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پوختە:
زۆرن ئەو سەرچاوەو ژێدەرانەی لەکۆن ونوێدا باسیان لەشاااری ئیرباال ودەوروبەری کااردووە کەم
وزۆر؛ ئەم شااارە دێاارینە پشااەی بایەباادانی بەرکەوتووە.یەکێ ا لەو سااەرچاوانە ئینسااۆکلۆپیدیای
ئیسااالمیە لەمااادە سااەرەکیەکانی بئیرباالاە دیااارە ئەم ئینسااۆکلۆپیدیایە لە فرنوتاارین و راوانتاارین
سااەرچاوەکانی هاااوچەربە کە تااایبەتە بە هەرچااای پەیوەسااتە بە موسااومانان لە مێااژوو و وفرا یاااا
وکەسایەتی والیەنە ۆراو ۆرەکانی شارستانی..هتد .کە کۆمەڵێ لە رۆژهەاڵتناسان کاری زانسااتیان
لە ئامادەکردنیدا ئەن امداوە بەهۆی فرنوی وبایەبەکەیەوە وەرفێردراوەتە سەر چەندین زمانی زیندوی
یهان .هەر لەم پێوەندفەیەوە ئەم بابەتە هەلبژێردراوە.
ئەم توێژینەوەیە هەوڵێەە بۆ مەبەستی بستنەرووی ئەو سەرنج وتێبینیانەی کە لەمیانەی باسەردنی
مادەی ئیربل بەرچاو کەوتون لەالیەکاای تاار زانیار ییەکااان بەراورد کااراون لەفەن زانیاااری سااەرچاوە
رەسەنەکان بەفشتی و هاوسەردەم بەتایبەت.
دابەشاااەاری تاااوێژینەوەکە لە پێشاااەکییە ودەروازە لەفەن ساااە تەوەرە پێەهااااتووە وێااارای
ئەن امەکان .لە پێشەکیەکەیدا باس لەفرنوی بابەتەکەو هۆکاری هەلبژاردنی کراوە لەفەن دەروازیە
کەتیایدا سەرقەڵەمێ لە ناساندنی ئەم ئینسۆکلۆپیدیایە باسااەراوە .تەوەرەی یەکەماای تااایبەت کااراوە بە
مێژووی سیاسی و بنەچەی ناوی شارە کە دووەمیشی تیش براوەتەسااەر رەهەناادە شارسااتانیەتەکانی
ئەم شارە هەرچی تەوەرەی سێیەم وکۆتاااییە تااایبەت کااراوە بە هەڵسااەنواندنی رێبااازی بمیتۆدانوسااین
و ۆری سەرچاوەکان وشێوازی بستنەرووی با بەتەکان لەالیەن رۆژهەاڵتناسان ونوسەرانی ئەم مادەیە
لەکۆتایشدا فرنوترین ئەن امەکانی بەبان براوەتەروو.

• پێشەكی:

اری ئیربل وە شارێەى لەمێژینەى فرنگ وڕەسەن هەمیشااە شااوێن وپااێوەی فرنواای
هەباااووە بەو پێااایەى لەساااەرچاوە مێژووییەکاااانی بکاااۆن ناوەراسااات ونوێاااداا تیشاااەى
براوەتەسااەرو تۆمااارى فرنومااان لەبااارەیەوە دەساات دەکەو  .لەنێااو ئەم سەرچاوانەشاادا
بئینسەلۆپیدیای ئیسالمییەا ناکر بایەخ و فرنویەکەى نادیاادەبویر کە لەچەنااد بەرفێەیاادا
سااەبارەت بەالیەنە مێااژووییەکەى ئیرباال زانیاااری بەپێاازى لەبۆفرتااووە لەوانە باساای
هۆزەکااانی کااورد وکەسااایەتیەکانیان کااردووە هەروەهااا مااادەی بئیرباالا لەبەرفاای دووەماای ئەم
سەرچاوەیەدا لەالیەن رۆژهەاڵتناسانەوە نووسااراوە بااابەتى زۆر فرنوااى لەبااارەى الیەنااى شارسااتانی
ئیرباال و قۆنااا ە مێژوویەکااانى لەبۆفرتااووە هەرچەناادە رۆژهەاڵتناسااێەى وە بm.streckا لەم
مادەیەدا سەبارەت بەم شارە تاڕادەیە نەیتوانیااوە ئااەم ئامان ااەی بپێەێاات بااەاڵم هەوڵیااداوە سااەر ەم
پێشهات وڕووداوهكان بباتە سەر الپەڕەکانی ئەم ئینسەلۆپیدیایە.
