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من أدب الرحالت

رحلة ناصر خسرو
عبر المناطق الكوردية

إســماعيل بادي
دهوك 2010
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اآلراء والتوجها الواردة في هذا الكتاب
ال تعبر بالضرورة ع اتجاها يتبناها
المررت
حقوق الطبع والنشر
لحاوظة للمررت

* اسمممل النا مممر لررمممت الكراسممما الكورديمممة وحاممما الو ممما ق
جالعة دهوك
)
* سلسلة دراسا ولواضيع روردية رقل (
* عنوان الكتاب رحلة ناصر خسرو عبر المناطق الكوردية
* تأليف إسماعيل بادي
* الغالف والتصميل لسعود خالك رولي
* التنضيك المؤلف
* الطبعة االولى
* لطبعة جالعة دهوك
* دهوك – 2010
) لسمنة
* رقل االيكاع فمي لكتبمة البمكرخانيي دهموك (
2010
4

الرحالة ناصر خسرو
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االهداء

إلـى....

 رل ل رتب رلمة حق ع الكورد. رل ل سخر قلمه وأفكاره وطاقاته ل أجملروردستان الشالخة.
 ريكة حياتي الغالية وأوالدي لتحملهل لعيلعاناة الحياة.
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توطئة

نشرت هذه الدراسة ألول مرة على شكل حلقـتت

حـفة ة

(التأخي) اليت كتنت وال تزال تصدر من قبل دار التأخي للطبتعة
والنشر
بتــتر

بغـداد

األعـداد  5944 5943 5941و5947

 15 8 6و 20مــن ل لــول 2010

حـ فة (دراســتت

كرد ة) كمت نشرت مواقع الكرتونةة.
وألجل ح ظهت من الضةتع والتلف وألن كثري من األحةـتن
صعب البفث عنهت

الصفف واجملالت .ارتأ نـت إعـتدة نشـر هـذه

الدراســة بعــد التنقــةا واال ــتنتت وكلنــت لمــل لن

ــت ةد منهــت

الدارســون وختحــة الكتــتال والطــالال الــذ ن هتمــون بــتلرحالت
والرحتلني وامل تشرقني.

إمساعيل بادي
2010/10/7
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لكخل

شــــهدت اةضــــترة ارســــالمةة رحــــالت ألدبــــت وعلمــــت
وجغرانةني غتدروا د ترهم وجتزنوا بـأرواحهم لة ـريوا

ولكنتنهت لةكتش وا عن اجملهول(.)1

األر

تعددت الرحالت بتعدد لهدانهت ووستئلهت نبتلن بة للوستئل
كتنت هنتك رحالت بر ة ورحالت حبر ة وحد ثتً ظهرت رحالت
جو ة ونضتئةة ..امت بتلن ـبة لغغـرا

جتتر ة علمةة  ..ورحالت ترنةهةة(.)2

نهنتلـ رحـالت د نةـة

وال كمـــن ســـر الـــرحالت القدةـــة املكتوبـــة بتل ترســـةة لو
الرتكةة لو العربةة

لهمةة معلومتتهت نف ـب بـل و تعـدل لـ

اىل نختمـة لغتهـت وسالسـة نثرهـت حةـث كـتن الكتتـب ـ الرحتلـة ـ
 )1يوسممممف عتيممممتي رحالممممة ايرانممممي (...لقمممما ) لمممم االنترنيمممم
.www.news.6rbx.com
 )2لنيرعتيبممممة أدب الممممرحال  -الحلقممممة االولممممى لمممم االنترنيمممم
.www.islamonline.net
11

كتب مالحظتته وخرباته بلغة مجةلـة نتبضـــة بتةةـــتة وهـــذا
مت ةةزه عمت ســواه من الصف ـــةني الـذ ن كتبـــون مـت رونـــه
البلــــدان الــــيت زورونهــــت بلغــــة حــــف ةة ركةكــــة ســــر عة

االستهالك(.)1

وتكمــن لهمةــة الـرحالت مــت لــيل نتل ةل ــو االنطلي ز ي
(نرن ــةب بةكـــون) قـــولل إن ال ــ ر تعلـــةم للصـــغري وخـــربة
للكـــبري امـــت (الشـــة ح ـــن العطـــتر) نـــريل إن ال ـ ـ ر مـــر ة
األعتجةـب وق ـطتا الترتر ــب

حـني ــرل األد ـب ال رن ــي

(ســتنتري)الذي حــرر كتتب ـتً عــن الــرحالت عــت  1785وقدمــه
لشقةق امللـ لـو ب ملـ نرن ـت

لـ الوقـت بـأنل الـرحالت

تشكل لكثر املدارا تثقة تً لإلن تن ..و دعو الشـتعر االنطليز ي
(ت .ا .إلةـــوت) كـــل البشـــر هتت ـــتل ارحتلـــوا ..انطلقـــوا ..ل هـــت
الرحتلة  ...نأنتم ل تم ن ب االشختص عند بد الرحلة.)2( !! ..
ان الرحلـة إ اً قدةــة قـد االن ــتن اتـه

كمــت لنهـت لعبــت

دورهـت الكشــف ااغـرا نقــد حصـل معهــت ل ضـ ًت االتصــتل بــني
الشعوال واكت تال معرنـة الواحـد بـت،خر خصوحـتً نةمـت تعلـق
بتللغة والتقتلةـد والعـتدات األمـر الـذي جعـل امل رخـون ـرون لن
 )1يوسف عتيتي ناصر خسمرو البلخمي البماري فمي أدب المرحال
ل االنترني www.azzaman.com
د.حسي لحمك فهيل أدب الرحال – سلسلة عالل
 )2نقال ع
المعرفة ( )138لطابع الرسالة (الكوي –  )1989ص.22
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تل املعرنة قد و عت ااذور األوىل ملتدة ارثنوطرانةت اليت تشكل
بدورهت قتعدة هتمة للمقترنة بني النظم االجتمتعةة لدل البشـر
والتنظري بصدد تطورهت عرب التتر

 )1لنتكيا أتباع المرسلي

االن تني(.)1

.www.ebnmaryam.com
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أهمية رحلة ناصر خسرو

ان رحلة نتحر خ رو هي مـن اهـم الـرحالت ااغراقةـة
هي وقتئع لرحلته الةومةة ودعّتهت (س رنتمه) مبـت نةهـت مـن دقـة
الوحــف للمــدن الــيت زارهــت ولقــت نةهــت ووحــف امل ــتل الــيت

عربهت(.)1

نتلت رحلة نتحر خ رو اهتمت الكثري من البتحثني الكـورد
والعرال والغربةني على حد سوا بدراستت عد دة .ولقد ترمجـت
الرحلة إىل عدة لغتت ولعلنت نذكر لن من بني األعمتل اهلتمة الـيت
تنتولـــت رحلـــة نتحـــر خ ـــرو القبتد ـــتني بـــتلتفقةق دراســـة
امل تشرقني ال رن ةني منهم (شة ر) ترمجهت ونشـرهت

بـتر ب

ســـنة  . 1881والـــدكتور ةـــى ارشـــتال ترمجهـــت ونشـــرهت
القتهرة عت .1943
و عــد كتــتال (س ـ رنتمه) عــن رحلــة نتحــر خ ــرو مصــدراً
( )1؟) فريق الصحراء (سارناله في جتيرة العرب) ل
االنترني www.alsahra.org
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جغرانةتً وتترخيةتً وعلمتً اجتمتعةـ ًت لـةب لال ـرانةني نف ـب بـل
للعــرال والغــربةني وكتنــة االقــوا الــيت زار منــتنقهم مــن االرمــن
والكــورد والــرتك والعــرال .وقــد لبــدل امل لــف إبــداعتً وبراعــة
معرنة البلـدان واملـدن الـيت زارهـت ومنهـت سـةت الصـغرل ومنـتنق
كوردســتتن الشــمتلةة وبــالد الشــت وقــد ركــز نتحــر خ ــرو علــى
معرنــة العمــترة واملواقــع األثر ــة والطبةعةــة بــل وال ــةكولوجةة
واالجتمتعةــة للشــعوال الــيت زارهــت

الرابع اهلرري(.)1

رحلتــه املعرونــة القــرن

عتقــد بعــك الكتــتال ان الــنا الــذي بأ ــد نت نــتقا ولن
الكتــتال الــذي وحــل الةنــت صتصــر اختصــره بعــك الن ــت عــن
(س رنتمه) خر لنول من هذا (.)2

 )1يوسف عتيتي لصكر سابق.
 )2ناصر خسرو علوي سارنالة ترجمة د.يحيى الخشاب الطبعة
الثانية الهيئة المصرية العالة للكتاب( ؟ )1993 -ص.24
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نبذة ع حياته

تربز لهمةـة رحلـة نتحـر خ ـرو

بـالد الكـورد

كة ةـة

وحف املنتنق اليت زارهت ومدونتته الةومةة اليت وحف نةهت املدن
من النتحةـة ااغرانةـة لو االنثروبولوجةـة ل ـكتن املنطقـة .نـ اً
من هو نتحر خ رو الرحتلة القبتد تني املشهور؟
الرحتلة نتحر خ رو هـو (لبـو معـني الـد ن نتحـر خ ـرو
القبتد ـــتني املـــروزي) ن ـــبة اىل مـــد نيت (مـــرو) و (قبتد ـــتن)
واالخــرية منهــت مد نــة بــتلقرال مــن ترمــذ (تــور ز) علــى نهــر

جةفون(.)1

ولــد الرحتلــة ســنة  394هـــ ـ 1003
نواحي بلـ

خراسـتن وقـد لورد تـتر

قبتد ــتن مــن

والدتـه بةـت شـعري

ــمن د وانــه املطبــوع بتللغــة ال ترســةة بأنــه ولــد شــهر ي
القعدة سنة 394هـ نةقولل
 )1ادوارد جرانايل براون تاريخ االدب في ايران ترجمة الكرتور
ابراهيل الي الشواربي (القاهرة –  )2003ص.270
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بطزـذشت ز هررت ثس سةصد ونود وضار
بـنهـتد مرا مــتدر بــر مـركــــز اغــبــر
وتو

