بـــۆ دەنـــاردن بـــەوەی كـــە هەڵوێســـتەكەی 
شـــلۆقەو خاچپەرســـتەكان فشـــاری دەخەنـــە ســـەرو هانـــی 
دەدان خێـــرا بیگەنـــێ بـــۆ هاوكاریكردنـــی بـــۆ دوورخســـتنەوەی 
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ـــەی ســـەالحەددین لەســـاڵی  مەترســـیی لەســـەر عـــەككا. لەوان
587ك بـــۆی نووســـین ئـــەو نووســـراوە بـــوو بـــۆ موزەفەرەددیـــن 
ـــی  ـــە تێ ـــەوە ك ـــۆ روون دەكات ـــەی ب ـــەو تەنگانەی ـــدا ئ ـــە تێی ك
كەوتـــووەو ئـــەو هێزوتوانایـــەی كـــە خاچپەرســـتەكان هەیانـــە 
ـــی عـــەككا  ـــی زۆر لەجەنگاوەران ـــاو دڵ ـــە ترســـی خســـتۆتە ن ك
ـــارەكە  ـــاو ش ـــەی لەن ـــی ئەوان ـــەوەش ترس ـــردووە. ئ ـــان ك رای
مابوونـــەوە پتـــر كردبـــوو، بۆیـــە پێكهاتنیـــان نیشـــانی 
خاچپەرســـتەكان دا. خاچپەرســـتەكان مەرجـــی زەحمەتیـــان 
دانـــاو موســـڵمانەكانیش رەتیـــان كـــردەوە خۆیـــان رادەســـتكەن 
ــرت.  ــان راگـ ــەوە خۆیـ ــردن و رووبەڕووبوونـ ــۆ بەرگریكـ و بـ
دەڵـــێ:  و  دەنووســـێ  موزەفەرەددیـــن  بـــۆ  ســـەالحەددین 
»نووســـراوەكانی پێشـــترمان بـــۆی)1( بـــۆ روونكردنـــەوەی ئـــەو 
بارودۆخـــە بـــوو كـــە تێیكەوتوویـــن و داوای ئـــەو ســـەركەوتنە 
ــەكان و  ــاكانی فەڕەنگـ ــەو پاشـ ــی هیوامانـ ــە جێـ ــن كـ دەكەیـ
خەڵكەكەیـــان گەیشـــتوون و شـــەڕی دەمكەكەیـــان كـــردووەو 
ـــان هەڕەشـــەی  ـــردووە. ئێســـتاش ئاگرهاوێژەكانی ـــان ك داگیری
ـــكێنراوەو  ـــووراكە ش ـــوێن ش ـــەزۆر ش ـــی و ل ـــەن بەلێدان لێدەك
كارەكـــە گـــەورەو شـــەڕەكەش توندبـــووە. دوژمـــن نزیكـــی شـــار 
ـــەش  ـــۆ خۆشـــبووە. ئێم ـــی ب ـــۆی دەخشـــێ و رێگاكان ـــووەو ب ب
ـــەاڵم  ـــەری ب ـــە س ـــمان كردۆت ـــازداوەو هێرش ـــۆ س ـــوپامان ب س
ـــەو  ـــە. ئ ـــی زەحمەت ـــتن پێ ـــدەو گەیش ـــدو شـــوورەكەی تون كەن

1- نووسراوەكە بۆ موزەفەرەددینە.
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هاوڕێیانـــەی لەگەڵمـــان بـــوون لـــەو كۆمەڵـــەی باوەڕیـــان 
بەخـــودا الوازەو دڵیـــان پـــڕە لەخراپـــەكاری رایانكـــرد. ئـــەوەش 
دوژمنـــی هانـــدا. بـــەاڵم هاوڕێیانمـــان لەپیـــاوە بەڕێـــزەكان 
بڕیاریانـــدا بەســـاغی نەمێننـــەوە هەتـــا چەنـــدان ئەوەنـــدە 
لەدوژمـــن نەكـــوژن و ئەوپـــەڕی توانـــای خۆیـــان دەخەنـــە 
گـــەڕ چونكـــە بەفەڕەنگەكانیـــان گوتبـــوو بـــۆ پێكهاتـــن، 
ــوویان  ــە پشـ ــا بۆیـ ــیان دانـ ــی قوڕسـ ــەوان مەرجـ ــەاڵم ئـ بـ
ـــا  ـــان دەردەرچـــوون هەت ـــەوە بۆی ـــرت و هەرجـــارەی لەالیەك گ
ـــدە  ـــەش –هەرچەن ـــەر الدەدا. ئێم ـــان لەس ـــەو بەاڵیەی ـــودا ئ خ
تەنگاوبوویـــن و پەرتوباڵوكراویـــن- بـــەاڵم ئـــەوان لەپشـــت 
دیوارەكـــەوە شـــەڕمان لەگـــەڵ دەكـــەن و دەزانـــن ئەگـــەر بێنـــە 
ـــەو  ـــەریان زەحمەت ـــە هێرشكردنەس ـــن، بۆی دەرەوە لەناودەچ
ســـەربازەكانیان كۆكردۆتـــەوە. لەگـــەڵ ئەوانەشـــدا خـــودا چـــی 
دانابـــێ هـــەر ئـــەوە دەبـــێ و كـــەس لەنهێنیـــی ئـــەو نـــاگاو 
فەرمانـــی ئـــەو رەتناكرێتـــەوە، بۆیـــە مەبەســـتمان رێـــی 
خوایـــەو پشـــت بەخـــوا دەبەســـتین و هـــەر خـــۆی باشـــترین 

ــتوپەنامانە«)1(. پشـ
ـــتبایە ســـەالحەددین  ـــە بگەیش ـــن بەپەل ـــوو موزەفەرەددی  دەب
بـــۆ ئـــەوەی لەشـــەڕەكانی عـــەككا لەگەڵـــی بوایـــە، بـــەاڵم 
–لەبـــەر هۆیـــەك- لەئەربـــل مایـــەوە. لەوانەشـــە شـــتێك 
ـــەوە. وەك  ـــەی بمێنێت ـــاو ئیمارەتەك ـــە لەن ـــێ ك ناچـــاری كردب

1- الفتح القسی، ل279.
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ئـــەوەی خەریكـــی توندكردنـــی ســـنووری ئیمارەتەكـــەی بـــێ 
ـــن ســـەالحەددین  ـــە دەبینی ـــێ. بۆی ـــووش بووب ـــەی ت ـــان كێش ی
ـــی  ـــە دەكاو داوای ئامادەبوون ـــۆ رەوان ـــەی ب نووســـراوێكی دیك
درێـــژو  خەباتێكـــی  دوای  چونكـــە  لێـــدەكا،  بەپەلـــەی 
بەرگریەكـــی خۆكـــوژ دژی هێرشـــە گەورەكانـــی دوژمـــن، 
ــن. كەوتنەكەشـــی بەهـــۆی  ــە دەســـت دوژمـ ــەككا دەكەوێتـ عـ
ناپاكیـــی هەنـــدێ لـــەو پشـــكێنەرانەی كـــە لەگـــەڵ پارێزەرانـــی 
شـــارەكەبوون. ســـەالحەددین بـــۆ موزەفەرەددینـــی نووســـیەوە:
ـــڵمانان  ـــەر موس ـــە س ـــر هاتۆت ـــی كاف ـــان چ دوژمنێك  »زانیت
ــەوە  ــەوەو لەدەریاشـ ــزی كۆكردۆتـ ــتەمكارەی هێـ ــەو سـ و ئـ
بەهەمـــوو ئـــەوەی لەشـــارەكانی كافـــران و جەزیـــرەكان 
ئیســـالمیە  ناوەنـــدە  مەبەستیشـــیان  هاتـــووە.  هەیانـــە 
پیرۆزەكەیەتـــی و خـــودا هـــەر خـــۆی دوژمنـــان زەلیـــل و ریســـوا 
ـــات  ـــەككادا ه ـــەر ع ـــەوەی بەس ـــە ئ ـــەم ك ـــش ناك دەكا. گومانی
ــردو  ــان لێكـ ــاڵەی پارێزگاریمـ ــە دوای ئـــەو دوو سـ زانیوتانـ
نـــاو  ئـــەو بێزاركردنانـــەی نیشـــانماندان و كەوتبوونـــە 
دووگەمـــارۆوەو هەرچیەكیـــان بكردبایـــە دەمانگەڕاندنـــەوەو 
ــەر  ــەندنەوەو هـ ــان دەسـ ــتكەوتبایە لێمـ ــان دەسـ هەرچیەكیـ
ئاگرهاوێژێكیـــان بناردبایـــە تێكمـــان دەشـــكاندو بچووبانـــە 
ـــتێكیان  ـــەر بەربەس ـــووتاندو ه ـــك دەمانس ـــەر تاوەرێ ـــەر ه س
شـــەڕیان  ئاگرێكـــی  هـــەر  و  دەمانبـــڕی  توندكردبـــا 
ــان  ــچ فێڵێكیـ ــا هیـ ــدەوە، تـ ــودا دەیمرانـ ــاندبا خـ هەڵگیرسـ
ـــادە  ـــوارو پی ـــان لەس ـــەی پەنجاهەزاری ـــاو نزیك ـــت نەم لەدەس
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ـــرت و  ـــیان لێوەرگ ـــە دەرس ـــدا نی ـــی تێ ـــە گومان ـــوژرا ك ـــێ ك ل
ـــی  ـــن. وامانزان ـــەر زۆر دەب ـــی ه ـــوون كەچ ـــی لەناوچ وامانزان
لەناوچـــوون كەچـــی هـــەر لەســـەر كوشـــتار بەردەوامـــن 
ــەو  ــری ئـ ــووتەمەنی ئاگـ ــە سـ ــیان بوونەتـ ــەر بەخۆشـ و هـ
چەنـــدان  بەركەوتـــن.  و  برینداربـــوون  مایـــەی  شـــەڕەو 
گیانیـــان لەدەســـتداوەو چوونـــە گۆڕســـتانەوە لەڕێـــی ئـــەوەی 
دەیانـــەوێ بەدەســـتی بێنـــن، بـــەاڵم هـــەر نەیانتوانیـــووە. كـــە 
ـــەوە  ـــە دەهات ـــان بەوان ـــازەوە بەزەییم ـــاو ســـاڵی ت ـــە ن چووین
كـــە هاوڕێمانـــن لەنـــاو عـــەككادان و گوتمـــان ئەوانـــە زۆریـــان 
ــە  ــتمان هیدیكـ ــە ویسـ ــدا بۆیـ ــاو جیهادكردنـ ــا لەپێنـ تێكۆشـ
لەواڵتەكانـــی دی شـــوێنیان بگرنـــەوە. لەوانـــە دەهـــەزار پیـــاو 
ـــان  ـــەكان پەلەی ـــەاڵم فەڕەنگ ـــەوە، ب ـــەك كۆكران ـــوو الی لەهەم
ـــر  ـــاو ئاگ ـــە ن ـــان لەچوون ـــن و پەلەی ـــۆوە هات ـــردو بەگردوك ك
ــەوە  ــەرا بەڕێككەوتنـ ــا و ئینگڵتـ ــای فەڕەنسـ ــردەوە. پاشـ كـ
ــرو  ــرو ئامێـ ــات لەئاگـ ــتیان هـ ــی لەدەسـ ــن و هەرچیەكـ هاتـ
ـــردووە  ـــتیان ك ـــاوەو دەس ـــان هێن ـــەڵ خۆی ـــاق لەگ ـــەك و تف چ
بەڕووخاندنـــی شـــوورەی شـــار، بـــەاڵم خـــاوەن بـــاوەڕەكان 
و  لەپشـــتیانەوەن  خـــوداش  فریشـــتەكانی  و  خۆڕاگـــرن 
هەریەكێكیـــان دەردەكەوێـــت راســـتەوخۆ دەكەوێتـــە بـــەر تیـــری 
بـــاوەڕداران تـــا كار گەیشـــتۆتە ئـــەوەی شـــەڕ لەشـــوورەی 
ســـەر  و  مـــاڵ  نـــاو  گەیشـــتۆتە  تێپەڕیـــوەو  شـــاریش 
ـــەاڵم  ـــە ئەگەرچـــی شـــار لەدەســـتچووە ب شـــەقامەكانەوە. بەم
ـــەوێ و بەپشـــتیوانیی  ـــاوەو ئیســـالم ناك ـــەر م ـــان ه ئایینەكەم
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خـــودا بەتوندتریـــن شـــێوە رەتیـــان دەكەینـــەوەو بـــۆ دواوە 
وەاڵممـــان  كـــە  ئەوانـــەی  بەهـــاوكاری  دەكشـــێنرێنەوە، 

ــەوە. دەدەنـ
ـــەی ســـەالحەددین  ـــن لەداوایەك ـــە موزەفەرەددی ـــی دیك  جارێك
خـــۆی دەگنخێنـــێ، بۆیـــە نامـــەی سێیەمیشـــی بـــۆ دەنێـــرێ 
دوای  چونكـــە  لێـــدەكا،  ئامادەبوونـــی  بەپەلـــە  داوای  و 
كەوتنـــی عـــەككا بەدەســـتی خاچپەرســـتەكان مەترســـیەكان 
زۆرتـــر دەبـــن. ئـــەو كەوتنـــە وایـــان لێـــدەكا رشـــتتربن 
لەســـەر بەدەســـتهێنانەوەی هەمـــوو ئـــەو واڵتانـــەی كـــە 
ـــە  ـــوو، چونك ـــش ب ـــان لەپتری ـــرە چاوی ـــان ســـەندراوە، بگ لێی
بڕیاریـــان دابـــوو هەمـــوو ئـــەو واڵتانـــەش بگـــرن كـــە هـــی 
خۆیـــان نەبـــوو. ســـەالحەددین لەنامەكـــەی بـــۆ موزەفەرەددیـــن 
دەڵـــێ: »دوای ئـــەوەی دوژمـــن لەكاركـــردن لەســـەر عـــەككا 
بـــۆوە، بـــەرەو حەیفـــا دەڕواو وادەزانـــێ عەســـقەالنیش 
دەگـــرێ، نازانـــێ بـــەرەو مەرگـــی خـــۆی دەچـــێ. چوونیـــان 
لەســـەرەتای مانگـــی شـــەعبان بـــوو كـــە پاشـــای ئینگڵتـــەرا 
ـــاو  ـــوپاكەیانمان لەن ـــەنگی س ـــردو پێش ـــەركردایەتیانی دەك س
ـــەریان  ـــوژراون و س ـــوارەكانیان ك ـــادەو س ـــردووەو زۆر لەپی ب
ــە  ــا دابەزیـــوون. ئێمـ ــاری حەیفـ ــەر رووبـ ــراوەو لەسـ پەڕێنـ
چووینـــە ســـەر ڕێیـــان بـــۆ ئـــەوەی هەمـــوو تۆڵـــەی عەككایـــان 

لـــێ بكەینـــەوە..«.
واز  دەبـــێ  نامێنـــێ  چـــارەی  موزەفەرەددیـــن  لێـــرەدا   
لەویالیەتەكـــەی بێنـــێ و بەســـوپایەكەوە بـــەرەو ســـەالحەددین 
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دەڕوا، چونكـــە هەڵوێســـتەكە مەترســـیدارەو واڵتانـــی شـــام 
خەریكـــە خاچپەرســـتەكان ســـەرلەنوێ هەڵـــی دەلووشـــن و 
ـــەن. ـــام دەك ـــوو ش ـــە لەهەم ـــە هەڕەش ـــت بووین ـــدە رش ئەوەن
ـــێ،  ـــتێك بێن ـــوو ش ـــوازێ واز لەهەم ـــەرك وادەخ ـــێ ئ كەواب
تەنیـــا جیهـــاد نەبـــێ. ئەوجـــا ســـوپایەكەی كۆدەكاتـــەوەو بـــۆ 
شـــەڕ ئامادەیـــان دەكاو لەئەربلـــەوە بـــەرەو الی ســـەالحەددین 
ئـــەو شـــەڕانەش  دەبـــێ. لەهەمـــوو  و لەگەڵـــی  دەچـــێ 
بەشـــداریی دەكا تـــا ئەوكاتـــەی ســـەالحەددین لەمانگـــی 
شـــەعبانی ســـاڵی 588ك )1192ز( لەگـــەڵ ریچـــاردی پاشـــای 

ئینگڵتـــەرا رێـــك دەكـــەوێ.
نـــاوی  بەئاشـــكرا  شـــەڕ  هەواڵەكانـــی  هەرچەنـــدە 
ــداریی  ــە بەشـ ــن كـ ــەاڵم دڵنیایـ ــن، بـ ــن ناهێنـ موزەفەرەددیـ
كـــردووە، بەبەڵگـــەی ئـــەو گوتەیـــەی ئیبـــن شـــەدداد كـــە دوای 
رێككەوتنەكـــە ســـەالحەددین رێگـــە بـــەو ســـوپایانە دەدا كـــە 
بـــۆ هاوكاریـــی هاتبـــوون بگەڕنـــەوە بـــۆ واڵتەكانـــی خۆیـــان و 
ـــەوە ســـوپایەكەی ئەربـــل بـــووە  یەكـــەم ســـوپاش كـــە دەگەڕێت
ــاڵ بـــووە.  ــان سـ ــە لەســـەرەتای مانگـــی رەمەزانـــی هەمـ كـ

)ســـیرە صـــالح الدیـــن ل239(.
گەڕانـــەوەی موزەفەرەددیـــن بـــۆ واڵتەكـــەی خـــۆی، كۆتـــا 
ــتەكان  ــەڕەكانی دژ بەخاچپەرسـ ــووە لەشـ ــداریكردنی بـ بەشـ
چونكـــە ســـەالحەددین لەمانگـــی ســـەفەری ســـاڵی 589ك 
مندااڵنـــی خانەوادەكـــەی  بـــراو  و  كوڕەكانـــی  و  دەمـــرێ 
كەمتـــر  لەســـەالحەددین  ئەوانیـــش  دەگرنـــەوە.  جێـــی 
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رشـــتبوون لەســـەر خەباتـــی دژی خاچپەرســـتەكان چونكـــە 
ــەركردایەتی  ــاك و سـ ــەر خـ ــان لەسـ ــە بنەماڵەییەكانیـ كێشـ
رایدەماڵیـــن و موزەفەرەددینیـــش هیـــچ بوارێكـــی نەدیتـــەوە 
ـــاد. لەالیەكـــی دیكەشـــەوە موزەفەرەددینیـــش لەگـــەڵ  ـــۆ جیه ب
موســـڵ و ئەیووبیـــەكان كەوتـــە كێشـــەوە. ئـــەو كێشـــانەی 

ــان. كـــە بەدرێـــژی لەبەشـــی رابـــردوو ناومـــان هێنـ
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بەشی حەفتەم 
كارە دیارەكانی موزەفەرەددین
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پێشـــتر گۆتمـــان جیهانـــی ئیســـالمی هەر لەســـەردەمی دووەمی 
عەباســـیەكانەوە یەكگرتوویـــی سیاســـی و كارگێڕیـــی خـــۆی 
لەدەســـتدا. واتـــە لەســـەرەتاكانی ســـەتەی ســـێیەمەوە كـــە 
بـــووە یەكـــەی هەرێمیـــی گـــەورەو هـــەر هەرێمێـــك حكوومـــەت 
و سیاســـەت و كارگێڕیـــی خـــۆی هەبـــوو. ئەوەشـــمان گـــۆت 
كـــە ئـــەو یەكـــە هەرێمایەتیانـــەش لەنـــاو خۆیانـــەوە، لەگـــەڵ 
مردنـــی ســـوڵتان مەلكشـــای ســـەلجووقی، لەكۆتاییەكانـــی 
ـــەو  ـــەر ئ ـــارەدەوڵەتۆكە. ئەگ ـــووە ش ـــەوە، ب ـــەتەی پێنجەم س
ـــە  ـــێ ك ـــەوە دەگەیەن ـــەوا ئ ـــێ ئ ـــتێك بگەیەن ـــە ش لێكبوونەوان
تێكچوونێكـــی سیاســـیی گـــەورە هەبـــووە. هـــەر ئـــەو تێكچوونـــە 
ـــەوە.  ـــێ جیادەكرێت ـــی پ ـــژووی عەرەبیمان ـــە مێ ـــە ك سیاسیەش
ــووە  ــی ئەوانەبـ ــی بایەخـ ــا جێـ ــە بەتەنیـ ــە كـ ــەر ئەوەشـ هـ
ـــەكان دەدەن و  ـــالمیە عەرەبی كـــە گرنگـــی بەلێكۆڵینـــەوە ئیس
بەشـــەڕێكی گـــەورەی دادەنێـــن كـــە تووشـــی جیهانـــی ئیســـالمی 
بـــوو تـــا لەنـــاوی بـــرد. لەكاتێكـــدا خوێندنـــەوەی الیەنەكانـــی 
ــو  ــتووە، وەكـ ــتگوێ خسـ ــان زۆر پشـ ــەی مێژووەكەمانیـ دیكـ
الیەنەكانـــی: كۆمەاڵیەتـــی، رۆشـــنبیری و ئابـــووری وەكـــو 
ـــی سیاســـی  ـــا الیەن ـــان بەتەنی ـــی مێژووەكەم ـــەوەی بەدرێژای ئ

ـــێ. هەبووب
 لەگـــەڵ ئـــەو دابەشـــبوونە سیاســـی و بێســـەروبەریەی 
ـــاو  ـــدا لەپێن ـــاو خۆیان ـــەكان لەن ـــە حوكمڕان ـــەو شـــەڕانەی ك ئ
بااڵدەســـتبوون و فراوانكردنـــی رووبـــەری هەرێمەكانیـــان 
لەســـەر حیســـابی یەكتـــری هەڵیـــان دەگیرســـاند، دەبینیـــن ئەو 



379

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

حوكمڕانانـــە بەخۆیـــان گرنگیەكـــی زۆریـــان، تـــا ئەوپـــەڕی 
بـــەرزی، بەكۆمەڵگەكانیـــان دەداو جوانتریـــن خزمەتیـــان 
بەگەلەكانیـــان دەكـــرد. ئـــەو خزمەتانـــە لەدروســـتكردنی 
ـــی  ـــت و هاندان ـــەوەی زانس ـــاگا، باڵوكردن ـــخانەو پەن نەخۆش
زانایـــان، بایەخـــدان بەكشـــتوكاڵ و بازرگانـــی و پیشەســـازی. 
ــۆی  ــتنەكەی خـ ــی تێگەیشـ ــەو بەپێـ ــەر فەرمانڕەوایـ دەدا. هـ
بـــۆ ئەركـــی حوكمڕانـــی خزمەتەكانـــی پێشـــكەش گەلەكـــەی 
دەكـــردو بەپێـــی تواناكانـــی دەوڵەتۆكەكـــەی. ئـــەو راســـتیە 
واقیعـــی مێژوویـــی تۆمـــاری دەكا بـــەاڵم ئـــەو راســـتیە 
ـــەی رووداوە سیاســـی  ـــاو گەرم ـــەكان لەن ـــی كۆنین ـــاو كتێب لەن
و جەنگیەكانـــدا بزربـــووە كـــە پتـــر لەهیدیكـــە گرنگیـــان 
ـــان داوە. لەگـــەڵ ئەوەشـــدا دەكـــرێ بەكەمێـــك  بەتۆماركردنی
ــی  ــەر الیەنەكانـ ــوان لەسـ ــی جـ ــردن، ماددەیەكـ خۆماندووكـ
ــی و  ــە سیاسـ ــەو هەواڵـ ــاو ئـ ــان، لەنـ ــەی مێژووەكەمـ دیكـ

ــن... ــە هەڵێنجیـ جەنگیانـ
ئـــەو  خاوەنـــی  كـــە  گۆگبـــورووش،  موزەفەرەددیـــن 
تـــا  كـــە  حوكمڕانانـــەی  لـــەو  یەكێكـــە  ســـەربردەیەیە، 
رادەیەكـــی زۆر –وەكـــو لەبەشـــەكەی پێشـــتر بینیمـــان- 
نقوومـــی شـــەڕو سیاســـەت ببـــوو. لەگـــەڵ ئەوەشـــدا ئـــەو 
گەلـــەی لەبیرنەكردبـــوو كـــە حوكمـــی دەكـــردن، بەڵكـــو 
و  كردبـــوون  پێشكەشیشـــی  و  زانیبـــوو  پێویســـتیەكانی 
نەخســـتبوو.  پشـــتگوێ  كۆمەڵگەكـــەی  پێداویســـتیەكانی 
بایەخـــی بەدروســـتكردن و ئاوەدانكردنـــەوە دابـــوو وەكـــو 
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چـــۆن گرنگیـــی بەباڵوكردنـــەوەی زانســـت دابـــوو. هەروەهـــا 
ــخانەی  ــوو و نەخۆشـ ــتی دابـ ــی تەندروسـ ــی بەالیەنـ بایەخـ
دامەزراندبـــوو –یـــان وەكـــو ئـــەوەی لـــەو ســـەردەمدا پێـــی 
ــۆ  ــە بـ ــەو پەناگـ ــە خانـ ــتان- و كردبوویـ ــرا بیمارسـ دەگوتـ
ــان  ــراوەو بێوەژنـ ــی هەڵگیـ ــوان و منداڵـ ــان و هەتیـ نەخۆشـ
و پارەیەكـــی مەزنـــی بـــۆ تەرخـــان كردبـــوون. دەســـتی 
یارمەتیـــی بـــۆ هـــەژارو دەســـتكورتان درێـــژ دەكـــرد. بگـــرە 
ــڵمانان. لەئەربـــل  كارەچاكەكانـــی گەیشـــتبووە گشـــت موسـ
ــە دەرگای  ــوو كـ ــت كردبـ ــداری دروسـ ــۆ میوانـ ــی بـ خانەیەكـ
ــی  ــان رێـ ــارەكە یـ ــە شـ ــێكی بهاتبایـ ــۆ هەركەسـ ــوو بـ وااڵبـ
بـــەوێ كەوتبـــا. چەنـــدی بویســـتبایە تێیـــدا دەمایـــەوەو 
خـــواردن و خواردنـــەوەی بەخۆڕایـــی بـــوو. تـــا ئـــەو رادەیـــەی 
كـــە ســـەردەمەكەی جوانتریـــن ســـەردەمی شـــاری ئەربـــل و 

گەشـــاوەترین بـــوو.
موزەفەرەددیـــن لەنـــاو ئـــەو حوكمگێـــڕە گچكانـــەدا تەنیـــا 
نەبـــوو كـــە ئـــەو كارە دیارانـــەی هەبـــێ، بەڵكـــو بێجگـــە لـــەو، 
زۆری دیكـــە هەبـــوون كـــە هەریەكەیـــان لێـــی دەوەشـــێتەوە 
كتێبێكـــی بەتەنیـــا لـــەو بارەیـــەوە لەســـەر دابنـــرێ. ئێمـــە 
لێـــرە –هـــەر بـــۆ نموونـــە- هاوشـــێوەیەكی موزەفەرەددیـــن 
دێنینـــەوە كـــە ئـــەو خزمەتـــە كۆمەاڵیەتیانـــەی پێشكەشـــی 
ــن  ــەوەی موزەفەرەددیـ ــەی لـ ــە نزیكـ ــردووە كـ ــەی كـ گەلەكـ
پێشكەشـــی كـــردوون. ئەویـــش بـــەدری كـــوڕی حەســـنەوەی 
كـــە  مـــردووە  )1014ز(  405ك  لەســـاڵی  كـــە  كوردیـــە 
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حوكمگێـــڕی ســـەر هەرێمـــی ئەلجەبـــەل بـــووە. ئـــەو پیـــاوە 
پارەیەكـــی زەبەالحـــی تەرخـــان كردبـــوو لەخزمەتـــی گـــەل 
ــە  ــوو. لەوانـ ــتیەكانی دانابـ ــاوەن پێداویسـ ــەوەی خـ و دڵدانـ
هەمـــوو حەفتەیـــەك بیســـت هـــەزار درهەمـــی بەســـەر هـــەژارو 
بێوەژنانـــدا دابـــەش دەكـــردو بیســـت هـــەزار درهەمیـــش 
ـــردووی هـــەژارەكان و ســـێ  ـــی م ـــۆ كفنكردن ـــك ب ـــوو مانگێ هەم
ــەدۆزان  ــنگەرو پینـ ــە ئاسـ ــااڵنە دەیدایـ ــەزار دیناریـــش سـ هـ
بـــۆ چاكردنـــەوەی پێـــاڵوی ئەوانـــەی دەهاتنـــە واڵتەكـــەی و 
ـــاڵێكیش  ـــوو س ـــەر. هەم ـــێ بەرامب ـــان ب ـــی واڵخەكانی ناڵكردن
ســـەت هـــەزار دینـــاری بـــۆ هەژارانـــی هـــەردوو شـــارە 
ـــت  ـــەزار مزگەف ـــر لەه ـــارد. پت ـــە دەن ـــەو مەدین ـــە: مەك پیرۆزەك
و خانـــەی ئاوەدانكـــردەوەی دامەزراندبـــوو. ئەگـــەر لەڕێـــی 
ئـــاوی  تێپەڕیبـــا  بەشـــوێنێكدا  لەگەشـــتەكانیدا  خـــۆی 
ــەرباری  ــەوە سـ ــد. ئـ ــێ دادەمەزرانـ ــی لـ ــە، گوندێكـ هەبوایـ
ـــدی  ـــە و پەیوەن ـــرات و ســـەدەقە و چاك ـــە وەكـــو خێ ـــەوەی ك ئ
بەســـتن خەرجـــی دەكـــرد بـــۆ چیـــن و توێـــژە جیـــاوازەكان.
 هـــەر لەســـەربردەی ئـــەو حوكمڕانانـــە، چ خەلیفـــە بـــن 
یـــان ســـوڵتان و پاشـــا و میـــر.. توێـــژەر دەتوانـــێ مادەیەكـــی 
جوانیـــان لەالیەنـــە مرۆیـــی و ئاوەدانكردنـــەوەو زانســـت 
و الیەنەكانـــی دیكـــەش دەربێنـــێ و نیشـــانی بـــدا. بەمـــە 
تـــا رادەیەكـــی زۆر ئـــەو تاریكیـــە تونـــدەی ســـەر مێـــژووە 

سیاســـیەكەمان دەڕەوێنێتـــەوە.
زۆر هـــۆكار یەكیـــان گرتـــووە لەپێگەیاندنـــی موزەفەرەددیـــن، 
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كـــە  رووناكبیـــر  حوكمڕانێكـــی  وەكـــو  پێگەیاندنێـــك 
پێداویســـتیەكانی واڵت و گەلەكـــەی ناســـیوەو جێبەجێـــی 

ــێیانن: ــە سـ ــەو هۆكارانـ ــن ئـ ــردوون. گرنگتریـ كـ
یەكەم: رۆشنبیریە ئایینیەكەی.

دووەم: سەربردەی باوكی.
ــاردە  ــووی لەدیـ ــۆی بینیبـ ــاوی خـ ــەوەی بەچـ ــێیەم: ئـ سـ

شارســـتانیەكانی موســـڵ و حەلـــەب و دیمەشـــق.
ئـــەوەی كـــە تایبەتـــە بەهـــۆكاری یەكـــەم: رۆشـــنبیریە 
ـــن –وەكـــو لەپێشـــەوە لەكاتـــی  ئایینیەكەیەتـــی. موزەفەرەددی
بـــاش  بەشـــێكی  گوتمـــان-  لەپێگەیشـــتنیدا  قســـەكردن 
لەفێربوونـــی ســـەرەتایی لەژێـــر سەرپەرشـــتی موجاهیدەددیـــن 
ــووە  ــردو بـ ــی مـ ــە باوكـ ــەوەش كـ ــاش ئـ ــوو. پـ ــاز بـ قایمـ
میـــری ئەربـــل هـــەر لەفێربـــوون بـــەردەوام بـــوو. دوای 
ـــەر  ـــەرران ه ـــی لەح ـــەی و جێگیربوون ـــی لەئیمارەتەك الدانیش
ـــەردەوام بـــووە. بەردەوامبوونـــی  ـــاری ب ـــتكەوتنی زانی لەدەس
لەدەستخســـتنی زانســـت لـــەوەوە دەزانیـــن كاتێـــك كـــە 
بـــۆ ئەربـــل بایەخـــی بەدانیشـــتن لەگـــەڵ  گەڕاوەتـــەوە 
زانـــاو ئایینـــاس و فەرموودەناســـان داوە. ئیبـــن خەلـــەكان 
لێـــی دەگێڕێتـــەوە كـــە »حـــەزی لەزانســـتی مێـــژوو بـــووەو 
ــە  ــای ئەوەیـ ــەوەش مانـ ــی«)1(. ئـ ــی لێدەزانـ ــی كەمێكـ خۆشـ
ــی  ــتی پەروەردەیەكـ ــێوەیەكی گشـ ــن بەشـ ــە موزەفەرەددیـ كـ

1- البدایة والنهایة، ب11 / ل 353.
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ئایینـــی كـــراوە. ئـــەو پەروەردەیـــەی وای لەموزەفەرەددیـــن 
كـــردووە كـــە لەراســـتیی ئەركەكـــەی وەكـــو حوكمڕانێـــك بـــگا. 
هەروەهـــا زانیبـــووی كـــە حوكمگێـــڕ هـــەر تەنیـــا پیاوێكـــی 
ـــن و  ـــەی ب ـــی حوكمڕانەك ـــك ملكەچ ـــە خەڵ ـــە ك ـــەپێن نی خۆس
ئەویـــش لەپێنـــاو بەرژەوەندیـــی تایبـــەت و ســـوودی خـــۆی 
بیانچەوســـێنێتەوە، بەڵكـــو پێویســـتە حوكمگێـــڕ وەكـــو ئـــەوە 
ـــە  ـــردووە: ك ـــان پێك ـــەی فەرمانی ـــوداو پێغەمبەرەك ـــە خ ـــێ ك ب
ـــان دەكاو  ـــەی حوكمی ـــۆ ئەوان ـــێ ب ـــی دەســـتپاك ب خزمەتكارێك
چاودێریـــی كاروبارەكانیـــان بـــكاو دادپەروەربـــێ لەنێوانیانداو 
رێگەكانـــی خۆشـــگوزەرانی و ژیانێكـــی ســـەربەرزانەیان بـــۆ 
ـــكرا  ـــتنەیدا بەئاش ـــەو تێگەیش ـــن ل ـــكا. موزەفەرەددی ـــان ب ئاس
دیـــارە كـــە كاریگەریـــی قورئـــان و فەرمـــوودە پیرۆزەكانـــی 
ـــی حوكمبەدەســـت دەدەن نەرمونیـــان  لەســـەر بـــووە كـــە هان
بـــن لەگـــەڵ بندەســـتەكانیان و چاودێریـــی بەرژەوەندیەكانیـــان 

بـــن و دادپەروەربـــن لەنێوانیانـــدا.
ئـــەوە  دووەم،  بەهـــۆكاری  تایبەتیشـــە  كـــە  ئـــەوەی 
ســـەربردەی باوكیەتـــی. گومانـــی تێـــدا نیـــە كـــە موزەفەرەددیـــن 
ـــە باوكـــی  ـــووە ك ـــەو سەربردەباشـــەی لەســـەر ب ـــی ئ كاریگەری
ـــی  ـــی قســـەكردنمان لەســـەر باوك ـــۆی بەجێهێشـــتووە. لەكات ب
موزەفەرەددیـــن زانیمـــان كـــە ســـەرباری ئـــەوەی پیـــاوی 
ـــاوی سیاســـەت و كارگێڕیـــش  ـــووە، پی ـــگ و كوشـــتار ب جەن
بـــووە. ســـەربردەكەی لەنـــاو خەڵكـــدا –بەتایبەتـــی لەموســـڵ- 
خزمەتانەمـــان  ئـــەو  هەروەهـــا  بۆنداربـــووە.  و  بـــاش 
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ــو  ــوو وەكـ ــڵی كردبـ ــی گەلـــی موسـ ــە پێشكەشـ ــەوە كـ هێنایـ
بایەخـــدان بەكشـــتوكاڵ و دانانـــی پـــردو قەنتـــەرە لەســـەر 
رووبـــارو جۆگـــەی ئـــاو و بەشـــداربوونی لەباڵوكردنـــەوەی 
ـــت و  ـــەو مزگەف ـــەك قوتابخان زانســـت بەدروســـتكردنی ژمارەی
ـــەردەوام  ـــن ب ـــە كـــە موزەفەرەددی ـــدا نی ـــا)1(. گومانـــی تێ خانەق
ســـەردانی موســـڵی كـــردووە كاتێـــك كـــە لەحـــەرران دادەنیشـــت 
ـــان  ـــوەو پێی ـــی بینی ـــی باوك ـــۆی كارە دیارەكان ـــاوی خ و بەچ
سەرســـام بـــووە. گومـــان لەوەشـــدا نیـــە كـــە لەخەڵكـــی موســـڵی 
بیســـتبووە چـــۆن نـــاوی باوكیـــان بەبـــاش و پێداهەڵگوتـــن 
ـــان  ـــەكەی. گوم ـــەربردە باش ـــەر س ـــاوە لەب ـــەوە هێن و سوپاس
لەوەشـــدا نیـــە كـــە لەگـــەڵ ئـــەو زانـــاو ئاییناســـانەدا 
ـــی  ـــووەو لەوان ـــەوە هەب ـــان بەباوكی ـــە پەیوەندی دانیشـــتووە ك
ــی  ــزو پایەداریـ ــردن لەڕێـ ــكەش دەكـ ــی پێشـ ــە چـ ــوە كـ زانیـ
ئەدەبـــی و مـــاددی. دەڵێـــم گومانـــی تێـــدا نیـــە كـــە ســـەربردەی 
باوكـــی، وەكـــو موزەفەرەددیـــن زانیویەتـــی، كاریگەریەكـــی 
ـــاش. ـــۆ حوكمڕانیەكـــی ب ـــی ب ـــووە لەئامادەكردن گـــەورەی هەب
هەرچـــی هـــۆكاری ســـێیەمە، ئـــەو دیـــاردە شارســـتانیەتانەن 
كە لەموســـڵ و شـــام بینیوینی. ئەوەی كە پشتڕاســـتكراوەتەوە 
ئەوەیـــە كـــە موزەفەرەددیـــن لەنێـــوان موســـڵ و پایتەختەكانـــی 
شـــام و حەلـــەب و دیمەشـــقدا هاتوچـــووی دەكـــرد. پێشـــتر 
گوتمـــان موزەفەرەددیـــن كاریگەریـــی ئـــەو پاشـــماوانەی 

