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Y�U��« qBH�«

WOUL��ù«Ë W�dA��« …UO(«

كان سكان كُردستـان الوسطى في العهد الدوستكي يتألفون من عناصـر قومية هي: الكُرد� األرمن�
السريان� العرب� اليهود والروم. 

œdÔJ�«

كان الكُرد هم العنصر السائد في كُـردستان الوسطى� وكان يعيش معهم أبناء القـوميات األخرى في
أخوة وسـالم. ورغم أنه لم تصل إلينا معلومات مـفصلة وكافيـة عن القبائل الكُردية العـائشة في نطاق
الدولة الدوستكيـة� إال أن أسماء بعـضها قد وصـلت إلينا منها قبـيلة (حاربختي)� التي كـانت تعيش
في اOنطقة الواقعة بN سعرد وهيزان أي في منطقة شيروان� وهي التي أسست الدولة الدوستكية. وقد
ذكـر الفــارقي أن پاد بن دوسـتك ومـروان أبـا األمـراء كـانا من هذه القــبـيلة� وأن مـروان كــان من قـرية
كرماص�(١) التي ما زالت حتى اآلن مـوجودة بإسم (كورماس). أما إسم حاربخـتي فيظهر أنه مندثر.
ويظهـر من اإلسـم إنهـا طائفـة من كُــرد (بخـتى) أي بهـتـان وهذا مــعـروف حـتى اليـوم بN كُــرد بهـتـان
وشيـروان� مثل إسم (دنبلي بـخت) الذي ورد في (الشرفنامـه� ص�٤٠٠ طبعـة القاهرة). ومنهـا أيضاً
قـبـيلة (اجلــوبيـة)� التي لم تكن إال قــبـيلة كـبـيـرة ذات قـوة إسـتـطاعت تأسـيس إمـارة لهــا في القـسم
اجلنوبي مـن إقليم دياربكر كــان مـركــزها قلعـة (شــاتان). ودام حكم تلـك اإلمـارة حـتى أوائـل النصف
األخير من القرن السادس الهجري (القرن الثـاني عشر اOيالدي). وقد ورد ذكرها في عدد من اOصادر
التـاريخـيــة� ولكن دون أن تعطينا مــعلومـات مـفـصلة عنـهـا. ولكن في اإلمكان األخـذ عـن أصـالتـهـا
ونفـوذهـا ومكانتـهـا بـN القـبـائل الكُـردية� ودورها في اجملـال الثــقـافي. ونسـتـطيع بفـضل اOعـلومـات
القليلـة التي جـمـعناها من هنا وهـناك أن نحـيي إمـارة كُـردية منسـيـة ونضــيـفـهـا الى قـائمـة اإلمـارات
الكُردية. فاإلمارة اجلوبية (الشوبيه)� هي إحدى اإلمـارات اOوجودة ضمن الدولة الدوستكية� كاإلمارة
Nالـذين أوردوا ذكراً لهـذه القـبيلة إبـن األثير اجلـزري ح NؤرخOا Nالبـشنوية واإلمـارة البخـتـية. ومن ب
قـال: "اجلـوبي قـبـيلـة من األكـراد نسـبـة الى جـوب الكردي وهم قـبـيـلة كـثـيـرة اخللق"(٢)� وذكـرها إبن

 (١) الفارقي� ص�٤٩ �٥٩ ورد إسم حـاربختي في تاريخ الفارقي اOطبـوع والذي حققه الـدكتور بدوي عبـداللطيف باحلاء
اOهـملة وأورده بصـيـغـة (چاربوخـتي - Charbokhti) اOؤرخ Kirzioglu في كتـابه (Kurorler/ ص٥٤)� وفـسر الكلمـة
الكُردية "چار" باألربع تأكيداً على ضبط اإلسم اOذكور� علماً إنه إعـتمد على مخطوطة تاريخ الفارقي. وفي صيف عام
١٩٧٧ سافـرت الى تركيـا وجتولت في مـعظم اOناطق التي كانت ضـمن الدولة الدوستكيـة وزرت قرية (كـرماص)� التي

ينحدر منها أبو األمراء مروان بن كك (�W„) وشاهدت آثار الطاحونة التي كان يشغّلها.
(٢) إبن األثير� اللباب في األنساب� ج�١ ص٢٤٧.
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الصـابوني أيضـاً فقـال: "اجلـوبية قـبـيلة من األكراد ويقـال لهـا الشـوبية أيضـاً".(٣) وقد سـمع ذلك من
صديقه العالم اجلوبي أبي عمـران موسى. وذكرها أيضاً ياقوت احلموي وسيأتي كالمـه.كما ورد إسمها
أيضــاً بN أسـمــاء عـدد مـن القـبــائل الكُردية فـي تعليق النســخــة اخلطيـة من كــتــاب (السلوك� ج�١
ص٣٠) للمقريزي. أمـا أقدم من أتى بإسمها� فهو عـماد الدين االصبهاني واOؤرخ الكُردسـتاني أحمد

بن يوسف الفارقي وكالهما من القرن السادس الهجري (القرن الثاني عشر اOيالدي).
أما اOنطقة التي كانت تسكنها القبيلة وأسست فيها إمارتها اجلوبية� فكانت منطقة (شاتان). غير
أن اOؤرخN الذين أوردوا ذكراً لقلعة شـاتان� مركز اإلمارة لم يحددوا موقعـها ومن هؤالء: عماد الدين
االصـبـهانـي� وإبن األثيـر� واحلمـوي� وصـفي الدين البـغـدادي� وإبن خلكان� وجـالل الدين السـيـوطي�
وتاج الدين السـبكي� والزركلي والبـاحث الكبـير اOرحـوم الدكـتور مـصطفى جـواد. فكل ما قـاله هؤالء

األعالم في حتديد موقع شاتان هو أنها قلعة بدياربكر أو بنواحيها(٤).
وهذا التحديد غـير كاف� السيـما إذا علمنا أن اOؤرخN اليقصدون بدياربكر والية ديـاربكر احلالية�
وإ�ا يقـصدون إقليـماً واسـعاً التقل مـساحـته عن (٥٠) ألف كـيلومتـر مربع يشـمل واليات: دياربكر�
مـاردين� سعـرد (سـيرت) وخـربوت وأجـزاء أخرى. فـال ندري أهي منطقـة (شـوفان) في بـوتان الواقعـة
خلف سلسلة طنزى (طانزه) الـتي تسكنها اآلن عـشيـرة (شوڤي - شـوڤان) وهي تابعـة لقـضاء (أروه)
من والية سـعرد مع التـقارب بN إسمـي (شوبي) و(شوڤـي)? ويُفهم من عـبارة إبن حـوقل في الصفـحة
(١٩٧) أن (شـاتان) كانت مـجـاورة لطنزى وواقعـة وراءها أو غـربها� حـيث قـال: "وقردى هي اجلـزيرة
اOعـروفة بإبن عـمـر وجبل باسـورين ونواحـيه الى باعـيناثا الى طنزى الى شـاتان…". ويالحظ التـسلسل
اجلـغــرافي من اجلنوب الـى الشـمــال في كـالمــه. أو هل إن قلعــة شـاتان كــانت تقع في شــرق دجلة في
اOنطقـة الواقـعـة في غـرب آڤـابوتان (نـهـر الرزم كـمـا في اOصـادر القـد�ة) الى نهـر غـرزان (أرزن) أي

اOنطقة الواقعة في شمال دجلة? وتقع هذه اOنطقة في شمال وشمال شرق حسنكيف(٥).
أمـا تاريخ تأسـيس هذه اإلمـارة فـغيـر مـعلوم� ألن كل مـا نعلمـه هو أنهـا كـانت موجـودة في العـهـد
الدوسـتكي وعـقـد الدوسـتكيـون مـعـهـا عـالقـات اOصـاهرة. فـقـد ذكـر الفـارقي أن كـالً من الرئيس أبي

عبدالله محمد بن موسك بن محمد بن كك وموسك بن مَنگالن بن آفشN قد تزوج بإمرأة جوبية(٦).
أمـا األمـراء اجلوبيـون فلم يـصل إلينا من اOعلومـات سـوى القليل عن إثنN منـهم فقط� هـما األمـيـر

(٣) إبن الصابوني� تكملة إكمال اإلكمال� ص١٠٤.
(٤) االصـبـهـاني� خـريدة القـصـر� ص٥١٠. ياقـوت احلـمـوي� مـعـجم البـلدان مـادة (شـاتان)� ج�٣ ص٣٠٤. صـفي الدين
البغدادي� مراصـد االطالع� ج�٢ ص٨٣. إبن خلكان� وفيات األعيان� ج�٤ ص٢٥١. السيـوطي� لب اللباب في حترير
األنســاب� ص١٤٧. الســبكي� طـبــقـات الـشـافــعــيــة الكبــرى� ج�٤ ص١١٠. الـزركلي� األعــالم� ج�٢ ص٢٠٦. إبن

الفوطي� مجمع األلقاب� ج�٤ القسم األول� ص٥٧٥. تعليق للدكتور مصطفى جواد.
(٥) بv' N وخطو قرية بإسم (�?U#) على جـبلهـا قلعة ودير قـد�N بإسم د�را سـپي و(U?� «d|œ#)� وهي قرية مـن هتاخ

وإسمها قريب من شاتان.
(٦) الفارقي� ص٢٦٢-٢٦٣.
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(أبو منصـور حسN بن شـبل) وإبنه األميـر (بهاء الـدولة محـمد). وكـانا من ذوي العلم والفضل وكـانا
شاعرين. وقد أورد اإلصبهـاني مقطوعات شعرية لألمير بهاء الدولة أفاده بهـا صديقه الشاعر الكُردي

الشهير علم الدين الشاتاني(٧).
كان لإلمارة اجلـوبية دور في اجملال الثقافي� حـيث كانت ترعى العلماء وأصبحت شـاتان في عهدها
مـركزاً للعلم. وقـد نشأ منهـا علمـاء أفاضل منهم: علم الدين حـسن بن سـعيـد بن عبـدالله بن بندار(٨)
وأخـوه أبو إسـحاق إبراهيم� الـذي أصبح وزيراً لشـاه أرمن بن سگمـان في خـالط وكـان من السـالجقـة.
أما نهاية اإلمارة اجلوبية فكانت على يد األمير األرتُقي قره أرسالن� الذي جرّد حملة قوية على شاتان

وإحتلها وخرّبها وذلك سنة (٥٥٦هـ = ١١٢١م).(٩)

©w�ï�˛W�® ÍuMA!

كانت القـبيلة البشنوية مـن القبائل الكُردية القـوية و�كنت في تاريخ ال نستطيع حتـديده من تأسيس
إمـارة قـوية لهـا في بوتان (بهـتـان)� كـان مـركـزها بلدة (فنك) في شـمـال اجلـزيرة وقلعـتـهـا احلـصـينة.
وكانت هذه اإلمارة حتكم القسم الشمالي منها وساهمت في تأسيس الدولة الدوستكية بإعتبارها شدت
أزر األميـر پاد بكل قواها� ولهـا تاريخ حافل ودامت الى القـرن (٧ هجري = ١٢ مـيالدي). وإمـتدت
بعد هذا القرن أيضاً الى أن �كن أمـراء بوتان من أسرة (آزيزان) من بسط نفوذهم على (فنك) وبوتان
بأجمـعهـا� وشرّدوا البشنويـN الى منطقة حصن كـيف (حسنكيف). وقـد ذكر أخـبارها األميـر شرفـخان

(٧) االصبهاني� خريدة القصر� ص�٥٤٥ قسم األكراد الفضالء. راجع أيضاً ص٣٦١-٣٨٤ منه.
(٨) ولد علم الديـن في شـاتان سنة (٥١٠هـ). نـشـأ ودرس فـيـهــا ثم سـافـر في طلـب العلم الى اOوصل وبغــداد ورجع الى
شاتان وأقام فيها. ثم غادر الى اOوصل ودمشق ومصر. كان علم الدين من كبار شعراء عصره وكان يقدره ملوك ووزراء
مـثل نورالدين زنكي وصـالح الدين األيوبي والوزير إبن هبـيـرة وجمـال الدين االصـبـهاني. مـدح نورالدين بقـصـيدة عـزاء

أولها:
كال وال كسرى وال إسكندر ما نال شأوك في اOعالي سنجر

كما قصد صالح الدين ومدحه بقصيدة رائعة أولها:
    أرى النصر معقوداً برايتك الصفرا فسر وأملك الدنيا فأنت له أحرى

وكان الـشاتاني صـديقاً حـميـماً لعـمادالدين االصـبهـاني وزوده �علومات كـثيـرة عن شعـراء وأدباء كُرد ومـات باOوصل سنة
(٥٧٩هـ).

(٩) تقطن قــبـيلة (�??ÊU??Ñu??� - vÑu) منطقــة بوتان شــرقي (نهــر الرزم - ÊU�ï� U??ÑUz)� أي الفــرع الشـرقي لدجـلة وخلف
v�W�W??�السلسلـة اجلـبليـة الواقـعــة خلف طانزه (طنزة) وسـهـل مـشـار. وتقع جنوب غــرب مـدينة (…Ë—Wz) v!…œ ومنهـا (
- Nبهرام چوپ) NؤرخOثل في الشجاعة. كما أعـتبر بعض اOأشهر قادة األميـر بدرخان الذي ما زال يُضرب به ا (vÑu�

بهرام شوبN) الذي ثار على كسرى وحتى قيل فيه أنه رستم احلقـيقي شجاعةً - من هذه القبيلة الكُردية. وكانت لبهرام
أخت بإسم (كرديه) كـانت شجـاعة أيضاً� وكـانت زوجة كسـرى مستـرجلة. ومن قرى شـوڤان (œË«d�œ) و($U�b�W?á) وقد
درست فيها على العالم الفاضل اOال عمر العـيني� كما درس عليه والدي أيضاً والذي قتله األتراك حوالي سنة ١٩٧٢.
علماً أن شرفخان لم يذكر إسمها بN أسماء قبـائل بوتان� وخاصة قبائل ذلك اجلزء من بوتان وكانت إثنتي عشرة قبيلة�
ولكن ذكـر منهـا (شيـرويان). فـمن احملـتـمل أنها شـوڤـان وفي (شـرفنامـه) اخملطوطة نسـخة مكتـبـة بودليـان التي بخط

اOؤلف ورد (شيرويان) أيضاً.
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البـدلـيـسي.(١٠) وفي اجلــزء األول من كـتــابنا هذا ذكــرنا مــعلومــات عن هذه اإلمـارة وعـن بوتان في
مواضع متعددة� فال حاجة بنا إلعادتها هنا.(١١)

يسمي الكُرد حالياً البشنوية (�w�ï�˛W)� والبشنوية هي الصيغة الـعربية لها أي الواردة في اOصادر
العربية� مع إن حرفي (ژ) و(ش) متقاربان في الكُردية ويتبادالن مكانهما(١٢).

w�#u! ≠ w�%!

كـان اOورخـون حتـى القرن (٧ الهـجـري = ١٣ اOيـالدي) يطلقـون إسم بخـتي� أو األكـراد البـختـيـة�
على الكُرد القـاطنN في القسم الشـرقي من منطقة بوتان. وكـانت لهم إمارة مركـزها قلعة (جـردقيل)�
أي گـورگـيل� الواقـعـة في وادي (ÊU�ï??Ö) شـرقي اجلـودي. بينمـا كـانـوا يذكـرون كُـرد القـسم االخـر من
بوتان باألكـراد البشنوية بإعـتبار أن القـبيلة البـشنوية كانت هي احلـاكمـة على القبائـل األخرى في ذلك

القسم.
وكانت اإلمارة البختية من اإلمارات القوية في الدولة الدوستكية� ووصلت إلينا معلومات عن أمير
واحد من أمرائها هو األمـير موسك بن اجمللى� الذي سجنه األمير أبو احلرب سـليمان بن نصرالدولة في

اجلزيرة وتوفي في السجن أو قُتل من قبله(١٣).
وكــانت هذه اإلمــارة باقـيــة حـتـى زمن اOؤرخ إبن األثيــر (اOتــوفي سنة ٦٣٠هـ). ويتــضح ¢ا ذكــره
القلقشندي أن اإلمارة الهكارية قد إستولت على اإلمارة البختية� حيث كان أمير گورگيل في فترة من
القـرن (٨ الهـجـري = ١٤ اOيـالدي) هو بهـاء الدين عـمـر بن إبراهيم الـهكاري� وكـان يُكاتب من قـبل
دولة اOماليك في مـصر(١٤). وفي تاريخ الحق �كنت إمـارة بوتان في اجلزيرة من بسط سيـطرتها على

(١٠) راجع (شرفنامه) ص٢٠٨ طبعة القاهرة الفارسية.

(١١) راجع (شرفنامه) ص٢٠٨ طبعة القاهرة الفارسية.
(١٢) في شرفنامه (بجنوي) باجليم ولعله بچنوي بـ(چ) الكُـردية. ومازالت أسر من قبيلة (�w�ï�˛W) في مواطنها األصلية
متفـرقة بN قرى قبيلـة (والتي) التي حلت محلها� وهي القرى الواقـعة شرقي دجلة وفي سفوح وأودية السـلسلة الواقعة
في شرقه حتى قـرية (هيتما) نفسهـا في سهل هارونان جنوب (باسا). وكان عدد من تلك القرى عـبارة عن كهوف. في
سنة ١٩٧٧ لقيت بعضاً من البشنويN في قرية (�b�W…„ - خندق) قبالة (فنك). وفي (هيتـما) عدد من األسر أيضاً.
وفي الثامن من �وز مـن السنة اOذكورة سافـرت الى قرية (بانا) من قرى عـشيرة (والتـي)� اOنسوبة الى (v�ôË فنك)�
وكنت ضيفاً مع فـقيد التراث الكُردي في كُردستـان الشمالية اOال خلف »�'w�W?�U ومع اOال عثمان الفندكي واOرحوم اOال
أحمـد بن فقه رسـول بن محـمد بن عرب الفندكي إمـام (بانا). فسألـت رجال القرية عن البـشنوي�N فقـالوا أن هذه القرية
�ÊU?�ïO) عند منبع نهـر (بانا) في شـرق القريـة وقد وجـدنا هناك آثار دور.W?Ö) كانـت لهم قد�اً� وكـانوا يسكنون آنذاك
وأضـافـوا بأنه توجد لـهم حاليـاً أمـالك عندنا� وكـان بعض من البـشنويN يأتون من مـاردين إلينـا حتى السـنوات القليلة
اOاضـية� فـهم اآلن يسكنون حي (v�«œ) من مـدينة مـاردين التي كانت قـريتـهم� وقـد دخلت اآلن ضمن اOديـنة وسمـوها
بإسمهـا القد¦ (v�«œ) إحدى بطون �w�ï�˛W. بعد التـشرد سـمّوا القرى الـتي أقاموا فـيهـا �اردين بنفس قراهم السـابقة

.(«œ—u�U� U�U)$—u�œ w*ï�ïO�—Wz w�W)�WÖ) والتفاصيل في كتابنا («d+�ï�)و (UM�ËW-) هنا� مثل قرية
(١٣) راجع اجلزء األول من الدولة الدوستكية� الطبعة األولى� ص�٢٢٧ �٢٣٠ ٣٠٩.

(١٤) القلقشندي� صبح األعشى� ج�٧ ص٢٨٩.
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گورگيل واألراضي التابعة حلدود هكاري(١٥).
أما قبيلة (كيـكان)� فكانت أيضاً موجودة في كُردستان الوسطى في العصـر الدوستكي وقبله. وقد
ذكـرهـا اOسـعــودي من بN القــبـائل الكُـردية ولكنه لم يحــدد مكانهــا. كـمــا لم يرد ذكــرها بN قـبــائل
كُــردســتــان الشــرقــيــة واجلـنوبيــة� التي ذكــرهـا إبن خــرداذبه واألصطـخــري وإبن حــوقل وإبن البـلخي

واOقدسي(١٦).
ولهذا فنحن نرجح أنها كـانت في كُردستان الوسطى وعلى األغلب في منطقة مـاردين� حيث أنها لم
تزل منذ زمن غير قليل فيها. ويقيم فرع منها اآلن في السهل الواقع شمالي اOوصل وفي أماكن أخرى

(١٥) في شرفنامه� ص١٩١-١٩٦ بحث خـاص عن إمارة گورگيل وهي فـرع من إمارة اجلزيرة� حيث ذكر اOؤلف شـرفخان
أن أول من تولى إمـارتها من أسـرة آزيزان هو األميـر حاجي بدر� ومن أبرز أمـرائها األمـير سـيد أحـمد بن األمـير شـمس
الدين� الذي إشـتـهر بالشـجـاعة واإلقـدام. وقـال إنه Oا رجع سليـمان القـانوني من فـتح بغـداد سنة (٩٤١هـ = ١٥٣٤م)
إستـقبله اOذكور فـأناط به إمارة اOوصل. ولكن أجد بأن مـا قاله شرفـخان بعيـداً ومن احملتمل أن هذه اإلمـارة عاشت مع
تضاؤل شـأنها الى أوائل القرن التـاسع عشر� ثم أُحلـقت بإمارة بوتان التي مركـزها اجلزيرة وإنتقل بعض من سـاللة أمراء
گورگـيل الى اOوصل� وعائلة شـريف باشا اOعـروفة حتى اآلن في اOوصـل هي من ساللة گورگـيل. وكان ألحـفاده زيارات

الى منطقة (ÊU�ïÖ)� وفي اOوصل مسجد بإسمه أي بإسم شريف باشا.
(١٦) اOسـعودي� التنبـيـه واإلشراف� ص٨٨. أورد في مـؤلفـه هذا أسمـاء قـبائل أخـرى لم يوردها في مـروج الذهب وهي:
جروغان� هذباني� جاللي� لُر� بوذيكان� نـشاورة� باذجنان وهذه األخيرة هي ماذجنان� وكانت في مـنطقة بهدينان. بينما
كـانت باذجنـان من الـقـبـائل الكُردية في إقليم فـارس. وأوردهـا بإسم بازجنـان (بالزاء) اإلصطخـري فـي مـسـالك اOمـالك
ص�١٤٥ وإبن خرداذبه فـي اOسالك واOمالك ص�٤٧ والهـمداني في مـختصـر كتـاب البلدان ص�٢٠٣ وإبن البلخي في

فارسنامه ص�١٦٨ وذكرها خطأ إبن حوقل ص٢٣٩ بإسم ماذجنان.

pM� WFK	
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من كُردستان وهي من قبائل ماردين القد�ة.
وقـد أورد إبن خلدون ذكــر "األكـراد احلـسنيـة" في حـادثة حـمـلة األمـيـر قـريش العـقـيلـي على البـالد
الدوسـتكية� حـيث ذكر أنه إسـتـمال الكُرد البـشنوية(١٧). ومن احملـتمل أن تكون احلـسنيـة إسم قبـيلة
كُردية كانت تقطن زاخو أو في شمالهـا� على أنه توجد اآلن قبيلة كُردية بإسم حسنان (!ÊUM$W). ومن
احملـتـمل أيضـاً أن القـصـد من احلـسنيـة هم الكُرد اOنسـوبون الى مـدينة (احلـسنيـة)� أي زاخـو أي كُـرد

زاخو وأطرافها(١٨).
والشك بأن قــبـيلة (دُنـبُلي) كـانـت هي األخـري في كُــردسـتــان الوسطى في أيام الـدولة الدوسـتكـيـة
وقبلها. وقـد أورد الفارقي ذكر عبدالرحمن بن أبـي ورد الدنبلي� وقال إن (شيروه) إثر إغتيـاله لألمير
¢هد الدولة أوفده الي أبي القاسم االصبهاني والى أرزن (غرزان) يدعوه الى تأييده(١٩). وهو ما يفيد
بأنه كـان شــخـصـيـة بـارزة. ومن احملـتـمل أن إسم "الـدبابلة" الذي ذكـره اOســعـودي بN أسـمــاء القـائل
الكُردية هو تصحـيف للدنابلة أو خطأ نشأ من قـبل النساخ(٢٠). ولم يذكرها غـيره من جغرافـيي القرن
العاشـر اOيالدي� علماً إن قـسماً مـن الدنبلية تقطن والية دياربكر وأورفـا. وقد ذكر الفـيروز آبادي أن
هذه القبـيلة تقطن في منطقة جبـل اOقلوب في شرق اOوصل(٢١). وكان فرع منهـا يقيم في بوتان وكان
يزيدياً� ومـنهـا أنتــقل الى هكاري ثم الى منـطقـة (خـوي) فـي غـربي آذربيــجـان(٢٢) وإسـتــقـر فـيــهـا

(اإلمارة الدنبلية).

(١٧) إبن خلدون� العبر� ص٣١٩. راجع موضوع عالقات الدولة الدوستكية مع الدولة العقيلية.
U?)�…œ) عـروف أنها قـدمت منOنطقـة زاخو ودهوك. واO تاخـمةO(١٨) تقطن هذه القـبيلة في غـربي دجلة في منطقة زمـار ا
!ÊUM$W)� الواقـعة غـرب مـدينة اجلـزيرة اOنطقـة التي ال زالت حتـمل إسمـهـا. وهي قـبيلـة قد�ة أورد إسـمـها الـعمـري في

القرن (٨ الهجري = ١٤ اOيالدي) في مسالك األبصار.
(١٩) الفارقي� ص�٩٣ ورد "الديلمي" بدل الدنبلي في إحدى نسخ الفارقي اخملطوطة.

(٢٠) اOسـعودي� مـروج الذهب� ج�٢ ص١٢٢ وأضـاف أن الدنابلة من الكُرد الذيـن نزلوا ببالد الـشام ولعله يقـصـد بذلك
شمال سورية. وورد "ديابلة" باليـاء في طبعة أخرى من مروج الذهب� وهي طبعة مطبعـة دار الرجاء. وأورد العمري ذكر
الدنبلية في مسالك األبصار. راجع أيضاً إبن الصابوني نكملة إكمال اإلكمال� ص١٠٥ تعليق للدكتور مصطفى جواد.
(٢١) الفـيـروز آبادي مـحمـد بن يعـقـوب� الذي ذكـر اOؤرخ اOرحـوم اOال جـمـيل الروژبيـاني في (ص١١) من كـتـابه (چوار
w�W†Ë…œ كورد)� أن الفـيروز آبادي من أبـناء عشيـرة شبـانكاره الكُردية� ذكـر الفيروز آبـادي في قاموس احملـيط� ج�٣

ص٣٧٧ أن من القـبـيـلة الدنبليـة العـاOـN أحـمـد بن نصـر وعلى بن أبي بـكر بن سليـمـان. وكـان األول من عـلمـاء القـرن
الثـاني عشـر اOيالدي� كـما في طبـقات الـشافـعيـة للسبكي� ج�٤ (ص٥٧)� وتولى نـيابة القـضاء ببـغداد عن القـاضي
Nوصل. راجع مـحمد أمOالشهرزوري. وذكـر إبن الفضل العمري أن القـبيلة الدنبلية تقطن جبل مـقلوب واخملتار شرقي ا
زكي� تاريخ الـكُرد وُكـردســتـان� (ص٣٦٨) تعليـق للمـرحــوم مـحــمـد علي عــوني الدنبلي. وفـي سنجـار اآلن قــسم من

الدنابلة وهم يزيديون. وكانت هذه القبيلة الكبيرة يزيدية في غابر الزمن.
(٢٢) في شـرفنامـه� ص�١٥٩ �١٩٩ �٤٠٨ أن الهجـرة حـدثت في القـرن اخلـامس عشـر. وفـيـه معلومـات غـيـر قليلة عن
اإلمارة الدنـبلية في خـوي� التي دامت الى القرن التـاسع عشـر. وألف في تاريخ هذه اإلمارة مـيرزا حـسN اخلويي كـتابه
اOنظوم رياض اجلنة في ثمانية مـجلدات� وتوجد نسخة مخطوطة منه لدى بعض متـولي مسجد (�U�d!u…) �دينة مشهد
اإليرانية. إهتم اOورخ الكُردي اOرحوم األسـتاذ مال جميل الروژبياني بتاريخ اإلمـارة الدنبلية� وأصدر في سنة (٢٠٠٠)

كتابه (œ—u� w�W†Ëœ —«uÇ) أي الدول الكُردية األربع منها دولة الدنابلة في تبريز وأطرافها.
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أخيـراً� أن القبائل الكُردية إنتـشرت قبل العـهد الدوستكي في إقـليم دياربكر وشمالي سـورية. وقد
ذكر اOسعودي الشام والثغور من بN اOناطق التي كانت توجـد فيها القبائل الكُردية� وأشار الى وجود
لهــجــات عـديدة لـلغــة الكُردية في عــهــده (أي في القــرن العــاشـر اOيــالدي الذي نـشـأت فــيــه الدولة
الدوسـتكيـة) حــيث قـال: "ولكل نوع من األكـراد لغـة لهـم بالكردية"(٢٣). هذا ويجب أن ال ننسى أن
العهد الدوسـتكي قد أتاح فرصة أكبر لتـوسع الكُرد نحو الغرب� علماً أن الهجرة الكُردية كـانت غالباً

متجهةً من الشرق الى الغرب.

ÊU�d'�«

إن وجود السريان في كُردستان الوسطى أمر ال جدال فيه وتشـهد عليه اOصادر اOسيحية واإلسالمية
على حــد سـواء. وكـانت كــثـافـة الـقـومـيـة الـسـريانيــة تقع في منطقــة مـاردين ونصــيـبN وطورعــبـدين

والسريانيون هم من أحفاد اآلراميN القدماء.

s)—_«

كـان في كُـردسـتـان الوسطى في العـهـد الدوسـتكي وقـبله وبعـده كـذلك قـسم غـيـر قليل من الشـعب
األرمني� والسيما في منطقة أرديش وخالط وبدليس ومـالزگرد (منازجرد). وقد ذكر الرحالة الفارسي
ناصـر خـســرو� الذي مـر بالبـالد الدوسـتكـيـة� أن سكان مـدينة خـالط يـتكلمـون بالفـارســيـة واألرمنيـة

والعربية(٢٤).
وعند البـحث عن أرديش (أرجيش)� قـال ياقوت احلـموي بعـد العهـد الدوستكي بـأكثر مـن قرن� إن
أكـثر أهلهـا أرمن نصـارى(٢٥)� وكـذلك قـال صفي الدين الـبغـدادي(٢٦). بينمـا قال الـقزويني بصـدد
خالط: أن سكانهـا مسلمون ونصارى وأنهم "يـتكلمون بالعجمـية واألرمنية والتركـية"(٢٧)� وذلك في
القرن الثالث عشر اOيالدي. وقد إنتشر التركمان في خالط إثر إحتالل الدولة السلجوقية للبالد الدولة
الدوستكية. وكان في أورفا (الرها) كثير من األرمن� ويرى رنسيمـان أنهم إستقروا فيها قبل مستهل

العصر اOسيحي(٢٨).
وبصــدد مــالزگـر قــال ياقــوت: "أن أهلهــا أرمن وروم"(٢٩). هذا علمــاً بأن وجــود األرمن في اOدن

(٢٣) مروج الذهب� ج�٢ ص١٢٢.
(٢٤) ناصـر خــسـرو� سـفـرنـامـه� ص٤١. يسـاند قــوله مـا ذكـره اOقــدسي من أن لهـجــة إقليم الرحـاب قــريبـة من اللهــجـة

اخلراسانية علماً أن خالط إعتبرت ضمن هذا اإلقليم.
(٢٥) احلموي� معجم البلدان� ج�١ ص١٩٦.

(٢٦) البغدادي� مراصد االطالع� ج�١ ص٤٣.
(٢٧) القزويني� آثار البالد� ص٥٢٤.

(٢٨) رنسيمان� احلروب الصليبية� ج�٢ ص١٩٠.
(٢٩) معجم البلدان� ج�٤ ص٤٥٨.
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اOذكـورة في عـهـد احلـمـوي والقـزويني لم يكن طارئاً بعـد العـهـد الدوسـتكي� بل كـان قـد�اً سـيـمـا إذا
علمنا أن قسـماً غـير قليل من الشعب األرمني نـزح من منطقة بحيـرة (وان) في العهـد الدوستكي الى
إقليم كـبـادوكـيا في غـربي الفـرات� إثر تسليـم األميـر سنكر¦ منطـقة ڤـاسـبـوركان اOـتاخـمـة لألراضي
الدوستكية الى اإلمبراطورية البيزنطية� كما مر بالتفصيل في موضوع العالقات مع الشعب األرمني.
والأسـتبـعد أن تكون نفـوس األرمن في اOناطق اOذكـورة معـادلة لنفوس الكُرد أو أكـثر. ومن اجلـدير
بالذكـر أن اجلغـرافـيN واOؤرخN في القـرون الوسطى أدخلوا اOناطق اOذكـورة ضـمن أرمينـية. وقـد بالغ
بعضهم فوسع حدودها الى نهر دجلة� وهكذا إعتبروا قسماً غير قليل من البالد الكُردية ضمن أرمينية

القد�ة. وكان األرمن والكُرد يعيشون مختلطN في العديد من اOناطق الكردية وفي أرمينيا.

»dF�«

كانت في بالد الدولة الدوستكية أقليـة عربية. ويعود تاريخ وصولها الى ما قـبل العهد الدوستكي�
ومن احملتمل جداً أن أسراً قد إستوطنت بعض اOـدن الواقعة في هذا اجلزء من كُردستان من القرن األول
الهجري� أي إثر الفتح العربي اإلسـالمي. كما إستوطنت جاليات عربية في كـثير من اOدن الواقعة في
األقطار التي فـتـحـهـا العـرب� كـإيران وأفـغانـستـان وبالد مـا وراء النهـر من بخـارى وغـيـرها كـمـا هو
معلوم. لقـد ساعد العـهد احلمداني على إنتـشار العرب في بعض مـدن مدن إقليم دياربكر� خاصـة بعد
أن إتخذ سيف الدولة احلـمداني مدينة فارقN عـاصمة له� وذلك إثر إحتالل الدولة الـبيزنطية لعاصـمته
حلب. فـال يُستـبعـد إذن إنتشـار اللغة العـربيـة فيـها� وقـد ذكر ناصـر خسـرو الذي مر �دينة خـالط في

العهد الدوستكي أن اللغة العربية كانت إحدى اللغات الثالثة اOنتشرة فيها(٣٠).
.Nلقد ذكر الفارقي أن طائفـة من العرب إنهزمت أمام إبراهيم بن األشتر النخـعي الى والية ميافارق
فأرسل حملـاربتهم عبدالله بن مـساور� فإنهزمـوا أمامه الى جبل السناسنة فـوق ميافارق�N وقـاموا عند
اOلك سنحـاريب ملك السناسنة وهم طائـفة من األمـويN. وقال الـفارقي أيضـاً "أخذت الـسناسنة مقـدار
ثالثN قرية من غاب اجلـوز وماحوله داخل رأس السلسلة"(٣١)� وكانت تابعة لوالية فـارقN في العهد

الدوستكي� ولكنهم إستولوا عليها إثر سقوط الدولة الدوستكية. 
والسلسلة التي ذكـر أن تلك الطائفـة من العرب فـرّت إليهـا والتي كانت مـعقل إمـارة السناسنة� إ�ا
هي السلسلة اجلـبلية العـالية احلصـينة التي تقع بN مـوش في الشمـال وبN مدينة ساسـون في اجلنوب.
ويسمى القسم الشـرقي منها بجبل موتكي وتقع ساسـون وبلدة (حزو) في سفوحهـا اجلنوبية. وهي جزء
من (السلسلة) التي سـماها بهـا اجلغـرافيـون اOسلمـون� والتي �ر في شمـال شرق وشـرق والية دياربكر

(٣٠) ناصر خسرو� سفرنامه� ص٤١.
(٣١) الفارقي� ص٤٦. أضـاف إن طائفة أخرى من العـرب إنهزمت مع هذه الطائفة أي أمـام العباسـي�N وأنها وصلت الى
الدربند (داغـســتـان) من قـفـقـاسـيـا وأن الـفـارقي عندمـا سـافـر الـى هناك وجـد أحـفـادها ودوّن احلـديـث الذي دار بينه

وبينهم.
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وتنتهي في شرق بدليس بالقرب من النـهاية الغربية لبحيرة وان. وتقع في سفـوح السلسلة وإمتداداتها
اجلنوبيـة مـدن حـزو وسـاسـون وقلپ (كـولب) وجلى� وتقع في شـمـالهـا مـدن مـوش وبنگول W?ÖË!. أما

(غاب اجلوز) فإنها كانت مدينة ساسون نفسها ومازالت تسمى بـ(غاب اجلوز) أيضاً(٣٢).
 والراجح أن إسـم (ســاســون) قــد جــاء من إسم (السنـاسنة)� وكــان هناك أرمـن الى أواخــر العــهــد
العثماني حينما تعرضـوا للمذابح. ويؤيد الفارقي ما ورد في شرفنامه (ص٣٤٠ و٣٤٨) من أن طائفة
من العـرب هاجــرت مع ثالثة من أبناء (مـروان احلـمــار)� آخـر اخللفـاء األمـوي�N أي في الـقـرن الثـامن

اOيالدي الى منطقة (قلپ)� وإستقرت في وادي (خوخ) التابع لناحية (غزالي)(٣٣).
 هذا مع العلم بأن قضـاء قلپ التابع لوالية دياربكر يجـاور قضاء سـاسون من الشمـال الغربي. وفي
قضـاء ساسـون التابع لوالية سـعرد أربع قـبائل عـربية حـالياً. وقد وجـدت بعضـاً منهم في إستنـبول في
�ÊU�W) وشيگو وصارمي وبدري� وهم يتكلمون العربيةW�) شتاء (١٩٩٥-١٩٩٦)� وهي قبيلة بلكان
والكردية أيضـاً. وهذه القـبـائل �امـاً مثـل القبـائل الكُردية تشـارك في احلـركـة القـوميـة الكُردية. فـقـد
شـاركت تلك القـبـائل سـابقـاً في الـثورة الـكُردية سنة (١٩٢٥) بقـيـادة الشـيخ سـعـيـد� ثم في (حـركـة
ساسون) التي كانت إمتداداً للثورة اOذكورة� حيث لم تستطع تركيا أن تقضي على اOقاومة في منطقة
سـاسون اجلـبليـة الوعرة وإسـتمـرت حـتى سنة (١٩٢٩). ومن ثم إسـتؤنفت من ١٩٣١-١٩٣٨ وكـانت
�vO يونس). ثم قـاد الثوة بعـد وفاته أخـو عبـدالرحمن آغـا الى أن إضطرواW?-) بقـيادة محـمد آغـا بن
الى اللجـوء الى سورية أثناء اإلحـتالل الفرنسـي. وقد زودني اOعمـر حسN بن أحـمد بن مـحمـد آغا بن
�vO يونس� بتـفاصـيل هذه احلـركة واOقـاومة البطوليـة ومـا إرتكبتـه القوات الـتركـية من فظائع ضـدW?-

سكان ساسون والتي كان يتذكرها.
أمـا السنة التي نزحت فـيهـا هذه القـبـائل العربيـة فـأرجحـهـا أن تكون سنة سـبع وستـN من الهجـرة�
حـيث قـدم إبراهيم بن أشـتـر النخعـي من الكوفـة الى منطقـة اOوصل واجلـزيرة لقـتال األمـويN وكـان من

أكبر قادة اخملتار الثقفي(٣٤).
فـعلى هذا أن القـبـائل اOذكـورة نزحت من منـطقة اجلـزيرة� الـتي كـانت تشـمل أيضـاً منطقـة اOوصل.
وأما ما قـاله شرفخان في شرفنامـه� فيحتمل أنهـا كانت جماعة أخـرى من العرب أو أن تاريخ نزوحهم
(٣٢) في DUGO ANADULU  ص٧٢ وكتاب خاص بجغرافية شـرق أناضول: أن منطقة ساسون وموتكي هما ¢لكة غاب
اجلـوز. في شتـاء ١٩٩٥-١٩٩٦ عندمـا كنت في أستنـبول حتـدثت الى عـدد من سكان ساسـون وذكـروا لي أنها تسـمى

أيضاً من قبلهم بغاب اجلوز.
DIARBAKIR TARIHI لبـسـري كـونيـار: أنـه يوجـد قـبـر في منطقـة باديـكان من قـولپ في (٣٣) وفي ج�٣ ص٣٧٥ من  
اجلـزء اOسـمى بالغـزالي� يدعي السكان أنه قـبـر اإلمام الغـزالي الذي يقـدسـونه. ال أعلم بحـقـيقـة صـاحب القـبـر كمـا أن

اإلمام الغزالي دُفن في بغداد.
(٣٤) كان اخملـتار قد ولّى إبراهيم على اOوصـل واجلزيرة وأرمينيـة وأذربيجان. وكـان اخملتار يطالب بدم احلـسN. وOا قُتل
اخملتـار في هذه السنة من قبل مـصعب بن الزبيـر بن العوام� الذي أرسله أخـوه عبـدالله بن الزبير اOسـتولي على احلـجاز
لإلسـتـيـالء على العـراق� إنضم إبراهيم الى مـصـعب حـيث قُـتل اإلثنان في اOعـركـة الفـاصلة بN مـصـعب وعـبـداOلك بن

مروان في سنة إحدى وسبعN الهجرية� وكانا من خيرة أبطال العرب.
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مع ثالثة من أبناء مروان احلمار غير صحيح وأن النازحN كانوا من القبائل اOذكورة. وما قاله الفارقي
هو الصحيح.

سكن العرب في مدينة سـعرد وأطرافها منذ عهـد بعيد ال أستطيع أن أحدده. وحـسبما سمـعته منهم
فـإن أجـدادهم قـدمــوا من لبنان� وليت شـعـري هل إنـهم نزحـوا الى هناك إثر سـقــوط الدولة األمـوية أو
أثناء احلـروب الصليـبيـة� وما زالوا فـي سعـرد وأطرافهـا. ويحـتمل أنـهم شُردوا الى سـعـرد مع القبـائل

العربية األربع في ساسون إثر سقوط الدولة الدوستكية.
هذا ومع إن مـا قاله شـرفخـان من وصول طـائفة من العـرب الى هذه اOنطقـة متـفق مع قاله الفـارقي�
إال أن تفاصـيل ما ذكـره شرفخـان غير مـقبـولة عندي. والسبب ألنه إعـتبر مـثالً بعض القبـائل الكُردية
اليزيدية اخلالصة في اOنـطقة اOذكورة (منطقة سليڤان)� أي منطقة فـارقN من جملة العرب الذين حلوا

هناك. وأضاف شرفخان أن الطوائف اOذكورة أخذوا تلك اOنطقة من الگُرج واألرمن.
أمـا ياقـوت احلـموي فـقـد نص على أن نزوح الـعرب كـان من قـبـائل من تنوخ وغـيـرها الى أرمـينيـا�
Nسكان حلب وبسبـب عداوات أخرى� وكذلك أثناء فتنة األم Nوذلك بسب القتال الذي نشب يبنهم وب

بن هارون الرشيد (حسب تعبيره)� أي في القرن التاسع اOيالدي وقال منهم قوم بأرمينية(٣٥).
وذكر أيضـاً في مادة "باجنسـيا": أنهـا ديار بني سليم(٣٦)� وذلك نقالً عن مـسعر بـن مهلهل. وفي
دائرة اOعــارف اإلسـالمـيـة اجلــزء األول الصـفـحــة ٦٥٨: أن فـرعـاً من قــبـيلة قــيس قـد نزل في منـطقـة
باجـانوس. علمـاً أن باجنـسـيا - بـاجـانوس هي باتنوس احلـاليـة(٣٧). وفي نفس اOصـدر أن العرب قـد
تغلبـوا وأصــبـحـوا كـثـرة في اOدن (احلــواضـر) من أرمـينيـة� مــثل دبيل (أي دوين الواقـعـة خـلف نهـر
آراس) وقــاليـقــال (أي أرضـروم) وبـرذعـة وآران وتفلـيس� وإسـتــوطنت القــبــائل العـربـيـة بنوع خــاص

"اجلنوب الغربي من إقليم الزنبق أرزنان وذلك إبان الفتح اإلسالمي"(٣٨).
لقد ذكرنا سابقاً بأن أرمينية عند اجلغرافيN اOؤرخN القدماء كانت تشتمل على قسم غير قليل من
كُردستان. ذكر اليعقوبي: أن سكان نصيـبN في أواخر القرن التاسع اOيالدي كانوا من عرب ربيعة من
بني تغلب(٣٩). لقـد حدث نزوح قـبيلة بنـي �ير وبني عـقيل الى منـطقة حـران والرها وسروج في القـرن
العاشر اOيالدي. ونزح الى إقليم اجلـزيرة كذلك في نفس الفترة كثير من بطون قيس عـيالم وبني قشير

وبني كالب� وذلك في عهد اجلغرافي إبن حوقل(٤٠).
(٣٥) احلموي� معجم البلدان� ج�٢ ص١٨٥.

(٣٦) نفس اOصدر: مادة باجنسيا.
(٣٧) باتنوس هي اآلن مـركـز قـضاء تابع لـوالية آگري التـي مركـزها مـدينة (W?$ï�…—W?1) من كُـردستـان تركـيا� وتتـبع هذا
��w وساريسـو� وسلطان موت). ومـجمـوع القرى التـابعة لها ثـمانون.…œ…œ) ركز ونواحيOالقضـاء إربع نواح هي ناحيـة ا
أمـا نفـوس مدينة بـاتنوس فيـبلغ (٣٤٨٧) نسـمـة حـسب اإلحـصائيـة التـركـية لـسنة ١٩٦٠. وهي تبـعد عن بحـيـرة وان

�سافة حوالي (٦٠) كلم من اجلهة الشمالية� كما إنها تقع في شرق مالزگر (منازجرد) بحوالي (٥٠) كلم.
(٣٨) دائرة اOعاف اإلسالمية� ج�١ ص٨٥٨.

(٣٩) اليعقوبي أحمد بن واضح� كتاب البلدان� ص١١٣.
(٤٠) إبن حوقل� ص�٢٠٤ ٢٢٧.
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واجلـدير بالذكـر أن سكان مديـنة سعـرد وعـدد من القـرى في أطرافهـا كـقـرية تلوة الكبـيرة يتـحـدثون
باللغــة العـربيـة� كـمــا يتكلم بهـا قــسم من سكان بعض القــصـبـات في والية مـاردين� وأخـص بالذكـر
(�u*—W”) إضافة الى بعض من سكان ماردين نفسها� حيث كان العرب قد إنتشروا فيها. في الوقت
الذي يحـتمل أن يكون قـسم كـبيـر من هؤالء من أصل عربي� هـاجر أجـدادهم في فتـرة أو فتـرات (الى
هذا اجلزء من كُردسـتان)� فإن هناك إحتماالً ألن يكون بعـضهم كُرداً إنتشرت اللغـة العربية بينهم حتت
تأثير الدين. فـمن الثابت تاريخـياً أن اللغة العـربية إنتشرت فـي العديد من اOدن والقصـبات الكُردية�
كمـا إنتشـرت في إيران وغيـرها من البلدن اإلسالمـية في القرون اإلسـالميـة األولى. ونذكر على سـبيل
اOثال مـدينة أربيل التي إنتـشرت العربيـة فيـها وأخذ سكانـها يتكلمون بـها في عهـد ياقوت احلـموي�
أي الى العقـد الثالث من القـرن الثالث عشـر. فقد قـال ياقوت عند البـحث عن أربيل "… وأكثـر أهلها
أكراد قـد أستـعربوا وجـميع سـاكنيهـا وفالحـيهـا وما يُضـاف إليهـا أكراد"(٤١). وهكذا نعلم بأن اللغة
العـربيـة قـد إنتـشـرت بـN سكان بعض اOدن الكُردية من الـكُرد اOسلمN الذين فـضلوا لـغـة الدين على
NسـيحيOا Nوب NسيحيOالكُرد ا Nلغتهم القـومية� مثلما إنـتشرت السريانية لغـة الكنيسة الشرقيـة ب

من غير السريانيN (اآلراميN) في جنسياتهم.
ويجب أن النستغرب ¢ا ذكرنا إذا علمنا مدى إنتشار اللغة العربية في األقطار اإلسالمية الى درجة
إستعـربت بعضها كلياً وتعد اآلن مـن البالد العربية مثل مصـر وليبيا وتونس واجلزائر واOغـرب. فاللغة
العربيـة كانت هي اللغة السائدة واOتـداولة في اOدن الكبيرة في شـتى أو معظم البلدان اإلسالميـة حتى
زمن العالمـة إبن خلدون� أي حتى أوائل القـرن التاسع الهـجري (القرن اخلـامس عشـر اOيالدي)� الذي
قال مـستعـرضاً ومعلالً لذلك اإلنتـشار: "… كانت لـغة األمصـار اإلسالمية كـلها باOشرق واOغـرب لهذا
العهـد عربيـة… والسبب في ذلك مـا وقع للدولة اإلسالمـية من الغلب علـى األ®… والدين إ�ا يستـفاد
من الشـريعـة وهي بلـسـان العـرب… فلمـا هجـر الدين اللغـات األعـجـمـيـة وكـان لسـان الـقـائمN بالدولة
اإلسـالمــيـة عــربيـاً هـجـرت كلهــا في جـمــيع ¢الكهــا ألن الناس تتــبع السلطـان… وهجـر األ® لغــاتهم
وألسنتـهم في جـميع األمـصـار واOمـالك� وصار اللسـان العـربي لسـانهم حـتى رسخ ذلك لغةً فـي جمـيع

أمصارهم ومدنهم وصارت األلسنة العجمية (أي غير العربية) دخيلة فيها وغريبة"(٤٢).
وأضاف إبن خلـدون أنه بعد الغزو اOـغولي والتتـري للبالد اإلسـالميـة الشرقيـة فسـدت اللغة العـربية

(اOضرية الفصحى) وضعفت حتى إن الكتب كانت تؤلَف بغير اللغة العربية.
واحلـاصل أن سقـوط الدولة العبـاسـية كـان ضربة عنيـفة سـبـبت تقلص اللغة الـعربيـة وإنحسـارها في
كُـردســتـان وإيران وبـالد السند وغـيــرها حـتـى لم يبق لهـا ســوى أثر قليل. وعـلى ضـوء هذه احلــقـيــقـة
إنتـشرت اللغـة العـربية في بعض منـاطق كُردسـتان� ثم إنحـسـرت عنها كـمديـنة خالط التي كـان بعض

(٤١) احلموي� ج�١ ص١٨٧.
(٤٢) مقدمة إبن خلدون� ص٣٧٩-٣٨٠ حتدث عن إنتشار اللغة العربية في أذربيجان وأرمينية كل من اإلصطخري وإبن

حوقل. راجع على الترتيب مسالك اOمالك� ص١٩٢. وصورة األرض� ص٢٩٩.
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سكانها يتكلمون العربية في العهد الدوستكي كـما ذكرنا� ولكنها إنحسرت عنها. فلم يذكر القزويني
لها أثراً فيها بينما ذكر أن اللغة التركمانية كانت مستعملة فيها في القرن الثالث عشر اOيالدي� كما

التوجد فيها اآلن غير اللغة الكُردية. 

œuNO�«

كانت في الدولة الدوستكية جـاليات أقلية يهودية تقيم في اOدن� وكانت في العاصـمة فارقN محلة
بإسم (زقـاق اليهـود) تقع في النصف الغـربي منهـا وفي غرب (سـوق القبـة). وكـان كنيس اليهـود في

.(٤٣)Nهذه احمللة وكانت فيها أيضاً البيعة الكبرى للمسيحي
واجلـدير بـالذكـر أنه بعــد سـقـوط الدولـة الدوسـتكيــة بأقل من قـرن زار الرحــالة اليـهــودي األندلسي
بنيـامN مديـنة نصيـبN وقـال: إن فيـها نـحو ألفي يهـودي(٤٤). أمـا اجلزيرة فـإنه وإن لم يزرها� ولكنه
قـال أن فـيـها (٤) آالف يهـودي. وكنا قـد ذكـرنا في اجلـزء األول من الدولة الدوسـتكيـة في الصـفـحـة
�٣٣٥ بأن آخــر اOلـوك الدوســتكيN قــد سُــجـن في دار أحــد اليــهــود في اجلــزيرة وتوفـي فــيــهــا سنة
(١٠٩٦م). ومن احملتـمل جداً أن اليـهود في العـهد الدوستكي كـانوا يقيـمون في احمللة اOعـروفة اآلن
بإسم "ôW3W4 جوهيا" الواقعة في اجلزء الشرقي من اجلزيرة وفي يسار السوق. وكان يسكنها يهود الى

.Nأن هاجروا الى فلسط
ذكر بنيامN أيضاً أن في رأس العN نحو ألفي يهودي� أما في العمادية فنحو (٢٥) ألف يهودي�
وهم جــمـاعــات منتــشـرة فـي أكـثــر من مـائـة مـوقع الى خــفــتـيــان وتخـوم مــادى ويتــفـاهـمـون بلســان

الترجوم(٤٥)� أي السريانية الشرقية.
لقـد ذكرنـا رأس العN والعمـادية هنا ألنهـمـا كانتـا ضـمن الدولة الدوسـتكيـة في أوج توسعـهـا على
أقل تقـدير ووصول نفوذها الـيهمـا بعد ذلك� كـما ذكـرنا في اجلزء األول (ص٢٢ و٢٥). واخلـالصة أن
عدد اليـهود في اجلزيـرة ونصيبN وكـذلك في رأس العN والعمـادية في العهد الدوسـتكي لم يكن أقل
من العـدد الـذي ذكـره بنيـامN حـسب الـتـخـمN. أمـا أصل هوالء الـيـهـود� فـهم أخـالف اليــهـود الذين
أجـالهم اآلشـوريون الى كُـردسـتــان في القـرن الثـامن قـبل اOيـالد� حـيـنمـا غـزا اOلك اآلشـوري (جتـالت
بالصر) ¢لكة إسرائيل في فلسـطN وإحتلها عام (٧٣١ ق.م). فقد أجلى اOلك اآلشـوري اOذكور عدداً
كبـيراً من اليهـود الى (كُردسـتان اجلنوبية) كُـردستان العـراق. وفي عام (٧٢٢ ق.م) قـضى اآلشوريون
نهائياً على ¢لكة إسرائيل وشردوا قسماً آخر من اليهود الى كُردستان (الى منطقة حران وخابور وجبال
ميـديا). ثم غزا نبـوخذ نصـر ¢لكة اليهـود مرتN في سنـتي ٥٩٧ و٥٨٦ قبل اOيـالد وأسر الكثـير من
(٤٣) الفـارقي� ص١٦٥. ياقـوت احلـمـوي� مـعـجم البلـدان� ج�٤ ص٧٠٥. القـزويني� آثار البـالد� ص٥٦٥. راجع اجلـزء

األول من الدولة الدوستكية ص٧٩.
(٤٤) رحلة بنيام�N ص١٢٥.

(٤٤) الدولة الدوستكية� ص٧٩.
(٤٥) رحلة بنيام�N ص�١٢٦ ١٥٤.
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Nاليـهـود ونقـلهم الى منطقـة بـابل حـسـبـمـا ورد في (ص٩٠١ من مــفـصل العـرب واليـهـود فـي فلسط
للدكتور أحمد سوسة� الذي كان يهودي األصل وله زوجة كُردية من عشيرة ساله يي "صاحلي"). 

ظل اليهود منتـشرين في كُردستان وقلما وجـدت مدينة أو قصبة كُردية تخـلو منهم� بينما كانت قلة
منهم في بعض القرى أيضاً. وال أستـبعد شخصياً قيام بعض الكُرد بإعـتناق الديانة اليهودية� وخاصة
Nكرمانشاه وزهاو وشهرزور. وظل اليهود فـي كُردستان الى أن نُقلوا الى فلسط Nفي اجلبال الواقعـة ب
خاصة سنة ١٩٤٨. كان اليهود بصورة عامة يشتغلون بالتجارة والصناعات بعيدين عن احليلة والغش

في معامالتهم والصناعات التي يعملونها.*
* في نفس كتاب أحـمد سوسة في الصفـحات (٥٩٣-٦٠٣) بحث عن اليهود في كُـردستان يقول فيـه أن (اليهود الكُرد)
كانـوا يتكلمون بلغـتهم وهي اللهـجة اآلرامـية الغـربية القـد�ة لغتـهم األصلية ويتكلمـون اللغة الكُـردية أيضاً. وقـد ذكر
أيضاً أن قسماً من يهود كُـردستان إعتنقوا اOسيحية وإعتقد اOبشـر األمريكي الطبيب گرانت الذي سكن بN النساطرة�
أي اآلثوريN اOسـيــحـيN عـدة سنوات وألف كـتـابـاً باإلنگليـزية بعـنوان "النسـاطرة أو األسـبـاط اOفــقـودة" اآلثوريN من
اليهـود� أي القبائل العـشرة (األسباط العـشرة) التي شردها اآلشـوريون الى كُردستـان وكذلك اإليزيديN. وفي زيارة لي
.Nألحـمد سـوسة فـي داره ببغـداد أبدى لي رأيه هذا وقـال: إن إسم (آثوري) حديث أحـدث من قـبل اإلنگليـز والفرنسـي
Nفقلت إن ذلـك غير صـحيح بدليل أن إسم (آسـوري) قد جـاء مراراً في (شرفنامـه). وطلب مني معلومـات عن اآلثوري
واليهـود ليسـتفـيد منهـا في كتـابه هذا الذي كان يؤلفـه. فقلت: إن أول من دخل اOسـيحـية من سكان أربيل� ثـم أصبح
أول أسقف لها كـان يهودياً يدعى (بقيدا). فسُـرَّ الدكتور أحمد سـوسة بذلك وكتب إسمه لديـه لكي يعقب اOوضوع� ثم
عقّبه كـما يتضح من هامش (ص٦٠٠). وفي نفس الصفحة قـال أن اليهود الذين كانوا يؤمنون باOسيحـية يُطلق عليهم
إسم (مMin - N) من قـبل اليـهـود. وقـد ذكّـرني هذا أن اللفـظ مسـتـعـمل حـالـياً بـN الكُرد (في اللهـجـة الكرمـاجنـيـة
الشمـالية) حـيث يطلق الكُرد لفظ (مِسِلمN/ مِـسِلميني) على الـيهود واOسـيحـيN الذين دخلوا اإلسالم. فالـكلمة إذن
مـخـفـف من (مـسلم مN). وأعــتـبـر أحـمـد ســوسـة من حـيث الـديانة ال القـومـيــة (دولة أديابN) إمـارة يهــودية وكـانت
عاصمتـها مدينة أربيل. وكانت دولة أديابN تابعة للدولـة األشكانية وشملت كُردستان اجلنوبيـة حتى (الفرات) في أوج
توســعـهـا. وقــال [إن «إيزاط» األول من أمـراء أديـابN «حـدياب» كــان يهـودياً وإعــتلى عـرش اإلمــارة سنة (٣٦ م)�
وإعـتنق اليـهودية في صـبـاه كمـا إعـتنقت أمـه «هيالنة» اليـهـودية. وكـانت أمه قـد تزوجت من أخـيهـا «مـونوباسس»�
فـولدت من أخـيـهــا «إيزاط األول»� وكـان حـاكم اإلمـارة األول «مـونوسس» وثنـيـاً. والظاهر أن الوثنيN كـانـوا يحللون
Nالزواج من األخت. وحـسب إعتـقـادي فقـد كان آرامـيـاً وثنياً وإن سكـان إقليم حدياب (أي منطـقة أربيل) من اآلرامـي
لغـةً وجنساً. وقـال إشـتهـرت «هيالنـة» عندما جلبت القـمح من مـصر ووزعـتـه على سكان أورشليم أثناء اجملـاعة. وقـد
أيدت هذه اإلمـارة ثورة اليـهـود ضـد الرومـان سنة (٦٦ و٧٠م). هذا وإن صح أن إيـزاط كان مـن حـيث الديانة يهـودياً�

فإن بعضاً من ملوك أديابN من هذه األسرة قد إعتنقوا اOسيحية ومنهم «رقبخت»].
أمـا الوثنيــة التي ذكـرها سـوسـة ناقــالً عن اOصـادر الكنسـيــة� فـإنهـا (الزردشـتـيـة) الـتي كـثـيـراً مـا إسـتــخـدمت لفظ
(الوثنيـة). فكانت (الزردشـتيـة) توصف بعـبادة (الشـيـاطN). أما سكان أربـيل آنذاك فكانت أكثـريتـهم من الكُرد أو
نقول من العنصر اآلري. وفي (اآلشـوريون في التاريخ� ص١٠٤) Oؤلفه إيشو مالك خليل نقـالً عن الدكتور منكانا أن:
"األكـثـرية السـاحـقة لـسكان حـدياب كـانت نصـارى وغالـبيـة أولئك النـصارى تـنتمـي الى أصل فـارسي وليس الى أصل

آرامي� وكان بينهم أيضاً أناس ينتمون الى أبوين مسيحيN كانا في األصل ينتميان الى الزرادشتية".
لقد نـشرنا بالعربـية مقـاالً مفـصالً بخصـوص حكومة أديابN فـي جريدة (�?5U�W) العدد الصادر في �١٩٩٢/١٠/٢١
وذلك بعنوان (حكومة كُـردستان اجلنوبية -حكومـة أديابN- في العهد األشكاني). وبخصـوص أصل حكام أديابN قال
اOرحوم األستـاذ توفيق وهبي في كتابـه (سفرة من Íb�W�—…œ بازيان الى WK4ي تاسلوجه� ص٢٦) وفي بحـثه اOنشور في
مجـلة اجملمع العلمي العـراقي اجمللد الرابع بخـصوص آلتـون كوپري� أنهم من القـبيلة السـيكائية. ويقـصد (مـاسگت -
اسگت) من القــبـائل اآلرية التي تكـون منهـا ومن اOيــديN واOنائيN وسكان كُــردسـتـان األقـدمN الشــعب الكُردي. وال
أستبعد أن تكون قبيلة ماسـكي (ماسك) اإليزيدية الكُردية� والتي أسلم قسم منها (وأنا من أبنائها) حتمل إسم تلك=
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لم أقــتنع في السـابـق �ا ذكـره ياقــوت احلـمـوي مـن وجـود قـسـم من الروم (البـيــزنطيN) في مــدينة
(مالزگر)(٤٦)� وإستبعـدت ذلك ألني لم أجد في مصدر آخر ما يؤيد قـوله. ولكني اآلن مقتنع بذلك�
بعـد أن إطلعت على ما ذكـره الرحالـة األندلسي إبن جبـير والعـالم الروسي مـينورسكي وهو يؤيد ذلك.
ولم أشك في أن قـسـمـاً من الـروم قـد سكن قـبل العـصـر الدوسـتكي في منـاطق تعـتـبـر اآلن من البـالد
الكُردية� وذلك بسـبب إحـتـالل الدولة الرومـانية والبـيـزنطيـة لهـا مراراً وبقـائهـا حتت سـيطرتهـا فتـرات
عديدة� وخـاصة في العصـور اOسيحـية. وقد كـان في اOناطق الواقعـة شمال دياربكر كـمنطقة شمـشاط
ومـالطيــة طائفـة من الروم حــتى أواخـر القـرن الثــالث الهـجـري أو أوائل الـقـرن الرابع الهـجــري (القـرن
العاشـر اOيالدي)� وكـانت مواليـة للمسلمN تقف الـى جانبهم بـسب خالفات عـقائدية بينهـا وبN الروم
اآلخرين. غيـر أن هذه الطائفة إضطرت الى اجلالء عن تلك اOناطق بسب سـوء تصرف اOسلمN إزاءهم�

على ما قاله قدامة بن جعفر (ت٣٢٠هـ = ٩٣٢م) وإنتشر األرمن في أماكنها(٤٧).
ويظهر أن أقليةً بيزنطية ظلت في كردستـان الى عصر الدولة الدوستكية� بل حتى النصف األول من
القرن السـابع الهجري (الـقرن الثالث عـشر اOيالدي) وحـتى القرن التاسع عـشر. وتفـصيل ذلك أن إبن
جـبيـر بات ليلـة في قرية اجلـسـر الواقـعة بN بـلدة دنيسـر (قـزل تپـة) ورأس الع�N وهو في طريقـه الى

بالد الشام سنة (٥٨٠هـ = ١١٨٦م)� فوجد إن سكانها من الروم(٤٨).
إن إبن جبير لم يتوهم في قـوله اOذكو� ألنه إضافة الى مبيته ليلة في قريتـهم ذكر أنه مر بN دنيسر
وقرية اجلسر بقرية تل العقاب� الشبيهة في جـمالها بقرى األندلس (أسپانيا� وكان يسكنها النصاري.

فلم يقل أنهم من الروم� بينما نبه على سكان القرية األخرى كانوا فرقة من فرق الروم. 
أما مينورسـكي� فقد أشار الى وجود أقلـية يونانية في كُردسـتان في القرن التاسع عـشر� حN قال:
إن حـركـة إيزدين شـيـر أمـيـر بوتان لم تكن ضـد اOسـيـحـي�N ألن النسطوريـN واليـونانيN الذين كـانوا

يعيشون في كُردستان حاربوا حتت راية إيزدين شير(٤٩).
وكذلك قال ميجـر سون عند ذكر زيارته Oدينة دياربكر: "إن من بN مسيحيي دياربكر بقـية إغريقية
من أيام حكم البيزنطيN"(٥٠)� علماً إن مـدينتي آمد (دياربكر) وفارقـN بنيــتا من قبل الروم مـاعدا

=القبيلة أو مجموعة القبائل اOاسگتية.
أمـا مـا قـاله گــرانت ونقله عنه الدكـتــور سـوسـة من أن القـبـائل اإليزيديـة (الكُردية) كـانت من أولئك الـيـهـود� فـإنه ال
يستـحق الرد عليه. وكـان (گرانت) عنصـر التخـريب بN اآلثوريN والثورة الكُردية بقـيادة بدرخـان في إربعينيـات القرن

التاسع عشر ورجالً غير منصف ويكره الكُرد.
(٤٦) احلموي� معجم البلدان� ج�٥ ص١٠٢.

(٤٧) قدامة بن جعفر� كتاب اخلراج� ص٣٥٤.
(٤٨) رحلة إبن جبير� ص١٩٥.

(٤٩) مينورسكي� األكراد ص�٢٦ ترجمة الدكتور معروف خزنه دار� كانت حركة إيزدين شير ضد األتراك سنة ١٨٥٥م.
(٥٠) ميجر سون� رحلة متنكر الى بالد ما بN النهرين كُردستان� ص٨٧.
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قلعة دياربكر (إيچ قلعه) فإنها تعود الى العهد احلثي كما سيأتي.
وهكذا يتـضح لنا بأن أقليـة من الروم كـانت تعـيش في كُـردستـان الوسطى أيام الدولة الدوسـتكيـة�
وأنها كانت تشكّل إحدى أقلياتها القومية آنذاك كاألرمن والسريان والعرب� وإنها ظلت في كُردستان
وعـاشت مع الشـعب الكُردي الى أواسط القـرن التـاسع عشـر بل الى أوائل القـرن العـشريـن� حلN قيـام

احلكومة التركية بتشريد اOسيحيN وإرتكاب اOذابح التي لن ينساها التاريخ بحقهم.

WOUL��ù« …UO(«

lL�:« 5UI�7

�كن لنا أن نقسم مجتمع كُردستان الوسطى في العهد الدوستكي الى الطبقات التالية:

∫WOMG�« WI�D�«

وكـانت تتـكون من ذوي الدخل الكبــيـر كـأبناء األســرة الدوسـتكيـة واألمــراء والقـادة الكبــار وكـبـار
اOوظفN من وزراء وكــتّـاب وقـضـاة وبعض من رجـال الـدين وكـذا جتـار وإقطاعـيN. وكــانت توجـد في
العهد الدوستكي طـبقة من األثرياء من كبار التجار واألسـر البارزة في العاصمة فارق�N أمـثال التاجر
أبي بكر بن جـري� وإبن بهـات� وأبي احلسن بن وصـيف� وبني احملـور� وإبن أبي الريحـان� وأبي طاهر

بن احلمامي� وبني غالب� والقاضي أبي بكر بن صدقة السعردي� وبني عيسى وبني نباته. 
وكانت في دياربكر أيضاً طبقة من األثرياء� منها القاضي أبو علي إبن البغل� والقاضي أبو احلسن
اآلمدي الذي سكن فـارق�N والشيخ عبـد البر� وإبن دمنة� والقـائد مرجت� وبيت النخوار اOسـيحي(١)�
وكـذلك بيت سـابـا اOسـيـحي في باسـبـرينـا من طورعـبـدين(٢)� وبنو وهبـان في اجلـزيرة(٣)� وآل تومـا

(١) كـان بيت النـخـوار أسـرة مـسـيـحـيـة في ديـاربكر منهـا إبن اخلـمـار� الـذي كـان من أبرز أبنائهـا ومن أبـرز شـخـصـيـات
دياربكر في وقت ما من العهد الدوستكي� وكان كاتب األميـر محمد بن نصرالدولة والي اOدينة اOذكورة. وذكر الفارقي
أن إسم أسرة اخلمار األصلي والقد¦ كان (بيت اخلمار) حيث جـرى تبديل اإلسم إلبعاد صفة اخلمّارة عنها� وظلت األسرة
تتمـتع �ركزها اإلجتمـاعي حتى عهد الفـارقي. راجع تاريخ الفارقي� ص١٢٦ و١٤٧. وورد ذكر بيت النخـوار أيضاً في

كتاب أخبار بطاركة كرسي اOشرق من كتاب اجملدل� ص١٣١ Oاري بن سليمان.
(٢) تكرر ذكـر آل سـابا (أي آل الشـيخ) فـي (تاريخ طورعـبـدين) وفي( اللؤلؤ اOنـثـور) ألفـرام برصـوم. راجع على سـبـيل
اOثـال� ص٢٩ من األخـير. أمـا (باسـبرينـا) - والنسبـة إليـهـا السبـريني - فـإنهـا قرية تقع فـي شرق مـديات في منطقـة
طورعـبــدين. لهـذه القـرية تـاريخ حـافل Oا نشـأ مـنهـا كـثـيــر من رجـال الدين اOسـيــحـيN. زارتهـا أوائل هـذا القـرن مس

(گرترود بيل) وكتبت عنها وعن بعض آثارها: راجع كتابها Amorath To Amorath. فصل من زاخو الى دياربكر. 
(٣) راجع إبن األثير� الكامل� ج�١٠ ص٤٩.
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اOسيـحي الشرقي في بلدة حصن كيـفا(٤). وكانت هذه الطبـقة تعيش عـيشة رخاء وترف. أمـا األمراء
الدوستكيـون ومعـهم بنو أعمامـهم� فقد مـلكوا األراضي والعقارات والقـصور واجلواري واخلـدم وتفننوا
في أسـبـاب الترف� والسـيـمـا نصرالدولـة الذي بلغت قـيمـة مـسـبحـتـه (٢٢٥) ألف دينار(٥)� أي ربع
مليون ديـنار� علماً أنها تـعتبـر أكبـر وأثمن سبحـة في التاريخ. وبلغ فن الطبـخ حداً كبـيراً من التـقدم�
إقتـضاه إرتفـاع مستـوى اOعيشـة� والسيـما بعد أن عـاد الطباخـون الذين أرسلهم نصرالدولة الى مـصر
لتـعلم فن الـطبخ اOتـداول في مطابخ مـصـر� وخــاصـة مطابخ اخلليـفـة الفـاطمـي وأمـرائه وأرباب التـرف

هناك(٦).

WD:u�*« WI�D�«

كانت هذه الطـبقة تتكون من اOوظفـN الصغار والتـجار اOتـوسطN وأصحاب اOلكيـات الصغـيرة من
األراضي الزراعية� وكذلك من أصحاب احلرف التي تدر دخالً متوسطاً.

W<œUJ�« WI�D�«

كانت تتكون من ذوي الدخل اOتدني من الفالح�N الذين ال�لكون أرضـاً زراعية� ومن العمال الذين
يشتغلون بأجرة قليلة في األعمال اخملتلفة. وكـانت تتكون أيضاً من أصحاب احلرف كاحلدادة والنجارة
والبـاعـة اOتـجـولN من ذوي الدخل الواطيء. وفـي سنة (٤٨٥هـ = ١٠٩٣م) إثر وفـاة ملكشـاه وفـراغ
السلطة في فـارق�N ظهر أن هذه الـطبقـة ومعـها الشـباب كـانت أخلص الطبـقات وأشـجعـها وأصـدقهـا
وطنية وأبعـدها نظراً. قفد إلتفّت حـول الشاعر الوطني اجلسـور (إبن األسد) الفارقي� الذي أخـذ قيادة
اOدينة من األغـنيـاء� وفي مـقـدمـتـهم القـاضي أبو بـكر بن صـدقـة السـعـردي� الذين كـانوا يـحـفظونهـا

ليسلموها الى السالجقة مرة أخرى. 
فـقـد أرسل األغنيـاء وفـداً الى اOلك (بَركـيـارق) بن ملكشـاه ليـرسل مـعـهم واليـاً كي يسلمـو اOدينة
إليه. وOا يئسوا منه أرسلوا وفداً برياسة القاضي اOذكور الى (تُتُش) أخو ملكشاه� وهو يحاصر مدينة
نصيب�N ليحضـر هو أو يرسل أحد رجاله ليسلموا اOدينة إليه. لكن الطبقـة الكادحة بزعامة إبن األسد
كـانت ضـد اإلحـتالل السـلجوقي األجـنبي وعـملت على إحـيـاء الدولة الدوسـتكيـة. فقـد أرسل الشـاعـر
اخلالد إبن األسد الى األميـر ناصرالدولة منصور� وكان قد قدم من قرية (حـربى) القريبة من بغداد الى
مـدينة اجلزيرة وإفـتـتحـهـا- للمجيء الى فـارقN ليـسلم إليـه اOدينة. فحـضـر وإستلمـهـا� وإستـوزر إبن
األسد وأحيا الدولة. ثم إحتلها تُتُش ومنح قرية (قلوفح) للقـاضي إبن صدقة السعردي اOذكور مكافأة
إلخالصه للحكم السلجوقي وخليانته البالد وشعبها الذي عاش سعيداً خالل احلكم الوطني الدوستكي�

(٤) أفرام برصوم� تاريخ طورعبدين� ص٣٤٨. حدد تاريخ إشتهار هذه األسرة بالفترة ١٠٥٠-١٢٩٢م.
(٥) التفاصيل في اجلزء األول من الدولة الدوستكية� ص٣١٠ وتاريخ الفارقي� ص٢١٤-٢١٦.

(٦) راجع التفاصيل في اجلزء األول أيضاً� ص٤٤٨ - ٢٥٠ موضوع نصرالدولة يوفد بعثة من الطباخN الى مصر.
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كـمـا ذكـرنا بالتـفـصـيل في اجلـزء األول. وقـد ذكـر الـفـارقي في الصـفـحـات ٢٣٢-٢٣٣ أنه كـان إلبن
األسد "جمع وتالمـذة وجماعة إلتـقوا به وإجتمع إليـه جماعة من السـوقة والشباب واجلـهال وجعل يدور
في اOدينـة ويحـفظ الـسـور والبلد…". وقــال في الصــفـحــة (٢٣٨): أن إبن األسـد عنـدمـا إحــتل تُتُش
فـارقN إنهـزم وإخـتـفى� ثم توجـه الى تُتُش في حـرّان لعـله يعـفـو عنه� ولكن بعض احلـاضـرين حـرّضـوه
عليه وقالوا إنه هو الشـخص الذي "جمع الغوغاء واجلهـال وإستدعى إبن مروان وسلّم إليه فـارقN فأمر

بضرب عنقه بحرّان في سنة سبع وثمانN وأربعمائة". 
إن حـركة إبن األسـد هذه كـانت حركـة فتـوة شـعبـيـة شبـيهـة بحـركة الفـتـوة الشعـبـية التي ظهـرت في
العـهــد العـبــاسي في بغـداد وكــانت تعـادي اإلحــتـالل األجنبي� والتي وصـف اOؤرخـون رجـالـهـا آنذاك
بالسـوقة والغـوغـاء واجلهـال والعيـارين� والتي سـحقـهـا اOغول بعـد مـقاومـة عنيفـة منهـا. وكان الغـزاة

واحملتلون يستهدفون سحق هذه احلركات الشعبية بالدرجة األولى.
اجلــدير بالـذكــر أنه كــان يوجــد في الدولـة الدوســتكيــة الرقــيـق الذين ال�لكـون أي شيء ويبــاعــون
ويُشـتـرون كـما في سـائر الدول في ذلـك العصـر. وكـانوا يجلبـون الرقـيق من اخلـارج� وكـان نصـرالدولة
نفسه �تلك الكثـير من اخلدم الرقيق واجلواري� حـتى قيل أنه كان �لك ألف جارية لألغـراض اخملتلفة.

وكان يشتري بعضاً منهن بآالف الدنانير فقد إشترى إحداهن بـ(١٤) ألف دينار(٧).
وكـانت بعض األسـر الغنيـة �لـك اخلدم اOـملوك مـثل بني نبـاته في فـارق�N فـقـد كـان (صـافي) جـد
احملـتسب على بن مـحمـد بن صافي الذي أصـبح األمر والنـهي في يده في فارقN لسنوات بعـد سقـوط
الدولة الدوسـتكيـة- كـان ¢لوكـاً لبني نبـاته(٨). وكـان إبن فليـوس� الذي إرتقى الى منصب كـبـيـر في

.(٩)ÂW4 الشرطة غالماً ¢لوكاً لشيروه بن
ومع هذا كـانت نـسـبـة الرقـيق قليـلة في الدولة الدوسـتكـيـة مـقـارنة بالدول باألقطـار األخـرى� حـيث
كانت بعض األسـر الغنية �لك عـبداً أو جارية لإلسـتخدام� عـدا نصرالدولة أو عـدد قليل من األمراء أو

من األغنياء� الذين يحتمل �لّكهم لعدد أكثر من هذا حسب توقعنا.

…√d*«

لم تصلنا مـعلومـات كافـيـة عن حيـاة اOرأة الكُردية في العـهـد الدوستكي. لذا ال نعـلم عن عاداتهـا
وتقـالـيـدها وزيهــا� عـدا التـقــاليـد الدينـيـة أي مـا له عــالقـة باإلســالم وروابطهـا العــائليـة مع زوجــهـا
وأطفـالها… حـيث إنهـا لم تتـغيـر حـتى اآلن. ولكن هناك أمـور أخرى مـجـهـولة بالنسبـة لنا� إذ لم جنـد
حولها نصوصاً تاريخية. ولو أننا نعتـقد بأن اOرأة الكردية في الوقت احلاضر قد ورثت من جدتها زيها
الشـعـبي والكثـير من تقـاليـدها وعـاداتهـا� وكذا احلـال بالنسـبـة للمـرأة غـير الكُرديـة مسلمـة كـانت أو

(٧) راجع اجلزى األول� ص٢٦٣-٢٦٥.
(٨) الفارقي� ص٢٤٦. هناك إحتمال �ليكهم إياه قبيل العهد الدوستكي أيضاً.

(٩) نفس اOصدر.
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مـسيـحـية. إن بعـض نساء األسـرة احلـاكمـة شـاركن في احلكم وتدخلن في أمـور الدولة وفي مـقـدمتـهن
األميـرة الديلمـية زوجة األمـير پاد بن دوسـتك. فقـد كانت اOذكـورة في قلعة حـصن كيـفا (حـسنكيف)
عندمــا زحف زوجـهـا الى اOوصـل سنة (٩٩٠م)� وOا عـاد األمــيـر أبي علي حـسـن بن مـروان بجـيــشـه
اOندحـر وخـشي أن تتـمـرد عليـه إذا أخبـرها �قـتل خـاله قـبل دخـوله القلعـة. وOا دخلهـا أخـبـرها باألمـر
وطلب منها مساعـدته في تسليم كافة اOدن والقالع التي كانت حتت سيطرة خـاله ووعدها بالزواج منها
وإشراكـها في احلكم واإلستـشارة برأيها في أمور الدولة. فـوافقت على شروطه فـذهبا معـاً باجليش الى
فارقN ودخالها وتسلمـا باقي اOدن والقالع بدون أي �رد من أحد. وهكذا وجدت هذه األمـيرة لها دورًا
في توطيـد حكم األمـيـر حـسن وفي سـالمة الدولـة. وهناك أيضـاً الست عـزيزة بنت (زنك) بن (أوان)�
التي إحتـفظت �دينة دياربكر بعد وفاة زوجـها األميـر سعيـد بن نصرالدولة سنة (٤٦٤هـ = ١٠٧٢م)�

الى أن أقنعها األمير نظام الدين ووعدها بالزواج منها وبإحترامها فسلمت إليه اOدينة(١٠).
كما ذكر الفـارقي بعض األعمال التي قامت بها اOرأة� فذكر أن (ست اOـلك) بنت نصرالدولة وكبرى
أخـتـيـهـا الست زينـب والست زبيـدة� قـد شـيـدت القـبـة اOروانيـة في ضـاحـيـة فــارقN التي ضـمت قـبـر
والدها(١١)� ثم قـبر األمـير نظام الدين وإبنه األمـير أحـمد� واألمـير سليـمان بن األمـير بهـرام بن نظام
الدين (ت ٥٥٦هـ)� واألمــيـر إبراهـيم بن أبي الفـوارس بـن إبراهيم بن نصــرالدولة (ت ٥٥٩هـ). كــمـا
شيّدت (ست الناس) بنت األميـر سعيد قبة بدياربكر على ضريح زوجـها ناصرالدولة منصور تطل على
دجلة عند رأس القصر(١٢). وإعتزلت في بلدة فنك بعـد وفاة زوجها وإشترت ديراً حولتـه الى مسجد�

وأقامت فيه متعبدة ومتزهدة الى أن توفيت ودفنت في القبة التي شيدتها بجانب زوجها(١٣).
وكـانت فريحـة بنت فلسطـ�N زوجة الوزير أبي سـالم الطبـيب� إمـرأة مسـيـحيـة ذكـية لبـقـة ساعـدت
زوجها في الوصـول الى منصب الوزارة في الدولة. حيث إستطاعت أن تتـقرب الى (ست الناس) زوجة
األميـر ناصرالدولة منصـور وتؤثر عليها. وقـد إنتقـد الفارقي األميـر وزوجته خلـضوعهـما لفـريحة وأبي
سالـم� وقال أنه Oا سـافر الى أصـبهـان وسلّم البالد إليـهمـا. وذكر ابن العـماد األصـبهـاني أن هذه اOرأة
وذكـرها بإسم "رحـيـمـه" قابـلت الوزير نظام اOلك الطوسي� وزير الـسلطان آلب أرسـالن السلجـوقي� Oا
قدم الـى فارقN سنة (٤٦٣هـ = ١٠٧١م). وقـال لها الوزير وقـد بلغتـه شهـرتها: أنت ألسـت رحيـمة?
فأجابته على الفور: بل األمَة اOرحومة. ففرح بجرأتها األدبية وحاضر بديهتها(١٤)� وعبارته تدل على

ان خبر قابلية هذه اOرأة قد وصل إليه سابقاً.
وقـد وصل إلينا من عادات اOرأة في العـهد الـدوستكي عـادة جتمـيل النساء في حـفالت الزفـاف من
قـبل إمرأة ¢تـهنة خـاصـة تدعى (ماشطة). وقـد ذكـر ذلك أبو العـالء اOعرّي حN قـال بأنه: "كـانت في

(١٠) الفارقي� ص١٩١-١٩٢.
(١١) نفس اOصدر.

(١٢) نفس اOصدر� ص٢٧٣.
(١٣) إبن األثير� الكامل� ج�١٠ ص٨٨.

(١٤) عماد الدين األصبهاني� خريدة القصر� ج�٢ ص٣٤٩. الفارقي� ص�٢٠٦ ٢٠٨.
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مـدينة آمـد (دياربكر) في زمنـه إمـرأة مقـينـة ماشـطة �تـهن تزيN النسـاء في األعـراس. وكـانت زوجـة
رجل أعمى ينجم للناس وكان لهذه اOرأة ذوق أدبي في معرفة أوزان الشعر وحينما يخلُّ زوجها بأبيات

شعرية كانت حتس بذلك وتنبهه وحتدث بينهما مناقشة"(١٥).

5U�:UM*«Ë œUO_«

كان الشعب في البالد الدوستكية يحتفل كبـاقي الشعوب باألعياد واOناسبات الدينية. وكان سكان
فارقN يخرجون في العـيد للنزهة الى خارج اOدينة كما هو معلوم مـن (الفارقي� ص٦٨). ويحتمل أن
هذه العـادة كـانـت عـامـة في اOدن األخـرى أيضـاً. و¢ا يـتـوقع أن اإلحـتـفـال بعـيـد نـوروز كـان يقـام في
كُــردســتــان على النطاقـN الرســمي والشــعــبي� وذلك أن الدول اإلســالمــيــة كــانت حتــتـفـل به آنذاك.
NؤرخOصـادر التـاريخـيـة� حـتى أن اOولإلحـتـفـال بعـيـد نوروز في الدولة العـبـاسـيـة حـديث طويل في ا
إعـتبـروا هدايا نوروز الـكثيـرة الى اخلليـفـة من جـملة اOصـادر اOالية. ومـن اOعلوم أن الدولة العـبـاسيـة
إتخذت عيد النوروز بدايةً للسنة اOالية� وكانت تسك النقـود في نوروز وكذلك في عيد (مهرجان) في
بداية اخلـريف� حـينمـا كـانت الدولة حتـتفل باOـهرجـان أيضـاً. وكـانت الدولة الفـاطمـية فـي مصـر أيضـاً
حتتـفل بنوروز� وإسـتمر هذا عـيداً كـبيـراً معـروفاً في مـصر الى أن ألغـاه اOلك الظاهر برقوق في الـقرن

الرابع عشر(١٦).
وعلى األغلب فـإن الدولة الدوستكيـة� التي كانت تقـتبس النظم اOدنيـة والعسكرية من دول عـصرها
والسيـما الدولتN العـباسيـة والفاطميـة� إقتدت بهـما في اإلحـتفال بهـذين العيدين عـلى نطاق رسمي�
علمـاً بأن نوروز ظل مسـتمـراً في كُردسـتان الى اآلن. وقـد ذكر العـالم واOفكر الشاعـر الكُردي أحـمدى
Nخـانى بأن أمراء بوتان مع سكان اجلـزيرة كـانوا يحتـفلون به. وقـد حدث في يوم نوروز اللقـاء األول ب

(s�“Ë ÂW4) وذلك في القرن اخلامس عشر اOيالدي� فإلتهب بينهما احلب الصادق(١٧).
(١٥) اOعري� رسالة الغفران� ص٥٧٢. النسخة التي حققتهـا الدكتورة بنت الشاطيء� وفيها زيادة حوالي ثالث صفحات
على النسـخة التي حـقـقهـا ونشرها كـامل گيـالني وتبـدأ الزيادة بالعبـارة التـالية"وحـدث رجل ضرير من أهل آمـد…" أي
بقصـة اOاشطة وزوجهـا� علماً إن اOعرّي ألّف رسـالة الغفران فـي أواسط العهد الدوسـتكي دفاعاً عن وزيـرها أبي القاسم

اOغربي كما سيأتي في موضوع احلياة الثقافية.
(١٦) آدم متز� احلضارة اإلسالمية� ج�١ ص٢٨٩.

�d?O ١٩٦٨. علمـاً إن ذلك كـان في سنة (٨٥٤هـ = ١٤٥٠م) أوËW! (١٧) أحـمـد خـانى� مــه م وزين� ص٥٢-٥٤ طبـعـة
التي قبلها� حـيث أن العاشقv4W4 N ئاالن واألميـرة زين توفيا في السنة اOذكـورة� حسبمـا هو مكتوب على شاهد قـبر
زين. وقد بقي لقبـرها شاهد واحد كُتب عليه مـا يلي حسبما قـرأته: "توفيت في سنة أربعة وخمسN وثمـا�ائة رحمة الله
عليها وعلى جمـيع اOسلمN". وقد ذكرنا التاريخ في كتابنا ديوانـا كرماجني (ص١٤٥-١٦٠). هذا وأشار الى النوروز

أيضاً الشاعر الكُردي مالي جزيري الذي عاش ما بN القرنN ١٦ و١٧ اOيالديN وقد قال:
W‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡�œ U‡‡‡Ñ«œ íO�œ rz«œ     W�œ ôUIO$ Ë—U� ËWz

Ã«dO$ ËWz X'K! u� v)�…Ë    W�œ ôU$ —W$ Ë “˘—ËW�

راجع ديوانه� ص٥٨ طبعة هه ولير١٩٦٤. وقد ورد ذكر نوروز أيضاً في دعوة األطباء للطبيب بن بطالن� وقد ألفه لألمير
الدوستكي نصرالدولة. ولكن هذا ال يكون دليالً قاطعاً على إحتفال الدولة به. راجع مقدمة دعوة األطباء.
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ومعروف أن الكُرد يعتـبرون نوروز اآلن عيدهم القومي� حيث ذكر اOؤرخـون أن كاوة احلداد الذي قاد
الثــورة على اOلك (اOيــدي) الضــحـاك في احلــادي والعـشــرين من آذار كــان كـرديـاً. ولكن ذلك غـيــر
صحـيح. إذ ليس لنوروز أي عالقـة بالضحـاك (أزي دهاك - أستيـاك) بن كيـخسرو آخـر ملوك الدولة
w�U?�…—«ËWM|u?�) يـدية الكُردية وليس لكاوه أي وجود. وقـد صحـحنا هذا اخلطأ التـأريخي في كتـابناOا
�s|—u$ w). واإلحتفال بنوروز إحتفال بسقوط الدولة الكُردية (دولة ماد)� وعيد نوروز إ�اU� W� Èu�

هو عيد الربيع فقط.
وبصـدد اإلحـتفـال باألعـيـاد الدينية ذكـر الفـارقي أن نصـرالدولة جلس لهناء العـيـد على التـخت في
اليـوم الرابع من عـيـد األضحى لسنـة (٤٠٣هـ = ١٠١٣م) وحضـر الشـعـراء والقراء� وجـلس على �ينه
مندوبا اخلليفـة العباسي واOلك البـويهي وعلى شماله مندوب اإلمـبراطور البيـزنطي� وكان يوماً عظيـماً
وعيـداً مشـهوداً(١٨). ومـعلوم إن مهـمـة الشعـراء كـانت إلقاء الـقصـائد في مـدح األميـر بهـذه اOناسبـة

ومهمة القرّاء قراءة آيات من القرآن واألناشيد الدينية. 
وكان للمسيحيN في كُردستان أعياد ومناسبات دينية يحتفلون بها ويحضرها اOسلمون أيضاً� مثل
عيـد (دير مرقومـا) القريب من فـارقN. وقد ذكر الشـابشتي اOتوفي في العـهد الدوسـتكي بأن: "لهذا

الدير عيداً يحتفل به الناس ويقصده أهل البطالة واخلالعة للشرب فيه"(١٩).
وكان لدير الكَلِب أيضاً عـيد في يوم معلوم من السنة� وكان اOسلمون من الرجال والـنساء يشاركون
فيه اOسـيحيN لإلحتفال ويسـتمتعون باألغـاني واOالهي� على ما ذكره العمري في (مـسالك األبصار�
ج�١ ص٢٥٤). وذكــره الشــابـشــتي في (الديارات� ص٢٦٢)� واOـقــدسي في (أحــسن الـتــقــاســيم�
ص١٤٦) وغـــيــــرهم. ويعــــود الدير الـى مـــا قـــبـل اإلســـالم ويســــمى اآلن بـ(ديـر مـــار ياقــــو)� وفي
١٩٩٥/٦/٢٣ إكـتـشـفـتـه في قـرية (ñ??�W?�W??1)� الواقـعـة في اجلـبل األبيـض �سـافـة حـوالي عـشـرين
كـيلومـتراً أو أكـثـر شـمال غـرب دهوك. فـصـورت آثاره وعشـرات من الصـوامع والكهـوف اOنحـوتة في
الصخـور� بينما كان مكانه مجـهوالً للمؤرخN اOعـاصرين. ويعد (دير الكلب) بصوامـعه من أهم أديرة

كُردستان وسأنشر بحثاً بخصوصه.
ومن اOناســبـات األخـرى تنصـيب األمــيـر الدوسـتكي في إحــتـفـال يحـضـره األمــراء والقـادة ورؤسـاء
العـشـائر والشـعـراء واOنجـمـون ووجـهـاء العـاصـمـة إضـافـة الى الـقـاضي والشـهـود� أي هيـئـة احملكمـة
الشرعية أي القضاء إضافة الى العلمـاء. وكان الوزير يخلع على األمير اOالبس الرسمية ويقبل األرض

بN يديه ويخاطبه باإلمارة� أي يعلن تأميره� ثم يبدأ الشعراء والقرّاء بقراءة أشعار وأناشيد التهنئة.
أما العزاء �ناسـبة وفاة األمير� فكان يعلن عنه الوزير وسط اجلـماهير التي حتضرت مراسم التـأمير.
فـيبـدأ بشق ثيـابه ونشـر عمـامـته والـبكاء� كمـا يخلع األمـيـر اجلديد مـالبسـه الرسمـيـة بعـد ساعـة من

لبسها� ويلبس ثياب العزاء ويجلس على األرض ويبدأ القرّاء بقراءة اOراثي.
(١٨) الفارقي� ص١٠٨ و١٠٩ و١١٠.

(١٩) راجع الشابشتي� الديارات: دير برقوما.
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لقد أعطانا الفـارقي صورة صادقـة عن تنصيب األمـير نظام الدين واألميـر منصور� كمـا أعطانا صورة
عن تنصـيب نصـرالدولـة وكـذا عن العـزاء بوفـاة األخـيـر ونظام الدين(٢٠). ويظهـر لي إن الضـرب على
الصدور وخاصة من قبل النسـاء بصورة جماعية لم يكن شائعاً في كُـردستان الوسطى في ذلك العصر�
حــتى إن الكُرد ينســبـون هذا الـنوع الى العــرب ويسـمــونه "�??ÊU�…—W??- U?MO"� ولكنه إنـتـشــر بN الكُرد
اجملـاورين لهم فـي كُـردسـتـان العـراق� مـثل كُـرد مندلـي وخـانقN. وهذا النوع من العــزاء �ناسـبـة وفـاة
األمـراء إنتــشـر في لورسـتــان من كُـردسـتـان إيـران منذ قـرون. وقـد ذكــر إبن بطوطة في القــرن الثـامن
الهجري (القـرن الرابع عشر اOيالدي) صـورة حية للعزاء �ناسبـة وفاة إبن األمير الكُردي أفـراسياب بن

السلطان أحمد� وذلك �دينة (إيذج) عاصمة لورستان وكان إبن بطوطة حاضراً فيه(٢١).
وكان من اOناسـبات اOسرّة السفـر الى قلعة !ŒU�W ومدينة النصـرية. كان األمير ¢هد الـدولة قد إتخذ
قلعة !ŒU�W (عـقاق� أتاق� إيتـاخ)(٢٢) مـربعـاً له. إذ كـان يسـافر في الـربيع مع حـاشيـتـه وبني عـمـه

(٢٠) الفارقي� ص�٩٥ �١٧٨ ٢٠٢. وراجع ايضاً األعالق اخلطيرة ورقة ٩٣.
(٢١) رحلة إبن بطوطة� ص١٩٦. أضـاف إنه رأي الناس فرقـتN في العـزاء البسN جالل الدواب والتـالبيس جاعلN فـوق
رؤوسهم الـتراب والت½� وهم يضـربون على صدورهم تزحف فـرقة الى أخـرى. وأما القـضاة واخلطبـاء واألشراف� فعلـيهم
ثياب خـام غليظ غير مـحكمة اخليـاطة يلبسـونها مقلوبة ويسـتمر العـزاء أربعN يوماً. وقال إنه لـم يشهد منظراً فظيـعاً

مثل هذا العزاء علماً أن ذلك كان سنة (١٣٢٩م). تقع إيذج (إيذه ج) في شرق مسجد سليمان.
(٢٢) تقع !ŒU�W في جنوب شرق مدينة جلى �سافـة حوالي (١٣) كلم ويسميها الكُرد اآلن ايتاخ. وهي قرية جـميلة واقعة
في أحـضـان جــبل والقلعـة تقـع فـوق اجلـبل. وفي ايتـاخ مــسـجـد ومنارة أثريN يـعـودان الى العـهـد األرتقـي. أمـا تاريخ
القلعة� فيرتقي الى العهد الروماني على ما في كتاب (�Butun Cebheleri Diarbakir ص٦٦ باللغة التركية واإلنگليزية
لعـادل تكN). راجع أيضـاً شـوكت بيـسـان أوغلو: Diarbakir ص٢١٨. وقد حـدد لي مكان !ŒU�W الشـاب اOثقف (مـال
خـالد جلى). أمـا 'v (ليـجـه)� فـمـدينة نفـوسـهـا كـان في سـنة ١٩٧١ (٨١٩٠) نسـمـة� وهي مـركـز قـضـاء يبـعـد عن
دياربكر �سـافـة حـوالي (٩٥) كلـم من جـهة الـشـرق. وفي هذا القـضـاء آثار تاريخـيـة مـهـمـة منهـا مـدينة (دقـيـانوس)
وتشـاهد خرائبـها في (فـيس) بN دياربكر وليـجـه. وكهف برليـان في قضـاء 'v (ليجـه) يضم آثاراً آشورية. ولكن ¢ا
يؤسف له أن مدينة 'v قد أصـيبت يوم الـسبت اOصـادف ٦ أيلول ١٩٧٥ بزلزال عنيف دمرها� وبلـغ عدد القتـلى فيـها
أكـثـر من ألف شـخص. ويـقـال أنه بلغ عـددهم مـا يقـارب الـ(٣) االف شـخص. وفي الـواحـد والعـشـرين من آب ١٩٧٧
سـافـرت مـن دياربكر الى !O ŒU�Wشـاهدتـهـا وتصـويرها� وهي تـقع في شـرق مـدينـة دياربكر �سـافـة حــوالي (٩٥) كلم
ويسميـها الكُرد (أنتاخ) وإيتاخ. تقع القـرية في أحضان جبل غـير عال� وكانت تعيش فـيها ثالثN أسرة� وأمـامها واد
فسيح فيه ينبوعـان قليلي اOاء ولذلك حُفرت في القرية آبار وبساتينها قليلة. أما القلعة� فـعبارة عن سنام صخري حاد
وضيق جداً فوق القرية� ولكنـه حصN جداً وعليه آثار أبنية قليلة وحوض ماء� ويحتمـل وجود حوضN آخرين مطمورين
حتت التراب� إال أن ميـاههما التكفي Oئات اOقاتلN إن حـوصروا مدة طويلة. والقلعة ليست كـبيرة ولضيق مساحـتها ال
تسع مقاتلN كثيرين. و�كن من القلعة مـشاهدة منطقة واسعة من اجلبال ومن مدينة 'v سهلها (سهل �vM�W4U)� الذي
ينتهي من الشمـال بجبل القلعة. وبالنسبـة للنزهة تتمتع !ŒU�W �وقع خالب وكانت إبان العهـد اإلسالمي مدينة� وكذلك
في العهـدين الدوستكي واألرتقي. وقـد شيّد فيـها أميـر أرتقي لعله جنم الدين ألبي بن حسـام الدين �رتاش� الذي حكم
من (٥٤٧-٥٧٢هـ)� منـارة مـربعــة جـمــيلة ال زالت بـاقـيــة حـتى اآلن. وكــانت !ŒU�W مـركــز تلك اOنطـقـة في العــهـود
اOذكورة. وفي كتاب (فـتوح الشام� للواقدي� ب�٢ ص١٦٥-١٦٨) أن: "عياض بن غنم بعـد فتح مدينة آمد سنة ١٨
هـ توجه بجيشه لفتح قلعة !ŒU�W¨ وكان أميرها اOتحصن بالقلعة (يانس بن كليوس)� وهو مسيحي تابع للروم قد جمع
رجـال القرى اجملـاورة في بلدة !ŒU�W إسـتعـداداً للقـتال. وكـان عنده مـجانيق وعـرادات وحتـدى عيـاض بأنه لن يسـتطيع
اإلستـيالء على !ŒU�W حتـى إذا حاول ذلك مـدة سنة. ولكن زوجتـه (ميـرونه) سبطة (يريول بن كـالوص)� أميـر (قلپ)
و(احلـصن احلـديد)� وقــعت في يد رجـال عـيـاض أثنـاء عـودتهـا من عند جـدهـا وكـانت في غـاية اجلـمـال� فــجـزع لهـا=
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إليها� ليـقضي فيهـا أحلى األيام بN اOروج واOناظر الطبيعيـة اخلالبة مالزماً الصيـد والشرب هناك في
ضيافة حاجبه شيروه� الى أن أغتيل فيها بيده(٢٣).

أما نصـرالدولة فلم يتـخذ من !ŒU�W مـربعاً له بـسبب تلك الذكـرى األليـمـة� أي ذكرى مـقـتل أخيـه.
ففكر في إخـتيار مـوقع آخر �تاز بحلـته القشـيبة أيام الربيع. فـإختار مـوقعاً على الضـفة الشرقـية من
نهـر باطمـان الكبـيـر� وبنى فـيـه مـدينة بـإسم (النصـرية) تضم القـصـور واألسـواق والبـسـاتN وأحـواض
اOيـاه. فكان نصـرالـدولة يسـافـر في فـصل الربيع سنـوياً إليـهـا مع نسـائه وجـواريه ومـغنـيـاته وغلمـانه
وأوالده وبني عمه وحراسه. وكـان يسافر معه وزيره وكتابه وكبار الشخـصيات. كانت (النصرية) لذلك
عاصـمته الربيعـية� وكان يجعـل اOسافة بينها وبN فـارقN أربعة أيام� رغم كونهـا حوالي (٢٥) كلم�
وذلك ألنهم كانوا ينتـقلون من بقعة الى بقـعة ويقيـمون في الفنادق والبنايات� التي شيـدها نصرالدولة
في الطريق� ليـتـمـتعـوا �ناظر الطـبيـعـة واOروج اخلـضراء. وكـانوا يقـيـمون بـاOدينة في فـصل الربيع ثم

يعودون الى فارقN. ولهذا كانت السفرة الى العاصمة الربيعية من أجمل اOناسبات(٢٤).
أما فـيما يتـعلق باأللعاب� فلم يصل إلينـا سوى لعبـة الشطرجن وكانت لعـبة معـروفة في كُردسـتان.
وقـد ذكر الفـارقي حـادثة لعـبة الـشطرجن بN عارض اجلـيش (أبي احلكيـم) وأحد خـدم نصـرالدولة التي

كادت أن تؤدي الى كارثة(٢٥).
الشك بأنه كـانت هناك في كُردسـتان ألعـاب أخـرى كالنرد(كـوك) وسبـاق اخليل� ومـازال النرد لعبـة
Nشـعبـية شـائعـة دخلت كُردسـتـان على أغلب اإلحـتمـاالت قبل اإلسـالم. وكـان الصيـد كـذلك شائعـاً ب
الكُرد منذ آالف السنN لكثرة احليوانات البرية في كُردستان� وأهمها بالنسبة للصياد األروية أي اOعز
اجلـبلي (wÑu??� È“WÄ)� والذي توجــد له صـورة منـحـوتة في كــهف (گـوندك)� الـواقع في شـرقي قــرية
شـوش الشـهـيـرة فـي منطقـة (Èd??�Uz) في كُـردسـتـان الـعـراق. ويرجح علمـاء اآلثار أن مـشــهـد الصـيـد

اOنحوت هناك يرجع الى أواخر األلف الثالث قبل اOيالد(٢٦).
وال يزال هذا احلــيـوان مـوجــوداً في اOناطق اجلـبلـيـة من كُـردســتـان� وكـان يتـم إصطيـاده في العــهـد
الدوستكي بالسـهام وبالشبكة التي �دونها في األوديـة الضيقة. وقد شـاهد أسامة بن منقذ الـصيد في

=(يانس). فطلب من عيـاض إرسال سبـعة من رجاله إليـه للتفاوض لعله يكون بينـهم خالد بن الوليد. فـأرسلهم وعندما
دخلوا القلعـة وإستـقبلهم يـانس قتله خـالد رأساً ألنه توقع أن يانس يـقبض عليـهم كرهائن. وحـدث قتـال وأرسل عيـاض
ŒU�W! مع مـائة رجل حلـمـاية (ًاOسـا) أربعـمـائة من رجـاله لنجـدة خالـد و�كنوا من اإلسـتيـالء على القـلعة� وأبـقى مواله
�œ—u�œ Í˛ï$?(U�U باكوردا� ص٨٠٦-٨٢٧) معلومات مـفصلة بخصوصï?O�—Wz v�W)?�WÖ) ورجع. وفي كتابنا اخملطوط

.ŒU�W!

(٢٣) أنظر ص١٤٧ من اجلزء األول من كتابنا هذا.
(٢٤) راجع موضوع اآلثار العمرانية.

(٢٥) راجع مـوضـوع: وزارة إبن جهـيـر� ص٢٢٤ من اجلـزء األول. والفـارقي� ص١٤٦-١٤٨. ومـوضوع اجلـيش من اجلـزء
الثاني.

(٢٦) طه باقر وفؤاد سفر� اOرشد الى مواطن اآلثار واحلضارة� الرحلة الثالثة� ص٤٥.
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جبال (حصن كيـفا) الواقعة في منطقة ماردين وجنوب دياربكر� حينما خـرج للصيد مع األمير األرتقي
قـره أرسالن بعـد مـرور نصف قـرن على إنتـهاء العـهـد الدوسـتكي. وقال إبن مـنقذ إن الصـيـادين هناك
�دون شباكاً في األودية ويطردون اOاعز فتقع في تلك الشـباك� وهي كثيرة عندهم وسهلة اOنال وكذلك
األرانب. وذكـر إبن اOنقـذ من طيـور الصـيـد في تـلك البـقـعـة من البـالد الكُردية احلـجل (�?ËW) والزرخ

والدراج وطير اOاء الذي يالزم نهر دجلة(٢٧).
أمـا الغزالن فكانت تكثـر في السـهول الكُردية آنذاك� ولكنهـا قليلة اآلن وتكاد تنقـرض� كمـا قلّت
أعـداد اOاعـز اجلبلي لـكثرة صـيـده من قـبل الصيـادين. وإنقـرض كـذلك األسـد� الذي كان مـوجـوداً في
العـصر الـدوستكي. وقـد روى لنا التـاريخ أن األمـير الكُـردي بدر بن حسنـويه كان شـجـاعاً قـوياً يقـتل
األسد بيده� وأنه أخـذ يتحذر من قوة وشجـاعة إبنه (هالل)� حينما قـتل أسداً وكانا قد خرجـا معاً الى

الصيد(٢٨).
وكان األمـير نصـرالدولة يخرج في أكثـر األيام للصيـد Oدة حوالي سـاعتN(٢٩) تسليةً وتريضاً. ومع
حبـه للصيـد فإنه كـان �نع الناس من صـيد الطيـور التي كانت تضطر في فـصل الشتـاء� حينمـا تغطي
الثلوج األرض� الى النزول الى القـرى فـيصطادها النـاس. ومع هذا فإنه كـان يأمـر بإلقاء احلب لهـا من

ŒU� t�

(٢٧) أسامة بن منقذ� كتاب اإلعتبار� ص١٩٦.
(٢٨) إبن األثير� الكامل� ج�٧ ص٢٤٧.

(٢٩) الفارقي� ص١٧٠. راجع اجلزء األول من الدولة الدوستكية: موضوع برنامج نصرالدولة اليومي� ص٢٤٦.
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.(٣٠)NؤرخOمخازن احلبوب العائدة للدولة (فكانت في ضيافته طوال الشتاء) على ما ذكره بعض ا
أما ¢هـد الدولة� فكان هو اآلخـر يحب الصيـد و�ارسه والسـيمـا حينمـا كان يسافـر الى !(?�ŒU وعند
رجوعه من الـصيد كان يتقـدمه فرّاشه (مـشرق) ويأمر احلراس بفـتح باب اOدينة ألنه أمرهم بعدم فـتحه
ألية جماعة مسلحة أثناء خـروجه للصيد� إال إذا رآوا وجه فراشه (مشرق). ولهذا إقـتاده شيروه حينما
إغـتــال األمـيــر ¢هـد الـدولة� فـوجــده حـراس باب فــارقN وفـتــحـوه� ثم شــعـروا باخلــدعـة Oا لم يـجـدوا

األمير(٣١).
والنثــار كـان عــادة في كُـردســتـان الوسـطى في العـهــد الدوســتكي في مناســبـات الزفــاف وزيارات
األمراء� حـيث كانوا ينثـرون النقود على الـعروس وعلى األميـر. وقد إلتـجأ عـبد البـر الى النثار كـجزء
من خطتـه في إغتـيال األمـير حـسن (أبي علي) حيث نـثر عليـه كمـية من الدنانيـر وصوبهـا الى وجهـه

بقوة فغطى األخير وجهه بكمه فناوشوه عندئذ بالطعن� وذلك عند دخوله مدينة دياربكر(٣٢).
ومازال النثار في الزفاف عادة جـارية في كُردستان الى اليوم. أما إستقبال الضـيوف وإحترامهم فإن
إكـرام الضـيف من إحـدى اخلـصـال البـارزة للكُرد كـمـا أكـد علـيـه اOؤرخـون. وكـان اOلوك الدوسـتكيـون
يحـترمون الـضيف ويوفـرون له طيب اإلقامـة في بالدهم� وكانوا يسـتقـبلون الوفود الرسـميـة بأنفسـهم.
حـيث كــان األمـيـر يخــرج مع الوزير وكـبــار رجـال الدولة الى خــارج اOدينة إلسـتــقـبـالهــا� كـإسـتـقــبـال
نصـرالدولة في اليوم الثـالث من عيـد األضحى سنة (٤٠٣هـ) لوفـود الدول الكبـرى الثالث: العـباسـية

والفاطمية والبيزنطية(٣٣).
وقـد خـرج نصرالدولة بـنفسـه أيضـاً إلسـتـقبـال السـيـدة أم اخلليـفة العـبـاسي (القـائم بأمـر الله) وإبنه
(الذخـيـرة) ومـن مـعـهـمـا� وذلك أثنـاء قـدومـهم الى الدولة الـدوسـتكيـة كـالجـئـN في سنة (٤٥٠هـ =

١٠٥٨م)� بسبب إحتالل أبي احلارث البساسيري لبغداد وبالغ نصرالدولة في إحترامهم(٣٤).
ووفر أيضاً طيب اإلقامة في بالده للملك العزيز البويهي اOلتجيء إليه وأنفق عليه أكثر من عشرين

ألف دينار(٣٥).
ومـا إحـتـرام نظام الدين لألمـيـر الكُـردي أبي الهـيـجـاء أمـيـر أربيل إال مـثـال بارز إلحـتـرام الضـيف

وتقديره(٣٦).

(٣٠) إبن األثير� الكامل� ج�١٠ ص١٨. إبن كثـير� البداية وال نهاية� ج�١٢ ص٨٧. اخلزرجي� اOسجـد اOسبوك� ورقة
٢٨ مخطوطة.

(٣١) أنظر اجلزء األول� ص١٥٦.
(٣٢) الفارقي� ص٧٦-٧٧. إبن األثير� الكامل� ج�٩ ص٢٥. وفيه نثروا عليه الدراهم.

(٣٣) الفارقي� ص١٠٩-١١٠.
(٣٤) راجع اجلزء األول� ص٢٣٤. والفارقي� ص١٥٣.

(٣٥) التفصيل في اجلزء األول� ص٢٣٢-٢٣٣.
(٣٦) أسامة بن منقذ� كتاب اإلعتبار� ص٨٧-٨٨. راجع التفصيل في موضوع الزراعة االتي.
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أما األمـير منصور� فكان من عـادته أن اليستقبـل شاعراً قدم إليـه إال في اليوم الثالث من قـدومه�
و�هله حـتى يجـمع قـريحـتـه ويؤلف قـصـيـدته في مـدحه. وقـد حـدثت له قـصـة طريفـة مع شـاعـر يدعى

بالغسّاني(٣٧).
أخيراً أعتذر للقراء إن الحظوا عـدم تطرقنا الى أمور حساسة بالنسبة للحياة اإلجتمـاعية وليصفحوا

بسبب عدم احلصول على معلومات بصددها.

WKOL'« ÊuMH�«

بلغ الغناء والرقص واOوسيقي والتمثيل من (الفنون اجلميلة) درجة عالية في كُردستان الوسطى� أو
في البـالط الدوســتكي� وذلك بسـبب إهتــمـام الدولة بهـا وخـاصــة في عـهـد نصـرالدولة. وهـو إهتـمـام
إقتـضاه الرخـاء واإلزدهار في البالد واOيل الى التـرف. حيث ذكـر اOؤرخون بأن نصـرالدولة� الذي تربع
على كرسي احلكم مدة (٥٢) عـاماً� إشترى من اOغنيات والراقصـات وأهل الطرب من اجلواري بأثمان
عالـية بلغت آالف الدنانيـر. فقـد إشتـرى إحدى اOغنيـات �بلغ أربعة عـشر ألف دينار. وكـان في بالطه
من "اآلالت" (أي اآلالت اOوسـيــقـيـة ووسـائـل التـمـثـيـل والزينة) مـا يزيد قــيـمـتـهــا عن (٢٠٠) ألف
دينار(١)� أي مــا يعــادل حــوالى عــشـرة مــاليN ديـنار في الوقت احلــاضــر. وذكــر الفــارقي بأنه كــان
لنصرالدولة: "من اOغنـيات والرقاصات والعـماالت وأصحـاب سائر اOالهي (كاOوسـيقى والتمثـيل) ما
لم يكن لسـواه من سـائر اOلوك والسـالطN وكلما سـمع بجـارية مليـحة أو مـغنيـة مليحـة نفـذ وبالغ في
مشتراها ووزن أضعاف قيمتها… وكـان رسمه أن يجلس للجند والعساكر يوماً يأكل ويشرب معهم الى
الليل ويجـلس يومـاً لبني عـمــه وأوالده وأقـاربه وخـاصـتـه فـيـأكـل مـعـهم ويشـرب الى اللـيل ثم يخـرج

للمغنيات والرقاصات وجماعة أصحاب اOالهي… ويرقصون ويلعبون بسائر اOالهي…"(٢).
.(٣)ŒU?)! ـغنون في سفـراته الىOوكـان ¢هد الدولة األمـيـر سعـيد يحب الغـناء أيضاً� وكـان يالزمه ا
وكـان الغناء يلقى تشـجيـعاً كـبيـراً من أحد أكـبـر قضـاة الدولة وأعالهم منـزلة� وهو القاضي حـسN بن
سلمـه اOالكي� الذي كـان قاضـياً للـعاصـمة فـارقN ودياربكر في وقت واحـد. وكـان هذا القاضي يأخـذ

.(٤)NدينتOا Nأثناء تنقله ب NغنOمعه ا

(٣٧) ياقوت احلموي� معجم األدباء� ج�٣ ص٤٧-٥٤. أنظر اجلزء األول� ص٢٣٦-٢٣٧.
(١)راجع إبـن اجلـــوزي� اOـنتـظم� ج�٨ ص٢٢٢. إبن األثـيـــر� الـكامـل� ج�١٠ ص٢٦ حـــوادث سـنة ٤٥٣هـ. أبـو الفــــدا�
اخملـتصـر في أخبـار البشـر� ج�٢ ص١٨٩. إبن كثـير� البـداية والنهـاية� ج١٢ ص٨٧. إبن الوردي� تاريخ إبن الوردي�
ج�١ ص٣٦٧. اخلـزرجي� العـسـجـد اOسـبـوك� ورقـة ٢٨. إبن خلدون� العـبـر� ج�٤ ص٣١٩. بدرالـدين العـيني السـيف
اOهند فـي سـيـرة اOـلك اOؤيد� ص٧٦. راجع أيضــاً اجلـزء األول من الدولة الـدوسـتكيــة �٢٤٦ �٢٤٧ �٢٦٣ ٢٦٧ التي

تضم التفاصيل واOقتطفات من اOصادر اOذكورة.
(٢) الفارقي� ص١٧٠. ذكرنا التفاصيل في اجلزء األول.

(٣) نفس اOصدر� ص٨٩.
(٤) راجع التفصيل في موضوع القضاء.
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و�ا أن اOغنيات واجلـواري والراقصات قـد عشن في بالد مخـتلفة مع إنتمـائهن الى أكثر من جنسـية
واحدة� فـنظن أن الغناء في العهـد الدوستكـي كان بلغـات مخـتلفة وأهمـها الغناء العـربي وكذلـك شأن
الرقص والتـمـثيل. أمـا الغناء الكُردي فكـان هو اOنتشـر في كُـردسـتان� ولكن لـم يصل الينا شيء عن
األغــاني والرقــصــات الشــعــبــيــة الكُردية� أو عن أغــاني ورقــصــات القــومــيــات األخــرى في البــالد
الدوستكية. وال أستبـعد العثور على أغانٍ وقصص فولكلورية �تد جـذورها الى العهد الدوستكي� إذا
ما بُحث عنها بدقـة في مناطق فارقN ودياربكر� مثل قصة زمـبيل فروش وقصة زواج األميـر أحمد بن
نظام الدين في األسر(٥). فـالقصـة األولى تعود الى الـعهـد الدوستكي� أمـا الثـانية فـإنها وإن وقـعت

بعدها إال أنها تعد جزءً من التاريخ الدوستكي. 
أما اOـوسيقـي� فقد كـانت مالزمـة للغناء وحظيت باإلهتـمام هي األخـرى. والشك بأن نصرالدولـة قد
إشـترى كـثـيراً من اآلالت اOوسـيـقيـة اخملتلـفة اOعـروفة آنـذاك� كالعـود� والطنبـور� والصنج� والرباب�
واألوعـر� والقـانون� والناي (شـمشـال - بلور). واآللة األخـيـرة� التي تعـد من أقـدم اآلالت اOوسـيقـيـة
ذات الثقوب� عـرفتها أغلب اOدنيـات القد�ة(٦)� وكانت موجـودة في كُردستان قبل العـهد الدوستكي
�ئـات بل بآالف السـنN. وال يزال الكُرد يعـتـبـرونه آلـتـهم اOوسـيـقـيـة الشـعـبـيـة. أمــا العـود تلك اآللة
الشـرقيـة القـد�ة اOعـروفة لدى اOصـريN القـدمـاء واآلشوريN والفـرس والصـيني�N فـقد كـان من اآلالت
اOوســيــقـيــة اOوجــودة في كُــردســتـان فـي العـصــر الدوســتكي وقــبله. ويـرى بعض البــاحــثN من ذوي
اإلختـصاص في اOوسيـقى القد�ة� بأن العود من إخـتراع احلوريN سكان كُـردستان القـدامى وإنتقل من
كُردسـتان الى العـراق وغيـره. وإستندوا في رأيـهم هذا الى آثار آللة العود Á إكـتشـافهـا في كُردسـتان
تعـود للحوري�N مـنها لوحـة طينيـة عليهـا رسم عـازف على عـود وقد أمـسك عوده بـشكل أفقي. لقـد
إكتشفت هذه اللوحة في (نوزي) القريبة من كركوك� التي كانت عاصمة إقليمية للحوريN في أواسط
األلف الثاني قـبل اOيالد. ولكن الدكـتور صبـحي أنور رشيد أثبت بـأن العود في العراق كـان أقدم من

العهد احلوري(٧).
وقد ورد نص تاريخي حـول كون العود من اآلالت اOـوسيقيـة في كُردسـتان في العهـد الدوستكي من
قبل الفارقي. فقد ذكر بأنه قدمت من مصر الى فارقN مـغنية مع أستاذ لها يسمى فرج: "لم ير مثلها
في احلـسن واجلمال وال مـثل صناعـتها الـغناء بالعود". وقـد إستـهامهـا نصر الدولـة  وتزوجها� وكـانت
تعرف بالفرجية(٨). والشك أن اآلالت اOوسيقيـة اOذكورة كلها أو بعضها أو أكثر منهـا كانت موجودة
في البـالد الدوستـكية إضـافـة الى اآلالت ووسائل التـمـثيل� التي كـان يسـتعـملهـا اOمـثلون "أصحـاب

(٥) راجع موضوع الطب: تأسيس مستشفى فارقN: احلاشية.
(٦) يوسف زكريا� اOوسيقى العربية� ص٣١.

(٧) صبحي أنور رشيد� اآلالت اOوسيقية في العصور اإلسالمية� ص٥٢.
(٨) في رأي البروفيسور شتـاور أستاذ اOوسيقى بأOانيا والباحث في تاريخ اآلالت اOوسيقـية القد�ة في الشرق القد¦� أن
العـود من إختـراع احلوريـN وتبعـه تلميـذه آيجن في ذلك باإلسـتناد الى آثار العـود اOكتـشفـة العائدة لهـم في منطقتـهم
اOمتـدة من بحيرة وان حـتى شمال العـراق حسب حتديده. والتـفاصيل في تاريخ اآلالت اOوسـيقيـة للدكتور صـبحي أنور.
وراجع أيضاً كـتابه اآلالت اOوسيقـية في العصور اإلسـالمية� ص�٥١ �٥٥ �١٣٧ ١٣٨ و١٠ و ٧٣ وفيه صـورة اللوحة

اOذكورة شكل (٣٤).
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اOالهي" في ذلك العصر.
وفي رأي أن التقدم الذي حـصل في الفنون اجلميلة لم يكن تأثيره منحصـراً على البالط الدوستكي�
بل دخل الى قصور األغنيـاء في فارقN ودياربكر وغيرها� وتسـرب الى األوساط الشعبيـة وخاصة في

مجال الرقص. ولعل آثاره قد بقيت في كُردستان حتى بعد زوال البالط الدوستكي(٩).
ويشير اجلغرافي إبن سـعيد اOغربي الى إشتهار مدينة دياربكر بالفنون اجلميلة بـقوله: "إنها مشهورة
بأغنيـاء التـجار وكـثـرة اOالهي واOساحـر(١٠)". وقـد أبدى اOذكور إشـارته هذه بعـد مـرور حوالي مـائة
وستN عاماً على العهد الدوستكي. وإن تفـوق الكُرد في كُردستان تركيا اآلن في الرقص والغناء على

سائر األقاليم الكُردية� ر�ا يعود سببه الى تأثيرات العهد الدوستكي.
أما الزخرفة والنحت من الفنون اجلـميلة في الدولة الدوستكية� فلم جند لهمـا أثراً سوى ما كان على
سور دياربـكر. كما إن الزخـرفة توجـد على سور فـارقN واجلامع الكبـير في فـارقN. وكذلك على قـصر
نصـرالدولة� الذي بناه سنة (٤٠٣هـ = ١٠١٢-١٠١٣م). وقد ذكـر الفارقي في الـصفحـة (١٠٨) أنه
زوق القـصر(أي نقـشهـا بالزخـارف) وأجرى في حـيطانه وسقـوفـه الذهب� أي كانت بعض الزخـارف من

الذهب. وسيأتي البحث عنهما في موضوع فن العمارة.

ŸUD@ù«

لقـد كان اإلقطـاع موجـوداً في الدولة الدوسـتكيـة� فمـثـالً أن قرية الـعطشى� التي مـا زالت موجـودة
Nال من الفالح Nكـانت إقطاعاً إشتـراها نصرالدولة من بعض اإلقطاعـي �Nبهذا اإلسم في منطـقة فارق
وجعلها وقفاً على الفـقراء . وكذلك قرية بني نوح� التي إشتراها التاجر إبن البهـات وجعلها وقفاً على
حصون آكل واليـماني واجلاتره� كانت من األراضـي اإلقطاعية ومعروضـةً للبيع(١). أما هتاخ (أنتاخ�
عــتــاق)� فكانت إقـطاعــاً لشــيــروه أقطعــه إياها ¢ـهــد الدولة(٢)� كــمــا أعطى أخــاه األمــيـر أحــمــد
(نصـرالدولة) قـرية (سـعـرد) عـلى سـبـيل اإلقطاع(٣). وفي عـهـد نظام الديـن� كـانت (أرزن) إقطاعـاً
لألمـيـر أبي الـفـوارس أحـمـد بن شـبل بن إبـراهيم زوج األمـيـرة زبيـدة بنـت نصـرالدولة(٤). كـمـا كـانت
بدليس إقطاعاً من نظام الدين لألمـير هبة الله بن موسك بن مـحمد بن �W„(٥) الذي وكان من العائلة

(٩) الفـارقي� ص١٢٢. وفي كـتاب لألسـتـاذ محـمـد توفيـق ووردي "�اذج التراث الشـعـبي الكُردي" ذكـر ألسمـاء (٢٤)
رقصة كوردية لدى الكُرد الكرماجن. راجع ص١٣٧ منه.

(١٠) إبن سعيد اOغربي� كتاب اجلغرافيا� ١٧١.
(١) الفارقي� ص�١١٥ ١٦٧.

(٢) نفس اOصــدر� ص٨٨ ورد إسـمــه شـيـروين فـي كـتـاب األزمنـة� إليليـا برشـنايا ورقـة ٤٩ باللـغـة السـريـانيـة. نســخـة
مخطوطة محفوظ في مكتبتي.

(٣) نفس اOصدر� ص٩١.
(٤) نفس اOصدر� ١٨٠.

(٥) نفس اOصدر� ص٢٠٣.
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اOروانيـة احلاكـمة. كمـا منح نظام الدين أخـاه األميـر سعـيد إقطاعـاً كثـيرًا(٦). وهكذا أعطانا الفارقي
�اذج كافيـة من اOلكيات اإلقطاعية في كُـردستان في العهـد الدوستكي. أما طبيـعة هذا اإلقطاع� فال
بد أنها التختلف بصورة عامة عن طبيعة اإلقطاعات التي كانت موجودة في الدول اإلسالمية في ذلك

العصر. وقد كان لإلقطاع أنواع مختلفة هي:
١- إقطاع عن طريق إحـيـاء األرض اOوات: أي التي لم تُسـتـغل مطلقـاً أو إستـغلّت في زمن مـا� ومن

ثم تُركت بعده ونُسي صاحبها. وقد إختلفت اOذاهب الفقهية في �ليك هذا النوع من اإلقطاع.
٢- إقطاع إستغالل (الطعمة): وهو أن يقطع اOلك أرضاً ألمير أو غيره يستغلها مدى حياته حتى إذا

مات إسترجعت بعده..
٣- إقطاع إيغــار: وهو عـبــارة عن ضـيــعـة ¢تــازة يحـمــيـهــا اOلك من العــمـال بحــيث تُعـامل بـصـورة

إستثنائية ويُفرض عليها سنوياً مقدار معلوم يؤدى الى خزينة الدولة.
٤- اإلقطاع العسكري: كـان اإلقطاع من حيث التمليك يخـتلف بعضه عن بعض� فمن اإلقطـاعات ما
كان وراثيـاًَ ينتقل الى ورثة اإلقـطاعي بعد ¢اته� ومنهـا ما كان Oـدى احلياة تسـترجـعه احلكومـة بعد

وفاته� ومنها ما كان وقتياً ومرهوناً بإخالص صاحب اإلقطاع للحكومة وبقائه في منصبه(٧).
لقد نشـأ اإلقطاع في كُردستـان في العهود السـابقة� ولهذا فـإن بعض األراضي السلطانية واألمـيرية
التي كانت من نوع (إقطاع اإلجلاء)(٨) أمست في حوزة الدولـة الدوستكية. فكانت تقطع قسـماً منها
Oن تشــاء ويبــقى القـسـم االخـر حتت ســيطرتهــا اOبــاشـرة� وتعطـيـهــا للفــالحN كي يســتـغلوهـا بطريق
(اOقاسمـة) بالنصف أو بأقل منه في أغلب األحوال. وقد ورثت الدولة الدوستـكية هذه اإلقطاعات من
الدولة البـويهـيـة� علـمـاً أن الكثـيـر من األراضي الزراعـيـة من اOلكيـات اخلـاصـة حتـولـت الى ملكيـات
إقطاعية في عهد احلمداني�N الذين إستولوا عليهـا وأخذوها من الفالحN بأساليب مختلفة� كقسم من

 (٦) نفس اOصدر� ص١٨١.
(٧) راجع القــاضي أبو يعلي� األحـكام السلطانيــة� ص٢١٢-٢١٣. مـجلـة اجملـمع العلمـي العـراقي� مــجلد �٢٠ مـقــالة
بعنوان نشـأة اإلقطاع في اجملـتـمـعـات اإلسالمـيـة للدكـتـور عـبـد العزيـز الدوري. الدكـتور حـسن أحـمـد مـحـمود وأحـمـد
إبراهيم� العالم اإلسالمي في العصر العبـاسي� ص٢١٧. القلقشندي� صبح األعشى� ج�١٣ ص�١١٣ وفيه أن إلقطاع
اإلستغالل حاالت ثالث منهـا أنه يبقى لورثة اإلقطاعي بعد وفاته. علي أمير� مخـتصر تاريخ العرب� ص٣٧١. جرجي
زيدان� التـمدن اإلسـالمي� ج�٣ ص�١٢٢ مجلة اOورد� مـجلد�٤ عـدد�١ �١٩٧٥ مقـال بعنوان التنظيم العـسكري عند

البويهيN في العراق. وإيران� بقلم اOستشرق س. أي. بوزوورث.
(٨) إقطاع اإلجلـاء هو أن يسـجل الفـالحـون أراضـيـهم بإسم اOلـك أو أحد األمـراء تخـلصـاً من ظلم عـمـال احلكومـة� الذين
يجمـعون اخلـراج السنوي ويأخذون منهم مـعظم حاصـالتهم. وبهذا كـانوا يصبـحون مـزارعN بدون أرض� كما سـجل أهل
زجنـان أراضـيـهم بإسم الوالي القـاسم بن الرشـيـد� فكانوا يدفـعـون له العـشـر. وكـما سـجل سكان مـراغـة في أذربيـجـان
أراضـيـهم بإسم مـروان بن مـحمـد األمـوي. وبسـبب ظلم العـمـال� فـإن قسـمـاً كـبـيراً من األراضـي الزراعيـة حتـولت بهـذه
الطريقـة من أراض زراعيـة الى ضيـاع سلطانية خـاصة. راجع جـرجي زيدان� التمـدن اإلسالمي� ج�٣ ص١٢٢. راجـع ما

يأتي بهذا الصدد في موضوع الزراعة.
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أراضي نصــيـبN(٩). وإسـتــولت الدولة الـبـويهــيـة على إقـطاعـات احلــمـدانيN. ويـحـتــمل أن اإلقطاع
العسكري(١٠) نشأ في الدولـة البويهيـة وأخذته الدولة الدوسـتكية عن الدولة البويهـية. ومن احملـتمل

أن الدولة أقطعت بدليس لألمير أبي الفوارس وأرزن لألمير هبة الله على سبيل اإلقطاع العسكري.

(٩) راجع ما يأتي بهذا الصدد في موضوع الزراعة.
(١٠) اإلقطاع العـسكري هو أن يقطع اOلك ضيـاعاً أو مـقاطعـة كبيـرة أحيـاناً ألحد األمـراء مقـابل إرساله مقـداراً من اOال
الى خـزينة الدولة سنوياً� ومـقابل إعطائه رواتـب ونفقـات اجلنود� الذين يقـودهم لنصرة احلكومـة عند الضـرورة� في تلك
اOقـاطـعـة. ومن هذا اإلقطاع تلـك األراضي التي تعطى لـلجنود أنفـســهم. وكـان اإلقطاع العــسكري مـوجــوداً في الدولة
السـاسانـية قـبل اإلسـالم�.أما في العـهـد اإلسـالمي� فتـذكـر اOصادر التـاريخـيـة بأن اإلقطاع العـسكري نشأ فـي العهـد
البـويهي وإستكمل في العـهد السلجـوقي في القـرن العاشـر واحلادي عـشر للمـيالد� حـيث كانت الدلة السلجـوقيـة توزع
اOناطق التي حتتلها على األمراء وقـادة اجليش وتصبح اOدن واOناطق إقطاعات لهم يتصرفون بهـا تصرفاً مطلقاً بالسلب

والنهب� كما فعلوا ذلك بالبالد الدوستكية إثر إحتاللها. 
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كـانت هذه الديانات األربـعـة مـوجـودة في كُـردسـتـان الوسطى في عـهـد الدولة الدوسـتكـيـة. وبالنظر
لوضوح كيفية إنتشار الديانة اإلسالمية� ال حاجة بنا الى البحث عنها� ولكن نبحث عن التشيع فيها.
أما الديانة اليهودية� فقد دخلت كُردستـان مع اOهاجرين من اليهود� الذين رحّلتهم الدولة اآلشورية من
فلسطN الى كُـردسـتـان كـمـا سلف في مـوضـوع احليـاة البـشـرية� فـال حـاجـة بنا لهـذا الى البـحث عنهـا
أيضاً. أمـا الديانتان اOسيـحية والزردشتـية� فأرى البـحث عنهما ذا فـائدة غير قليلة� علمـاً أن البحث

عن الديانة الزردشتية في كُردستان الوسطى في العهد الدوستكي غير مطروق أيضاً.

lOA��«

كـان التـشـيع كمـذهب مـوجـوداً في كُـردسـتـان الوسطى في عـهـد الدولة الدوسـتكيـة� ولو على نطاق
ضيق� Oا جند له أثراً في عهـدها. فاألمير (البهتي) أبو عبدالله حـسN بن داود البشنوي� الذي وصفه

إبن األثير بشاعر بني مروان (الدوستكيN)� كان شيعياً من فرقة اإلمامية (اإلثنى عشرية)(١)�
 وله أشـعـار كثـيـرة في التـشيع. ولهـذا إعـتـبره مـؤرخـو الشـيعـة أحـد أعالمـهم وشـعـرائهم ودونوا له
قصـائد عديدة في هـذا اجملال� السيـما (إبن شـهراشـوب) اOتوفي سنة (٥٨٨هـ = ١١٩٢م)� والقـريب
من العـصـر الـبـشنوي. وال حـاجـة أن ندرج هنا قـصـائـده بهـذا اخلـصـوص� بل يكفي اإلسـتــدالل بالبـيت
التـالي� الذي ورد في إحـدى اOقطوعـات الكثـيـرة الواردة في كـتـاب اOناقب إلبن شـهـراشـوب� ثم نقله

عنه آخرون مثل السيد محسن العاملي في (أعيان الشيعة� ج�٢٦ ٢٨-٣٣). والبيت هو:

(١) كانت للشـيعة فرق كثـيرة مختلفـة تزيد على اخلمس�N ولكنهـا تتجمع في خمس فـرق رئيسية هي: اإلمامـية والزيدية
واإلسماعيلية والكيسانية والغالية. وكل فرقة منها تنقسم الى فرق عديدة. فالغالية مثالً� أي الفرقة التي تغالي في
األئمـة وحتكم فـيـهم بأحكام األلوهيـة� تنقـسم الى (١١) فـرقـة عند الشـهـرسـتـاني و(١٥) عند أبي احلـسن األشـعـري
و(٢٤) عند شاه عبـدالعزيز الدهلوي صاحب كتاب التحـفة اإلثنى عشرية. ولم يبق اآلن إال عدد قليل منهـا� وأكثرها

إنتشاراً اآلن هي (اإلمامية) التي تعتبر اOذهب الرئيسي للدولة اإليرانية.
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"أتيت ربي بالهدى متمسكاً  بإثني عشر بعد النبي مراتباً 
وله مـقطوعـات في (الذريعـة الى تصـانيف الشـيعـة� ج�١ ص٢٥٤. تأليف آغـا بزرگ الطهـراني).
ومن الطبيـعي أن نتوقع من األمير الشـاعر محاولة نشـر عقيدته أيضـاً� سيما وأنه كـان �تلك إمكانية
نشرها بفـضل مركزه اإلجـتماعي اOـرموق كأمـير بارز وشخـصية مـقربة من األسرة الدوسـتكية احلاكـمة�

وبفضل مكانته العلمية واألدبية وبفضل قصائده الرقيقة اOؤثرة وكان شاعراً مفلقاً.
أما العالم الكُردي يحـيى بن سالمة احلصكفي خطيب فـارق�N فكان هو اآلخر يعتقد �ذهب الشـيعة
اإلمامـية ولـه قصـائد في التشـيع. وقصـيدته الدالّيـة التي توجد فـي (اOنتظم) وفي (البداية والنهـاية)
وغيرهما� خير دليل على ذلك. فقد نظم تلك القصيدة في مدح أهل البيت ومقتل احلسN وذكر أسماء
األئمة اإلثني عشر. وبعد ذكره ألسـماء األئمة اإلثني عشر صرّح بإعتقاده بإمامـيتهم وكونهم حجة الله

على خلقه… حيث قال:
فال يظن رافضي أنني   وافقته أو خارجي مفسد

ولكن مع هذا كان احلـصكفي شافعي اOذهب. واجلـدير بالذكر أن مؤرخي الشيـعة يعتبـرونه أيضاً من
مشاهيـر الشيعة� ولذا جند له ترجـمة في تواريخهم. و¢ا جتب اإلشارة اليـه� هو أن احلصكفي قد أدرك

العهد الدوستكي� ولكنه كان تلميذاً وظهر نبوغه بعد سقوطها(٢).

(٢) ولد يحــيى بن ســالمـة بن حــسN في قــرية طانزه (بلدة طنـزة)� الواقـعــة في القــسم الشـمــالي من بوتـان� وذلك سنة
(٤٦٠هـ = ١٠٦٨م). وسكن مـدينة فـارقـN وتولى اخلطابة فـيـهـا وأصـبح مـفـتـيـاً. نشـأ في بلـدة حـسنكيف (حـصن
كيفـا)� ولقب احلصكفي نسبة الى مدينة حـصن كيفا في إقليم دياربكر. لقد كـان احلصكفي من كبار مشاهيـر عصره
ال في الشـعـر واألدب واخلـطابة فـحـسب� بل في الـفـقـه واللغـة وعلوم أخــرى أيضـاً. وقـد وصـفـه عـمـادالـدين الكاتب
االصـفهـاني �عـرّي عـصـره وأطنب في وصـفه وأبدى إعـجـابه به� ودون ترجـمة لـه في (خريدة الـقصـر� ج�٢ ص�٤٧٢
٥٤٠)� أي في ثمان وستN صفـحة� وأورد كثيراً من قصائده ومقتطـفات من رسائله. ولم يكن احلصكفي من الطراز
األول في الشعـر واألدب فقط� بل كـان مبـتكراً لكثيـر من التعـابير في هذا اجملـال أيضاً. وكان له أسلـوب خاص في
الشعـر ومذاهبـه كما قـال العمـاد� وإستدل على ذلك �قطـوعته اخلـمرية� التي شـاعت في حياته في العـراق واصفـهان

وبالد أخرى والتي أولها:
وخليع بت أعزله      ويرى عزلي من العبث

وله مقطوعة شعرية يقول فيها:
أشكو الى الله من نارين واحدة   في وجنتيه وأخرى منه في كبدي
ومن سقمـــــN سقم أحلّ دمــــي   من اجلفون وسقم حلّ في جسدي

      أعطاه اOؤرخـون مكانته الالئقـة في التـاريخ ووصفـوه �ا يستـحقـه. ومن هؤالء إبن اجلوزي الذي أدرك عـصره� حـيث
قال: "هو إمـام فاضل في علوم شتى وكان ينسب الى الغـلو في التشيع". وللحصكفي من اOـؤلفات: عمدة اإلقـتصاد
في النحو� والرسـائل� وديوان خطب وديوان شعـر. وكان يوجد لـه ديوان شعر مـخطوط في جامع البـاشا باOوصل. وله
أيضـاً كـتـاب اOقـامـات. وذكـر إبن اجلـوزي أنه Oا ورد الى بغـداد قـرأ شـيـئـاً من مـقـامـاته على أبي زكـريا التـبـريزي�
اOتوفى سنة ٥٠٢هـ� فكتب التـبريزي على كتابه: "قـرأ عليّ ما يدخل األذن بال إذن" أي إعجاباً منه �قـاماته. ويقال
أنه قـرأ األدب على التـبريـزي تلميـذ اOعـرّي. وذكـر االصفـهـاني له مـقـامة طويلة أولـها "كنت لـفرط الهـيـام في بعض
األيام صدري ضيق وفؤادي شيّق". أنشـأ على لسان "القصار والصياد" وكتبها الى بعض القـضاة كرسالة الى احلضرة
القاضية والشمائل الرضية� ولعلها هي مقـاماته التي ذكرها إبن اجلوزي أو جزء منها. هذا وإشتغل اخلطيب يحيى =
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ونقف بعــد العـهـد الـدوسـتكي بفــتـرة قـصـيــرة على إنتـشــار اOذهب اإلسـمــاعـيلي الشــيـعي(٣) في
دياربكر� ونرى كثـرة معـتنقيه. فـقد ذكر اOؤرخـون أن في سنة (٥١٨هـ = ١١٢٥م) حدثت مـذبحة في
مدينة دياربكر� كانت نتيجتها قتل سبعمائة رجل من اإلسماعيلية(٤). وفي الوقت الذي قال عدد من
اOؤرخN إن الذيـن قـامــوا باOذبحــة هم سكـان دياربكر(٥)� أي إن القــتـال حــدث بN السـنة والشــيـعــة
اإلسماعيلية� قال الذهبي أن اجليش هو الذي قام باOذبحة في مدينة دياربكر واOناطق التابعة لها(٦).
وفي نـفس السنـة مــات حـــسن بـن الصـــبــاح صـــاحب قـلعـــة (آOوت) في إيران� ومـــؤسس الـفــرقـــة
اإلسماعيلية النزارية� وكان هذا ينظم الدعوة اإلسماعيلية في إيران وسورية ودياربكر(٧)� أى إنه كان
ينظم الدعـوة في كُردسـتان أيضـاً. إن احلادثة اOذكـورة التي وقعت بعـد الدولة الدوستكيـة بأربعN سنة
Nبالضـبط تدل على مـدى إنتـشـار الشيـعـة اإلسـماعـيليـة في دياربكر. وأن هذا اإلنـتشـار لم يحـدث ب
عـشيـة وضحـاها. واألكثـر توقـعاً أن بدايتـه تعود الـى العهـد الدوستكي إن لـم تكن قبله� السـيمـا إذا
علمنا أن الدولة الفـاطمـيـة في مصـر والشـام كانت دولة إسـمـاعيلـية وعـملت على توسـيع مـذهبهـا في
البلدان الواقعة شرقي األبيض اOتوسط. وكانت لها عالقات صداقة مع الدولة الدوستكية� إال في فترة
أشرنا إلـيها سـابقاً. وال أرى أن الدولة الدوسـتكية كـانت تكافح مذهبـها وإعـتناق بعض أفراد شـعبـها
إياه� في حN أنـه دخل مـعظـم مـدن اOنطقــة سـراً أو عـلناً. ومن احملــتـمل أيضــاً بأن التــشـيع قــد دخل
كُـردستـان في عـهد الـدولة احلمـدانيـة الذي سبـق العهـد الدوسـتكي� حـيث إن احلمـدانيN وعلى رأسـهم
سـيف الـدولة كـانوا �يلون الـى التـشـيع. لـذا سـمـحـوا بـإنتـشـاره في الـبـالد التي حتت حكمــهم "ودخل

الشيعة حلب قبل عهد احلمدانيN وإنتشر وقوي في عهدهم"(٨).
ومن غير اOـعقول أن نقول أن الشيـعة لم تدخل كُردستـان� في حN إنها دخلت األراضي اOتاخـمة لها
جنوباً وغرباً. فقد "إرتفـع شأن الشيعة باحلمدانيN في اOوصل وحلب� وكـان أهل حلب سنّةً حنفيّه� وOا

=بن سالمة بالتـدريس في فارقN أيضاً� فدرس وتخـرج عليه كثير من العلمـاء. ومن تالمذته اOشاهير األعـالم سالمة
بن قـيـصر السنجـاري� وعـسكر بن أسـامـة النصيـبي� وخـضـر بن ثروان. وتوفي في فـارقN سنة (٥٥٣هـ = ١١٥٩م)
عند مـعظـم اOؤرخN. وكـان له إبن فـاضل وهـو اخلطيب (مـجـد الدين أبو عــمـران مـوسى)� ذكـره أسـامـة بـن منقـذ في
(كتاب العصا) وإجتمع به في ضاحية فارق�N وقال أنه توفي سنة (٥٦١هـ = ١١٦٧م). وكان أخوه أبو محمد حسن
بن سالمة أيضاً عاOاً. أما والده أبو نصر سالمة� فيظهـر من قصيدة يحيى التي أرسلها الى أخيه يعزيه عن أبيه� أنه
من كـبـار العلمـاء. وهذه القـصـيـدة وقـصـائد أخـرى في (اOنـتظم) إلبن اجلـوزي� ج�٩ ص١٩٣-١٨٨. وله ترجـمـة في

العديد من اOصادر التاريخية� كمشاهير الكُرد وكردستان� ج�٢ ص٢٢١ حملمد أمN زكي وغيره.
(٣) اإلسمـاعيليـة فرقـة من فرق الشيـعة تقـول بإثبات اإلمـامة إلسمـاعيل بن جـعفر الـصادق� ومن هنا إفتـرقت عن اإلثنى
عـشرية. وإشـتهـر اإلسـماعـيلية بـالباطنيـة أيضـاً� ألنهم يقولون أن لكل ظـاهر باطناً� ولكل تنزيل تأويالً� كـما عـرفت

بالقرامطة واOزدكية. ويوجد اآلن معتنقو هذا اOذهب في سورية ولبنان وإيران وپاكستان وغيرها.
(٥) إبن اجلوزي� اOنتظم� ج�٩ص٢٤٩. إبن األثير� الكامل� ج�٨ ص٣١٧. إبن خلدون� العبر� ج�٥ ص٢٢٦.

(٦) الذهبي� دول اإلسالم� ج�٢ ص٣١.
(٧) مصطفى غالب� تاريخ الدعوة اإلسماعيلية� ص١٦٩.

(٨) محمد جواد مغنيه� الشيعة والتشيع� ص٢٢٠.
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�Nللحمداني Nوصل كانتا عاصمتOجاء سيف الدولة صار فيها شـيعة وشافعية"(٩). فكما إن حلب وا
كذلك أصبحت مدينة فـارقN عاصمة سيف الدولة� بعد إحتالل البيـزنطيN لعاصمته (حلب) ولم يرجع

الى حلب� بل ظل في فارقN الى أن مات فيها.
إن الدولة الدوسـتكية وإن كـانت سنية اOذهـب� إال أنها لم تكن مـتعـصبـة له ولم تكن ضد الشـيعـة�
فـأحـد وزرائـهـا كـان شـيـعــيـاً� وهو الوزير أبو الـقـاسم حـسN بن علـي اOغـربي. وكـانت الـدولة الكُردية
د�قـراطيـة جتـاه األديان واOذاهب األخـرى. أمـا مـذهب (علـي إلهي) الذي كـان يعـتنقـه قـسم كـبـيـر من
الكُرد� وخـصـوصـاً كُـرد زازا من كُـردسـتـان تركـيـا من والية دياربكر ووالية توجنـلي (ديرسم) وألعـزيز

وغيرها� فراجع ما كتبناه في موضوع احلياة البشرية.

WOCO'*« W0U�b�«

إن تاريخ إنتـشـار الديانة اOسـيـحيـة في كُـردسـتـان يعـود الى القرن األول لـلميـالد� فـقـد وصلت الى
كُـردسـتان في عـهـد اOسـيح. والذي قـام بالتـبشـيـر بهـا ونشرهـا هو مار أدي "تداوس" تـلميـذ اOسـيح�
وذلك حينمـا أرسله الى مدينة الرها (أورفا) حوالي سنة (٢٩م)� وكـانت عاصمة اOلك أبـجر اخلامس�

الذي كانت حكومته آنذاك جزءً من اإلمبراطورية الفرثية(١).
 وOا شــفي اOلك أبجــر اOريض على يـد أدي� إعـتنق الـديانة اOســيـحــيـة مع عــدد كـبــيــر من سكان
عـاصمـتـه. واصل مار أدي رحلتـه شـرقاً� فـبـشّر بالدين اجلـديد في نصـيـبN وآشور وحـدياب(٢)� التي
مركـزها مدينة أربيل. وكـان ألدي عدة تالمـيذ منهم ماري وأكـاي. وجاء في تاريخ أربيل Oشـيحـا زخا
(القــــرن الســـادس اOـيـــالدي)� أن أدي بشّــــر باإلجنــــيل في حــــدياب(٣). وأول من تـنصّــــر� أي آمن

(٩) نفس اOصدر� ص١٨٦.
(١) الرها هي مديـنة أورفا احلاليـة� وهي إحدى اOدن الكُردية الواقـعة في كُردسـتان تركـيا. بلغ نفوسـها (٧٣) ألف نسـمة
حـصب اإلحــصـائيـة التـركــيـة لسنة ١٩٦٥. وهي مــدينة تاريخـيـة قــد�ة كـان إسـمـهــا باليـونانيـة (أدســا - أوديسـا)
وبالسريانـية (أورهاي) وباألرمنية (أورهي). فـإسم أورفا منحـدر من اإلسم السرياني� وكـانت عاصمـة Oمكلة صغـيرة
عُـرفت ببـالد (أوسـرهوين). وقـد أسـست دولة (أوسـرهويـن) الصـغـيـرة قبـل (١٣٣) سنة قـبل اOيـالد ودامت (٣٥٢)
عامـاً وهناك خالف حول بـدايتها ونهـايتها وأول ملوكـها هو (أورهاي برحـويا) وقيل (اريو). وكانت ¢ـلكة أوسرهوين
تقع في منطـقـة احلدود� والـنزاع بN الفـرس والرومـان. فكانت تخـضع للـجانـب اOنتـصـر منهـمـا حـسب الظروف. وكـان
Nالتي كانت حتكـم آنذاك مدينة نصـيب (Nأدياب) لوكـها إرتباط مـصاهرة قـوية منذ أواخر القـرن األول للميـالد بدولةO
حـتى منطقـة كـركـوك وكـانت عـاصـمـتـهـا أربيل. وكـان اليـونان يـسـمونـهم طورباخ أو فـوالرخ. أمـا سكان أورفـا قـبل
إعتناقهم اOـسيحية� كـانوا يعبدون الكواكب مثل سكان حـران كما كان على نقـود دولة أوسرهوين قبل اOسيـحية رسم
القمر والكواكب الثالثة رمزاً لعقيدتهم. راجع دائرة اOعاف اإلسالمية� ج�١٠ ص٢٦٦ وإيشو مالك خليل� اآلشوريون

في التاريخ� ص٧١. أدرجنا صورة اOدينة وصورة مقام إبراهيم اخلليل في اجلزء األول� ص�٢٠٤ ٢٠٨. 
(٢) أفرام برصـوم� اOورد العذب في موجز تاريخ الكنيـسة� ص�٢٩ ٩٣. إيشو مالك� اآلشـوريون في التاريخ� �٦٩ ٧٠.

راجع أيضاً بطرس نصري الكلداني� ذخيرة األذهان في تواريخ اOشارقة واOغاربة السريان� ج�١ ص٣٦.
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باOسـيـحـيـة� في أربيل على يد أدي كـان يهـودياً إسـمـه (بقـيـدا)� الذي أصـبح مطراناً عليـهـا بعـد أن
تنصر أناس من سكانها ومن سكان جبال أربيل(٤).

وسافـر أدي وبرفقته تلـميذه ماري الى بيت كـرماي (منطقة كـركوك)(٥) ونشر اOسيـحية هناك. وOا
توفي أدي تداوس خلفـه تلميـذه أكاى� الذي قـتل بأمر من إبن اOلك أبجـر� الذي تولى احلكم بعـد وفاة
والده وكـان متـعصـباً للوثنيـة. وكان (أكـاي) أول من تولى أسـقفـية الرها. أمـا ماري فـقد أصـبح أكبـر
مبـشر باOسيـحية في كُـردستان بعـد وفاة أستـاذه� و¢ا بشر فيـها أرزون (أرزن - غرزان)� حـيث كانت
مركز إقليم دياربـكر ونصيبN آنذاك(٦). وجعل مـاري أخيراً مركـز تبشيـره في ساليق� أي عند اOدائن
في (سلمان پاك) في العراق. وكـان له عدة تالميذ من بينهم (توماس) و(فيليـپوس)� وقد فوّض الى
األول مهـمة التبـشيـر في داسان(٧)� أي جبـال داسن في منطقة بهـدينان� وعلى رواية في “˘“»Ê وكوار

(٣) حدياب إسم أطلق على اOنطقة الواقعة بN الزاب الكبير والزاب الصغير وبN نهر دجلة وحدود أذربيجان اجلنوبية� أي
على منطقة أربيل. وسماها العرب (حزة). وحسـبما ورد في دائرة اOعارف اإلسالمية� ج�١ ص�٥٧١ أن لفظ حدياب
Nؤرخ البـيزنطي أمـيانوس� تشـمل أديابOالقـدامى� كا NؤرخOالتـاريخي القد¦. وعند بعض ا Nمتـدرج من إسم أدياب
أيضاً منطقة اOوصل. حـيث أطلقها على بالد آشور وإسم حـدياب عنده مشتق من إسم نهر حدياس. راجع مـجلة سومر
مجلد ٢٦ ج١ ص١٤٣: مـقال للدكـتور سامي سـعيد األحـمدي بعنوان: العراق في كـتابات اليـونان والرومان. وسعـيد
نفيـسي: تاريخ �دن إيران سـاساني� ص٣٧ باللغـة الفارسـية. وطه باقـر وفؤاد سفـر: اOرشد الى مـواطن اآلثار� الرحلة

اخلامسة� ص٤.
(٤) ميشحـا زخا: أحوال كنيسة أربيل� مـخطوط سرياني قد¦ نشره بطرس عزيز مطران زاخـو في مجلة النجم� راجع عدد
٩-١٩٢٩ وص ٨ من نسـخــة إبن اOتـرجم التي أهداها بـطرس عـزيز للبـاحث الـكبـيـر اOرحـوم گـورگــيس عـواد وعندي

نسخة مصورة عليها.
(٥) بيت كـرماي: وبـاكرمـا إسم سـرياني للمنطقـة الواقعـة بN الزاب الصـغـير ونهـر ديالى� وبN جـبل أوروخ (سلسلة جـبل
حـمـرين - جـبل بارمـا) وجـبل الرب وشنعـار� وقـاعـدتهـا كـرخ سلوك (كـركـوك). وورد اإلسم أيضـاً بصـيـغـة باجـرمي
وباجرمـق وهي تعريب باكـرما. ويعتـقد أن باجـرمي مشـتق من لفظ كرمكان� الذي كـان يطلق على اOنطقـة نفسـها في
لغة فـارس الوسطى. وهذه الصـيغة مـشتـقة من إسم كـرمو (ï?4—WÖ)� وهم قوم رحّل ورد ذكـرهم في النقوش اOسـمارية
وفي كـتاب بطليـموس� كمـا في دائرة اOعـارف اإلسالميـة� ج�٢ ص٢٥٩. أما جـبل الرب فهـو (سلسلة جبـال بازيان)
وأما شنعار فسلسلة جبال ($W4d?ÖW) احلد اجلنوبي Oنطقة œ…—W1»⁄. هذا وإذا صح أن الفرس كانوا يطلقون في العصور
اOسيحية إسم كرمكان - �ÊUJ4—W- على منطقة كركوك� فإن هذا اإلسم مازال حياً في كُردستان� إذ يطلق الكُرد إسم
ÊUO?4—WÖ على نفس اOنطقة� واحلـقيقة أنه جـاء من إسم القوم (ï?4—WÖ) وليس من الكلمة الكُردية (Â—WÖ) �عنى احلار�

نقيض (�?u|+?(?Ê«“˘“ - ÊU) الذي يطلق على اOـناطق اOعـتدلة صـيـفـاً والتي ترتادها القـبـائل الرحّل على مـا يتـوهمـه
الكثيرون. راجع بصدد  بيـت كرماي إيشو مالك خليل� اآلشوريون في التاريخ� ص٩٧ وروفـائيل بابو إسحاق� تاريخ
نصـارى العراق� ص١١ وكـتابنا� اOنـهج التاريخي لكتـابة تاريخ اOدن� مـخطوط. هذا وفي اOصـادر اOسيـحيـة أسمـاء
أمـاكن تاريخـية فـي منطقـة  باكرمـا: مـثل (شـهر قـرد - شـهـر كرد)� (حـر بغـالل) في ناحـيـة الرب شرق كـركـوك أو
(دراباد) و(الشـوم) قـرب داقـوق� و(حتل) جـنوب غـرب كـركـوك� و(مـاحـوزأريون- مـاحـوز أرنون) وهـي بوازيج على

ضفة الزاب. وبيت نيكاتور في شمال كركوك في خانيجار� و(�Ê«“u) ومحلها مجهول. 
(٦) في اOورد العذب في مـوجز تاريخ الكنيـسة� ص٩٣ ألفرام برصـوم: أن أدي أدخل اOسيـحية في إقليم ديـاربكر وحتى

حدود اجلزيرة أي (بازبدا).
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(W?ÑW?Ö˙)(٨)� بينمـا فـوّض األخـير مـهـمـة التـبـشيـر في قـردو أي (�ÊU�ï) وأرمينـيا(٩). وهكذا بدأت
الديانة اOسيحية تنتشر في كُردستان منذ القرن األول للميالد. ونشأت في كُردستان ثالث مراكز مهمة
لنشـر الديانة اOسـيـحـية� ليس فـيـهـا فـحسب بـل في البلدان األخـرى أيضاً كـبـالد فـارس� وهي: الرها
ونصيـبN وأربيل. وOدينة الرها (أورفـا) مكانة مرمـوقة في التـاريخ اOسيـحي� Oا أسلفنا وألن اللهـجة
اآلرامـيـة السـريانيـة الشرقـيـة� التي أصـبـحت اللغـة الدينيـة للمـسـيـحيN فـي كُردسـتـان العـراق وإيران
والبلدان الشرقية األخـرى� قد إنطلقت من أديسا (الرها). كما إن الكتاب اOقـدس (اإلجنيل) قد كُتب
ونُقل بالسريانية السائدة في أديسا أيضاً(١٠). وكان Oدرسة أديسا فضل كبير في هذا اجملال� إذ كان
يؤمـهـا الطالب من أقطار شـتى. وكـان أكـثـر أسـاقفـة الفـرس من خـريجـيـهـا. وقـد Á في تلك اOدرسـة
ترجـمـة كـتب يونانيـة الى اللغـة السـريانيـة(١١)� وأدخلت على منهـجـهـا السـرياني في القـرن اخلـامس

اOيالدي تعليم اللغة اليونانية والفلسفة وسميت أثينا سورية(١٢).
(٧) داسان كما حتددها اOصادر اإلسالمية هي جبال داسن الواقـعة شمال شيخان وأطلق على اليزيديN إسم الداسنيN كما
سـيـأتي ذلك. وال بد من اإلشـارة الى أن بعض اOؤرخـN أطلقـو إسم جـبال داسـن على كـافـة اجلبـال الواقـعـة بN شـيـخـان
�(˙W??ÑW?Ö) صــادر الكنسـيـة فـتطلق (دسـان - داسـان) الـعليـا على اجلـبـال الهكاريـة الواقـعـة جنوبOوالعـمـادية. أمـا ا
وبضمنهـا منطقة تيـاري كما فـي (مجلة الشرق� مـجلد �١٢ ص٥٠٠)� فكانت داسان العليـا وداسان السـفلى. وداسان
السـفلى هي منطقة بـهدينان وهذا التـحديد أو الـتقـسيم الكنسي يـقابله في اOصـادر اإلسالمـيـة القد�ة هكاري العليـا -
كلهـا تقــريبـاً - وهكاري السـفلـى أو اجلنوبيـة� أي منطقـة بـهـدينان احلـاليـة حـتـى القـرن الثـاني عـشـر. أمــا أصل كلمـة
(داسـان) فـمـن (ديويسنا� UM?$W�u|œ) أي عـبـادة الد�و (uzœ) أي أهر�ن. وكـان عـند اآلريN قـبل زمن زردشت ديـانتـان
رئيسـيتان همـا (مزديسنا) أو(UM$W�œ“W?4) باإلمالء الكُـردي� أي عبادة اإلله العـاقل وإله اخليـر والنور. وكانت عـبادته
منتـشـرة بN احلـضــر سكان اOدن وبN الفـالحN. بينـمـا كـانت عـبـادة (د�و - أهر�ن - الشـيطـان) أي إله الشـر والظالم
منتـشرة بN القبـائل احملاربة اOتـأخرة. وOا كـانت ديانة القبـائل الكُردية في بهـدينان بصورة عـامة في وقت مـا� أي قبل
اOسيـحيـة� (ديويسنا) أي يزيديون� فقـد سميت اOنطـقة بإسم (ديويسنا� دسـان وداسان) كمـا سنذكر ذلك في مـوضوع
الديانة الزردشتيـة. نشأ إسم داسن لتلك اجلبال بعد العـهد اآلشوري وبعد إنتشار (د�ويـسنا) بN سكانها� أو بعد نزوح
قبائل كوردية متدينة بهذه الديانة إليها. ألن إسمها كان جـبال مسوري (مسري) على ما جاء في كتابة لسرجون الثاني
(٧٢١ - ٧٠٥ ق.م) بخـصوص بـنائه Oدينة خـرساباد (دور شـاروكN) ونص الكتـابة في ص٢٢-٢٣ من (بالد آشـور)
ألندريه بارو� تـرجـمــة الدكــتـور عــيـسـى سلمــان وسليم طه التكـريتي� طبع بغــداد ١٩٨٠. ومــا زال إسم (مـســوري -

مزوري) يطلق على قبيلة كوردية كبيرة هناك.
(٨) األب ألبير أبونا� تاريخ الكنيسة الشرقية� ج�١ ص١٩.

(٩) إيشـو مـالك� اآلشوريون في الـتاريخ� ص٧٠. اOقـصـور بـ(�?œd˘) هو على مـا في اOصـادر الكنسيـة (œd?1˘ - قردا)�
وهي منطقة سلوپي واجلودي وبوتان� وليست كُردستان كلها.

(١٠) نفس اOصدر� ص٦٠.
(١١)دي السي أوليري� علوم اليونان وسبل إنتقالها الى العرب� ص�٦٥ أفرام برصوم� اOورد العذب� ص٣٢٩.

(١٢) أنشأ مدرسة الرها الالهوتية مار أفرام مدرس مدرسة نصـيب�N الذي فر منها بعد إحتالل الفرس لها سنة (٣٣٦م).
ونشـأ منـهـا كـثـيــر من العلمـاء وإشــتـهـر فـيــهـا أسـاتذة� مـثـل هيـبـا وإسـمــه في اليـونانيــة إيبـاس� الذي ترجم كــتـاب
(إيسـاغـوجي فـور فـورسـيـون) الى السـريانيـة� وكـان اOدخل الى اOنـطق� كـمـا ترجم كـتـاب العـبـارة ألرسطو� وذلك في
النصف األول مـن القـرن اخلــامس اOيــالدي. بخــصـوص مــار أفـرام ومــدرســة الرها� راجع (مــهـرجــان أفــرام وحنN) من
مطبوعات مجمع اللغة السريانيـة ببغداد �١٩٧٤ والكتاب يحتوي على مجموعة من البحوث التي كتـبها مجموعة من
الباحثN الشـرقيN واOستشرقN �ناسـبة مهرجان أفـرام حن�N الذي أقامه اجملمع اOذكور فـي السنة اOذكورة. راجع أيضاً

البطريرك يعقوب الثالث� احلقائق اجللية� ص١١.
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أمـا نسـيــبN (نصـيـبN)� فـقـد أصــبـحت منذ أوائل القـرن الـرابع مـركـزاً للكرسي األســقـفي. وتوسع
نفـوذها �رور الزمن� حـتى صارت اOـركز الديني األعلـى في كُردسـتـان الوسطى� من سنجـار الى مكس
وخالط� أي حتى السواحل الشمالية لبحيرة وان. فقد أصبحت كرسياً ميتروپولياً ومركز أبرشية تدعى

(أبرشية بيت عرباي) وكان يتبعها عشرون كرسياً أسقفياً(١٣).
وكـانت نصـيـبN تضم مـدرسـةً ذات شـأن خطيـر أنشـأها األسـقف يعـقـوب� الذي خلف األسـقف األول
يهوذا بن باثيـرا. وقد أنشأ يعقوب اOدرسـة على �ط مدرسة اإلسكندرية� لتكون مركـزاً لنشر الالهوت
اليوناني بN اOسـيحيN. وتوسعت حـتى أصبحت في القرن اخلـامس أكبر مدرسـة نسطورية عملت على
نشـر اOذهب النسطوري في كُـردستـان العراق وإيران وغـيـرهما من بلدان الـشرق. وبلغ عـدد طالب تلك
اOدرســة أحـــيــاناً مــا اليقل عـن ثمــا�ائـة طالب من أقطـار عــديدة. وكــانت تـضم أيضــاً مــســتـــشــفى

(بيمارستان) في القرن السادس اOيالدي(١٤).
ويظهر أن نصيبN ظلـت كرسياً ميتروپوليـاً للنساطرة حتى عهد الدولة الدوستكيـة. فقد كان اOطران
يقيم فـيها في عهـدها. ولكن النعلم هل كانت كافـة اOراكز اOسيحـية النسطورية في البالد الدوسـتكية
تابعة لها أم ال? وكـان مطرانها في عهد نصرالدولة (إيليـا بن عيسى)� الذي كان يتمتع بإحـترام فائق
في الدولة الدوسـتكيـة� والسـيـمـا وإنه كـان أخاً للـطبيب زاهـد العلمـاء أبي سـعيـد منصـور بن عـيـسى

رئيس أطباء الدولة الدوستكية ومدير مستشفى فارق�N وكان عاOاً كبيراً ومؤرخاً أيضاً.
إن البحث عن الديانة اOسيحيـة في كُردستان في العهد الدوستكي يجرنا الى مناقـشة مسألة هامة�
وهي إن قـسـمـاً غـيـر قليل من الـكُرد إعـتنق الديانة اOسـيـحـيـة ومن ثم إنتـشـار تـلك الديانة في كـافـة
مناطق كُـردستـان. إذ تذكـر اOصادر اOسـيحـيـة القد�ة بأن الـديانة اOسيـحيـة إنتـشرت في مـاداي وبالد
فارس منذ القرنN األول والثاني اOيالديN(١٥)� وإن (بقيدا) قضى خمس سنوات في جـبال كُردستان�

في جبال أربيل� يدعو الناس الى اOسيحية(١٦).
والشك بأن سكان تلك اجلبـال لم يكونوا سوى من الكُرد� وإن أغلب اOسـيحيN في أربيل� كمـا قال
الدكـتـور منكـانا� كـانوا منتـمN الى أصـل فـارسي (بل الى أصل كُـردي) وليس اآلرامي. وكــان بينهم

كذلك أناس ينتمون الى أبوين مسيحيN كانا في األصل ينتميان الى الزردشتية(١٧).
وفي عــام ١٩٠٩ عندمـا زار كــونراد لويســر (دير عــمـر) في طورعــبــدين وصف اOســيـحــيN هناك
بـ(اOسيحيN الكُرد)� وذلك في (ص ٥٠ و ٥٣) من كتابه (اOباني األثرية في شمال بالد الرافدين).
NسيـحيOواخلالصـة أنه كان في كُردستـان الوسطى في عهد الدولة الدوسـتكية قسم غـير قليل من ا
(١٣) راجع دي السي� علوم اليـونان وسـبل إنتقـالهـا الى العرب� ص٦٣. وإيشـو مـالك� اآلشوريون في التـاريخ� ص٧٥.

راجع أيضاً أفرام برصوم� تاريخ طورعبدين� ص٢٠١.
(١٤) التاريخ السعردي� ص�٥٣٠ Oؤلف مجهول� نشره أدي شير.

(١٥) أدي شيـر� تاريخ كلدو وآشور� ج�٢ ص٢. يُقصـد �اداي (ميديا) هنا القـسم اجلبلي الغـربي من إيران الذي هو جزء
من كُردستان.

(١٦) نفس اOصدر.
(١٧) إيشو مالك� اآلشوريون في التاريخ� ص١٠٤.
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من قومـيات مـختلفة كـالكُرد واألرمن والسريان واليـونان. وكان هؤالء حـتى القرن العـشرين منتـشرين
في كل منطقة منها. وال يزال في والية مـاردين في منطقة طورعبدين وفي (œ…�(ÊUM$W! U) في قضاء
(!Œ…“W) الواقع  في غرب اجلزيرة� قسم كـبير من اOسيحيN وهم في غاية من الشـجاعة واإلقدام� وقد

.(Œ…“W!) واجهوا ببطولة فائقة الكثير من محاوالت اإلبادة والسيما سكان مدينة

©WOCO')® WOM�œ sEU)√

كانـت توجد في البـالد الدوستكيـة الكثيـر من األديرة والكنائس� نشيـر الى بعضـها ونبـدأ بكنيـسة
آمد� الـتي كانت كنيـسة كـبيـرة تقع بالقرب من اجلـامع الكبـير. دخل الكنيـسة الرحـالة الفارسي نـاصر
خسـرو في عهد األمـير نصرالدولة� فـوجدها كنيسـة غنية بالزخـارف فُرشت أرضيـتها بالرخـام اOنقوش�
ورأى فــيــهــا باباً من احلــديـد اOشــبك أعــجب به كـل اإلعــجـاب� وذكــر أنـه لم ير مــثله فـي أي مكان
آخر(١٨). وكـانت في فارقN البـيعـة اOلكية التـي وجد فـيهـا اOؤرخ الكُردستـاني أحمـد بن يوسف (بن
األزرق) الفـارقي مـخطوطة سـريانية بإسـم (التشـعـيث) ألفت في تاريخ بناء مـدينة فـارق�N فـإسـتفـاد

منها في تاريخه(١٩).
وقــد دُفن في هذه البــيـعــة الطبــيب زاهد العلمــاء رئيس مــسـتــشـفـى فـارقN وكــبـيــر أطبــاء الدولة
الدوسـتكية وأخـوه اOطران إيليا بـرشنايا النسطوري. ولم أجـد لها أثراً سنة ١٩٧٧. وكـانت تقع شمـال

(١٨) ناصر خسرو� سفرنامه� ص٤١.
(١٩) الفارقي مقدمة الدكتور بدوي عبداللطيف� ص١٥ نقالً عن القسم غير اOطبوع من تاريخ الفارقي.

ŒÓeÓ� W�OM�
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اجلامع الكبير. وفي فـارقN كنيسة واحدة ساOة تقع في جنوب غرب اجلامع الكبيـر� ولكن لم يبق فيها
اآلن مسيحيون.

دير أحويشا
كان من األديرة الـكبيرة في كُـردستـان� وكان قريبـاً من مدينة سـعرد(٢٠). شيّـده مار يعـقوب� الذي
عـــاش في القـــرن اخلــامس اOـيــالدي. وكـــان من األديرة اOـوجــودة في الـعــهـــد الدوســـتكي (دير مـــار
أوجN)(٢١) ودير الزعـفران(٢٢)� ودير قر�ـN الذي كان من أشـهر األديرة في كُـردستان� والذي تـخرج
منه كـثيـر من الفـضالء اOسـيـحيN. وكـان هذا الدير في العـهـد الدوستكي يـشتـمل على مكتـبة زاخـرة
باخملطـوطات. وهو من أديـرة اليــعـــاقــبــة في قـــرية قــر�ـN الشــهـــيــرة الواقــعـــة شــرق (مـــديات) في
طورعبدين(٢٣).أما دير زقنN القريب من دياربكر� فكان ذا مكانة بارزة في العهد الدوستكي أيضاً�
(٢٠) بصدد دير أحـويشا� راجع التـفاصـيل في الشابشـتي: الديارات� ص�١٢٦ ١٤٢. وإبن فضل الله العـمري� مـسالك
األبصـار� ج�١ ص٣١٠. وياقـوت احلـمـوي� معـجم الـبلدان� ج�٢ ص٤٩٧. عـزيز بطرس� الرعـاة الكلدان� ج�١ ص١٤

مخطوط. وكتابنا التاريخي لكتابة تاريخ اOدن� مخطوط.
�e/ يسميـه الكُرد بهذا اإلسم OاW! v�U?OÇ) (طورعبـدين) الواقعة في سـفح جبل أزال È—uK (٢١) يقع هذا الدير في جبال
�e) على بعـد حوالي خـمس ساعـات مـشيـاً الى الشرق من نصـيـبN. وقد أُنشيء في القـرن الرابعW! ينبت فيـه من نبات
اOيـالدي ويحـمل إسم مار أوجN القـبطي� الذي قـدم من مـصر مـع أختـه وبعض الرهبـان الى كُـردستـان� الذي نشـر نظام
الرهبنة فيهـا وفي البالد الشرقية الفـارسية. ويضم هذا الدير ضريحـه وضريح أخته. وقد مـرّ الدير بأدوار جتديدية� حيث
ر¢ه في أواخـر القرن السـابع أو أوائل القرن الثـامن ناسك بإسم إبراهيم إبن اOـعري�N وخلفـه في رياستـه روزبيهـان الذي
أصبح أسقفاً لنصيبN واOتوفى سنة ٧٢٦م. وجدد عمارته أيضاً في صيف ١٢٧١م من قبل عبديشوع الثالث اجلصلوني
مطران نصـيبN. ثم جـدده السريان اليعـاقبـة وكان قـبل ذلك منذ القرن السـادس في يد النساطرة. وكـانت تُدرّس في هذا
الدير الفلسـفـة والالهوت واOنطق واجلـغـرافـيا والـهندسة� حـيث كـان فـيـها مـدرسـة إعـتنق نسـاطرتهـا الكثلكة في القـرن
السابع عـشر. راجع بحـثاً لألستـاذ گورگيس عـواد في ذيل� ص٢٣٨ من الديارات للشابشـتي. والشمـاس عزيز بطرس�
كـتـاب الرعــاة الكلدان� ج�٤ ص٣ مـخطوط. وفـي اللؤلؤ اOنثـور� ص�٥٠٨ ألفــرام برصـوم� أنه شُـيّـد في أواخــر القـرن
الرابع أو أوائل القرن اخلـامس اOيالدي. وسبق أن ذكـرنا حسب رواية أنه دفن في (دير كـمون) حتت اجلودي� وفي عـصر
أوجN هناك شك حول نشره الرهبنة للمرة األولى في كُردستان. راجع تاريخ الكنيسة الشرقية� ص�١٧٥ ١٨٢ من اجلزء

األول لألب ألبير أبونا.
(٢٢) يقع دير الزعفران على أنقاض دير وقلعة قـد�N وهو مسوّر بسور حصN. الدير مشهور بجمال موقـعه حتى قيل فيه
أنه أحد مـتنزهات الدنيا. ولهـذا ألّف الشعراء: اخلـالدي والببـغاء ومصـعب الكاتب في وصفه مـقطوعات شـعرية. وعظم
شـأن هذا الدير منذ أن أصبح كـرسـياً للبطريرك اليـعقـوبي سنة ١٢٩٣م. فـأصبح اOركـز اOسـيحي األول لليـعاقـبة (أتبـاع
اOذهب اليـعـقـوبي). وألهمـيـتـه أهدته احلكومـة البـريطـانيـة سنة (١٣٠٤هـ = ١٨٨٧م) مطبـعـة �كن أن نعـتـبـرها أقـدم
مطبـعة في كُـردسـتان. وفي كُـردستـان دير آخـر بهذا اإلسم وهـو دير الزعفـران (الزعـفرانيـة) الواقع في السـفوح اجلنوبيـة
جلبل بيـخير �نطقـة زاخو. وقد زرته وصـورت آثاره في ١٩٩٩/٩/٢٢. كانت الزعـفرانية مـعسكراً بيزنطيـاً مهمـاً� وقد
كتبت مقاالًَ عنه ولكن لم أنشره بعد. هذا وقد ألف في تاريخ دير الزعفران أفرام برصوم كتاباً بعنوان (نزهة األذهان في
تاريخ دير الزعـفران)� وقد طبع �طبـعة الدير نفـسه سنة ١٩١٧. وألف أيضـاً الراهب أيوب اآلمدي (الدياربكري) كـتابًا
بإسم (تاريخ دير الزعـفـران) وكان اOؤلف حـيـاً سنة ١٧١٧م. وفي ١٩٠٧ زاره كـونراد وكتب له وصـفـاً قيّـمـاً في كتـابه

(اOباني األثرية في شمال بالد الرافدين� ص�٦٩ ٧٣). 
(٢٣) كـان دير قـر�N الذي كـان كـان يضـم في وقت مـا (٨٠٠) من النسـاك� يعـود الى تاريخ قـد¦� ثـم أعـاد بناءه اOلك
NعـمـاريOوا N(تيـودا) و(تيـودوس) والنحـاتـ NهندسـOالبـيـزنطـي أنسطاس على طراز جـمــيل. فـأرسل سنة (٥١٢ م) ا
=Nهرة لـبنائه. وأرسل معـهم الكثيـر من الذهب كمـا أرسل معـهم صاغة للـذهب والفضة والـنحاس واحلدادين والـرسامOا
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وكانت مدرسـته مهمة. Á تشييـد الدير في سنة (١٠١٨م) في عهد نصرالدولة من قبل اOـار شمعون�
الذي أصبح أسقف الرها للكنيـسة األرثوذوكسة في نصيـبN من أموال دير قر�N(٢٤). وكان دير عمر
(عَمـر - -?d?4W) اOشـيـد في القـرن الرابع اOيـالدي والواقع شـرق مديـنة مديات فـي طورعبـدين �سـافـة
حـوالي (١٨) كلم� من األديرة الشـهـيـرة أيضـاً(٢٥). وفي عـهـد الدولة الدوسـتكـية إنـتـقلت الكنيـسـة
اليــعـقــوبيـة (الســريانيــة الغـربـيـة)(٢٦) من أنطاكــيـة الـى مـدينة آمــد (دياربكر). ونـقلهـا الـبطريرك

=ومشـاطي الرخام واخلبـراء في عمل الفـسيفـساء. فشـيد هؤالء ديراً وزينوه بالزخارف والـرسوم احليـوانية واآلدميـة منها
وجوه األسـد والثـور والنسر ورسـوم آدميـة. وفرشت أرض اOذبح بالرخـام األسود واألبيض واألحـمر واألخـضر واألرجـواني
واألزرق. وصنعت فيه شجرتان من نحاس وبولغ في وصفهـما. وظل هذا الدير ساOاً الى أن أتلف التتر روائعه. وكان قد
تعـرض الدير الى النـهب من قـبل السـالجـقـة سـابقـاً. وفي سنة (١١٠٠ م) اي بعـد العـهـد الدوسـتـكي بأربع عـشـرة سنة
(راجع التـفــاصـيل في أفـرام بـرصـوم� تاريخ طور عـبــدين� ص�٢١٩٣ ٢٧٥. واللؤلؤ اOنثــور� ص�٢٢ ٢٧١. نقـالً عن

التاريخ الكنسي إلبن العبري� أن الدير شيد في السنة األولى من حكم األمبراطور أركاديوس.
(٢٤) أفرام برصوم� تاريخ طورعبدين� ص٢٦٧.

(٢٥) ألف حنا دو الپـونو مطران مـاردين اOتــوفي سنة ١٩٦٩ كــتـاباً خـاصــاً بتـاريخ هذا الديـر بعنوان (تاريخ دير عــمـر)
ترجمـه الى التركـية مار جـبرائيل� وطبع طبـعة ثانية بإسـتنبول سنة ١٩٧١. وأشكر صـديقي اخلوري (إبراهيم القـصاب)
من مــديات على تزويـدي بنســخـة منـه. كـمــا زودني �علومــات قــيـمــة عن النقــاشN والبـنائN اOهــرة Oديات. لقــد ألف
بسيليـوس چاتليك شمعـون من رهبان دير عمر كـتاباً في الفولكلور الكُردي بـعنوان (الڤژ)� وذلك في النصف األول من
القرن الثـامن عشر. ولعله أول كـتاب من نوعه. وقد قُـتل الراهب بسيليوس مـن قبل اجملرم عبـدال آغا سنة (١٧٤٠م)�

ودفن في كنيسة (باسبرينا). راجع ترجمة حياته في (تاريخ دير عمر� ص١١٣-١١٤).
(٢٦) اليعقـوبية منسوبة الى اOذهب اليعـقوبي القائل بأن للمسـيح طبيعة واحدة جـمعت بN الالهوت والناسوت إمتـزح فيه
عنصر اإللـه وعنصر اإلنسان. وكـانت كنيسـة القسطنطينيـة الروميـة تعتـقد أن للمسـيح أقنوماً واحـداً وطبيـعت�N أي إن
اOسـيح هو إبن الله وله طبـيعـة ألوهيـة مسـاوية لله وطبـيعـة إنسـانية مـسـاوية لإلنسـان� وأن مر¦ هي أم الله. ومـؤسس
اOذهب اليعـقوبي هو ديسـقورس بطريرك اإلسكندرية في القـرن اخلامس اOيـالدي� ولكن يعقوب البـرادعي هو الذي وطد

أركانه في القرن السادس� ولذا ينسب إليه. وقد إنتشر اOذهب اOذكور في كُردستان وأرمينية وسوريا ومصر.

dL� d�œ
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ديونيسـيوس بسبب إنشـقاق في الكنيسـة� أو بسبب إضطهاد اإلمـبراطور البيزنطـي لليعاقبـة وإصداره
أمراً بالقبض على البطريرك. وهكذا أصبحت مدينة دياربكر مقراً لكرسي البطريرك اليعقوبي.

مجمع اجلزيرة

بعــد وفـاة البطريرك ديـونيـســيـوس سنة (١٠٤٢م) أو بسنـتN بعـدها� حــدث خـالف بN اليــعـاقــبـة
الغربيN والشـرقيN. وذلك ألن اليعاقـبة الغربيN عينوا مـكان البطريرك اOذكور يوحنا تاودوروس دون
أن يأخذوا موافقـة بسليوس مفريان (رتبة دينية تلي البطريركـية) اOشرق واألساقفة الشرقـيN. فإستاء
من ذلك الشرقـيون وإجتمـعوا في مدينة اجلـزيرة ليحدثوا إنشـقاقاً. ولكن البطريرك Oا سـمع بذلك جمع
األساقـفة الغربيN وتوجه الى اجلـزيرة للتفاهم. فـعقد اجلمـيع في اجلزيرة مجمـعاً عاماً وتصـالح الطرفان
Nمناطق نصيب Nفريان� وإعطاء الشرقيOوكتبوا قرارات مجمعية بضمنها وجوب إستشارة البطريرك با

وقلت ودارا. وكتبوا ثالث سجالت مجمعية حفظت نسخها في اجلزيرة ودير قر�N وتكريت.
وبعـد وفـاة الـبطريرك في مـقـره بـدياربكر سنة (١٠٥٧م)� عN أثناســيـوس (حـيـا) خلفــاً له� ولكن
األساقـفة الشرقيN وبعض من األسـاقفة الغـربيN لم يرضوا بتعيـينه. فجاء اOفـريان الى مدينة دياربكر
وعيّن مع األساقفـة (يوحنا بن شوشان) (إيشوعيب) بطريركاً� لذلك حدث إنشـقاق في الكنيسة. وفي
مــالطـيــة ألقي الـقــبض على أثـناســيـــوس بأمــر من اإلمـــبــراطور البـــيــزنطي� وتـوفي في الطـريق الى
القسطنطينية. فعاد إبن شوشان الى كرسي البطريركية وكان قد إنعزل الى حران. وفي سنة (١٠٧٤م)
أصبح بسليوس بطريركـاً خلفاً إلبن شوشان� وتوفي بعـد سنة ودفن في كنيسة اليعاقـبة في فارقN. ثم

عN ديونيسيوس اخلامس بطريركاً وتوفي سنة ١٠٧٨م(٢٧).
لقد �تع اOسيحيون في هذه الدولة بسبب سياستهـا الد�قراطية جتاههم بحرية تامة لم يتمتعوا �ثلها
في العهود الالحقة قاطبة. لقد نشط اOسيحيون ودخلوا في وظائف الدولة اخملتلفة حتى الوزارة� حيث
أصبح أبو سـالم وزيراً لألميـر منصور� وأصبح إبن شلÅـيطا مديراً لألوقاف في عـهد األميـر بن أبي علي

و¢هد الدولة� كما أصبح أبو احلكيم احلديثي عارض اجليش وهي وظيفة عسكرية مهمة.
لقـد خـدم اOسيـحـيـون الدولة الدوسـتكيـة خدمـات جليلـة وبإخالص� ومـثـال ذلك إخـالص الوزير أبي
سـالم� الذي صمـد وكانـت في يده القيـادة في وجـه القوات السلجـوقـية سنتN. أمـا خـدماتهم في حـقل
الطب� فكانت كبـيرة. فاألطباء اOسـيحيون كـانوا يسيطرون على الطب في كُردسـتان كما سـيأتي ذلك

بالتفصيل في موضوع الطب.
الشك أن اOسيـحيN ينالون حـرية عظيمـة في عهـد أمير عـادل كعهـد األميـر نصرالدولة� الذي إمـتد

(٢٧) راجع تاريخ الـرهاوي اجملـهــول� ص١١٨. أفــرام برصـوم� اللـؤلؤ اOنثــور� ص٣٦٧. بطرس نصــري� الذخـيــرة� ج�١
ص٤٧١-٤٧٧. أ. س. ترتون� أهل الذمة في اإلسالم� ص٨٨. طه الهاشمي� مفـصل جغرافية العراق� ص١٠٥. راجع

أيضاً ترجمة حياة إبن شوشان في موضوع احلياة الثقافية.
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إلثنتN وخــمـسN سنة. وعلى قـول الـفـارقي لم يأخـذ هذا األمـيــر درهمـاً واحـداً من أبناء شــعـبـه سـواء
اOسلمN منهم أم اOسـيحـيN(٢٨). وقـد وصف اOؤرخـون اOذكـور بأن سيـرته في رعـيـتـه وشـعبـه كـانت

أحسن سيرة(٢٩).
وقـد زالت حريـة وسعـادة اOسـيحـيN بعـد سـقوط الدولة الدوسـتكيـة وأثناء احلكم السلجـوقي� حـتى
هدم إبن جهير البيعة اOدورة القريبة من باب الربض في فارق�N على ما قاله الفارقي في (ص٢١٤).
كما أن أبا علي البلخي الذي تولى بعـد إبن جهير إقليم دياربكر من قبل الدولة السلجـوقية حول (دير
عباد) اOشرف على فارقN الى مسجد سمّاه �سجـد الفتح. وقال حينما سمع ذات صباح صوت ناقوس
آت من هذا الدير: "يضرب في بالد اOسلمN عـلى رؤوسهم الناقوس� فإذن نحن بالقـسطنطينية"(٣٠)�
فـحوّله الى مـسجـد. ودفع له اOسـيحـيون خـمـسN ألف دينار كي يعدل عـن قراره فـرفض. وكانت لهـذا
الدير أوقاف حوّلها الى أوقـاف للمسجد. كما أوقف عليه أراضي قـرية (باروما) أو ياروما. وكان هذا
�Nسجد بـاقياً الى عهد الـفارقي. وقد ذكر الفارقـي أيضاً أن فخرالدولة إبن جـهير بعد إحـتالل فارقOا
حـوّل (دير عــبـاد) الى مـســجـد� ولكن اOســيـحـيN مـن أهل مـيـافــارقN دفـعـوا له "ثالثـN ألف دينار

أرمانوسية فأعاده ديراً"� أي عدل عن قراره بعد أخذ اOبلغ. 
ويظهر من كالم الفارقي بأن حرية اOسيحيN الدينـية قد أزيلت أثناء اإلحتالل السلجوقي لكُردستان
الوسطى حـتى منعـوا من ضـرب الناقـوس� خـاصة في عـهـد الوالي أبي علي الـبلخي. وكـان السالجـقـة
يضطهــدون اOســيــحـيN ويـسـومــونهم ســوء العــذاب. فـعـندمـا أغــار السلـطان طغــرل سنة (٤٤٩هـ =
١٠٥٧م) على البـالد اجلنوبية للـدولة الدوستكيـة وحاصـر مدينـة اجلزيرة� سـار جمـاعة من جـيشـه "الى
دير (عـمر أكـمن) وفـيه أربعـمائة راهـب� فذبحـوا منهم مـائة وعشـرين وإفـتدى البـاقون أنفـسـهم بستـة
مكاكيك ذهبـاً وفضة"(٣١). وسبق أن ذكرنا أن هذا الدير هو (v�u?4W� «d|œ) أي دير كمون� وإكـتشفه

اOرحوم اOال خلف »�'w�W�U فقيد التراث الكُردي.

WO�Dœ—e�«

كان زردشت إبن (پورو شسپ) وأمـه (دغدو - دغدودا) بنت فراهيم من اOيدي�N ولم يحـدد عصره
Nـيالد� يرى بعض البـاحثOاماً. فـبينمـا حتدده الروايات التـاريخيـة بصورة عـامة بالقـرن السابع قبل ا�
أنه عاش فـي أواخر األلف الثانـي قبل اOيالد. وأمـا ما قـيل من أنه كان قـبل ستـة أو سبعـة آالف سنة

(٢٨) الفارقي� ص١٦٨. وراجع أيضاً إبن خلكان� وفيات األعيان� ج�١ ص٥٧. وقد إستثنى الفارقي من ذلك مصادرته
للتاجر إبن جرى كما نستثني مصادرته إلبن بغل. 

(٢٩) إبن األثيــر� الكامل� ج�٩ ص٢٦. إبن الـعـمــاد احلنبلي� شــذرات الذهب� ج�٣ ص٢٩. أبو الـفـداء� اخملــتـصــر في
أخبار البشر� ج�٢ ١٨٩. إبن كثير� البداية والنهاية� ج�١٢ ص٨٧.

(٣٠) الفارقي� ص٢٢٢. ومخطوطة األعالق اخلطيرة� ورقة ٧١ نسخة مصورة في مكتبتي.
(٣١) إبن األثيـر الكامل� ج�٩ ص٢١١ (حـوادث السنـة اOذكـورة) ظن بعض اOؤرخN أن احلـادثة وقـعت في دير أحـويشـا

والصحيح ما قاله إبن األثير.
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فغـير صحيح مطـلقاً. وأما اOنطقة الـتي ولد فيها� فـهناك روايات تاريخية إسـالمية تفـيد بأنه ولد في
(أورمـيـه)(١) من كُـردسـتـان التـابعـة إليران. ويـرى بعض البـاحـثN أنه ولد في منـطقـة تقع شـرق إيران
�Airyan - Vaeja (ويچ ÊW�d�≈) وحـدود خوارزم� وذلك إسـتناداً الى مـا جاء في آبسـتـا� من أنه ولد في

حيث حدد (≈�ÊW�d ويچ) بتلك اOنطقة(٢).
أمـا اOؤلف الكُردي مـحمـد أمN هورامي� فـقد شـرح بالتـفصـيل مـعنى (≈�ÊW�d ڤاچ) وخـالصتـه أنه
(ïÇU???4 و ó???}� ڤــاژ� واژ�) باآلرية� وأن لفـظ ڤـاچ أصــبح فـي الكُردية NتكلـمOعنـى اللغــة اآلرية أو ا�
�عنـى القـول والـتكلم. وإن الكتـب الكُردية اOدونة بـلهـجــة گــوران مـثـل (سـرجنــام) وهي كــتب دينيــة
(ïÇU?4) الكُردية. كمـا إن الكُرد يطلقون إسم (ïÇU?4) لـ(مذهب أهل احلق) تُعـرف بكونها أُلفت بلهـجة
�‡®≈�ÊW�d ويچ) باOناطق الكُردية œb??3Ë Æ©Ê«—ï?Ö® ïÇU?4 بسبـب تكلمهـم بلهجـة Nعلى الكُرد الهـورامـي
w~�W!—W�) يديون. والتفاصـيل في كتابهOالواقعة في غـرب أو شمال غرب إيران� والتي هاجر إليـها ا

ıUÑ ÊW�dOz) أي قاموس إيرين ويچ.

بعــد أن أضطهــد زردشت فـي مـوطـنه بســبب إعــالنه الدين اجلــديد� هـاجـر الـى إقليم (باخــتــر) أي
خراسـان. وجلأ الى ملكهـا ويشتاسـپ� فآمن بدينه هو ووزيره جـاماسپ. وتزوج األخيـر بـ(پوروچيسـتا)

إبنة زردشت. وإنتشر دينه هناك وقتل في حرب دينية.
لقد كـانت لآلريN قبل ظهـور زردشت ديانتN رئيسـيتN األولى (مَـزديَسنا)� أي عبادة اإللـه العاقل
العــارف� وهو إله اخلـيــر والنور. وكــانت هذه الديانة مـنتـشــرة بN احلـضــر والفـالحN. والـثـانيــة ديانة
(ديويَسنا) أي عـبـادة الديو إله الشـر وهو (أهر�ن - إبليس)� وكـانت القـبائـل احملاربة غـيـر اOسـتقـرة
وغـيـر اOتحـضـرة تعـتنق هذه الديانة. فـجـاء زردشت نبـياً لدين (مـزديسنا) وأبـطل عبـادة اآللهـة اآلرية
الكثيـرة غير عبـادة اإلله الواحد (مزدا - أهورا مزدا). فكان مـوحÅداً وحرّم ذبح احليـوان للقربان الديني
وحـرّم حرق جـثث اOوتى. وكـانت اآلبسـتـا مكونة من مليـوني بيت من الشـعـر في غاية البـالغـة� ولكن
وقع فـيهـا حتريف للمـرة األولى في العهـد األشكاني ومـرتN في العهـد الساسـاني. حيث أُدخلت فـيهـا
اآللهة اآلرية القد�ة وحوادث تاريخية وقسم غير قليل من التاريخ اخلرافي. هذا وساندت الدولة اOيدية
الديانة الزردشـتيـة وعملت علـى نشرها وحـاربت ديانة (ديويسنا). لقـد إنتشـرت الزردشتـية في البـالد

(١) في دائرة اOعارف اإلسالمية نقـالً عن البالذري وإبن خرداذبه: أنه ولد في أورميه. وفي اOلل والنحل� ص٢١٦-٢١٧
قـال الشـهـرسـتـاني أن والد زردشـت من أذربيـجـان وأمـه من الري (التي �ثلـهـا حـاليـاً طهـران). وأضـاف بأن اجملـوس
يقولون إن الله جعل روح زردشت في شجـرة في أعلى عليN غرسها في قمة جبل (باسمـو يذخر) في أذربيجان. وذكر
أنه جاء الى مدينة دينور (الكُردية). أما الباحثون فيقولون بأن مكان والدته غير معلوم أكان في ميديا الشرقية التي
تقع فيـها مدينة (رغـه - ري) أو ما وراءها من خراسـان (باختر) أو خوارزم? ويـقول بعضهم أن نسـبته الى (أورمـيه)
نشأت مـن كثرة اإلهتـمام بالزردشـتيـة فيهـا في العهـد األخيـر. راجع هاشم رضا� آوسـتا� ص٥٠-٥٢. وكريسـتنسن�
Nاضية الـزردشتيOص١٩-٢٠. وقد حتـدث لي عدد من الكُرد الذين زاروا في السنوات ا �Nإيران في عهـد الساساني

في (يزد)� أنهم يقولون بأن زردشت كان من أورميه وأن نبينا كان كوردياً.
(٢) راجع هاشم رضا� آوستا� ص٢٣.
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اOيدية أي كُردستان� وكان الشعب الكُردي بصورة عامة زردشتياً� بينما بقيت قلة منهم تدين بالوثنية
وديويسنا حتى بعد ظهور اإلسالم. أمـا إعتناق قسم كبير من الكُرد للديانة اOسيحـية� فقد أوضحناه.
وفي عهد الدولة الدوستكية� كان بعض الكُرد اليزالون على الديانة الزردشتية في هذا اجلزء من البالد

الكُردية. ولم يزل يحتفظ بهذه الديانة بعد عدة قرون من ظهور اإلسالم.
ويُستـدل على وجود الديانة الزردشـتية في الدولة الدوسـتكية بكالم الرحـالة الفارسي اOشهـور ناصر
خـسرو� الـذي وجد الزردشـتـيN (البـرسيـN) أثناء مروره بالـبالد الدوسـتكيـة� وإطلع على سـعـر العنب
الذي كانوا يبـيعونه في مـدينة (أرزن - غرزان) في اخلريف. وقـد شاهدهم ناصر خـسرو في هذه اOدينة
الواقــعـة في قلب البــالد الكُردية� والتي وصـل إليـهـا فـي الثـامن والعــشـرين من تـشـرين الثــاني سنة

(١٠٤٦م)(٣).
فقد ذكر وهو قادم من بدليس: "ثم سرنا الى مدينة أرزن وهي مدينة عـامرة جميلة فيها أنهار جارية
وبساتN وأشـجار وأسواق جمـيلة ويبيع البرسيـون هناك مائتي مَنٍ عنباً بدينار واحـد في شهري نوڤمـبر

وديسمبر ويسمون هذا العنب رز أرمانوس"(٤).
إن لفظ "البــرسـيــون" نص على إن قـســمـاً من سكان أرزن أو أطـرافـهـا كــانوا زردشـتــي�N ألن لفظ
البرسي أو البرسيN كان يطلق على أتباع الديانة الزردشـتية. وهذا اإلسم ما زال حياً في إيران والهند.
ولكي يطمـئن القـاريء الى صـحـة ذلك أحـيله الى تعلـيق اOتـرجم الدكـتور يـحيى اخلـشـاب حـيث قـال:

"البرسيون هم الفرس الذين حافظوا على دين زردشت ولم يسلموا بعد الفتح اإلسالمي"(٥).
كما أحيله الى كتاب (فجر اإلسالم) حيث ورد فيه البـرسيون أكثر من مرة إسماً للزردشتيN. فمثالً
قـال اOؤلف بصدد الديـانة الزردشتـيـة: ويقول البـرسيـون أن اآلڤـستـا كـانت في عهـد الدولة السـاسانيـة

مؤلفة من إحدى وعشرين سورة(٦).
وتكرر ذكـر الكلمـة أيضـاً في كـتاب (الـڤنديداد)� فـفيـه أن الفـرس الزردشـتـيN في الهند يقـال لهم

البارسيون (البارسي)(٧).

(٣) قطع ناصـر خسـرو اOسافـة بN فـارقN وخالط في سـتة أيام. فـقد خـرج من خـالط في عشـرين من جمـادى األولى سنة
٤٣٨هـ اOصادف ٢٤ تشرين الثاني� ووصل فارقN في ٢٦ جمادى األولى أي في ٣٠ تشرين الثاني. فكان في أرزن
في ٢٩ تشـرين الثـاني � فـوصـوله اليـهـا في اليـوم الذي سـبـقـه على أغلب اإلحـتـمـاالت ومـغـادرته في ٢٩ منه. ومن
اجلدير بـالذكر أنه وردت هنا في سـفرنامـه الترجـمة العربـية أخطاء في أرقـام تاريخيـة. ففيـه قيل أنه دخل فـارقN في
٢٦ جــمـــادى األولى سنـة ٣٣٨ أي ٢٣ تشــرين الـثــاني ١٠٣٦م والصـــحــيـح هكذا: ٤٣٨هـ = ٣٠ تشـــرين الثـــاني
١٠٤٦م� ولم أفطن الى هذه األخطاء سـابقـاً� إذ أدرجتـها في اجلـزء األول في مـوضوع حتـديد سنة مـقتل ¢هـد الدولة�

فأعود ألنبّه القاريء الى هذا.
(٤) ناصر خسرو� سفرنامه� ص٤٠.

(٥) نفس اOصدر والصفحة.
(٦) أحمد أم�N فجر اإلسالم� ص١٢٤ وتكرر نفس اللفظ في ص١٤٠.

(٧) كتاب الڤنديداد� ص٣ و�١٣ ترجمة الدكتور داود الچلبي من الفرنسية.
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.(٨)Nوفيه أيضاً يقال لهم الفرسيون وكذلك قال أحمد أم
فلفـظ برسي أو بارسي أو فـــرسي يطلق فـي وقــتنا هذا علـى الزردشــتي� ســواء كــان مـن القــومــيــة
الفـارسـيـة أو من قومـيـة أخـرى. هذا مع العلم بأن قـومـيـات مـتـعددة قـد إعـتنقت الديانة الـزردشتـيـة.
فتـحديد الدكتور يحـيى اخلشاب لفظ "البـرسيون" الوارد في كالم نـاصر خسرو اOذكـور� بالفرس الذين
حـافظوا على دين زردشت� هو في غـيـر مـحله. فهـناك برسيـون فـرس وبرسـيـون هنود وبرسـيون كُـرد…

فالزردشتيون الذين شاهدهم ناصر خسرو في غرزان كانوا دون شك كُرداً ولم يكونوا فرساً.
ورغم خـضـوع الـكُرد للفـتح اإلسـالمي سـلمـاً أو حـرباً� لم ينتــشـر اإلسـالم بينهم دفــعـة واحـدة� وإ�ا
بالتــدريـج. فظل قــسم منـهم على الديانـة اOســيــحــيــة حــتى اآلن� بينـمـا بـقي قــسم آخــر على الـديانة
الزردشـتـية حـتى العـهـد الدوسـتكي في البـالد التي كـانت حتت سـيطرتهـا� ويُحـتمل بـقاؤها في جـبـال

هورامان الواقعة في شرقي سهل شهرزور الى القرن الثاني عشر اOيالدي(٩).

(٨) أحمد أم�N فجر اإلسالم� ص١٢٨.
(٩) نشر األستاذ اOال عـبدالكر¦ اOدرس في كتابه (��Ê«—UO�«“ ÍW?†U4 WM ص٣٥٨ - ٣٧٩) شجرة لسـادات قرية (سرگت
- $5W?Ö—W): أسـرة مال جـالل اخلرمـالي في شـهرزور� وهي فـارسـية وعـربية تـشتـمل على معـلومات من تاريخ األسـرة.
والنسخـة التي نشرها كانت بخط اOرحـوم اOال محمود بن عـبدالرحمن السرگـتي كتبـها عندما أراد بيع نسخـة من القرآن
الكر¦ كـان مكتـوباً في أواخـرها. وقـد باعهـا Oكتـبـة اOؤسـسة العـامـة لآلثار في بغـداد بتـاريخ (١٩٧٥/٨/٢٥) وهي
حتت رقم (١٦٤٢٥) في اOكتـبة اOذكـورة حسـبمـا كُتب في نهـاية نسخـة الشجـرة. وقال أن جـده محـمد بن مـصطفى بن
اOال جالل كـتبـها في اOصـحف سنة (١٢٩٠هـ = ١٨٧٣ - ١٨٧٤م). وما في الشـجرة عـبارة عن معلومـات كتـبهـا جد
األسرة إبراهيم بن عباس احلسيني سنة (٥٤٥هـ = ١١٥٠-١١٥١م) على مصحف بخطه ثم نقلها واحد من أحفاده سنة
(٧٧٠هـ). أمـا القسم اآلخـر من اOعلومـات التي في الشجـرة� فـقد كـتبـها مـحـمد السـرگتي مـن اOعلومات التي وجـدها

بخط أجداد له ومن معلوماته الشخصية.
جاء في القسم اOنسوب الى إبراهيم احلسيني: أنه قدم من قرية (خـدر آباد) من منطقة شهربان الى شهرزور ومنها سافر
الى قرية آورمـان (أي بلدة هورامان مـركز منطقة هورامـان اجلبليـة الواقعة في شـرق سهل شهـرزور) لتحصـيل العلم عند
مدرّسها السيد مصطفى العريض. وكان رئيس هورامان (شاليار سياه) اجملوسي. وقال إن الديانة اإلسالمية تتعزز فيما
لو أسلم اOذكـور. (مـا زال إسم پيـر شاليـاري ˙…‘) حـيـاً حتى اليـوم وقـد أسلم فـيـما بـعد. وكـالمـه هذا دليل على قـوة
الزردشتـية آنذاك في مـنطقة هورامـان الوعرة. وفي هذا القـسم والقسم اآلخـر معلومـات تاريخيـة. ومن حيث أن الشـجرة
حتـتاج الى دراسـة دقـيقـة تثـبت صـحة مـا نُسب الى احلـسيـني كله أو بعضـه. طلبت من صـديقي احملب للعـلم والشغـوف
باإلطالع علـى اخملطوطات واOصــادر اOرحــوم جـمــال مـفــتي (جــمـال بـن مـحــمـد بـن اOال عـزيز اOـفـتي) الـذي توفي في
(١٩٩٦/١١/١٠) في السليمانيـة� طلبت منه أن يصور لي ما هو مكتوب على تلك النسخة مـن اOصحف. فصوّر لي
الصـفحـة األولى فـقط� التي كُتب علـيهـا ما هو خـاص باحلـسيني. وعـندما قـابلتـه بالنسخـة التي هي بخط اOرحـوم اOال
مـحمـود من الشجـرة� والتي تكرر فـيهـا هذا القـسم أيضاً. إتضح لـي أنه كُتب حـديثاً ومنـقول (مع إخـتصـارات) ¢ا في
الشـجرة وليـس قد�اً. وذلك إسـتناداً الى اخلط وإمـالء بعض األسـمـاء مثل (خـدرآباد) و(سـرگرد) و(گـورانيـة) بالگاف
(G) الكُردية وتعبـيرات عربية حديثـة. وفي الشجرة أخطاء وتناقضـات شتى� مثل اOدة (٢٢٥) سنة بN وفـاة احلسيني
سنة (٥٤٥هـ) وسـنة إسـتنســاخ اOذكـرات سـنة (٧٧٠هـ) من منصــور صـادق بن بالل أو مـنصـور بن صــادق (اإلبن) بن
صادق (األب) بن بالل بن إبراهيم احلسيني. فهي طويلة جداً بالنسبة لثـالثة أو أربعة أجيال وهو ما يثير الشك. أما ما

ورد في الشجرة من أن نسخة اOصحف هذه بخط احلسيني فغير صحيح بالنظر الى رسم خطها. 
وقد نشـر األستاذ اOال عبـدالكر¦ الشجرة بكل هذه األخطاء دون أن يشـير إليها مع حـذف عبارات منها. وكـذلك نشرها
محمـود أحمد محـمد في مجلة (كاروان� العـدد �٢٦ أيلول ١٩٨٥)� وأضاف إليها مـحمود أخطاء كثـيرة. ففيـما نشره
أكثر من أربعN خطأً. وأخيراً ال �كن دراسـة ونقد مذكرات احلسيني والشجرة بصورة كاملة إال بعـد احلصول على نسخة

مصورة ¢ا هو مكتوب في آخر اOصحف.
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في الطبـعـة األولى قلت أن أولئـك الزردشـتيـN الذين شـاهدهم ناصـر خـسـرو هم اإليزيديون� أي بعـد
إسـالمهم على يد الشـيخ عدي بن مـسافـر ثم إنحـرافهم عن اإلسـالم� وذلك ألن العديد من الذين ألفـوا
أو كـتبـوا عن العـقـيدة اإليزيديـة إعتـقـدوا أن الكُرد اإليزديN كـانوا زردشتـيN ثم أسلمـوا على الشـيخ
Nعـــدي بن مـــســافـــر(١٠)� ومن هؤالء صـــديق الدمـلوجي مـــؤلف أضــخـم وأهم كــتـــاب عن اإليزيـدي
وعبدالرزاق احلـسني. بينما إعتقد أسـتاذي سعيد الديوه چي الذي ألف في اOوضـوع أيضاً� أنهم كانوا

مسلمN من أنصار األمويN إنحرفوا عن اإلسالم. وهناك آراء أخرى(١١).
أما أنا فكنت أعتقد حتى السبعينات بأنـهم كانوا زردشتية ثم تغير رأيي في السنوات األخيرة� أي
بعـد إهتمـامي بالزردشـتيـة وإكتـشافي لعـشـرات اOعابد اخلـاصة بهـا. ولهـذا فإني أرى اآلن أنهم كـانوا

.(Nديو يسني)

(١٠) ولد عدي بن مـسافـر في قرية بيت فـار من منطقة (شـوف األكراد) من سـهل البقاع. أي أنه كـان من منطقة يقـطنها
Nنطقة كان يتكلم مع الناس بالكُردية. فـلم يكن الكُرد لذلك غريبOا جـاء الى اO الكُرد. وهناك رواية أيزيدية تدعي أنه
عن الشـيخ عدي الذي تـوجه الي جـبال هـكاري (أى بهدينان) وإخـتـار البقـاء بN الكُرد وإسـتقـر هذا اOتـصوف في قـرية
(اللش) وإلتف حـوله آالف الكُرد وإنـتشـرت الـطريقـة العـدوية الصـوفـيـة ااOنسـوبة إليـه في كُـردسـتـان. ومع هذا فـهناك
Nرواية أخـرى تقول بأن الشـيخ عدي كـان كوردي األصل� وإني ال أسـتبـعد ذلك لكونه نشـأ في (شوف األكـراد)� أي ب
الكُرد هناك . وقـد نُقل عن إبن اOسـتوفي قـوله� نقالً عـن لسان الشـيخ حسن بن عـدي (الثـاني) بن أبي البركـات� (أن
عم جده) الشيخ عدياً "ولد في بالد الشام في موضع يعرف بشوف األكراد بالشN اOعجمة والفاء من ضيعة تسمى بيت
فـار"� راجع ج�١ ص١١٦ مـن تاريخ إربل إلبن اOسـتــوفي� وفي ج�٢ ١٧٠ قـال ناشــره البـاحث ســامي السـيـد خــمـاس
الصقار� أن بيت فار من أعمال بعلبك نقالً عن إبن خلكان. ونقل أيضاً عن إبن كثير أنها تقع في البقاع غربي دمشق.
Nعلمـاً أن بعـلبك تقع في لبنان. وقــال احلـسني في (اليـزيديـون� ص٢١) وأنهـا تسـمى اآلن (أنافـار) وهي خــربة تقع ب
مـشـغرة وقـتب البـاس في البـقـاع الغـربي وبهـا قبـر الشـيخ مـسـافر. أمـا وفـاة الشـيخ عـدي� فاألرجـح أنه توفي في سنة
(٥٥٧هـ= ١١٦١-١١٦٢م)� وقــد روي ذلك عـن أبي البــركــات في سنـة (٥٥٥هـ)� التي قــالهــا الـشــيخ أحــمــد إلبن

اOستوفي� كما رجح أستاذي الديوه چي وآخرون غيره التاريخ الثاني على األول.
(١١) راجع صــديق الـدملوجي� اليــزيـدية� ص١٧٣. وعــبــدالرزاق احلــسني� اليــزيـديون� ص١٤. والديوه چي� الـيــزيدية�

ص٢٤-٢٥ وغيرهم.