سنة  481هـ 1090 /

ملد نة بْدَخشتنْ الواقعة

()1

وادي ( ةكتن ) التتبع

لقصى بالد االنغتن .وال زال قرب نتحر

لـ ن مــزارا مــه االوــتعةلةون النزار ــون – ن ــبة إىل نــزار بــن

امل تنصر -من الصني و سةت الوسطى واهلند واالنغتن(.)2

نفدر خ رو من لسرة خراسـتنةة ح ـا القـر ن حـبته
وتعلم شـةا ًت مـن ارطـب واالشـعتر العربةـة وال ترسـةة نقـد كـتن
إتقتن اللغة العربةة واالنالع على ابواال الثقتنة االسـالمةة شـرنتً
استسةت لت لم املراكز املرموقة

()3

نةه نتحر خ رو القبتد تني

ا ران خالل العهـد الـذي ترعـرع
وبـذل كـتن شـغل منصـبتً كـبرياً

الــدولتني الغزنو ــة وال ــلروقةة بتال ــتنة اىل إنــه كــتن واســع

االنالع قرل ال ل ة و نتقش را ال ترابي وابن سةنت(.)4
ترعرع

كنف لسرة متوسطة اةتل وتثقف ثقتنـة واسـعة

والتفق خبدمـة ال ـلطتنةني الغزنـو ني دمـود ثـم ابنـه م ـعود
 )1درتر صالح فهمى عر فارسي در عصر سلجوقى لطبعة
النعمان (النجف اال رف -؟) ص .33
 )2ناصر خسرو علوي سارنالة المصكر السابق ص.39
 )3د .احمك خالك البكلي ناصر خسرو الرحالة الاارسي ل
االنترني www.al-jazirah.com
 )4ناصر خسرو علوي سارنالة المصكر السابق ص.18
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نقد نشأ سنةتً وبدل حةتته بالد محتة ال نة وقتذاك(.)1
ثــم تبــدلت االحــوال ال ةتســةة وقــا ال ــالجقة القضــت
علـــى معظـــم الـــدو الت الشـــرقةة وانلفـــوا توحةـــد الدولـــة
االسالمةة ولحبا األمر بةدهم نتلتفق نتحر خبدمة جغـري بـ
اةتكم ال لروقي

حتى ن ب الةهت(.)2

خراستن وتوىل خزانته

(مرو) مدة نو لة

استغرقت رحلته سبع سنوات كتملة مت بني االعوا  437ـــ
 444هـ 1045/ــ 1052بدلت من مد نة (مـرو) خراسـتن
مروراً بآ ربةرتن وكوردستتن الشمتلةة (ارمةنةت ستبقت) ثـم الشـت
ونل طني ومصـر الـيت مكـث نةهـت ثـالا سـنوات

كنـف ارل ـت

ال ــتنمةني ثــم اىل اةرــتز للمــرة األخــرية وقــد وجنــوبي العــرا
(البصرة) ومنهت عتد اىل بالد نترا وخراستن(.)3

 )1المصكر ناسه ص.15
 )2إسالم أون الي _ن
الخراساني.
www.jazirehdanesh.com/find-19.544.606.fa.htm11 )3
 -قافة وف
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 -رحلة ناصر خسرو
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آ اره الكتابية

للرحتلة نتحر خ رو م ل تت قةمة منهت املنظو واملنثور.
من م ل تته املنظومةل
 )1الد وانل وهو جمموعـة مـن االشـعتر نبـع

ترب ـز

سنة . 1864
 )2سعتدتنتمهل كتتال ال عتدة نشـره (نتنةـتن)

ااـز

( )34من جملة (امل تشرقني االملتن).
واملنثورة منهتل
 )3س ـ رنتمهل لو كتــتال رحالتــه الــيت قــت بهــت نشــره
وترمجه امل تشر شة ر

بتر ب سنة . 1881

والدكتور ةى ارشتال ترمجهت ونشرهت

القـتهرة

عـــت  1943وحـــدرت الطبعـــة الثتنةـــة عـــت
.1993
وهنتك نبعتت خرل للكتتال منهتل ترمجـة
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الــدكتور نكتــور الكــ

نبعــت مــن قبــل جتمعــة

بــريوت العربةــة (؟) ثــم نبعــت ترمجــة الــدكتور
ةى ارشـتال مـرة خـرل

بـريوت عـت .1970

كمت ترجم من قبل لمحد ختلـد البـدلي ونبـع مـن
قبل عمتدة شـ ون املكتبـتت متمعـة امللـ سـعود
الر ت

عت .1983

 )4ختن ارخوان (ختن بـرادران)ل لو (خـوان ارخـوان)
كمــت ورد بعــك املصــتدر .نشــره الــدكتور ةــى
ارشتال

القتهرة عت .1940

 )5زاد امل ــتنر نل حــول إثبــتت ال رقــة االوتعةلةــة
كتـــتال صطـــوظ ود ـــوظ ن ـــخته االحـــلةة
املكتبـــة االهلةـــة ببـــتر ب ونبـــع بـــرلني ســـنة
1341هـ.
 )6وجــه الــد نل تــتكلم نةهــت عــن التعــتلةم البتننةــة
لل رقة االوتعةلةة نبع عدة مرات.
 )7روشنتئى نتمهل لو (شش نصل) كتتال الضةت نشره
( تةـــه) وتـــرجم وعلـــق علةـــه ونشـــره جملـــة
(امل تشــرقني االملــتن) ســنة  1879ــــ 1880
ااز ( )32و(.)33
 )8جتمع اةكمتنيل شرح لقصةدة ابو اهلةثم امحد بن
22

ح ن اارجتني(.)1
 )9كشــت ش ورهــت شل احمل وظــة ن ــخة منهــت

دار

الكتب املصر ة حتت رقم (.)82
وتوجد م ل تت خرل وردت اوتؤهت عدة مصـتدر منهـتل
(مــر ة احملققــني) وهــي لــدل االوــتعةلةني النــزار ني شــوغتن
(ب تتن العقول) (ل تن العتمل) (اختةتر االمـت واختةـتر االةـتن)

(رستلة الندامة اىل زاد القةتمة) و(عرتئب الصنعة)(.)2

المصكر السابق.

 )1إسالم أون الي _ن
www.jazirehdanesh.com/find-19.544.606.fa.htm11 )2
23

24

رحلته في المناطق الكوردية

زار نتحر خ رو

رحلته عدة مدن ا رانةة ثم توجـه اىل

املنتنق الكورد ة لو الدولة الدوستكةة كمت كتنت ت مى املصتدر
التترخيةـــة وااغرانةـــة لو كمـــت نطلـــق علةهـــت ا،ن كوردســـتتن
الشــمتلةة ومــن املــدن الــيت زارهــتل (خــوي بركــرل /بركــزي لو
بزززررطر َ وان وســـطتن لخـــالظ (خـــالت) ربـــتظ كروان ـــرا
بطلةب(بتلةب) قلعة قف انظر جتمع عو ب (لو ـب القرنـي)
لرزن (غرزن) مةتنترقني (نترقني) الربك احملدثة النصر ة (لو
النتحر ة كمت ورد بعك املصتدر) مد وحران ومنهت اىل حلـب
ومدن خرل سور ت ولبنتن ونل طني ومصر(.)1

عرب رحلته اىل مصر والد تر املقدسة جتول نتحر خ رو
عــدة مــدن وقــرل كورد ــة وحـ هت ودونن عنهــت معلومــتت م ةــدة
للدارسني تتعلق بتةتلة االجتمتعةة وال ةتسةة لتلـ اةقبـة مـن
الـــزمن الـــيت كتنـــت ت ـــةطر علـــى املنطقـــة مـــن قبـــل الدولـــة
 )1ناصر خسرو علوي المصكر السابق ص .54 -49
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الدوستكةة الكورد ة هذا و ق م البتحثون واملرتمجون رحلته اىل
ثالثــة اق ــت تبــدل رحلتــه مرحلتــه االوىل مــن مــرو ربةــع
ا،خــر ســنة 437هـــ 1045 /وتنتهــي ببلوغــه القــتهرة 7
ح ر 439هـ. 1047 /

مدينة خوي
بعد لن زار العد د مـن املـدن والقـرل اال رانةـة (ال ترسـةة)
وحل مع مجتعة من جةش االمري الكوردي وه ـودان عـن نر ـق
ل ل

مرند إىل مد نة خوي نةقول

الرابع عشر مـن ربةـع

األول غتدرت ترب ز عن نر ق مرند مع مجتعة من جـةش األمـري
وه ــودان .ن ــرنت حتــى بلغنــت (خــوي) ( .)1مل كتــب شــةاتً عــن
املد نة ولكن كر لسم االمري وه ـودان وهـذا دلةـل علـى سـةطرة
الكــورد علــى املنطقــة ووه ــودان لمــري كــورديّ مــن ب ـ م ــتنر
الذ ن عرنوا مبةوهلم الشةعةة بل ان منهم من كتن بتننة ًت وقبل
رحلـــة نتحـــر خ ـــرو لي ســـنة 420هــــ 1029 /تأس ـــت
اةكومــة (الرواد ــة) الكورد ــة ترب ــز مــن قبــل وه ــودان بــن

 )1ناصر خسرو علوي المصكر السابق ص.49
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متمالن ودا حكمهت لغت ة 426هـ.)1( 1035/
و(خوي) هي مد نة كورد ة قدةة تقع بني مـد نيت مـتكو
()2

ولورمةة على اةدود ار رانةة الرتكةـة الروسـةة
دتنظـة غـرال ربةرـتن

ـمن حـدود

إ ــران .عتمـد اقتصـتد املد نـة علــى

الزراعة وإنتتج ال واكه واةبـوال وارشـب .منـذ عـت  2004زاد
عــدد ال ــكتن عــن  176300ن ــمة .ا التنــتزع علــى املد نــة
نرتات تترخيةـة سـتبقة نقـد هتمجتهـت روسـةت عـت  1827وبعـد
ل تركةت عت  .1911و خـالل اةـرال العتملةـة الثتنةـة كتنـت