ـــەو شـــوێنەی  ـــاوی ئ ـــە ن ـــاڵ. پاشـــان بووەت ـــی م ـــا وشـــەیەكی فارســـیە بەمان 1- خانەق
ـــدا دادەنیشـــن. ســـۆفیەكان تێی
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ــەو  ــتویەتی لـ ــە بیسـ ــی كـ ــووەو ئەوەشـ ــەر بـ ــی لەسـ باوكـ
سەربردەباشـــەی لەموســـڵ. ئەگـــەر موزەفەرەددیـــن ســـەربردەو 
ـــاردە  ـــەوا دی ـــی، ئ ـــەوە لێ ـــان داوەت ـــی رەنگی ـــی باوك كارەكان
شارســـتانیە گشـــتگیرەكانی موســـڵیش رەنگدانەوەیـــان هەبـــووە 
ـــدو  ـــاو دەوڵەمەن ـــی پاش ـــی هاوكاری ـــە لەئەنجام لەســـەری، ك
گـــەورە فەرمانبەرەكانـــی لـــەو خزمەتانـــەی كـــە پێشكەشـــی 
شـــارو خەڵكەكـــەی كـــردووە دەردەكـــەوێ. هەروەهـــا رۆڵـــی 
زانســـتی نـــاو قوتابخانـــەو مزگەفتەكانـــی بینیـــوە كـــە 
فەرموودەنـــاس  و  لەئایینـــاس  وانەبێـــژەكان  مامۆســـتاو 
گومـــان  دەگوتـــەوە.  بەقوتابیەكانیـــان  زمانناســـەكان  و 
لەوەشـــدانیە كـــە موزەفەرەددیـــن دەچـــووە دانیشـــتنە زانســـتی 
ــنبیریدا  ــی رۆشـ ــك و خانەكانـ ــە لەكۆشـ ــی كـ و ئەدەبیەكانـ
لەالیـــەن زانـــاو ئایینـــاس و فەرموودەنـــاس و ئەدیبانـــدا 
ـــوو.  ـــان دەب ـــێ و گفتوگۆیەكانی ـــادەی دەمەتەق ـــترا. ئام دەبەس
كەوابـــێ رێـــی تێدەچـــێ ئەگـــەر بڵێیـــن موزەفەرەددیـــن ئـــەوەی 
لەموســـڵ بەچـــاوی خـــۆی بینیویـــە كاری تێكـــردووەو هـــەر 

ئـــەو كاریگەریـــەش بـــەرەو ئاڕاســـتە باشـــەكەی بـــردووە.
لەســـەر  موســـڵ  دەگوتـــرێ  كـــە  كاریگەریـــەی  ئـــەو   
حەلەبـــو  كاریگەریـــی  بـــۆ  هەبـــووە،  موزەفەرەددینـــی 
ـــەب و دیمەشـــق پاشـــای  ـــە لەحەل دیمەشـــقیش راســـتە، چونك
عیمادەددیـــن  كـــوڕی  مەحمـــوودی  نورەددیـــن  ئەلعادیـــل 
زەنگـــی هەتـــا ســـاڵی 569ك )1173ز( حوكمڕانیـــی دەكـــردن. 
نورەددینیـــش پیـــاوی شـــەڕو كوشـــتار بوو و لەهەمان كاتیشـــدا 
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ــنبیریەكی  ــوو. رۆشـ ــر بـ ــیی رووناكبیـ ــی سیاسـ حوكمگێڕێكـ
ئایینیـــی قووڵیشـــی هەبـــوو. ئەویـــش لەگـــەڵ زانـــاو ئایینـــاس 
و فەرموودەناســـان دادەنیشـــت و بەشـــێوەیەكی تایبەتـــی 
بایەخـــی بەفەرمـــوودە دەدا تـــا ئـــەو رادەیـــەی كـــە یەكـــەم 
خانـــەی بـــۆ فەرمـــوودە لەدیمەشـــق دامەزرانـــدو دەگوتـــرێ 
ئـــەوە یەكـــەم خانـــەی فەرمـــوودە بـــووە كـــە لەســـەردەمی 
ـــەوەی  ـــن بایەخـــی بەباڵوكردن ـــراوە. نورەددی ئیســـالمدا بنیاتن
زانیشـــتیش داوە لەنـــاو ئەندامانـــی گەلەكـــەی تـــا ئـــەوەی 
گرنگـــی بەمنداڵـــە بێباوكـــەكان داوەو قوتابخانـــەی بـــۆ 
بـــۆ فێربوونـــی زانســـتە ســـەرتاییەكان.  دروســـتكردوون 
هەروەهـــا قوتابخانـــەی بـــۆ فێرخوازانـــی زانســـت لەدیمەشـــق 
ــی  ــن بایەخـ ــا نورەددیـ ــتكردووە. هەروەهـ ــەب دروسـ و حەلـ
بەالیەنەكانـــی دیكـــەش داوە، وەكـــو كشـــتوكاڵ و بازرگانـــی 
ـــی  ـــەڵ هەژاران ـــە لەگ ـــەی ك ـــەو چاكان ـــە. ســـەرباری ئ و هیدیك
ــرد.  ــی نەدەكـ ــین درێغیـ ــردو لەپارەبەخشـ ــدا دەیكـ گەلەكەیـ
موزەفەرەددیـــن كـــە لەنێـــوان هـــەردوو پایتەختـــی حەلـــەب 
و دیمەشـــق هاتوچـــووی دەكـــرد –دوای ئـــەوەی چـــووە ژێـــر 
ــی  ــی نورەددینـ ــەالحەددین- كارە دامەزراوەكانـ ــی سـ خزمەتـ
ــەربردەیەك و  ــە چ سـ ــتەوە كـ ــی دەبیسـ ــی و لەخەڵكـ دەبینـ
ــوو  ــە هەمـ ــووە. ئەوانـ ــدا هەبـ ــی لەحوكمڕانیـ دادپەروەریەكـ
رایاندەچڵەكانـــدو ســـۆزیان دەبزوانـــدو وانـــەی بەســـوودیان 
ـــو  ـــەی وەك ـــەوە واڵتەك ـــە دەگەڕێت ـــەی ك ـــەو كات ـــۆ ئ ـــێ ب دەدای

ــك. حوكمڕانێـ
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موزەفەرەددیــن لەگــەڵ ســەالحەددین ژیابــوو و كاری لەگەڵــدا 
ــۆی  ــوو و بەخ ــەوە هەب ــدی پێی ــەوە پەیوەن ــوو و لەنزیك كردب
دادپەروەریەكــەی لەحوكمگێڕانــدا هەســت پێكردبــوو لەگــەڵ ئەو 
مامەڵــە باشــەی لەگــەڵ خەڵكــداو چاكەكــردن و چاودێریكردنــی 

هــەژاران و هاندانــی زانــاو نزیككردنەوەیــان لەخــۆی.
 بەهەمــوو ئەوانــە موزەفەرەددیــن كار لەهــۆش و گیانــی 
رووناكبیــرو  حوكمگێڕێكــی  كاریگەریانــە  ئــەو  و  كرابــوو 
ــۆ  ــەوەی ب ــە دوای گەڕان ــێ دروســتكردبوو ك ــان ل چاكەخوازی
ــوون،  ــەی زانیب ــتیەكانی گەلەك ــەی پێداویس ــەر ئیمارەتەك س
خەریكــی  ئێمــە  ئەوەتــا  نەدەكــردن.  لــێ  درێغــی  بۆیــە 
روونكردنــەوەی كارە دیارەكانــی موزەفەرەددینیــن كە مێژووی 
ــەر دەكا. ــەی لەس ــل قس ــاری ئەرب ــی ش ــی عارەب كۆمەاڵیەتی
كـــە  بكەیـــن  خزمەتانـــە  لـــەو  قســـە  ئـــەوەی  پێـــش   
دانیشـــتووانەكەی  و  ئەربـــل  بـــۆ شـــاری  موزەفەرەددیـــن 
كـــردووە لەبنیاتنـــان و ئاوەدانكردنـــەوە، كورتەیـــەك لەســـەر 
جوگرافیـــای ئەربـــل و مێـــژووە كۆنەكـــەی دەگێڕینـــەوە:

شـــاری ئەربـــل بەقـــەد مێـــژوو كۆنـــە، نـــاوە كۆنەكەشـــی 
ـــال« هاتـــووە.  ـــە »ئەرب ـــی ب ـــاو ئیســـكلۆپیدیای بەریتانیای لەن
ــاڵی  ــە لەسـ ــووە كـ ــەڕەوە وەرگرتـ ــەو شـ ــی لـ ــەو ناوەشـ ئـ
331ی پێـــش زاییـــن لەنێـــوان ئەســـكەندەری گـــەورەو داریـــۆش 

و كۆدۆمانـــۆس روویـــداوە)1(. 

1- Encyclopaedia Britanica، vo; 2 p 223.
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لەئینســـایكلۆپیدیای ئیســـالمیدا نـــاوە كۆنەكـــەی –وەكـــو 
لـــەو نەخشـــاندنە بابلیـــە ئاشـــووریانەوە هاتـــووە كـــە بەپیتـــی 
بزمـــاری نووســـراون- »ئەربیلۆ«یـــە. بـــەاڵم ناوەكـــەی 
لەنەخشـــە فارســـیە كۆنەكانـــی كـــە ئەوانیـــش بەپیتـــی بزمـــاری 
لەگـــەڵ  ئینســـاكلۆپیدیایەكە  »ئەربیرا«یـــە.  نووســـراون 
ــە  ــەوەی كـ ــەوە لـ ــی یەكدەگرنـ ــایكلۆپیدیای بەریتانیایـ ئیسـ
ناوەكـــەی »ئەربـــال« بـــووە لـــەو رۆژەوەی كـــە شـــەڕەكەی 

ــداوە)1(.  ئەســـكەندەری گـــەورە رویـ
بـــەاڵم لەســـەردەمی ئیســـالمیدا بەنـــاوی »ئەربـــل« ناســـراوە. 
لـــەالی جوگرافیانـــاس و مێژوونووســـە موســـڵمانەكانیش هـــەر 
ــم  ــووە. لەفەرهەنگـــی »معجـ ــەوە هاتـ ــاو و دەربڕینـ ــەو نـ بـ
ــدا بـــەو شـــێوەیە نووســـراوە: »اربـــل«  البلـــدان«ی یاقووتـ
ئەوجـــا ناوەكـــە بەپیـــت و بزوێنـــەكان روون دەكاتـــەوەو 
ـــێ  ـــرەی بەتەن ـــی بەژێ ـــرە، پاشـــان وەســـتان، بێ ـــێ: بەژێ دەڵ

و پیتـــی الم.
نەریتـــی مێژوونـــووس و جوگرافیاناســـە موســـڵمانەكان 
ــوێن و  ــاوی شـ ــەوەی نـ ــەر گەڕاندنـ ــووە لەسـ ــتبوون بـ رشـ
شـــتەكان بـــۆ بنەچـــەو هۆكارەكانیـــان. بۆیـــە دەبینیـــن 
ـــموعی  ـــان: ئەلئەس ـــە لەجوگرافیاناس ـــەر یەك ـــووت رای ه یاق
و ئەلفیـــرا دێنێتـــەوە لەســـەر هـــۆی ناونانـــی ئـــەو شـــارە 
بـــەو نـــاوەوە. ئەلئەســـموعی دەڵـــێ: ئەگـــەر ناوەكـــە عارەبـــی 

1- دائرة المعارف االسالمیة، مادە: اربل.
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ـــە  ـــە ك ـــە جـــۆرە درەختێك ـــووە ك ـــەوە هات ـــە رەبل ـــەوا ل ـــێ، ئ ب
ـــێ  ـــەوز بەب ـــی س ـــن دەڕوا، گەاڵیەك ـــێ و هاوی ـــارد دەب رۆژ س
ـــرد،  ـــی ك ـــە تەرەبل ـــرێ زەویەك ـــن دەردەكا. دەگوت ـــاران باری ب
ـــرێ  ـــەوە دەك ـــەر ئ ـــەر لەس ـــە. ه ـــی تێدای ـــتا رەبەل ـــە هێش وات
ـــێ:  ـــە دەڵ ـــی ئەلفیرای ـــێ. هەرچ ـــەوەوە وەرگیراب ـــل« ل »ئەرب
ئەلریبـــال، رووەكـــی زۆر درێـــژو پێچاوپێچـــە. دەبـــێ ئـــەو 
خاكـــە لەهەندێـــك ســـاڵدا وا رێككەوتبـــێ كـــە بەپیـــت و ســـەوز 
بـــووە كـــە وای لێكـــردوون بـــەو نـــاوەی ناوبنێـــن. ئەوجـــا 
بـــەردەوام بـــووە، وەكـــو ئـــەوەی لەناونانـــی مانگـــەكان 
كردوویانـــە، هـــەر مانگـــەو بـــەو ناوەیـــان كـــردووە كـــە لەگـــەڵ 
وەرزەكـــەدا رێـــك دەكـــەوێ لەگەرمـــاو ســـەرما. ئەوەتـــا 
ـــادی( لەشـــەختەو بەســـتەڵەكی ســـاردو بەســـتنی  ـــاوی )جەم ن
ئـــاوەوە هاتـــووە. هـــەردوو »رەبیع«ەكـــەش لەڕۆژانـــی هاویـــن 
ــرەوە هاتـــووە.  ــاك لەخێروبێـ ــفربوونی خـ و )صفـــر( لەسـ
ـــەك  ـــە ی ـــووەو لەتاك ـــاوەی لەیـــەك دووردا ب ـــەكان لەم ناونان
ســـاڵدا نەبـــووە. ئەگـــەر لەیـــەك دانـــە ســـاڵ بوایـــە ئـــەوا 
ئاســـتەم بـــوو كـــە »جەمـــادی« بـــێ كـــە مەبەســـتیان بەســـتنی 
ـــەكان  ـــدە –دوای بەهـــار، پاشـــان كات ـــاو و ســـارمایەكی تون ئ

گـــۆڕاون و ئـــەو ناوانەیـــان هـــەر پێـــوە مـــاوە)1(.
بـــەاڵم مێژوونووســـە كۆنـــەكان، ئەوانیـــش هـــەر بـــەو 
نـــاوەی »ئەربـــل« ناویـــان هێنـــاوە. ئیبـــن ئەلئەســـیر 

1- معجم البلدان، مادة: اربل.
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لەكتێبەكـــەی »الكامـــل فـــی التاریـــخ« و ئیبـــن كەســـیر 
ــن  ــخ« و ئیبـ ــی التاریـ ــە فـ ــە والنهایـ ــەی »البدایـ لەكتێبەكـ
خەلـــدوون لەمێژووەكـــەی و هیدیكـــەش. خەڵكـــی ئـــەوڕۆی 

ــن. ــاوی دێنـ ــل« نـ ــە »ئەربیـ ــش بـ عێراقیـ
هەرێمـــی ئەربـــل دەكەوێتـــە ســـەر بەرزاییەكـــی پێدەشـــتی 
ــل  ــاری ئەربـ ــەاڵم شـ ــت، بـ ــی نیمچەتەخـ ــتكردی بەپیتـ دەسـ
بەخـــۆی دەكەوێتـــە ســـەر گردێكـــی بـــەرزی فراوانـــی نـــاو ئـــەو 
بەرزاییـــە)1(. پێدەشـــتەكە دەكەوێتـــە نێـــوان هـــەردوو رووبـــاری 
زێـــی گچكـــەو زێـــی گـــەورە، كـــە دوو رووبـــارن دەكەونـــە ســـەر 
ـــەوە  ـــژ دەبێت ـــداد درێ ـــەرەو بەغ ـــڵەوە ب ـــەی لەموس ـــەو رێگەی ئ
كـــە بەیەكگەیشـــتنی ئـــەو دوو رێگایەیـــە كـــە لەبەرزاییەكانـــی 

ـــن.  ـــەوە دێ ئێران
و  هـــەردوو شـــاری موســـڵ  نێـــوان  دەكەوێتـــە  ئەربـــل 
بەغـــداد، بـــەاڵم لەموســـڵ نزیكتـــرەو دەكەوێتـــە باشـــووری 
ـــی  ـــی خەماڵندن ـــڵ، بەپێ ـــەو و موس ـــوان ئ ـــی و لەنێ رۆژهەاڵت
كۆنـــی عارەبـــان، مـــاوەی دوو رۆژە رێیـــە یـــان دەكاتـــە 
80 كیلۆمەتـــر بەپێـــی پێوانـــەی ئـــەوڕۆ و لەنێـــوان ئـــەو و 
ــەكان. ــۆ كاروانـ ــە بـ ــت رۆژە رێیـ ــاوەی حەفـ ــش مـ بەغدادیـ

ئەلئەكـــرادو  جەبـــەل  لەباكـــووڕەوە  ئەربـــل  شـــاری 
ـــە  ـــەی دەگات ـــە بەرزاییەك ـــرداغ« ك ـــەل »دەمی ـــەرۆژاوای جەب ل
ـــی »دەرددوان  ـــووڕی رۆژهەاڵت ـــەاڵت و باك ـــێ و لەڕۆژه 1600 پ

1- دائرة المعارف االسالمیة، مادة اربل.
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ــووری  ــەزوان داغ« و لەباشـ ــەوە »زڕجـ داغ« و لەباشووریشـ
رۆژاوای دەشـــتایی »شـــەمەملك = شـــەمامك«ە كـــە نزماییەكـــە 

بـــەرەو رووبـــاری زێـــی گـــەورە درێـــژ دەبێتـــەوە.
 لەبـــەر ئـــەوە هەرێمـــی ئەربـــل لەكۆنـــەوە بریتـــی بـــووە 
لەگۆمێكـــی بەپیـــت كـــە لـــەو چوارچیایـــەی دەوروپشـــتیەوە 
ـــی زۆرو دارو كشـــتوكاڵی  ـــووەو بەمـــەش ئاوێك ـــۆ هات ـــاوی ب ئ
ــا  ــەلمێنێ: ئەوجـ ــرا دەسـ ــەكەی ئەلفیـ ــەوە قسـ ــووە. ئـ هەبـ
ـــك  ـــە لەهەندێ ـــوو چونك ـــە دانەخراب ـــەو چیایان ـــە ب ـــەو گۆم ئ
الی نەوراییـــەو ئـــەو نەوراییانـــەش وەكـــو رێچكـــە بـــۆ ئەربـــل 
ـــەی و  ـــی پێگەك ـــارەكە بەپێ ـــێ ش ـــرەوە دەب ـــوون. لێ بەكارهات
بەپیتیەكـــەی شـــوێنی یەكگرتنـــەوەی زۆر رێگایـــان بووبـــێ 
و گرنگترینیـــان ئـــەو دەشـــتاییەیە كـــەوا دەكا پێداڕۆیشـــتن 

لەنێوانـــی ئـــەو و موســـڵدا زۆر ئاســـان بـــێ.
 لەبـــەر ئـــەوە شـــاری ئەربـــل شـــوێنی یەكگرتنـــەوەی 
زۆر رێـــگای كاروانـــان بـــووە. وێســـتگەیەكی بازرگانـــی 
گرنـــگ بـــووە. رێـــگا كۆنەكـــەی كاروانـــەكان لەبەغـــداوە 
ـــوون  ـــەڕی و لە«ئاڵت ـــدا تێدەپ ـــردو بەكەركووك ـــتی پێدەك دەس
ـــوو.  ـــۆ موســـڵ دەچ ـــەوە ب ـــل و لەوێش ـــۆ ئەرب ـــرو«وەوە ب كۆپ
ئـــەوەش كورتتریـــن رێگەیـــە لەنێـــوان بەغـــداو موســـڵ. 
پێشـــتر هەمـــان ئـــەو رێگایـــە بابلـــی بەشـــاری نەینـــەوا 
دەبەســـتایەوە كـــە بەئەربلـــدا دەڕۆیـــی. لەئەربلـــەوە دوو 
رێـــگا جودادەبنـــەوە كـــە بـــەرەو رۆژهـــەاڵت و باكـــووڕ 
ــڕن و  ــاخەكان دەبـ ــاو شـ ــی نـ ــەی پێچاوپێچـ دەڕۆن و رێچكـ



392

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

ــدووزدا  ــان بەڕاوەنـ ــان دێ. یەكەمیـ ــان كۆتاییـ لەئازەربایجـ
لەباكـــووری رۆژهـــەاڵت و ئەویدیكـــە بەســـنجاق خـــۆی 

دەڕوا)1(. لەڕۆژهەاڵتـــدا 
لـــەو ســـەردەمەی كـــە باســـی لێـــوە دەكەیـــن، واتـــە 
ــل لـــەڕووی  ســـەردەمی موزەفەرەددیـــن و پێشـــتریش، ئەربـ
كشـــتوكاڵیەوە كەمتـــر بەپیـــت بـــووە لـــەوەی كـــۆن و درەختـــی 
تێـــدا نەمابـــوو و باخچـــەی نەبـــووە، بۆیـــە میـــوەكان 
ـــۆ  ـــەی ب ـــەاڵم خاكەك ـــات، ب ـــۆی دەه ـــێوە ب ـــی دراوس لەواڵتان
ـــارە  ـــەو ش ـــتن ل ـــەو رس ـــی لۆك ـــەو چاندن ـــم باش ـــی گەن چاندن
ـــتەوفی  ـــەدەاڵ مس ـــی حەم ـــی فارس ـــەردەكەوێ. جوگرافیاناس س
بـــەو لۆكەیـــەی هەڵگوتـــووە كـــە لەدانـــراوە جوگرافیاییەكـــەی 
»نزهـــەت ئەلقلـــووب« نـــاوی هێنـــاوە، كـــە –واتـــە كتێبەكـــە- 
بەزمانـــی فارســـیە. كشـــتوكاڵی ئاودێـــر پشـــت بەئـــاوی 
ــە  ــك نیـ ــل رووبارێـ ــە لەئەربـ ــتێ چونكـ ــر زەوی دەبەسـ ژێـ
بەدرێژایـــی ســـاڵ بـــڕوا، بەڵكـــو ئـــاوی تەنیـــا لەڕێـــی بارانـــی 
زســـتانانەوە بـــۆ دێ و لـــەو دەشـــتەیدا چەنـــد رووبارێكـــی 
ـــە  ـــەو رووبارۆچكان ـــەن و پاشـــان ئ ـــڕ دەك ـــەكان پ ـــە جۆگ گچك

وشـــك دەكـــەن)2(.
*  *  *

1- دائرة المعارف االسالمیة، مادة اربل.
2- دائرە المعارف االسالمیە، مادە اربل. معجم البلدان، مادە اربل
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 گرنگیــی ئەربــل لەمێــژووی كۆنیــدا دەگەڕێتــەوە –وەكــو 
لەئینســكلۆپیدیای ئیســالمیدا هاتــووە- بــۆ ئــەو ســەردەمەی كــە 
ئەكمینیــەكان)1( كردبوویانــە بــارەگای پەرســتگایەكی بەناوبانگ 
بــۆ خواوەنــدی عەشــتەرووت. ئەو پەرســتگایە وەكــو كەعبەیەكی 
ئایینــی بــوو بــۆ واڵتــی ئاشــووریەكان و وەكــو شــاری »دلفــی« 
بــوو لەالیــەن واڵتــی یۆنانــی بتپەرســت. هەروەهــا بــەوەش 
ناوبانگــی دەركردبــوو كە شــوێنی بەیەكگەیشــتنەوەی كاروانانە. 
تەنیــا بەهــۆی ئــەو پێگــە زۆرباشــەی بــووە كــە لەنــاو هەمــوو 
شــارە بەناوبانگەكانــی ئاشــووریەكاندا خۆی و نــاوی بەدرێژایی 
ســەردەمەكان تــا ئەوڕۆكــە ماوەتــەوە كــە وای لێكردبــوو ببێتــە 

شــوێنی بەیەكگەیشــتنەوەی رێــگای كاروانچیــان.
هـــەردوو  نێـــوان  دەكەوێتـــە  كـــە  ئەربـــل  شـــارەی  ئـــەو 
ـــە  ـــووە ك ـــە ب ـــەو هەرێم ـــی ئ ـــەوە گوندێك ـــەر لەكۆن ـــەكان، ه زێی
لەباكـــوور و باشـــوورەوە ئـــەو دوو زیێیـــە دەبنـــە ســـنووری. 
لەكۆنـــدا هەرێمەكـــە بەنـــاوی پایتەختەكـــەی ناودەنـــرا و پێـــی 
دەگوتـــرا »ئەربلیتـــس«Arbilitis واتـــە هەرێمـــی ئەربـــل. پاشـــان 
لەســـەردەمی عارەبانـــدا نـــاوی لێنـــرا هەرێمـــی دووزێیەكـــە )دوو 
 Adiabene ـــن«ە ـــدا »ئەدیابی ـــەش لەبنەڕەت ـــەو ناونان زاب(. ئ
)پیتـــی دالەكـــە پشـــتگوێ خـــراوەو بووەتـــە زای( كـــە هەمـــان 
ـــاوە  ـــان ن ـــەكان ناوی ـــە جوگرافیاناســـە عارەب ـــە ك ـــەو هەرێمەی ئ

خاكـــی ئەربـــل.

1- فەرمانڕەوایی ئەكمینیەكان لەساڵی 553 پێش زایین دەستی پێكردووە.
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ـــش زاییـــن، لـــەوێ  ـــی پێ ـــەتەی دووەم ـــوەی دوایـــی س لەنی
شانشـــینێكی گچكـــە پەیدابـــوو توانـــی بەدرێژایـــی حوكمگێڕانـــی 
ــا  ــزێ. هەروەهـ ــۆی بیپارێـ ــتی خـ ــكانیەكان)1( لەبندەسـ ئەشـ
ـــان  ـــانیەكان)2( حوكمگێڕەكانی ـــی ساس ـــەردەمی حوكمڕانی لەس
ـــی  ـــەربەخۆ حوكمڕانی ـــاوازدا س ـــاوەی جی ـــد م ـــان لەچەن توانی
بكـــەن، لەوانـــە »قـــرووغ« كـــە قەاڵتـــی »مەلقـــا«ی نزیـــك 
ئەربلـــی كـــردە بنكـــەی خـــۆی كـــە لەســـاڵی 358دا شـــەهید 
ــۆی  ــاپووری دووەم بەهـ ــی شـ ــەردەمی حوكمڕانیـ ــوو لەسـ بـ

ـــان. ـــی بەدی بوون
 ئەربـــل هـــەر لەســـەردەمی یەكەمـــی هاتنـــی ئایینـــی 
دیانـــەكان چـــووە نـــاو ئـــەو ئایینـــەوە. پاشـــان بـــووە 
بنكەیـــەك بـــۆ بزووتنـــەوەی بەدیانكردنـــی هەرێمـــی ئەدیابیـــن 
و هەرێمەكانـــی دراوســـێی. هـــەر لەســـەردەمێكی كۆنـــدا 
ــەو  ــەزرا. ئـ ــدا دامـ ــقفیە( تێـ ــینی )ئەسـ ــی قەشەنشـ بنكەیەكـ
ـــوان دوو  ـــەی نێ ـــەو هەرێم ـــا ئ قەشەنشـــینە لەســـەرەتادا تەنی
ـــا  ـــان لێن ـــامێ ناوی ـــی ش ـــان خەڵك ـــۆوە، پاش ـــەی گرتب زێیەك
ــان  ــل یـ ــینی ئەربـ ــان قەشەنشـ ــاب« یـ ــینی »حدیـ قەشەنشـ
ـــەو  ـــە ئ ـــەوەی ك ـــڵە ب ـــی موس ـــی نزیك ـــە گوندێك ـــەززە« )ك »ح

دوو شـــارە بـــارەگای قەشەنشـــینەكەن)3(.

1- بە پارسیەكانیش ناسراون كە لەساڵ 248 تا 211 زایین.
2- لەساڵی 310 زایینی حوكمی فارسیان كرد بۆ ماوەی 69 ساڵ.

3- دائرة المعارف االسالمیة، مادة اربل.



395

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

ــووە  ــل بـ ــی، ئەربـ ــی زایینـ ــەتەی پێجەمـ ــەرەتای سـ لەسـ
ـــەواوی  ـــوو ئاشـــووری راســـتەقینە بەت ـــە هەم ـــەك ك پاتریاركی
ســـەر بـــەو بـــوون. قەشەنشـــینی نەینـــەوا یـــان ئاشـــوور تەنیـــا 
لەســـەردەمێكی درەنگـــدا لـــەو پاتریاركیـــە جـــودا بوونـــەوە 

ـــەربەخۆ)1(. ـــینێكی س ـــە قەشنش ـــی ببێت ـــەوەی دوای ـــۆ ئ ب
 *  *   *

ــراق  ــڵمانەكان عێـ ــە موسـ ــەی كـ ــل، لەوكاتـ ــا ئەربـ ئەوجـ
و فارســـیان لەشـــەڕەكانی یەكەمـــدا گـــرت، چـــووە ژێـــر 
ـــی  ـــڵمانیی و عەرەبایەتی ـــەر موس ـــالم و ه ـــی ئیس فەرمانڕەوای

مایـــەوە تـــا ئەوڕۆكـــە.
*  *  *

ــان  ــل هەموویـ ــی ئەربـ ــی هەرێمـ ــتوانی بەرزاییەكانـ دانیشـ
بەرزاییەكـــە  رووی  لەســـەر  گوندەكانیـــان  كـــوردن. 
باڵوبوونەتـــەوەو هـــەر لەوكاتـــەوەی چووینـــە نـــاو ئایینـــی 
ــە  ــردووە كراونەتـ ــەوە كـ ــان بەعارەبانـ ــالم و پەیوەندیـ ئیسـ
ـــوردن و  ـــان ك ـــل زۆرینەی ـــودی ئەرب ـــتووانی خ ـــارەب. دانیش ع
ـــۆزە  ـــەو دوو ه ـــەن. ئ ـــی و حەكەمی ـــۆزی هەزبان ـــەردوو ه لەه
ــی  ــەتەی چوارەمـ ــی زایینیەوە)2()سـ ــەتەی دەیەمـ ــەر لەسـ هـ
كۆچـــی( شـــەڕیان لەســـەر دەســـەاڵتی ئـــەو شـــارە بـــووە.

بەشـــێوەیەكی گشـــتی كـــوردەكان بـــەوە ناســـراون كـــە پیـــاوی 

1- دائرة المعاف االسالمیە، مادة اربل.
2- دائرە المعارف االسالمیە، مادە اربل.
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شـــەڕ و كوشـــتارن. لەناویانـــدا پاڵەوانـــی ئەوتـــۆ هەڵكەوتـــووە 
كـــە خزمەتـــی زۆری ئیســـالمی كـــردووە لەگۆڕەپانەكانـــی 
ـــا ئێســـتاش ســـەربردەی ســـەالحەددینی  ـــەش. ت شـــەڕ و هیدیك
ئەیووبـــی، كـــە بەبنەچـــە كـــوردی رەســـەنەو كراوەتـــە 
عـــارەب، خەڵـــك تـــا ئەوڕۆكـــەش نـــاوی دێنـــن. گومانیـــش 
ـــە شـــەڕی  ـــەو ســـوپایەی ك ـــن ئ ـــە موزەفەرەددی ـــە ك ـــەوەدا نی ل

ـــەی دروســـتكردبوو. ـــەو كوردان خاچپەرســـتانی پێكـــرد ل
بـــەاڵم كـــوردەكان بـــەوە ناســـراون كـــە زۆر كێشـــە بـــۆ 
فەرمانڕەوایـــەكان دروســـت دەكـــەن، یـــان بـــۆ ســـوڵتان، 
وەكـــو میســـعەری كـــوڕی مهەلهەلـــی ئەدیـــب دەڵـــێ. 
یاقـــووت كـــە پێناســـەی شـــاری شـــارەزوور دەكا لێـــی 
ـــە  ـــام لەكێش ـــن و ت ـــەی »سەركێش ـــە خەڵكەك ـــەوە ك دەگێڕێت
دەكـــەن و سەركێشـــیان پـــێ خۆشـــە«. میســـعەر لەپێـــش 
ــەی  ــەوە قسـ ــێ: »ئـ ــووت دەڵـ ــە یاقـ ــووە بۆیـ ــووت بـ یاقـ
ـــە  ـــەوە بۆی ـــو ئ ـــە، بەڵك ـــتا نی ـــی ئێس ـــعەرە ه ـــی میس كۆتای
دێنینـــەوە كـــە بزانـــێ بەگۆڕانـــی كات چ بەســـەر خەڵكەكـــەی 
و ئـــەو رووداوانـــەی لەگێڕانـــەوەو گواســـتنەوەیدا هاتـــوون، 
ـــن  ـــی موزەفەرەددی ـــر ركێف ـــەوڕۆ لەژێ ـــە ئ ـــەو واڵت ـــە ئ چونك
ـــترین  ـــل لەباش ـــی ئەرب ـــی خاوەن ـــوڕی عەلی ـــورووی ك گۆگب

گوێڕایەڵـــی دان«)1(. 
*  *  *

1- معجم البلدان، مادە شهرزور.
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ـــی  ـــە پێ ـــل مزگەفتێك ـــی ئەرب ـــالمیە كۆنەكان ـــماوە ئیس لەپاش
دەگوتـــرێ مزگەفتـــی ئەلكـــەف »ناولـــەپ«. ئـــەو ناوەشـــی 
بۆیـــە لێنـــراوە چونكـــە بەردێـــك هەیـــە ناولەپـــی مرۆڤـــی 
ـــوارەم  ـــەی چ ـــی خەلیف ـــەوە ناولەپ ـــرێ ئ ـــە دەگوت ـــەرە ك لەس
عەلـــی كـــوڕی ئەبوتاڵیبـــە، بـــەاڵم ئـــەو لێكدانەوەیـــە 
راســـت نیـــە چونكـــە زۆر مزگەفتـــی دیكـــە هەیـــە لەعێـــراق 
و فـــارس كـــە لەســـەر بەردەكانیـــان ئـــەو جـــۆرە ناولەپـــە 
ـــەپ  ـــە بەناول ـــەی ك ـــەو مزگفتان ـــدا ئ ـــەڵ ئەوەش ـــە)1(. لەگ هەی
ــەو  ــە ئـ ــن چونكـ ــیعە نیـ ــی شـ ــان هـ ــراون هەموویـ پیرۆزكـ
ـــوننی  ـــی س ـــداد مزگەفتێك ـــك بەغ ـــەف(ی نزی ـــەی )ئەلك مزگەفت
بـــووەو بـــۆ ئـــەوە دروســـت كـــراوە كـــە هاوتـــای مزگەفتـــی 

)بوراســـا(ی شـــیعان بـــێ.
*  *  *

پاشـــان ئەربـــل دەچێتـــە ژێـــر حوكمڕانیـــی بنەماڵـــەی 
بەكتەكیـــن: زەینەددیـــن عەلـــی –ســـەرۆكی خانـــەوادە- و 
زەینەددیـــن یوســـف و موزەفەرەددیـــن گۆگبـــورو. ئەوجـــا چ 

ــەاڵتیان؟ ــر دەسـ ــووە ژێـ ــە چـ ــدا كـ ــارەكە روویـ لەشـ
ــاژە  ــە ئامـ ــتێك نیـ ــی، شـ ــن عەلـ ــەردەمی زەینەددیـ  لەسـ
ــان و ئاوەدانكردنـــەوەی  بـــۆ پاشـــماوەیەكی بـــكا لەبنیاتنـ
ـــەر  شـــارەكە. لەوانەیـــە دەســـتی چاكســـازیی نەگەیشـــتبێ لەب
دووری لێـــی و بەســـەربردنی هەمـــوو ژیانـــی لەشـــاری موســـڵ 

1- دائرە المعارف االسالمیە، مادە اربل.
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كـــە لەخزمەتـــی پاشـــایەكانی بـــووە، وەكـــو باســـمان كـــرد 
ـــاو شـــاری  ـــەر لەن ـــی لەچاكســـازیدا ه ـــە چااڵكیەكان ـــەر بۆی ه
موســـڵ بـــووە. ئەوەشـــمان ئەوكاتـــە باســـكرد كـــە لەبەشـــی 

ـــا. ـــان هێن ـــەدا ناوم ـــەو كتێب ـــی ئ دووەم
هەروەهـــا بەڵگەیـــەك نیـــە زەینەددیـــن یوســـف كـــە دوای 
باوكـــی ئیمارەتەكـــەی وەرگـــرت كارێكـــی دروســـتكردن و 

ــێ. ــارە كردبـ ــەو شـ ــەوەی لـ ئاوەدانكردنـ
هەرچــی موزەفەرەددینــە ئــەوا لــەو بوارەدا زۆر دەســتی درێژ 
بــووە. مێژوونووســەكان ئــەو ئاوەدانكردنــەوەو بنیاتنانــە 
زۆرانــەی كــە كردوویەتــی هەموویــان تۆماركــردووە تــا ئــەو 
رادەیــەی كــە هاوســەردەم و هیدیكــەش پێــی سەرســام بــوون، 
بەجۆرێــك كــە دەیانگــۆت ئەربــل لەنزیــك ســاڵی 600 كۆچــی 
)1203ز( گەیشــتبووە ئەوپــەڕی مەزنیــی. ئــەو بنیاتنانــەی كــە 
موزەفەرەددیــن لەســەر ئــەو گــردەی كــە شــارەكەو قەاڵتەكــەی 
جێــی  كــە  لەجوانــی  كردبــوو  گــردە  لــەو  وای  لەســەرە 
سەرســامیی بینــەران بــووە. وای لــەو گــردە كردبــوو كە مرۆڤ 
ــر دەیبنــی. هەرچــی قەاڵتەكەشــە  لەدووریــی چەنــدان كاتژمێ
ئــەوا هیچــی لەجوانیــی هــەردوو قەاڵتــە بەناوبانگەكــەی 
حیمــس و حەلــەب كەمتــر نەبــوو، بگــرە لەگەورەییــدا پێــش 

ــوو)1(. ئەوانیــش كەوتب
 گوتمــان كــە شــارەكە دەكەوێتــە ســەر گردێكــی بڵنــدو 

1- دائرة المعارف االسالمیة، مادة اربل.
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فراوانــی نــاو بەرزاییەكــەو حوكمگێڕەكانــی پێشــتری ئەربــل 
كــە  دەدا  بایەخیــان بەبەشــی ســەرەوەی گردەكــە  تەنیــا 
قــەاڵت و خانــوو و بــازاڕ و مزگەفتــی لێبــوو. واتــە ئــەو 
ــی  ــەاڵم بەشــی خوارێ ــە، ب ــوو گردەك ــەی هەم بەشــە ئاوەدان
كــە قــەدی گردەكەیــە پشــتگوێ خرابــوو و حوكمڕانــەكان 
بایەخیــان پــێ نــەدەدا. كــە موزەفەرەددیــن هــات گرنگیەكــی 
زۆری بــەو بەشــەی خــوارەوەی دا و بەجوانــی ئاوەدانــی 
كــردەوە. لەئەنجامــی ئــەو چااڵكیــە كۆمەاڵیەتیانــەی كــە 
موزەفەرەددیــن كــردی ژمــارەی دانیشــتووانی زۆرتــر بــوو 
بــەوەی لەواڵتانــی دراوســێیەوە خەڵــك بــۆی هاتــن، پــاش 
ئــەوەی ژیــان تێیــدا خۆشــبوو و بــەو سیاســەتە باشــەی 
موزەفەرەددیــن و دادپەروەریــی لەحوكمڕانیــدا زانراو هاندانی 
بــۆ زانایــان. ئەوەبــوو لەقەدپاڵــی گردەكە خانوو دروســتكراو 
ــا  ــەوە. هەت ــدان كران ــازرگان و الی ــۆ ب ــەری ب ــازاڕ و قەیس ب
ئــەو بەشــەی بــووە بنكەیــەك بــۆ بزووتنەوەیەكــی بازرگانیی 
ــەوە  ــان و ئاوەدانكردن ــەوەی بنیاتن ــان بزووتن ــەورە. پاش گ
پەلــی هاویشــت و فــراوان بــوو تــا لەشــوورە كۆنەكــەی شــار 

ــەوە. ــی پەڕی ــژی و پان ــراوان لەدرێ ــی ف بەماوەیەك
شــارەكە بــووە گرنگتریــن شــار لەنــاو هەرێمەكــەدا. ئەوجــا 
زۆر لەدانیشــتووانی واڵتــە دراوســێیەكان هاتنــە نــاوی و 

ــتەجێبوون)1(. ــدا نیش تێی

1- دائرة المعارف االسالمیة، مادة: اربل.
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 یاقووتـــی خاوەنـــی كتێبـــی موعجـــەم ئەلبولـــدان كـــە 
هاوســـەردەمی موزەفەرەددینـــە، ســـەردانی ئەربـــل دەكاو 
باســـی قەدپاڵـــی قەاڵتەكـــەی دەكا –ئـــەو بەشـــەی كـــە 
موزەفەرەددیـــن ئاوەدانـــی كردۆتـــەوە- و دەڵـــێ: »لەســـەردەمی 
ـــن  ـــەورەی پانوبەری ـــە شـــارێكی گ ـــەو قەاڵت ـــەدی ئ ـــەدا لەق ئێم
كـــوڕی  گۆگبـــورووی  موزەفەرەدینـــی  میـــر  كـــە  هەیـــە 
ـــوورەی  ـــەوەو ش ـــی كردۆت ـــی ئاوەدان ـــك عەل ـــن كوچ زەینەددی
ـــدووە.  ـــۆ دامەزران ـــەریی ب ـــازاڕ و قەیس ـــتكردووەو ب ـــۆ دروس ب
بەخـــۆی لێـــی دانیشـــتووەو هـــەر لەخـــۆی دێ و جێـــی 
لێترســـانەو بەرەنـــگاری پاشـــایان بووەتـــەوەو بەجوامێـــری 
و زۆری ئەزموونـــی لێیبردوونەتـــەوە تـــا ئـــەو رادەیـــەی 
ـــەوەو  ـــەوە. بـــەوەش تەنیشـــتەكانی نـــزم بووین ـــی دەپەنگێن لێ
ـــوون  ـــر ب ـــدا جێگی ـــان تێی ـــردووەو زۆرینەی ـــان تێك ـــدە رووی الی

تـــا بووەتـــە شـــارێك لەشـــاران«)1(.
موزەفەرەددیـــن لەئەربـــل مزگەفتێكـــی گـــەورەی دروســـتكرد 
ـــێ.  ـــێ دەب ـــەی 503 پ ـــە بەرزیەك ـــی هەی ـــی جوان ـــە منارەیەك ك
چواردەورەكەشـــی دەگاتـــە 48 پـــێ و لەســـەر منارەكـــەی نـــاوی 

ـــن نووســـراوە.)2( موزەفەرەددی

1- معجم البلدان، مادە اربل..
2- دائرە المعارف االسالمیە، مادە: اربل.
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كۆمەڵگەی موزەفەرەددین
موزەفەرەددیـــن  كـــە  زانیمـــان  پێشـــەوە  لەوانـــەی   
ئـــەو  گوتمـــان  گۆشـــكرابوو.  ئایینـــی  بەپەروەردەیەكـــی 
ـــتیدا  ـــی گش ـــوو لەژیان ـــادەی كردب ـــی ئام ـــەروەردە ئایینیەش پ
ـــەی  ـــەو گۆشـــكردنە ئایینی ـــەر ئ ـــاش. ه ـــی ب ـــە حوكمڕانێك ببێت
كاری لەژیانـــی تایبەتیشـــی كردبـــوو. لەبـــەر ئـــەوە زۆر 
موڵكداریـــەوە  و  ئیمـــارەت  لەڕووكارەكانـــی  دووربـــوو 
وەكـــو لەجلوبەرگـــی بـــاش و خواردنـــی بەتـــام و خانـــووی 
بـــەرز و كـــەژاوەی خۆدەركێشـــان ومەزنـــدا دەردەكـــەوێ. 
ـــوو.  ـــدان دەچ ـــۆفی و زاهی ـــی س ـــەی زۆر لەژیان ـــرە ژیانەك بگ
خۆشـــترین كاتـــی ئەوانـــە بـــوو كـــە لەگـــەڵ ســـۆفیەكان 
زۆرجـــار  دەبـــرد.  بەســـەری  خواپەرســـتیدا  لەبازنـــەی 
ــەرم  ــەی گـ ــا ئەوكاتـ ــرد تـ ــداریی دەكـ ــان بەشـ لەزیكرەكانیـ
دادەهـــات و وەكـــو ئەوانـــە لەگەڵیـــان دەهـــەژاو دەجووالیـــەوە. 
ـــێ  ـــی پ ـــن و دەفلێدان ـــای ژەنی ـــی ســـروودخوێندن و ن زۆر دەنگ
خـــۆش بـــوو و زۆرجـــار جلەكانـــی خـــۆی وەكـــو پاداشـــت دەدا 
ـــەوە.  ـــۆش دەگوت ـــی خ ـــروودەكانی بەدەنگێك ـــەی س ـــەو كەس ئ
ــتبوونێكی  ــی زۆر و پەیوەسـ ــەوەش گرنگیدانێكـ ــەرباری ئـ سـ
ـــە  ـــك ك ـــوو بەجۆرێ ـــوداوە )د( هەب ـــەری خ ـــەورەی بەپێغەمب گ
ـــك  ـــرد، ئاهەنگێ ـــاز دەك ـــی س ـــۆ ڕۆژی لەدایكبوون ـــی ب ئاهەنگ
كـــە لەجوانـــی و مەزنییـــدا گەیشـــتبووە موســـڵمانەكانی 
ـــاك  ـــوون. بەت ـــی دوورب ـــە لێ ـــەش ك ـــل و ئەوان دراوســـێی ئەرب
و كۆمـــەڵ دەهاتنـــە ئەربـــل بـــۆ بینینـــی ئـــەو ئاهەنگـــە مەزنـــە. 
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ـــاس و فەردموودەناســـانی  ـــاو ئایین ـــزی زان ـــن رێ موزەفەرەددی
ــار لەگەڵیـــان  دەگـــرت و چاكـــەی لەگـــەڵ دەكـــردن و زۆرجـ

ــی. ــی دەبەخشـ ــتكراوەیی پێیانـ ــت و بەدەسـ دادەنیشـ
ئاســـایی بـــوو كـــە موزەفەرەددیـــن ئـــەو رەوشـــتە باشـــەو 
ـــە  ـــە ك ـــی تێدانی ـــە گومان ـــێ، چونك ـــتراوەی هەب رووكارە ویس
كاری لەگەلەكەشـــی كـــردووەو لەســـەر هەمـــان رێگـــەی چاكـــەو 
خواپەرســـتیی ئـــەو رۆیشـــتوون. دەڵێـــن: خەڵـــك هەمیشـــە 
لەســـەر ئایینـــی پاشـــاكانیانن. ئەگـــەر پاشـــا چاكبـــێ 
خەڵكەكەشـــی چـــاك دەبـــێ بەگشـــتی و تایبەتیەكانیانـــەوە. 
بـــەوەش كۆمەڵـــگا هەمـــووی چـــاك دەبـــێ و ئەگـــەر خراپیـــش 
بـــێ، ئـــەوا خەڵكەكەشـــی وەكـــو ئـــەو خـــراپ دەبـــن و 
ـــن  ـــەوە دەتوانی ـــەر ئ ـــێ. لەب ـــەش بەگشـــتی خـــراپ دەب كۆمەڵگ
بڵێیـــن كـــە كۆمەڵگـــەی موزەفەرەددیـــن بەڕێژەیەكـــی زۆر 
ـــیپی  ـــەر پرەنس ـــی و لەس ـــووە لەگەندەڵ ـــی دوورب كۆمەڵگەیەك

رەوشـــتی بـــاش و رەفتـــاری جـــوان دامەزرابـــوو.
ئـــەو  ئەوانەشـــەوە  هەمـــوو  ســـەر  دەخرێتـــە  ئـــەوەی 
ـــووە  ـــەوەی ب ـــن و دووركەوتن سیاســـەتە باشـــەی موزەفەرەددی
لەقوڕســـكردنی بـــاری گەلەكـــەی، بگـــرە ژیانیانـــی ئاســـان 
دەكـــرد و چاكـــەی لەگـــەڵ دەكـــردن. بۆیـــە گەلەكـــەی ژیانێكـــی 
ـــن و  ـــاڵ و خوێ ـــوو لەم ـــێك دڵنیاب ـــوو كەس ـــاو هەم ـــر دەژی تێ

شـــەرەفی.
موزەفەرەددیـــن پـــڕ بەپێســـتی وشـــەی سۆشیالیســـتی، 
سۆشیالیســـت بـــووە. كۆمەڵگاكـــەی لـــەو سۆشیالیســـتیەی 
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ــەت و  ــی دەوڵـ ــە دارایـ ــوو چونكـ ــەورەی بینیبـ ــوودێكی گـ سـ
هـــی تایبەتیـــی خـــۆی لەخزمەتـــی گەلەكـــەی دانابـــوو و 
ـــی نەدەگرتـــەوە. موزەفەرەددیـــن بەهەندێـــك لەنزیكەكانـــی  لێ
ـــاری خـــۆم داوە  ـــم وەردەگـــرم، بڕی ـــە ئەربل ـــووە: ك خـــۆی گوت
ـــە  ـــی چاك ـــەش: بەشـــێكی لەڕێ ـــە ســـێ ب ـــەی بكەم ـــە داهاتەك ك
خـــەرج بكـــەم و بەشـــێك بـــۆ ســـەرباز و ئەوانـــەی ســـەربەخۆمن 
ـــۆ ئـــەو رۆژەی دوژمنێـــك  و بەشێكیشـــی پاشـــەكەوت دەكـــەم ب
رووم تێـــدەكا. بـــەوەش دادپـــەروەر بـــووە لـــەو دابەشـــكردنەی.   
لەدابەشـــكردنی بەشـــی یەكەمـــدا ئەوپـــەڕی دادپـــەروەری 
نوانـــدووە چونكـــە بەڕاســـتی لەڕێـــی چاكـــەدا خەرجـــی دەكـــرد، 
ـــێیەمیش  ـــی س ـــن. لەبەش ـــە دەیبنی ـــی دیك ـــاش كەمێك ـــو پ وەك
دادپەروەربـــووە چونكـــە لەڕێـــی بەرگریكـــردن لەواڵتەكـــەی 
خەرجـــی دەكـــرد ئەگـــەر هێرشـــبەرێك لـــەدەرگای دابـــا. 
لەلقـــی یەكەمـــی بەشـــی دووەمـــدا مووچـــەی ســـەربازەكانی 
ــدا  ــەاڵم لەلقـــی دووەمـــی بەشـــی دووەمـ بەتـــەواوی دەدا، بـ
ـــدووەو  ـــە بۆخـــۆی دەســـتی قووچان ـــووە چونك ـــەروەر نەب دادپ
ئـــەوەی لەخـــۆی خـــەرج دەكـــرد زۆر كـــەم بـــووە. ئـــەوەی كـــە 
ـــوو  ـــدا ب ـــە لەبەشـــی یەكەم ـــۆ چاك ـــرد ب ـــێ خـــەرج دەك زۆری ل
چونكـــە بینیبـــووی ئەوبەشـــەی كـــە تەرخانـــی كردبـــوو بـــۆ 
چاكـــە، بەشـــی ئـــەوە نـــاكا دڵـــی گەلەكـــەی پـــێ خـــۆش بـــكا. 
بەڵگـــەی ئـــەوەش ئەوەیـــە كـــە لـــە رابیعـــە خاتوونـــی خێزانـــی 
ــەر  ــی لەبـ ــن جلكێكـ ــی: موزەفەرەددیـ ــەوە گوتوویەتـ دەگێڕنـ
ـــش  ـــوو. منی ـــەم ب ـــج دره ـــی پێن ـــەكەی بای ـــە قوماش ـــرد ك دەك
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ـــەی، ئاخـــر  ـــەر ناك ـــر لەب ـــەو قوماشـــە نەرمت ـــۆ ل ـــوت: ب پێمگ
جەســـتەت بـــەری ئـــەو دڕە ناگـــرێ؟ ئەویـــش پێـــی دەڵـــێ: 
ـــەم  ـــی دەدره ـــی بای ـــرە، جلكێك ـــری پت ـــترەو خێ ـــان باش كامەی
لەبـــەر بكـــەم یـــان یەكێكـــی بایـــی پێنـــج درهـــەم و پێنـــج 
ـــتكورتێك)1(؟  ـــان دەس ـــك ی ـــە هەژارێ ـــە بدەم ـــەی دیك درهەمەك
دەگێڕێتـــەوەو  لێـــی  ئیبـــن خەلەكانـــی هاوسەردەمیشـــی 
ـــە  ـــوو ك ـــدە ســـەیری هەب ـــر شـــتی ئەوەن ـــەكاری خێ ـــێ: »ل دەڵ
ـــتێكی  ـــچ ش ـــێ، هی ـــەوی كردب ـــو ئ ـــترابوو كەســـێك وەك نەبیس
لەدونیـــادا لەبەخشـــینەوە لـــەال خۆشەویســـتتر نەبـــوو«)2(. 
هاوســـەردەمێكی دیكـــەی كـــە ســـیبتی ئیبـــن ئەلجۆزیـــە دەڵـــێ: 
ـــوو، چاكـــەو گەیاندنـــی بەلێشـــاوبوو«)3(.  »ســـەدەقەی زۆر ب
ــێ:  ــە دەڵـ ــی حەمەویـ ــە یاقووتـ ــێیەمی كـ ــەردەمی سـ هاوسـ
»هەژارانـــی پێـــش دەخســـت و زۆری بەئـــاواران دەبەخشـــی«)4(.
لـــەو چاكانـــەی كـــە لەگـــەڵ هـــەژارو دەســـتكورتەكانی 
گەلەكـــەی دەیكـــرد، دابەشـــكردنی نـــان بـــوو بەســـەریان 
ـــن خەلەكانـــی هاوچەرخـــی دەڵـــێ: »هەمـــوو  هەمـــوو رۆژ. ئیب
ـــتكورتەكان  ـــیە دەس ـــی دەبەخش ـــەورە لەنان ـــزی گ ـــك رێ رۆژێ

1- مراە الزمان، ب8 / ل 682.
2- وفیات االعیان، ب3 / ل 272.

3- مراە الزمان، ب8 / ل 680.
4- معجم البلدان، مادە اربل.
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ـــی  ـــە خەڵكێك ـــدا. لەهـــەر شـــوێنێك لەوان ـــەزۆر شـــوێنی واڵت ل
زۆر كۆدەبوونـــەوەو ســـەرلەبەیانی بەســـەریاندا دابەشـــی 

دەكـــرد«)1(.
هەروەهـــا جلوبەرگیشـــی دەبەخشـــیەوە، هەمـــوو ســـاڵێك 
دەدایـــە هـــەر  دوو دەســـتە جلكـــی زســـتانەو هاوینـــەی 
ــتێك  ــان گەشـ ــەڕێك یـ ــەوەی لەشـ ــی گەڕانـ ــك. هەلـ هەژارێـ
هـــەژارەكان  كـــە  دەقۆزتـــەوە  چوونەڕاوكردنێـــك  یـــان 
ــی  ــۆ پیرۆزباییكردنـ ــەوە بـ ــەی كۆدەبوونـ ــەدەورەی ماڵەكـ لـ
ـــك  ـــك دەســـتە جلێ ـــەر یەكێ ـــۆ ه ـــەوەی بەســـەالمەتی، ب گەڕان
و بڕەپارەیەكـــی بەپێـــی بـــاری كەســـەكە پـــێ دەبەخشـــی)2(.
ـــۆ  ـــەك ب ـــردە رێگەی ـــی دەك ـــە ئایینیەكان ـــن بۆن  موزەفەرەددی
چاكەكـــردن لەگـــەڵ گەلەكـــەی و ســـووككردنی زەحمەتیەكانـــی 
ژیـــان لەســـەر هـــەژارو دەســـتكورت و خـــاوەن پێداویســـتی. 
هەروەهـــا وەكـــو رێگەیەكیـــش رابواردنـــی خەڵـــك. لەوانـــە 
پێغەمبـــەر.  لەدایكبوونـــی  بەبۆنـــەی  ئاهەنگەكانـــی 
ئاهەنگێـــڕان بەبۆنـــەی لەدایكبوونـــی پێغەمبـــەر گرنگگتریـــن 
و خۆشەویســـتترین بـــووە لەســـەر دڵـــی. خۆشەویســـتیی 
بـــۆ پێغەمبـــەر)د( دڵـــی پڕكردبـــوو، بۆیـــە هەمـــوو ســـاڵێك 
بەبۆنـــەی لەدایكبوونـــی ئاهەنگێكـــی مەزنـــی ســـازدەكرد 
كـــە تێیـــدا پارەیەكـــی زۆری خـــەرج دەكـــرد كـــە دەگەیشـــتە 

1- وفیات االعیان، ب3 / ل 272.

2- وفیات االعیان، ب3 / ل 272.
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دەســـتی هەمـــوو كەســـێك. ئـــەو ئاهەنگگێڕانـــە بەمەزنتریـــن 
ــدا گەلەكـــەی  ــە تێیـ ــرا كـ ــل دادەنـ ــاری ئەربـ وەرزەكانـــی شـ
ــی  ــۆرە رابواردنێكـ ــوو جـ ــڕی بەهەمـ ــۆی دەردەبـ ــی خـ خۆشـ
ـــەرگ  ـــەوەو جلكوب ـــاح لەخـــواردن و خواردن ـــێ گون ـــی ب دونیای
و دڵیـــان بەبیســـتنی موســـیقاو گۆرانـــی و بینینـــی وێنـــەی 
جـــوالو )ســـێبەری خەیـــاڵ( خـــۆش دەكـــرد لەپـــاڵ بیســـتنی 
ـــن  ـــۆ گوێگرت ـــترا ب ـــە دەبەس ـــە بازن ـــی، چونك ـــروودی ئایین س
لەســـەربردەی پیـــرۆزی پێغەمبـــەرو بازنـــەی خوێندنـــەوەی 
قورئـــان كـــە تێیـــدا ئایەتـــە جوانەكانـــی بەدەنـــگ و ئاوازێكـــی 
ــۆژگاری.  ــەی ئامـ ــا بازنـ ــەوە. هەروەهـ ــۆش دەخوێندرانـ خـ
ـــە بەشـــێوازە  ـــردن ك ـــەی زیكرك ـــەدا بازن ـــوو ئەوان ـــەڵ هەم لەگ
ـــەی  ـــردو بەرێگ ـــان دەك ـــەكان زیكری ســـۆفیانەكانیان زیكرخوێن
ــای و  ــاوازی نـ ــروودو ئـ ــی سـ ــان و بەچڕینـ ــی خۆیـ تایبەتـ

ــەوە. ــی دەف دەخوالنـ دنگـ
ـــەی  ـــن بەبۆن ـــەی موزەفەرەددی ـــی ئاهەنگەك ـــی گەورەی هەواڵ
لەدایكبوونـــی پێغەمبـــەرەوە بەنـــاو واڵتـــە دراوســـێكانی 
ئەربلـــدا باڵوبـــۆوە، چ ئەوانـــەی نزیـــك بـــوون یـــان دوور، 
موســـڵمانان بـــۆ خۆشـــی دەربڕیـــن دەهاتنـــە ســـەیرانی 
ــاس  ــی ئایینـ ــن و توێژەكانـ ــوو چیـ ــەو لەهەمـ ــەو ئاهەنگـ ئـ
بازرگانـــان،  و  شـــاعیر  و  ئەدیـــب  و  فەرموودەنـــاس  و 
ـــی  ـــەوەی لەچاكەكان ـــۆ ئ ـــن ب ـــش دەهات ـــەت هەژارەكانی تەنان
ـــوو لەخەڵـــك و  ـــڕ دەب ـــن. شـــار پ ـــەش نەب ـــن بێب موزەفەرەددی

ــا. ــێ نەدەمـ ــە جـ ــی رۆژ لەئاهەنگەكـ بەدرێژایـ
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ـــر  ـــەی پت ـــیی گەلەك ـــەو خۆش ـــی ئاهەنگەك ـــە جوان ـــەوەی ك ئ
ــداریی  ــۆی بەشـ ــن بەخـ ــە موزەفەرەددیـ ــوو كـ ــرد ئەوەبـ دەكـ
ئایینیەكانـــی  و  دونیایـــی  دیـــاردە  لەهەمـــوو  دەكـــردن 
ئاهەنگەكـــە بەشـــێوەیەكی ســـادەو وەكـــو ئـــەوەی تاكە كەســـێك 
ـــتاو  ـــوێن رادەوەس ـــەك ش ـــەی لەی ـــەڵ گەلەك ـــەوان. لەگ ـــێ ل ب
ــردو  ــی دەكـ ــۆرە رابواردنەكانـ ــوو جـ ــاری هەمـ ــای یـ تەماشـ
ـــەی  ـــاو بازن ـــووە ن ـــتەكانیش دەچ ـــۆفی و خواپەرس ـــەڵ س لەگ
ــڕۆك و  ــی لەچیـ ــدا گوێـ ــەی دیكەشـ ــان و لەبازنـ زیكركردنیـ

ســـەربردەو خوێندنـــەوەی قورئانـــی پیـــرۆز دەگـــرت.
ــی  ــفی ئاهەنگەكانـ ــووس وەسـ ــی مێژوونـ ــن خەلەكانـ  ئیبـ
لەدایكبوونـــی بەكورتـــی باســـكردووە، بـــەاڵم لـــەو كورتەیـــەش 
ـــەدی ئەگـــەر  ـــووە. ئ ـــد جـــوان و مـــەزن ب دەردەكـــەوێ كـــە چەن
ئیبـــن خەلـــەكان بەتـــەواوی وەســـفی كردبـــا دەبـــوو چـــۆن 

ـــە؟ بوای
ئیبـــن خەلـــەكان دەڵـــێ ئامادەســـازی بـــۆ ئاهەنگەكـــە 
ــرد  ــتی پێدەكـ ــاڵێك دەسـ ــوو سـ ــی هەمـ ــی محەررەمـ لەمانگـ
كاتێـــك كـــە موزەفەرەددیـــن فەرمانـــی دەدا گومبەتـــی تایبەتـــی 
خـــۆی دامەزرێنـــن، پاشـــان میـــرو پیاوماقـــوواڵن گومەتـــی 
خۆیـــان دادەمەزرانـــد. هـــەر میـــرو پیاوماقووڵێـــك گومەتـــی 
ــد.  ــۆی دادەمەزرانـ ــی خـ ــەر خەرجیـ ــۆی و لەسـ ــۆی بەخـ خـ
بـــەوە ژمـــارەی گومەتـــەكان دەگەیشـــتە پتـــر لەبیســـت گومـــەت 
ــا دەرگای  ــەاڵت تـ ــەی دەرگای قـ ــەو رێگایـ ــی ئـ ــە بەدرێژیـ كـ

خانەقـــای تەنیشـــت گۆڕەپانەكـــە دەبـــوو. 
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گومەتـــەكان لەتەختـــەدار دروســـت دەكـــران و گـــەورەو 
ـــوو.  ـــن دەب ـــج چی ـــۆ پێن بەرزبـــوون و هـــەر گومەتـــەی چـــوار ب
ــەردەوام  ــەفەر بـ ــی سـ ــەرەتای مانگـ ــا سـ ــە تـ دامەزراندنەكـ
دەبـــوو. كـــە لەدانانـــی دەبوونـــەوە دەســـتیان دەكـــردە 
ـــاوازو زۆر  ـــی جی ـــی باشـــی رەنگاوڕەنگ ـــەوەی بەكوتاڵ رازاندن
ـــاو  ـــواردن لەن جـــوان. كـــە لـــەوەش دەبوونـــەوە تیپەكانـــی راب
گومەتـــەكان شـــوێنی خۆیـــان دەگـــرت و هـــەر تیپـــەو لەیەكێـــك 
لەچینەكانـــی گومەتەكـــە دادەنیشـــت. تیپـــی گۆرانیبێـــژان 
– یـــان دەســـتەی گۆرانـــی بێـــژان وەكـــو لـــەو ســـەردەم 
پێیـــان دەگوتـــرا- لەچینێـــك و چینەكـــەی دیكـــە بـــۆ تیپـــی 
هاوڕێیـــان )ســـێبەری خەیـــال( و چینـــی ســـێیەم بـــۆ تیپـــی 
مۆســـیقا. چینـــی چوارەمیـــش بـــۆ یاریكـــەران. واتـــە هـــەر 
چینێـــك لەچینەكانـــی گومەتەكـــە تیپێكـــی تێـــدا دادەنیشـــت 
ـــوو  ـــە هەم ـــا گومەتەك ـــە. هەت ـــەوەی دیك ـــوو ل ـــاواز ب ـــە جی ك
جـــۆرە رابـــوردن و یاریەكـــی تێـــدا كۆدەكرایـــەوە. تیپـــەكان 
لەنـــاو هەمـــوو گومەتـــەكان دووبـــارە دەبوونـــەوە. بـــەوەش 
بـــوار بـــۆ خەڵكەكـــە زۆرتـــر دەبـــوو بـــۆ ئـــەوەی پتـــر لەتیپێـــك 

لەنـــاو هـــەر یـــەك لـــەو گومەتانـــە ببینـــن.
ـــی  ـــاو چینەكان ـــرت لەن ـــان دەگ ـــی خۆی ـــەكان جێ ـــە تیپ هەرك
گومەتەكـــە، خەڵـــك دەســـتیان دەكـــردە خۆشـــی وەرگرتـــن 
لەئاهەنگەكـــە. شـــوێنەكە بەخەڵكـــی ئەربـــل و ئەوانـــەی 
دیكـــەی كـــە لەواڵتـــە دراوســـێكانەوە هاتووبـــوون پـــڕ دەبـــوو.
دەكـــرد  خەڵكـــەی  ئـــەو  بەشـــداریی  موزەفەرەددیـــن 
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لەئاهەنگەكـــەو تێكەڵیـــان دەبـــوو. هەمـــوو رۆژێـــك دوای 
ـــەو  ـــۆ شـــوێنێكی ئاهەنگەك ـــوارێ ب ـــە خ ـــژی عەســـر دەهات نوێ
هـــەر گومەتێـــك  لەكـــن  دەگـــەڕاو  بەنـــاو گومەتەكانـــدا 
ـــەڕان  ـــرت. لەگ ـــی و مۆســـیقا دەگ ـــی لەگۆران رادەوەســـتاو گوێ
ـــی  ـــووی دەبین ـــا هەم ـــوو ت ـــەردەوام دەب ـــدا ب ـــاو گومەتەكان بەن
ـــی  ـــەكان لێ ـــی خـــاوەن گومەت ـــرو پیاوماقوواڵن ـــەوەی می ـــۆ ئ ب
ــڕن و  ــە دەگێـ ــە ئاهەنگەكـ ــكا كـ ــەش رازیـ ــن و ئەوانـ رازی بـ
ـــیەكانیان دەكا  ـــداریی خۆش ـــە بەش ـــكا ك ـــت ب ـــە واهەس گەلەك
ــەكان  ــاو گومەتـ ــی نـ ــە لەگەڕانـ ــرۆزەدا. كـ ــە پیـ ــەو بۆنـ لـ
ــدا  ــۆفیەكانی تێـ ــە سـ ــوو كـ ــا دەچـ ــەرەو خانەقـ ــۆوە بـ دەبـ
كـــە  زیكركـــردن  بازنـــەی  بەســـتنی  بـــۆ  ئامادەدەبـــوون 
ـــی  ـــداری ئەوانیش ـــرد. بەش ـــەزی لێدەك ـــن زۆر ح موزەفەرەددی
ـــەوان  ـــەڵ ئ ـــات لەگ ـــەرم دادەه ـــە گ ـــداو ك ـــرد لەبازنەكەیان دەك
ــا  ــەوە تـ ــا دەمایـ ــن. لەخانەقـ ــەما و بەالداهاتـ ــە سـ دەكەوتـ
ـــژ دەچـــووە راو – ـــرد پاشـــان دوای نوێ ـــی دەك ـــژی بەیانی نوێ
ـــوەڕۆ راوی  ـــا پێـــش نی كـــە وەرزشـــەهەڵبژاردەكەی بـــوو- و ت
ـــەو  ـــەر ئ ـــەر لەس ـــەاڵت. ه ـــۆ ق ـــەوە ب ـــا دەگەڕای ـــرد ئەوج دەك

بەرنامەیـــە دەرۆیـــی تـــا شـــەوی لەدایكبـــوون دەهـــات.
و  لەتەماشـــاكردن  ســـەفەرەوە  لەمانگـــی  خەڵكەكـــەش 
خۆشـــی دەربڕیـــن بەئاهەنگەكـــە بـــەردەوام دەبـــوون هەتـــا 
پێـــش شـــەوی لەدایكبـــوون بـــەدوو رۆژ. ئەوجـــا حوشـــترو 
ــواردن  ــەربڕین و خـ ــۆ سـ ــران بـ ــادە دەكـ ــەڕ ئامـ ــڵ و مـ چێـ
ـــان  ـــەورە. پاش ـــی زۆر گ ـــك بەژمارەیەك ـــۆ خەڵ ـــتكردن ب دروس
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لەتەویلەكانیـــان دەردەهێنـــران بـــۆ ئـــەوەی لەنیشـــاندانێكی 
گـــەورە ســـەرببڕێن و دەف لێـــدەدراو موســـیقاو گۆرانـــی 
دەخوالنـــەوە  بەدەورەیانـــەوە  ســـەربڕەكان  دەگوتـــراو 
ــتێك  ــوو شـ ــە هەمـ ــەربڕین كـ ــوێنی سـ ــتنە شـ ــا دەگەیشـ تـ
ــە  ــتنە گۆڕەپانەكـ ــە دەگەیشـ ــازكراوە. كـ ــەربڕین سـ ــۆ سـ بـ
ــتلێنەرانیش  ــی و چێشـ ــێ هەڵدەماڵـ ــان لـ ــەربڕەكان قۆڵیـ سـ
ـــی گۆشـــتەكە  ـــۆ وەرگرتن بەمەنجەڵەكانیانـــەوە ئامادەبـــوون ب
لەگـــەڵ زۆر جـــۆری دیكـــەی خواردەمەنـــی و لەگـــەڵ ئەوانـــەش 
ـــوون. ـــەڕەور لـــەوێ دەب ـــۆ ســـووركردنەوەی گۆشـــت و پ كـــە ب
ــوو  ــەردەوام دەبـ ــۆ دوو رۆژ بـ ــتلێنان بـ ــەربڕین و چێشـ سـ
تـــا دەگەیشـــتە شـــەوی مەولـــوود، موزەفەرەددیـــن نوێـــژی 
ــۆ  ــەورەوە بـ ــی گـ ــردو بەكەژاوەیەكـ ــێ دەكـ رۆژاوای لەقەاڵتـ
خانەقـــا دەهاتـــە خـــوارێ كـــە كۆمەڵێـــك لەهەڵگرانـــی 
مـــۆم لەپێـــش و پاشـــی و راســـت و چەپـــی دەڕۆیشـــن و 
لەناوەنـــدی مـــۆم هەڵگـــرەكان دوو یـــان چـــوار ئەســـپ كـــە 
لەسەرپشـــتی یەكەكیـــان مۆمێكـــی گـــەورە لەمۆمەكانـــی 
ـــرت،  ـــش لەپشـــتەوە رایدەگ ـــە بەســـترابۆوەو پیاوێكی كەژاوەك
ــە  ــا دەگەیشـ ــی تـ ــەدا دەڕۆیـ ــەو كەژاوەیـ ــن لـ موزەفەرەددیـ
خانەقـــاو لـــەوێ دەمایـــەوە بـــۆ بەشـــداریكردنی بازنەكانـــی 

ــەاڵت. ــۆ قـ ــەوە بـ ــا دەگەڕایـ ــر، ئەوجـ زیكـ
كـــە بەیانـــی رۆژی مەولـــوود دادەهـــات، دیاریەكانـــی 
)لەجلوبـــەرگ( كـــە موزەفەرەددیـــن ئامادەیكردبـــوون بـــۆ 
ئـــەوەی بیانكاتـــە دیاریـــی قـــەاڵت لەســـەر دەســـتی ســـۆفیەكان 
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ـــەك  ـــە بوخچەی ـــەر كەســـێك لەوان ـــا. لەدەســـتی ه ـــۆ خانەق ب
یـــەك  لـــەدوای  یـــەك  درێـــژ،  بەرێزێكـــی  كـــە  هەبـــوو 
ـــن  ـــا. پاشـــان موزەفەرەددی ـــا دەگەیشـــتنە خانەق دەڕۆیشـــتن ت
لەقەاڵتـــەوە دەهاتـــە خـــواێ بـــۆ خانەقـــا كـــە گـــەورە پیاوانـــی 
ـــدا  ـــاری تێ ـــیی وت ـــەوەو كورس ـــەرۆكەكان كۆدەبوون واڵت و س
ـــەزرا  ـــی دار دادەم ـــش تاوەرێك ـــۆ موزەفەرەددینی ـــەزرا. ب دادەم
ــەر گۆڕپانەكـــەی دەڕوانـــی و  ــە پەنجـــەرەی هەبـــوو بەسـ كـ
كورســـیەكی بـــۆ دادەنـــرا بـــۆ دانیشـــتنی و لەوێـــوە خەڵكـــی 

دەبینـــی و تەماشـــای ســـوپای دەكـــرد.
گۆڕەپانەكـــە پارچـــە زەویـــەك بـــوو كـــە زۆر فـــراوان بـــوو بـــۆ 
ئاهەنگگێڕانێكـــی ســـەربازی ئامادەكرابـــوو. ســـوپا بەبـــووق 
ـــی  ـــیقا بەدرێژای ـــاوازی مۆس ـــەر ئ ـــۆوەو لەس ـــۆڵ كۆدەب و دەه

ـــرد. ـــش دەك رۆژ خـــۆی نمای
موزەفەرەددیـــن لەتاوەرەكـــەی خـــۆی لـــەو پەنجـــەرەوە 
دەچـــووە ئەویدیكـــەو هەرجـــارەی لەالیـــەك دادەنیشـــت بـــۆ 
ئـــەوەی تەماشـــای نمایشـــەكانی ســـوپا بـــكاو هەندێـــك 
جاریـــش بـــۆ ئـــەوەی ئـــەو خەڵكـــە ببینـــێ كـــە لەبازنـــەی 

وتاردانـــدا كۆبوونەتـــەوە.
ــی  ــن دیاریەكانـ ــوپا موزەفەرەددیـ ــاندانی سـ ــی نیشـ لەكاتـ
بەســـەر ئامادەبـــووان لەگەورەپیـــاوان و ســـەرۆك واڵت و 
ـــدا  ـــەر ئەوانەش ـــرد. بەس ـــەش دەك ـــوپادا داب ـــی س فەرماندەكان
ـــوون.  ـــەوە هاتب ـــی دیك ـــوون و لەواڵتان ـــی پایەدارب ـــە میوان ك
هەروەهـــا بەســـەر ئایینـــاس و فەرموودەنـــاس و ئەدیـــب و 
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شـــاعیر و وتارخوێـــن و قورئـــان خوێنانیشـــدا دەبەخشـــیەوە.
كـــە نیشـــاندانی ســـوپا كۆتایـــی دەهـــات، موزەفەرەددیـــن 
لەبەخشـــینی دیاریەكانـــی الی خـــۆی دەبـــۆوە. لەهەمـــان 
ـــان  كاتیشـــدا دوو ســـفرەی زۆر گـــەورە ئامادەدەكـــران، یەكێكی
ـــەوێ  ـــە ئ ـــەی هاتبوون ـــل و ئەوان ـــایی ئەرب ـــی ئاس ـــۆ خەڵك ب
ــوو  ــەدا دەبـ ــفرەیە لەگۆڕەپانەكـ ــەو سـ ــدەكان. ئـ و مامناوەنـ
ـــی  ـــەاڵت كۆتای ـــەالی ق ـــردو ل ـــتی پێدەك ـــاوە دەس ـــە لەخانەق ك
دەهـــات. ســـفرەكەی دیكـــەش لەخانەقـــا بـــۆ ئەوانـــەی كـــە 

پایەیـــان لـــەالی هەیـــە لەمیوانـــان و پیاوانـــی دەوڵـــەت.
ســـفرەی گشـــتی، »ئەوەنـــدەی خـــواردن و نانـــی تێـــدا 
ـــێ. ســـیبت  ـــەكان دەڵ ـــن خەل ـــو ئیب ـــرێ« وەك ـــە ناگوت ـــووە ك ب
ـــەزاری  ـــە ل ـــەو خواردنان ـــك ل ـــاوی هەندێ ـــن ئەلجـــۆزی، ن ئیب
ئەوانـــەی بینیوویانـــە دەگێڕێتـــەوە كـــە لەســـەر ســـفرەكان 
ـــوون  ـــەوێ ب ـــاڵێك ل ـــد س ـــەی چەن ـــێ: »ئەوان ـــوون و دەڵ هەب
بۆیـــان گێڕامـــەوەو گوتیـــان: ژمـــارەی ســـفرەكان ســـەت قـــڕش 
ــەزار ســـەركی ســـووركراوەو  ــلمیش)1( بـــوون و پێنـــج هـ قشـ
دەهـــەزار مریشـــك و ســـەت هـــەزار زبدیـــە)2( و ســـی هـــەزار 
ســـینی شـــێرینی. ئەوجـــا خەڵكەكـــە لەســـەر ســـفرەكان 
ـــەوەش  ـــان بویســـتبایە دەیانخـــواردو ئ ـــەوەو چەندی كۆدەبوون
ــفرەكەی  ــرت. سـ ــۆی هەڵیدەگـ ــۆ خـ ــتبایە بـ ــدی بویسـ چەنـ

1- وەكو لەسەرچاوەكە ناوی هاتووە دامانناوە، رەنگە ناوی خواردنێك بێ.
2- دەفرێكە شیرینی تێدا دادەنرێ.
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دیكـــەش هەمـــان خواردنەكانـــی ســـفرەی یەكەمیـــان لەســـەر 
ــە  ــەت و میوانـ ــی دەوڵـ ــووڵ و گەورەپیاوانـ ــوو و پیاوماقـ بـ
ــا  دیارەكانـــی لەســـەر كۆدەبوونـــەوەو نانیـــان دەخـــوارد تـ

ــوون. تەواودەبـ
موزەفەرەددیـــن –لەنـــاو جەرگـــەی ئـــەو ئاهەنگگێڕانـــەدا- 
ئەوانـــەی لەبیرنەدەكـــرد كـــە لەبـــەر هـــەر هۆیـــەك نەهاتبوونـــە 
ئاهەنـــگ و ســـەر ســـفرە. فەرمانـــی دەدا خواردنـــی بـــۆ ببەنـــە 
ــێ  ــەی بگاتـ ــەی بۆنەكـ ــەو پیرۆزییـ ــەوەی لـ ــۆ ئـ ــەوە بـ ماڵـ
ــەی  ــوو ئەوانـ ــەوەش هەمـ ــۆ ئـ ــەو بـ ــتۆتە هیدیكـ ــە گەیشـ كـ

لەواڵتەكەیـــدان بەشـــداری ئـــەو وەرزی خۆشـــیەبن. 
ئـــەوە تـــا دوای نوێـــژی عەســـر بـــەردەوام دەبـــوو، 
ـــەی  ـــە بازن ـــەوە ك ـــا دەمای ـــن لەخانەق ـــان موزەفەرەددی پاش
زیكركـــردن دەبەســـترا )بەگۆتـــەی ئـــەو ســـەردەم: ســـەماعات( 
ـــی  ـــوود كۆتای ـــی مەول ـــی رۆژ ئاهەنگ ـــی. بەهەاڵتن ـــا بەیان ت
پێدەهێنـــراو خەڵكـــی ئەربـــل دەگەڕانـــەوە ســـەر ژیانـــی 
ـــەی  ـــۆ واڵتەك ـــە ب ـــش هەریەك ـــان و میوانەكانی ئاســـایی خۆی
خـــۆی. موزەفەرەددیـــن ئـــەو میوانانەشـــی لەبیـــر نەدەكـــردو 
ــۆ  ــەوەی بـ ــی گەڕانـ ــەوان خەرجیـ ــك لـ ــەر هەژارێـ ــۆ هـ بـ

دابیـــن دەكـــرد)1(.
موزەفەرەددیـــن هەســـتی بـــەو ماندووبوونـــە كردبـــوو كـــە 
حاجیەكانـــی ئەربـــل لەڕێـــی چوونـــە مەكـــەو مەددینـــەدا 

1- وفیات االعیان، ب3 / ل 273. مراة الزمان، ب8 / ل 680.
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تووشـــی دەبـــن، بۆیـــە هەوڵـــی دەدا رێگایـــان بـــۆ ئاســـان 
ئاوكێشـــی  حاجیـــەكان  لەگـــەڵ  ئـــەوە  لەبـــەر  بـــكا، 
ـــەو  ـــوو ئ ـــە هەم ـــەڵ دەدان ك ـــۆی لەگ ـــی خ ـــاردو نوێنەرێك دەن
ـــگا پێویســـتیان  ـــەكان لەرێ ـــە حاجی ـــوو ك پێداویســـتیانەی هەب

دەبێ)1(.
ئەوانـــە هەندێـــك لـــەو چاكانەبـــوون كـــە موزەفەرەددیـــن 
ــوون  ــتی بـ ــەی گشـ ــە چاكـ ــرد كـ ــەی دەكـ ــی گەلەكـ پێشكەشـ
هـــەر كەســـێك بیویســـتبایەو حـــەزی لێبوایـــە وەری دەگـــرت، 
بـــەاڵم چەنـــد توێژێـــك هەبـــوون كـــە موزەفەرەددیـــن دەیبینـــی 
ـــە  ـــەت هەی ـــری تایب ـــەت و چاودێ ـــەی تایب ـــتیان بەچاك پێویس
كـــە نەخـــۆش و بێـــوەژن و هەتیـــو و هەڵگیـــراوان و نابینایـــان 
ــتكردن  ــۆ دروسـ ــەی بـ ــخانەو پەناگـ ــە نەخۆشـ ــوون، بۆیـ بـ
و درێغـــی نەدەكـــرد لەخەرجكـــردن بۆیـــان و مرۆڤایەتـــی و 
ســـۆزی خـــۆی بەســـەردا باراندبـــوون و هەرگیـــز ئـــازارو 
ناخۆشـــیەكانیانی لەبیرنەدەكـــرد. ئـــەو كردەوانـــەی ســـەردەمی 
ـــان )86- ـــەی ئەمەویم ـــی خەلیف ـــدی كـــوڕی عەبدولمەلیك وەلی
ـــە  ـــە دەدا ك ـــی بەوان ـــش گرنگ ـــە ئەوی ـــەوە ك 96ك( بەبیردێنێت
ــە دوای  ــی، واتـ ــی كۆچـ ــەتەی حەفتەمـ ــن لەسـ موزەفەرەددیـ

شـــەش ســـەتە، بایەخـــی پێـــدەدان.

1- وفیات االعیان، ب3 / ل 273.
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خانەی نەخۆشانی گولی
ــەی  ــیە پیسـ ــەو نەخۆشـ ــبووانی ئـ ــن تووشـ  موزەفەرەددیـ
ـــدا  ـــەوەی تێی ـــۆ ئ ـــتكردن ب ـــۆ دروس ـــی ب ـــردەوەو خانەیەك كۆك
بژیـــن و هەمـــوو ئـــەو پێداویســـتیانەی تێـــدا دانابـــوو كـــە 
ـــك  ـــەوەو جل ـــواردن و خواردن ـــێ لەخ ـــتی دەب ـــۆش پێویس نەخ
و دەرمـــان. پاشـــان بـــۆ هـــەر نەخۆشـــێك بەردەســـتێكی 

ــی)1(. ــۆ چاودێـــری و خزمەتكردنـ ــوو بـ ــی دانابـ تایبەتـ
خانەی نابینایان

لەخەڵكـــی  بەنابینایانیـــش  بایەخـــی  موزەفەرەددیـــن   
ــەو  ــە ئـ ــكرایە كـ ــەی دەدا. ئاشـ ــەی واڵتەكـ ــل و هیدیكـ ئەربـ
جـــۆرە تووشـــبووانە دەرگای رۆزیـــان لەســـەر دادەخـــرێ 
موزەفەرەددیـــن  بـــەاڵم  كاربكـــەن،  ناتوانـــن  چونكـــە 
ــان  ــان رووی خۆیـ ــدەن یـ ــدا گەوزبـ ــاو ژیانـ ــەڕا لەنـ لێنەگـ
هەڵماڵـــن و مرۆڤایەتیـــان لەدەســـتبدەن بەدەســـتپانكردنەوە 
لەبەرخەڵـــك. موزەفەرەددیـــن لەوانـــە هەمـــووی بووریـــن و 
خانەیەكـــی بـــۆ دروســـتكردن كـــە تێیـــدا دانیشـــن و هەمـــوو 
ئـــەو پێداویســـتیانەی بـــۆ دابینكـــردن كـــە پێویســـتیان بـــوو 
لەخـــواردن و خواردنـــەوەو جلوبـــەرگ و بـــۆ هـــەر یەكێـــك 
ــێ  ــۆ بەجـ ــی بـ ــە كاروبارەكانـ ــرد كـ ــتێكی تەرخانكـ بەردەسـ

بگەیەنـــێ و بەردەستیشـــی بـــكا)2(.

1- مراة الزمان، ب8 / ل 681.
2- وفیات االعیان، ب3 / ل 272. مراە الزمان، ب8 / ل 682.
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ئەگـــەر موزەفەرەددیـــن وەكـــو فەرمانڕەوایـــەك ئەركـــی 
سەرشـــانی خـــۆی برامبـــەر ئـــەو پەككەوتانـــە لەالیەنـــی 
ــتا  ــدە نەوەسـ ــەر بەوەنـ ــەوا هـ ــد، ئـ ــەوە بەجێگەیانـ ماددیـ
بەڵكـــو بەمرۆڤایەتـــی و بەزەیـــی خـــۆی بەســـەری دەكردنـــەوە 
ـــی  ـــەردوو رۆژان ـــەوەو ه ـــان لەبیرببات ـــەوەی ئازارەكانی ـــۆ ئ ب
دووشـــەم و پێنجەشـــەم لەهـــەر حەفتەیەكـــدا ســـەردانی دەكـــرن 
و دەچـــووە الی یەكـــە یەكەیـــان و پرســـیاری ژیانـــی لێدەكـــرد 
و لەگەلچـــی دەدواو قســـەی خۆشـــی لەگـــەڵ دەكـــرد، هەتـــا 
ـــە  ـــەو پەناگایان ـــتووانی ئ ـــەڕا. دانیش ـــدا دەگ ـــەر هەمووان بەس
ـــوون  ـــن كەیفســـاز دەب ـــەی موزەفەرەددی ـــەو ســـۆزە مرۆیانەی ب

و دڵیـــان دەدرایـــەوە.

خانەی بێ باوكان )هەتیوان(
لەكـــوڕان  داوە  بەهەتیوانیـــش  گرنگیـــی  موزەفەرەددیـــن 
ــتداوەو  ــان لەدەسـ ــاوك و دایكیـ ــە بـ ــەی كـ ــان، لەوانـ و كچـ
كەســـیان نیـــە بەخێویـــان بـــكا. لەمەترســـیی ســـەرگەردانبوون 
ـــتكردن  ـــۆ دروس ـــی ب ـــتوون و پەناگەیەك ـــی پاراس و خراپەكاری
ـــۆ  ـــی ب ـــتیەكانی ژیان ـــوو پێداویس ـــەوەو هەم ـــدا كۆیكردن و تێی
دابینكـــردن و سەرپەرشـــتیاری ژنیشـــی بـــۆ دامەزرانـــدن بـــۆ 

ــان. پەروەردەكردنیـ
موزەفەرەددیـــن هـــەر بەكۆكردنـــەوەی كوڕوكچـــە هەتیـــوەكان 
ــتیەكەی  ــو مرۆڤدۆسـ ــتا، بەڵكـ ــواردا نەوەسـ ــاو چواردیـ لەنـ
ــەردانی  ــۆی سـ ــاوە بەخـ ــاوە نـ ــوو. نـ ــەوە فراوانتربـ زۆر لـ
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ـــد  ـــی خـــۆی بەســـەریاندا دەباران ـــردن و ســـۆزو باوكایەتی دەك
الیـــان  دەچـــووە  كـــە  كاتێـــك  كچـــەكان،  بەتایبەتیـــش 
ــی خـــۆی  ــی لەسەركۆشـ ــت و یەكێكیانـ ــان دادەنیشـ لەگەڵیـ
دادەنـــا یاریـــی لەگـــەڵ دەكـــردو لێـــی دەپرســـی كـــە هیـــچ 
ـــت  ـــوت: چی ـــی دەگ ـــەو پێ ـــان پێویســـتیەكی هەی ـــەك ی داواكاری
حەزلێیـــە بیخـــۆی؟ چ جلكێكـــت دەوێ لەبـــەری بكـــەی.؟ 
داواكاریەكانـــی بەجێدەگەیانـــدو فەرمانـــی دەدا هەرچـــی داوا 
ـــە دەگەیشـــتە  ـــە كچـــە هەتیوەك ـــەن. ك ـــۆی جێبەجـــێ بك دەكا ب
ـــرد  ـــاری دەك ـــۆ دی ـــی وای ب ـــی هاوســـەرگیری، هاوژینێك تەمەن
كـــە لەگەڵـــی بگونجـــێ و لێـــی مـــارە دەكـــردو لەپـــارەی خۆشـــی 
ـــی  ـــۆ دەدا)1(. هەرچ ـــەرگیریەكەی ب ـــی هاوس ـــی ئاهەنگ خەرجی
ــۆ  ــن بـ ــەزۆری موزەفەرەددیـ ــەوا بـ ــە، ئـ هەتیوەكوڕەكانیشـ
ئەوانـــەی گـــەورە دەبـــوون كارێكـــی دەدۆزیـــەوەو یارمەتیـــی 

دەدا بـــۆ پێشـــوازیكردنی ژیانـــە تازەكـــەی.
خانەی منداڵە هەڵگیراوەكان

لەئەربـــل –وەكـــو لەهەمـــوو واڵتێكـــی جیهانـــدا- منداڵـــی 
بیـــژی )زۆڵ(، لەئەنجامـــی حەزێكـــی كاتیـــی سەرشـــێتانەی 
نێـــوان نێرومـــێ دا لەدایكدەبـــن كـــە لەئەنجامـــدا فـــڕێ دەدرێنـــە 
ـــان بەمـــردن  ـــووەكان و كۆتایی ـــوێنە كەالوەب ـــەر رێگـــەو ش س
دێ. مرۆڤدۆســـتیی موزەفەرەددیـــن لـــەوە گەورەتربـــوو كـــە 
لێبگـــەڕێ ئـــەو بێگوناحانـــەی كـــە دایـــك و باوكیـــان دەســـتیان 

1- مراة الزمان، ب8 / ل 681. وفیات االعیان، ب3 / ل 272.
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لێبـــەرداون، بەبـــێ ئـــەوەی هیـــچ تاوانێكیـــان هەبـــێ.، 
ـــتكردن  ـــۆ دروس ـــی ب ـــە پەناگەیەك ـــرن، بۆی ـــن و بم ـــڕێ بدرێ ف
ــە  ــۆرە كـ ــەو جـ ــی لـ ــەر منداڵێكـ ــان و هـ ــۆ دانـ ــی بـ و دایەنـ
ــتی  ــردراو رادەسـ ــە دەبـ ــەو پەناگەیـ ــۆ ئـ ــەوە بـ هەڵدەگیرایـ
ــەروەردەی  ــێ و پـ ــیر بداتـ ــەوەی شـ ــۆ ئـ ــرا بـ ــك دەكـ دایەنێـ
بـــكا)1(. بـــەو كارە مرۆڤدۆســـتانە بـــەرزەی، موزەفەرەددیـــن 

گیانـــی زۆر كەســـی لەچارەنووســـی مـــردن رزگاركـــرد. 

خانەی بێوەژنان
بێوەژنـــە  گەیشـــتبووە  موزەفەرەددیـــن  دەســـتی 
هەژارەكانیـــش، ئەوانـــەی مێردیـــان دەمـــردو كەســـی نزیكیـــان 
نەبـــوو بەخێویـــان بـــكا، بۆیـــە خانەیەكـــی بـــۆ ئەوانیـــش 
دروســـتكردبوو تێیـــدا بژیـــن و هەمـــوو پێداویستیەكانیشـــی 
ــوون  ــۆ دابینكردبـ ــەرگ بـ ــەوەو جلكوبـ ــواردن و خواردنـ لەخـ
و  دەكـــردن  ســـەردانی  دەپرســـینەوەو  لێـــی  بەخـــۆی  و 
ــەوەی  ــی دەدا ئـ ــەوەو فەرمانـ ــتیەكانیانی دپێچایـ لەپێداویسـ
دەیانـــەوێ بۆیـــان بكـــرێ و كەموكورتیەكانیـــان تـــەواو 

بكـــرێ)2(.

1- وفیات االعیان، ب3 / ل 272.
2- وفیات االعیان، ب3 / ل272.
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خەرجیەكانـــی موزەفەرەددیـــن بـــۆ ئـــەو خانانـــە لەســـاڵێكدا 
دووســـەت هـــەزار دینـــار بـــووە، وەكـــو ســـیبت ئەلجـــۆزی 

دەگێڕێتـــەوە، كـــە لەســـەردەمی موزەفەرەددینـــدا ژیـــاوە)1(.
*  *  *

موزەفەرەددیـــن جـــۆری دیكەشـــی هەبـــووە لەچاكەكـــردن كـــە 
بـــۆ خەڵكـــی دەرەوەی واڵتەكـــەی خەرجـــی دەكـــرد. لەوانـــە 
دروســـتكردنی خانەیەكـــی میوانـــداری لەئەربـــل تایبـــەت 
بـــۆ ئەوانـــەی دەهاتنـــە ئەربـــل، چ بـــۆ بازرگانـــی یـــان 
هـــەر بەرژەوەندیەكـــی دیكـــە یـــان بـــۆ ئـــەو گەشـــتكارانەی 
بەئەربلـــدا تێدەپەڕیـــن بـــۆ ئـــەو واڵتـــەی كـــە مەبەســـتیان 
بـــوو. موزەفەرەددیـــن دەیزانـــی گەشـــتكار لەڕێـــگادا تووشـــی چ 
ماندووبـــوون و زەحمەتیـــەك دێ و هەروەهـــا ئـــەو بازرگانـــەش 
چ بارگرانیەكـــی دەكەوێتـــە سەرشـــان كـــە بـــۆ بازرگانـــی دێتـــە 
ـــووتاو كاری  ـــە دەس ـــوو ئەوان ـــی بەهەم ـــە دڵ ـــەی، بۆی واڵتەك
ـــەی  ـــان لەواڵتەك ـــێوازی مانەوەی ـــانكردنی ش ـــۆ ئاس ـــرد ب دەك
ـــاوی  ـــی دروســـتكردبوو ن ـــە خانەیەك و دڵخۆشـــكردنیان، بۆی
ـــوو  ـــەی تێداب ـــوو ئەوان ـــە هەم ـــداری ك ـــەی میوان ـــوو خان لێناب
میـــوان لەكاتـــی مانـــەوەی پێویســـتی دەبـــێ لەخـــواردن 
لەتـــەك خانەكەشـــەوە  و خواردنـــەوەو جێـــی خەوتـــن. 
چێشـــتخانەیەكی دروســـتكردبوو بـــۆ ئامادەكردنـــی خـــواردن و 
ـــاری  ـــەكان و ســـااڵنە ســـەت هـــەزار دین ـــۆ میوان ـــەوە ب خواردن

1- مراة الزمان، ب8 / ل 681.
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بـــۆ خەرجیەكانـــی تەرخـــان كردبـــوو. هەریەكێكـــی بهاتبایـــە، 
ـــی  ـــی و ئاسایش ـــە بەدڵنیای ـــەو خانەی ـــتبایە ل ـــدی بویس چەن
ســـەروماڵی دەمایـــەوە. موزەفەرەددیـــن بەوەنـــدەش نەوەســـتا 
بەڵكـــو بـــۆ هـــەر میوانێكـــی هـــەژار كـــە بەتەمـــای بەجێهێشـــتنی 
ـــی گەشـــتەكەی دەدایـــێ، هـــەر یەكـــەو  ـــە، خەرجی ـــل بوای ئەرب

بەپێـــی پێویســـتیی)1(.
*  *  *

  هەروەهـــا چاكەكانـــی گەیشـــتبوونە موســـڵمانەكانی هەردوو 
شـــارە پیرۆزەكـــەی مەكـــەو مەدینـــە، چونكـــە هەژارەكانـــی 
ــان  ــڵمانان، هەموویـ ــتەی موسـ ــارە خۆشەویسـ ــەو دووشـ ئـ
ـــی  ـــەر خراپ ـــوو لەب ـــی موســـڵمانان هەب پێویســـتیان بەیارمەتی
ــواردن و  ــە خـ ــدا. بۆیـ ــات لەواڵتەكەیانـ ــان و نەهـ خاكەكەیـ
جلوبەرگیـــان لەواڵتـــە جیاوازەكانـــی موســـڵمانانەوە بـــۆ 
دەهـــات وەكـــو خواپەرســـتیەكی موســـڵمانان. موســـڵمانەكان 
ئیســـالمی  جیهانـــی  جیاوازەكانـــی  پارچـــە  لەهەمـــوو 
ــەی  ــە پیرۆزەكـ ــەر ماڵـ ــرن لەبـ ــە دەگـ ــی مەكـ ــز لەخەڵكـ رێـ
خـــوداو چاكـــەش لەگـــەڵ خەڵكـــی مەدینـــە دەكـــەن لەبـــەر 
خۆشەویســـتیان بـــۆ پێغەمبـــەری خـــوا »دروودی خـــوای 

ــەربێ«. لەسـ
ـــری  ـــەی چاودێ ـــرۆزە جێگ ـــارە پی ـــەو دووش ـــەوە ئ ـــەر ئ لەب
و یارمەتیـــی موزەفەرەددیـــن بـــوون و هەمـــوو ســـاڵێك 

1- وفیات االعیان، ب3 / ل 273. مراە الزمان، ب8 / ل 683.
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دینـــار  خـــواردن و جلوبەرگـــی بەبەهـــای ســـی هـــەزار 
ــرا،  ــەش دەكـ ــەریاندا دابـ ــاردو بەسـ ــی دەنـ ــۆ هەژارەگانـ بـ
ـــە دوای  ـــانەی ك ـــیە ئەوكەس ـــە دەیبەخش ـــەی ك ـــە لەوان بێجگ
هەبوونـــی و بااڵدەســـتی، زەمانـــە لێیانـــی بڕیبـــوو. بۆیـــە 
بەنهێنـــی چاكـــەی لەگـــەڵ ئەوانـــە دەكـــرد تـــا شـــەرمەزارنەبن 

ــێ)1(. ــەدار نەبـ ــبەرزیان لەكـ و نەفسـ
لەمەكـــەو  دیـــاری  دیكـــەی  كارێكـــی  موزەفەرەددیـــن   
ـــەوەرزی  ـــوو و ل ـــەو دووشـــارە كەمب ـــاو ل ـــوو. ئ ـــەدا هەب مەدین
ــەكان  ــە حاجیـ ــۆوە، چونكـ ــەم دەبـ ــاو زۆر كـ ــدا ئـ حەجكردنـ
پێویســـتیان پێـــی دەبـــوو. موزەفەرەددیـــن بـــەو ئازاركێشـــانەی 
خەڵكـــی ئـــەو دووشـــارەی زانیبـــوو بـــۆ دەســـتكەوتنی ئـــاو 
ـــی  ـــان لەوەرزەكان ـــەكان لەگەڵی ـــۆی بەشـــداربوونی حاجی بەه
حەجكردنـــدا، بۆیـــە لـــەو دووشـــارە شـــوێنی كۆكردنـــەوەی 
ــاڵ  ــی سـ ــەوەی بەدرێژایـ ــۆ ئـ ــتكرد بـ ــی دروسـ ــاوی بارانـ ئـ
دانیشـــتووانەكەی ئاویـــان هەبـــێ)2(. هەروەهـــا دەهـــەزار 
دیناریشـــی لـــەو رێیـــەدا خـــەرج دەكـــردو هـــەزار دیناریـــش 

بـــۆ هێنانـــی ئـــاو بـــۆ نـــاو گۆمەكانـــی عەرەفـــات.
*  *  *

ـــتەكان  ـــەالی خاچپەرس ـــی ل ـــە بەدیل ـــڵمانانەی ك ـــەو موس  ئ
دەگیـــران ببـــووە هـــۆی سەرئێشـــە بـــۆ موزەفەرەددیـــن و 

1- مراة الزمان، ب 8 / ل 683.
2- وفیات االعیان، ب3 / ل 273.
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كێشـــەكەیان بێزاریـــان دەكـــرد. موزەفەرەددیـــن –وەكـــو 
ــتەكاندا  ــەڕی خاچپەرسـ ــەردەمی شـ ــان- لەسـ ــتر گوتمـ پێشـ
ژیابـــوو و لـــەزۆر لـــەو شـــەڕانە بەخـــۆی بەشـــداریی كردبـــوو 
و بەچـــاوی خـــۆی دەیبینـــی موســـڵمانەكان بەدەیـــان و 
ـــەوەی  ـــش ئ ـــتەكان. پێ ـــتی خاچپەرس ـــە دەس ـــەتان دەكەوتن س
ببێتـــە میـــری ئەربـــل، نەیدەتوانـــی یارمەتـــی ئـــەو دیالنـــە 
ـــەاڵم  ـــی. ب ـــی داهاتـــی دارای ـــەر بێدەســـەاڵتی و نەبوون ـــدا لەب ب
ــرد  ــی نەدەكـ ــچ درێغیـ ــۆی، هیـ ــی خـ ــووە هـ ــل بـ ــە ئەربـ كـ
ئازادكردنیـــان  و  لەوانـــە  زۆر  ژمارەیەكـــی  لەكڕینـــەوەی 
هەمـــوو ســـاڵێك. ســـاڵێ دووجـــار جێگرەكانـــی خـــۆی دەنـــاردە 
ــەك  ــی ژمارەیـ ــەوەی ئازادیـ ــۆ كڕینـ ــتەكان بـ الی خاچپەرسـ
ـــااڵنە  ـــە س ـــەی ك ـــەو پارەی ـــان. ئ ـــی الی ـــڵمانە دیلەكان لەموس
لەكڕینـــەوەی ئـــازادی بـــۆ بـــرا ئایینیەكانـــی خەرجـــی دەكـــرد، 
كـــە ژمـــاردی ببـــووە ســـەت هـــەزار دینـــار. ژمـــارەی ئـــەو 
دیالنـــەی كـــە لەمـــاوەی حوكمڕانیـــی خۆیـــدا لەدیلـــی دەری 
ـــەر  ـــاو و ژن. ئەگ ـــل بەپی ـــەزار دی ـــت ه ـــتە شەس ـــان گەیش هێن
پـــارەی لەبـــەر ببڕابایـــە، ئـــەو گەوهەرانـــەی كـــە لەدیمەشـــق 
ــەوە.  ــی پێدەكڕیـ ــی دیلەكانـ ــتن و ئازادیـ ــوو دەیفرۆشـ هەیبـ
ـــان سەرپشـــك دەكـــرد  جێگرەكانـــی، دیلەكانیـــان دوای بەردانی
ـــان  ـــوكاری خۆی ـــاو كەس ـــەو ن ـــۆ واڵتەك ـــەوە ب ـــەوەی بگەڕێن ل
یـــان لەگەڵیـــان بچنـــە ئەربـــل و لـــەوێ دانیشـــن. ئـــەوەی 
ـــۆی،  ـــی خ ـــوكارو واڵت ـــاو كەس ـــەوە ن ـــە بگەڕێت ـــەزی لێبای ح
ـــەوە شـــوێنی  ـــی بگات ـــە پێ ـــێ ك ـــان دەدای ـــدە پارەی ـــەوا ئەوەن ئ
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خـــۆی. ئەوەشـــی كـــە حـــەزی بكردبایـــە لەئەربـــل دانیشـــێ 
ـــەڵ  ـــەی لەگ ـــن زۆر چاك ـــرد. موزەفەرەددی ـــان دەب ـــەڵ خۆی لەگ
ــە  ــە لـ ــتیان بوایـ ــە دەكـــردو هەرچیەكـــی پێویسـ ئـــەو دیالنـ
شـــوێنی دانیشـــتن و خـــواردن و جلـــك بـــۆی دابیـــن دەكـــردن)1(. 
بـــەو شـــێوەیە موســـڵمانەكانی لەپەرتبـــوون و بزربـــوون 
ـــوو،  ـــوو كەســـوكاری نەماب ـــە هەب ـــە لەوان دەپاراســـت، چونك
ـــتەكان  ـــوو خاچپەرس ـــوو و هەب ـــی لەدەســـت داب ـــبوو ماڵ هەش

واڵتەكەیـــان داگیـــر كردبـــوو.
الیەنی رۆشنبیری

و  دروســـتكردن  الیەنـــی  الیەنـــە،  دوو  ئـــەو  لەتـــەك   
ئاوەدانكردنـــەوەو الیەنـــی كۆمەاڵیەتـــی و مرۆیـــی، كـــە دوو 
الیەنـــی زۆر گـــەورەن وەكـــو بینیمـــان، الیەنـــی رۆشنبیریشـــی 
ــل  ــنبیری لەئەربـ ــەوەی رۆشـ ــە بزووتنـ ــان نیـ ــوو. ئاسـ هەبـ
پێـــش ســـەردەمی موزەفەرەددیـــن هەڵســـەنگێنین لەبـــەر 
ئـــەوەی پێـــش ئـــەو ســـەردەمە زۆركـــەم لەســـەر ئەربـــل 
نووســـراوە، بـــەاڵم لەبـــەر رۆشـــنایی ئـــەو ســـەرچاوە كەمـــەی 
كـــە لەســـەر هەندێـــك كەســـایەتی ئەربـــل نووســـراون و پێیـــدا 
ــل  ــە لەئەربـ ــەوە قوتابخانـ ــت دەكەنـ ــە جەخـ ــن، كـ تێپەڕیـ
ـــەرەتاییەكانیان  ـــتە س ـــایەتیانەش زانس ـــەو كەس ـــووەو ئ هەب
ــە  ــا چوونەتـ لەخوێندنگەكانـــی ئەربـــل وەرگرتـــووە، ئەوجـ
پایتەختـــە ئیســـالمیەكانی دیكـــە بـــۆ دەســـتكەوتنی زانســـتی 

1- وفیات االعیان، ب3 / ل 273. مراە الزمان، ب 8 / ل 682.
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زۆرتـــر. لەوانـــە زانایانـــی ئایینـــی و قـــازی و پیاوانـــی 
فەتـــواو ئەدیـــب و شـــاعیران.

ئەوانـــەی  كارەباشـــەكانی  لەســـەر  موزەفەرەددینیـــش 
دامەزرانـــدووە.  خوێندنگـــەی  رۆیشـــتووەو  پێشـــخۆی 
ئایینیـــی  زانســـتەكانی  خوێندنـــی  بـــۆ  قوتابخانەیەكـــی 
هـــەردوو مەزهەبـــی شـــافعی و حەنەفـــی كـــردەوە كـــە تەفســـیرو 
فەرمـــوودەو رێزمانیشـــی تێـــدا دەخوێنـــدرا. ناوبانگێكـــی 
دەركـــرد كـــە لەســـەرەوەی هەمـــوو خوێندنگەكانـــی دیكـــەی 
ــۆی  ــن بەخـ ــەوەی موزەفەرەددیـ ــەر ئـ ــوو، لەبـ ــەوە بـ ئەربلـ
ــوون.  ــار بـ ــی دیـ ــێخ و مامۆستاكانیشـ ــدەداو شـ ــی پێـ گرنگـ

ــەوە: ــدا دەگوتـ ــان تێـ ــە وانەیـ ــەی كـ لەوانـ
محەمـــەد بـــن ئیبراهیـــم بـــن ئەبـــی بەكـــر بـــن خەلـــەكان 
ـــی  ـــی قازی ـــردو باوك ـــی ك ـــە لەســـاڵ 610ك كۆچـــی دوای ـــوو ك ب
ـــن خەلەكانـــی خاوەنـــی  قازیـــان و مێژوونووســـی ناســـراو ئیب

ـــوو)1(. ـــان« ب ـــات االعی ـــی »وفی كتێب
ــەی  ــی وانـ ــی برایشـ ــوڕی ئیبراهیمـ ــەری كـ ــا عومـ هەروەهـ
ــی  ــردووەو مامـ ــاڵی 609ك دا مـ ــە لەسـ ــەوە كـ ــدا گوتوتـ تێـ

ــوو)2(. ــووس بـ ــی مێژوونـ ــن خەلەكانـ ئیبـ
ئەبولفـــەزڵ  خەلـــەكان،  ئیبـــن  باوكـــی  مردنـــی  دوای   
ئەحمـــەد بـــن موســـا بـــن یونـــس بـــن مەنعـــە وانـــەی 

ــەی  ــن مەنعـ ــا ابـ ــن موسـ ــەد بـ ــی ئەحمـ ــان، ب 1 / ل 90. وەرگێڕانـ ــات االعیـ 1- وفیـ
ئەربلـــی.

2- طبقات الشافعیة، ب 5 / ل 130.
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تێـــدا گوتۆتـــەوە كـــە لەســـاڵی 622ك دا مـــردووە. ئیبـــن 
خەلەكانـــی مێژوونـــووس لەسەردەســـتی ئـــەو بـــن مەنعەیـــەی 
ـــن  ـــی. ئیب ـــووە وانەكان ـــەوە دەچ ـــەر لەگچكەیی ـــدووە. ه خوێن
خەلـــەكان لەبـــارەی ئەبولفەزڵـــەوە دەڵـــێ: »پێشـــنوێژێكی 
گـــەورەو بەڕێـــز بـــوو و بـــااڵو رووێكـــی جوانـــی هەبـــوو«. 
هەروەهـــا »زۆری لەبـــەر بـــوو و بابەتـــی زۆری دەزانـــی«. 
ـــێ:  ـــوو و دەڵ ـــەی سەرســـام ب ـــەكان بەوانەوتنەوەك ـــن خەل ئیب
ـــەوە«.  ـــە بڵێت ـــەو وان ـــو ئ ـــێك وەك ـــووە كەس ـــێ نەب ـــم ل »گوێ
ــەوەو  ــن مایـ ــەی موزەفەرەددیـ ــە لەقوتابخانەكـ ــن مەنعـ ئیبـ
وانـــەی دەگوتـــەوە تـــا ســـاڵی 617ك. پاشـــان دەچێتـــە حـــەج و 

كـــە دەگەڕێتـــەوە بـــۆ موســـڵ دەگوازێتـــەوە)1(.
ـــی  ـــن نەســـر ئەلئەربل ـــدر ب ـــاس ئەلخ ـــول عەب ـــا ئەب هەروەه
شـــافیعیش وانـــەی تێـــدا گوتۆتـــەوە كـــە لەســـاڵی 619ك دا 
ــوو و  ــتەكاندا هونەرمەندبـ ــاس لەزانسـ ــردووە. ئەبولعەبـ مـ
ـــەو  ـــدا هەی ـــتی ئایینی ـــیرو زانس ـــی لەتەفس ـــراوی باش زۆر دان

خەڵكێكـــی زۆر ســـوودیان لەزانســـتەكەی وەرگرتـــووە)2(.
ئەلنەجیـــب  ئەبـــی  بـــن  لەتیـــف  عەبـــدول  هەروەهـــا 
ــەد  ــز محەمـ ــی ئەلحافـ ــە لەقوتابیەكانـ ــەهرەوەردی كـ ئەلسـ
بـــن عەبدولغەنـــی ناســـراو بـــە ئیبـــن نوقتـــە)3( و محەمـــەد 
بـــن هیبەتـــواڵی نەحـــوی كـــە لەقوتابیەكانـــی مەجدەددیـــن 

1- وفیات االعیانن، ب1 / ل 90.
2- شذرات الذهب. ج 14 / ص 133.
3- البدایة والنهایة، ب12 / ل 287.
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ــی  ــی ئەربیلـ ــی غالبـ ــوڕی ئەبـ ــی كـ ــوڕی عەلـ ــەدی كـ ئەحمـ
نەحویـــی معەددەلـــە كـــە لەســـاڵی 657ك دا مـــردووە.

زۆر  ژمارەیەكـــی  موزەفەرەددیـــن  لەقوتابخانەكـــەی 
لەكوڕانـــی ئەربـــل دەرچـــوون و زانســـتە ســـەرەتاییەكانیان 
لـــەوێ فێربـــوون، پاشـــان بـــۆ پایتەختـــە ئیســـالمیە گـــەورەكان 
ـــەرچاوەكانیانەوە  ـــتیان لەس ـــەوێ زانس ـــردووەو ل ـــان ك كۆچی
ـــەی زانســـتی و  هەڵێنجـــاوە تـــا گەیشـــتوونەتە گەورەتریـــن پل
ـــن: ـــە دێنی ـــاوی ئەوان ـــە ن ـــۆ نموون ـــەر ب ـــە ه ـــی. لەوان ئەدەب
لەئاییـــن ناســـەكان: ئەبولقاســـم نەســـر بـــن عەقیـــل 
بـــن نەســـر ئەلئەربلـــی كـــە لەســـاڵی 619ك دا مـــردووە. 
ئەبولقاســـم لەئەربـــل لەســـاڵی 534ك لەدایـــك بـــووەو 
زانســـتە ئایینیەكانـــی لـــەالی مامـــی ئەبیلعەبـــاس ئەلخـــدر 
وەرگرتـــووە پاشـــان لەســـاڵی 600ك چووەتـــە بەغـــدادو 
وادیـــارە لـــەوێ پۆســـتێكی وەرگرتـــووە كـــە لەوانەیـــە پۆســـتی 
وانەگوتنـــەوە بووبـــێ، بۆیـــە موزەفەرەددیـــن لێـــی تووڕەبـــووە 
ــە  ــراوە)1(- بۆیـ ــاس نەكـ ــەرچاوەكان بـ ــەی لەسـ –هۆكارەكـ
ـــا  ـــم ت ـــووە. ئەبولقاس ـــدا گرت ـــك و ماڵی ـــەر موڵ ـــتی بەس دەس
ـــڵ  ـــە موس ـــان دەچێت ـــەوە پاش ـــدا دەمێنێت ـــاڵی 606ك لەبەغ س

و تـــا دەمـــرێ لـــەوێ دادەنیشـــێ.
ــردووە: ئەبولعەبـــاس  ــان كـ ــیری قورئانیـ ــەی تەفسـ لەوانـ
ئەلخـــدر بـــن نەســـر ئەلئەربلـــی ئەلشـــافعی كـــە لەســـاڵی 

1- شذرات الذهب، ج6 / ص 86.
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619ك دا مـــردووە )كەمێـــك پێـــش ئێســـتا ناومـــان هێنـــا()1(.
بـــن  ســـەالر  كەمالەددیـــن  دەدا:  فەتوایـــان  لەوانـــەی   
ئەلحەســـەن بـــن عومـــەر بـــن ســـەعید ئەلئەربلـــی كـــە 
لەســـاڵی670ك دا مـــردووەو ئەلعیـــاد ئەلحەنبەلـــی لەباریـــەوە 
دەڵـــێ: »موفتیـــی شـــام بـــووەو بەســـوود بـــووە«. شـــەریف 
عیزەددینیـــش لەبارەیـــەوە دەڵـــێ: »لەكاتـــی ئـــەودا فەتـــوادان 
ـــو  ـــی وەك ـــامێ كەس ـــی ش ـــوو، لەواڵت ـــەو ب ـــەر ئ ـــام لەس لەش

ئـــەو نەبـــوو«)2(.
لەقورئـــان خوێنـــان: ئەبولحەســـەن عەلـــی بـــن عەبدولعەزیـــز 
ئەلئەربلـــی كـــە یەكێـــك لەقوتابیەكانـــی ئەلئیمـــام شـــوعلە 
ـــە لەســـاڵی 656ك دا  ـــەكاری ئەلشـــاتبیە ك ـــەدی راڤ ـــن محەم ب

ـــردووە. م
ــن  ــم بـ ــن ئیبراهیـ ــەد بـ ــن محەمـ ــەد بـ ــەكان: ئەحمـ لەقازیـ
ـــتی  ـــەر دەس ـــردووە. لەس ـــاڵی 681ك دا م ـــە لەس ـــەكان ك خەل
ئایینیـــی  زانســـتی  ئەربـــل  لەقوتابخانەكـــەی  و  باوكـــی 
و  موســـڵ  چووەتـــە  باوكـــی  مردنـــی  دوای  خوێنـــدووەو 
لـــەوێ لەوانەكانـــی ئەلئیمـــام كەمالەددیـــن بـــن یوســـف 
ئامادەبـــووە، ئەوجـــا گواســـتیتیەوە بـــۆ حەلـــەب و لـــەالی 
ــەدداد  ــن شـ ــف ئیبـ ــن یوسـ ــن ئەبیلمەحاسـ ــێخ بەهائەددیـ شـ
ماوەتـــەوەو لەسەردەســـتی ئـــەو زانســـتی ئایینیـــی خوێنـــدووە. 
زانســـتی رێزمانیشـــی )النحـــو( لەســـەر دەســـتی ئەبیلبەقـــا 

2- شذرات الذهب، ج 5 / ص 86.
3- شذرات الذهب، ج5 / ص 331.
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یەعیـــش بـــن عەلـــی ئەلنەحـــوی وەرگرتـــووە، ئەوجـــا 
هاتۆتـــە شـــام و كاری لەســـەر ئیبـــن ســـەاڵح كـــردووە. پاشـــان 
چووەتـــە قاهیـــرەو بووەتـــە جێگـــر لەفەرمانڕەوایـــی و دوایـــی 
ـــی  ـــی شـــام. لەدانراوەكان ـــەو قازی ـــی ئەلمەحەل ـــە قازی كراوەت
لەمێـــژوودا »وەفیـــات ئەلئەعیـــان«. ئەدیـــب و شـــاعیریش 

بـــووە)1(.
بـــن  ئەلحوســـەین  عەبـــدواڵ  ئەبـــو  لەزمانناســـەكان: 
ئیبراهیـــم ئەلهەزبانـــی ئەلئەربلیـــی ئـــەل لوغـــەوی كـــە 
لەســـاڵی 656كـــدا مـــردووە. زمانەكـــەی دەزانـــی و پێـــی 
دەخوێنـــدەوەو فەرموودەناســـیش بـــوو. پاشـــای مـــەزن عیســـا 
ئەلئەیووبـــی خاوەنـــی دیمەشـــق فەرمانـــی بەئەلجەمـــال 
عەبـــدواڵ بـــن ئەلحافـــز عەبدولغەنـــی كردبـــوو كـــە مەســـنەدی 
ئیمـــام ئەحمـــەد بـــن حەنبـــەل لەســـەر بەشـــەكانی فیقـــه رێـــك 
بخـــا، ئەویـــش پشـــتی بەژمارەیـــەك لەفەرموودەناســـەكان 

ــم)2(. ــن ئیبراهیـ ــێن بـ ــەش ئەلحوسـ ــتبوو، لەوانـ بەسـ
بـــن  شەمســـەددین  )النحوییـــن(:  ناســـەكان  لەڕێزمـــان 
ئەلخەبـــاز ئەلنەحـــوی كـــە ئەبوعەبـــدواڵ ئەحمـــەد بـــن 
ئەلئەربلیـــەو  مەعالـــی  بـــن  ئەحمـــەد  بـــن  ئەلحوســـێن 
ـــدا  ـــووەو تێی ـــەورە ب ـــل گ ـــردووە. لەئەرب ـــاڵی 639ك دا م لەس

1- طبقات الشافعية، ج5 / ص14.
2- شذرات الذهب، ج5 / ص 274. مراة الزمان، ج8 / ص643.
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ـــەوێ دانیشـــتیە.  ـــە موســـڵ و ل ـــی پاشـــان چووەت خوێندوویەت
دانـــراوی لەئەدەبـــدا هەیـــە)1(.

لەئەدیبـــان: زانـــا مەجدەددیـــن ئەبوعەبـــدواڵ محەمـــەد بـــن 
ـــب.  ـــی ئەلئەدی ـــی ئەلحەنەف ـــەر ئەلئەربل ـــن عوم ـــەد ئیب ئەحم
لەســـاڵی 602ك لەئەربـــل لەدایكبـــووەو گەورەبـــووەو وانـــە 
ســـەرەتاییەكانی لەسەردەســـتی شـــێخەكانی وەرگرتـــووە 
پاشـــان وانەكانـــی لـــەالی زانایانـــی بەغـــداو دیمەشـــق 
ــەی  ــەوە لەخوێندنگـ ــان لەوانەگوتنـ ــردووە –پاشـ ــەواو كـ تـ
ئەلقەیاریـــە لەدیمەشـــق كاری كـــردووە-و دیوانێكـــی شـــیعری 
هەیـــەو هۆنراوەكانـــی جوانـــن لەگـــەڵ بـــەرزی و ئایینداریەكـــی 

تـــەواو)2(.
ئیبـــن  ناســـراو  مێژوونووســـی  لەمێژوونووســـەكان: 
ـــەكان  ـــی قســـەكردن لەســـەر قازی ـــە پێشـــتر لەكات ـــەكان ك خەل

ــا. ــان هێنـ ناومـ
لەتـــەك قوتابخانەكـــەی موزەفەرەددیـــن، كۆڕوكۆبوونـــەوەی 
كۆبوونـــەوە  كـــۆڕو  هەبـــوون.  ئەدەبیـــش  و  ئایینـــی 
ـــی  ـــەر زاڵبوون ـــی دەدان، لەب ـــن گرێ ـــەكان موزەفەرەددی ئایینی
پـــەروەردە ئایینیەكـــەی بەســـەریدا. ئیبـــن خەلـــەكان دەڵـــێ 
موزەفەرەددیـــن زۆر بـــەالی خەڵكـــی ســـونەت و جەماعەتـــی 
دەشـــكاندەوەو لەنـــاو خـــاوەن زانســـتەكاندا تەنیـــا لەفوقەهـــاو 

1- شذرات الذهب، ج5 / ص205.

2- شذرات الذهب، ج5 / ص359.
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فەرموودەناســـەكانی خەرجدەكـــرد. بێجگـــە لەوانـــە ناچـــار 
نەبوایـــە لەكەســـی دیكـــەی خـــەرج نەدەكـــرد. هەروەهـــا 
ــان  ــەر خۆیـ ــا ئەگـ ــرد تەنیـ ــەاڵت نەدەكـ ــی خـ شاعیرەكانیشـ
ـــا الی، ئەوكاتـــە بەدەســـتی بەتـــاڵ نەیدەگێڕانـــەوە،  بچووبان

ــا«)1(. ــی لێكردبـ ــێك داوایەكـ هەركەسـ
خۆشەویســـتترین زانســـتی ئایینـــی الی موزەفەرەددیـــن 
ــی  ــۆ فەرموودەكانـ ــتیی بـ ــووە. خۆشەویسـ ــوودە« بـ »فەرمـ
پێغەمبـــەر)د( لەگـــەڵ خۆشویســـتنی پێغەمبـــەر یەكیـــان 
فەرموودەناســـان  لەكۆڕەكانـــی  زۆر  بۆیـــە  دەگرتـــەوە، 
ــۆزی  ــن ئەلجـ ــیبت ئیبـ ــن. سـ ــی لێدەگرتـ ــت و گوێـ دادەنیشـ
دەڵـــێ، موزەفەرەددیـــن گوێـــی لەهەمـــوو مەســـنەدەكەی 
ئیمـــام ئەحمـــەد بـــن حەنبـــەل لەدەمـــی فەرموودەگـــۆ حەنبـــەل 
ـــوو كـــە لەســـاڵی  بـــن عەبـــدواڵ بـــن ســـعادە ئەلمەكەبـــەر گرتب
ـــوودە  ـــۆ فەرم ـــۆزەی ب ـــەو س ـــەر ئ ـــەر لەب ـــرد)2(. ه 604ك دا م
لەموســـڵ قوتابخانەیەكـــی دروســـتكرد بـــۆ خوێندنـــی)3(. 
دروســـتكردو  لـــەو شـــارەی  بـــۆ  ناشـــزانین  هەرچەنـــدە 
ـــە  ـــەاڵم لەوانەی ـــێ، ب ـــوا دەزان ـــرد. خ ـــی دروســـت نەك لەئەربل
ــڵ  ــوودەكەی لەموسـ ــووە سـ ــی وابـ ــە پێـ ــێ كـ ــەر ئەوەبـ لەبـ
ـــراوان  ـــە لەئەربـــل گەورەتـــرەو موســـڵ ف زۆرتـــر دەبـــێ، چونك

1- وفيات االعيان، ب3 / ل 276.
2- الموصل في العهد االتابكي، ل 154.

3- وفيات االعيان، ب 3 / ل 276.
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و دانیشـــتووانی زۆرتـــر و پتـــر خەڵـــك ســـەردانیان دەكـــرد.
ــاڵێك  ــوو سـ ــەر، هەمـ ــتنی پێغەمبـ ــەر زۆر خۆشویسـ  لەبـ
ئاهەنگـــی بـــۆ رۆژی لەدایكبوونـــی دەگێـــڕا، وەكـــو پێشـــتر 
ــن  ــەر بـ ــاب عومـ ــە ئەلخەتـ ــەوت كـ ــرد. واڕێككـ ــمان كـ باسـ
ئەلحوســـێن بـــن دەحیـــە لەســـاڵی 604، لەڕێـــی خـــۆی 
لەنەیســـاپوورەوە بـــۆ خوراســـان، دێتـــە نـــاو ئەربـــل و 
ئـــەو رۆژەش ئاهەنگـــی لەدایكبوونـــی پێغەمبـــەر بەگەرمـــی 
جوانیەكـــەی  ئاهەنگەكـــەو  گەورەیـــی  بەڕێوەدەچـــێ، 
لەشـــارەكە  رۆژێـــك  چەنـــد  بۆیـــە  دەكا،  سەرســـامی 
پێغەمبـــەر  مەولـــوودی  لەســـەر  كتێبێـــك  دەمێنێتـــەوەو 
دادەنـــێ بەنـــاوی »ئەلتەنویـــر فـــی مەولیـــد ئەلســـراج 
ئەلمونیـــر« و پێشكەشـــی موزەفەرەددینـــی دەكاو بەخـــۆی 
ـــەوە. موزەفەرەددیـــن زۆری پـــێ خـــۆش دەبـــێ  بـــۆی دەخوێنێت
ـــاری و  ـــێ و دی ـــێ دەبەخش ـــەردا پ ـــاری لەبەرامب ـــەزار دین و ه

ــی زۆری دەداتـــێ)1(. خەرجیەكـ
ئـــەو كتێبـــە دەبێتـــە كاری موزەفەرەددیـــن و زۆرجـــار 
دەیخوێنێتـــەوەو بەخـــۆی بـــۆ هـــەر میوانێكـــی گـــەورەی 
ــەو  ــەكان دەڵـــێ ئـ ــدەوە. ئیبـــن خەلـ هاتبایـــە الی دەیخوێنـ
–واتـــە ئیبـــن خەلـــەكان- لەشـــەش كۆبوونـــەوە لەمانگـــی 
جەمـــادی ئاخیـــرەی ســـاڵی 626ك لەموزەفەرەددینـــی گـــوێ 

ــووە. لێبـ

1- وفيات االعيان، ب3 / ل 122.
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 ژیانـــە تایبەتیەكـــەی موزەفەرەددیـــن، وەكو پێشـــتر باســـمان 
ـــی  ـــەك ژیانێك ـــوو ن ـــك ب ـــۆفیەك نزی ـــی س ـــر لەژیان ـــرد، پت ك
ـــە  ـــۆوەو لەبۆن ـــەڵ ســـۆفیەكان كۆدەب ـــە زۆر لەگ ـــە، چونك دیك
بوایـــەو بـــێ بۆنـــەش، لەخانەقـــا بوایـــە یـــان لەقوتابخانەكەی 
كـــە دروســـتی كردبـــوو و لەكاتـــی زیكرەكانیـــان ئامـــادە دەبـــوو 
ـــەوان  ـــو ئ ـــردو وەك ـــی دەك ـــە زیكردنەكانیان ـــداریی بازن و بەش

ســـۆزی دەنوانـــدو رشـــتدەبوو و لەگەڵیـــان هەڵدەچـــوو.
ــوو ئەوانـــەش  ــاو ئایینـــاس و هەمـ ــەڵ زانـ ــا لەگـ هەروەهـ
ــوون. – ــەوە خەریكبـ ــتە ئایینیەكانـ ــە بەزانسـ دادەنیشـــت كـ
لەســـەرەمی ئـــەودا- لەئەربـــل بژاردەیەكـــی بـــاش لـــەو 
مەزنانـــە هەبـــوو، وەكـــو: محەمـــەد بـــن ئیبراهیمـــی باوكـــی 
ئیبـــن خەلەكانـــی مێژوونـــووس و عومـــەر ئیبراهیمـــی بـــرای و 
ـــر  ـــی ئەلخێ ـــەو ئەب ـــن مەنع ـــن موســـا ب ـــەد ب ـــەزڵ ئەحم ئەبیلف
بـــەدەل ئەلتەبریـــزی و ئەلحەســـەن ئەلغەنـــەوی و ئـــەو 
ـــوو. ـــك ب ـــات(ەوە خەری ـــە )ئەلحەكەمی ـــە ب ـــەرەفەددینەی ك ش
ئەگەرچـــی ســـیفەتی زاڵـــی رۆشـــنبیریی موزەفەرەددیـــن 
ـــتی  ـــی لەزانس ـــەاڵم حەزیش ـــوو، ب ـــەی ب ـــنبیریە ئایینیەك رۆش
ـــە دەگـــرت  ـــدەوەو گوێـــی لەوان ـــی دەخوێن ـــوو و لێ ـــژوو هەب مێ
كـــە دەیانگێڕایـــەوە. ئیبـــن خەلـــەكان دەڵـــێ موزەفەرەددیـــن 
لـــێ  كەمێكیشـــی  و  بـــوو  مێـــژوو  لەزانســـتی  »حـــەزی 

ــی«)1(.  دەزانـ

1- وفيات االعيان، ب3 / ل 276.



433

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

ئـــەوەش مانـــای وایـــە كـــە موزەفەرەددیـــن بەشـــداریی 
هەندێـــك لـــەو كۆبوونـــەوە ئەدەبیانـــەی كـــردووە كـــە 
لەخانـــەی ئەدیبـــان و گەورەپیاوانـــی دەوڵـــەت لەالیـــەن 

ئەوانـــەی حەزیـــان لەئـــەدەب بـــووە دەبەســـترا.
كـــە  ئایینیانـــەی  كۆڕوكۆبوونـــەوە  ئـــەو  لەتـــەك 
و  فەرموودەنـــاس  و  ئاییننـــاس  لەگـــەڵ  موزەفەرەددیـــن 
ســـۆفیەكان دەیبەســـتا، كـــۆڕی ئەدەبیـــش هەبـــوو لەماڵـــە 
ـــك  ـــە بڕێ ـــەی ك ـــەت، لەوان ـــی دەوڵ ـــدەكان و پیاوان دەوڵەمەن
زانیاریـــی ئەدەبیـــان هەبـــوو، دەبەســـترا، بـــۆ نموونـــە: 
ئیبـــن ئەلمســـتەوفی، مەجدەددیـــن ئەســـعەد ئەلشـــەیبانی، 

ئەلحاجریـــی شـــاعیرو هیدیكـــە لەشـــاعیرو ئەدیبـــان.
ئیبـــن ئەلمســـتەوفی كـــە ئەبولبـــەرەكات ئەلموبـــارەك 
بـــن ئەبـــی ئەلفەتـــح ئەحمـــەدە، دوا وەزیـــری ئەربـــل بـــوو 
لەســـەردەمی موزەفەرەددیـــن و ئەدیبێكـــی گـــەورە بـــوو، حـــەزی 
لەئـــەدەب و شـــیعر بـــوو. فەرموودەنـــاس و رێزماننـــاس و 
ــی  ــۆڕی ئەدەبیـ ــی. كـ ــیعری دەزانـ ــرووز( شـ ــەكانی )عـ كێشـ
ـــن  ـــەوە. ئیب ـــی كۆدەبوون ـــاعیران لێ ـــان و ش ـــتاو ئەدیب دەبەس
ئەلمســـتەوفی لەئەربـــل لەدایـــك بـــووەو هـــەر ئەوێـــش 
واڵتەكـــەی بـــووە. لەناوەڕاســـتی مانگـــی شـــەوالی ســـاڵی 564ك 
لەدایكبـــووەو لەخانەوادەیەكـــی گـــەورە بـــووە كـــە ژمارەیـــەك 
ـــی  ـــی و مام ـــووە. باوك ـــێ هەڵكەوت ـــان ل ـــەرۆك و ئەدیبی لەس
ـــارەك پۆســـتی  ـــن ئەلموب ـــی ب ســـەفیەددین ئەبولحەســـەن عەل
»ئیســـتیفا«ئیان لەئەربـــل وەرگرتـــووە. ئـــەو مامـــەی هـــەردوو 
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زمانـــی عەرەبـــی و فارســـیی دەزانـــی و كتێبـــی »نەســـیحەت 
ئەلملـــووك«ی حوجـــەت ئەلئیســـالم ئەلغەزالیـــی كردۆتـــە 
دانابـــوو.  بەفارســـی  كتێبـــەی  ئـــەو  عەرەبـــی. غەزالـــی 
ئیبـــن ئەلموســـتەوفی پۆســـتی ئەلئیســـتیفائی لەئەربـــل تـــا 
ـــە  ـــن دەیكات ـــان موزەفەرەددی ـــتبووە پاش ـــاڵی 628ك لەدەس س
ـــێ:  ـــەوەو دەڵ ـــی دەگێڕێت ـــەكان لێ ـــن خەل ـــری خـــۆی. ئیب وەزی
»ســـەرۆكێكی قەدرگـــران بـــوو، خاكیـــی بـــوو، بەخشـــندەبوو، 
ـــل ســـەردانی  ـــە ئەرب ـــەرزەكان نەهاتۆت ـــچ كەســـێك لەپایەب هی
نەكردبـــێ و ئـــەوەی بـــۆ نەبردبـــێ كـــە لێـــی دەوەشـــێتەوەو 
ـــەكان.  ـــش ئەدیب ـــەوە، بەتایبەتی ـــك نەكردبێت ـــێ نزی ـــۆی ل خ
ئەوانـــە بازاڕیـــان الی ئـــەو گەرمبـــوو. چاكـــەی هەبـــوو 
فەرمـــوودەو  لەوانـــە:  دەزانـــی،  ژمارەیـــەك هونـــەری  و 
ئەوانـــەی  و هەمـــوو  پیاوەكانـــی  نـــاوی  و  زانســـتەكانی 
ـــدا.  ـــوو تێی ـــووەو خـــۆی پێشـــەنگ ب ـــەوە هەب ـــان پێی پەیوەندی
لەهونـــەرە ئەدەبیەكانـــدا شـــارەزابوو لەالیەنـــی رێزمـــان و 
زمـــان و كێشـــەكانی شـــیعرو ســـەرواو زانســـتی ئەلبەیـــان، 
و  رووداوەكان  و  رۆژ  و  هـــەواڵ  و  عارەبـــان  شـــیعرەكانی 
هۆكارەكانیـــان. زۆر زانابـــوو لەزانســـتی دیـــوان و ژمێریـــاری 
و توندگرتنـــی یاســـاكانی لەســـەر ئـــەو بارانـــەی لـــەالی 

گرنـــگ بـــوون«.)1(

1- وفيات االعيان، ب3 / 294.
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ئیبــن ئەلمســتەوفی مێژووێكــی لەســەر ئەربــل لەچــوار بەرگدا 
كۆكردۆتــەوە كــە ئیبــن خەلــەكان لــەو هەوااڵنــەی لەكتێبەكەیدا 
»وفیــات االعیــان« هێناوینەتــەوە پشــتی پــێ بەســتوون)1(. 
كتێبەكــەی ئیبــن ئەلمســتەوفی بەمانــا گشــتیەكەی مێــژوو 
ــدا  ــەڵ ئەوەش ــم(، لەگ ــە )تراج ــی گێڕانەوەی ــو كتێب ــە بەڵك نی

ــووە. بزرب
ــوینەكانی  ــژوو و نووس ــەی مێ ــە ك ــوار بەرگ ــەر چ ــارە ه )دی
ابــن المســتوفی دۆزراونەتــەوە وە لــە ژێــر نــاوی تاریــخ اربــل 
ــە كوردســتانیش دەســت  ــەوە، وە ل ــراوە و باڵوكراوەت – چاپك
دەكەوێــت، بــۆ ســااڵنێكی زۆر وونكرابــوو بــەاڵم خۆشــبەختانە 
ئــەو گەنجینــە گەورەیــە لــە ئینگلیســتانەوە دۆزرایــەوە و لــە 

كوردســتانیش بــە زمانــی عەرەبــی چاپكرایــەوە - وەرگێــڕ(.
ئیبن ئەلمســتەوفی كۆڕە زانســتیەكانی دەبەســتاو لەدەورەیدا 
بەخــۆی  و  ئەربــل  دەهاتنــە  كــە  هەبــوون  شــێخانە  ئــەو 
ــی  ــەكان لەكۆڕەكان ــن خەل ــار ئیب ــەوە. زۆرج ــۆی دەخوێندن ب

ــووە.)2( ــداڵ ب ــتا من ــە هێش ــووە ك ــی لێگرت ــتووەو گوێ دانیش
ئیبــن ئەلمســتەوفی شــاعیریش بــووەو دیوانــە شــیعرێكی 
باشــی هەیــە. لەشــیعرەكانی ئــەو دوو دێــڕەی كــە تێیانــدا 

ــترە: ــمەر باش ــێ لەئەس ــپیی پ س

1- وفيات االعيان، ب3 / ل 294.
2- وفيات االعيان، ب3 / ل294.
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ال تخدعنك سمرە غراره       ما الحسن اال للبیاض وجنسه
فالرمح یقتل بعضه من غیره     والسیف یقتل كله من نفسه)1( 

ــێ  ــەك هەبـ ــەر جوانیـ ــێ، ئەگـ ــمەران هەلمەخەڵەتـ بەئەسـ
ـــی  ـــر بەهەندێك ـــا تی ـــە. ئەوەت ـــپیە رەگەزان ـــی س ـــەر ه ـــەوا ه ئ

دەتكـــوژێ، بـــەاڵم شـــیر بەهەمـــووی دەتكـــوژێ.
ــەوە  ــەو دەگەڕێتـ ــتەوفی بەشـ ــن ئەلمسـ ــە ئیبـ ــك كـ  جارێـ
ــە ســـەرو بەچەقـــۆ  ــتدرێژیی دەكاتـ ــك دەسـ ماڵەكەی،یەكێـ
دەیـــەوێ لەســـەر دڵـــی بـــدا، ئیبـــن ئەلمســـتەوفیش قۆڵـــی 
دەداتـــە بـــەرێ و برینـــدار دەبـــێ. سەرتاشـــێك دێنـــێ بـــۆی 
بدوورێتـــەوەو مەرهەمـــی لێـــدەداو دەیبەســـتێتەوە بـــۆی. 
ـــۆی  ـــێ و ب ـــن دەنووس ـــۆ موزەفەرەددی ـــیعرە ب ـــەو ش ـــا ئ ئەوج

دەنێـــرێ:
یا ایها الملك سطواته          من فعلها یتعجب المریخ

ایات جودك محكم تنزیلها     ال ناسخ فیها وال منسوخ
اشكو الیك وما بلیت بمثلها    شنعاء ذكر حدیثها تاریخ

هی لیلة ولدت فیها وشاهدي   فیما ادعیت القمط والتمریخ)2( 

ســـەری  مەریـــخ  كـــە  پاشـــایەی  ئـــەو  ئـــەی  واتـــە: 
لەكردەوەكانـــی دەســـوڕمێ و چاكەكانـــی زۆر جوانـــن، كـــە 
كـــەس ناتوانـــێ وەكـــو ئـــەوان بـــكا. گلەیـــی خۆمـــت بـــۆ دەنێـــرم 

1- وفيات االعيان، ب3 / ل 294.
2- وفيات االعيان، ب3 / ل 294
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ـــە  ـــە ك ـــەوی لەدایكبوونم ـــو ش ـــناكە وەك ـــی ترس ـــە ڕووداوێك ك
دەبینـــی قۆنـــداغ كـــراوم.

ــەرەف عەبدولڕەحمـــان بـــن ئەبـــی  كاتێكیـــش كـــە ئەلشـ
ــاڵی  ــاعیر لەسـ ــی شـ ــا ئەلبەوازیجیـ ــن عیسـ ــەن بـ ئەلحەسـ
628ك دا دێتـــە ئەربـــل، كـــە لـــەو كات ئیبـــن ئەلمســـتەوفی 
وەزیـــر دەبـــێ و بەدەســـتی یەكێـــك لەبەردەســـتەكانی كـــە نـــاوی 
ـــۆ  ـــی ب ـــووە دینارێك ـــڵی ب ـــەعار ئەلموس ـــن ئەلس ـــال ب ئەلكەم
ـــە  ـــال دەچێت ـــەوەو ئەلكەم ـــی لێكراوەت ـــە پارچەیەك ـــرێ ك دەنێ
الی شـــاعیرو پێـــی دەڵـــێ: گـــەورەم )واتـــە ئیبـــن ئەلمســـتەوفی( 
ـــا  ـــكا ت ـــدە خـــەرج ب ـــا ئەوەن ـــدەكاو دەڵـــێ: ئێســـتا ب ســـەالم لێ
ـــێ. شـــاعیریش  ـــاش ب ـــۆی ب ـــۆ ئامـــادە دەكـــەم كـــە ب شـــتێكی ب
وای بۆدەچـــێ كـــە ئەلكەمـــال بەخـــۆی پارچەیەكـــی لەدینارەكـــە 
كردۆتـــەوەو ئیبـــن ئەلمســـتەوفی بەســـاغی بـــۆی نـــاردووەو 
دەیـــەوێ ئـــەوە لەئیبـــن ئەلمســـتەوفی خۆیـــەوە بزانـــێ و بـــۆی 

ـــێ: دەنووس

یا ایها الوزیر ومن به         في الجود حقا تضرب االمثال
ارسلت بدر التم عند كماله     حسنا فوافی العبد وهو هالل
ما غاله النقصان اال انه             بلغ الكمال، كذلك االجال

واتـــە: ئـــەی وەزیـــری پایەبـــەرز تـــۆ لەدەســـتودڵفراوانی 
ـــاردووەو  ـــەواوت ن ـــی ت ـــی تابان ـــەاڵم مانگ ـــە، ب ـــەت نی نموون
بەردەســـتەكەت كردوویەتیـــە مانگـــی ســـەرەتا )هیـــالل(. بۆیـــە 
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ئـــەوەی لێكراوەتـــەوەو كەمبۆتـــەوە چونكـــە گەیشـــتۆتە 
ــەرمان  ــە سـ ــەرگ دەگاتـ ــۆن مـ ــو چـ ــەواوی، وەكـ ــەی تـ پلـ

ــدا. لەگەورەییـ
ئیبـــن ئەلمســـتەوفی بـــەو واتـــاو رێكخســـتنە سەرســـام دەبـــێ 

بۆیـــە خەاڵتـــی دەكا)1(.
 ماڵـــی ئیبـــن ئەلمســـتەوفی وەكـــو ســـاڵۆنە ئەدەبیەكانـــی 
ـــدا  ـــاعیرانی تێ ـــب و ش ـــاو ئەدی ـــووە، زان ـــان ب ـــەوڕۆی خۆم ئ
رێكدەكـــەوێ  وا  دەكـــرد.  كۆدەبوونـــەوەو شەڕەشـــیعریان 
ــی  ــەرۆكی دیوانـ ــی سـ ــن ئیبراهیمـ ــعەد بـ ــن ئەسـ مەجدەددیـ
ـــاری  ـــە دی ـــەبەتەیەك دەكات ـــن س ـــینی موزەفەرەددی نامەنووس
ـــە ســـێوی الســـوور و ســـەفەرجەلی  ـــن ئەلمســـتەوفی ك ـــۆ ئیب ب
ــە دەكا.  ــی رەوانـ ــی جوانـ ــتی مێرمنداڵێكـ ــووەو بەدەسـ تێدابـ
لـــەو كاتـــەدا كۆمەڵـــە شـــاعیرێك لـــەالی ئیبـــن مســـتەوفی 
دەبـــن، لەوانـــە: عیســـا بـــن ســـینجەری ئەلحاجـــری و 
هەریەكـــە لەوانـــە شـــیعرێكی پێـــدا هەڵدەڵێـــن، ئەلحاجریـــش 

دەڵـــێ:

اهدی لنا المجد تفاحا واحمره        من خد من حمل التفاح مسترق

وللسفرجل من اعاله رائحە           یضوع منها لمهدیه ثنی عبق

فظلت اعجب من حالین كیف حوی   وصف الغالم ووصف السید الطبق

1-   وفيات االعيان، ب 1 / ل 112.
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مەجـــد ســـێوێكی الســـووری كردەدیـــاری كـــە لەكوڵمـــی 
ـــەو  ـــەی ل ـــوو. ســـەفەرجەلیش بۆنەك ـــی گرتب ـــەی رەنگ هەڵگرەك
كەســـەوە وەرگرتبـــوو كـــە كردیـــە دیـــاری. ســـەیر لەوەدایـــە 
چـــۆن ئـــەو ســـەبەتە ســـیفەتەكانی مێرمنـــداڵ و گەورەكـــەی 

لەخـــۆ گرتـــووە.)1(
هـــەر شـــاعیرێك ئیبـــن مســـتەوفیی بناســـیبایە تەنیـــا بەشـــیعر 
ــی  ــاڵح ئەلئەربلـ ــن سـ ــن بـ ــە: عەالئەددیـ ــد، لەوانـ دەیدووانـ
حاجبـــی موزەفەرەددیـــن، بـــۆ عەلـــی بـــن عوســـمانی ســـولەیمانی 
ئەربلیـــی شـــاعیر دەنووســـێ كـــە لەدیمەشـــق بـــووە بـــۆ ئـــەوەی 
ـــی  ـــش رەت ـــل. ئەوی ـــتانی ئەرب ـــتیاری بیمارس ـــە سەرپەرش ببێت

ـــێ: ـــن مســـتەوفی دەنووســـێ و دەڵ ـــۆ ئیب ـــەوەو ب دەكات

یا ایها المولی الوزیر   ذو الرعایە والعنایة
ان العالء اضلني          بالقول عن گریق الهدایة

واقوم فیه بالكفایة اللی لمارستانكم  
متی اجبت الی الوالیة وانی لمحتاج الیه  

ئـــەی وەزیـــری خـــاوەن چاودێـــری و بایەخـــدان. عـــەال لەڕێـــی 
راســـت هەڵیخەڵەتانـــدم بـــۆ ئـــەوەی ببمـــە سەرپەرشـــتیاری 
ـــێ  ـــی دەب ـــتم پێ ـــك پێویس ـــن كاتێ ـــەاڵم م ـــتانەكەتان. ب بیمارس

ـــەك)2(. ـــە واڵت ـــە دێم ك

1- ذيل نراة الزمان، ج1 / ص 112.
2- ذيل مراة الزمان، ج2 / ص 481.
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مەجدەددیـــن ئەســـعەدبن ئیبراهیـــم بـــن حەســـەن بـــن 
عەلـــی ئەلشـــەیبانی ئەلنەشـــابی ئەلئەربلـــی لەگـــەورە 
فەرمانبەرانـــی حكوومەتـــی موزەفەرەددیـــن بـــوو و لەجیاتـــی 
و  ئەدیـــب  مەجدەددیـــن  و  دەنووســـی  نامەكانـــی  ئـــەو 

ــوو. ــاعیریش بـ شـ
مەجدەددیـــن لەمانگـــی ســـەفەری ســـاڵی 582ك لەئەربـــل 
تیروكـــەوان  لەپیشەســـازیی  ســـەرەتا  لەدایكبـــووەو 
ـــەوە  دروســـتكردن كاری كـــردووە. كـــە گـــەورە بـــووە لەئەربل
و  فـــورات  جەزیـــرەی  لەواڵتانـــی  كـــردووەو  گەشـــتی 
ــل و كاری  ــەوە ئەربـ ــان هاتۆتـ ــەڕاوەو پاشـ ــامیە گـ ئەلشـ
نووســـینی نامەكانـــی موزەفەرەددینـــی لەنزیـــك ســـاڵ 
615ك گرتۆتـــە ئەســـتۆ. هـــەر لـــەو پۆســـتەی ماوەتـــەوە 
ـــا مانگـــی رەمەزانـــی ســـاڵی 629ك ئەوجـــا موزەفەرەددیـــن  ت

دەیگـــرێ و دەیخاتـــە بەندیخانـــەوە.
ســـەر  دەكـــردە  تونـــدی  هێرشـــی  مەجدەددیـــن 
فەرمانبەرەكانـــی حكوومەتـــی موزەفەرەددیـــن و جوێنـــی 
ناشـــیرین و تونـــدی پێـــدەدان. سەرپەرشـــتیاری دیوانیـــش 
ــن  ــە موزەفەرەددیـ ــووب كـ ــاوی یەعقـ ــێ بەنـ ــك دەبـ دیانێـ
بەهـــەر هۆیـــەك بـــێ ئەویـــش دەگـــرێ و دیانێكـــی دیكـــەی 
لەجـــێ دادەمەزرێنـــێ كـــە نـــاوی ئەلموختـــەس دەبـــێ. 
ســـەیرە كـــە موزەفەرەددیـــن دیانێـــك لەســـەر دیوانەكـــەی 
دادەنـــێ، ئـــەوە دەبـــێ هـــەر لەبـــەر لێبووردەیـــی و دووریـــی 

بووبـــێ لەدەمارگیریـــی ئایینـــی.
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هەرچۆنێـــك بـــێ، كـــە موزەفەرەددیـــن یەعقووبـــی دیـــان 
ـــن  ـــەوە، مەجدەددی ـــێ دادەنێت ـــی لەج ـــرێ و ئەلموختەس دەگ
ئەلموختـــەس  و  یەعقـــووب  هـــەردوو  شـــیعرە  بـــەو 

ــێ: ــواتەوەو دەڵـ دەشـ

فرحنا بیعقوب اللعین وحبسه    وقلنا اتانا ما یطیب به القلب
فلما ولی المختص فالشر واحد    اذا ما مضی كلب اتی كلب

ـــی و  ـــی نەفرەت ـــی یەعقووب ـــبوو بەگرتن ـــان خۆش ـــە: دڵم وات
ـــەس  ـــە ئەلموخت ـــەاڵم ك ـــۆ دێ، ب ـــترمان ب ـــەو باش ـــان ل گوتم
ـــەگێك  ـــەر س ـــا ه ـــەوە، ب ـــەڕ هات ـــان ش ـــەوە، هەم ـــی گرت جێ

ـــەوە)1(. ـــی بگرێت ـــە جێ ـــەگێكی دیك ـــڕوا، س ب
ســـەر  توندەكانـــی  داشـــۆرینە  دیكـــەدا  لەبۆنـــەی 
دەكەیـــن. بـــاس  خۆیانـــدا  لەشـــوێنی  فەرمانبـــەرەكان 
بـــۆ  ئەلیونینی)2(دەڵـــێ، موزەفەرەددیـــن لەگەشـــتەكەی 
بەغـــدا لەســـاڵی 629ك)3(دا مەجدەددینـــی لەگـــەڵ خـــۆی 
بردبـــوو. كـــە موزەفەرەددیـــن لەگـــەڵ مەجدەددیـــن دەچنـــە الی 
ـــە بەردەســـتی  ـــال، مەجـــد دەچێت ـــیر بیل ـــە ئەلموستەنس خەلیف

خەلیفـــەو بـــەو جـــۆرە ســـەالمی لێـــدەكا:

1-   ذيل مراة الزمان، ج1 / ص 117.
2- ذيل مراة الزمان، ج1 / ص 117.
3-  ذيل مراة الزمان، ج1 / ص 117.
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تحیر عالم علم الكالم جاللە هیبە هذا المقام  
یناجی النبی علیه السالم كان المناجی به قائما  

ـــار ســـەریان  ـــی گوفت ـــە زانایان ـــەو پایەی ـــەرزی ئ لەئاســـت ب
ســـوڕماوە، ئـــەوەی كـــە هـــاواری بـــۆ دەبـــا دەڵێـــی هـــاوار بـــۆ 

ـــەر دەبـــا دروودی خـــوای لەســـەربێ. پێغەمب
 ئەوجـــا بەداڕشـــتنیش دەڵـــێ: »ئەگـــەر پەردەكـــە الدەیـــن 
ـــی  ـــل خەریك ـــتتن و جوبرائی ـــتەكان لەدەوروپش ـــن فریش دەبینی
ـــی  ـــۆ ســـەر كوڕەمام ـــە ب ـــەوەی سرووشـــە نێردراوەكەی خوێندن
ـــە  ـــن خەلیفەی ـــترین و بەرزتری ـــەوە باش ـــێ ئ ـــەر و دەڵ پێغەمب

ـــترینە«. ـــەرز و باش ـــۆ پایەب ـــەر ب ـــەالمیش ه ـــەاڵت و س و س

ولو جمع االئمە فی مكان            وانت به لكنت لهم اماما

واتـــە: ئەگـــەر هەمـــوو ئیمامـــەكان لەشـــوێنێك كۆببنـــەوە 
تـــۆ دەبیـــە ئیمامـــی هەمـــووان.

ســـەردەخاو  دەوڵەتەپیـــرۆزە  ئـــەو  مـــەزن  »خـــودای 
ـــەاڵم  ـــان«. ب ـــەی خۆی ـــۆ كوالنەك ـــێنێتەوە ب ـــەكان دەكش دوژمن
ئیبـــن شـــاكر ئەلكوتوبـــی دەڵـــێ مەجدەددیـــن بەوجـــۆرە 
ــن  ــە موزەفەرەددیـ ــك كـ ــردووە كاتێـ ــە كـ ــەالمی لەخەلیفـ سـ
وەكـــو شـــاندێك ناردوویەتیـــە الی، بـــەاڵم ئەلكوتوبـــی 
ــردووە)1(. ــاس نەكـ ــەی بـ ــە و هۆیەكـ ــەو ناردنـ ــژووی ئـ مێـ

1- فوات الوفيات، ب1 / ل 17.
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بەگشـــتی، لەســـەردەمی موزەفەرەددینـــدا بزووتنەوەیەكـــی 
رۆشـــنبیریی ئایینـــی و ئەدەبـــی هەبـــوو. ناتوانیـــن بڵێیـــن 
ــێ  ــك بـ ــەاڵم هەرچۆنێـ ــووە، بـ ــراوان بـ ــی فـ بزووتنەوەیەكـ
گەیشـــتبووە گوێـــی ئەوانـــەی لەواڵتانـــی دراوســـێدابوون و 
خەڵكەكـــەی پێـــی سەرســـام ببـــوون. هەروەهـــا ســـەربردەی 
موزەفەرەددیـــن خـــۆی و خۆشەویســـتیەكەی بـــۆ زانایـــان 
جێـــی سەرســـامیان بـــووە. پێشـــتر گوتمـــان كـــە موزەفەرەددیـــن 
مەراغـــە  خاوەنـــی  قەراســـەنقەری  عەالئەددیـــن  لەگـــەڵ 
ـــوڕی  ـــری ك ـــی بەك ـــی ئەب ـــەر واڵت ـــت بەس ـــە دەس ـــەوت ك رێكك
پەهلەوانـــدا بگـــرن، ئایتغمەشـــی بەنـــدەی ئەبـــی بەكـــر 
ــرێ و  ــۆ دەنێـ ــی بـ ــن دەكاو نامەیەكـ ــی لەموزەفەرەددیـ گلەیـ
تێیـــدا دەڵـــێ: »ئێمـــە گوێمـــان لێدەبـــوو كـــە تـــۆ خەڵكـــی 
زانـــاو خێركـــەرت خۆشـــدەوێن و چاكەیـــان لەگەڵـــدا دەكـــەی، 
بۆیـــە چاوەڕێـــی خێـــرو ئایینـــداری بوویـــن لێـــت..«. ئـــەوەش 
بەڵگەیـــە كـــە موزەفەرەددیـــن ناوبانگێكـــی باشـــی هەبـــووە 
ـــی  ـــل و لێ ـــە ئەرب ـــردووە روو بكەن ـــان ك ـــەزۆر كەس ـــە وای ل ك
ـــەو  ـــی. ل ـــی كات ـــۆ ماوەیەك ـــان ب ـــی ی ـــن، چ بەبەردەوام دانیش
ـــل دانیشـــتوون،  ـــی لەئەرب ـــی كات ـــۆ ماوەیەك ـــە ب ـــەی ك زانایان
ــاری  ــوڕاقە لەشـ ــن سـ ــاتبی)1(. ئیبـ ــوڕاقەی ئەلشـ ــن سـ ئیبـ
شـــاتیبەی واڵتـــە ئەندەلـــوس لەدایـــك بـــووەو لەوێـــوە 
چووەتـــە شـــاری حەلـــەب و مەشـــیەخەی دارولحەدیســـی 

1- هو ابو بكر محي الدين بن محمد بن ابن االحسين
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ئەلبەهائیـــەی وەرگرتـــووە. پاشـــان لەوێـــش چووەتـــە میســـرو 
دارولحەدیســـی ئەلكاملیـــەی وەرگرتـــووە. لەســـاڵی 636ك یـــان 
ـــی  ـــوودەو لەكات ـــی فەرم ـــۆ خوێندن ـــدا ب ـــە بەغ ـــتر چووەت پێش
ـــدا  ـــل و ماوەیـــەك تێی ـــە ئەرب ـــەوەی لەســـاڵی 626ك دێت گەڕان
ـــاس  ـــتی فەرموودەن ـــەر دەس ـــەدا لەس ـــەو ماوەی ـــێ. ل دادەنیش
ــر بـــەدەل ئەلتەبریـــزی دەخوێنـــێ. یونینیـــی  ئەبـــی ئەلخێـ
مێژوونـــووس لێـــی دەگێڕێتـــەوەو دەڵـــێ یەكێـــك بـــووە 
لەئیمامـــە بەناوبانگـــەكان بەفرەچاكـــەو زۆری زانســـت و 
ــزان  ــاش و خۆبەزلـ ــاری بـ ــی. رەفتـ ــەرزی و بەگزادەیـ پایەبـ
نەبـــووەو نەرمونیـــان و رووخـــۆش بـــووە، ســـەرباری ئـــەوەی 

شـــاعیریش بـــوو)1(.
ـــردن دانیشـــتوون،  ـــا م ـــل ت ـــەردەوام لەئەرب ـــە ب ـــەش ك لەوان
ئەبـــو حەفســـی)2( قازیـــی خـــەاڵت. ئەبـــو حەفـــس ئایینناســـێكی 
ـــاعیریش  ـــن و ش ـــووڵی و وتارخوێ ـــی ئوس ـــافعی و زانایەك ش
بـــوو. لەوتـــار و زیكركردنـــدا قســـەی خـــۆش بـــووەو دانـــراوی 
لەزانســـتی ئوســـوڵ هەیـــە. یەكێـــك بـــووە لەقازیـــە بـــاش 
و قسەخۆشـــەكان. داوێـــن پـــاك و ئاییـــن راگـــر بـــووە. 

لەشـــیعرەكانی:
وقفت وربع العامریة داثر      ودمعي ووجدی سابق متواتر

وقفت وذكراها تجدد لوعتي   وابكي كما تبكي الغوادي البواكر

1- ذيل مراة الزمان، ج2 / ص 304.
2- هو اسحاق بن هبة الله بن صديق بن محمود بن صالح.
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وەســـتاوم كـــە بینیـــم شـــوێنەكە داپۆشـــراوەو نەمـــاوە، بۆیـــە 
ـــتام  ـــە راوەس ـــش ك ـــد. منی ـــكم دەباران ـــات فرمێس ـــم دەه گریان
بیرمكـــردو دڵـــم بـــۆی لێیـــدا. وەكـــو هـــەوری زوو لەبەرەبەیـــان 

ـــام و فرمێســـكم دەڕشـــت. ـــا دەگری ـــاران، ئەوه ـــە ب بكات
ئەلیونینی زۆر دێڕی لەو چامەیەی هێناوەتەوە)1(.

ـــا  ـــەر تەنی ـــی ه ـــەو كارە خێرخوازیەكان ـــن چاك  موزەفەرەددی
بـــۆ ئەربـــل نەبـــووە بەڵكـــو گەیشـــتبووە موســـڵ و دیمەشـــقیش. 
لەموســـڵ پێشـــتر گوتمـــان خانەیەكـــی بـــۆ وتنـــەوەی وانەكانـــی 
زانســـتی فەرمـــوودە دروســـتكردبوو بـــۆ ئـــەوەی زۆرتریـــن 
كـــەس لـــەو قوتابـــی و شـــێخانەی دەیانـــەوێ ئـــەو زانســـتە 
بخوێنـــن ســـوودی لـــێ وەرگـــرن. ئـــەو خانەیـــە بەنـــاوی 
ـــرد  ـــی دەرك ـــوودە« ناوبانگ ـــۆ فەرم ـــن ب ـــەی موزەفەرەددی »خان
كـــە لەســـەر نـــاوی ئـــەو موزەفەرەددینـــەی كـــە دایمەزرانـــدووە.
كـــە  زانیبـــووی  589ك-  -لەســـاڵی  لەدیمەشـــقیش، 
دەســـتی  مەحاســـنەو  ئەبـــوداود  نـــاوی  هەیـــە  پیاوێـــك 
چیـــای  لەقەدپاڵـــی  مزگەفتێـــك  بەدروســـتكردنی  كـــردووە 
قاســـییوون لەســـەر خەرجـــی خـــۆی، بـــەاڵم كـــە دیوارەكانـــی 
ــارەی  ــك، پـ ــااڵی مرۆڤێـ ــەد بـ ــەك بەقـ ــتوونەتە بەرزیـ گەیشـ
لێبـــڕاوەو لەدروســـتكردنی راوەســـتاوە. كـــە ئـــەوە دەگاتـــەوە 
موزەفەرەددیـــن، پـــارە بـــۆ شـــێخ ئەبـــی عومـــەر شـــێخی 
سەرپەرشـــتی  خـــۆی  كـــە   – ئەلفارســـیە  خوێندنگـــەی 

1- ذيل مراة الزمان، ب2 / ل 401.
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و  تەواوكردنـــی  بـــۆ  دەنێـــرێ  دەكـــرد-  دروســـتكردنەكەی 
ـــاو  ـــەوێ ئ ـــن دەی ـــان موزەفەرەددی ـــەواوی دەكا. پاش ـــش ت ئەوی
ــرێ  ــی دەگوتـ ــە پێـ ــێ كـ ــوێنێك راكێشـ ــە لەشـ ــۆ مزگەفتەكـ بـ
ــتنوێژی  ــانی دەسـ ــڵمانان بەئاسـ ــەوەی موسـ ــۆ ئـ ــەرزە« بـ »بـ
پـــێ بشـــۆن و خۆیـــان پاككەنـــەوە، هـــەزار دینـــار بـــۆ ئەبـــی 
عومـــەر بـــۆ ئـــەو مەبەســـتە دەنێـــرێ، بـــەاڵم پاشـــای مـــەزن 
عیســـای ئەیووبـــی –پاشـــای دیمەشـــق- رێ لەپڕۆژەكـــە دەگـــرێ 
ــۆڕی  ــەوەی گـ ــۆی هەڵدانـ ــە هـ ــی دەبێتـ ــە جێبەجێكردنـ چونكـ
موســـڵمانان لەبـــەر ئـــەوەی ئـــەو رێیـــەی كـــە بۆڕیـــە ئاوەكانـــی 
ــنیاز دەكا  ــەزن پێشـ ــای مـ ــۆڕە. پاشـ ــووی گـ ــدا دەڕوا هەمـ پێـ
ـــەر  ـــی لەس ـــڕێ و یەكێك ـــترێك بك ـــەر هێس ـــو عوم ـــە شـــێخ ئەب ك
دانـــێ ئـــاوی پـــێ بگوازنـــەوە بـــۆ مزگەفتەكـــە و پاشـــان بـــەو 
ـــەكە  ـــتر و كەس ـــۆ هێس ـــڕێ ب ـــوێنێك بك ـــێ ش ـــەی دەیدرێت پارەی
بـــۆ خەرجكـــردن لێیـــان، بـــەوە زیـــان بەهیـــچ موســـڵمانێك 
دەكا.  مـــەزن  پاشـــای  بەپێشـــنیازەكەی  ناگەیەنـــێ. شـــێخ 
موزەفەرەددیـــن زۆر وەقفـــی بـــۆ مزگەفتەكـــە دانابـــوو بـــۆ 
ــی  ــتاو قوتابیانەشـ ــەو مامۆسـ ــەوەو ئـ ــردن لەچاكردنـ خەرجكـ
لـــەوێ دەیانخوێنـــد بـــۆ پێداویســـتیەكانی دیكـــەی خزمەتكردنـــی 
ـــرێ و  ـــی لێدەن ـــاوی موزەفەرەددین ـــە ن ـــە)1(. مزگەفتەك مزگەفتەك
لەدیمەشـــق بەنـــاوی »مزگەفتـــی موزەفەرەددیـــن« دەناســـرێ.)2(

*  *  *

1- مراة الزمان، ب8 / ل 510.
2- البداية والنهاية، ب 13 / ل 137.
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 بـــەاڵم هەرچەنـــدە موزەفەرەددیـــن زۆر خزمەتـــی واڵت 
و خەڵكەكـــەی كـــرد، پیاوخـــراپ هـــەر هەبـــوو كـــە زۆر 
ـــدا، ئەویـــش یاقـــووت ئەلحەمـــەوی  ـــی پێب بەناشـــیرینی جوێن
خاوەنـــی كتێبـــی )معجـــم البلـــدان( كـــە پێشـــتر سەرســـامیی 
خـــۆی نیشـــاندابوو بـــەو چاكســـازیە گەورانـــەی كـــە لەئەربـــل 

ــووی)1(. كردبـ
دەكا:  وەســـفی  بـــەوە  سەرسامیەشـــیدا  ئـــەو  لەگـــەڵ 
»سرووشـــتی ئـــەو میـــرە جیـــاواز و دژبەیەكـــە، زۆر ســـتەم 
دەكاو تونـــدە لەگـــەڵ گەلەكـــەی، حـــەز دەكا پـــارە بەناحەقـــی 
وەربگـــرێ. لەگـــەڵ ئەوەشـــدا چاكـــەی لەســـەر هـــەژاران هەیـــەو 
زۆر ســـەدەقەی الیـــدان )غەریبـــان( دەكا، ئـــەو پـــارە زۆرەی 
دێتـــە دەســـتی، دیلـــە موســـڵمانەكانی پـــێ رزگار دەكا لەدەســـت 

كافـــرەكان )خاچپەرســـتەكان(. لـــەوەدا شـــاعیر دەڵـــێ:

كساعیة للخیر من كسب فرجها      لها الویل ال تزني وال تتصدق

وەكـــو ئـــەو كەســـەی كـــە ئـــەوەی بەناوگـــەڵ دەســـتی 
ـــەو  ـــە ئ ـــەو ن ـــە بك ـــەو ناپاكی ـــە ئ ـــر. ن ـــە خێ ـــەوێ دەیكات دەك
ســـەدەقەیەش)2(. ئیبـــن واصـــل لەكتێبـــی »مفـــرج الكـــروب« 
برینـــدار  موزەفەرەددیـــن  كـــە  دەگێڕێتـــەوە  لەیاقـــووت 

1- انظر ما سبق، ص 217.
2- معجم البلدان، مادة اربل.
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دەكاو دەڵـــێ: »موزەفەرەددیـــن پاشـــایەكی بـــەرزو ئـــازاو 
بوێربـــوو. زۆر بەجـــەرگ و توندبـــوو، بـــەاڵم ســـتەمی هەبـــوو 
لەئەســـتاندنی ســـامان، لەگـــەڵ ئەوەشـــدا ســـەدەقەو چاكـــەی 

زۆر بـــوون«.)1(
  زۆر ســـەیرە كـــە یاقـــووت و ئیبـــن واســـڵ بەســـتەم 
ــەوە  ــەن. ئـ ــف دەكـ ــژی وەسـ ــامان بەتوندوتیـ ــتاندنی سـ سـ
لەبیردەكـــەن كـــە مەبەســـتی موزەفەرەددیـــن و هۆكارەكـــەی 
چبـــووە، بەتایبەتیـــش كـــە ئـــەوان لەســـەردەمێكدا ژیـــاون 
ــی  ــەر چینێكـ ــڕان بەسـ ــەرداگرتنی حوكمگێـ ــت بەسـ ــە دەسـ كـ
تایبەتیـــی خەڵـــك بـــاو بـــووە وەكـــو ســـزایەكی قانوونـــی بـــۆ 
ئەوانـــەی مســـتەحەقی ئـــەو ســـزایەن. لـــەوەش ســـەیرتر هـــەر 
ـــان بـــۆ موزەفەرەددیـــن رەتكردۆتـــەوە،  بەخۆیـــان تۆمەتەكانی
هەرچەنـــدە بەســـتەمكارو ســـتاندنی ماڵوســـامان لەخەڵـــك 
بەهێـــز وەســـفی دەكـــەن، چۆنیەتـــی خەرجكردنیشـــی بـــاس 
ــای  ــەوەش مانـ ــە. ئـ ــەو خێرەوەیـ ــی چاكـ ــە لەڕێـ ــەن كـ دەكـ
وایـــە كـــە موزەفەرەددیـــن بـــۆ خـــۆی دەســـتی بەســـەر ســـامانی 
خەڵكـــدا نەگرتـــووەو لەگەنجینەكانـــی خـــۆی نەیشـــاردۆتەوەو 
لەرابواردنـــی خـــۆی خەرجـــی نەكـــردووە، بەڵكـــو –وەكـــو 
خۆیـــان دەڵێـــن- لەڕێـــی خێـــرو چاكـــەدا خەرجـــی دەكـــرد. 
بـــۆ هـــەژارو دەســـتكورت و كڕینـــەوەی دیلـــە موســـڵمانەكان 

لەخاچپەرســـتەكانی خـــەرج دەكـــرد.

1- مفرج الكروب، ج2 / لوحة 289 )مخطوط(.
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ــارەی  ــەر پـ ــتی بەسـ ــن دەسـ ــن موزەفەرەددیـ ــەر بزانیـ ئەگـ
ــۆكاری  ــن هـ ــە دەزانیـ ــرت، ئەوكاتـ ــێكدا دەگـ ــۆرە كەسـ چ جـ
دەســـت بەســـەرداگرتنەكە چبـــووە. پـــارەی ئـــەو كەســـانەی 
دەســـت بەســـەردا دەگـــرت كـــە لـــەو فەرمانبەرانەبـــوون كـــە 
ـــزان  ـــەر بێهێ ـــۆ س ـــتدرێژی ب ـــل و دزی و دەس ـــەی بەرتی لەڕێگ
خۆیـــان دەوڵەمەنـــد كردبـــوو. لەوانەیـــە پـــارەی بازرگانـــە 
چاوبرسیەكانیشـــی دەســـت بەســـەردا گرتبـــێ، ئەوانـــەی 
ــواردن و  ــەوە لەخـ ــان دەقۆزتـ ــتیەكانی گەلەكەیـ ــە پێویسـ كـ
جلوبـــەرگ و گـــوزەران و ژیانـــی خەڵكیـــان زەحمەتتـــر دەكـــرد. 
ـــت  ـــانەی دەس ـــۆرە كەس ـــەو ج ـــامانی ئ ـــن ماڵوس موزەفەرەددی
بەســـەردا دەگـــرت و دەیگەڕانـــدەوە بـــۆ گـــەل. واتـــە مافـــە 

خوراوەكـــەی گەلـــی دەگەڕانـــدەوە.
ــێكی  ــە كەسـ ــاند كـ ــن رەخسـ ــۆ موزەفەرەددیـ ــودا وای بـ خـ
هاوســـەردەمی خـــۆی بـــۆ بنێـــرێ كـــە لەحیكمەتـــی ئـــەو دەســـت 
ــیبت ئیبـــن  ــتبوو، مەبەستیشـــم سـ بەســـەرداگرتنەی گەیشـ
ئەلجـــۆزی مێژوونووســـی هاوســـەردەمی موزەفەرەددینـــە. 
بەســـەرداگرتنی  دەســـت  لەواتـــای  مێژوونووســـە  ئـــەو 
ماڵوســـامانی هەندێـــك كەســـی لەالیـــەن موزەفەرەددینـــەوە 
گەیشـــتبوو، بگـــرە ئـــەو كەسانەشـــی دەستنیشـــان كـــردووە كـــە 
ســـامانیان دەســـتی بەســـەردا دەگیـــرا، دوای ئـــەوەی باســـی 
خەرجیەكانـــی موزەفەرەددیـــن دەكا وەكـــو خێروچاكـــە، دەڵـــێ: 
ــەش،  ــوود خوێندنانـ ــوو مەولـ ــەو هەمـ ــەڵ ئـ ــم: لەگـ »گوتـ
لەقســـەی خەڵـــك دەربـــازی نابـــێ و دەڵێـــن: ئـــەوە دەســـت 
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بەســـەر دیـــوان و نووســـینگەكان و نووســـەرەكانەوە )واتـــە 
فەرمانبـــەر و كرێكارەكانـــی( دا دەگـــرێ و ریشەكێشـــیان دەكا، 
ــێ،  ــی( زانیبـ ــی )ناپاكیەكانیانـ ــەو تاوانانەیانـ ــە بـ لەوانەیـ
ــكردنی  ــەندنیان و دابەشـ ــاڵ لێسـ ــە مـ ــوە كـ ــە وای بینیـ بۆیـ
ــكردووە.  ــیان باسـ ــتی دیكەشـ ــترە. شـ ــەدا باشـ ــی چاكـ لەڕێـ
كـــێ هەیـــە لەزمانـــی خەڵـــك رزگاری بـــێ؟ خوایـــە لێمـــان 

ــبە«)1(. خۆشـ
 ئەلیونینیـــی مێژوونـــووس هەندێـــك زانیاریمـــان لەســـەر 
رەفتـــارە خراپەكانـــی فەرمانبـــەران و بەكارهێنانـــی دەســـەاڵت 
لەســـەر زمانـــی مەجدەددیـــن ئەســـعەد بـــن ئیبراهیمـــی 
بـــۆ  موزەفەرەددینـــەوە  نووســـینی  دیوانـــی  نووســـەری 

دەگێڕێتـــەوەو دەیانژمێـــرێ: 

قد قسمنا الدیوان خمسە اقسا        م علیها لكل قول دلیل
رب حق فال یطاع ومنسو        ب الی الظلم قوله مقبول

پم شخص كانه الحرف فی النح        و فال فاعل وال مفعول
ومصر علی التحیف والظلم        بعید عن الصواب جهول
واخو حاجە یمشی احوا        ال لدیه ان جاءه البرطیل

اتراهم لم یعلموا ان كال         منهم عن افعاله مسئول

1- مراة الزمان، ب8 / ل 683.



451

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

دیوانمـــان كـــردە پێنـــج بـــەش، هـــەر بەشـــەو قســـەی 
ـــەاڵم  ـــرێ ب ـــزی حـــەق نەگی ـــە رێ ـــەی لەســـەرە. لەوانەی بەبەڵگ
ــاكاو  ــچ نـ ــتووە هیـ ــرا دانیشـ ــرێ. كابـ ــووڵ دەكـ ــتەم قبـ سـ
مكـــوڕە لەســـەر ســـتەم و دووربـــوون لەراســـتی. كـــە یەكێكیـــش 
كارێكـــی بكەوێتـــە الی، داوای بەرتیلـــی لێـــدەكا. دەبـــێ ئەوانـــە 

نەزانـــن كـــە هەركەســـەو لەكارەكـــەی بەرپرســـە)1(.
دەخاتـــە  دیـــوان  فەرمانبەرانـــی  ئەربـــل  وەزیـــری 
ــان  ــی دەوڵەتیـ ــتكاری ژمێریاریـ ــە دەسـ ــەوە چونكـ بەندیخانـ
ـــێ: ـــێ دەڵ ـــەو شـــێوەیە قســـەیان پ ـــش ب ـــوو. مەجدەددینی كردب

جماعة الدیوان في     لیلة شحط مظلمة
وقد غدت ایدی الوز      یر منهم منتقمة
ال رحم الله الذی      یرحم قوما ظلمة

واتـــە: كۆمەڵـــی دیـــوان لەشـــەوێكی تاریكـــدا، دەســـتی تۆڵـــەی 
ـــە  ـــەوە ك ـــە نەیەت ـــی بەوان ـــوا بەزەی ـــتێ، خ ـــان گەیش وەزیری

ســـتەم دەكـــەن.
هەروەها دەڵێ:

جماعة دیواننا اصبحوا      وهم في العذاب لسوء الحساب
فان یرجو الوزیر الثواب         فقتلهم من جزیل الثواب

1- ذيل مراة الزمان، ب1 / ل 116.
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واتـــە: كۆمەڵـــەی دیوانەكەمـــان كەوتنـــە ئەشـــكەنجەوە 
لەبـــەر خراپـــی ژمێریەكەیـــان. ئەگـــەر وەزیـــر پاداشـــتی 

لەخـــوا دەوێ ئـــەوا كوشـــتنیان پاداشـــتە)1(.
قســـە  خـــۆی  هەرچەنـــدە  مەجدەددینـــە،  ئـــەو   
ـــەو  ـــێ، ئ ـــان هەڵدەماڵ ـــێ و خراپەكانی ـــەرەكان دەڵ بەفەرمانب
بەخۆشـــی ســـەربردەكی خراپـــی هەبـــووەو دیـــارە وەكـــو 
فەرمانبەركانـــی دیكـــە دەســـەاڵتی خـــۆی بـــەكار دەهێنـــاوەو 
مامەڵـــەی لەگـــەڵ خەڵـــك خـــراپ بـــووەو ئـــەو خەڵكانـــەی 
دەیانناســـی زۆر بەتونـــدی جوێنیـــان پێـــدەدا تـــا وایـــان 
لەموزەفەرەددیـــن كـــرد بیگـــرێ و لەقەاڵتێكـــدا بەنـــدی بـــكا. 
ئەلیونینیـــی مێژوونـــووس لەســـەر مەجدەددیـــن دەڵـــێ: 
»مەجدەددیـــن یەكێـــك بـــوو لەســـەرۆك و پیاوەگـــەورە 
دیـــارەكان، بـــەاڵم مامەڵـــەی لەگـــەڵ خەڵكـــی شـــارەكەو 
ناســـیارەكانی خـــراپ بـــوو. خەڵكـــی خۆشنەدەویســـت و 
خـــۆی بەگەورەتـــر دەزانـــی لـــەوان، بۆیـــە پتـــر لەكەســـێك 
ـــرەدا  ـــت لێ ـــە نەمانویس ـــووە ك ـــیرینی وای پێگوت ـــەی ناش قس

ــن«)2(. ــاوی بێنیـ نـ

1- ذيل مراة الزمان، ب1 / ل 117.

2- ذيل مراة الزمان، ب1 / ل 117.
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بەشی هەشتەم 
مردنی سوڵتان موزەفەرەددین گۆگبۆرو
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ـــی  ـــو ســـەدە لەســـەر فەرمانڕەوای ـــن مـــاوەی نی موزەفەرەددی
ــەڕی،  ــاڵ تێپـ ــتا سـ ــی لەهەشـ ــا تەمەنـ ــەوە تـ ــل مایـ ئەربـ
ــەی  ــارەت و گەلەكـ ــی ئیمـ ــی زۆر باشـ ــدا خزمەتێكـ ــە تێیـ كـ
ـــڕەوای  ـــەی فەرمان ـــدا نموون ـــی فەرمانڕەواییەكەی ـــرد. لەكات ك
ـــان  ـــۆ تەرخ ـــی خـــۆی ب ـــە ژیان ـــوو ك ـــر ب ـــازو رووناكبی چاكس
ـــەی  ـــەو گەل ـــۆ دڵخۆشـــكردنی ئ ـــا ب ـــی دەكێش ـــوو و ئەرك كردب

كـــە بەفەرمانڕەوایەتیەكـــەی قایـــل ببـــوو. 
كـــە رۆژی چوارشـــەمی هەشـــتی مانگـــی رەمەزانـــی ســـاڵی 
630ك )1232ز( هـــات، موزەفەرەددیـــن گیانـــی ســـپارد)1(، 
دوای ئـــەوەی ئیمـــارەت و گەلەكـــەی دایـــە دەســـتێكی پـــاك 
كـــە دەســـتی خەلیفـــە ئەلمەستەنســـر بیلـــالی عەباســـی 
ــۆ  ــوو بـ ــە موزەفەرەددیـــن جێگرەوەیەكـــی نەبـ ــوو. چونكـ بـ
نەبـــوو،  كەســـێك  خـــۆی  لەبنەماڵەكـــەی  و  واڵتەكـــەی 
بێجگـــە لەعیمادەددیـــن زەنگیـــی مێـــردی كچەكـــەی، كـــە 
ـــی  ـــی بەكەڵك ـــن دەیزان ـــەاڵم موزەفەرەددی ـــەوە، ب ـــی بگرێت جێ
فەرمانڕەوایـــی ئەربـــل و دەوروپشـــتەكەی نایـــێ، بۆیـــە پێـــی 

باشـــتر بـــوو بیداتـــەوە خەلیفـــە.
ـــۆی  ـــەدوای خ ـــل ل ـــەوەی ئەرب ـــە وەرگرتن ـــەوێ ك  وادەردەك
ـــوو،  ـــی كردب ـــاڵێك خەریك ـــد س ـــرێ بەچەن ـــەوەی بم ـــش ئ پێ
ئەوجـــا لەســـاڵی 627ك گەیشـــتە ئـــەوەی كـــە بیداتـــە دەســـت 

1- وفیات االعیان، ب3 / ل 276.
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خەلیفـــە ئەلموستەنســـر و دانووســـان لەنێـــوان خـــۆی و 
خەلیفـــە كرابـــوو تـــا بـــەو رێككەوتنـــە گەیشـــتن. لـــەم هەواڵەی 
ـــان  ـــردووە بۆم ـــی ك ـــی باس ـــن ئەلفووت ـــووس ئیب ـــە مێژوون ك
ـــردراوی  ـــاڵی 627ك دا دوو نێ ـــە لەس ـــە خەلیف ـــەوێ ك دەردەك
ـــفی  ـــن یوس ـــە: موحیەددی ـــن ك ـــۆ الی موزەفەرەددی ـــاردووە ب ن
ـــی  ـــن ئەلحاجـــب عەل ـــن جـــۆزی و ســـەعدەددین حەســـەنی ب ب
بوونـــە. بـــێ ئـــەوەی ئیبـــن ئەلفووتـــی هـــۆكاری ناردنیـــان 
بڵـــێ. ئەوجـــا ئیبـــن ئەلفووتـــی دیســـان دەڵـــێ موزەفەرەددیـــن 
ــە  ــان دەچێتـ ــاڵی 628ك لەگەڵیـ ــی سـ ــی موحەررەمـ لەمانگـ
بەغـــدا. لێـــرەدا ئێمـــە بـــۆ ئـــەوە دەچیـــن كـــە ئەركـــی ئـــەو 
ــەوە  ــاكانی جێگرتنـ ــێ رێسـ ــەوە بووبـ ــۆ ئـ ــردراوە بـ دوو نێـ
لەگـــەڵ موزەفەرەددیـــن یـــەكال بكەنـــەوە. كـــە رێســـاكانیش 
ـــی  ـــن بەهاوڕێیەت ـــەوە، موزەفەرەددی ـــدا یەكالبوون لەنێوانیان
ـــەو  ـــی خەلیف ـــۆ بینین ـــدا ب ـــە بەغ ـــە دەچێت ـــەردوو نێردراوەك ه
بەفەرمـــی ئـــەوەی پـــێ رادەگەیەنـــێ كـــە بڕیـــاری داوە شـــاری 

ـــێ. ـــی بدات ئەربل
 ئیبـــن ئەلفووتـــی وەســـفی مەراســـیمی پێشـــوازیكردنی بەغداد 
لەموزەفەرەددیـــن دەكا و دەڵـــێ: موزەفەرەددیـــن پێشـــوازیەكی 
فەرمیـــی لێكـــراو جێگـــری وەزارەت فەخرەددیـــن ئەحمـــەدی 
ـــتاو  ـــازی و مامۆس ـــرو ق ـــی و می ـــی قوم ـــوڕی موئەیەدەددین ك
خـــاوەن پۆســـتە بـــااڵكان هاتنـــە دەرێ و هەموویـــان لەدووریـــی 
ـــا  ـــرد. ئەوج ـــوازیان لێك ـــداوە پێش ـــد فەرســـەخێك لەبەغ چەن
كەژاوەكـــە رۆیـــی تـــا گەیشـــتە شـــوورەی شـــارەكە كـــە لـــەوێ 
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ــرو  ــە وەزیـ ــوازیكردنی. كـ ــۆ پێشـ ــاوەڕێ بـــوو بـ ــر چـ وەزیـ
موزەفەرەددیـــن رووبـــەڕووی یەكـــدی بـــوون، هەریەكـــەو 
لەســـەر ئەســـپەكەی خـــۆی دەســـتیان لەملـــی یەكتـــری 
كـــرد. پـــاش گۆڕینـــەوەی چاكوچۆنـــی، هەریەكـــە دابـــەزی 
بـــۆ ئـــەوەی وەزیـــر ســـاڵوی خەلیفـــە بـــۆ موزەفەرەددیـــن 
بخوێنێتـــەوە. وەزیـــر گوتـــی: »كـــە گەیشـــتنە بـــارەگای 
بـــەرزو مـــەزن و شـــوێنی بەزەیـــی و چاكـــەو دڵودەســـت 
ـــەو  ـــەی رووتێكەران ـــرۆزەكان پەناگ ـــتا دەرگا پی ـــی –هێش باش
نەبوونـــی گلەییەكانـــی هەڵێنجانـــە- گەیشـــتنی تـــۆ ئـــەی 
موزەفەرەددیـــن –پەیڕەوێكـــە لەپەیـــڕەوە هـــەرە پیـــرۆزو 
ـــەاڵت و رۆژاوادا دەڕوا –  ـــی لەڕۆژه ـــەرزەكان و فەرمانەكان ب
ـــش  ـــو رێزگرتنێكی ـــت و وەك ـــتنت و هەوڵدان ـــن و پێكگەیش هات
بـــۆ تـــۆ هەرچـــی دەیگەیتـــێ دەســـتت مـــاچ دەكاو داوای خێـــرت 
ــەر خـــوداش  ــە و هـ ــەر خەڵكەكـ ــە لەسـ ــە ئەركـ ــۆ دەكا كـ بـ

گـــەورەی باوەڕدارانـــە«.
كـــە وەزیـــر لەگەیاندنـــی ســـاڵوی خەلیفـــە بـــۆ موزەفەرەددیـــن 
ـــەی  ـــك خاكەك ـــەوەو چەندجارێ ـــن داهات ـــۆوە، موزەفەرەددی ب
ماچكـــرد )بەپێـــی رێوڕەســـمی ئـــەو ســـەردەم( وەكـــو وەاڵمێـــك 
بـــۆ ســـاڵوەكەی خەلیفـــە. ئەوجـــا كەژاوەكـــە رێكخـــراو 
چـــووە نـــاو بەغـــدادەوە. كـــە گەیشـــتە »بـــاب ئەلنووبـــی« 
داهاتـــەوەو  و  دابـــەزی  دیكـــە  جارێكـــی  موزەفەرەددیـــن 
ـــرد.  ـــەی ماچك ـــەدوورەوە خاكەك ـــە ل ـــۆ خەلیف ـــاڵو ب ـــو س وەك
ـــاو  ـــووە ن ـــت و چ ـــی بەجێهێش ـــر موزەفەرەددین ـــرەوە وەزی لێ
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وەزارەتـــەوە بـــۆ ئـــەوەی لـــەوێ لەپێشـــوازیی دابـــێ.
موزەفەرەددینیـــش، دوای ئـــەوەی ســـەالمی بـــۆ خەلیفە كرد، 
ســـواربۆوەو بەهاوڕێیەتـــی ئەبـــی ئەلفـــەزڵ بـــن ئەلناقـــد، 
كـــە یەكێـــك بـــوو لـــە حیجابانـــی ئەلناتیـــق لەدیـــوان، چـــووە 
نـــاو وەزارەتـــەوە. ئیبـــن ئەلقومـــی پێشـــوازیەكی فەرمیـــی 
ــان بەجێـــی  لێكـــردو بـــۆ ماوەیـــەك لـــەوێ مایـــەوە، پاشـ
ــانی واڵت  ــوو بەرپرسـ ــەی و هەمـ ــەڵ كوڕەكـ ــت و لەگـ هێشـ
ـــوازیی  ـــەوەی لەپێش ـــۆ ئ ـــە ب ـــە دارولخەالف ـــرەكان چوون و می
موزەفەرەددینـــدا بـــن كـــە دێتـــە الی خەلیفـــە. ئیبـــن ئەلفووتـــی 
چوونـــی گەورەپیاوانـــی دەوڵـــەت بـــۆ نـــاو دارولخەالفـــە بـــەو 
جـــۆرە وەســـف دەكا:«موئەیەدەددیـــن و كـــوڕی و نزیكەكانـــی 
خـــۆی لـــەدەرگای ئەلقائیمـــی بالمەشـــرەعە چوونـــە ژوورەوە. 
هەرچـــی والـــی و میـــرەكان بـــوو لـــەدەرگای علیـــان و دەرگای 
حـــەرەم چوونـــە ژوورێ. ئەوجـــا هەمـــوو لەژێـــر تـــاج لەســـەر 
لێـــواری دیجلـــە تەواوبـــوون و لەبـــن دار ئەلشـــاتئیەی 

ـــتان«. ـــەرەدار راوەس پەنج
هەرچـــی موزەفەرەددیـــن بـــوو ئـــەوا وەزیـــر میـــر ئەلـــب 
ــەی  ــتەكانی خەلیفـ ــك لەبەردەسـ ــر و یەكێـ ــەرای ئەلزاهیـ قـ
نـــاردە دارولـــوەزارە بـــۆ ئـــەوەی لەگەڵـــی بێنـــەوە بـــۆ 
دارولخەالفـــە. موزەفەرەددیـــن لەگەڵیـــان لەكەژاوەیەكـــدا 
ـــەت  ـــی دەوڵ ـــەوێ پیاوان ـــە. ل ـــتە دارولخەالف ـــا گیش ـــی ت رۆی
ــە پەنجـــەرەی  ــا هەموویـــان چوونـ ــوازیان كـــرد ئەوجـ پێشـ
ناوەڕاســـت و لەبەرامبـــەری راوەســـتان. پـــەردە لەپەنجەرەكـــە 
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ـــتبوو.  ـــەدواوە دانیش ـــە ل ـــەوت ك ـــە دەرك ـــەوەو خەلیف هەڵدرای
ـــەالم  ـــو س ـــرد وەك ـــان ماچك ـــەوەو خاكی ـــۆی چەمان ـــوو ب هەم

لێكـــردن.
لەبـــن پەنجـــەرەی ناوەڕاســـت كورســـیەكی بەپایـــە دانرابـــوو 
بـــۆ ئـــەوەی یەكێـــك بیـــەوێ خەلیفـــە لەنزیكـــەوە ببینـــێ یـــان 
قســـەی لەگـــەڵ بـــكا بچێتـــە ســـەری. كـــە پەردەكـــە الدرا، 
هەریەكـــە لەموزەفەرەددیـــن و وەزیـــرو ئیبـــن ئەلناقـــدی 
مامۆســـتای دار ســـەركەوتن. كـــە موزەفەرەددیـــن خەلیفـــەی 
بینـــی ســـەالمی لێكـــرد –بەپێـــی رێوڕەســـمی پەیڕەوكـــراو- 
ــرد،  ــە كـ ــۆ پەنجەرەكـ ــاژەی بـ ــتی ئامـ ــە بەدەسـ ــەوەی كـ بـ
ـــت  ـــوم اكمل ـــدەوە: »الی ـــرۆزەی خوێن ـــە پی ـــەو ئایەت ـــا ئ ئەوج
ـــەوڕۆ  ـــەر ئ ـــە: )ه ـــی« وات ـــم نعمت ـــت علیك ـــم واتمم ـــم دینك لك
ئایینـــم بـــۆ تەواوكـــردن لەگـــەڵ نیعمەتەكانـــم بۆتـــان(. 
ــن  ــەوەو موزەفەرەددیـ ــەالمەكەی دایـ ــی سـ خەلیفـــەش وەاڵمـ
چەنـــدان جـــار خاكەكـــەی ماچكـــردەوە وەكـــو ســـەالمكردن. 
بەسوپاســـكردنی  ســـەالمەكەی  كۆتایـــی  خەلیفـــەش 
ـــا، لەبـــەر ســـەردانەكەی. موزەفەرەددیـــن  موزەفەرەددیـــن هێن
ــەردە  ــا پـ ــردەوە ئەوجـ ــی ماچكـ ــەوەو خاكـ ــان چەمایـ دیسـ
دادرایـــەوەو كۆتایـــی هاتنـــی چاوپێكەوتنەكـــە راگەیانـــدرا. 
دیاریانـــەی  ئـــەو  و  ژوورێ  بـــردە  موزەفەرەددینیـــان 
خەلیفەیـــان دایـــێ كـــە بـــۆ ئـــەو بۆنانـــە ئامـــادە دەكـــران. 
دیاریـــەكان بریتیبـــوون لەدووشـــیر و ئەســـپێك كـــە زینەكـــەی 
زێڕپـــۆش كرابـــوو. پاشـــان موزەفەرەددیـــن بەهەمـــان كـــەژاوە 
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گەڕایـــەوە بـــۆ شـــوێنی میوانداریەكـــەی كـــە بـــۆ مانـــەوەی 
ـــوون  ـــااڵی زێڕیـــن هەڵكراب ـــوو. لەدواوەشـــی دوو ئ ئامادەكراب
ـــتە  ـــا گەیش ـــوون ت ـــن و دەچ ـــتی دەهات ـــەر دەس ـــك لەب و خەڵ
ـــد  ـــوون لەچەن ـــی ب ـــە لەگەڵ ـــەی ك ـــداری. ئەوان شـــوێنی میوان
ـــەوە  ـــە مان ـــەو چادران ـــن و سەربازەكانیشـــی ل ـــك دابەزی ماڵێ

كـــە لەنزیـــك شـــار بۆیـــان هەڵدرابـــوو.
ـــی  ـــداد جێ ـــەی لەبەغ ـــاوەی مانەوەی ـــەو م ـــن ل  موزەفەرەددی
بەخێرهێنانـــی گەورەپیاوانـــی دەوڵـــەت بـــوو و چەنـــدان 
ــی  ــن هەلـ ــازكرا. موزەفەرەددیـ ــۆ سـ ــان بـ ــی خواردنیـ داوەتـ
ـــی  ـــی قۆســـتەوەو ســـەردانی شـــوێنە ئایینیەكان لەبەغدادبوون
كـــرد، وەكـــو تەكیـــەو خانەقـــاكان و لەگـــەڵ ســـۆفی و 
ـــەو  ـــەك ل ـــەر جێی ـــووە ه ـــە دەچ ـــۆوە. ك ـــان كۆب خەلوەتكێش
جێگایانـــە بەخێریـــان دەهێنـــاو داوەتـــی باشـــیان دەكـــرد.

پاشـــان ناوەڕاســـتی مانگـــی موحـــەڕڕەم دیـــاری كـــرا 
بـــۆ ســـەردانی دووەمـــی موزەفەرەددیـــن بـــۆ الی خەلیفـــە. 
ســـەردانەكەی بەهەمـــان رێوڕەســـمی ســـەردانی یەكـــەم و 
ـــووە  ـــن چ ـــە موزەفەرەددی ـــوو. ك ـــوێندا بەڕێوەچ ـــان ش لەهەم
راوەســـتا،  خەلیفـــە  لەبەرامبـــەر  و  پلیكانـــەكان  ســـەر 
خەلیفـــە بەشـــێوەیەك دوانـــدی كـــە لـــەالی خۆشـــبوو. 
ـــەی  ـــەوەی خاكەك ـــرد ب ـــە ك ـــن ســـەالمی لەخەلیف موزەفەرەددی
ماچكـــردو ماڵئاوایـــی لێكـــرد. ئەوجـــا ئـــەو ئایەتـــە پیـــرۆزەی 
خوێنـــدەوە: )یالیـــت قومـــی یعلمـــون بمـــا غفـــر لـــی ربـــی 
نەتەوەكـــەم  واتە:«خۆزگـــە  المكرمیـــن(.  مـــن  وجعلنـــی 
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ـــی  ـــو یەكێك ـــم خۆشـــبووەو وەك ـــە خـــودا لێ ـــی ك ـــەوەی دەزان ب
ــاوم«. ــەرزی دانـ پایەبـ

 بەكۆتاییهاتنـــی چاوپێكەوتنەكـــە پەردەكـــە دادرایـــەوە. 
ـــەكان و  ـــۆوە ژووری دیاری ـــە چ ـــی دیك ـــن جارێك موزەفەرەددی
)كـــۆس()1( و ئـــااڵی پێشـــكەش كـــرا. خەلیفـــە پەنجاهـــەزار 
دینـــاری بـــۆ خەرجیـــی رێـــگا دایـــێ بـــۆ خـــۆی و ئەوانـــەی 
دەوروپشـــتی و دەهـــەزار دیناریـــش بـــۆ ســـەربازەكانی. 
ـــی  ـــوەزارەت و ئەندامان ـــۆوە دارول ـــن چ ـــا موزەفەرەددی ئەوج
دەوروپشـــتی خـــۆی ئامادەبـــوون و زۆر دیـــاری و شـــتی 

ــكردن. ــەردا دابەشـ بەسـ
 پـــاش چەنـــد رۆژێـــك موزەفەرەددیـــن گەڕایـــەوە ئەربـــل 
و  عەلـــی  ئەلحاجـــب  كـــوڕی  حوســـێنی  ســـەعدەددین  و 
ــۆ  ــن بـ ــەڵ هاتـ ــی لەگـ ــن جۆزیـ ــف بـ ــن یوسـ موئەیەدەددیـ
ــل  ــی ئەربـ ــرو گەورەكانـ ــوێنددانی میـ ــی سـ ــەوەی لەكاتـ ئـ
لەالیـــەن موزەفەرەددینـــەوە بـــۆ ملكەچیكردنـــی خەلیفـــە و 
ـــەوەش  ـــن)2(. ئ ـــی ئامادەب ـــارەكە دوای مردن ـــتكردنی ش رادەس
مانـــای وەیـــە كـــە پێشـــتر لەنێـــوان موزەفەرەددیـــن و 
خەلیفـــە رێككەوتـــن هەبـــووە لەســـەر وەرگرتنـــی ئەربـــل. 

1- كۆســـا: جـــۆرە ســـێڵێكە لـــە مـــس دروســـتكراوەو گچكـــە و بەئـــاوازەوە لێكدەدرێـــن 
لەنێـــوان دوو كەســـدا.

2- الحوادث الجامعة، ص 19 – 23.



461

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

ـــە ســـیبت  ـــە ك ـــەوە ئەوەی ـــەوە دەكات ـــە جەخـــت ل ئەوەشـــی ك
ئەلجـــۆزی باســـی كـــردووە كـــە دەڵـــێ موزەفەرەددیـــن كـــە 
ـــۆ  ـــوو ب ـــی پێب ـــل و قەاڵتەكان ـــی ئەرب ـــداد كلیلەكان ـــە بەغ هات
ــك  ــو راگەیاندنێـ ــكا وەكـ ــان بـ ــتی خەلیفەیـ ــەوەی رادەسـ ئـ
لـــەالی خۆیـــەوە كـــە شـــارو قەاڵتەكانـــی دوای مردنـــی بـــۆ 

ـــن)1(. ـــە دەب خەلیف
  بـــەاڵم دوای مردنـــی موزەفەرەددیـــن قەیرانێـــك روو دەدا كـــە 
ئەنجامەكـــەی بەزیانێكـــی زۆر بـــۆ شـــارو خەڵكەكـــەی كۆتایـــی 
دێ، ئەویـــش ئەوەبـــوو كـــە لەقەاڵتـــی ئەربـــل دوو بەردەســـتی 
موزەفەرەددیـــن هەبـــوون. كـــە نەخۆشـــیەكەی موزەفەرەددیـــن 
تونـــد دەبـــێ، ئەوانـــە دەنێرنـــە الی هەریەكـــە لەخەلیفـــە 
ـــن-  ـــەی موزەفەرەددی ـــردی كچەك ـــی –مێ ـــن زەنگ و عیمادەددی
و پاشـــا ئەلســـاڵح نەجمەددیـــن ئەیـــوب و نزیكبوونـــەوەی 
ـــان پێڕادەگەیەنـــن و هۆشـــداری دەدەن  مردنـــی موزەفەرەددینی
ـــەردوو  ـــەاڵم ه ـــەون«، ب ـــی ئ ـــێ ه ـــر بیانگات ـــێ زووت ـــە »ك ك
بەردەســـتەكە دڵیـــان لەگـــەڵ نەجمەددیـــن ئەیـــووب دەبـــێ، 
بۆیـــە هانـــی دەدەن خێـــرا بێتـــە ئەربـــل بـــۆ وەرگرتنـــی. بـــەاڵم 
ــر  ــن خێراتـ ــن و عیمادەددیـ ــەردوو نەجمەددیـ ــە لەهـ خەلیفـ
دەبـــێ و ســـوپایەك دەنێـــرێ بـــۆ دەســـت بەســـەرداگرتنی. 

1- مراة الزمان، ج8 / ص 681/680.
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ـــەن و  ـــتی بك ـــەوە رادەس ـــی دەكەن ـــتەكە رەت ـــەردوو بەردەس ه
دەرگاكانـــی قەاڵتەكـــە دادەخـــەن بـــۆ ئـــەوەی جێگـــری خەلیفـــە 
ـــەڕ  ـــارۆی دەداو ش ـــەش گەم ـــوپای خەلیف ـــە ژوورێ. س نەیەت
لەنێـــوان ســـوپای پاراســـتنی قـــەاڵت و ئەوانـــدا هەڵدەگیرســـێ 
ــەر  ــت بەسـ ــوپا دەسـ ــكێن و سـ ــەاڵت دەشـ ــی قـ و پارێزەرانـ

ـــە)1(. ـــی خەلیف ـــە موڵك ـــرێ و دەبێت ـــارەكەدا دەگ ش

1- الحوادث الجامعة، ص 44. مراة الزمان، ج8 / ص 683.
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1- ابـــن االثيـــر: علـــي بـــن ابـــي الكـــرم محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبدالكريـــم ابـــن 
عبدالواحـــد الجـــزري.

ـــادر  ـــق: عبدالق ـــة )بالموصـــل(. )تحقي ـــة االتابكي ـــي الدول ـــر ف ـــخ الباه 1- التاري
ـــرة، ســـنة 1963(. ـــة بالقاه ـــب الحديث ـــات. نشـــر دار   الكت ـــد طليم احم

2- الكامل في التاريخ. )مطبعة االستقامة بالقاهرة(.
2- ابن خلكان: احمد بن محمد بن ابي بكر.

ـــد.  ـــن عبدالحمي ـــد محـــي الدي ـــق: محم ـــان. )تحقي ـــاء الزم ـــان وانب ـــات االعي وفي
نشـــر مكتبـــة النهضـــة المصريـــة ســـنة 1948(.

3- ابن شاكر الكتبي: محمد بن شاكر بن احمد الكتبي.
ـــد. مطبعـــة الســـعادة  ـــات. )تحقيـــق: محمـــد محـــي الديـــن عبدالحمي فـــوات الوفي

ســـنة 1951(.
4- ابن شداد: يوسف بن رافع بن تميم االسدي.

ــلطانية والمحاســـن  ســـيرة صـــالح الديـــن االيوبـــي، المســـماة، النـــوادر السـ
ــنة 1317 ه(. ــر. سـ ــد بمصـ ــة االداب والمؤيـ ــفية، )مطبعـ اليوسـ

5- ابن العديم: عمر بن احمد بن هبة الله بن جرادة. 
زبدة الحلب من تاريخ حلب. )مصور: دار الكتب. 2104 تاريخ تيمور(.

6- ابن العماد الحنبلي: ابو الفالح عبد الحي.
شـــذرات الذهـــب فـــي اخبـــار مـــن ذهـــب. )نشـــر: مكتبـــة القدســـي بالقاهـــرة 

ســـنة 1350 ه(.
7- ابن الفوطي: كمال الدين ابو الفضل عبدالرزاق البغدادي.

الحـــوادث الجامعـــة والتجـــارب النافعـــة فـــي المائـــة الســـابقة. )المكتبـــة العربيـــة، 
بغـــداد(.

8- ابن القالنسي: حمزة بن ابي يعلي االسدي.
ذيل تاريخ دمشق. )تحقيق: امدروز. بيروت سنة 1908(.

9- ابن كثير: ابو الفدا اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي.
البداية والنهاية في التاريخ. )مطبعة السعادة 1351 ه = 1932م(.

سەرچاوەكان:
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10- ابن مسكويه: احمد بن محمد بن يعقوب.
تجارب االمم وتعاقب الهمم )القاهرة: 1332ه = 1915م(.

11- ابن واصل: محمد بن سالم.
ــن  ــال الديـ ــور جمـ ــق: الدكتـ ــوب )تحقيـ ــي ايـ ــار بنـ ــي اخبـ ــروب فـ ــرج الكـ مفـ

الشـــيال. ســـنة 1953(. ومصـــور بـــدار الكتـــب برقـــم: 5319 تاريـــخ(.
12- ابو شامة: عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المقدسي.

الروضتيـــن فـــي اخبـــار الدولتيـــن النوريـــة والصالحيـــة. )مطبعـــة وادي النيـــل 
بمصـــر – ســـنة 1287 ه(.

13- ابو المحاسن: يوسف بن تعري بردي االتابكي.
النجـــوم الزاهـــرة فـــي ملـــوك مصـــر والقاهـــرة. )مطبعـــة دار الكتـــب ســـنة 

.)1935
14- اسامة بن منقذ:

ـــات  ـــة برنســـتون الوالي ـــة جامع ـــي. مطبع ـــب حت ـــار. )نشـــر فيلي ـــاب االعتب  كت
المتحـــدة. ســـنة 1930(.

15- دائرة المعارف االسالمية: )الترجمة العربية(.
16- ولبر: دونالد.

 ايـــران ماضيهـــا وحاضرهـــا. )ترجمـــة: الدكتـــور عبدالنعيـــم حســـنين. القاهـــرة 
ســـنة 1958(.

17- الديوةجي: سعيد.
 الموصل في العهد االتابكي. )مطبعة شفيق. بغداد سنة 1958(.

18- السبكي: عبدالوهاب بن تقي الدين. 
 طبقات الشافعية الكبرى. )المطبعة الحسينية – القاهرة. 1324ه(.

19- العراقي: عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن.
ـــادري. االســـكندرية  ـــق: ابراهيـــم حلمـــي الق ـــة العـــرب. )تحقي  القـــرب فـــي محب

1381ه = 1961م(.
20- العماد االصفهاني: عمادالدين محمد بن محمد بن حامد الكاتب.
1- الفتح القسي في الفتح القدسي. المطبعة الخيرية 1322 القاهرة,

ــل. دمشـــق  ــر. )تحقيـــق: شـــكري فيصـ ــدة العصـ ــر وجريـ ــدة القصـ 2- خريـ
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ســـنة 1959(.
21- القلقشندي: ابو العباس احمد.

ــنة  ــرة سـ ــة. القاهـ ــة االميريـ ــا. (المطبعـ ــة االنشـ ــي صناعـ ــى فـ ــح االعشـ صبـ
.)1915  –  1913

22- المقريزي: تقي الدين احمد بن علي.
 الســـلوك لمعرفـــة دول الملـــوك. )تحقيـــق: الدكتـــور مصطفـــى زيـــادة. مطبعـــة 

دار الكتـــب 1934(.
23- هنداوي: محمد موسى )الدكتور(.

 المعجم في اللغة الفارسية. )نشر مكتبة مطبعة مصر(.
24- ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي.

 معجم البلدان. )نشر الخانجب. مطبعة دار السعادة(.
25- يوسف بن قزاوغلي التركي، المعروف بسبط ابن الجوزي.

 مراة الزمان في تاريخ االعيان. )طبعى الهند سنة 1951(.
26- اليونيني: قطب الدين موسى بن محمد.

    ذيل مراة الزمان. )طبعة الهند سنة 1375ه = 1955م(.
27- Encyclopaedia Britanica vol. 2 (ohio, 1907).
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بەڵگەنامەكان و ئەلبومی وێنەكان 

ـــچ  ـــات، هی ـــد توڵەیم ـــادر احم ـــۆر عبدالق ـــی دكت ـــە كتێب ـــارە ل دی
كتێیبێكـــی تریـــش كـــە باســـی زەمـــان و حیكایەتی ســـوڵتان موزەفەر 
كـــراوە، لـــە كوردســـتان، هیـــچ وێنـــە یـــەك و بەڵگەنامەیـــەك 
نەبـــووە، ئێمـــە، هەوڵـــی جیددیمـــان داوە، هەرچییەكمـــان بـــۆ 
پەیداكرابێـــت لـــە نـــاوەوە و لـــە دەرەوەی كوردســـتان، ئـــەو وێنـــە و 
ـــەوە، كـــە ئـــادگار و خەســـڵەتی  بەڵگەنامانـــە و تابلۆیانـــە بدۆزین

ـــن. ـــەر پێكدەهێن ـــی ســـوڵتان موزەف حوكمڕان
زۆربـــەی ئـــەو وێنانـــەی دەیبینـــن پێویســـت بـــە نووســـین 

لەســـەریان ناكـــەن، خوچیـــان وێنـــەكان دەدوێـــن.
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بەڵگەنامە

ـــی فەرەنســـا  ـــە مۆزەخانەیەك ـــۆن ل ـــی ك ـــارەی وێنەیەك دەرب
دەربـــارەی بارودوچخـــی نەتـــەوەكان لـــە كوردســـتان وە 

بەتایبەتـــی لـــە اربـــل و دەشـــتی شـــارەزوور.

یەکەمین مۆزەخانەی سەر شەقام
بەڕێز وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزار

بەڕێز پارێزگاری هەولێر

هونـــەر  و  تیووریـــزم  بووژاندنـــەوەی  پێنـــاو  لـــە 
ـــتوگوزاری،  ـــی گەش ـــری پایتەخت ـــە هەولێ ـــازی ل موجەسەمس
هاوپێـــچ لەگـــەڵ ئـــەم نامەیـــە پـــڕۆژەی دامەزراندنـــی 
مۆزەخانەیەکـــی ســـەر شـــەقام- لـــە چواڕیانـــی عەنـــکاوە، 
پیشکەشـــتان دەکـــەم، کـــە هیـــوادارم ڕەزەمەندیتـــان بـــۆ 

وەرگـــرم. جێبەجێکردنـــی 
ـــی  ـــەاڵحەدینی ئەیووب ـــەرکەوتنی س ـــاش س ـــاڵی 1187، پ س
لـــە جەنگـــی خاچپەرســـتەکان CROISADE دژی فلیـــپ 
ئۆگەســـتی فەڕەنســـی و ڕیچـــارد شـــێردڵ)قلب االســـد(ی 
کوردســـتان  مەســـیحییەکانی  یۆرشـــەلیم،  لـــە  ئینگلیـــز 
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زەندەقیـــان دەچـــێ دەڵێـــن: )ئاخـــۆ ســـەاڵعەدینی ئەیووبـــی 
ـــێ!؟(  ـــە دەهێن ـــەوەی قودســـی گـــرت، چـــی بەســـەر ئێم دوای ئ
بـــە تایبەتـــی چونکـــە دوای ئـــەو ســـەرکەوتنە مێژووییـــە، 
میـــرە عەرەبەکانـــی چوارچێـــوەی دەســـەاڵتی ســـەاڵحەدین، 
بەبـــێ ئیـــزن وەرگرتـــن کەوتبوونـــە )ســـزادان و ئـــازاردان و 
ـــاج وەرگرتـــن لـــە مەســـیحییەکانی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت.  ب
ســـوڵتان موزەفـــەر گۆگبەری 1190- 1233 زاوای ســـەاڵحەدین، 
ـــەو  ـــاوەی 43 ســـاڵ، خـــۆی ل ـــۆ م ـــوو ب ـــر ب ـــری هەولێ ـــە می ک
ـــی  ـــوو.. داخوازی ـــەاڵحەدین ب ـــەڵ س ـــس لەگ ـــە نابل ـــە ل جەنگ
لـــە ســـەاڵحەدینی ئەیووبـــی دەکات، فریـــای مەســـیحییەکانی 
ژێـــر ســـتەمی میـــرە عرەبـــەکان بکـــەوێ، ئەویـــش فەرمانێـــک 
بـــاڵو دەکاتـــەوە: )هەمـــوو مەســـیحییەکانی چوارچێـــوەی 
دەســـەاڵتی ئەیووبـــی، پێویســـتە مافـــە دیینـــی نەتەوەییەکانـــی 
ـــن  ـــن مومارەســـەی دی ـــە بتوان ـــت و ئازادان ـــزراو بێ خـــۆی پارێ
و زمـــان کولتـــووری خۆیـــان بکـــەن، بەبـــێ ئـــەوەی هیـــچ 

باجشـــیان لـــێ وەربگیرێـــت!(
ســـوڵتان  و  ئەیووبـــی  ســـەاڵعەدینی  شـــێوەیە،  بـــەم 
ـــکاوە  ـــیحییەکانی عەن ـــزادانی مەس ـــری، س ـــەری هەولێ موزەف
ــتانیان  ــەی کوردسـ ــی دیکـ ــوو ناوچەکانـ ــان و هەمـ و هاودیـ
ــێوەی  ــە شـ ــە لـ ــەم فەرمانـ ــە ئـ ــایانی باسـ ــەرام کرد.شـ حـ
تورکمانـــی  زمانـــی  بـــە   1187 ســـاڵی  لـــە  میناتۆرێـــک 

نووســـراوە.
بۆچی ئەم فەرمانە بە زمانی تورکمانی بووە؟

چونکـــە خـــودی ســـوڵتان موزەفـــەر ئـــەم فەرمانـــەی بـــۆ 
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ـــەش  ـــردەوە. ئەم ـــر دەســـەاڵتی خـــۆی باڵودەک ـــی ژێ ناوچەکان
مانـــای ئـــەوە دەگەیەنـــێ، کـــە تورکمـــان هـــەر لـــەو ســـاڵەوە 
1187 لـــە هەولێـــر بوونـــە. تورکمـــان بریتیبـــوون لـــە بەشـــێك 
لـــە خەڵکـــی ڕەســـەنی هەولێـــر، هەبوونـــی تورکمانـــەکان 
ـــی دەســـەاڵتی  ـــش پەیدابوون ـــۆ پێ ـــەوە ب ـــر دەگەڕێت ـــە هەولێ ل
عوســـمانییە تورکـــەکان، واتـــە: تورکمـــان خەڵکـــی ئەســـڵی 
ـــاوە  ـــورک و تورکی ـــە ت ـــان ب ـــچ پەیوەندییەکی ـــرن و هی هەولێ

ـــە. نیی
ئـــەم ڕاســـتییە مێژووییـــە، کـــە لـــەم ســـەروبەندەی ئـــەم 
ــان  ــای تورکمـ ــێنمەوە، ئینتیمـ ــدا دەیدرەوشـ ــەی منـ پڕۆژەیـ

ــر و ڕەگاژۆ دەکات. ــتان پتەوتـ ــر و کوردسـ ــۆ هەولێـ بـ
ـــی و  ـــی تورکمان ـــە زمان ـــۆرە ب ـــەم مینات ـــدا ئ ـــە کاتێک ـــن ل  م
بـــە ڕووح و )فەرمـــان( کوردییـــەی ســـەاڵحەدینی ئەیووبیـــم 
ــەم داوە 1187،  ــە قەڵـ ــوردی لـ ــۆڕی کـ ــن میناتـ ــە یەکەمیـ بـ
لـــە هەمـــان کاتـــدا ئـــەم میناتـــۆڕەم کـــردە ســـەرچاوەیەک 
بـــۆ دامەزراندنـــی مۆزەخانەیەکـــی سەرشـــەقام لەســـەر 
هوتێـــل  بەرامبـــەر  هەولێـــر،  عەنـــکاوە-  ڕێگـــەی 

LAMASSU،شـــەقامی ســـەد مەتـــری!
مـــن لـــەم پڕپژەیەمـــدا بەهـــرە و ســـوودم لـــە مێـــژوو 
وەرگرتـــووە، وێنـــە و نیگارەکانـــی ئـــەم دیواربەنـــدەی، 
ـــە  ـــی کوردســـتان ب ـــی جووتیاران ـــواری یەکێتی ـــە لەســـەر دی ک
درێژایـــی شەســـت مەتـــر رەســـمم کـــردوون. بـــۆ مـــاوەی هەشـــت 
ـــەرچاوەکانیان  ـــتانی 2013( س ـــە زس ـــت ڕۆژ ) ل ـــەو و هەش ش
دەگەڕێتـــەوە بـــۆ حەکایەتەکانـــی ئـــەو جەنگـــە نـــاودارەی، کـــە 
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ـــە  ـــی ل ـــی کـــورد ســـەاڵحەدینی ئەیووب ـــە ســـەرۆکایەتی عەقڵ ب
ـــت  ـــی ناوەڕاس ـــە ڕۆژهەاڵت ـــتی ل ـــی ئاش ـــاو بەرقەراربوون پێن

ـــات. ـــی ه ـــی پ کۆتای
زیندووکردنـــەوەی ئـــەم یادگارییـــەی ســـەاڵحەدین و ئـــەم 
ـــووە  ـــە ب ـــەر، ک ـــوڵتان موزەف ـــتانەی س ـــتە مرۆڤدۆس هەڵوێس
ـــەکان  ـــوان دین ـــی نێ ـــی ئاشـــتی و برایەتی ـــۆی بەرقەراربوون ه
ـــڕۆی  ـــڕن دەبەخشـــێتە ئەم ـــە کوردســـتاندا، هەســـتێکی مۆدێ ل
ژیانـــی سیاســـیمان و رەونەقێکـــی هاوچەرخانـــە دەبەخشـــێتە 
ئـــەو گەڕەکـــەی، کـــە نـــاوی )ســـەاڵحەدین(ە و مـــن دیواربەنـــدە 

ـــردوە. ـــدا درووســـت ک ـــەم لەوێ شەســـت مەترییەک
جێـــی باشـــە، کـــە بـــە ڕێـــزان ســـەرۆکی یەکێتیـــی زانایانـــی 
ـــەری  ـــکاوە و بەڕیوەب ـــی عەن موســـڵمانی کوردســـتان و مەتڕان
شـــارەوانی عەنـــکاوە و بەڕیوەبـــەری ئەنســـتیتووی فەڕەنســـی 
ـــرد  ـــەم ک ـــەم پڕۆژەی ـــان ل ـــر، پیشـــوازییەکی گەرمی ـــە هەولێ ل
ـــر لکـــە قەڵەمیـــان  و بـــە کارێکـــی هونەریـــی مێژوویـــی گرینگت
دا. جەنابـــی پاریـــزگاری هەولێریـــش لـــە هەمـــان ڕۆژی 
ڕاگەیاندنـــی ئـــەم مۆزەخانەیـــەی ســـەر شـــەقام )زســـتانی 
ســـاڵی 2013( الرییـــان نەبـــوو کـــە مـــن بـــەردەوام بـــم لـــە 

تەواوکردنـــی.
تێبینـــی: ئـــەم پـــڕۆژە هونـــەری- مێژوویی- تووریســـتییەکی 
لـــە دەزگـــە ئەهلییەکانـــی  گرینگـــە، لەالیـــەن یەکێـــک 
کوردســـتان بەڵێنـــی پـــێ دراوە، کـــە ســـەرجەم خەرجییەکانـــی 
بـــۆ دابیـــن بکرێـــت بـــۆ ئـــەوەی بیکەینـــە مۆزەخانەیەکـــی 

ســـەر شـــەقام )لـــە هەولێـــری پایتەختـــی گەشـــتیاریدا.(
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ــەاڵحەدینی  ــەی سـ ــۆڕی فەرمانەکـ ــەم: میناتـ ــەی یەکـ وێنـ
ــی. ئەیووبـ

وێنـــەی دووەم: ئابڵووقەدرانـــی هەولێـــر لـــە ســـاڵی 1258 
لەالیـــەن مەنگۆلەکانـــەوە.

وێنـــەی سێیەم:لەشـــکری ســـەاڵحەدینی ئەیووبـــی، لـــە 
ـــراوە. ـــی ک ـــێکی فەرەنس ـــەن نیگارکێش ـــازدەم لەالی ـــەدەی پ س

د.فەرهاد پیرباڵ –
ســـەرچاوەی نامـــە و تابلـــۆی لەشـــكری ســـەالحەدین 

ئەیوبـــی.
عوزیریمـــان  ضیـــا  كاك  ئارشـــیفی  لـــە  نامەیەكـــە 
وەرگرتـــووە لـــە هەولێـــر – روژنامـــەی تەبـــا – ئاژانســـی 

توركمانـــی هەوالـــی 

  دوو پارچە شیعری »ئەسعەد اربیل« لە دیوانی قالە داستانی
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ــە كـــە لـــە ســـەردەمی ســـوڵتان موزەفـــەر  ــەی توركمانیـ   مەولودنامـ
نووســـراوەتەوە و باڵوكراوەتـــەوە وە لـــە مزگەوتـــی قـــەاڵ خوێندراوەتـــەوە
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 Muzzafarnama - Erbilʹin Sultanı
Sultan Muzafferettin Gökbörü

)1154-1233(

Bu kitap, siyasal ve tarihsel bir araştırma olup Ebu Sait 
El Melik El Muazzam ve Emirlerin kralı olan Sultan Mu-
zafferettin Zeyneddin Ali Küçükʹün rol ve etkisi hakkında 
yazılmıştır. 
Bu araştırma tarihsel-siyasi bir yazı olup Erbilʹin büyük 
şahsiyeti, büyük sultanı, kıymetli serdarı ve Erbil Kalesiʹnin 
medarı iftiharı hakkında hayata geçmiştir. 
Erbil Sultanı Muzafferettin Gökbörü, 45 yıl süre zarfında 
Erbil ve Şahrezur bölgesinin hakimiyetini sağlamıştir ve 
hüküm sürmüştür. 
Maalesef kütüphane repertuarımızda kişiliği, rolü ve 
toplumdaki ağırlığı üzerine çok nadiren çalışmalar 
yapilmıştir. Bazı tarihsel kitaplarda hayatının bir bölümü 
geçiyor. Fakat biyografik veya tarihçiler tarafından her-
hangi özel bir kitaba işlenmemiştir. Böylelikl bu büyük 
insanın hayatını anlatan herhangi bir kitap basılmamıştır. 
Sultan Muzafferettin Musulʹda hayata gözlerini açmıştır. 
Buna rağmen herzaman Erbil şehrine farklı duygular 
beslemiştir. Buna ilaveten kalben hep Erbilʹde olmaak 
istemiştir. Kendisi Erbilʹin asil ailelerinden birine men-
suptur. Musulʹda döndükten sonra ailesi ile birlikte Şamʹa 
taşınmışlar. Sultan Muzafferettin, Selahattin Eyyübiʹnin en 
önemli kumandanlarından birisiydi. Cesurluğundan dolayı 
Selahattinʹin yakınlarından birisi olmuştur ve sonuç olarak 
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Sultan Selahattin kendi kız kardeşi olan Rabia hatununu 
Muzafferettinʹle evlendirir. Evlilikten sonra Sultan Muzaf-
ferettin ile beraber Erbilʹe taşınırlar. Gelişten hemen sonra 
her ikisi Erbil halkı ile 40 yıllık mesut ve iç içe bir hayat 
yaşarlar. Her ikisi Erbi Kalesiʹne aşıktılar. Milletle kol kola 
zorlukları ve refahiyeti brlikte tattılar. 
Kişilikleri ve davranışları Erbil halkının ve Türkmenlerin 
gurur kaynağı olmuştur. Türkmen halkı Erbilʹde yaşamış 
cömert, cesur ve gönlü bol Sultan ile gurur duymalıdır. 
Elime geçen bazı tarihsel kaynaklara baktığım zaman 
gerçekten yüzüm kızarıyor. Çünkü Sultanın iman, takva, 
berraklık ve yüksek insanlık erdemlerine sahip birisi. 
Şahsım olarak eski tarihlerde yaşamış Sultan Muzaf-
ferettin kadar mert, cesur ve keramet sahibi bir insanla 
karşılaşmadım.
Eski kaynaklara göre Sultan Muzafferettin Erbil hakkında 
şunları söylüyor:
‹ʹEğer ki Erbil Tekrardan nasibim olursa, varımı yoğumu 
üç bölüme ayıracağım:-
Bir kısmını fakir fukaraya, diğer kısmı ile Erbilʹi tekrardan 
imar edeceğim, son bölümü ile de devamlı olarak hayır 
işlerine ayıracağımʹʹ.
Sultan Muzafferettin kendine has kişiliği ile yaşanan bütün 
savaşlara dahi olmakla birlikte Sultan Selahattin Eyyübi 
ile beraber El Hattin savaşına katılmış olup büyük bir zaf-
erle çıkmıştır. 
Halklar herzaman karizmalı ve şahsiyetli liderlere ih-
tiyaçları vardır. Bundan dolayı Türkmen milleti kendi 



493

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

kültürlerine, anenelere ve tarihleri ile gurur duymalılar. 
Şahsım bu hususta Sultan Muzafferettinʹe ait döviz, bayrak, 
karizması ve kalıntıları toparlamak istiyorum. Topladıktan 
sonra da çıkardığım kitabımda yer vermek istiyoruz. 
Muzafferettin gökbörü ve saltanatı kendi bayrak, sınır ve 
dövizine sahip olmuştur. Erbil Kalesiʹnde başkanlık divanı 
varmış ve oradan yönetiyormuş. Gündelik olarak saltanat-
ları hakkında vezirleri, yazarları ve şahsiyetler ile istişare-
de bulunmuştur.
Erbil Türkmenlerinin saltanatı, osmanlıların tarihi ile 
yakından veya uzaktan ilgisi yoktur. Osmanlılar 1299 
yılında saltanat sahibi olmuşlardır, fakat biz Erbilʹin koca 
kalesinde 1160ʹlı yıllarda Zeyneddin Ali Küçük hanedanı 
tarafından saltanat sürmüştür.  Kürdistanʹnın kalesinde 
halklar birlikte yaşamış olup, Sultan Muzafferettin tarafın-
dan hepsine aynı gözle bakılmıştır. Ve aynı vizyon ile halk-
lara ve farklı dine mensup olan şahıslara yaklaşmıştır. 
Bu araştırma o dönemin şartlarını anlatan ve Sultan Mu-
zafferettinʹin gurur dolu yıllarına ışık tutan ve Mısırʹın 
ünlü yazarlarından olan Dr. Abdulkadir Tuleymat tarafın-
dan kitap haline getirilmiştir. Kitabın tarihi 1963 senesine 
dayanıyor ve o dönem Arap Medya Zinciri projesi tarafın-
dan hazırlanmıştır. Kitabı çevirdiğim zaman bazı eksikler-
in olduğunu farkettim. Bundan dolayı araştırmamızı Sul-
tanın ve eşinin hayatı ve kalıntıları üzerine yapmaya karar 
verdik.  
Her başarılı Erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır 
demişler eskiler. Gerçekten bu deyim tıpa tıp yerine 
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oturuyor. Sultan Muzafferettin Gökbörüʹnün arkasında 
Rabi Eyyübi hatun bulunuyor. Oda Sultan Muzaffer gibi 
aynı kişisel özelliklere sahipti. Yardımseverliği, gönlü bol-
luğu ile örnek bir kişiliğe sahipmiş. 
Bu kitabı yazmaya başladığım süre zarfına kadar, sultanın 
hayatı, liderliği, dili ve asaleti ve aynı zamanda ölümü 
hakkında bazı gölgeler vardı. Maalesef Tarihçiler arasında 
Türkmen ve Arap olanların marifetsiz ve cahilse yanlış bil-
gi ve sözler aktarmışlar. 
Biz bu kitabı yazmaya başladığımız zaman farklı farklı 
kaynakları ele aldık ve bir tim halinde şahsiyeti ve diğer te-
ferruatlarını çözmeye çalıştık. Bu araştırma esnasında bazı 
hakikatlere vardık ve bu hakikatları tarih nezdinde ortaya 
çıkarmak istiyoruz:
Sultan Muzafferettin Zeyneddin Ali Küçük, diğer adıyla 
tanınan Sultan Muzafferettin Gökbörü, Türkmen bir lid-
er olup üstün liderlik vasıflarına sahip Allaha yakın bir 
serdardır. Bütün Türkmen Milletinin ve Erbil halkının 
onunla gurur duyması lazım.
Kendisi Musulʹda hayata gözlerini açmıştır. Fakat vefatı 
Erbilʹin kale altında bulunan evinde hayatını kaybetmiştir. 
Tarih ramazanın 18. günü olan Cumayı gösterdiğinde ve 
miladi takviminin 1233 yılına denk geldiği gün bir sürelik 
kalede bulunan mezarlıkta gömülmüş, sonradan şuandaki 
Ebil valiliğinin yanında toprağa verilmiştir, sonrada mezarı 
bir türbe haline getirilmiştir. 
Erbilʹde 45 yıllık adilane bir hüküm sürmüştür. O dönem, 
bölgenin bütün milletleri Erbil şehrinde bulunmuşlardır. 
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Aynı zamanda dini oluşum olarakta Hıristyan, Yahudi ve 
Ezidileri kendisine barındırmıştır ve hepsi birlikte yaşam-
larını sürmüşlerdir. 
Rabia hatunun Sultan Muzafferettinʹden 3 çocuğu olmuş-
tur. Birisi erkek, diğer ikiside kız. Erkek olanın adı, Saitʹtir. 
Kız olanların ise Sahibe ve Asiyeʹdir. Sultanın vefatının ar-
dından Rabia hatun Erbilʹi  Şamʹa doğru bırakmış, kendi 
ailesinin yanına gei dönmüştür. Mezarı, El kasiyun Dağının 
eteklerinde bulunan ve El Sahibe adını taşıyan bir okua 
göülmüştür. Okul kendi kızı adına inşa edilmiştir. 
Erbil Saltanatı kendi döviz (Dirhem) ve bayrağına sahip-
miş. Bir devlette gerekli olan bütün esasları kendisinde 
barındırmıştır. 
Sultan keramet sahibi olup cesur bir lidermiş. Erbil Kalesi 
ve Erbil için Bağdatʹa giderek Abbasi devletinin halifesi ile 
görüşüp Erbil Kalesiʹni Muhafaza ve halkınıda korumak 
için halifenin karşısına çıkmıştır. 
45 yıl içerisinde Sultan, Erbilʹi islam medeniyetinin 
merkezi haline getirerek birçok projeye imza atmıştır. 
Devlete ait kurumları inşa ettirmiş ve ayrıca 3 aya kadar İs-
lam Peygamberinin doğum münasebetinden dolayı mevlüt 
okutmuştur.
Arafat Dağının eteklerinde su projesi ve bir cami inşa et-
tirmiştir. Ayrıca cıvar ülkelerde de El Muzafferiye adında 
okullar açmıştır. Ayrıca sürekli larak İslam ordusunun re-
hinleri için serbest bırakılma pahasına paralar ve fidyeler 
vermiştir.  
Erbil Kalesi ilerleme ve Ehli iman olmanın mşalesini 
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taşımış olup tasavvuf ve insanlığa önem vermiştir. Sul-
tanın ölümünden sonra ülkeyi kara ve soğuk bir sis kapla-
muş olup maalesef Erbilʹin çırası sönmüştür. 
Fakat adı, tarihi ve yaptıkları hayır işleri, buna binayen 
camileri herzaman kalplerde yerini etmiş olup yerini ko-
rumaktadır. 
Her ne kadar bu koca insan hakkında yazmak zor olsada 
bir kitaba yerleştirmek bir o kadar da zor. Arştırmalara sığ-
mayan bu koca insan hakkında bendeniz bukadarını yapa-
bildim. Dileği, yazar ve tarihçilerin bu konu hakkında daha 
fazla yazması. 
Adı, gölgesi ve şöhreti herzaman kalbimizde kalacaktır ve 
buna binayen bir gölge misali peşimizde olacaktır. 

Biz şuanda Erbil Kalesiʹnin cömertliği, cesurluğu ve iman-
dalığı ile nam sanmış Sultan Muzafferettin Gökbörü ile 
yüzleşiyoruz. Bundan bölye bütün Erbillilerin birzaman-
lar hoşgörülü, mert ve gönlü yüksek olan bir Sultana sahip 
oldukları için iftihar etmeliler. 
Allah bütün maksatların arkasındadır
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Muzzafarnama - Erbil Sultan 
Sultan Muzafferettin Gökbörü

 )1154-1233( 

An Historical –Political study about the roles and the state 
experience in Erbil under the presidency of a great sultan.

This book is a political and historical research on the role and 
the influence of Sultan Muzafferettin Bin Zeyneddin Ali Ku-
chuk, who was the king of all princes  in Kurdistan , “El Melik 
El Muazzam” King of all Emirs.

This study is a historical-political book about Erbil’s great 
personality, great Sultan, precious leader and prince of Erbil 
Castle.

The Sultan of Erbil, Abu Sa’eed Muzafferettin Gökbörü 
ruled Erbil and Şhahrezur province over a 45-year period. And 
before him , the country was been rolled by his father.

Unfortunately, the library has rarely contained books and 
studies on this personality, his role and his status in the society 
of his time. In some historical books a part from a short sto-
ries about his life and death, there is no books written by any 
biographer or historians about him. Thus, no book has been 
published describing the life of this great man. Sultan Muzaf-
ferettin opened his eyes to life in Mosul, he was born in 1154.

Nevertheless, Erbil has always been in his heart and emo-
tions. In addition, his heart always wanted to be in Erbil. He 
belongs to one of the Erbil’s noble families. Upon his return 
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to Mosul, he and his family moved to Damascus. Sultan Mu-
zafferettin zainatin ali kuchuk , was one of the most important 
commanders in the Selahadin Eyubi’s Army. He became one 
of the relatives of Selahattin due to his courage and as a result, 
Sultan Selahadin married his sister Rabia khatun to Muzaffer-
ettin. After marriage, she moved to Erbil with Sultan Muzaf-
ferettin. Immediately after the arrival, they lived a life of 40 
years and shared their life with the people of Erbil.

Both of them were in love with Erbil Castle. They have ex-
perienced the challenges and shared prosperity of the life to-
gether. Their personalities and behaviors have been a source of 
pride for the people of Erbil and Turkmens. 

The Turkmens should be proud of the generous, courageous 
and hearty Sultan who lived in Erbil. When I look at some of 
the historical sources I really get, my face is flushed because 
of the Sultan’s faith, loyalty to God (Taqwa), clarity and high 
human virtues. As a person who lived in ancient history Sultan 
Muzafferettin as much as a man, a man who was brave and 
miracle. According to former sources, Sultan Muzafferettin 
says of Erbil:

 If Erbil has again become under my leadership, I will divide 
the wealth of Emirate into three parts:

 Part would be spent for the poor and needy people.
 The other part of Erbil wealth will be used for reconstruc-

tion, and the last part of it would be used in the continuation of 
charitable work ‘’ he said. 

Sultan Muzafferettin, along with Sultan Selahadin Eyubi, 
participated in the battle of El Hattin and all other battles. 
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People always need charisma and personality leaders. There-
fore, the Turkmen nation should be proud of their culture and 
history.

I want to collect the exchange, flag, charisma and ruins of 
Sultan Muzafferettin. After collecting, I want to include it in 
my book. Muzafferettin Gökbükü and his reign had his own 
flag, border and currency. 

Erbil Castle had a presidential council and ruled from there. 
He consulted with his officials, writers and personalities about 
his reign daily. The reign of Erbil Turkmens has nothing to do 
with the history of the Ottoman Empire. 

The Ottomans were ruled by the Ottoman Empire in 1299, 
but in the 1160s in Erbil’s great castle, Zeyneddin Ali was 
reigning by the Kuchuk dynasty. 

The people lived together in the castle of Kurdistan and Sul-
tan Muzafferedin looked at them all the same. And with the 
same vision, they approached people belonging to different re-
ligions and nations. 

This research is about the conditions of that period and shade 
light on the prideful years of Sultan Muzafferettin by the fa-
mous writer of Egypt turned into a book by Dr. Abdulkadir 
ahmad Tuleymat. 

The book dates back to 1963 and was prepared by the Arab 
Media Chain project. When I translated the book, I realized 
that there were some shortcomings. And the question  need 
more information.

Therefore, we decided to do our research on the life and ru-
ins of the Sultan and his wife. It is said that -every successful 
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man has a strong woman behind him-. This statement is really 
suitable for the Sultan Muzafferettin Gökbörü’s wife, Rabia 
khatun Al-Eyyübi. The women had the same personal features 
as Sultan Muzaffer. 

He had an exemplary personality with his charity and hearty 
abundance. Until I began writing this book, there were some 
shadows about the sultan’s life, his leadership, his language 
and nobility, as well as his death. 

Unfortunately, historians have conveyed false information 
and words about the Turkmen and Arabs who are unjust and 
ignorant. When we started writing this book, we discussed dif-
ferent sources and tried to solve the personality and other de-
tails as a team. We came to some facts during this research and 
we want to reveal these truths in the past.

Sultan muzzferedin was a great leader, served his country as 
a patriot man and he will reside in the memory of the nation 
forever.

In general  our book  try to collect all information , truth 
about the life ,roles and the death of one of the most famous 
leader in the history of Erbil .

The people of Erbil should be proud to have a great king like 
Sultan Muzzaferedin Gogbru …

Khasro Pirbal
Erbil –Iraqi Kurdistan 
Pirbal@hotmail.com
Facebook: khasro Pirbal
Tel 009647504461416
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 پاشماوەی ئەو خانووەی كە سوڵتان موزەفەر تێیدا ژیاوە و كۆچی دوایی 
كردووە لە هەولێر لە ناوچەی الربض - لە خوارەوەی قەاڵ، كە دەكاتە گەڕەكی 

عارەبانی ئێستا لە هەولێر
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  رابیعە خاتوون مەلیك نجم الدین ئەیوب شادی االیوبی
خوشـــكی ســـەاڵحەدین ئەیوبـــی و خێزانـــی ســـوڵتان موزەفەرەدیـــن ئەلتوركمانـــی 
)1164 - 1244( لـــە دیمەشـــق لەدایـــك بـــووە، هـــەر لەوێـــش كۆچـــی دوایـــی كـــردووە.
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  سوڵتان موزەفەرەدین گۆگبۆرو
    ابو سعید مظفرالدین التركمانی
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  وێنەی شیرێكی كۆنی خاچپەرستەكان - لەژێر خانوویەكی گەڕەكی سەرای 
هەولێر دۆزراوەتەوە لەشەڕ دەستی بەسەردا گیراوە، ئێستاكە الی سەنعان 

ئەحمەد ئاغایە لە هەولێر

  زومردە خانم - ست الشام- خوشكی رابیعە خاتوون
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  جلوبەرگـــی هەولێرییـــەكان لـــە ســـەدەی حەفدەهـــەم 
زاینـــی



506

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

  سوڵتان موزەفەر - امیر اربل -

  سوڵتان موزەفەرەدین زەینەدین عەلی كوچوك
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  وێنەی سەر قەبری سوڵتان موزەفەر -هەولێر-

  قەبرو مەزاری سوڵتان موزەفەر لە هەولێر 
پایتەختی هەرێمی كوردستان - 2019
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 پاش شەڕی حطین خاچپەرستەكان چەكەكانیان رادەستی سوڵتان موزەفەر دەكەن

 پاشماوەی ئەو خانووەی كە سوڵتان موزەفەر تێیدا ژیاوە و كۆچی دوایی 
كردووە لە هەولێر لە ناوچەی الربض - لە خوارەوەی قەاڵ، كە دەكاتە گەڕەكی 

عارەبانی ئێستا لە هەولێر
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  لە بەڵگەنامەكانی عوسمانیدا باس لە قەزای هەولێر دەكات
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  پاشماوەی سەرای )ئاق سەرای( كە پاشان بۆتە قەرە سەرای، ئەو 
خانووەی كە سوڵتان موزەفەر تێدا لە دایك بووە لە قەاڵی موسڵ.

  ئاق سەرای شوێنی لە دایكبوونی سوڵتانی گەورەی قەاڵی اربل و دەشتی 
شارەزوور سوڵتان موزەفەرەدین زەینەدین عەلی كوچوك
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 وێنەی دەرگای ماڵی سولتان موزەفەر لە الربض- 
پاشان دەبێتە قشلەی سووار - گەرەكی عارەبان

 وێنـــەی حەوشـــی مزگەوتـــی قـــەاڵ یەكەمیـــن مزگـــەوت 
كـــە  شـــوێنەیە  ئـــەو  و  هەولێـــر  و  قـــەاڵ  مێـــژووی  لـــە 
ســـولتان موزەفـــەر نوێـــژی لێكـــردووە و بـــۆ یەكەمیـــن جـــار 

. خوێندراوەتـــەوە  تێـــدا  توركمانـــی  مەولودنامـــەی 
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 جلوبەرگی خەڵكی قەاڵی اربل

 جلوبەرگی خەڵكی قەاڵی اربل
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  نەخشەی كۆنی ئیمارەتی اربیل و شام

 یەكەمین وێنەی میحرابی مزگەوتی قەاڵی اربل
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 هێرشی مەغۆلەكان بۆ سەر قەاڵی هەولێر
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  زومردە خاتوون-ی خوشكی رابیعە خاتوون
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 ناوی قوتابخانەی رابیعە خاتوون  قوتابخانەی الصاحبة- لە دیمەشق

  قەبری رابیعە خاتوون خێزانی سوڵتان موزەفەر 
لەناو قوتابخانە الصاحیبە لە دیمەشق
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 وەزیـــرو راوێـــژكارو و مێژوونووســـی ئیمارەتـــی اربـــل ئیبـــن ئەلمســـتەوفی - 
نووســـەری یاداشـــتنامەی سیاســـی ســـوڵتان موزەفـــەر )تاریـــخ اربـــل( كـــە گرینگتریـــن 

كتێـــب دادەنرێـــت لەســـەر مێـــژووی هەولێـــر و ســـەردەمی ســـوڵتان موزەفـــەر.
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 قەبری سوڵتان موزەفەرەدینی گۆگبۆرو لە هەولێر

 سەركردەو پاڵەوانی گەورەی كورد و ئیسالم
سەاڵحەدینی ئەیوبی
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 پاشماوەی سەرای سوڵتان موزەفەر لە شاری حاران كاتێك دەبێتە ئەمیر لەو 
شارە، پاش ئازادكردنی لەالیەن سەاڵحەدینی ئەیوەبیەوە

 شار و منارەی حاران كە لەالیەن سوڵتان موزەفەرەوە دروستكراوە پاش 
داگیركردنی لەالیەن سوپای سەاڵحەین ئەیوبیەوە
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 پاشماوەی سەرای سوڵتان موزەفەر لە شاری حاران كاتێك دەبێتە ئەمیر لەو 
شارە، پاش ئازادكردنی لەالیەن سەاڵحەدینی ئەیوەبیەوە
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 وێنەی پرۆفایلی خەڵك و سوپاو چەكدارانی سەردەمی سوڵتان موزەفەرەدین 
لە ئیمارەتی اربل - لە ئەرشیفی عوسمانیەكاندا-

 وێنەی سەربازێكی سوڵتان موزەفەر
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 جلوبەرگی دانیشتووانی هەولێر 1790
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 كەسایەتی ناوداری شاری هەولێر 
شەهاب ئەحمەد موختار ساڵی 1890
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 جلوبەرگی دانیشتووانی قەاڵی هەولێر لە سەردەمی سوڵتان موزەفەر
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 جلوبەرگی دانیشتووانی قەاڵی هەولێر لە 
سەردەمی سوڵتان موزەفەر
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 دیناری زێڕینی سەردەمی سوڵتان موزەفەر
لە مۆزەخانەی هەولێر پارێزراوە

 قوتابخانەی رابیعە خاتوون- دیمەشق
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 وێنەی دیناری سەردەمی سوڵتان موزەفەر
میرو سوڵتانی قەاڵی اربل

 دراو درهەمی سەردەمی سوڵتان موزەفەر
درهم ملك المؤمن ملك االمراء 
سوڵتان موزەفەرەدین گۆگبۆرو

لە رووەكەی تریش- وێنەی سوڵتان موزەفەر سواری شێرێك بووە
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 مزگەوتی الحنابلة- لە دیمەشق ، ساڵی 599 كۆچی لەالیەن سوڵتان 
موزەفەرەوە دروستكراوە

 وێنەی مەنزڵگە و قەبری سوڵتان موزەفەر - ساڵی 1960
پێش نۆژەنكردنەوەی
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 وێنەی قەبری سوڵتان موزەفەر - هەولێر پایتەختی كوردستان - 2019
شەقامی سوڵتان موزەفەرەدین گۆگبۆرو



532

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

 وێنەی سەر شیرێكی مەسیحیەكانی زەمانی 
شەڕی حطین

 وێنەی ئااڵی ئیمارەتی اربل سوڵتان موزەفەر، ئااڵیەكی شین و 
لەناوەڕاستدا وێنەی بازێك هەیەو شیرێكی گەورە لەسەرەوەدا
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 وێنەی هێرشی هەندێك لە هۆزەكانی دەوروبەری ئیمارەتی اربل بۆ سەر 
قەاڵی هەولێر
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 شەڕی ئەربێال

 قەبری رابیعە خاتوون، كراوەتە پۆلێك بۆ خوێندنی مندااڵن- دیمەشق 2019
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 وێنەی بەرگی كتێبی: مظفرالدین كوكبوری أمیر اربل
نووسەری میسری: عبدالقادر احمد طلیمات

مصر - 1963-
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 هەولێر ساڵی 1430 زاینی

 مزگەوت و دار الفقیهی و قوتابخانەی المظفریة لە هەولێر
بریتی بووە لە مزگەوتێك و قوتابخانەیەكی گەورە، نزیك ماڵی سوڵتان موزەفەر 

بووە، كە ناوی المسجد االكبر و المسجد العتیق بووە
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 وێنەی مینبەری مزگەوتی قەاڵ -یەكەمین جار 
لێرە مەولودنامە-ی توركمانی خوێندراوەتەوە.

  هەولێر1918 - بەكامیرای حسین حسنی موكریانی
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 مزگەوت و حەمامی قەاڵی اربل -1975-

 سەرای قەاڵی هەولێر، شوێنی حوكمی سوڵتان موزەفەر - اربل -
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 وێنەیەكی كۆنی دەرگای قەاڵ - اربل -
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 وێنەی دەرگای قەاڵ -زەمانی سوڵتان موزەفەر
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  وێنەیەكی دەگمەنی دانیشتوانی قەاڵی-اربل-

 نەخشەی ناوچەكە - ئەرشیفی عوسمانی 1650 میالدی
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  دەستكردی مێژوونووسێكی بیانی وێنەی شاری هەولێری كردووە.

  وێنـــەی ئـــەو رێگایـــەی لـــە دەرگای قـــەاڵوە دەچێتـــە- الربـــض القلعـــة- 
خـــوارەوەی قـــەاڵت- خـــوارەوەی شـــار
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  شاری هەولێر ساڵی 1890 زاینی

  شاری هەولێر ساڵی 1790زاینی
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  نەخشەی شاری هەولێر و قەاڵو دەوروبەری
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  وێنەیەكی كۆنی قەاڵی هەولێر

ــر،  ــەاڵی هەولێـ ــەر قـ ــەوە، لەسـ ــەو بەدەنـ ــە، لـ ــژووی منداڵیمـ ــە، مێـ ــەم وێنەیـ   ئـ
ــاڵ بـــوو، مێـــردی پـــورم و كـــوڕی  ــە قـ ــادر لەبلەبـــی بـ یەكێكیـــان ماڵـــی حاجـــی قـ

پـــوری باوكـــم بـــوو.
خانووەكـــەی تریـــش ماڵـــی عبداللـــه یاســـین بقـــاڵ كـــوڕی یاســـین الیـــاس بقـــاڵ بـــوو. 

ســـااڵنی حەفتـــا، لـــەو پەنجـــەرە و لـــەو بەدەنـــەوە هەولێـــرم دەبینـــی..
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  لـــە ســـاڵی 605 هیجـــری- ســـوڵتان مظفـــر- صاحـــب و امیـــر اربـــل- پـــرۆژەی ئـــاوی 
ئەنجامـــداوە، بـــە پـــارەو شـــارەزای هەولێریـــەكان بـــۆ راكێشـــانی ئـــاوی خواردنـــەوە بـــۆ 

ســـەر چیـــای عەرەفـــات.
دكتـــور ناصـــر الحارســـی- نووســـەرو مێژوونـــووس ســـعودی- )پـــالك و بـــەردی 

ســـەرچیای عەرەفـــات(.
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ــە  ــاڵی 1055 لـ ــە سـ ــی كـــە لـ ــاووق منارەسـ ــە طـ ــراو بـ ــوق ناسـ ــارەی داقـ   منـ
ســـەردەمی ســـەلجوقیەكان دروســـتكراوە بەرزایەكـــەی 30م لەســـەردەمی مەلیـــك 

طغـــرل بـــك.
لەســـەفەرێكی ســـوڵتان موزەفـــەر بـــۆ بەغـــدا لـــە رێـــگادا چـــاوی بـــەم منارەیـــە 
دەكەوێـــت، پاشـــان داوا دەكات كـــە محەمـــەد مەســـعوود بێتـــە هەولێـــر هاوشـــێوەی 

ئـــەم منارەیـــە دروســـت بـــكات.
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ــەر  ــوڵتان موزەفـ ــاوكاری سـ ــق، بەهـ ــە دیمەشـ ــل لـ ــع الحنابـ ــە كتێبـــی جامـ  لـ
ــراوە. ــت كـ ــل دروسـ ــی ئەلحەنابـ مزگەوتـ

جامـــع الحنابلـــة- الموزەفـــەرى- بصالحيـــة جبـــل قاســـيون، الدكتـــور محمـــد 
موتيـــع الحافيـــز- بيـــروت 2002
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  وێنەی سەر مینبەری مزگەوتی ئەلحەنابل لە دیمەشق

ـــەر  ـــووی ســـوڵتان موزەف ـــە شـــاری حـــران ســـەرا و خان ـــە ل ـــەو ســـەرایەی ك   ئ
بـــووە، نـــاوی )ئەتـــەش قەڵعـــە بـــووە- حـــران اتـــش قلعەســـی ( بـــە هەمـــان شـــێوە 

ناوێكـــی كۆنـــە، لـــە ســـەرچاوە عوســـمانییەكان بـــاس كـــراوە .
ئـــەو ســـەرایە دەبێـــت ناوێكـــی هەبووبێـــت، كاتێـــك ســـوڵتان موزەفـــەر امیـــری حـــران 

بـــووە، لەبـــەر ئـــەوە، ئێمـــە نـــاوی ئـــەو ســـەرایە بـــە درووســـت دەزانییـــن
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  منـــارە حـــاران اتـــش قلعـــة ســـي  - حـــران اتـــاش قەلعەســـی- شـــانللى 
ئوورفـــە - توركيـــا- ئـــەو منارەيـــەى ســـولتان موزەفـــەر درووســـتى 

كـــردووە
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  تاريـــخ اربـــل ياداشـــتی سیاســـی و كۆمەاڵیەتـــی و فەرهەنگـــی ســـوڵتان موزەفـــەر 
و ئیمارەتـــی هەولێـــرە كـــە ســـەرچاوەیەكی دەوڵەمەنـــدی زانیـــاری ســـەڵتەنەتی 
ـــەو  ـــزار لەســـەر زاری ئ ـــی گـــوڵ و گوڵ ـــری مەملەكەت ـــە. ژی ـــر و هەولێرییەكان هەولێ

ـــر. ـــە هەولێ ـــە هاتوونەت كەســـایەتیانەی ك
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ـــە  ـــان ك ـــی عارەب ـــە گەڕەك ـــر ل ـــە هەولێ ـــن ل ـــی ســـوڵتان موزەفەرەدی  دەرگای ماڵ
ـــر پێـــی  ـــە خـــوارەوەی شـــار، كـــە دوات ـــووە، وات ـــاوی ناوچـــەی الربـــض - ب پێشـــتر ن

ـــەوە. ـــە ماوەت ـــەم دەرگای ـــو ئێســـتا حەوشـــێك و ئ ـــراوە قشـــڵەی ســـوار، تاوەك وت



554

السلطان مظفرالدين كوكبورو- امير اربل

 ســـوڵتان و ئەمیـــری گـــەورەی كـــورد ســـەاڵحەدینی 
ئەیوبـــی، خـــەزووری ســـوڵتان موزەفەرەدینـــی گۆگبـــۆرو 

ســـوڵتانی قـــەاڵی هەولێـــر و دەشـــتی شـــارەزوور.
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نووسین و نەقشی سەر بەردێكی سەر چیای عەرەفاتی 
عەرەبستانی سعوودی

كـــە لـــە ئەرشـــیڤی ئیـــدارە و كاروبـــاری حـــەج و زیارەتـــی 
مەملەكەتـــی عەرەبســـتانی ســـعودیدا پارێـــزراوە، وە ئـــەو بـــەردە 
ـــە  ـــە ل ـــی ی ـــە بریت ـــی- ك ـــە دەرگای – بازان تاوەكـــوو ئێســـتاكە، ب
ـــات ـــای عەرەف ـــە ســـەر چی ـــە دەچێت ـــەی ك ـــەو دەرگایان ـــك ل یەكێ

بەناوی خوای گەورە و میهرەبان
بۆ ئیمامی گەورەمان االمام- ناصر الدین

و  عادیـــل  مەلیكـــی  دەســـتووری  و  فەرمـــان  و  ئەمـــر  بـــە 
ســـوڵتان  عادیـــل  مەلیكـــی  دینمـــان،  و  ئایـــن  پشـــتوپەنای 
ــی  ــل( خاوەنـ ــب اربـ ــن )صاحـ ــوڕی زەینەدیـ ــی كـ موزەفەرەدینـ
ـــە درووســـتكردن  ـــە هەســـتاوە ب ـــت، ك ـــی ڕازیبێ ئەربل-خـــودا لێ
ــاو و  ــااڵ و عەمبارێكـــی ئـ ــی بـ و ئاوەدانكردنـــی قووتابخانەیەكـ
پـــڕۆژەی گەیاندنـــی ئـــاو بـــۆ ســـەرچیای عەرەفـــات وە ئـــەو 
پڕۆژانـــە بـــە شـــێوەكی خۆڕایـــی ئەنجامیـــان داوە، لـــە بەرامبـــەر 
حەرەمـــی پیـــرۆز و نزیـــك دەرگای ) بـــازان( و لەســـەر ڕێـــگای 
هاتووچـــۆی حاجیانـــی ماڵـــی خـــودای گـــەورە و وە ئەمـــەش بـــۆ 
وەرگرتنـــی ڕەزامـــەن و پاداشـــتی خـــودای گـــەورە لـــە ڕۆژی 

حیســـابدا ..
ســـاڵی 605 هیجری و لەســـەر دەســـتی نەجمەددین و ماموســـتا 

ابـــن اســـماعیل بەننـــا الموزەفـــەری
 

سەرچاوە : خەسرەۆ پیرباڵ / 
انتشارات و حفظ اثار السلطان مظفرالدین گوكبورو
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ـــن مـــروان  ـــن ایـــوب ابـــن شـــاذي اب ـــا االیوبـــی - یوســـف اب ـــن و الدنی    صـــالح الدی
ابـــن يعقـــوب الدوينـــي التكريتـــي - ابـــو المظفـــر )تمثـــال تاريخـــي قـــرب قلعـــة ديمشـــق(.
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   ئیمزاو سیمبولی مەكتوباتی سوڵتان موزەفەرەدینی گۆگبۆرو
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  ژمارە سپاردنی كتێبە نێودەوڵەتیەكان كە بۆ ئەم كتێبەم تەرخانكردووە
ISBN:978-952-94-1436-9

لە كتێبخانەی نیشتمانی فینلەندا، هلسنكی- 2018/12/19
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حكومەتی هەرێمی كوردستان  ژمارە سپاردنی
وەزارەتی رۆشنبیری و الوان

ژمارە: 938/ ساڵی 2018
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ـــووی 4  ـــە دایكب ـــر ســـعید القصـــاب، ل ـــاڵ عم خەســـرەو پیرب
/1967/10 شـــاری هەولێـــرە، لـــە گەڕەكـــی تەیـــراوەی دێرینـــی 
شـــاری هەولێـــر لـــە دایكبـــووە، پێشـــتر ماڵـــی پیربـــاڵ قصابـــی 
باوكـــی لـــە ســـەیداوە بـــووە، پاشـــان هاتۆتـــە گەڕەكـــی 
خانەقـــا، لـــە پشـــت حەمامـــی عەلـــی اغـــا بـــووە لـــە ماڵێكـــدا، 
ئێســـتاكە بۆتـــە مزگەوتـــی جـــادر. هـــەر لـــە منداڵیـــەوە خولیـــای 
ـــڕاق و  ـــی عی ـــە ڕۆژنامەكان ـــووە، ل ـــەوە ب ـــین و خوێندن نووس
هـــاوكاری بابەتـــی منـــدااڵن و شـــیعری باڵوكردۆتـــەوە . لـــە 
خوێندنـــی زانكـــۆدا ئابـــووری خوێنـــدووە، بـــەاڵم بابـــەت و 
كتێـــب و باڵوكـــراوەی سیاســـی و فەرهەنگـــی و ئەدەبـــی هەیـــە، 
ـــی دوورە واڵتـــی-  ـــدووە )نامەكان ـــی بەچـــاپ گەیان چـــوار كتێب
ـــووری  ـــی ئاب ـــتان- لێكۆڵینەوەیەك ـــی كوردس ـــووری هەرێم ئاب
ــە  ــر لـ ــی تـ ــن - كتێبێكـ ــەردەوام بـ ــە كان بـ ــا پەیڤـ ــە – بـ یـ
ـــارەزای  ـــزی، ش ـــی انگلی ـــە زمان ـــتان ب ـــووری كوردس ـــەر ئاب س
باشـــی هەیـــە لـــە زمانـــی ) كـــوردی- عەرەبـــی- انگلیـــزی- 
ـــااڵنی 1991  ـــی(. لەس ـــدی- فارس ـــی- فینلەن ـــی- تورك فەرەنس

نوسەر لە چەند دێرێكدا:
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ــی و  ــاری سیاسـ ــدا وتـ ــار و باڵوكراوەكانـ ــن گۆڤـ ــە چەندیـ لـ
فەرهەنگـــی باڵوكردۆتـــەوە .

باوكـــی نووســـەر، حاجـــی پیربـــاڵ قصـــاب، كـــە لـــە 
ـــووە،  ـــر لەدایكب ـــای هەولێ ـــی خانەق ـــە گەڕەك ـــااڵنی 1912 ل س
ـــنگەر  ـــی ئاس ـــە، باوك ـــر بوون ـــی هەولێ ـــی كۆن ـــە بنەماڵەیەك ل
ـــە  ـــردووە، ل ـــە ســـااڵنی 1920 كاری قەســـابی ك ـــەر ل ـــووە، ه ب
ـــەی  ـــووە، تاقان ـــە خـــان- ناســـراو ب ـــاڵ عاصی ـــە پیرب ـــازاڕ ب ب
خێزانەكـــەی بـــووە، دوو خوشـــكی هەبـــووە )مەمەخـــان و 
ــێخۆ  ــادر شـ ــی قـ ــی حاجـ ــان خێزانـ ــە یەكێكیـ ــە(، كـ فەخریـ
ناســـراو بـــە قـــادر لەبلـــەب- فەخریـــە خـــان – خێزانـــی 
فەرەجـــە افنـــدی بـــووە . خاڵەكانـــی پیربـــاڵ قصـــاب خۆشـــناو 
بوونـــە وە لـــە گوونـــدی بیرێـــژی- ژێـــر شـــارۆچكەی مەســـیف 
ـــر .  ـــە هەولێ ـــان هاتوونەت ـــە، پاش ـــە دایكبوون ـــن ل صالحەددی
لـــە خانەوادەیەكـــی ســـادە و ســـاكاری هەولێـــر بوونـــە. حاجـــی 
عومـــەری باپیـــری نووســـەر، ئاســـنگەر بـــووە، پێشـــتریش 
پۆلیـــس بـــووە لـــە قشـــلەی ســـواری هەولێـــر، پاشـــان لـــە 
ـــر  ـــی نەخـــوازراو، بەژێ ـــە ڕوداوێك ـــدی ل ـــەال ئەفەن ـــی م گوندێك

پەســـتێكی گـــەورە دەكەوێـــت و دەمرێـــت .
دایكـــی نووســـەر ) هەمینـــە ســـلیمان حســـن( لـــە گوونـــدی 
ــووی  ــە دایكبـ ــی لـ ــەی باڵەكایەتـ ــە ناوچـ ــەر بـ ــی سـ چۆمانـ
1925، لـــە خانەوادەیەكـــی جوولەكـــە بـــووە پاشـــان مێـــردی 
بـــە حاجـــی ســـلێمان كـــردووە بۆتـــە موســـڵمان، كاتێـــك ڕووس 
هێـــرش دەكەنـــە ســـەر ڕەوانـــدز و ناوچەكـــە، وەكـــوو زۆر لـــە 
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میللەتـــی ناوچەكـــە ڕوولـــە هەولێـــر دەكـــەن، لـــە گەڕەكـــی 
ســـەیداوە دەژییـــن، لـــە 1989 كۆچـــی دوایـــی دەكات.

ـــەڵ كار و  ـــە گ ـــنایەتی ل ـــااڵنی 1976 وە ئاش ـــە س ـــەر ل نووس
ـــووە  ـــی ب ـــەڵ باوك ـــووە، لەگ ـــر هەب ـــازاڕ و قەیســـەری هەولێ ب
لـــە بـــازاڕ، هـــاوكاری باوكـــی كـــردووە، پاشـــان لـــە بـــەر 

مەكتـــەب و خوێنـــدن، لـــە بـــازاڕ دووركەوتۆتـــەوە .
ـــا  ـــی جیاجی ـــەلە و بابەت ـــەر مەس ـــااڵنی 1991ەوە لەس ـــە س ل
ـــاوەوە و  ـــی ن ـــە رۆژنامـــەو گۆڤارەكان ـــەوەی ل ـــار و لێكۆڵین وت
دەرەوەی كوردســـتان بالوكردۆتـــەوە، خاوەنـــی هەڵوێســـت و 

ـــووە . ـــۆی ب ـــی خ ـــی تایبەت بیروبۆچوون

ـــر  ـــاب- هەولێ ـــەعید القص ـــەر س ـــاڵ عوم پیرب
قەبرســـتانی   2001 خانەقـــا/  گەڕەكـــی   1912

ــەر ــی نووسـ ــی - باوكـ ــێخی چۆلـ شـ
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مظفرنامە
 كاری تحقیقـــی و پژوهشـــی تاریخـــی - سیاســـی در 
بـــاره ی نقـــش و پایـــگاە شـــخصیت بـــارز و حكمـــران دادپـــرور 
)مظفرالديـــن گوگبـــورو( ســـلطان مظفرالديـــن زیـــن الدیـــن 
علـــی كوچـــوك – امیـــر اربـــل, مشـــهور بـــە )ابـــو ســـەعيد 

التوركمانـــى – الملـــك المعظـــم- گـــورگ شـــين ( اســـت.

 )1233 - 1154( 
مظفرالديـــن گوگبـــورو، شـــخصیتی واال و بلندمرتبـــە، 
ـــوده ، کـــه  ـــرور ب ـــی روشـــنفکر و دادپ ـــا، حاکم ـــری كاریزم امی
ـــن(  ـــن الدی ـــلطان زی ـــرش )س ـــرادر بزرگت ـــی ب ـــس از حكمران پ
در اربیـــل، بـــرای مـــدت 45 ســـال زمـــام حوكمرانـــی اربیـــل 
ـــفانە در  ـــت. متاس ـــدە داشتەاس ـــە عه ـــارەزور را ب ـــت ش و دش
ـــع  ـــری جام ـــی، اث ـــردی و فارس ـــای ك ـــە زبانه ـــا ب كتابخانەه
و كامـــل در بـــارەی نقـــش و پایـــگاە شـــخصیت بـــارز ایـــن 
ـــب  ـــا در برخـــی كت ـــی شـــود. تنه ـــت نم ـــرور یاف ـــران دادپ حكم
تاریخـــی اشـــارەی مختصـــری بـــە آن كردەانـــد، در حالـــی 
كـــە جـــای خـــود دارد، تاریـــخ نـــگاران و بیوگرافیســـتها دیـــن 
ــلطان  ــد. سـ ــدار ادا كننـ ــخصیت نامـ ــن شـ ــە ایـ ــودر را بـ خـ
ـــل  ـــدار و اصی ـــزرگ و نام ـــوادەای ب ـــار خان ـــن از تب مظفرالدي
ــەی  ــالدی در قلعـ ــال 1233 میـ ــە در سـ ــت، اگرچـ ــل اسـ اربیـ
موصـــل )كاخ اق ســـرای( دیـــدە بـــە جهـــان گشودەاســـت 
و بعدهـــا همـــرا بـــا خاندانـــش عـــازم )دمشـــق( شـــدەاند، 
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امـــا همـــوارە عاشـــق و سوداســـر قلعـــەی باســـتانی اربیـــل 
ـــی  ـــام جوان ـــە دمشـــق و در ای ـــس از هجـــرت ب ـــودە اســـت. پ ب
همچـــون یكـــی از شـــجاعترین ســـربازهای )صـــالح الديـــن 
ـــزرگ  ـــردار ب ـــات آن س ـــزایی در فتوح ـــش بەس ـــى(، نق ئەيوب
ــاس  ــە پـ ــى بـ ــن ئەيوبـ ــالح الديـ ــلطان صـ ــد، سـ ــی بینـ مـ
ـــە در آن  ـــدەی شـــجاع ك ـــن ســـەرباز و فرمان ـــای ای داڵورمردیه
ـــە  ـــودە اســـت، خواهـــر خـــود را ب ـــان جـــوان بزرگمنشـــی ب زم
ـــی  ـــن در م ـــلطان مظفرالدي ـــد س ـــە عق ـــم ب ـــە( خان ـــام )رابيع ن
ــل  ــیفتەی قلعـــەی اربیـ ــر دو شـ ــدر هـ آورد. ایـــن زوج گرانقـ
ـــی  ـــار را م ـــن دی ـــە ای ـــفر ب ـــار س ـــل ب ـــن دلی ـــە همی ـــد، ب بودن
ـــن  ـــان ای ـــا مردم ـــار دهـــە ب ـــش از چه ـــدت بی ـــرای م ـــد و ب بندن
شـــهر كهـــن و دیریـــن غـــم و شادیهایشـــان را تقســـیم میكننـــد. 
خصایـــل انســـانمدار و بشردوشـــتی ســـلطان مظفـــر و همـــرش 
رابعـــە خانـــم، زیانـــزد خـــاص و عـــام مـــی شـــود. مـــردم 
ـــا  ـــز ب ـــا بحـــال نی ـــن شـــهر، ت ـــل ای ـــای اصی ـــل و تركمانه اربی
ـــلطان  ـــد. س ـــی كنن ـــاد م ـــان ی ـــات از بزرگواریش ـــر و مباه فخ
ـــرادر  ـــن )ب ـــن الدی ـــلطان زی ـــی س ـــس از حكمران ـــن پ مظفرالدي
بـــزرگ( در اربیـــل، زمـــام حوكمرانـــی ایـــن مملكـــت را بـــە 
عهـــدە مـــی گیـــرد. در تمـــام دوران حاكمیتـــش هرگـــز از مـــردم 
تحـــت تســـلطش غافـــل نمانـــد.   جنـــگ و آشـــوبهای دوران 
ـــظ  ـــیر حف ـــری در مس ـــد معب ـــت  س ـــته اس ـــش نتوانس حکمرانی
و اهمیـــت دادن بـــه  منافـــع امارتـــش )اربیـــل( درســـت کنـــد. 
ـــی آن را  ـــه  فرمانروای ـــل از آنک ـــناخته  را – قب ـــهر ناش ـــن ش ای
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ـــه   ـــرد، ک ـــل ک ـــی تبدی ـــی سیاس ـــه  پایگاه ـــرد – ب ـــده  بگی بعه
ـــی  ـــش چشـــمگیری داشـــت. کیان ـــان، نق ـــای آن زم در رویداده
ـــخ  ـــه  درازای تاری ـــه  ب ـــهری را ک ـــاد و ش ـــاد نه ـــتقل را بنی مس
ـــه  شـــهری  ـــوده ، ب ـــده  ب ـــز نادی ـــل از آن نی ـــی قب اســـالم و اندک

مملـــو از آبادانـــی،
ـــا  ـــرد، ت ـــل ک ـــی تبدی ـــاورزی و بازرگان ـــازی، کش  عمارتس
جایـــی کـــه  نظـــر همـــگان را جلـــب مـــی کـــرد، چـــه  مســـکونیان 
دائمـــی و چـــه  آنانـــی کـــه  بـــرای مـــدت مدیـــدی در آن شـــهر 
ـــر  ـــلطان مظف ـــت س ـــە ماهی ـــە ب ـــی ك ـــد. هنگام ـــدگار بودن مان
ـــورد  ـــی در م ـــش دقیق ـــە پژوه ـــم ب ـــم گرفت ـــردم، تصمی ـــی ب پ
ــانمدار و دادپـــرور بپـــردزم،  ــم بلندمرتبـــە، انسـ ایـــن حاكـ
بـــە چندیـــن منبـــع بـــە زبانهـــای مختلـــف مراجعـــە كـــردم، 
هرچنـــد منابـــع قابـــل دسترســـی، حـــاوی اطالعاتـــی كافـــی 
ــان  ــا همـ ــد، امـ ــخ نبودنـ ــرد تاریـ ــن بزرگمـ ــأن ایـ و در شـ
انـــدك اندكهـــا را جمعـــاوری كـــردم، تـــا مشـــتی از خـــروار 
ــدار  ــن دولتمـ ــەی ایـ ــردی و اندیشـ ــی، رادمـ ــوی، آزادگـ تقـ
ـــیم.  ـــانش نباش ـــەی درخش ـــار كارنام ـــد و شرمس ـــدا باش هوی
مظفرالديـــن گوگبـــورو، بهـــای فرامـــرزی را بـــرای  شـــهروندان 
ـــل  ـــای تأم ـــت ج ـــه  در حقیق ـــوده ، ک ـــل ب ـــش قای ـــت فرمان تح
ـــته   ـــی داش ـــاره ی معضـــالت اجتماع ـــی در ب ـــرش دقیق دارد. نگ
و بـــرای تأمیـــن مریضـــان بیمارســـتان را تأســـیس کـــرده،  
پناهـــگاه  مأمنـــی بـــرای نابینایـــان و بیوه زنـــان و یتیمـــان 
و افـــراد بـــی سرپرســـت ساخته اســـت و در ایـــن خصـــوص 
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هزینـــه ی بســـیاری کرده اســـت. همچنیـــن اهتمـــام فراوانـــی بـــه  
ـــم و تربیـــت داده اســـت و مدارســـی را ســـاخته  و اســـاتید  تعلی
و دانشـــمندان را قـــدر نهـــاده  و بـــه  خـــود نزدیـــک کرده اســـت، 
ـــه  فرمانـــروای خویـــش  ـــز ب در مقابـــل، ایـــن قشـــر جامعـــه  نی
متعهـــد بـــوده  و ایـــن قرابـــت بازتابـــی از روشـــنفکری 
فرهنگـــی، ادبـــی، دینـــی و اجتماعـــی را بـــه  فضـــای شـــهر 

بخشیده اســـت. 
آنچـــه  مـــن را هماننـــد خواننـــدگان زندگینامـــه ی ســـلطان 
مظفرالديـــن متحیـــر مـــی کنـــد، ایـــن اســـت، کـــه  ســـلطان 
و  انســـانمدار  و  مهربـــان  شـــخصیتی  دارای  مظفرالديـــن 
احساســـی ظریـــف بـــوده  و همـــواره  از نزدیـــک پنـــاه دهندگانش 
را مراقبـــت کـــرده  و بـــه  آنـــان ســـر زده  و جویـــای احوالشـــان 
ـــه   ـــان را ب ـــیده  و خواسته هایش ـــان پرس ـــوده  و از مشکالتش ب
ــە  ــش بـ ــل از آمدنـ ــر، قبـ ــلطان مظفـ ــت. سـ ــای آورده اسـ جـ
ـــر  ـــت: - اگ ـــتانش گفتەاس ـــی از دوس ـــە یك ـــاب ب ـــل، خط اربی
ـــردم،  ـــل برگ ـــەی اربی ـــە قلع ـــد و ب ـــن باش ـــر م ـــل در تقدی اربی
تمـــام ســـامان خـــود را بـــە ســـە ســـهم تقســـیم مـــی كنـــم. 
ســـهمی بـــرای فقـــرا، ســـهمی بـــرای آبادانـــی شـــهر و ســـهم 

دیگـــرش را هـــم وقـــف مددرســـانی مـــی كنـــم. 
مظفرالديـــن گوگبـــورو، پرچمـــدار اكثـــر جنگهـــای صـــالح 
الديـــن ایوبـــی بـــود، بخصـــوص در جنـــگ )الحطيـــن( كـــە 
ــە  ــیاری را بـ ــتاوردهای بسـ ــگ، دسـ ــن جنـ ــروزی در ایـ پیـ
دنبـــال داشـــت. همـــەی ملـــل جهـــان بـــە رهبـــری كاریزمـــا 
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و سیاســـتمداری توانمنـــد نیـــاز دارنـــد. مـــا ملـــت تركمـــان 
ـــان و  ـــر افتخـــار و زب ـــخ پ ـــە تاری ـــد ب ـــس، بای ـــن پ ـــز از ای نی
فرهنـــگ غنـــی خویـــش افتخـــار كنیـــم، كـــە نـــام آوری همچـــون 
ـــردەام  ـــدی ك ـــالش ج ـــز ت ـــدە نی ـــم. بن ـــر را داری ـــلطان مظف س
تـــا كارنامـــەی درخشـــان ایـــن دولتمـــدار را بـــە تحریـــر در 
ـــیمای  ـــە س ـــدازی ب ـــم ان ـــو، چش ـــی ن ـــا در تدوین ـــاورم، ت بی
ـــتە  ـــە داش ـــم و هرآنچ ـــرز و پرچ ـــت و م ـــدار و دول ـــن دولتم ای

باشـــیم كـــە برایمـــان بـــە میـــرات باقـــی گذاشـــتەاند...

خسرو پیرباڵ – كردستان عراق- اربيل:
 انتشارات و حفظ اثار السلطان مظفرالدين كوكبورو
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