ئەفەرچی وە سەرچاوەیە زانیاری باشی تیاادایە لەبااارەی ئیرباال لەفەن ئەوەشاادا بە سااەرپێیانە
بەسەر هەندێ لەرووداوەکاندا فوزەرى کردووە بۆیە بەپێویستی دەزانین لەمیانەى ئەم توێژینەوەیەدا
دووبارە شیەردنەوەى پێویست بۆ رووداوەکان بەەین و ئەو رەبنەو سااەرن ە زانسااتیانە ببەیاانەروو
کەپێاای فەیشااتوین بێوومااان ئەمە بە پشاات بەسااتنمان بە بەڵااوەو فەواهاای سااەرچاوە مێااژووییە
رەسەنەکان.
سەبارەت بە پێەهاتەی تویژینەوەکە لەپێشەکیە ودەروازە وسە تەوەرە ئەن امەکااان پێەهاااتووە
ئەفەر چی لەڕووی قەبارەی تەوەرەکااان هاوسااەنگ نااین چااونەە بەپێاای زۆری وکەماای زانیاریەکااان
براوەتەڕوو:
لە دەروازەکەیدا سەرقەلەمێ بۆ ناساندنی ئەم ئینسۆکلۆپیدیایە کراوە تیایدا ئاماژە بەساڵی چاپەردنی
ئەم سەرچاوەیە کراوە .هەرچی تەوەرەی یەکەمە تایبەت کراوە بە مێژووی سیاسی شارەکە وباانەچەی
ناوەکەی هەر وە لەم سەرچاوەیەدا براوەتەروو لەفەن کورتەیە لەشااوێنی ااوفرا ی ئەم شااارەدا.
لەتەوەرەی دووەمیشدا تیشا براوەتەسااەر ڕەهەناادە شارسااتانیەتەکانی شااارەکە بەتااایبەتی الیەنەکااانی
ئایینی وکااۆمەاڵیەتی لەالیەناای ئاااینی باااس لە دامەزراوە ئاینییەکااان کااراوە بااارودۆبی نەساارانیەکان
بەتاییبەتی لەسەردەمی هاتنی هێزەکانی مە ۆل باسەراوە .هەرچی الیەناای کااۆمەاڵیەتیەکەیەتی ئاماااژە
بەدیااااارترین بۆنەکااااان ودابونەریتەکااااانی ئەم شااااارە کااااراوە .دوا تەوەرەی تااااوێژینەوەکە تااااایبەتە
بەهەڵسااەنواندنی میتااۆدی نوسااین وتایبەتمەناادیەکانی و ااۆری سااەرچاوەکان وشااێوازی بسااتنەرووی
بابەتەکان ومەسەلەکانی تری پەیوەیست بەو الیەنە کە لەالیەن رۆژهەاڵتناسان ونوسەرانی ئەم مااادەیە
براونەتەروو لەکۆتایشدا فرنوترین ئەن امەکان بە بان براوەتەروو.

دەروازەیەک لە ناساندنی ئینسۆکلۆپیدیای ئیسالمى :
ئینسۆکلۆپیدیای ئیسالمى سەرچاوەیەکی زانستیە کۆمەلێ توێژینەوەو فوتااارو زانیاااریی پەیوەساات
بەموساالمانان وشارسااتانی ئیسااالم تیایاادا باسااەراوە بەرهەمااێەە لەبەرهەمەکااانی هاوکاااری زانسااتی
نێااودەولەتی کە لەالیەن فەورە ڕۆژهەاڵتناسااان نوسااراوەتەوە .الیەنەکااانی سیاساای وئاااینی و ااوفرا ی
وزانستی بەدریژایی سەردەمەکان تیایدا باسەراوە ,موسومانان دەتوانین سود لەزانیاریەکانی وەربورین.
لە سالە ب١٩٠٦زا دەستەرا بەنوسینی لەماوەی سااڵنیب١٩٣٨--١٩١٣ز ا چاپی یەکەماای دەرکاارا
تافەیشاااتە  ١٥بەرگ هەرچااای چااااپی دووەمە لەب١٩٦٩زاچااااپەراوە کە لە  ١٦بەرگ پێەهااااتووە
بەهەردوو بەرگ نزیەەی  ٣٩٣٠مادەی تیایدا باسەراوە بسەالم عەبدولکەریم.)٢٠١٣،

سااەبارەت بەوەرفێراناای بۆسااەر زمااانی بەرەباای چاااپی یەکەم لە ساااڵیب ١٩٣٣زا لەسااەر دەسااتی
بیرمەندانی میسری وەرفێردراوە ئەوانی  :ب ابراهیم زكي بورشید ,أحمد الشنتناوي ببدالحمید یونس
محمد ثابت الفندىا .لەرێوای سااەنتەری شااارقە بەهاوکاااری دەسااتەی میسااری بااۆ کتێا ب وەرفێااردرا
تافەیشااتنە سااەرەتاکانی پیتیبعاوچاااپەران هەرچاای چاااپی دووەمە  ١٦بەرگ وەرفێااردراوە لە پێتاای
بئەلفا تاوەکو سەرەتاکانیبخا هەرچی چاپی کۆتاییە ئاماژەکراوە هەندێ لەزانیارییەکان البااراون
بەتااااایبەتی هەناااادێ لەوانەی کەباساا ا یان لە شااااابیران وکەسااااایەتی وشااااوێنەوارەکان کااااردووە .
https://www.marefa.org

تەوەرەی یەکەم :مێژووی سیاسی شاری ئیربل:
بەر لەباسااەردنی مێااژووی سیاساای ئەم شااارە بەپێویساات زاناارا بەکااورتی باااس لەناااو وشااوێنوەی
وفرا یای ئەم شارە بەرێت کە لەالیەن نوسەری ئەم مادەیە براوەتەڕوو بەمشێوەیە:
یەکەم :بنەچەی ناوەکە:
رۆژهەالتناس شتر لەمادەی ئیربل بەچەنااد شااێوازێەی یاااواز ناااوی ئەم شااارەی هێناااوە وەکااو:
بإربل أربال أربیل أربە إیلو ..هتد ا هەریەکیان لەو ناوهێنانە بەپێی سەردەم ئاماژەی پێەراوە بەاڵم
لەفەن ئەوەشدا هۆکاری ناونانی شااارەکە روون نەکا راوەتەوە لەدرێااژەی باسااەردنەکەدا زیاااتر تیشا
براوەتەسەر چەند نموونەیەکی ئەم بابەتە.
لەسەردەمی یۆنانیەکاندا بەبئیربالا ناویان هێناوە ئاماژەیان بەروداوەکەی ئەسەەندەری مەقدۆنی
کردووە بشترك،)515/1969،2،بەبە باسەردنی ڕوداوەکەو هۆکاری ناوەکەی .لەکاتێەدا ئەم ناوە
بەستراوەتەوە بەیەکەم پێوەی مێژووی نێوان دواپاشای ئەبمینییەکان دارای سێیەم وئەسەەندەری
مەقدۆنی ساڵیب٣٣١پ.زادوای سەرکەوتنی سوپای ئەسەەندەر بەسەر سوپاسی دارای سێیەم
لەفۆفامیال هەڵسان بەناوهێنانی ەنوەکە بەباربیالا بەو پێیەوە فۆفامیال نزی بووە لەئیربل لەدوای
ئەم شەڕهوه ئەسەەندهر بەتەواوی دهسەاڵتی بەسەر ناوچەكەدا سەپاو وكۆتایی بەدهسەاڵتی
ئەبمینییەكان هێنا( طە باقر .444/ 2، 1973 ،فهمي .) 160 ،1999 ،ئەمە بوو بەیەكێك لەشەڕه
بەناوبانگ وفەورهكانی مێژوو ولەزۆربەی سەرچاوهكانی ئەو سەردهمە وسەدهكانی ناوهڕاست
وسەردهمی نوێدا فرنوی پێدراوه وباسكراوه ،بۆ زیاتر بڕوانە(:محمد امین علي .)2010،
لەالیەکاای تاارەوە لەڕێنوسااەکانی ارساایە کۆنەکانا دا بە بأربیااراا هاااتووە کە بە بەتاای بزمارییەکااان
نوسراوەتەوە .هەروەها بأربیلیتسArbelitia -ا بالزابینایشی پە وتراوە لەالیەن بەڵەی شام بەناوی
ئەسقە ی بأدیااابین Adibeneاحاادیب یااابود ئەسااقە ی ئیرباال یااابود حاازە هاااتووە(شتترك-516 /2،
٥١٧ا.
کاتێ فەیشتونەتە سەردەمی ئیسااالمی رەباانەی ئەوەیااان فرتااووە لەالیەن مێژوونوسااان و واڵتناااس
و وفرا یاناسەکان ناوی ئەم شارەیان نەبااردووە تاااوەکو سااەدەکانی ب١٠ ٩زا تەنهااا دوو لەواڵتناسااان
نەبێت ناویان هێناوە ئەوانی  :ب ابن برداذبةبت300:ه 913 /ما قدامة بن عفربت٣١٠ :ه –٩٢٢ما
ا کە بە تەسو ێەیبطسوجا( )١هەرێمی حلوان هەژماریااان کااردووەو بەبارض إرباالا ناویااان بااردووه
(شترك.)٥١٧ /2،
بێوومان باس نەکردنی ئەم شارە لەالیەن مێژوونوس وفرا یاناسە موسومانەکان بۆ ئەوە دەفەڕێتەوە
کە لەم سەردەمەدا ئیربل پێوەی سیاسی بەهێاازی نەبااووە یااابود بااە هێاازی کاروبارەکااان تەنهااا وەکااو
مەڵبەندێ بووە بۆ هێزەکان لەرووی الیەنەکااانی سیاساای وئااایینی بااۆیە باااس نەکااراوە لەالیەکاای تاار

چەندین ار لەالیەن ئمپراتۆریەتەکان دافیرکراوە بێوومان بە درێژایا ی ئەو ماااوەیە دوردەباان لەڕۆڵاای
سیاسی وفرنوی نەدان بەالیەنەکانی شارستانیەت.
دووەم  :پێگەی جوگرافی
پێوەی وفرا ی ئەم شارە بەپێاای ئەو زانیاریااانە کە لەم سااەرچاوەیەدا باسا ەراوە کە تیایاادا ئاماااژە
بەهێلی درێژی وپانی ودووری شوێنەکەی لەشارەکان دیاریەردووە بەمشێوەیە:
دەکەوێتە نێوان هەردوو زێیبزابا فەورەو بچوو بالقزویني٢٩٠، ٢٠١١ ،ا بەدرێژایی رێوای
موسل بە دا لەبەرزایەکانی ئیران بەیەکتر دەفەن .وفرا یاناسان ئەم شااارەیان بەیەکێا لەشااارەکانی
هەرێمی حلوان هەژماریان کااردووە هەر لە میااانەی باسااەردندا بە شااارۆچەەیەکی هەرێماای زیاارە
ویالیەتااااای موسااااال دانااااادراوە (شتتتتتترك٥١٦ /٢،ا بەیەکێااااا لەشاااااارەکانی هەرێمااااای چیاااااا
هەژمااارکراوەبابوالفتتدا  )٤١٣، ١٨٤،لەکاااتی هاااتنی تورکەکااان بەشااارۆچەەیەکی شااارەزووریان
هەژمار کردووە .شایانی باسە ئەم شارە کەوتۆتە سەرهێلی پااانی ١١ ‚٣ ٦باااکور وهێلاای درێااژی ‚٤٢
٢رۆژهەاڵت نێااوانی لەفەن لە شاااری موساان٨٠کاام وەبە ناازیەەی  ١٢کاااتژمێر لە باااکوری ئااالتوون
کااۆپریەوە دوورە .لە هەردوو رووبااارە کە بەزێیەکااان ناسااراوە بەیەکسااانی دوورە .لەکاااتی هاااتنی
تورکەکان بەشارۆچەەیەکی شارەزووریان هەژمار کردووە بشترك.)٥١٧ /٢،
هەرچاااای ژمااااارەی دانیشااااتوانیەکەیەتی لە ئامارێەااا دا ئاماااااژەی پێەااااراوە کە لەماااااوەی ساااااڵی
ب١٨٩٢زافەیشااتۆتە  ٣٢٦٠کە بە ناازیەەی  ٤٩٧کەساایان ااولەکە بااوونە هەروەهااا ئاماااژە کااراوە
 ١٨٢٢شوێنی نیشتە ە بوونی تیایدا بووە بەاڵم لە ساااڵیب ١٨٩٩زادانیشااتوانی بەشاای سااەرووی ئەم
شارە  ٨٠٠بانوو بووە(شترك.)520/٢،
بێوومان ئەو زانیاریانە لەسەرچاوەکانی تر وەرفیراوەن واپێاادەچێت زیاااتر بااۆ مەبەسااتی بسااتنەڕووی
ژمارەی ناموسومانان بووبێت.
سێیەم :مێژووی سیاسی ئیربل
سااەبارەت بە مێژووەکەشاا ی هەرلەکاااتی نیشااتە ە بااوونی ئیمپراتۆریەتەکااانی ئاشااوری و ارساای
وساسانیەکان لەم شارەدا ئاماژەی پە کراون لەوانە لە سااەردەمی ساسااانیەکان بەبنەەیەکاای فرنواای ئەم
هێزەیان ناساندووە زۆربەی کات سەربەبۆیەکی تەواویان هەبوو لەدیارترنیان سااەرکردەکان بقاارداغاب٢ا
بوو لەساڵی ب٣٥٨زا بەر لەحەومرانی ساپوری دووەم دەکوژرێت بشترك517 /2،ا .
بەاڵم ئەم شارە مێژووێەی وا بەرچاوی نەبووە تا دەفاتە سااەردەمی ئەتابەفییەکااانب٣ا ب/ ٦٣٠-٥٢٢
١٢٣٣ -١١٢٨زا :
لەم سەردەمەدا ڕۆلێەی فەورەو بە وێنەیان بەبۆیانەوە بینیووە دامەزرێنەری ئەتابەفییەکااان بزیاان
الاادین بلااي كو ااك كااورى بكتكااینا لەساااڵی ب١١٦٧/ ٥٦٣زا دەبێااتە سااەرکردەی سااەربازی موساان
لەبەناوبانوترینیان بال-بكتكینا بوون ,دواتر براى بزیاان الدینابمظفرالاادین فا وفبريا لەماااوەی سااا نى
ب١٢٣٣-١١٩٠/ ٦٣٠-٥٨٦زا حەااومرانی کااردووە لەوماااوەیەدا شاااری ئیرباال فەشااانەوەی بەبااۆیەوە
بینیوە دواى ئەوەی لەب ١١٩٠ / ٥٨٦زا دەسەاڵتی لەبراکەی بۆ ماوەتەوە ئیربل فەیشتە ئەوپەری هێزو
دەسەاڵت میرنشینەکانی دەوروبەریشی فرتا ۆتەوە لەوانە :هەر لە زێاای فەورەوە تااا هەرێماای شااارەزوور
وداقوق تەنانەت لەوسەردەمەدا بەڵەانی بێوانە لەم شارەدا نێشتە ە بوونەبشترك.)517 /٢،
هەروەها باس لەشااڵوەکانی مە ۆل کراوە کە لەماوەی چەناادین ساااڵی یاااواز هێرشاایان کااردۆوەتە
سەرئەم شارە لەوانە:

مێژوونووسان باسیان لەوە کردووە لە ب١٢٢٠ / ٦١٨زا مە ۆلەکان بەرەو ئیربل هاااتوونە دوای
دەساات بەسااەردافرتنی شاااری مەرا ە لەو کاااتەدا بمظفرالاادینا لە ئیرباال حااوکمران بااووە داوای لە
حاکمی موسن ببدرالدین لؤلؤا ب٤ا کااردووە یااارمەتی باادات توانیویااانە مەترساای ئەم هێاازە لەم شااارەدا
دورببەنەوە (ابن األثیر .376 /12 ،1995 ،ابن كثیر .290/ 1986،13 ،ابن خلتدون/5، 1988 ،
.)114
لە ساڵی ب١١٣٢/ ٦٣٠زا دوای وە اتی بمظفرالدینا کەسی لەدوای بۆی ەرمااانرەوای دانەناااوە
بۆیە ئەم شارە چۆوەتە ژێر سایەی ەرمااانرەوایەتی بەلاایفە بالمستنصاار باااهاب656-640ك-1242 /
1254زا .بەاڵم لەم ئینسۆکلۆپیدیایەدا ئەوە براوەتەروو بۆمەبەسااتی ملەەچەردناای شااارەکە بەلااێفەی
بەباساای هێاازی بەکارهێناااوە فەمارۆیااداوە ودواتاار دافیااری کااردووە بشتتترك .)518 /٢،بە بەراورد
لەفەل ئەو دەقەی مێژوونوس بابن بلدون ت808 :ه 1405/ما ئاماژەی پێەردووە بەلاایفەی بەباساای
نوێنەری ناردۆتە ئەم شارە بۆ مەبەستی فرتنە ئەستۆی کارەکان ( .)275/5بۆیە واپێدەچێت زانیارەکان
تەنها نوسراونەتەوە بەبە لێەدانەوە بۆ رووداوەکان وە بەتەنها پشت بەستراوە بەچەند زانیارەیەکی کەم.
لەالیەکاای تاار ماااوەی سا ااڵنی ب١٢٣٦ -١٢٣٥ / ٦٣٤-٦٣٣زا باااس کااراوە کە ڕوبەرووی دوو
شااااڵوی تاار بااوونەتەوە لەوانە :لە ب٦٣٣ك١٢٣٥/زا سااوپای ئیرباال بەتوناادی بەرپەرچاای هێرشاای
مە ۆلەکانی داوەتەوە ژمارەیەکیشاایان لااە کوشااتونە بااۆفرانە لەبەراماابەر ئەو پەالمااارەدا بەڵەاای ئەم
شارە وەستاون وداکۆکی وامێرانەیان لەشارەکە کردووە ونەبەزیون دواتر مە ۆلەکان روویان کردۆتە
موسل ولەفوندی بتر ەالا دەستیان بەکاولەاری کردووە بابن العبري436 ،1992،ا.
هەرچااای سااااڵی ب634ك1236/زا فەیشاااتونەتە دەوروبەری ئیربااال بەبراپتااارین شاااێواز هەوڵااای
دەستبەسەردافرتنی ئەم شارەیان داوە .نزیەەی ب٤٥اڕۆژ فەمارۆی قەاڵکەیااان داوە بەشاای بااوارووی
ئەم شااارەیان سااوتاندووە بشتتترك 518 /٢،ا مەن ەنیقیااان داناااوە بەمە توانیااان شااارەکە دافیاار بااەەن
وترس لەنێو بەڵەەکە پەیدا بەەن بابن كثیر .١٤٥ /13،ابن العماد الحنبلي.)159 /5 ،1986 ،
لەنێوسەرچاوەکانی مێژوویی بیروڕایی یاواز براوەتەروو لەوانە مێژوونااوس باباان الفااوطي ت:
723هـ1322/ما باساای لەوە کااردووە کە باااوەنی ئیرباال ببدرالاادین لؤلااؤا یااارمەتی مە ۆلەکااانی داوە
لەدەست بەسەردافرتنی ئەم شارە ب37، 29 /1 ،2003ا
واپێدەچێت مێژوونوسی ناااوبراو کەوتبێااتە هەڵە چااونەە سااەرچاوەکانی تاار ئاماژەیااان بەو زانیااارییە
نەکااردووە بەڵەوباااوەنی موساال لەدوای دافیرکردناا ی بە اادا یااارمەتی ئەم هێاازەی داوە لەمیااانەی
باسااەردنی مااادەی ئیرباال پشاات بەوسااەر اوەیە بەسااتراوەو زانیاریەکانیااان بسااتۆتەروو بااۆیە بەبااە
وردبونەوە باسیان لەم شااڵوە کردووە.
هەرچی سەرچاوەکانی ترە تەنها باسیان لەوە کردووە لەکاتی فەیشتنیان ئەم هۆزە بەبراپترین شێوە
سیاساااەتەکەیان بەکارهێنااااوە دەساااتیان کاااردووە بە کاولەااااری دواتااار لەالیەن بەلااایفەی بەباسااای
بالمسنصرباها سوپای ناردووە بۆ مەبەسااتی یااارمەتی داناای بەڵەاای ئیرباال(ابتن االثیتر .450 /10 ،
الیونیني .)87 /1،1992 ،هەرچی بابن كثیر ت774:هـ 1372/ما لەکتێبەکەیاادا هۆکاااری کشااانەوەی
ئەم هێزەی بۆ ساردی وەرزی زستان فەراندۆتەوە (145 /13ا.
هەروەهااا لەفەن ئەمااانە بیرورایاای تربااراوەتەروو لەوانە ڕۆڵاای زاناااو پیاااوانی ئااایینی ەقیهەکااان
دەستیان کرد بە توادان بەوەی یهادکردن ئەرکە بۆ کوشتن وەدەرنااانی دافیرکاااران (التهببي،1996 ،
 )216 /3هەموو ئەمانە هۆکار فەڵێ بوون بۆ شەستی هۆزی مە ۆلەکان لەم ساڵەدا.

بەاڵم لە ئینساااۆکلۆپیدیای ئیساااالمیدا هۆکااااری کشاااانەوەی ساااوپای مە ۆلەکانیاااان باااۆ ئەوەیاااان
فەراندۆتەوە کە بەرامبەر بەپێدانی سااەرانەیەکی زۆر هێزەکانیااان کشاااندۆوەتەوە (شتترک .)518/ ٢،
بەبە لێەدانەوەو شرۆڤەکردنی رووداوەکە کەچی زۆرێ لە سەرچاوەکانی مێژوویی لەسەر ئەم بابەتە
دواون ئەمە زیاتر ئەوە بەدەردەبات بەبە هەلێن انی رووداوەکان ئەم مێژووەیان دارشتووە.
ئەمە نابێتە دواشااڵو بۆ هێزی مە ۆلەکان بەڵەو لەب١٢٥٨/ ٦٥٦زا هۆالکۆی سااەرکردە کاتێا
بە دای دافیرکردووە یەکێ لەهێزەکانی ناردۆوەتە ئیربل کوردەکااانی ئەم شااارە بەرفااری بەهێزیااان
کردووە بەاڵم سەرکەوتوو نەبوون چونەە بەیارمەتی باااوەنی موساان فەمااارۆی قەاڵی ئیرباال دەدەن
ودافیری دەکەن بەهۆی شەاندنی شورایی قەاڵکەو بەرامبەر بەبرێ پارە قەاڵکە ڕادەستی مە ۆلەکان
دەکرێت .تەنانەت لەسەردەمی هۆالکۆ و ازان( )٥ئەم شارە لەبراپترین بارودۆبدا بووە (ابن الفتوطي،
 .496 /1شترك.)٥١٩- ٥١٨ /2 ،
لە ماوەی سااڵنی ب١٢٨٥-١٢٨٤/ ٦٨٤-٦٨٣زا باسەراوە کە بارودۆبی بەڵەی ئەم شارە ئالۆز
بووە لەدوای هاتنی مە ۆلەکان لەو ماوەیەدا شاری ناوبراو دووچاری نەهامەتی چەتەو ڕێور
بۆوەتەوە لەالیەن بەڵەانی دەوروبەر لەوانە :بەهۆی هێرشی سوپایێ لەکورد وبەرەب وتور
پێەهاتبوو بەاڵم سەرکەوتوو نەبوون لە دەستبەسەردافرتن بشترك.)519/ 2 ،
لە مێژوویی سیاسیدا تەنها ئەمانە باس نەکراوە بەڵەو ئاماژە کااراوە بەچەنااد هااۆزێەی کااوردی کە
لەساااەدەی ب١١زا لە دەوروبەری ئیربااال حاااوکمران باااوونە لەوانە :هەزباااانی وحەکەمااایب٦ا کە لە
کۆتایەکانی سەدەی ب٩ / ٣زا کۆمەڵێ قەاