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پوختەى:
د ڤێ ڤەكەلينێدا بەحسێ ڕۆلێ كوردا د ئاڤاكرنا دام ودەزگەهێت خێرخازى و زانستيدا ل وەاڵتێ حيجازێ
د چەرخێن (9-6مش15-12/ز) ڕۆلێ وان يێ گرنگ د چاالكرنا بزاڤا ئاڤاكرنێدا بدەينە دياركرن .
ئەف ڤەكولينە ژ دوو پشكا پێك دهێت  ،پشكا ئێكێ گرێدایى ڕۆلێ دەستهەالتدارێت كورد ژ سولتان و ميرر
و شاهرررررا د ئاڤاكرنررررا دام و دەزگەهێررررت خێرخررررازى و زانسررررتيدا دڤررررى ماوەيرررردا هژمرەكررررا هەرا زورا
دەستهەالدارێت كورد ل جيهانا ئيسالمى زور كارێت ئاڤاكرنێ ل حيجازێ كررينە و ب ترايەە ل حەرەمرێن
پيروز .پشكا دووێ ،تايەەتە ب ڕۆلێ كەسانێت ئاسایێ كرورد وەكرو خرودان پوسرت و پلەێرت بلنرد  ،ژ مينرا
وەزير و دادوەر و بازرگان و ئاكنجيێت كورد ل حيجازێ د ئاڤاكرنا دام و دەزگەهێت خێرخازى و زانستيدا .
د ڤەكولينێرردا ئەم شرريان بگەهررين چەنررد ئەنجامەکررا کررو بررومە خوویررا دکەن  :دەسررتهەالتدارێن ئەيرروب ژ
سولتان و ميرو شاهرا ڕۆلەكى مەزن دبيرنن د ئاڤراكرن و نيژەنكرنرا مزگەفرت و قوتابخانرا و ريەاترا و كروالن و
پاقژكرنا بير و كانيێت ئراڤێ و چێكرنرا جهرێن بهرێن ڤەدانرێ وەكرو خانرا ل سرەر رێكێرت حەجاجرا زێردەبارى
چاككرنا رێكا.
ووشەيين كليل(:مێژوويرا كروردا ل وەاڵترێ حيجرازێ  ،كرورد ل حەرەمرێن پيرروز  ،ڕۆلرێ شارسرتانيێ كروردا ل
وەالتێ حيجازێ ،ئاكنجيێت (مجاور) كورد ل حەرەمێن پيروز).
پێشەكى:
ئەڤ ڤەكولينە بەحسێ ڕۆلرێ كەسرانێت كرورد
كررريە د كرنررا خزمەتگرروزاریێ دبرروارێ ئاڤاكرنێرردا ل
حيجررازێ د چەرخررێن (9-6مررش 15-12/ز) ،گرنگيررا
بررررابەتى ئەوە كررررو گرێررررداى اليەنررررێ مێژوويررررا
شارستانيا كوردايە ل سرەردەمێ ئيسرالمێدا كرو
هەتررا نرروكە د تاريرراتى و بەرزەبونێرردا و دەسررتێ
ڤەكولەرا نەگەهشتيێ ،هەر چەندە شوين تەل و
شينوارێن وان ديارن.
ئارمانجررا مە زێرردەكرنا هنرردەك تشررتێت نررویە ل
مێژوويررا كرروردى دا ل سررەر دەمررێ ئيسررالمێدا ب
ترررايەە اليەنرررێ شارسرررتانى كرررو پتڤررريە پترررر
ڤەكولينێرت زانسررت و ئەكرراديمى ل سررەر بهێنر
ئەنجامدان.
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ژ ئاسررتەنگێت كەفتيررنە د رێكررا ڤەكولينررا مەدا،
كيميررا پێزانينررا ل سررەر ڕۆلررێ كەسررانێت كررورد ل
حيجرررازێ ب ترررايەە ئەوێرررن نە دەسرررتهەالتدار،
گەلەك پێزانين نەبروون كرو ئەم بشرێن وێنەيەكرێ
روون بررررردەينە وان نەخاسرررررمە ل سرررررەرد مێ
مەماليكادا.
ڤەكولين ژ دوو پشركا پێرك دهێرت ،پشركا ئيكرێ
گريداى ڕۆلێ دەستهەالتدارێت كرورد ژ سرولتان و
مير و شاهرا د ئاڤاكرنا دام و دەزگەهێت خێرخرازى
و زانسرررتيدا ،دڤرررى ماوەيررردا هژمرەكرررا هەرا زورا
دەستهەالدارێت كورد ل جيهانا ئيسالمى ترايەە
ژ بنەمررراال ئەيررروب گەلەك كارێرررت ئاڤررراكرنێ ل
حيجررازێ و حەرەمررێن پيررروز كرين ر  .پشرركا دووێ
،تايەەتە ب ڕۆلرێ كەسرانێت ئاسرایێ كرورد وەكرو

خرررودان پوسرررت و پلەێرررت بلنرررد ،ژ مينرررا وەزيرررر و
دادوەر ،...دگەل بازرگرررران و ئاكنجيێررررت كررررورد ل
حيجررازێ د ئاڤاكرنررا دام و دەزگەهێررت خێرخررازى و
زانستيدا .لەداویرێ بەحسرێ گرنگتررين ئەنجامرا
هاتيە كرن كو د ماوەى ڤەكولينا دا گەهشتينێ.
د ڤەكولينێدا پالپشتى ل سەر كومەكا ژێردەرێن
سرررەرەكى یرررێن گرنرررگ هررراتينە بکارئينررران ژوان:
گەروكرررررررێ موسرررررررلمان ئيرررررررەن جررررررروبەير
(م614:مررش1217/ز) و پەرتوكررا وى "الرحلرر ابررن
جەيرررر المسرررماە ترررةكر باألخەرررار عرررن اتفاقرررا
األسرررفار" ،ئيرررەن جررروزى (م597:مرررش1200/ز)"
فر اخەررار الملرروك و االمر " ،و" الكامررل
المنررت
ف تاريخ" يا مێژوونڤيس ئيەن ئەسير (م630:مش
1232/ز) ،و " مرآ الزمران فر ترواريخ األعيران " يرا
سررەبە ئيررەن جرروزى (م654:مررش1256/ز) ،و "
العقد الثمين ف تراريخ الەلرد األمرين " يرا فاسرى
(م832:مش1428/ز) ،و "التحف اللطيف ف تراريخ
المدينرررررر ر الشررررررررريف " يررررررررا سررررررررەخاوى
(م902:مش1496/ز) زێدەبارى ژمارەكا زورا ژێدەرێن
مێژوویێ.
ڕۆلێێێێ كێێێوردا د ئاڤاكرنێێێا دام ودەزگەهێێێێت
خێرخێێازى و زانسێێتيدا ل وەاڵتێێێ حيجێێازێ:
حيجررراز پترررر ژ هەر وەاڵتەكررر و دەڤەرەكرررا دى
گرنگى پێ هاتيەدان بۆ كرنا خزمەتگوزاريێ دبوارێ
ئاڤرررراكرن و خێرخررررازى و زانسررررتيدا ،ب مەرەمررررا
()1
خوشرركرنا ژيانررا خەلكر و ئاكنجيێررت (مجرراورون)
وێ و كەسرررانێت سرررەرەدانا وێ دەڤەرێ دكەن د
وەرزێت حەجێدا،لەوڕا ژبلى كرنرا خێررێ و ديرار و
هاريكاريێ رادبوون ب ئاڤاكرنا و نيژەنكرنا مزگەفرت
و قوتابخانا و ريەاتا( )2و كوالن و پاقژكرنا بيرر و كانيرا و
گرنگ ب خوشكرنا رێكێت واندا و دانانرا ئەوقافەكرا
زور بۆ دام و دەزگەهيێت وێ يێت جياواز.
پشكا ئێكێ -ڕۆلێ دەستهەالتدارێن كێورد د
ئاڤاكرنێێێێێا دام و دەزگەهێێێێێێن خێرخێێێێێازى و
زانسێێێێێێێێتيدا ل وەاڵتێێێێێێێێێ حيجێێێێێێێێازێ :
هژمارەكررا زورا دەسررتهەالدارا ژ سررولتان و ميررر و
شاهرررررێن كررررورد ڕۆل هەبررررویە د ئاڤاكرنررررا دام و
دەزگەهێت خێرخازى و زانستى ل حيجرازێ ژ وان:
سررەركردەيێ لەشرركەرى ميررر كرروردى ئەيرروبى
ئەسرەدەدين شرێركو(م564:مرش1169/ز) خرودانێ
رەحرررررەە( )3دەمرررررێ دچيرررررتە حەجرررررێ سررررراال
(555مرررش1160/ز) ( )4د ژمارەکرررا ميرێرررت دەولەترررا
زەنگر ر (٥٦٧-٥٢١مرررش١١٧١-١١٢٧/ز)( )5د رێكرررا
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تەيماء و خەيەرر دچيرتە حيجرازێ( ،)6گەلەك كارێرت
خێرخررازى ل حەرەمررێن پيررروز كرررينە ،ژوان ئاڤاكرنررا
ريەرراتەكێ ل مەدينررا پێغەمررەەرى (س) و وەسرريە
دكە دەمێ دمريت لێ بهێتە ڤەشرارتن( ،)7سراال
(580مش1184/ز) تەرمێ ئەسەدەدين و برايێ وى
نەجمەديررن ئەيرروبى (م568:مررش1172/ز) دهێررتە
ڤڕێكرن برۆ براژێرێ مەدينرێ( ،)8جهرێ ڤرێ ريەراتێ
دكەڤيتە ماال خەليفە ئوسرمان كرورێ عەفران (-23
35مش 656-644/ز) نێزيك دەرگەهێ جەريرل نێزيرك
منررارا سررەرەكى  ،پررا ب ريەررا عەجەم دهێررتە
نياسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررين(.)9
سررولتان سررەالحەدين ئەيرروبى (648-567مررش
1250-1171/ز) گەلەك كارێررت گرنررگ ل حيجررازێ و
سەر ڕێكێت حەجاجا ئەنجامداينە و بەردەوام داخاز
ژ ميرێت مەكەهێ و مەدينرێ دكرر كرو گرنگيرێ ب
حەجاج و ئاكنجيان بدەن  ،زێردەبارى ڤڕێكرنرا خێرر و
هاريكارى و دياریا بۆ حەرەمێن پيرروز وەكرو ل سراال
(567مررش1171/ز) كاودانێررت مەكەهررێ نەخررو
برررروون و گرانيەكررررا زور پەيرررردا دبيررررت و سررررولتان
سررەالحەدين ڕابررۆ ب ڤرێكرنررا گەنرر و جەهررى و
چەنرررردين هاريكاريێررررت دى و شرررريا ئەرزانيررررێ ل
مەكەهرررێ پەيررردا كە ( .)10هەروەسرررا ل سرررراال
(568مرررش1172/ز) ڕادبيرررت ب ڤرێكرنرررا چەنررردين
گەنجررێن ژ ئەحررابێش سررقاليە ( )11بررۆ خزمەتكرنررا
مزگەفتا پێغەمەەرى (س) و جلوبەرگێت وان سرپى
بررروون و نيشرررانێت ترررايەە پێڤەبررروون ب ئررراتوا
دهاتنە نياسين( .)12كارێ وان خزمەتكرن و پاراستنا
مزگەفتررا پێغەمررەەرى (س) برروو ب روژ هەروەسررا
هەلكرنا فانوس و شەمالكێت وێ ل دەمێ مەترب
و ڤەمرنررردانا وان پشرررتى نڤێرررژا عەيشرررا ،دگەل
هەلكرنا بوخيريا بۆ برێهن خوشر ل هەمرى روژا و
گرتنا دەرگەهێرت وێ ب شرەڤ( ،)13ل سرەردەمێ
مەماليكرردا (923-648مررش1517-1250/ز) پتررر پەيڤررا
(وقررادون  ،إضرراء زيررت و شررم ) بررۆ ڤرران دهرراتە
بكارئينان( ،)14سرولتان سرەالحەدين گەلەك وەقر
بررۆ ڤرران خزمەتكررارا دانرران ژوان سررێيەك ژ دەڤەرێررن
سرررندبيس( ،)15و گونررردى نەقرررادە( ،)16و چەنررردين
دەڤەرێرررررررررررررررررررررررررن قررررررررررررررررررررررررروس(.)17
ژ كارێرررت گرنرررگ يێرررت سرررەالحەدين و جهرررێ
شرررانازيێ يە الدانرررا باجرررا مەكوسرررى( )18ل سرررەر
حەجاجا ل ساال (572مش1176/ز) كو حەفت دينرار
()19
و نيڤ بوون بۆ هەر كەسرەكى و ڤيابرا ل عيرزاب
يان جدە دابا و يێ نەدابا نە دهێال بچيتە حەجرێ و

دهرراتە ئێشرراندن يرران زينرردانكرن ،دەمررێ سررولتان
سەالحەدين زانرى بڕيراردا بهێرتە الدان و نامەيەكرا
توند بۆ ميرێ مەكەهێ ڤرێكر( )20و شينا و ميررێ
مەكەهێ بهێتە قەرەبوكرن و ساالنە هەشت هزار
ئردبێررت (األردب)( )21گەنمررى دگەل هەشررت هررزار
دينررررررارا دگەل وەقفكرنررررررا چەنرررررردين دەڤەران ل
سررەعيدى مسرررى و يەمەنررێ( ،)22دگەل ڤرێكرنررا
كەل و پەلێن خارنێ بشرێوەكێ بەردەوام( .)23الدانرا
ڤرررێ بررراجێ برررۆ جهرررێ دلخوشررركرنا خەلكرررى و
مێژوونڤيسا پەسرنا ڤرى كرارێ بەاشر كرريە ژوان
ئيررەن جەيررر(م614:مررش1217/ز) هوزانەكررا درێررژ ب
سررەالحەدينيڤە دبێژيررت و پەسررن و ستايشررا وى
دكە برررررررررۆ ڤرررررررررى كرررررررررارێ گرنرررررررررگ(.)24
هەر ل سرراال (572مررش1176/ز) سررەالحەدينى
بڕياردا ئەو بيرێت ئراڤێ و ڕێكێرت خرراب برووى و نە
با دناڤەەرا مەكەهرێ و مەدينێردا هەمرى بهێرنە
نيژەنكرررن و بيرێررت ئرراڤێ و برررك بهێررنە برراقژكرن(.)25
سولتان سەالحەدين نەبتنێ پارە و خێر و ديارى بۆ
خەلك و ئاكنجيێت حەرەمێن پيرروز ڤرێكررينە بەلكرو
برررۆ ميرررر و ماقيرررل و خێزانێرررت وان و ئەو هررروزێن
كوچەريێررت دكەڤررنە ل سررەر رێكێررت حەجررێ ژى
ڤرێرردكرن( ،)26هەروەسررا بڕيرراردا مزگەفتررا سررەقايە
ئەوا دكەڤيتە نێزيرك بيررا سرەقايە ل حەرە وەبررە
بهێررتە خرابكرررن و ئاڤرراكرن جارەكررا دى ،چررونكى
ئاڤررراهيێ وێ گەلەك بێسرررەروبەر بەررروو و گەلەك
كێماسى كەفتەروونێ ،بەلرێ نراهێتە زانرين كريش
سال بوو ،پێغەمەەرى (س) نڤێرژ ل ڤرێ مزگەفترێ
كربرروو و الڤررا بررۆ خەلكررێ مەدينررێ كربرروون(. )27
هەروەسررا سررولتانى بڕيرراردا سرراال (588مررش
1192/ز) ئەو كانى و بير و بركێت ئاڤێ يرێن ل سرەر
ڕێكررا حەج را شررامێ هەمررى بهێررنە پرراقژكرن  ،و ل
هەيڤا رەجب هەمان سالدا بڕيراردا نێزيرك مەجرزرە
مزگەفتەكرررێ ئاڤررراكە ( .)28هەروەسرررا سرررولتانى
گرنگى ب خوشكرنا ڕێكێت حەجاجا دا  ،داكو هاتن
و چوون تێدا ب ساناهى بيت  ،و بير و بركێت ئراڤێ
دروسررتدكرن  ،و سرراالنە پرراقژ دكرررن و پرررارە دانە
هوزێررت كرروچەر دا ڕێگريررێ ل كاروانێررت حەجاجررا
نەكەن  ،ديسرران خرران و جهێررت بهررێن ڤەدانررێ ژى
دروسررتدكرن( ،)29ژوان خرران عەروس يرران ب خرران
سولتان ناڤدار بروو چنكرو سرولتان سرەالحەدين ل
ساال (577مش1181/ز) ل سەر ڕێكا حەجرا شرامێ
ئاڤررررررررررررررررررراكر بررررررررررررررررررروو(.)30
ژ بەر ڤان گرنگرى دانێرت سرولتان سرەالحەدين
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ب حەرەمررێن پيررروز  ،لەوڕا ناسررناڤێ خزمەتكررارێ
حەرەمێن پيروز (خرادم الحررمين الشرريفين) وەكرو
ئێكەم كەس دمێژوویێدا وەرگرتيە( ،)31گروڤرێ مە ل
سەر ڤێ چەنردێ سراال (587مرش1191/ز) دەمرێ
سررولتان سررەالحەدين بڕيررارا ئاڤاكرنررا ديرروارەكى و
خەندەكەكێ ل دورماندورى براژێرێ قودسرێ دا
ب ڤررێ هەلكەفتررێ نڤێسررينەكا مێررژووى دهێررتە
نڤێسين ل سەر قوبەيرا يوسر يرا دكەڤيرتە اليرێ
باشررورى ژ قوبررا سررەخريە دنرراڤەەرا قوبررا نحررويە و
منەەرا برهانەديندا( .)32كو هەتا نروكە ژى مرايە ئەف
ناسناڤە تێدا نڤێسيە ،بەرى ڤێ مێژوويێ كەسرێ
ئەڤ ناسررناڤە نەگرروتيە و د ژێدەرانرردا ژى نەهرراتيە
بەحسكرن( ،)33و پشتى وى جێگرێن وى ژ سولتان
و ميرێت ئەيوبى ئەف ناسناڤە وەرگرتيە.
نە بتنێ سولتان سرەالحەدين بەلكرو سرولتان و
ميرێت ئەيوبيا پشتى وى ژى گرنگ ب حەرەمرێن
پيررررروز دايە وەكررررو سررررەي ئيسررررالم تغتكررررين
(م593:مش1197/ز)( )34دەمێ ب ڕێكرا هاتنرا خرۆ برۆ
مەكەهێ گرنگى ب ڕێكێت حەجاجا دا و كراردكە
ڤان رێكا ئارام بكە  ،دەمێ ل حيجرازێ هاريكاريرا
دارايى دگەل قوتابى و داخوازكەرێن زانينرێ دكە
 ،و دەرگەهێ زبەيد يێ ب (باب القرترب)( )35ناڤردار
ئاڤرررراكريە و ل سررررەر دەرگەهررررى نڤێسررررى بررررۆ
((سررولتانێ حەرەمررێن پيررروز و هنررد و يەمەن))(.)36
هەروەسررا گەلەك خيررر و وەقرر ژى ل مەكەهررێ
كرررينە  ،د هنرردەك ژێدەرانرردا وەسررا ديرراردكەن كررو
قوتابخانەك ل مەكەهرێ نێزيرك دەرگەهرێ عرومرە
(العمر ) ئاڤرا دكە پرا ئەڤە ب (دار السلسرل )
هررراتە نياسرررين و وەقررر دكە برررۆ مەزهەبرررێ
حەنەفررى  ،هەروەسررا ريەرراتەكێ ب ريەاتررا هنررود
دهرراتە نياسررين و دگرروتنێ ريەررا هنررود چررونكى
گەلەك هنود تێدا دژيان پاشى ئەڤ ريەاتە دكەڤيتە
ددەستێ مراقيلێن مەكەهرێ و زاروكێرت وانردا(.)37
پشتى مە گەلەك لێگەريان ئەنجامداین ديار دبيرت
كو ئەڤ ريەاتە و قوتابخانە هەمان ريەا و قوتابخانە
نە يێت جێگرێ سولتان سرەالحەدينى ل يەمەنرێ
مير فەخرەدين ئوسمان كورێ عەلى يێ ناڤردار ب
زەنجيلى (م583:مش1187/ز) ئاڤاكر بوون دەمێ ب
هاتنا سي ئيسرالم برۆ يەمەنرێ دزانيرت درەڤيرتە
ديمەشررقێ و دمينيررتە ل وێرررێ تررا دمريررت( )38وب
شاشرررريڤە هنرررردەك ژێرررردەران بررررۆ وى دانرررراييە.
هەروەسا ريەاتا رەبي يا هاتى وەقفكرن ل ساال
(594مررش1197/ز) ژاليررێ سررولتان شاهررر ئەفررزل

نرورەدين عەلررى كررورێ شاهررر ناسررر سررەالحەدين
يوس كورێ ئەيروب (622-589مرش 1225-1193/ز)
خودانێ ديمەشقێ ريەا دكەڤيتە دەڤەرا ئەجيراد
 ،وەقفكرررر بررروو برررۆ كەسرررانێن هەژار و بيرررانى ژ
موسلمانا( ،)39ب ريەا رەبير هراتە نياسرين چنكرو
رەبي كورێ عەبدوال كورێ مەحمود كورێ هيرەە
هللا ماردينى حەنەفى (م602:مش1205/ز) ئاڤاكريە
 ،ژ ئاكنجێ كورد بوو ل حيجازێ و هاتە راسرتپاردن
ژاليێ سولتان ئەفزەل كو سەرپەرشرتيێ ل سرەر
ئاڤاكرنا وێ بكە و گەلەك وەق ژى بۆ داناينە(،)40
ل سررەر دەمێررت پشررتى وى بەردەوام وەقرر بررۆ
دهێررنە دانرران وەكررو وەقفررا ماقيررل حەسررەن كررورێ
عەجالنرررى (815-755مرررش1425-1379/ز) ل سررراال
(809مرررش1406/ز) چەنررردين دەڤەرێرررن دەوروبەرێ
مەكەهێ بۆ وەقفكرن( .)41شاهر ئەفزەلى چەنردين
پەرتوكێررت خوويێررت دەگررمەن لررێ وەقر كربرروون ،
گەروك ئيررەن بەتوترر (م779 :مررش1377/ز) گەلەك
پەسررررن و ستايشررررا وى دكە و دبێژيررررت كررررو ژ
باشررترين ريەاتێررت مەكەهررێ برروو  ،بيرەكررا ئرراڤێ
دناڤرردا هەبرروو  ،گەلەك ژ كەسررانێت ئرراكنجى تێرردا
دژيان  ،خەلكێ حيجرازێ گەلەك حەژ ڤرێ ريەراتێ
دكر و گەلەك خێرر و قوربرانى برۆ دبررن  ،و خەلكرێ
باژێرێ تائي گەلەك فێقى و خرورمە برۆ دئينران و ژ
نەريتێرررت وان برررۆ هەر كەسرررەكێ رەز و بيسرررتان
هەبرران هنرردەك ژبەرهەمێررت خررۆ بررۆ دئينرران(.)42
هەر ژ ميرێرررررت ئەيوبيرررررا شاهرررررر مرررررعەزەم
شەرەفەدين ئەبو فەتح عيسرا(م624:مرش1226/ز)
خودانێ ديمەشقێ چەندين كارێت شارستانى ل
حيجررازێ ئەنجامررداينە دەمررێ سرراال (611مررش/
1214ز) دچيتە حەجرێ ژبلرى كرو گەلەك پرارا وەكرو
خێررر ددەتە ئرراكنجى و خەلكررێ حەرەمررێن پيررروز
گەلەك چاڤێ خۆ ددەتە كەسانێت برێ خرودان(،)43
د ڕێكررا تەبرروكرا دچيررتە حيجررازێ  ،و ل سررەر ڕێكررا
()44
حەجررا شرررامێ ب ترررايەە ل دەڤەرا (األخضرررر)
كەلهەكرررێ ئاڤرررا دكە هەر ب نررراڤێ و دهێرررتە
نياسين  ،و بيرەكا ئاڤێ و بركەكێ دروسرت دكە
و شيا زور مفايى بگەهينيرتە حەجاجرا پشرتى وى
دچەنررررردين سرررررەردەمەدا هررررراتيە پررررراقژكرن و
نيژەنكرن( ،)45كوژمەكێ مەزن يێ پارا دكەتە خێرر و
گەلەك برررك و (المصررنا )( )46دهێررنە نررويكرن  ،هەر
تشتەكێ د حەجا ويردا ژى دهراتە داخرازكرن جرێ
بەجررررررررررررررررررررررررررررێ دكررررررررررررررررررررررررررررر(.)47
هەروەسررا توربەيررك و قوتابخررانەك ل مەكەهررێ
4

ژاليرررێ هەردوو ميرێرررت كرررورد فەخررررەدين ئەبرررو
مەنسررور عەبرردوال( )48كررورێ ميررر عيسررا كررورێ
حەسررەن( )49كررورێ ئەبررى تالررب كررورێ مررحەمەد
كررورێ بررارو جەراح ر ( )50مەهرانررى (م594:مررش
1198/ز) و برايررررێ وى ميررررر جەمررررالەدين ئەبررررى
هەيجرراء( )51هرراتەوو دروسرررتكرن  ،دەربررارەى ميرررر
فەخرەدين ژ ميرێت خودان ڕێرز و پلەكرا بلنرد بروو ل
دەف ئەتابررك زەنگررى نررورەدين ئەرسررەالن شاهررر
كرررورێ عرررزەدين مەسرررعود كرررورێ مەودود (-589
607مش1210-1293/ز) ل ميسل  ،و دمينيتە دگەل
ترررررا دگەهيرررررتە بلنررررردترين پوسرررررتە و پرررررلە ،
سررەركردەيەكێ شررارەزا و زيرررەك و خررودان هررزر و
دەستهەالتا سياسرى بروو و پتريرا شرەرێ ئەتابرك
نررورەدين و گرتنررا دەڤەرێررن دەوروبەرێ ميسررل ميررر
فەخرررەدين پررێ رابرروو و سررەركردايەتيا لەشرركەرى
دكررر وەكررو گرتنررا شررنگال و نەسررەين  ،پتريررا جررارا
سەركەفتن بدەست خۆ ڤە ئينايە و ل نەسرينێ ل
ساال (594مش1198/ز) ب ئێشا تاعونێ د مريت كو
وى دەمى زور بەالڤ بەوو ل باژێرى( ،)52مێژوونڤيس
فاسى (م832:مرش 1428/ز) بەحسرى شرينوارێت
ڤررێ قوتابخررانێ و ترروربێ دكە و ديررار دكە كررو
دكەڤيررتە نێزيررك مزگەفتررا حەرام ژاليررێ دەرگەهررێ
سەفا  ،وەسا ديار دكە كو ئەڤ هەردوو ميرە لێ
هاتينە ڤەشارتن و دەقێ گوتنا وى دبێژيت(( :هرة
الترب ر والمدرس ر مرردفون فيهررا األميرررين األخرروين
السعدين :جمال الدين أب الهيجراء  ،وأخير األمرر
فخرالدين عەدهللا  ،ولد األمير المرحوم عيسرى برن
الحسنى المهران الجراح رحمهما هللا  ،وحفر
ذريتهمررا األمررراء  ،ملرروك األكررراد  ،والعشررائر الت ر
تجملررت بهرر القەائررل والعسرراكر  :السرريد الملررك
عزالدينا و الدين محمد  ،والسيد ناصررالدين مرروان
 ،والسيد أسد الدين أحمد  .خلد هللا ملكه )) ئەڤ
بەرێ شررررينوارى ل مەكەهررررێ هرررراتيە ديررررتن و
مێژوونڤيس فاسى دياركە كو ژاليێ خزمەتكارێ
وان جەوهەر ل هەيڤررررررا رەمەزانررررررێ ل سرررررراال
(612مش1215/ز) نڤێسيە ئەڤە ل حەرەمرێن پيرروز
ئرررراكنجى برررروو و ئێررررك ژ خزمەتكررررارێن مزگەفتررررا
پێغەمررەەرى (س) برروو( .)53وەسررا ديررارە كررو پشررتى
ئەڤ جەوهەرە ژاليێ وانڤە هاتيە ئرازادكرن دچيرتە
حەرەمررێن پيررروز و ئرراكنجى دبيررت  ،بەلررێ مە چ
پێزانينێت دى ل سەر ڤێ قوتابخانێ و توربێ نيرنن
و ژبلررى فاسررى چ ژێرردەرێن دى بەحررس نەكررريە .
()54
شاهر مەسرعود ئەيروبى (م626:مرش1229/ز)

ناسررناڤێ وى (أطسرريس)( )55خررودانێ يەمەنررێ
دچوونێرررت خرررودا برررۆ حيجرررازێ چەنررردين كارێرررت
ئررراڤەدانكرنێ و خێرخرررازيێ كررررينە وەكرررو سررراال
(619مش122/ز) مزگەفتەكێ ب ناڤێ (الهليلجريە)
ل دەڤەرا تەنعرررري ل مەكەهررررێ ئاڤررررا دكە (.)56
هەروەسرررا قررروبەك ل سرررەر مەقرررامێ ئيەرررراهي
پێغەمررەەرى (س) ئاڤرراكر برروو  ،زێرردەبارى ڤرێكرنررا
گەلەك كەل و پەال و هاريكررارى و خێرررا ژ مسرررێ و
يەمەنێ بۆ مەكەهێ تا دبيتە ئەگەرێ ئەرزانيرێ ،
و ژبەر هەيەە و زورداريا وى حەرەمێن پيرروز ئرارام
دبررن و ئيمنرراهى ل سررەر رێكێررت حەجاجررا بەالڤ
دبيرررت( .)57هەر ل سررراال(619مرررش1222/ز) شاهرررر
مەسعود فەرماندا جێگررێ خرۆ نرورەدين رەسرولى
كانيا ناڤدار ب (عرين برازان يرا عرين زبيرد)( )58يراكو ژ
گرنگترررين ژێرردەرێن ئرراڤێ برروو ل مەكەهررێ جهررێ
كومكرنا ئاڤێ مەزنترر لرێ بركە و سرەروكانيا وێ
مەزنترررررر لرررررێ كرررررر و دگررررروتنێ (المنقررر ر )(.)59
مێژوونڤێسررێ ناڤرردار ب سررەبا (م1321:مررش
1903/ز) دەمررێ بەحسررێ بيرێررت مەكەهررێ یێررت
دنررراڤەەرا دەرگەهرررێ مەعرررال و مينايێررردا دكە
دبێژيت ئێك ژوان بيرا دكەڤيتە نێزيرك توربەيرا شاهرر
مەسعودى  ،ژ ڤێ ئاخڤتنێ بروومە ديرار دبيرت كرو
شاهر مەسعودى بخرۆ تروربەك دروسرت كربروو(،)60
بەلررێ هرري ژێرردەركێ دى ئامرراژە ب ڤررێ ترروربێ
نەدايە  ،چونك شاهرر مەسرعود وەسريە كربروو
وەكو هەژاران و دنراڤ كەسرانێت بيرانى و تەريەردا
بهێتە ڤەشارتن و ژاليێ ئێك ژ ئاكنجيێ كورد شرێخ
سەديق كورێ بەدر كورێ جەناح حەميدى ئەربلى
(م639:مررررش1241/ز) ژ ئرررراكنجيێن كررررورد بررررۆ ل
مەكەهررێ برێورەسررمێت ڤەشررارتنا وى رابيررت ب
پارێررت خررۆ نەهێررت ڤەشررارتن( )61لەوڕا شررێخى ل
دوي ر پێجيەوونررا خررۆ وەكررو هەژارا ب رێورەسررمێت
ڤەشرررررررررارتنا وى رادبيرررررررررت ل مەكەهرررررررررێ.
هەروەسا شاهر مزەفەر شهابەدين تازى كورێ
شاهر عادل سەيفەدين ئەبى بەكر محەمەد كورێ
()62
ئەيرررروب كررررورێ شررررادى(م645:مررررش1247/ز)
خودانێ ميافارقين  ،ژ ميرێت دينردار خرودان هێرز و
دەستهەال بوو و كەسەكێ هەسپدار و مێرخاس
و زيرەك بروو  ،ژ عاقلردار و ميرێرت باشرێت دەولەترا
ئەيوبى بوو كەسرەكێ مەرد و نانردەر و سروحەە
خو بوو  ،چەندين دەڤەرێن گزيرتا ئيەن عرومەر ل
بررررررررررررن دەسررررررررررررتهەالتا وى برررررررررررروون  ،ل
سراال(624مرش1226/ز) دچيرتە حەجرێ و كراروانێ
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حەجا وى ژ شە سەد حێشترا دگەل پێن سەد
هەسررررپا و ل سررررەر هەر ئێررررك ژڤرررران هەسررررپا
مەماليكەك ل سەر بوو( ،)63شهابەدين گەلەك خێرا
ل حەرەمرررێن پيرررروز دكە ( .)64پاشرررى قوتابخانرررا
شررررررهابيە ل مەدينررررررا پيررررررروز ئاڤررررررا دكە ل
ساال(625مرش1227/ز) بڕيرارا ئاڤاكرنرا وێردا  ،سراال
چرروويە حەجررێ سرراال (624مررش1226/ز) پارچەكررا
عەردى دكريررررت جهررررێ مرررراال ئەبررررى ئەيرررروب
ئەنسررررراريدا(م52:مرررررش672/ز) و قوتابخرررررانەكێ
ئاڤرررراكە ( )65و دهەمرررران سررررالدا قوتابخررررانە ب
دوماهيك ها ئەڤ جهە ژێگرر دا نێزيرك مزگەفترا
پێغەمەەرى(س) بيت چونكى خێرا ڤى جهى پترە ،
بررۆ هەر چرروار مەزهەبيررت سررن وەقفكررر  ،گەلەك
وەقرر ل باژێرێررت جررودا جررودا بررۆ دانرران وەكررو ل
ميافرررارقين و ديمەشرررق و مەدينرررێ بخرررو ژى(،)66
زانستێت جوراوجور دگەل هەر چروار مەزهەب تێردا
دهرراتن خوانرردن ئارمانجررا وى ئێكگرتنررێ دنرراڤەەرا
جيهانرررا ئيسرررالميدا دروسرررتكە و دژى رەوترررێ
شررريع ڕاوسرررتيا برررۆ( ،)67نموونەيرررا قوتابخانێرررت
حيجررازێ برروو ژاليررێ پالنرردانانێ و رێكخسررتنێ و
كررارگێرێڤە( ،)68و پررارەكێ زور ل ئاڤاكرنررا وێ هرراتەوو
مەزاخررتن  ،ژ پێشررەنگا قوتابخانێررت مەدينررێ برروو ژ
دوو نهوما پێك دها ( ،)69ژبلى كو ژورێت ترايەە برۆ
قوتابى و مامۆستايان هەبوون پەرتوكخانە و هولێن
بچيك و مەزن و كوگەهێت خروارنێ تێردا هەبروون و
بشررێوەيەكێ كررارگێرى گەلەك باشررى دهرراتە ب
رێڤەبرررن( ،)70تررا دوماهيكررا سررەردەمێ مەماليكررا
كرررررارێ خررررروويێ زانسرررررتى بەردەوام دكرررررر(.)71
هەروەسرررا شاهرررر موحسرررن ئەحر رمەد كرررورێ
يوسرررفى كرررورێ ئەيررروبێ كرررورێ شرررادى برررابێ
عەباسى و ناسناڤێ وى شاهر زەهيرەدين كرورێ
سرررررولتانێ مەزن سرررررەالحەددين (م637:مرررررش
1239/ز)( )72ل ساال (577مش1181/ز) ژدايك بروويە ،
ل سەر كارێت با مەزن بويە و خواندن و ژبەركرنا
قورئانرررا پيرررروز و ديڤچوونرررا فەرمررروودا و رابرررون ب
گەشررتێن زانسررتى بررۆ چەنرردين دەڤەرا و ل دەف
شررێخ و زانايێررت وان خوانرردييە  ،ب دەسررتێن خررۆ
پەرتوك دنڤێسان و كوپيدكرن  ،ژمارەكرا بەرهەمران
هەيە( ،)73هەر بۆ مەرەما ئاينى و پەرسرتنێ دويرڤ
چوونرررا فەرمررروودێ چررروويە مەكەهرررێ برررۆ مررراوێ
سالەكێ ل وێرێ دمينيت  ،پا دزڤريتە شامێ و
دمينيررررت ،پاشررررى جارەكررررا دى پشررررتى سرررراال
(620مرررش1223/ز) دچيرررتە حيجرررازێ برررۆ مەرەمرررا

حەجرررێ و پەرتوكخانەكرررا ترررايەە ل مەكەهرررێ
دانيت ،ئێك ژ گرنگترين كارێت زانستى و جڤراكى و
خێرخرراز بررۆ چررونكى ژمارەكررا زور يررا داخررازكەرێن
زانستى و قوترابى ل مەكەهرێ ئراكنجى دبروون و
مفا ژێ وەردگرر ( ،)74ل سراال (637مرش1239/ز) ل
حەلەبررررررررررررررررررررررررێ دمريررررررررررررررررررررررررت(.)75
ژنا كورد ژى شيايە پشكدار بيرت دڤرى اليەنيردا
وەكررو سرراال (589مررش1193/ز) هەڤژينررا تقرريەدين
برازايررى سررەالحەدين ئەيرروبى ل ريەاتررا ديمەشررق
بيرەكێ دكوليت(.)76
پشكا دووێ -ڕۆلێ كەسانێت ئاسایێ كێورد
د ئاڤاكرنێێێا دام و دەزگەهێێێێێت خێرخێێێێازى و
زانسێێێێێێێێێتيدا ل وەاڵتێێێێێێێێێێ حيجێێێێێێێێێازێ:
تاكە كەسێ كورد ژ خودان پوست و پلەێت بلند،
ژ مينا وەزيرر و دادوەر ،...دگەل بازرگران و ئراكنجيێن
كورد ل حيجرازێ ڕۆلەكرێ ديرار و بەرچراڤ د بروارێ
كرنررا خررزمە گوزاريێررت خێرخررازى و زانسررتى ل
حيجازێ هەبوو .ژوان :مير سيفەدين ئەبو عەبردوال
حسررێن كررورێ ميررر فررارس دەولە ئەبررى هەيجرراء ،
فررائيزى سررالحى  ،كرروردى (م:؟)( )77ژ كەسرراتيێت
خودان دەستهەال و هێز بۆ جهەكێ گرنگ هەبوو
د دەولەتا فاتمييدا و زاڤايێ وەزيررێ فراتم شاهرر
سررالح تەالئ ر كررورێ رەزيررك (556-549مررش-1154/
1161ز) بۆ ژ ناسناڤێت وى (األجل الم فرر األمرين ،
سرري الرردين حصررن المسررلمين  ،ذي الفضررائل و
المناقررب  ،يمررين أميررر المررنمنين) و گەلەك جررارا
هرراتيە راسررپاردن بكارێررت هەسررتيار ل دەولەتێرردا،
مينرا ژ ناڤەرنرا ياخيەوونرا  ،كەسركێ ب سروز برۆ برۆ
بنەماال رەزيك پشتى كوشتنا وەزير تەالئ و دمينت
دگەل كورێ وى وەكو ئەترابكەكى برۆ شاهرر عرادل
سرراال(558مررش1162/ز) پاشررى دەمررێ دزانررن كررو
بنەمرراال رەزيررك دێ ژنرراڤ چررن و دوماهيكررا وانررایە
قاهيرە بجهر دهێليرت و دچيرتە براژيرێ مەدينرێ ب
ڕيكررا دەريررايى و دمينيررتە لرروێرێ تررا دمريررت و ل
گورسررتانا بەقي ر دهێررت ڤەشررارتن بەلررێ نرراهێتە
زانررين كرريش سررال برروو( ،)78ژوان كەسرران برروو يێررت
ڕۆلەكرررى مەزن ل مەدينرررێ د بررروارێ ئاڤررراكرنێ و
نێژەنكرنێدا هەيى وەكو چێكرنرا نوكەنردەكێ ئراڤێ
(قنا ميا ) ل ساال (560مش1164/ز) ژ كانيا زەرقراء
كێشررررا بررررۆ مزگەفتررررا پێغەمررررەەرى(س) ژاليررررێ
دەرگەهێ سرەالم ئرانكو د برازارێ مەدينێرڕا و دبرن
ديواريڕا دئينيتە حەوشرا مزگەفتێردا وەكرو چەنردين
نوكەنرررردێن بچيررررك دنرررراڤ مزگەفتێرررردا دروسرررت
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دكە ( ،)79بەلێ چونكى حەجاج و خەلكێ گشتى
بۆ دەست نڤێژ شوشتنێ بكراردئينن لەوڕا سراال ل
ديڤررردا دهێرررتە ڕاكررررن( .)80هەروەسرررا ڕابررروويە ب
نيژەنكرنا مزگەفتا فەترح يرا دكەڤيرتە سرەر چيرايێ
سرررل ژاليرررێ ڕوژئاڤرررايێ نهررراال بەتحررران ل سررراال
(577مش1179/ز) ڤێ مزگەفترێ گەلەك ب باشرى
نيژەن دكە و ڕێكا چوونێ خو دكە چونكى ل
سەر چيايى بوو و ئاڤاكرن و بيناسازيا وێ زور جوان
و پێشكەفتى بوو( .)81هەروەسا دوو مزگەفتێرت دى
مزگەفتررا عەلررى كررورێ ئەبررى تررالەى و مزگەفتررا
سەلمانێ فارسى دكەڤنە اليێ باشورێ مزگەفتا
فەتح هاتنە نيژەنكررن ل سراال(577مرش1179ز)(.)82
هەروەسررا ڕابرروويە ب دروسررتكرنا پەردەيەكررێ بررۆ
حوجرا پێغەمەەرى(س)(ستار للحجر الشريف ) و
سررورەتا ياسررين هەمررى ل سررەر نڤێسررى برروو و
پرررررررررررارەيەكێ زور لرررررررررررێ مەزاخرررررررررررت(.)83
هەروەسرررررررا دادوەرێ دادوەران ئەبرررررررو فەزل
مرررحەمەد كرررورێ عەبررردوال كرررورێ قاسرر كرررورێ
مزەفەردين كورێ عەلى شەهرەزورى (م572:مش
1176/ز)( )84ناڤرردار ب كەمررالەدين شررەهرەزور ل
سررراال (491مرررش1097/ز) ژدايرررك بررروويە ل بەتررردا
خوانديە  ،دبيرتە دادوەر ل ميسرل  ،پاشرى دچيرتە
ديمەشقێ دبيرتە دادوەر ل سرەر دەمرێ سرولتان
نورەدين مەحمود زەنگى پاشى چەندين پوسرتێت
گرنررررگ وەردگريررررت( ،)85دەمررررێ هاتنررررا ئەيوبيررررا
دەسررتهەالتداريا وى پتررر لررێ دهێررت  ،كەسررەكێ
شررارەزا و زيرررەك و هوزانڤرران برروو  ،گەلەك كارێررت
خێرخررازيێ ئەنجامرردان  ،وەكررو دوو ريەاتررا ل برراژێرێ
مەدينێ ئاڤا دكە  ،ئەو ژى ريەاتا سرەبيل و ريەاترا
نيسرراء (النسرراء) برروون( .)86جهررێ ريەررا سررەبيل
دكەڤيتە ماال خالد كورێ وەليدى (م21:مرش642/ز)
و برررۆ كەسرررانێت هەژار و دەسرررت كرررور هررراتەوو
وەقفكرررن( .)87بەلررێ ريەررا نيسرراء مە چ پێررزانين ل
سەر نەديتن ب تنێ مێژوونڤيس فاسى بەحسرێ
ريەررراتەكێ دكە دكەڤيرررتە پشرررت ريەاترررا دورى
دبێژنێ ريەا نسوە (النسرو ) دبيرت ئەڤە هەمران
ئەو ريەرررا بيرررت بەلرررێ جهرررێ وێ ب دروسرررتى
دەسررت نيشرران نەكررريە و دبێژيررت ئەڤ ريەرراتە ل
چەرخررررررررررێ (7مررررررررررش 13/ز) هەبرررررررررروو(.)88
گەلەك ژ كەسانێت كرورد دەمرێ پوسرتێ ميررێ
حەجررێ وەردگررر گەلەك كارێررت خێرخررازى دكرررن
وەكو ساال(653مرش1255/ز) ميررێ حەجرا شرامێ
مير مجيرەدين ئيەراهي كورێ ئەبى زكر كروردى

(م658:مش1259/ز) ژ ميرێت زيرەك و خودان شريان
و هوزانڤررران و ئەديرررب بررروو دگەل شاهرررر سرررالح
نەجمەدين ئەيوبى بوو بەرى بەيتە سولتان و دگەل
وى ل كەرەك دهێرررتە زينررردانكرن  ،دەمرررێ بررروويە
سررولتان بەردەوام دگەل برروو  ،پشررتى ژناڤچوونررا
ئەيوبيرررا دچيرررتە ديمەشرررقێ دگەل شاهرررر ناسرررر
داود(م656:مرررررش1258/ز)و هاريكرررررارێ وى بررررروو
دشرررررەرێت ويررررردا دژى مەماليكرررررا( ،)89ل سررررراال
(653مررش1254/ز) دبيررتە ميرررێ حەجررێ و گەلەك
كارێت خێرخازى وكوژمێت مەزنێت پارا وەكرو خێرر ل
حەرەمێرررررررررت پيرررررررررروز ددەتە خەلكرررررررررى(.)90
چەندين كەسانێت كورد يێت ئاكنجى ل حيجازێ
ڕۆلێ خۆ هەبوو دڤران بوارانردا ژوان  :عيسرا كرورێ
عەبدواليێ كوردى (م:نيزيك ساال 540مش1145/ز)
ژ خەلكێ ميسرل بروو كەسرەكێ دينردار و خرودێ
نياس بوو  ،پاشى دچيتە مەدينێ و ئاكنجى دبيت
كارێ وى فەرموودەناس بۆ فەرمروودە ل حەرەمرێن
پيروز گوتينە  ،پاشى چوويە مەكەهێ تا دوماهێكرا
ژيرررێ خرررۆ ل ويررررێ دمينيرررت( ،)91كررراردكە ژ برررۆ
نيژەنكرنررا مزگەفتررا پێغەمررەەرى(س) ژ پارێررت خررۆ و
ئەو بخررررررۆ كررررررارى تێرررررردا دكە  ،بەر و تەقررررررن
ڤەدگوهاسررتن  ،بەلررێ نرراهێتە زانررين كررا كرريش
سالێ بوو( .)92پتريا ئاكنجيا وى ل حيجازێ بۆ بەلێ
هندەك جاران دزڤرى بەتدا بەلێ ل وێررێ نەدمرا ،
مێژوونڤێس زەهەبى (م748:مش 1347/ز) دبێژيرت:
((كرررررررررو وى فەرمررررررررروودە ل مەدينرررررررررێ ژ
()93
گوهلێەرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررووينە)) .
هەروەسا ئەبو حەفس عرومەر كرورێ ئيەرراهي
كررورێ ئەبررى بەكررر كررورێ خەلەكرران  ،فەقهررى و
فەرموودەنررراس  ،نجمەديرررن ئەربلرررى  ،شرررافع
(م609:مش1212/ز)( )94فەقهى و زانايێ مەزهەبى
شافعى و فەرموودەناس بوو  ،مرامێ مێرژوونڤيس
ئيەن خەلەكانى (م681:مش1282/ز) بۆ ژ بنەمالەكا
ناڤرردار برروو ب ئرراينى و دينرردارى و زانسررتێ خرروو ،
زانسررتێ فەرمرروودەيێ ل دەف ژمارەكررا كەسرران
خوانررديە و مامۆسررتا و وانەبێررژ بررۆ ل ئەربلررێ(،)95
پاشرررى دچيرررتە مەكەهرررێ و ئررراكنجى دبيرررت و
فەرموودەيا دبێژيت و چەندين ساال پاشى دزڤرريتە
ئەربلررێ ڤە  ،بەلررێ ميرررێ ئەربلررێ مررزەفەرەدين
كەوكەبەرى (630-563مررش 1232-1167/ز) دەم بررۆ
دەمى ڤرێدكە برۆ حيجرازێ ترا خێرێرت وى بەالڤ
بكە و سەرپەرشتيێ ل سرەر مەزاختنرا وان پرارا
بكە يێت كەوكەبەرى دمەزێخيت بۆ خزمەتگوزاريا
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ل حەرەمێن پيروز و ل سرەر رێكيرت حەجرى ژ مينرا
دورستكرن و نيژەنكرنا برك و كانيێت ئراڤێ و كوالنرا
بيرا و چەنردين كارێرت دى  ،ل ئەربلرێ دمريرت و ل
گورسرررررتانا گشرررررتى دهێرررررتە ڤەشرررررارتن(.)96
دانيرررال كرررورێ عەلرررى كرررورێ سرررلێمان كرررورێ
مەحمود لورسرتانێ كروردى (م750:مرش1349/ز) ژ
شرررێخێت مەزنێرررت ئررراكنجى بررروو ل مەكەهرررێ ،
ڕۆلەكررێ گرنررگ هەبرروو د ئاڤرراكرن و پاقژكرنررا كانيررا
بازان ئەوا دكەڤيرتە مەسرعياى برۆ مەرەمرا چێكرنرا
وێ دچيررتە مسرررێ كررو كەسررەك ب ڤررى كررارى
رابەيرت  ،پاشررى دچيرتە عيراقررێ دەف ميرر جوبرران
(م728:مرررش1327/ز) جێگررررێ سرررولتان مەترررولى
ئەبرررى سرررەعيد خدابنررردا (716-678مرررش -1280/
1316ز) ل عيراقررێ( )97شرريا رازى برركە و ل سرراال
(726مش1325/ز) کانيا ئاڤا بركە و كارتێردا بركەن،
كوالنررا وێ شرريايە زور مفرراى بگەهينيررتە خەلكررێ
مەكەهێ  ،چەندين جارێت دى ژى كار تێدا كريە،تا
دبێژين پارە قەر دكررن داكرو تمرام كە  ،ل وەاڵترێ
عەجەم سراال (750مرش1349/ز) دمريررت( ،)98هەر ژ
كارێت دى شيايە گەلەك خێرێت سولتان مەترولى
ئەبررى سررەعيد خدابنرردا بررۆ خەلكررێ مەكەهررێ
بينيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت(.)99
هەروەسا بازرگانەكێ كورد ژى ب نراڤێ جەمرال
داقرروقى (م:پشررتى سرراال 846مررش1442/ز) دگەل
چەندين بازرگانێت كورد ڕادبن ب نيژەنكرنا چەنردين
كانيكێررررت مەكەهررررێ ژوان كانيررررا حەنررررين(.)100
ژنكرررا كرررورد ژى ڕۆلرررێ خرررۆ هەبررروو دەمرررێ
مێژوونڤێس برزالرى (م739:مرش1338/ز) بەحسرێ
رويرردانێت سرراال (709مررش1309/ز) دكە دبێژيررت
خيشرررركا حسررررامەدين مەهرنررررى (م706:مررررش
1306/ز)( ،)101ژنكرررا عيمرررادەدين كرررورێ شرررەرەف
حەسەن مەقدس (م706:مش1306/ز) ژنەكرا برا
و خێرررركەر برررۆ دچيرررتە حەجرررێ و گەلەك كارێرررت
خێرخررررازيێ دكە و گەلەك پررررارا وەكررررو خێررررر ل
حەرەمررررێن پيررررروز ددە و ژ مەكەهررررێ دچيررررتە
قودسێ( .)102بەلێ نە ناڤێ وى نە ساال چوونا وى
برررررررررررۆ حەجرررررررررررێ ديرررررررررررار نە كررررررررررررينە.
هوسررا برروومە دياردبيررت كررو كەسررانێت كررورد ل
حيجرررازێ ژ دەسرررتهەالتدارا و كەسرررانێت نورمرررال
شرررياينە ڕۆلرررێ خرررۆ د بررروارێ دام و دەزگەهێرررت
ئاڤرراكرنێ يێررت خێرخررازى و زانسررتى بەيررنن ،بەررنە
جهرررێ شرررانازيێ و خزمەترررا خەلرررك و ئاكنجيێرررت
حيجازێ و مێهڤانێت ماال خودێ بكەن .

دوماهيك:
پشررتى دوماهيررك ئينانررا ڤررێ ڤەكررولينى ئەم
گەهشتين چەند ئەنجاما ژ وان:
 -1دەستهەالتدارێت كورد ژ سولتان و ميررو شاهررا
و ب تررايەە بنەمرراال ئەيرروب ڕۆلەكررى ئيكجررار زور
هەبوو د ئاڤاكرنا و نيژەنكرنا مزگەفرت و قوتابخرانە و
ريەا و كوالنا بير و كانيێت ئاڤێ و خوشكرنا رێكيت
حەجاجا و دانانا جيهێن بهێن ڤەدانێ.
 -2ڕۆلررێ وەزيررر و دادوەر  ،...و ئرراكنجى و بازرگانێررت
كورد يرێ ئاشركرا و روون بروو د بروارێ ئاڤاكرنێردا ل
حيجازێ نە خاسمە كەسانێت كورد يێرت ئراكنجى
ل حيجازێ و گەلەك جارا ب كرومەل دگەل هنردەك
ئاكنجێررت ژ وەاڵتێررت دى كرراردكرن يرران نوينەراتيررا
هندەك كەسانێت دەستهەالتدار دكرن.
 -3ژنررا كررورد ژى ڕۆلررێ خررۆ د برروارێ ئاڤاكرنررا دام و
دەزگەهێن خێرخازیدا هەبوو ل حيجازێ .
پەراوێز
( )1ئرراكنجيەون(مجرراور ) :ژاليررێ زمررانيڤە ژ (جررار يرران جيرروار)
هاتيە،يان ژ (جور) هاتيە ئانكو زوڵر و سررتەم  ،بەلررێ ژاليررێ
زاراڤرريڤە  :ئرراكنجيەون ل حەرەمررێن پيررروز ڤێجررا چ بررۆ مەرەمررا
ئاينى يان زانسررتى بيت،ڤێجررا چ مرراوەيەكێ كررور يرران درێررژ
بيت ئەڤە ل دوي حەزا وى ئاكنجيەوى دمينيت .رامانا كو ئەم
بۆ ڤەكولينا خررۆ بكرراربينين ئررانكو ئرراكنجيەون ل هەر دەڤەرەكررا
وەاڵتێ حيجازێ و بۆ چ مەرەم بيت .ابن من ور ،لسان العرررب
 ،دار صررررادر(،بيرررررو  ، )1993:ج،4ص 165-154؛ مصررررطفى
ابرررراهي وأخررررون  ،المعجر ر الوسررري  ،مکتەر ر الشرررروق،
(القاهر :د ،) .ج ، 1ص. 146
( )2ریەررا  :ل دەسررپێكا دەولەتررا ئيسررالميدا لەشرركەر تێرردا
ئاكنجى دبوون بۆ جهادى و بەرسينگرتنا دوژمنا  ،لەوڕا پترايررا
ڤرران ريەاتررا ل دەڤەرێررت سررنورى برروون  ،پاشررى بررۆ جهەكررێ
تايەە ب سوفياڤە بررۆ پەرسررتنێ دمررانە تررێڤە بررۆ ديررركەتن ژ
خوشررريێت دونيررراي  ،پشرررتى هنگرررى وەكرررى جهەكرررێ
ئاكنجيەوونا زانا و شێخا و كەسانێت تەريب و دانعەمر لێهررا
و تێرردا كومرردبوون  ،و ل مەكەهررێ و مەدينررێ ژى بررۆ جهررێ
ئاكنجيەوونا حەجاجا دەمێ دچوونە حەجێ يان عومرێ  ،يان
بررۆ جهررێ ئاكنجيەوونررا قوتررابيى و زانررا  ،و گەلەك ژوان ريەاتررا
پەرتوكخررانە تێڤەبرروون و كوپيكرنررا پەرتوكررا و خزمەتررا قوتابيرران
دكرن .بۆ پتر پێزانينا ل سەر ريەاتا بزڤرررن  :حسررين عەرردالعزيز
حسررين شررافع  ،الربرراط فر مكر المكرمر منررة الەداير و
حتررى نهآيرر العصررر المملرروكى دراسرر تاريخيرر حضرراري ،
(رسال ماجستيرتير منشور ) مقدمر الررى كلير الشررريع
والدراسرررررا األسرررررالمي  ،جامعرررر ام القررررررى ( ،مكرررر
المكرمررررر  ،)1995:ص ص 305-290 ، 10-5؛ سرررررحر بنرررررت
عەرردالرحمن مفتررى الصررديق  ،أثررر الوق ر االسررالم ف ر
الحيا العلمي بالمدينر المنررور ( ،المدينر المنررور ، )2003:
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ص ص.38 - 30
( )3رەحەە :باژێرکەکە دکەڤيررتە د نرراڤەەرا شررامێ و مەدینێرردا
نێزیکرر نهرراال قررورا ،روژەکررێ ژ دیمەشررقێ دویرررە  .يرراقو
الحمرررروي  ،معجرررر الەلرررردان  ،ط ، 2دار صررررادر(،بيرررررو
،)1995:ج،٣ص ص.٣٣-٣٢
ف اخەار الملوك و االم  ،دراسر
( )4ابن الجوزي  ،المنت
و تحقيق  :محمد عەدالقادر عطا و مصطفى عەدالقادر عطررا ،
راجعرررررررر و صرررررررررحح  :نعررررررررري زرزور  ،دار الکترررررررررب
العلمي ر (،بيرررو  ،)1992:ج ، 18ص 143؛ ابررن األثيررر  ،الكامررل
 ،دار الکتررب
ف تاريخ  ،تحقيق :اب الفداء عەدهللا القاضر
العلمير (،بيرررو  ،)1987:ج ، 9ص 443؛ ابررن خلكرران  ،وفيررا
األعيان وأنەاء أبناء الزمان  ،تحقيق :إحسان عەاس ،دار صادر،
(بيرو  ،)1971:ج ، 2ص ص.479-180
( )5دەولەتررا زەنگرر  :یرران ميرنشررينا زەنگرر  ،دەولەتەکرررا
ئيسرررالم بررروو ژ الیرررێ عيمرررادەدین زەنگررريڤە ل سررراال
(٥٢١مررش١١٢٧/ز) دامەزرانرردیە ل ميسررل  ،پاش ر هەم ر
گزیرترررا فرررورات و شرررام و مسرررر ژ کەفرررتە برررن کرررونتروال
وان،ڕۆلەکێ گرنگ هەبوو د شررەرێن دژ خرراج هەلگرررادا ،ل
ساال (٥٦٧مش١١٧١/ز) هاتە ژناف برن  .بۆ پتر پێزانينا بزڤرن:
علرر محمررد الصررالب  ،الدولرر الزنکيرررر  ،دار المعرفرر ،
(بيرو  ، )٢٠٠٧:ص ص.١٨٨-٥٨
( )6أبررو شررامە  ،الروضررتين فرر اخەررار الرردولتين النوريرر
والصررالحيە  ،وضر حواشرريە و علررق علير  :ابررراهي شررمس
الدين ،دار الکتب العلمي (،بيرررو  ،)2002:ج ، 1ص ص-344
. 345
 ،ج ، 18ص 143؛ ابرررن األثيرررر ،
( )7ابرررن الجررروزي  ،المنرررت
الكامررل  ،ج ، 9ص 442؛ ابررن فهررد  ،إتحرراف الررورى بأخەررار أم
القرررى  ،تحقيررق وتقرردي  :فهرري محمررد شررلتو ،مکتەرر
الخرررانج (،مكر ر المكرمر ر  ، )1984:ج ، 2ص 532؛ عايشرررە
عەرردهللا عمررر باقاس ر  ،بررالد الحجرراز ف ر العصررر االيرروب ،
(رسال ماجستير تير منشور ) مقدم الررى كلير شررريع و
دراسا الألسالمي  ،جامع الملك عەدالعزيز (،جررد )1980 :
 ،ص. 161
( )8المقريزي  ،السلوك لمعرف دول الملوك  ،تحقيق  :محمد
عەدالقادر عطا  ،دار الکتب العلمير ( ،بيرررو  ،)1997 :ج، 1
ص 159؛ السررخاوي  ،التحفرر اللطيفرر فرر ترراريخ المدينرر
الشريف  ،عنى بطەع و نشر  :أسعد طرابزون الحسين
،دار النشر الثقاف ( ،القاهر  ، )1980:ج ، 1ص. 361
( )9المرات  ،تحقيررق النصررر بتخلرري معررال دار الهجررر ،
صحح و حققر  :محمررد عەرردالجواد األصررمع  ،دار الکتررب
المصری ( ،القاهر  ،)1995:ص76
( )10ابررن فهررد  ،إتحرراف الرروري  ،ج ، 2ص 533؛ طرف ر العزيررز
العەيكان  ،الحيا العلمي واالجتماعي و االجتماعي ف مك
ف ر القرررنين السرراب و الثررامن للهجررر ،مکتەرر مل ر فهررد
الوطني ( ،الرياض ،)1996:ص. 178

( )11ئەحرررابيش سرررقاليەە :ژ کومەکرررا گەنجێرررين کرررویلە ژ
ئەحررابيش سررقالە (الخصرريان) پێرر دهررێن  ،جلکێررت وان
سررپ برروون و مەزنررێ وان ب (کەيرالخرردام) دهرراتە نياسررين.
سليمان عەدالغن مالك وآخرون  ،األتوا المسجد الحرام
و المسجد النەوي الشريفين دراس تاريخي حضرراري  ،مركررز
ابحاث الحج جامع أم القرى (مك المكرم :د ، ) .ص ص-17
\73
( )12أبرررو شرررامە  ،الروضرررتين  ،ج ، 2ص 173؛ عەررردالرحمن
األنصاري  ،تحف المحەين ف معرفە ما للمدنيين من أنساب
 ،تحقيق:محمد العرويس المطرروي ( ،تررونس،)1970:ص-53
.55
( )13ابن جەير  ،الرحل ابن جەير المسماە تةكر باألخەار عررن
اتفاقررا األسررفار  ،دار بيرررو ( ،بيرررو :د ،) .ص 153؛ ابررن
فرحون  ،تاريخ المدينر المنررور المسررمى نصررحي المشرراور
وتعزي المجاور ،قابل أصول و الخطە و علررق علير  :حسررين
محمد عل شكري ( ،بيرو :د ) .ص 191؛ األنصاري  ،تحف
المحەين  ،ص ص. 55-53
( )14بۆ پتر پێزانينا ل سەر ئاتواتا و كارێ وان بزڤرن  :سليمان
عەرردالغن مررالك وآخرررون  ،األترروا المسررجد الحرررام و
المسجد النەوي ،ص ص. 73-17
( )15سندبيس  :دەڤەرەكا سەر ب گوندێ قەيلرروبيە ل نێزيررك
ريەارێ نيل  .ياقو الحموي  ،معج الەلدان،ج ، 4ص. 423
( )16نەقرررادە  :گونررردەكە دكەڤيرررتە سرررەر ريەرررارێ نيرررل ل
سەعيدى مسرێ  .هەمان ژێدەر  ،ج ، 4ص. 423
( )17ابررن فرحررون  ،نصررحي المشرراور  ،ص 191؛ المقريررزي ،
السلوك  ،ج ، 1ص.165
( )18مەکوس :باجەکا نە شەرع بوو ،بررۆ دهررا وەرگرررتن ژ
حەجاج و بازرگانا ژ الیێ ميرێت مەکەهێ ڤە .الفيروز ابررادي،
القررراموس المحررري  ،تحقيرررق:مکترررب تحقيرررق الترررراث فرر
منسس الرسال  ،أشراف:محمد نعي العرقسوس  ،ط، ٨
منسس الرسال ( ،بيرو ،)٢٠٠٥:ص ص.١٢٣٩-١٢٣٤

) (19عيزاب :بەنرردەرەكە ل سررەر دەريررا قەلررزم (سررور) و
پرراپورێن عەدەن و سررەعيدێ مسرررێ لررێ دراوسررتيان.
ياقو الحموي ،معج الەلدان  ،ج ، 4ص.171
( )20بۆ دەقێ ڤێ نامێ بزڤرن  :الفاس  ،العقد الثمين ف
ترراريخ الەلررد األمررين  ،تحقيررق :محمررد حامررد الفقرر  ،ط، 2
منسس الرسال ( ،بيرو  ،)1986:ج ، 7ص. 278

( )21ئررردب :ژ یەکررێن کێشرران و پێڤرران ئيسررالم برروو ل
سەردەمێن ناڤەراستدا  ،د بوو نێزیکر سررەد و پێنجر
کيلوترامرررا  .المقریرررزي ،األوزان و األکيرررال الشررررعي ،
حقق و علق علي  :سلطان بن هليل بن عيد المسررمار
 ،دار الەشائر االسالمي ( ،بيرو  ،)٢٠٠٧:ص.٨٠
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( )22ابررن جەيررر  ،رحلرر  ،ص 68؛ ابررو شررامە  ،الروضررتين
،ج،2ص ،298ج 3؛ ص ص 8-7؛ ابرررررررن فهرررررررد  ،اتحررررررراف
الورى،ج،2ص 539؛ المقريزي،السلوك  ،ج ، 1ص.174
( )23العين ر  ،عقررد الجمرران ف ر ترراريخ اهررل الزمرران (عصررر
األيررروب )  ،تحقيرررق و دراسر ر  :محمرررود رزق محمرررود  ،ط2
،مطەعررر ر دار الکترررررب و الوثرررررائق القوميررر ر بالقررررراهير ،
(القاهر  ، )1992:ج ، 1ص 249؛ ابن فهد  ،إتحاف الوري  ،ج، 2
ص ص.540-538
( )24رحل ابن جەير  ،ص ص. 68،55
( )25أبو شام  ،الروضتين  ،ج ، 2ص 298؛ سلمان عەدالغن
مررالك  ،مرافررق الحررج و الخرردما المدنيرر للحجرراج فرر
االرضى المقدس منة السن الثامنر الهجررر حتررى سررقوط
الخالفر العەاسرري ،مطەوعررا المل ر عەرردالعزیز ( ،الريرراض:
 ،)1987ص. 128
( )26ابن جەير  ،الرحل  ،ص. 55
( )27السمهودي  ،وفاء الوفا بأخەررار دار المصررطفى  ،تحقيررق
وفصرررررلە و علرررررق حواشرررررە :محمرررررد محرررررى الررررردين
عەدالحميد،ط،4دار الطالئ (،بيرو ،)1984:ج،3ص.813
( )28الفاس  ،شفاء الغرررام بأخەررار الەلررد الحرررام  ،تحقيررق :
على عمر،مکتە الثقاف الدیني ( ،القاهر ،)2008 :ج،1ص260
؛ ابن فهد،إتحاف الوري،ج،2ص. 599
( )29عەداللطي شاكر الحشا  ،الحج الشام ف العصر
المملوك (923-648هر( ، )1517-1250/رسررال ماجسررتيرتير
منشور ) مقدم الى كلير األداب  ،جامعر االسررالمي تررز
(،تز  ،)2016 :ص ص . 45-42
(30) Hillen brand K Robert , Islamic Architecture From
Function and meaning ,The American University In Cairo
)Cairo:1994( , p351 .
( )31ابن شداد  ،النوادر السلطاني و المحاسررن اليوسررفي ،
تحقيرررق :جمرررال الررردين الشررريال  ،ط، 2مکتەر ر الخرررانج ،
(القاهر  ،)1994:ص. 25
( )32موشيە شارون  ،أبيجرافيا عربي مجموع كتابا عربي
،الجامع ر العەری ر ( ،القرردس ، )1969:ص 12؛ محمررد عقررل ،
لقررب خررادم الحرررمين الشررريفين فرر النقررو والكتابررا
التاريخي  ،من موق (. )www.odabashm.net
( )33حسن باشا  ،األلقاب االسررالمي فر الترراريخ والوثررائق
،احياء التراث القدی ( ،القاهر  ، )1989:ص. 268
( )34سەي ئيسررالم تغتكررين  :ئەبررو فرروارس تغتكررين كررورێ
ئەيوب كررورێ شررادى كررورێ مەروان دوينررى  ،ناسررناڤێ وى
مەليرررك عزيرررز  ،كەسرررەكێ مێرخررراس و خرررودان ژياننرررامە و
سياسەتەكا تررا رادەكررى تونررد برروو  ،خررودانێ يەمەنررێ برروو ،
ميرخاس و ئەديب و شارەزاى د فقهيرردا هەبرروو  ،ل يەمەنررێ
ل باژێرێ مەنسورە كوى ئاڤاكربو ل ساال (م593:مش1197/ز)
دمريررت  .ابررن خلكرران  ،وفيررا األعيرران  ،ج ، 2ص 524-523؛

الررةهە  ،ترراريخ اإلسررالم و وفيررا المشاهرررير و األعررالم،
تحقيق :عمر عەدالسالم ترردمري  ،ط، 2دار الکترراب العربر ،
(بيرو  ،)1990:ج ، 12ص 997؛ العەر ف خەر من تەر ،حققر
وضررەط  :محمررد سررعيد بررن سرريون زتلررول أبررو هرراجر ،دار
الکتب العلمي ( ،بيرو  ، )1985:ج ، 4ص.281
( )35القرتب  :گوندەكە ژ گوندێن نهاال زبيد ل يەمەنێ  .ياقو
الحموي  ،معج الەلدان  ،ج ، 4ص. 320
( )36الفاس

 ،العقد الثمين  ،ج ، 5ص.64

( )37ابو شررامە  ،الروضررتين  ،ج ، 3ص 65؛ ابررن فهررد  ،إتحرراف
الوري  ،ج ، 2ص.549
( )38النعيم  ،الدارس ف ترراريخ المرردارس  ،أعررد فهررارس :
ابراهي شمس الدين  ،دار الکتب العلمير ( ،بيرررو ، )1990:
ج ، 1ص 526؛ الفاس  ،العقد الثمين  ،ج ، 6ص ص 35-34
( )39الفاسرررر  ،العقررررد الثمررررين  ،ج ، 2ص ، 246ج ، 5ص
ص 423-422؛ شفاء الغرام  ،ج ، 1ص 548؛ ابررن فهررد  ،إتحرراف
الوري  ،ج 564، 2؛ الصەا  ،تحصيل المرررام فر أخەررار الەيررت
الحرام و المشاعر الع ررام و مكر و الحرررم و والتهررا الفخرام ،
دراس وتحقيق :عەدالملك بررن عەرردهللا بررن دهرريش  ،مکتەر
االسدي ( ،مك المكرم  ، )2004:ج ،2ص ، 156ص. 81
( )40الفاسرررر  ،العقررررد الثمررررين  ،ج ، 2ص ، 246ج ، 5ص
ص 423-422؛ الصرررررەا  ،تحصررررريل المررررررام ،ج ، 2ص 156؛
شافع  ،الرباط ف مك المكرم  ،ص.81
( )41الشافع  ،الرباط ف
بالد الحجاز  ،ص. 132

مكر  ،ص ص 83-82؛ باقاسر

،

( )42الرحل ابن بطوط تحف الن ررار فر ترائررب الألمصررار و
عجائب األسفار ،قدم ل و حقق  :محمد عەدالمنع العريان ،
راجعرر و أعررد فهارسرر :مصررطفى القصرراص ،دار الشررروق
العرب (،بيرو  ،)1987:ج ، 1ص ص172ا.173-
( )43ابررو شررامە  ،ذيرل الروضررتين  ،ج ، 5ص 134؛ سررە ابررن
الجوزي  ،مرآ زمان فر تررواريخ األعيرران  ،تحقيررق  :ابررراهي
الزيەرررق ،دار الرسرررال العلميرر ( ،دمشرررق ،)2013:ج ، 22ص
ص.201-200
( )44األخضررر :دكەڤيررتە دنرراڤەەرا تەبرروك و وادى قررورادا  ،ژ
بنگەهێت سەرەكى يێن بهێنڤەدانا حەجاجێت شررامێ برروو ،
جهەكێ شينوار بۆ پێغەمەەر (س) د ڤێرێ را تەزوە برە تەبوك
و مزگەفتەك ژى يا لێ و پێغەمەەرى (س) ل جهێ وێ نڤێژكر
بوو .ياقو الحموي  ،معج الەلدان  ،ج ، 1ص. 123
( )45حيا بنت عەرردهللا الكالبر  ،النقررو االسررالمي علررى
طريرررق الحرررج الشرررام بشرررمال تررررب المملكر ر العربير ر
السررعوديە مررن القرررن األول إلررى القرررن الخررامس الهجررري
،مکتە المل فهد الوطني ( ،الرياض ، )2008:ص ص. 22-21
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( )46المصنا  :رامانا وێ كارگەهر  ،بەلێ وى سررەردەمى بررۆ
وان حەوز و بركێررت ئرراڤێ دهرراتە گرروتن یررێن ئاڤررا بررارانێ تێرردا
كومدكرن  .الفيروز آباد  ،القاموس المحي  ،ص. 739
( )47سە ابن الجوزي  ،مرآ الزمان  ،ج ، 22ص 201؛ العين
 ،عقررد الجمرران (عصررر األيرروب )  ،ج ، 3ص 282؛ ابررن فهررد ،
إتحاف الوري  ،ج ، 3ص. 19
( )48ابن األثير  ،التاريخ الەاهر ف الدول االتابكير  ،تحقيررق :
عەدالقادر أحمد طليما  ،دار الکتب الحدیث ( ،بيرو ،)1963:
ص 192؛ ابن الشعار  ،قالئررد الجمرران فر فرائررد شررعراء هررةا
الزمان  ،تحقيق  :كامل سلمان الجەوري  ،دار الکتب العلمير
( ،بيررررو  ،)2005:مرررج ، 2ج ، 3ص 241؛ الفاسررر  ،العقرررد
الثمين  ،ج ، 5ص.231
( )49مير عيسا كورێ مير حەسەن كورێ ئەبى تالررب كررورێ
بارو مەهرانى ژ گرنگترين و مەزنترين ميرێت مەهرانى بوو ،
ژ بنەماال مەهرانى يا خودان دەستهەال بۆ ل كەلها جەراح ،
ميررر يەحيررا جهەكررێ گرنررگ ل دەف ميررر عيمرراددين زەنگررى
هەبوو وى دگەل برايێ خۆ ئيەراهي دەسررتهەالتێ ل كەلهررا
جراحررى و دەڤەرێررت بەرفرەهررى دەوروبەرێررت وێ دكرررن و
ئەتابكيا يا زەنگى بەردەوام پشررتەڤانيا وان دكررر  ،و ژێدەرانرردا
ژمارەكررا زور ژ كررور و نەڤيێررت ميررر عيسررا ڕۆلررێ خررن ديترريە و
پشكدارى د كاودان و رويدانێت ل سەر دەمێ دەولەتا زەنگى
و ئەيوبى كرينە  .ابن األثير  ،الكامررل  ،ج ، 8ص 704؛ الەرراهر ،
ص ص 193-192؛ ابررن الشررعار  ،قالئررد الجمرران  ،مررج ، 2ج، 3
ص 240؛ كاروان عەدالعزيز دوسك  ،الكرد المهرانيە دورهر
السياسررى والحضرراري خررالل القرررنين (7-6هررر13-12/م) ،دار
سپریز ( ،دهوك ، )2013:ص. 49
( )50جەراحى  :ئێك ژ گرنگترين كەلهێن مەهرانيا بۆ دكەڤيررتە
دەوربەرێررت ميسررل  ،هەر چەنرردە پتررر كەلهێررت مەهرانيررا ل
دەوروبەرێت باژێرێ زاخو برروون  ،بەلررێ ئەڤە ژى يررا وان بررۆ تررا
چەرخێ (6مش12/ز) لەن دەستهەالتا ميرێت مەهرانيا برروو ،
ئەڤ كەلهە دكەڤيتە سەر گرەكى بلند و مەزن و ل سەر رێكا
ئێسررفنێ و برراعەدرێ دهێررتە ديررتن .يوس ر بررن اسررماعيل
النەهائ  ،جام كراما اآلولياء  ،أعتنى ب  :سمير مصطفى
ربرراب ،دار الکتررب العلمي ر ( ،بيرررو  ، )2007:ص 215؛ بررۆ پتررر
پێزانينررا ل سررەر ڤررێ كەلهررێ بزڤرررن  :محمررد عل ر  ،الكرررد
المهرانيە  ،ص ص. 32-31
( )51جمالەدين ئەبى هەيجرراء  :نە ديرررە ئەڤە هەمرران ميرررێ
هوزانڤان ئەبو هيجاء كورێ ئەبى مەنسور كوردى مەهرانررى
ميسلى  ،بەلێ ئەڤە كورێ مير فەخرەدين و فاسررى دانيررت
برايێ وى بەلێ مە چ تشتێت دوپاتكرى د ژێدەراندا نە ديترريە
و مە چ پێرررزانين ژى ل سرررەر جمرررالەدين ئەبرررى هەيجررراء نە
ديتنن .ابن الشعار  ،قالئد الجمان  ،مررج ، 2ص ، 3ص ص-240
. 241
( )52ابررن األثيررر  ،الەرراهر ،ص 192-191؛ الكامررل  ،ج ، 9ص
ص 506-505؛ ابررن الشررعار  ،قالئررد الجمرران  ،مررج ، 2ج ، 3ص
ص. 342-240

( )53الفاس

 ،العقد الثمين  ،ج ، 5ص. 231

( )54شاهر مەسعود يوس كورێ كامل كررورێ شاهررر عررادل
ئەبررى بەكررر كررورێ ئەيرروب ل سرراال (597مررش1200/ز) ژدايررك
بوويە ،بابێ وى ڤرێرردكەتە يەمەنررێ و پاشررى مەكەهررێ  ،ل
سرراال(611مررش1214/ز) شرريا بررۆ يەمەنررێ بگريررت ل سرراال
(626مش1229/ز) ل مەكەهێ دمريت و ل گورستانا مەعال
دهێتە ڤەشارتن  .دهێتە دانان دوماهيررك شاهرررێ ئەيوبيررا ل
وەاڵتێ يەمەنێ  .ابن خلكان  ،وفيررا األعيرران  ،ج ، 5ص 83؛
الفاسر ر  ،العقرررد الثمرررين  ،ج ، 7ص 492؛ العينرررى  ،عقرررد
الجمان  ،ج ، 4ص ص .124 ، 83-82
( )55د هندەك ژێدەرانرردا دانررن ئەقسرريس بەلررێ يررا دروسرت
(أطسيس) پەيڤەكا توركيە رامانا وى چ ناف نە (مررا لە أسر )
ئەگەرێ ڤێ ناڤكرنێ دزڤريت شاهررر كامررل زاروكێررت كررور بررۆ
نەدمان دەمێ ڤێ چەندێ بررۆ كومەلكررا مروڤررا ل كوچكررا خررۆ
دبێژيت هنرردەك ميرێررت تررورك گرروتى ل دەڤ مە يێررت كررور بررۆ
نەدمان ئەڤ ناڤە دانررا سررەر .و ئەقسرريس رامانررا وى مرررن ب
يەمەنى  .ابن خلكان  ،وفيا األعيان  ،ج ، 5ص ص .79-77
( )56هەمان ژێدەر  ،ج ،6ص 340؛ ابن فهد ،إتحاف الوري  ،ج3
 ،ص. 36
( )57أبو شامە  ،الررةيل علررى الروضررتين ،ص 200؛ الررةهە ،
ترررراريخ اإلسررررالم  ،ج ، 44ص ص 58-57؛ العينرررر  ،عقررررد
الجمان،ج ، 4ص.83
( )58كانيا بازان :ژ كانێت هەرە ناڤدار بۆ ل مەكەهێ  ،پاشى
ب كانيا زبيدە دهێتە نياسين  ،مفا گەلەك گەهانرردە خەلكررى
چونكى خەلكێ مەكەهررێ ئاريشررا كررێ ئرراڤێ هەبرروو بەرى
ئاڤاكرنا ڤێ كانيێ  ،بەلێ دژێدەراندا پتر ڕۆلێ ئاڤاكرنێ دەنە
دانيال كورێ عەلى كورێ سلێمان كورێ مەحمود لورستانێ
كوردى (م750:مش 1349/ز) جنكو ل سرراال (726مررش1325/ز)
جارەكا دى ئاڤا كريە زور پێكولكرن تررا شرريا هنرردەك ميرررا رازى
كە ژال داريررڤە هاريكاريررا و برركەن  ،بەرى ڤررى دەمررى
گەلەك مەليررك و ميرررا ئەڤ كررانيە ئاڤرراكريە  .بررس نەبرروى
شيوەى دانيالى جيكرى .ابن كثير  ،الەداي والنهاي  ،تحقيق:
عەرررررردهللا بررررررن عەدالمحسررررررن التركرررر ر ،دار الهجررررررر،
(جيز ،)1997:ج ، 18ص ص 290-289؛ الفاس  ،العقد الثمين
 ،ج ، 3ص 447؛ ج ، 4ص 343؛ شفاء الغرام  ،ج ، 1ص ص-564
. 566
( )59ابن فهد  ،إتحاف الوري  ،ج ، 3ص. 37
( )60تحصيل المرام  ،ج ، 2ص.636
) (61الفاس

 ،العقد الثمين  ،ج ، 5ص . 38

( )62سە ابررن الجرروزي  ،مرررآ الزمرران  ،ج ، 22ص 403؛ ابررن
واصل  ،مفرج الكروب ف أخەار بن أيوب  ،ضەط و ححقر و
علررق حواشرري  :جمررال الرردين شرريال  ،دار الکتررب المصررری ،
(اسرركندري  ، )1957:ج ، 4ص ص 90-89؛ ابررن كثيررر  ،الەدايرر
والنهاي  ،ج ، 17ص296
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( )63سررە ابررن الجرروزي  ،مرررآ الزمرران  ،ج ، 22ص 284؛ أبررو
شامە  ،الةيل على الروضتين  ،ص 229؛ ابررن واصررل  ،مفرررج
الكروب  ،ج ، 4ص.89
( )64سررە ابررن الجرروزي  ،مرررآ الزمرران  ،ج ، 22ص 284؛ أبررو
شامە  ،الةيل على الروضتين  ،ص.229
( )65المرجان  ،بهج النفوس و األسرار ف ترراريخ دار هجررر
النە المختار ،دراس و تحقيرق :محمررد عەرردالوهاب فضررل ،
دار الغرب االسررالم ( ،بيرررو  ،)2000:ج ،1ص ص 443-442؛
السمهودي  ،وفاء الوفا  ،ج ، 1ص. 455
( )66سررە ابررن الجرروزي  :مرررآ الزمرران  ،ج ، 22ص 284؛ ابررو
شامە  ،الةيل على الروضتين  ،ص 229؛ المرجرران  ،بهجر
النفرروس ،ج ،1ص 442؛ ابررن فرحررون ،نصرريح المشرراور ،ص
ص421-137،94،89،420 ،352،324،268،255،253،152
( )67ابن فرحون  ،نصيح المشاور  ،ص. 160
( )68المرجرران  ،بهجرر النفرروس واألسرررار  ،ج ، 1ص، 442
السررررمهودي  ،وفرررراء الوفررررا  ،ج ، 1ص 455؛ عەرررردالرحمن
مديرس المديرس  ،المدين المنور ف العصررر المملرروك
دراس تاريخي  ،مرکررز الملر الفيصررل للەحرروث و الدراسررا
االسالمي ( ،الرياض ،)2001:ص. 253
( )69المرجرران  ،بهج ر النفرروس ،ج،1ص442؛ ابررن فرحررون ،
نصيح المشاور  ،ص ص.286،164،141،137،89
( )70بۆ پتر پێزانينا ل سەر ڤررێ قوتابخررانێ بزڤرررن  :علر بررن
عل ر بررن حسررين بررن أحمررد  ،المدرس ر الشررهابي و اثرهررا
الحضاري ف المدين المنررور خررالل العصررر المملرروك -648
1517-1250/ 923م  ،حوليرررا مركرررز الەحررروث و الدراسرررا
التاريخي جامع القاهر (القاهر  ، )2016:ص ص. 40-16
( )71المرات ر  ،تحقيررق النصررر  ،ص 64؛ األنصرراري  ،تحف ر
المجەين  ،ص ص 159-158؛ أحمد  ،المدرس الشهابي  ،ص
ص.16-15
( )72اليافع  ،مرآ الجنرران و عەررر اليق رران فر معرفر مررا
يعتەر من حوادث الزمان  ،وضر حواشرري  :خليررل منصررور ،دار
الکتب العلمي ( ،بيرو  ، )1997:ج ، 4ص.68
( )73الةهە  ،العەر ف خەر من تەررر  ،ج ، 5ص ص 137-136
؛ اليافع  ،مرأ الجنان  ،ج ، 4ص.68
( )74الصررفدي  ،الرواف بالوفيررا  ،تحقيررق و تصررحيح :احمررد
األرنرراووط و تركرر مصررطفى  ،دار احيرراء التررراث العربرر ،
(بيرو  ،)2000:ج ، 8ص. 184
( )75الصفدي  ،الواف بالوفيررا  ،ج ، 8ص 184؛ مەال طرراهير
مەال عەرردهللا بەحررركە ،مێررژووى زانايررانى كررورد ،چاپخانررا
ئاراس(،هەولێر ،)2010 :ب ، 1ل ل . 108-107
( )76الفاسر  ،شررفاء الغرررام  ،ج ، 1ص 557؛ عائشررە بنررت
مان بن عەيد العەدل  ،المرررأ فر مكر و دورهررا الحضرراري

خرررالل العصررررين األيررروب والمملررروك (923-569هرررر-1164/
1517م) ( ،أطروح دكتورا تير منشررور ) مقدمر الررى كلير
األداب اإلنساني  ،جامع الملك عەدالعزيز ( ،الرياض، )2009:
ص. 186
( )77ژ هررروزا مرررروانيە كرررورديە دزڤريرررت برررۆ گزيرترررا بەنرررو
عررومەر(بوترران) بررۆ ميرەكررى نرراڤى وى مەروان بررۆ نەك وەكررو
هندەك دبێژن بۆ خلرريفە ئررومەوى مەروان كررورێ حەكر (-64
65مش683-682/ز) دزڤرن  .بۆ پتر پێزانينا ل سررەر ڤررێ هرروزى
بزڤرن  .المقريزي  ،المررواع و االعتەررار بررةكر الخطر واألثررار،
تحقيق  :محمررد زيررنه و مررديحە الشرررقاوى ،راجعر و ضررە
هوامش  :أحمد محمد زياد ( ،القاهر  ، )1997:ج، 3ص 405
؛ زرار صديق توفيق  ،القەائل و الزعاما القەليە الكرررديە فر
العصر الوسي  ،منسس موکریان ( ،اربيل ، )2007:ص. 141
( )78المقريزي  ،الخط  ،ج ، 3ص ص. 89-86
( )79المراتر  ،تحقيررق النصررر  ،ص 178-177؛ السررخاوي ،
التحف اللطيف  ،ج ، 1ص 516؛ السمهودي  ،وفاء الوفررا  ،ج3
 ،ص ص.1118،986
( )80المرات

 ،تحقيق النصرە  ،ص. 178

( )81السمهودي  ،وفاء الوفا  ،ج ، 3ص. 836
( )82السخاوي  ،التحف اللطيف  ،ج ، 1ص 516؛ السمهودي
 ،وفاء الوفررا  ،ج ، 3ص ص 838-836؛ عەدالقرردوس األنصرراري ،
آثرررار المدينرر المنرررور  ،ط ، 2مکتەرر السرررلفي ( ،المدينرر
المنور  ، )1973:ص. 126
( )83السخاوي  ،التحف اللطيف  ،ج ، 1ص. 516
( )84ابررن خلكرران  ،وفيررا األعيرران  ،ج ، 4ص ص 246-241؛
الصفدي  ،الواف بالوفيا  ،ج ، 3ص 331؛ األسنوي  ،طەقا
الشافعي  ،تحقيق :كمال يوس الحو  ،دار الکتب العلمي ،
(بيرررو ، )1987:ج ، 2ص ص 100-99؛ ابررن قاضرر شررهە ،
طەقررا الشررافعي  ،أعتن ر بتصررحيح و علررق علي ر و رتررب
فهارس ر :الحرراف عەرردالعلي خرران  ،مطەع ر دائررر المعررارف
العثماني ( ،حيدر آباد ،)1987:ج ، 2ص ص.17-16
( )85سە ابن الجوزي  ،مرآ الزمرران  ،ج ، 21ص ص246-245
؛ الةهە  ،العەر فر خەررر مررن تەررر  ،ج ، 4ص ص 216-215؛
السررەك  ،طەقررا الشررافعي الكەرررى  ،تحقيررق :عەرردالفتاح
محمررد حلررو و محمررود محمررد الطنرراحى  ،دار احيرراء الکتررب
العربيرر ( ،ديمشررق:د ، ) .ج ، 6ص ص 121-117؛ ابررن كثيررر
الەداي والنهاي  ،ج ، 16ص.520
( )86السررەك  ،طەقررا الشررافعي  ،ج ، 6ص ص 121-117؛
المراترر  ،تحقيررق النصررر  ،ص 78؛ السررخاوي  ،التحفرر
اللطيف  ،ج ، 3ص.607
( )87األنصاري  ،آثار المدين المنور  ،ص. 41
( )88شفاء الغرام  ،ج ، 1ص. 549
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( )89ابررن واصررل  ،مفرررج الكررروب  ،ج ، 6ص 182؛ الصررفدي ،
الررواف بالوفيررا  ،ج ، 5ص 223؛ ابررن تغررري بررردي  ،المنهررل
الصاف و المستوفى بعد الرروافى  ،حققر و وضر حواشرري :
محمررد محمررد أمررين  ،تقرردي  :سررعيد عەرردالفتاح عاشررور ،
مطەع دار الکتب ( ،القاهر  ، )1984:ج ، 1ص ص30-29
( )90الصرررفدي  ،الرررواف بالوفيرررا  ،ج ، 5ص 223؛ شررروكت
عارف محمد أتروش و درويش يوسر حسررن  ،أسرررە ابررن
اب زكررري الكررردي و دورهررا السياسر و العسرركري خررالل
العصرررين األيرروب والمملرروك  ،مجلرر العلرروم األنسرراني
لجامع زاخو  ،مج( ، )3العدد (( ، )5زاخو  ،)2017 :ص ص-632
. 633
( )91السررخاوي  ،التحفرر اللطيفرر  ،ج ، 3ص ص 385-384؛
حمدي عەدالحميد السلف و تحسين ابررراهي الدوسررك ,
عقد الجمان ف تراج العلمرراء واالدبرراء الكرررد و المنسرروبين
الررى مرردن و قررررى كردسررتان  ،مکتەرر االصررال والترررراث ،
(الشارقە ،)2008:ج ، 1ص ص.173-172
( )92الةهە  ،تاريخ اإلسالم  ،ج ، 36ص 565-564؛ ابن فهد ،
الدر الكمين بةيل العقد الثمين ف تاريخ الەلد األمين  ،درسە
و تحقيررق:عەرردالملك بررن عەرردهللا بررن دهرريش  ،دار خضررر ،
(بيرررو  ،)2000:ج ، 2ص1162؛ السررخاوي  ،التحف ر اللطيف ر
،ج ،3ص ص385-384؛ حمدي السلف و تحسين الدوسك
 ،عقد الجمان  ،ج ،1ص ص 173-172
( )93تاريخ اإلسالم  ،ج ، 36ص ص. 564-563
( )94الفاس  ،العقد الثمين  ،ج ، 6ص ص . 286-285دبێژيررت
ساال (607مش1210/ز) مريە .
( )95ابررن المسررتوف  ،ترراريخ اربررل المسررمى نەرراهە الەلررد
الخامل بمن ورد من االماثل  ،حقق و علررق علير  :سررام
بن السيد خماس الصقار  ،دار الرشيد ( ،بغررداد ، )1980:ق، 1
ص ص. 284-283
( )96ابررن المسررتوف  ،ترراريخ اربررل  ،ق ، 1ص ص 284-283؛
السرررەك  ،الطەقرررا الشرررافعي الكەررررى  ،ج ، 8ص 308؛
األسنوي  ،طەقا الشافعي  ،ج ، 1ص. 495
( )97الفاسرررر  ،العقرررررد الثمرررررين  ،ج ، 3ص ص 447-446؛
السخاوي  ،التحف اللطيف  ،ج ، 1ص.423
( )98الفاس
ج ، 1ص. 565

 ،العقد الثمررين  ،ج ، 4ص 343؛ شررفاء الغرررام ،

( )99ابن بطوط  ،رحل ابررن بطوطر  ،ج ، 1ص 140؛ عواطر
محمد يوس نواب ،الرحال المغربي واألندلسي مصدر مررن
مصادر تاريخ الحجاز فر القرررنين السرراب والثررامن الهجررريين
(دراسر تحليلي ر مقارنر )  ،مطەوعررا الملر فهررد الوطني ر
(،الرياض ،)1996:ص.424
( )100السخاوي  ،وجيز الكالم ف الةيل على دول اإلسالم
 ،تحقيق :بشار عواد معررروف واخرررين  ،منسسر الرسررال ،
(القاهير :د ،) .مج ، 1ص. 584

( )101حسررامەدين مەهرانررى  :ميررر حسررامەدين عەبرردوال
كورێ نورەدين عەلى مەهرانى (م706:مش1306/ز) ژێرردەر چ
پێزانينا نادەنە مە ل سەر پشكدارێن ميرررى يێررت سياسررى و
لەشكەرى ب تنێ بەحسێ ڕۆلێ وى د بوارێت شارسررتانى
و زانستێ شەرعيدا كرينە  .الەرزال  ،المقتف علررى كترراب
الروضتين المعروف بتاريخ الەرزال  ،تحقيق :عمر عەدالسالم
ترردمري (،بيرررو  ،)2006:ج ، 2ق ، 1ص 327؛ محمررد علرر ،
الكرد المهراني  ،ص. 141

( )102تاريخ الەرزال
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 ،ج ، 2ق ، 1ص. 323