املد نة جز اً من االحتتد ال ونةةيت(.)3

بركري – بارطـري
وبعد مد نة خوي قول نتحر خ رول ومـن هنـتك سـرنت
اىل بركري بصفبة رسول .ومن خوي اىل بركـرل ثالثـون نرسـخت

 )1لحمك ألي يري بك خالصة تاريخ ررد ورردستان ترجمة
لحمك علي عوني الجتء االو  -الطبعة الثانية بيرو 2003 -
ص.137
طةلى روردا ظييةننا-
ديرؤرا
ذ
ش
ي
بالك
ي
ةل
رؤ
جةليل
جةليلى
)2
َ
َ
َ
َ
 2002بث .77
 )3ويكى بيكيا لكينة خوى.
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(210كم) وقد بلغنتهت الثتني عشـر مـن مجـتدي األول ( .)1مل
عرننت خ رو على معتمل مد نة (بركري) ومَن هو الرسول الـذي
كتن معه و(بركرل -بزرر طزر َ) لو (بزار طزر َ) كمـت ورد بعـك
املصــتدر التترخيةــة وااغرانةــة وا،ن ت ــمى بـــ(املراد ة) مد نــة
حغرية من لعمتل مد نة لخالظ تقع

مشتل مد نة (وان) وهـي
()2

ا،ن مركز لحد لقضةتهت وهي تتتخم قضت لرد ـش (لرجـةش)

ونةهت قلعة حصةنة على قمة اابل املشـر علةهـت وهـذه القلعـة
بنةنت على اةرترة ال ـودا هلـذا اابـل وكتنـت

تلـ ال ـرتة

ل دي الكورد احملمود ة ومجةع سكتنهت من الكورد( .)3وحول كلمـة

(بــترطززر) اللغــة الكورد ــة هــي كلمــة مركبــة مــن (بــتر طززر)
وتع الذي مـل االمحـتل لو ة ـ بتألمحـتل وهـي كنت ـة عـن
نر

الضرائب علةهت(.)4

 )1ناصر خسرو علوي المصكر السابق ص.50
 )2عبكالرقيب يوسف الكولة الكوستكية في رردستان الوسطى
الجتء الثاني -الطبعة الثانية (اربيل )2001 -ص.67
 )3حكيل عبكالرحم يبير البابيري لكينة خةال – دراسة في
تاريخها السياسي (اربيل )2005 -ص.44
 )4المصكر السابق ص .197وهناك رأي آخر حو لكلو الكلمة
طرى) يعني (تل) وبهذا يكون لعناه
وهي (بةر) يعني (حجر) و(
َ
(حجر التل) أي لكان دفاع وحماية ولقاولة .أنظر :فرهاد حاجي
عبوش المكينة الكردية ل القرن 7 -4هـ 13 -10م – دراسة
حضارية (اربيل )2004 -ص.225
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مدينة وان ووسطان
اســتمر خ ــرو

رحلتــه عــرب املــدن الكورد ــة الــيت كتنــت

ختحعة ةكـم الدولـة الدوسـتكةة نـذاك اىل لن وحـل اىل مد نـة

(وان) نةقولل ومن هنتك هبنت اىل وان ثم وسطتن (.)1

(وان) مد نــة تقــع شــر كوردســتتن الشــمتلةة بــتلقرال مــن
اةدود مع ا ـران ا انشـتؤهت سـنة ( ) . 1900مـن قبـل لمـري
كـــوردي إوـــه (شـــتهمرل كـــورد) ووةـــت ب وـــه اىل لن نتفهـــت
االسكندر املقدوني ن متهت مد نة وان( .)2وهنـتك رلي خـر حـول

ت مةة هذه املد نة و ل

رجع اىل زمن االورارتةني حةث وةت

بهـــذا االســـم (وان) ن ـــبة إىل (وان) قتئـــد اةملـــة االمربانور ـــة

املةد ة على املد نة ( ) . 600واحتالهلت من قبله(.)3

امـت نةمـت تعلــق مبد نـة (وسـطتن) نةــذكر الرحتلـة نتحــر
خ رو بأنل كتن ةم ارنز ر بـتع

سـوقهت كمـت بـتع الضـ ن

وجيلب ن تؤهت ورجتهلت لمت اةوانةت و شربون بغري حةت (.)4

 )1ناصر خسرو علوي المصكر السابق ص.50
 )2آياد ديررى المكن الكردية لنشورا رابطة راوا (؟ -؟)
ص.96
 )3لوقع روليلك أراديمي -قافي -تنموي.
 )4ناصر خسرو علوي المصكر السابق ص.50
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()1

و(وسطتن) مد نة تقع على سـتحل حبـرية وان

منطقـة

هكتر ــت ونةهــت متنزهــتت ةــر نةهــت نهــر دجلــة كرهــت الشــتعر
القومي الكوردي امحد ارتني ملفمة (مم وز ن)()2ل
دِ ـــوانَه مـــه مِــنْ بَــــري بِــدَرْدا
جلَـــه مـــه زَنبَـــرِي بَــــرْدا
لز ِد ْ
وَسْـــطَتني ونةــرطزــزل وســـَـقالنْ
دَرْوَازَه وعُــــمنـــــرِل ومَــةْـــــــدَانْ
ظزانْ َسةْرِطزــَهَتنْ تو ىل دِكى طزـَـشْتْ
لز مَــتمـه ذ بـــومِـرَا دَرْ و دَشْــتْ
وممت كره خ رو حول ظتهرة بةـع ةـم ارنز ـر والشـرال
لمــت اةوانةــت بأنهــت مــن وــتت املــدن ال ــةتحةة لكــون مد نــة
وسطتن تقـع علـى سـتحل الـبفرية امـت مـن النتحةـة ارجتمتعةـة
نتدل على ان البنةة االجتمتعةة بعد ال تا ارسالمي على الرغم
مـــن نتبعهـــت ارســـالمي الوا ـــا كتنـــت متـــأثرة بتلتكو نـــتت
االجتمتعةــة األوىل الــيت ورثتهــت ع ـن الــدول والقومةــتت ال ــتبقة
 )1عبكالرقيب يوسف الكولة الكوستكية في رردستان الوسطى
الجتء االو  -الطبعة االولى (بغكاد )1972 -ص .51
الكر الثمي في رح لل ويي (اربيل)2006 -
 )2جان دوس
ّ
ص .400
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حةث لن العالقـتت االجتمتعةـة ال ـتئدة

املـدن الكورد ـة  -قبـل

ارسال وبعده -ظلت على مت هي علةه ومل تغري نةهت شي إال مت
دعت إىل ل تعتلةم الد ن ارسالمي(.)1

مدينة أخالط
اســتمرت رحلتــه إىل ان وحــل إىل مد نــة لخــالظ الشــهرية
خبرياتهت والقدةـة بتترخيهـت وحـول رحلـة نتحـر خ ـرو إىل هـذه
املد نــة ــذكر البتحــث حكــةم عبــدالرمحن البــتبريي ب نــه قــد
معلومتت ولوحت دـدودة جـدا عـن املد نـة حةـث ظهـر خـالل
تل ـ الدراســة عــد دقــة بعــك املعلومــتت( .)2نةقــول خ ــرو
رحلته عن مد نة لخالظل ومن هنـتك بلغنـت مد نـة لخـالظ
الثتمن عشر من مجـتدل األوىل وهـي علـى اةـدود مـت بـني بـالد
امل ــلمني واألرمــن .وبةنهــت وبــني بركــري ت ــعة عشــر نرســخ ًت
(133كم) .وعلةهت لمري اوه نصر الدولـة نةـف علـى املتئـة ولـه
لبنــت كــثريون لعطــى ك ـالً مــنهم وال ــة .و تكلمــون ثــالا لغــتت.
العربةــة وال ترســةة واألرمنةــة .ولظــن لنهــت وةــت (لخــالظ) هلــذا
 )1فرهاد حاجي عبوش المصكر السابق ص.223 -222
 )2حكيل عبكالرحم يبير البابيري المصكر السابق ص.21
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ال بب واملعتملة هنتك بتلنقود النفتسةة ورنلهم ثالمثتئـة درهـم
(الرنل = 144غرام َت والدرهم =  432غرامتَ).)1( ...

()2

تعــد مد نــة لخــالظ مــن املــدن الكورد ــة القدةــة
موقعهت بشكل دقةق امل تشـر (مةنورسـكي) ب نهـت تقـع

حــدد
الـركن

الشمتلي الغربـي لـبفرية وان وبـذل نـ ن مد نـة لخـالظ تقـع
لر

منب طة بني حبرية وان شرقتً وحفرا موش وحبرية نـتزك

غرب ـتً و منتصــف الطر ــق بــني جب ـل ســةبتن (سززينا ) مشــتالً
وجبل منرود جنوبتَ( .)3واالمري نصـر الدولـة ا تعر ـه بصـورة
صتصــرة وهــو ثتلــث لبنــت مــروان بــن دوســت م ســب االســرة
الكورد ة اليت حتمل اوه والذي حكم د تربكر وااز ـرة (-373
 487هـــ )1094/983 /ولــي العــرش ســنة  402هـــ1011/
بعد موت لخو ـه وكـتن

بـد وال تـه تتبعـت للدولـة البةزنطةـة

نلمت دخل نغرل بة ااز ـرة سـنة (446هــ ) 1054/لحـبا
نصر الدولة تتبعت له وحكـم إثـنني وني ـني سـنة وتـو

(43هـ.)4( ) 1061/

سـنة

ونةمــت تعلــق بت ــمةة املد نــة ال(لخــالظ -خززر ) ح ــب
 )1ناصر خسرو علوي المصكر السابق ص.50
 )2رفخان البكليسي رفناله ترجمة لحمك جميل الرويبياني
(اربيل )2002 -ص .588
 )3حكيل عبكالرحم يبير البابيري الصكر السابق ص .31
 )4ناصر خسرو علوي المصكر السابق هالش ص.50
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اعتقــتد نتحــر بــأن النــتا كــتنوا تفــدثون نةهــت بلغــتت ثــالا
(العربةة وال ترسةة واألرمنةة) وهنتك من لكد بأنهـت مشـتقة مـن
ختلــدي ألن بنت هــت رجــع إىل عهــد ارتلــد ني لمــت الــرلي الثتلــث
نةقول لن الكورد هم الـذ ن بنـوا خـالظ وإن إوهـت كـوردي جـت

من (خر ) لي (مكتنأة)(.)1

معـــتمالت البةـــع والشـــرا كتنـــت بـــتلنقود منهـــت ال ضـــةة
والنفتس ـةة لشــتر خ ــرو إىل لن املعتملــة هنــتك كتنــت بــتلنقود
النفتســـةة ورنلـــهم ثالمثتئـــة درهـــم بةنمـــت كتـــب البتحـــث
عبدالرقةب وسف

كتتبه القةم حـول العملـة الدوسـتكةة بأنهـت

مل تصلنت من نقود ةد ا،ن سول دراهم نضـةة نضُـربت النقـود
لوزانهت ولحرتمهت وتوارخيهت لتكون العملة املتداولة مـن

املختل ة

قبل ابنت الشـعب حةـث كـتن
الدور واملنشآت ارتحة ب
النقود

الـبالد عـدد مـن دور الضـرال لي
النقود .لقد سكّت الدولة الدوسـتكةة

عدد من املدن واألمتكن وهيل مةتنترقني و مد وااز رة

ونصةبني وخالظ ودنة ر ولنرب(.)2

وبعــدهت توجــه نتحــر خ ــرو إىل مــدن خــرل منهــت ربــتظ
كروان راي

تشر ن الثتني من عـت  1046نةقـول نةهـتل

العشـــر ن مـــن مجـــتدل األول غتدرنـــت لخـــالظ ونزلنـــت

ربـــتظ

 )1فرهاد حاجي عبوش المصكر السابق ص.224
 )2عبكالرقيب يوسف الكولة الكوستكية في رردستان الوسطى
الجتء الثاني  ...ص .106
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كروان راي .كتنت ال مت متطر ثلرتً والربد قترستً .وقد غرسوا
جز من الطر ق عمـداً لة ـري امل ـتنرون علـى هـد هت ل ـت الـثل

والضبتال ( .)1كتن خ رو على قني بأن امل ـتنر ن كـتنوا القـون
حعوبتت

الطر ق وختحة ل ت الشتت لكثرة ت تقط الثلوج هلذا

كــتن موظ ــو الرب ــد املشــرنني علةــه العهــد الدوســتكي والعهــود

ا،خرل نصبون لعمدة نةه لةهتدي بهت امل تنرون(.)2

مدينة بطليس (بدليس)
ومن كروان راي وحل إىل مد نة بطلةب الـيت تقـع

واد

وهي مد نة مشهورة بتنتـتج الع ـلل ثـم بلغنـت مد نـة بطلـةب
وهي واقعة

ال املتئـة (مَـنّ) بـد نتر
واد وقـد اشـرت نت منهـت ع ـ ً

(املــن = رنــالن وكــل رنــل

ــتوي  144غرامـ َت والــد نتر عــتدل

مثقتال واحداَ من الذهب لو عشرة دراهـم 4,25 /غـرا ) وح ـب
مت بتعونت .و قتل ان بهت مـن جيـ

لربعمتئة جرة ع ل (.)3

ال ـنة الواحـدة ثالمثتئـة لو

 )1ناصر خسرو علوي المصكر السابق ص.50
 )2عبكالرقيب يوسف دولة الكوستكية في رردستان الوسطى الجتء
الثاني  ...ص .243
 )3ناصر خسرو علوي المصكر السابق ص.50
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كتن النفل الربي تواجد بكثرة

املنتنق اابلةة الكورد ة

ات الغتبتت الكثة ة وكتن ب خال ته جذوع األشرتر وثقـوال
الصخور

شتى العصور .ولكـن وجـود لـ النفـل قـلّ الوقـت

اةت ر ح ب مت كـره االسـتت عبـدالرقةب وسـف ب ـبب قطـع
األشرتر بكثرة من قبل ال كتن وب بب جهل ونمع الـذ ن جينـون
الع ل إ ال بقون منه شةاتً

ارال ت لةقتتت علةه النفـل شـتت

ممت كتن دي إىل موته جوعـتً .لمـت النفـل الـداجن نكـتن منتشـراً
بكثرة وكتن الكورد صلون منـه علـى كمةـتت كـبرية مـن الع ـل
صدرونه إىل خترج بالدهم و عهد الدولة الدوستكةة كتن كثرياً

ورخةصتً جداً(.)1

وحول اسـم مد نـة بطلـةب ورد اوهـت

املصـتدر بصـةغة

صتل ة نقد ورد بـ(بدلةب) و(بتلةب) ومبت ان لول بنـت للقلعـة
ا علـــى ـــد األســـكندر لـــذا وـــته م رخـــو العرـــم بــــ(عتحمة
األســكندر) .تصــل حــدودهت مــن ااتنــب الشــرقي إىل (حتــت وان)
وهي لمتكن تصل إىل سواحل حبرية (وان) كذل توجد

ااتنـب

الشــرقي قلعــة (وســتتن /وســطتن) اهلكتر ــة ومــن الشــمتل توجــد
(شريوان) ومن نر القبلة تصل ةدود (هةزان)(.)2

 )1عبكالرقيب يوسف دولة الكوستكية في رردستان الوسطى الجتء
الثاني  ...ص .44
 )2أوليا جلبي رحلة أوليا جلبي ترجمها ع التررية سعيك نارام
عربها ر يك فنكي (دهوك )2008 -ص.117 – 115
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قلعة قف أنظر
وبعد خروج نتحـر خ ـرو مـن مد نـة بـدلةب كتـب بأنـه
رلل قلعـــة وةّـــت بقلعـــة قـــف لنظـــر بعـــد الـــتمعن املصـــتدر
()1

التترخيةــة وااغرانةــة تبـةّن بأنهــت مــن قــالع د ــتربكر

وقبــل

رحلــة خ ــرو مبــدة مــن الــزمن كتنــت حتــت ســةطرة البطر ــق
سروَرَنْد بن بولا وهي تقع بني بدلةب ولخالظ(.)2

لقــد ورد اوهــت املصــتدر التترخيةــة بقلعــة (قــف وانظــر)
منهت كتـتال (نتـوح الشـت ) للواقـدي الـذي حتـدا نةهـت عـن ال ـتا
االسالمي للمنطقة بأن القلعة كتنت حتت سةطرة حكم (برغون)
وهو من لهل الشرتعة وكتن حتت ده من املعتقل حةـزان واملعـدن

ولبزون وقف ولنظر وبدلةب ولرزن(.)3

وقبــل ال توحــتت االســالمةة لقــد كــتن املنطقــة حتــت حكــم
البطر ق ا،ن ة الذكر منهت القـالع لرزن وبـدلةب وغريهـت ا ـتنة
 )1اإللام لحمك ب عمر الواقكي تاريخ فتوح الجتيرة والخابور
ودياربكر والعراق تحقيق عبكالعتيت فيّاض حرفوش (دلشق-
 )1996ص.109
 )2المصكر السابق ص 211و.212
 )3أبو عبكهللا ب عمر الواقكي فتوح الشام – الجتء االو
صpdf/www.al-mostafa.com. .544
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إىل قلعة قف ولنظر(.)1

رباط الكروانسراي
الربتظ الكروان راي وهي مـن ـمن (ارتنـتت) الـيت شـةد
نصر الدولة عددا منهـت .وان ارـتن الـذي نـزل بـه نتحـر خ ـرو
قــع عقبــة تطــل علــى حبــرية وان عنــد بدا ــة ممــر بــدلةب
الشــرقةة وكــتن عــر بـــ(دةش ز ا رةا ز ) .و(دةشززر رةا ز ) قــع
بـــتلقرال مـــن نهت ـــة الضـــلع الغربـــي لـــبفرية وان حـــوالي ســـتة
كةلومرتات كمت انه قع

شرقي مد نـة بـدلةب مب ـتنة حـوالي

( 13كـم) وهـو حــغري وعبـترة عــن عقبـة .ولكنــه مشـهور بشــدة
الربد وكثرة الثلوج ورطورة هذا املكـتن شـةدت نةـه منـذ عصـور
ارتنتت لةلرأ الةهت امل تنرون والقوانل اثنت ا ت الشتت (.)2

وحــول بنــت الربــتظ وهــو الواقــع ربــتظ وجــتمع ومــزار
مشهور كره خ رو بأن عو ب (لو ب القرني) بنـته الـذي كـتن
من الصفتبة و ـذهب بعـك املـ رخني اىل إنـه قتـل

لرمةنةـت لو

سر ــتتن و ــذهب خــرون إنــه مــتت الصــفرا بــني املد نــة
 )1المصكر السابق ص .596
 )2عبكالرقيب يوسف الكولة الكوستكية في رردستان الوسطى
الجتء األو  ...ص .152
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ودمشق وإن قربه

هذا البلد األخري( .)1وح ـب اعتقـتد الرحتلـة

لولةــت جلــذ الــذي زار املرقــد ان (لو ــب) هــذا لــةب هــو (لو ــب
القرني) الذي وجد مرقده

مد نة (قرز) بتلةمن لمت هذا نهو

مــن العبتســني الــذي تنــتزل عــن خالنــة الــدنةت ولحــبا خلة ــة
للطر قة(.)2

مدينة أرزن
ومــن كروان ــراي (دةشزز ا رةازز ) توجــه الرحتلــة نتحــر
خ رو إىل مد نة لرزن نةصـ هت بأنهـتل مد نـة عـتمرة ومجةلـة
نةهـــت لنهـــتر جتر ـــة وب ـــتتني ولشـــرتر ولســـوا مجةلـــة و بةـــع
الربسةون هنتك املتئة (مَنَ) عنبتً بد نتر واحد
= رنالن وكل رنل

شـهر ار ((املـن

ـتوي  144غرامـتَ والـد نتر عـتدل مثقـتال

واحداَ من الذهب لو عشـرة دراهـم 4,25 /غـرا ) و ـمون هـذا
العنــب رز لرمــتنوش

()3

ال واكــه كتنــت منتشــرة لكثــر مــدن

كوردســـتتن نـــذاك وكتنـــت تبـــتع بأســـعتر رخةصـــة مـــن قبـــل
الربسةني  .كمت ان كـثرياً مـن املـ رخني العـرال قـد اسـتعملوا ل ـا
 )1ناصر خسرو علوي المصكر السابق ص.51
 )2أوليا جلبي المصكر السابق ص.107
 )3ناصر خسرو علوي المصكر السابق ص.51
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الربســي بــدالً مــن الزرادشــتةة كتتبــتتهم والربســةني هــم لتبــتع
الد تنــة الزرادشــتةة مد نــة لرزن الكورد ــة ولنرانهــت حةــث
حــتنظوا علــى د ــتنتهم رغــم مــرور ني ــة قــرون علــى انتشــتر
املنطقة(.)1

ارسال

هــذا ــدل علــى ان الد تنــة الزرادشــتةة كتنــت منتشــرة
الدولـــة الدوســـتكةة امـــت نةمـــت تعلـــق بت ـــمةة العنـــب بــــ(رَز
()2

لرمتنوش)

نقد علق على ل االسـتت عبـدالرقةب وسـف لنـه

مــن احملتمــل لن كــون هنــتك خطــأ ت ــمةة العنــب املــذكور ألن
(رَز) الكورد ة تع ب تتن الكر ولةب مبعنى العنب و ظن بـأن
(رز ارمتنوش) هـو إسـم لب ـتتن لو ب ـتتني كـرو معةنـة

لرزن

(غـرزان) لمــت إ ا كـتن حــر البـت مــن لحـل الكلمــة (بـرز) ن نهــت

تع بتل ترسةة ب تتن الكر (.)3

ومد نة (لرزن) تقع على نهر دجلة على الض ة الغربةة من
رواند ربط بني مةتنترقني وسعرد حةث تبعد عن األوىل حوالي
( 42كم) ونةهت قلعة حصةنة وعظةمة وهي غـري لرزن الـرو

()4

 )1فا تة لحمك عت الكرد في اقليل الجتيرة و هريور في صكر
اإلسالم (دهوك )2010-ص.86
 )2ورد لكى عبكالرقيب يوسف بـ(أرلانوس) ج  ... 2ص.189
 )3عبكالرقيب يوسف دولة الكوستكية في رردستان الوسطى الجتء
الثاني  ...هالش ص .189
 )4أرين أرين الروم هي بلكة بأرلينية وسكانها ل االرل
وأرين ببالد فارس تقع بالقرب ل يراي انظر :سيبان حس
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وةكن لن ن تدل من كـال نتحـر خ ـرو قـد تواجـد الكـورد

املنطقة(.)1

مدينة ليافارقي
واحل الرحتلة نتحـر خ ـرو رحلتـه

بـالد الكـورد إىل ان

وحــل إىل مد نــة مةتنــترقني نةصـ هت بأنهــت كتنــت دتنــة ب ــور
عظةم من اةرـر األبـةكل وانتقلنـت إىل مد نـة مةتنـترقني الـيت
صلهت عن لخالظ مثتنةة وعشرون نرسختً (  196كـم تقر بـتَ)
ومــن بلــ إلةهــت عــن الطر ــق الــذي إجتزنــته إثنــتن وني ــون
وني ــمتئة نرســ ( 3,864كــم تقر بــتَ) .وقــد دخلنتهــت ــو
اامعــة  26مــن مجــتدي األوىل ســنة  30( 438تشــر ن الثــتني
 ) 1046وكتنــــت لورا الشــــرر حةناــــذ ال تــــزال خضــــرا .
ومةتنترقني دتنة ب ـور عظـةم مـن اةرـر األبـةك الـذي ـزن
اةرــر منــه ني ــمتئة ( َم ـنْ)( املــن عــتدل ثالثــة كغــم تقر ب ـتَ).
وعلى بعد كل ني ني راعتً ( الذراع ح ب بعك املصتدر

ـتوي

 46,375سم) من هذا ال ور برج عظةم مـن اةرـر ن ـه و
علي بنكلي حص رياا – دراسة في تاريخها السياسي
والحضاري (اربيل –  .)2005ص.38
 )1فا تة لحمك عت المصكر السابق ص.57
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لعـاله شــرنتت وهــي مـن الدقــة حبةــث حت ـب إن ــد بنــت مــتهر
لكملتهت الةو .
وهلذه املد نة بتال من نتحةـة الغـرال لـه عتبـة علةهـت نـت
حرري وقد ركـب علةهـت بـتال مـن حد ـد ال خشـب نةـه و طـول
وحف م رد اامعة بهت لو كرته ولـو إن حـتحب الكتـتال شـرح
()1

كــل شــي لا الشــرح

وقــد قــتل لن للمةضــأة الــيت عملــت بهــذا

امل رد لربعني مرحت ت متر لمتمهت قنتتتن كبريتتن األوىل ظـتهرة
لة تعمل متؤهت والثتنةة وهي حتت األر
وخــترج هــذه املد نــة

ةمل الثقل وللصر .

الــربك لربطــة (كروان ــراهت) ولســوا

ومحتمــتت وم ــرد وجــتمع خــر صــلون نةــه اامعــة ل ض ـتً .و
نتحةــة الشــمتل ســور خ ـر بــه مد نــة ت ــمى احملدثــة بهــت ســو
وم ــرد وجــتمع ومحتمــتت وكــل مــت نبغــي ملد نــة مــن مهمــتت.
و ذكر اسم سلطتن الوال ة ارطبة هكـذال األمـري األعظـم عـز
ارسال سعد الد ن نصر الدولة وشر امللّة لبو نصر لمحـد وقـد
بلــا املتئــة مــن عمــره و قــتل إنــه حــي .والرنــل هنــتك لربعمتئــة
ومثتنون درهمتً .وقـد بنـى هـذا األمـري مد نـة علـى م ـتنة لربعـة
نراس ( 28كم تقر بتَ) من مةتنترقني وتهت النتحر ة ومن مد
 )1أورد الكرتور يحيى الخشاب إن حسب رأي األستاذ غني ياده في
رتاب سارناله طبعة برلي بإن هذه الجملة ل وضع ناسخ
الكتاب وهي تك على أن هذا الناسخ أو راتبا سواء قك اختصر
رتاب سارناله ناصر خسرو علوي هالش ص.2
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إىل مةتنترقني ت عة نراس (  63كم) (.)1
حول بنت مد نة مةتنترقني وت مةتهت هنـتك عـدة روا ـتت
لهمهت هي إن (مةت بنـت لدهـي) قـد سـتهمت

بنـت خنـد حـول

املد نة هلذا وةت ال(مةت -نترقني) حةـث إن كلمـة (مةـت) جـت ت
مــن إوهــت لمــت كلمــة (نــترقني) نرــت ت مــن كلمــة (بززارطن) او
(بترجني) ال ترسةة مبعنى ارند وهلذا تكونت كلمة مةتنترقني
و رل (إبن شداد) لن (مةت) اسم األود ة ونترقني اسم امـرلة بنَتهـت
وتع لود ة نترقني غري لن هنتك من رل ان اوهت مـت نـترقني
ألن املد نـة تقــع بـني نهــر دجلـة وســتتةدمت (بطمـتن حــو) حةــث

ت صل بني النهر ن(.)2

تــبني مــن رحلــة خ ــرو بأنــه كــتن قــد إنلــع علــى املبــتني
املوجــودة املد نــة مــن ااوامــع واألســوار الــيت كــتن مــن اةرــر
األبةك بةنمت هنتك نوع خـر مـن اةرـر وهـو النـوع األسـود
سور مد نةقولل وقد بنةت عمترات مد كلهت من اةرر األسود
وإمــت مةتنـترقني نعمتراتهــت مــن اةرــر األبــةك
اةد د

()3

كمــت اســتعمل

االبنةـة وختحـة لغبـواال و صـف م ـرد اامعـة مـن

حةث املةضأة واملراحةك ونةهت قنوات املت .
نتحر خ رو مل لتـق بـتألمري نصـرالدولة ابـو نصـر امحـد
 )1ناصر خسرو علوي سارنالة لصكر سابق ص.52 -51
 )2فا تة لحمك عت المصكر السابق ص.56-55
 )3ناصر خسرو علوي المصكر السابق ص.54
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لكن قتل نةهل وقد بلا املتئة مـن عمـره و قـتل إنـه حـي اال ان
كر إوه

خطبة اامعة عود إىل اردمتت الـيت قـدمهت األمـري

إىل لهتلي املد نة واملنطقة بصورة عتمة مـن بنـت وإنشـت البنت ـتت

واملبتني العتمة(.)1

مدينة الربض
(الربك) لغة هو مت حـول املد نـة وقةـل هـو ال ضـت حـول
املد نــة وهنــتك رلي خــر بقــولل نواحةــه ومجعهــت لربــت

()2

وكمد نة وحـ هت نتحـر خ ـرو بـأن نةهـت لربطـة (كروان ـراهت)
ولسوا محتمتت وم رد وجتمع خر صلون نةه اامعـة ل ضـتً .
تقع الربك

الزاو ة الشمتلةة الغربةة من ال ور مبتشرة وعلـى

جتنذ مدخله حتلةتً برجتن حغريان كتن من لهـم لبـواال املد نـة
و واجه مشت ًال املنبـع الرئة ـي ل ـترقني .وكـتن نةهـت محتمـتن همـت

محت جوزة ومحت حنبتص وكتن بهت م ردان(.)3

 )1رتاب عبكالرقيب يوسف الكولة الكوستكية في رردستان الوسطى
الجتء الثاني  ...ص .152
 )2فرهاد حاجي عبوش المصكر السابق ص.37
 )3عبكالرقيب يوسف الكولة الكوستكية في رردستان الوسطى
الجتء الثاني  ...ص 330و.334
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مدينة احملدثة
ومد نــة (احملدثــة) مل ــورد خ ــرو معلومــتت كتنةــة عــن
املد نــة وهــو قــولل و نتحة ـة الشــمتل ســور خــر بــه مد نــة
ت مى احملدثة بهت سو وم رد وجتمع ومحتمتت
لرزن لو

()1

وهـي بـتال

ـــمونهت بـــتال احملدثـــة قـــع غـــرال الـــركن اانـــوبي

الشرقي من ال ور حبوالي متئة مرت وكـتن البـتال الرئة ـي ملد نـة
مةتنترقني .وح ـب قـول (إبـن حوقـل) مـت علـم منـه إن نـترقني
كتنت قبل العهد الدوستكي قلةلـة املنـتزل وال ـكتن حةـث قـتل إن
مد نة ااز رة وانرة ال كتن ولة ت كأرزن ومةتنترقني من خلو
املنتزل .وقد حصـل لـ التوسـع مشـت ًال وجنوبـ ًت نأحـبا كـل مـن
()2

الـــربك واحملدثـــة كمد نـــة
عبدالرقةب وسـف

ولكـــن عنـــدمت زارهـــت االســـتت

سـنة  1977حةـث كتنـت مد نـة نـترقني

دصــورة حــدود ال ــور عــدا جــز قلةــل مــن حــدود ااتنــب
الشرقي من ال ور .لمت احملدثة والربك نكتنت ختلةني مـن املبـتني

 )1ناصر خسرو علوي المصكر السابق ص.52
 )2عبكالرقيب يوسف الكولة الكوستكية في رردستان الوسطى
الجتء الثاني  ...ص.334
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ال كنةة و تأل تن من األرا ي الزراعةة للب تتني واةبوال(.)1

مدينة النصرية
وحول مد نة (النتحر ة) ورد

املصتدر التترخيةة بصـةغة

النصـر ة ل ضـ ًت ونت ــق مــع رلي االســتت عبــدالرقةب وســف بــأن
إوهت هو النصر ة ن ـبة إىل لقـب امللـ الدوسـتكي نصـرالدولة لو

كنةنته لبي نصر الذي قت ب نشت هذه املد نة(.)2

تقع املد نة علـى الضـ ة الشـرقةة مـن نهـر بتنمـتن الكـبري
تضـــم القصــــور واألســــوا والب ـــتتني ولحــــوا
نصرالدولة

تنر

املةــــته نكــــتن

نصل الربةع سنو تً إلةهت مع ن تئه وجوار ـه

ومغنةتته وغلمتنـه ولوالده وبـ عمـه وحراسـه .كتنـت النصـر ة
عتحمته الربةعةة نكتن جيعل امل تنة بةنهـت وبـني نـترقني لربعـة
ا ت رغم كونهت حوالي ()25كم و ل ألنهم كـتنوا نتقلـون مـن
بقعـــة إىل بقعـــة و قةمـــون ال نـــتد والبنت ـــتت الـــيت شـــةدهت
نصـــرالدولة الطر ـــق لةتمتعـــوا مبنـــتظر الطبةعـــة واملـــروج

ارضرا (.)3

 )1المصكر ناسه ص.335
 )2المصكر ناسه ص.310
 )3المصكر ناسه ص.152
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مدينة آمد
و  22تشر ن الثتني  1046توجه إىل مد نة مد نةصف
األحرتر امل تعملة ووزنهـت وارت ـتع ال ـور واألبـراج املشـةدة حـول
القلعة وشرنتتهت ثم تفدا عن لبواال املد نة اليت ا حنعهت من
اةد ــد بــدون لن

ــتعمل نةهــت ارشــب وعــن قلعــة مد نــة لمــد

قول بأنـه ر ل كـثريًا مـن املـدن والقـالع ولكـن مل ـ َر قـط مثـل
مد نة مد من نتحةة مجتهلت وعذوبة متئهت ثم تكلم عن امل ـرد
واألعمــدة الــيت نصــبت

وســط ااــتمع نكــل عمــود تكــون مــن

قطعة واحدة.
قول نتحر خ رو

سـ ره عـن مد نـة مـدل

ال ـتدا

من شهر دي القد م ( 22د مرب  ) 1046بلغنت مد اليت شةدت
على حخرة واحدة نوهلت لل ت قد وعر ـهت كـذل  .وهـي دتنـة
ب ور من اةرر األسود كل حرـر منـه ـزن مـت بـني متئـة وللـف
مَن ولكثر هذه اةرترة ملتصق بعضه بتلبعك مـن غـري نـني لو
جا .وارت ـتع ال ـور عشـرون راعـتً وعر ـه عشـرة ل رع .وقـد
ب على بعـد كـل متئـة راع بـرج نصـف دائرتـه مثـتنون راعـ ًت
وشرنتته من هذا اةرر بعةنه.
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وقد شةدت

عدة لمتكن داخل املد نة سـالمل مـن اةرـر

لةتةَ ر الصعود إىل ال ور حةـث بنةـت قلعـة علـى قمـة كـل بـرج
من تل االبراج وهلذه املد نة لربعة لبواال كلهت مـن اةد ـد الـذي
ال خشــب نةــه طــل كــل منهــت علــى جهــة مــن ااهــتت األحــلةة.
و مى البتال الشرقي بـتال دجلـة والغربـي بـتال الـرو والشـمتلي
بتال األرمن واانوبي بتال التل .وخترج هذا ال ور سور خر مـن
ن ب اةرـر ارت تعـه عشـر ل رع ومـن نوقـه شـرنتت نةهـت ممـر
ت ع ةركـة رجـل كتمـل ال ـالح حبةـث

ـتطةع إن قـف نةـه

و ترال ب هولة.
وهلــذا ال ــور ارــترجي لبــواال مــن اةد ــد شــةدت صتل ــة
ألبواال ال ور الداخلي حبةث لو اجتـتز ال ـتئر لبـواال ال ـور األول
وجب علةه اجتةتز م تنة لبلوغ لبواال ال ور الثتني وهذه امل تنة
تبلا ني ة عشر راع ًت وتتوسط املد نة عني ت رـر متؤهـت مـن
اةرر الصلب وهـذا املـت مـن الغـزارة حبةـث ك ـي ردارة نيـب
نواحني وهو غت ة

العذوبة وال عر لحد من ل ـن نبـع .و

املد نة لشرتر وب تتني ت قى من هذا املت ولمري املد نـة وحتكمهـت
هو ابن نصر الدولة الذي مر كره.
وقد رل ت كثرياً من املدن والقالع

لنـرا العـتمل

بـالد

العرال والعرم واهلند والرتك ولك مل لر قـط مثـل مد نـة مـد
لي مكتن على وجه األر

وال وعـت مـن لحـد لنـه رلل مكتنـتً
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خــر مثلــهت .وم ــردهت ااــتمع مــن اةرــر األســود ولــةب مثلــه
متتنة واحكـت  .وقـد اقـةم

وسـطه لكثـر مـن مـتئيت عمـود مـن

اةرر كل عمود قطعـة واحـدة ونـو هـذه األعمـدة عقـود مـن
اةرر وقد نصبت نوقهت لعمدة لقصـر مـن تلـ  .ومجةـع لسـقف
امل ــرد علــى هةاــة ااملــون وقــد كملــت قــترة ونقــترة ونقش ـتً
ودهنتً .و ستحته حخرة كبرية علةهت حو

كبري م ـتد ر مـن

اةرر بلا ارت تعه قتمة رجل ودةط دائرته راعتن.
و وســط اةــو
حــت

لنبوبــة مــن النفــتا ت رــر منهــت مــت

ال ظهــر مدخلــه لو صرجــه .وبتمل ــرد مةضــأة عظةمــة

مجةلة الصنع حبةث ال وجد لح ن منهت وقد بنةت عمترات مد
كلــهت مــن اةرــر األســود ولمــت مةتنــترقني نعمتراتهــت مــن اةرــر
األبةك (.)1

إن اسلوال املبتلغة

ود الكتتال كلـه وال قتصـر علـى وحـف

مد نة لمد وحده نهو على وحف مصـر وحـةدا ل ضـتً قـول إنـه

مل ر مثلهت على وجه األر (.)2

ومت كره خ ـرو حـول نـول ال ـور قـول البتحـث نرهـتد
حتجي عبوشل بتنه من غري املعقول لن كون نول ال ور عشرون
راعتً ألن الذراع =  50سم لو  54سم ح ب مت ورد لـدل (نـتلرت
 )1ناصر خسرو علوي المصكر السابق ص.54 -53
 )2ناصر خسرو علوي المصكر ناسه ص.35
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هنب)

كتتبـه املعنـون بــ(املكت ةل واالوزان االسـالمةة) وح ـب

هذا التقد ر كـون نـول ال ـور 1000 =50×20سـم لي عشـرة
امتتر نهذا الرقم بدو غري مقبول النه ال ت ق مع العقل(.)1

وهنتك روا ة خرل حول ت مةة اسم املد نـة بــ( مد) وهـي
كــتن مبد نــة ( مــد) لخــوان شــد دا البــأا اســم احــدهمت بطــرا
وا،خر وحنـت وكـتن بطـرا

شـرقي البلـد و وحنـت غربهـت.

وبعد ان خل وا كل منهمت اوالداً نلب لحد مـن لبنـتؤهم ان بنـوا
مد نــة علــى غــرار اســطنبول لكــي ــذكر بهــت نأختــتر ان ــب
لن ه مد نة وبرجتً
املل

مد نقتلوا مجةعتً مـن حولـه ن عـل ل هـت

نركبوا واختلطوا املد نـة وشـرعوا

بنتئهـت ولتـوا بتلصـنتع

من لقصى البالد واختا كل مل مبد نة وبرج ومحت وكنة ـة
نلمت لمتوا بنت هت متت املل

ن مةت ( مد) النقضت لمده بهت(.)2

وعن مد نة ( مـد) مـن النتحةـة التترخيةـة لسـب (بـتز لبـو
شرتع بن دوست ) اةكومة الدوستكةة املروانةة

مد(د تربكر)

سنة  350هـ لةمد سلطتته على منتنق وان ونصـةبني واملوحـل.
وبعد قتله علـى ل ـدي اةمـدانةني

املوحـل اسـتمرت اةكومـة

الدوستكةة بتلرغم مـن تعر ـهت هلرمـتت القبتئـل العربةـة حتـى
لسدل ال تتر عـت  486هــ علـى ـد (نخرالـد ن بـن جهـري) الـذي
 )1فرهاد حاجي عبوش المصكر السابق ص141و.142
 )2أبو عبكهللا ب عمر الواقكي فتوح الشام  ...ص.572
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عةنه (ملكشته) والةتً على لقلةم د تربكر(.)1
تن ــب هــذه املد نــة ح ــب بعــك الروا ــتت إىل ( مــد بــن
البلندي بن متل بن زعر) ألنه اول من بنتهت إال لن هذا الـرلي ال
ثبت لمت النقد ألنه جمرد مقولة ولـةب هنـتك مـت ـدعمهت مـن
األستنةد التترخيةة .إال لن حتر تت علمت ا،ثتر لثبتـت لنهـت مد نـة
قدةة جداً رجع تترخيهت إىل ال ال نني نقد كتنت موجـودة
عهد ا،شور ني حةث توجه إلةهت املل ا،شوري (تـةرالت بلة ـر)

سنة  . 1116وقد ورد لوهت عند ا،شور ني بآمد(.)2
وحتدا نتحر خ رو

مد نة مد عن كنة ة بـتلقرال مـن

امل رد صـ هت بأنهـت عظةمـة وغنةـة بتلزخـتر ل وبـتلقرال مـن
امل رد كنة ة عظةمـة غنةـة بتلزخـتر مبنةـة كلـهت مـن اةرـر
وقد نرشت لر هت بتلرخت املنقوش وقد رل ـت نةهـت علـى الطـتر
وهو مكتن العبـتدة عنـد النصـترل بتبـت مـن اةد ـد املشـب مل لر
مثله

لي مكتن (.)3

منـذ القـد

كوردسـتتن

وهذا ـدل علـى الت ـتما الـد

وقد كتن جيري الصـلا بـني امل ـلمني ولهـل الذمـة

ادا ااز ـة

ونتفت املدن علـى لن ال تهـد بـةعهم وال كنتئ ـهم داخـل املد نـة
وال خترجهت و بدو لن هذا الت تما الـد

كـتن سـببتً كتنةـتً ورا

 )1آياد ديررى المصكر السابق ص.71
 )2فا تة لحمك عت المصكر السابق ص.59
 )3ناصر خسرو علوي المصكر السابق ص.54
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بقت تل املنشـآت الد نةـة واسـتمرارهت

والعلمةة والثقتنةة املد نة الكورد ة(.)1

ادا وظتئ هـت الد نةـة

قول (إبن حوقل) بأن ملد نة مد ني ة لبواال وهـيل بـتال
املت وبتال اابل وبتال الرو وبتال التـل وبـتال لنـب ولكـن لكـد
الرحتلة خ ـرو بـأن للمد نـة لربعـة لبـواال ومل تطـر إىل البـتال
ارتمب (بتال لنب) .وسبب عد معرنة نتحـري للبـتال كمـت علـل
لحد البتحثني رمبـت عـود إىل لن البـتال ارـتمب كـتن سـر ًت تـتج

الةه نقط وقت اةرال مع الرو (.)2

مدينة حران
ومد نة (حران) هي إحدل املدن اليت زارهـت الرحتلـة نتحـر
خ رو

و اامعة ارتمب والعشر ن من مجـتدل ا،خـر سـنة

 28( 438تشر ن الثتني  ) 1046وحتـدا عـن الطـر امل د ـة
الةهت وهمت نر قتن األوىل لةب نةهت عمران ولبنةـة والثتنةـة بهـت
قــرل كــثرية تعــود للنصــترل وهــذا ــدل علــى لن النصــترل كــتنوا
عةشون هنتك صف هواؤهت كهوا خراستن ل ت لعةتد النوروز.
قول نتحر خ رول ومن مد إىل حـران نر قـتن لحـدهمت
ال عمــران نةــه وهــو لربعــون نرســخ ًت والثــتني بــه لمــتكن معمــورة
 )1فرهاد حاجي عبوش المصكر السابق ص.118
 )2د.فرس لرعي االلارا الكردية في عصر العباسي الثاني
511-350هـ 1117-960م (اربيل –  )2005ص.70
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وقرل كثرية معظم لهلهت مـن النصـترل وهـو سـتون نرسـخ ًت وقـد
ســرنت مــع القتنلــة هــذا الطر ــق وكتنــت الصــفرا غت ــة
االســتوا إال لن بهــت لحرــترا كــثرية حبةــث ال ت ــتطةع الــدواال لن
ختطو خطوة واحدة من غري لن تعثر حبرر حتت حوانرهت .وقـد
بلغنـت حـران ـو اامعـة ارــتمب والعشـر ن مـن مجـتدل ا،خــر
ســنة  438كـــتن هواؤهــت
النوروز (.)1

لــ الوقـــت كهــوا خراســـتن ل ـــت

و(حران) مد نة تترخيةة شهرية تقع

جنوال مد نة الرهت

(لورنت) مب تنة حوالي (30كم) وقـد اشـتهرت بعلمتئهـت الكـثري ن
وانبتئهت النطتسـني الـذ ن خـدموا البشـر ة مـنهم العـتمل ال لكـي
الشــهري (ثتبــت بــن قــرة) .كمــت كتنــت مركــزاً لعقةــدة الصــتباة.
بتال ــتنة إىل شــأن كــبري ســوا
العهــد ا،شــوري ل

األلــف االول قبــل املــةالدي ل

العهــود األخــرل اىل القــرن الثــتني والثتلــث

للهررة غري لنهـت نقـدت لهمةتهـت بعـد لـ

وال ة الرهت(.)2

وهـي ا،ن قر ـة مـن

 )1ناصر خسرو علوي المصكر السابق ص.54
 )2عبكالرقيب يوسف الكولة الكوستكية في رردستان الوسطى
الجتء االو  ...ص.188-187
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الخالصة

رحلة نتحر خ رو للمنتنق الكورد ـة كتنـت شـبه دراسـة
اجتمتعةــة اقتصــتد ة تراثةــة مــن خــالل الدراســة والبفــث
رحلته وختحة املنـتنق الـيت زار هـت ن ـتنت منهـت عـدة نقـتظ
ولهم األستنتتجتت اليت ا التوحل الةهت من خالل تل الدراسـة
هيل
لوالًل علمتً ان الن خة األحلةة من رحلتـه مل تصـلنت لو لنقـل
مل ترتجم بصورة كتملـة وال نعلـم هـل ان الن ـخة األحـلةة وهـي
بتللغة ال ترسةة مل تتونر لدل املرتمجـني ل ان الرتمجـة مل تكـن
دقةقة لختصرهت ألسبتال مل نعرنهت!!..
ثتنةتًل ان نتحر خ ـرو كـتن لمةنـتً

كتتبـة رحلتـه إ ا رلل

شــةا ًت رلل العــني نــا علــى لـ نصـ ًت وإ ا وــع عــن شــي رواه
وجعل العهدة على راو ه.
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ثتلثتًل لن العد د من املدن الكورد ة ترجـع إىل نـرتة مـت قبـل
ارسال نمنهتل خالظ وبدلةب ومةتنترقني و مد وغريهت وهنـتك
مدن استفدثت بعد ارسال منهتل النصر ة.
رابعـتًل ازدهــتر املد نــة الكورد ــة مــن نتحةــة املرانــق العتمــة
كـــتاوامع وامل ـــتجد والربـــتظ (ارتنـــتت) واألســـوا كتنـــت مـــن
لستسةتتهت لـذا اهـتم االمـرا واةكـت الكـورد ببنـت وتوسـةع هـذه
املرانق منهت االسوا املوجودة على الطر ـق النصـر ة و مد نـة
لرزن.
ختم ــتًل االهتمـــت بـــتلطر ارترجةـــة ممـــت ادل إىل إنشـــت
دطتت جتتر ة على تل الطر منهت ربتظ كروان راي.
ستدسـتًل اسـتخدا عمـالت صلت ــة تلـ ال ـرتة مـن حكــم
الدولة الدوستكةة منهتل الرنل والـدرهم والـد نتر .ودرج االوزان
واملقــت ةب امل ــتعملة تل ـ اةقبــة مــن ال ـزمن منهــت ال رس ـ
والقد والذراع.
ستبعتُل وحف امل تل واملدن وااوامع وال ور بصورة دقةقة
وختحــة اةرــر امل ــتعمل ابنةــة ال ــور ارــترجي ملد نــة مــد
وااوامع اليت نةهت.
ثتمنتًل وجود الربسةون

مد نة (لرزن) وهي على ان ق متً

من سكتن املد نة ,لو لنرانهت كتنوا زرادشتةني ألن ل ا الربسي لو
الربسةني كتن طلق على اتبتع الد تنة الزردشتةة.
56

المالحق

الفصل اخلاص من رحلة ناصر خسرو يف املناطق الكوردية
الرابــع عشــر مــن ربةــع األول ســبتمرب غــتدرت ترب ــز عــن
نر ق مرند مع مجتعة من جةش األمري وه ودان ن ـرنت حتـى
بلغنت خول ومـن هنـتك سـرنت إىل بـر كـري بصـفبة رسـول ومـن
خول إىل بركري ثالثون نرسختً وقد بلغنتهـت

الثـتني عشـر مـن

مجتدل األوىل نـونمرب .ومـن هنـتك هبنـت إىل وان ثـم إىل وسـطتن
كتن ةم ارنز ر بتع سوقهت كمت بـتع الضـتن وجيلـب ن ـتؤهت
ورجتهلت لمت اةوانةت و شربون بغري حةت .
ومن هنتك بلغنت مد نة لخالظ الثتمن عشـر مـن مجـتدل
األوىل نونمرب وهـي علـى اةـدود مـت بـني بـالد امل ـلمني واألرمـن
وبةنهت وبني بركري ت عة عشر نرسختً وعلةهـت لمـري اوـه نصـر
ال مـنهم وال ـة
الدولة .نةف على املتئة وله لبنت كثريون لعطى كـ ً
و تكلمون الل ثالا لغتت العربةة وال ترسةة واألرمنةة .ولظن لنهت
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وةــت لخــالظ هلــذا ال ــبب واملعتملــة هنــتك بــتلنقود النفتســةة
ورنلهم ثالمثتئة درهم.
العشر ن من مجتدل األول نونمرب غتدرنـت لخـالظ ونزلنـت
ربتظ كروان راي كتنت ال مت متطر ثلرـتً والـربد قترسـ ًت وقـد
غرسوا

جز من الطر ق عمداً لة ري امل تنرون على هد هت ل ت

الثل والضبتال ثم بلغنت مد نة بطلةب وهـي واقعـة

واد وقـد

اشرت نت منهت ع الً املتئة من بد نتر ح ب مت بتعونت و قتل إن بهت
من جي

ال نة الواحدة ثالمثتئة ولربعمتئة جرة ع ل .

وخرجنت منهت نرل نـت قلعـة ت ـمى قـف انظـر وتركنتهـت إىل
مكتن به جتمع قتل بنته لو ب القرنـي قـدا ار روحـه ورل ـت
النــتا عنــد حــدوده طونــون بتابــل و قطعــون لشــرتراً تشــبه
ال رون ن ألت مت ا تعملون بهت نقتلوا نضع نرنتً من الشـررة
النتر نةخرج هذا القطران من نرنهت ا،خر ننرمعه
نضعه

لوعةة وحنملـه إىل األنـرا

البار ثـم

وهـذه الوال ـتت الـيت كـرت

بعد لخالظ وقد اختصرنت كرهت هنت تتبعة ملةتنترقني.
ثم سرنت إىل مد نة لرزن وهي مد نـة عـتمرة ومجةلـة نةهـت
لنهـتر جتر ــة وب ـتتني ولشــرتر ولســوا مجةلـة و بةــع الربســةون
هنتك املتئتت من عنبت بـد نتر واحـد شـهر ر نـونمرب ود ـمرب
و مون هذا العنب رز ارمتنوش .
وانتقلنــت إىل مد نــة مةتنــترقني الــيت صــلهت عــن لخــالظ
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مثتنةة وعشرون نرسختً ومن بل إلةهت عن الطر ق الذي إجتزنته
إثنــتن وني ــون وني ــمتئة نرس ـ وقــد دخلنتهــت ــو اامعــة
ال ــتدا والعشــر ن مــن مجــتدي األول ســنة  438وكتنــت لورا
الشرر حةناذ ال تزال خضرا ومةتنـترقني دتنـة ب ـور عظـةم
من اةرر األبـةك الـذي ـزن اةرـر منـه ني ـمتئة مـن وعلـى
بعد كـل ني ـني راعـ ًت مـن هـذا ال ـور بـرج عظـةم مـن اةرـر
ن ه و لعاله شرنتت وهي مـن الدقـة حبةـث تقـول إن ـد بنـت
متهر لكملتهت الةو وهلذه املد نة بتال من نتحةة الغرال لـه عتبـة
علةهت نت حرري وقد ركب علةهت بتال من حد ـد ال خشـب نةـه
و طول وحف م رد اامعة بهت لو كرته ولو لن حتحب الكتـتال
شرح كل شي لا الشرح وقد قـتل إن للمةضـأة الـيت عملـت بهـذا
امل رد لربعني مرحت تً متر لمتمهت قنتتتن كبريتـتن .األوىل ظـتهرة
لة تعمل متؤهت والثتنةة وهي حتت األر

ةمل الثقل وللصـر

وخـــترج هـــذه املد نـــة الـــربك لربطـــة كروان ـــراهت ولســـوا
ومحتمــتت وم ــرد وجــتمع خــر صــلون نةــه اامعــة ل ض ـتً و
نتحةة الشمتل سواد خر

مى احملدثـة بـه سـو وم ـرد جـتمع

ومحتمتت وكل مت نبغي ملد نـة مـن مهمـتت و ـذكر اسـم سـلط ن
الوال ـة ارطبــة هكــذا األمـري األعظــم عــز ارسـال ســعد الــد ن
نصر الدولة وشر امللة لبو نصر لمحد وقد بلا املتئة مـن عمـره
و قتل إنه حي والرنل هنتك لربعمتئة ومثـتنون درهمـتً وقـد بنـى
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هذا األمري مد نة على م تنة لربعة نراس من مةتنـترقني وتهـت
النتحر ة ومن مد إىل مةتنترقني ت عة نراس .
ال تدا من شهر دي القد م بلغنت مد الـيت شـةدت علـى
حخرة واحدة نوهلت لل تً قد وعر هت كذل وهـي دتنـة ب ـور
من اةرـر األسـود كـل حرـر منـه ـزن مـت بـني متئـة وللـف مـن
ولكثر هذه اةرترة ملتصق بعضه بتلبعك من غري نني لو جا
وارت تع ال ور عشرون راعتً وعر ـه عشـر ل رع وقـد بـ علـى
بعد كل متئة راع برج نصف دائرته مثتنون راعتً وشـرنتته مـن
هذا اةرر بعةنه وقد شةدت

عدة لمتكن داخل املد نـة سـالمل

من اةرر لةتة ر الصعود إىل ال ور .وقـد بنةـت قلعـة علـى قمـة
كل برج وهلذه املد نة لربعة لبواال كلهت من اةد د الذي ال خشـب
نةه طل كل منهت على جهـة مـن ااهـتت األحـلةة و ـمى البـتال
الشــرقي بــتال دجلــة والغربــي بــتال الــرو والشــمتلي بــتال األرمــن
واانوبي بتال التل.
وخترج هذا ال ور سور خر من ن ب اةرر ارت تعه عشر
ل رع ومن نوقه شرنتت نةهت ممر ت ع ةركة رجل كتمل ال الح
حبةث

تطةع إن قف نةه و ترال ب هولة وهلذا ال ور ارترجي

لبواال من اةد د شةدت صتل ة ألبواال ال ور الـداخلي حبةـث لـو
اجتتز ال تئر لبواال ال ور األول وجب علةه اجتةـتز م ـتنة لبلـوغ
لبـواال ال ــور الثــتني وهــذه امل ـتنة تبلــا نيــب عشــرة راعـتً و
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وسط املد نة عني ت رر متؤهت من اةرر الصلب وهذا املـت مـن
الغزارة حبةث ك ي ردارة نيب نواحني وهـو غت ـة

العذوبـة

وال عر لحد من ل ن نبع و املد نة لشرتر وب تتني تقي مـن
هذا املـت ولمـري املد نـة وحتكمهـت هـو ابـن نصـر الدولـة الـذي مـر
كره .وقد رل ت كثريًا من املدن والقالع

لنـرا العـتمل بـالد

العرال والعرم واهلند والرتك ولك مل لر قط مثل مد نـة مـد
لي مك ن على وجه األر

وال وعت من لحد لنه رلل مكتنـتً خـر

مثلهت.
وم ــردهت ااــتمع مــن اةرــر األســود ولــةب مثلــه متتنــة
وإحكتم ًت وقد لقـةم

وسـطه متئتـت عمـود ونةـف مـن اةرـر كـل

عمود قطعة واحـدة ونـو هـذه األعمـدة عقـود مـن اةرـر وقـد
نصبت نوقهت لعمدة لقصـر مـن تلـ ومجةـع لسـقف امل ـرد علـى
هةاة ااملون وقد كملت قترة ونقترة ونقشتً ودهن ًت و سـتحته
حخرة كبرية علةهت حو

كبري م تد ر من اةرر بلا ارت تعـه

قتمة رجل ودةط دائرته راعتن و وسط اةـو

لنبوبـة مـن

النفــتا ت رــر منهــت مــت حــت ال ظهــر مدخلــه لو صرجــه
وبتمل ـرد مةضــأة عظةمــة مجةلــة الصــنع حبةــث ال وجــد لح ــن
منهــت وقــد بنةــت عمــترات مــد كلــهت مــن اةرــر األســود ولمــت
مةتنترقني نعمتراتهت من اةرر األبةك.
وبتلقرال من امل رد كنة ة عظةمة غنةة بتلزختر مبنةـة
61

كلهت من اةرر وقـد نرشـت لر ـهت بتلرخـت املنقـوش وقـد رل ـت
نةهت على الطتر وهو مكتن العبتدة عند النصترل بتبت من اةد ـد
املشب مل لر مثله

لي مكتن .

ومــن مــد إىل حــران نر قــتن لحــدهمت ال عمــران نةــه وهــو
لربعون نرسـخ ًت والثـتني بـه لمـتكن معمـورة وقـرل كـثرية معظـم
لهلهت من النصترل وهـو سـتون نرسـختً وقـد سـرنت مـع القتنلـة
هذا الطر ق وكتنـت الصـفرا غت ـة

االسـتوا إال إن بهـت لحرـترا

كثرية حبةث ال ت تطةع الدواال ان ختطو خطوة واحـدة مـن غـري
ان تعثر حبرر وقد بلغنت حران ـو اامعـة ارـتمب والعشـر ن
من مجتدل ا،خر سـنة  .438كـتن هواؤهـت
خراستن ل ت النوروز.
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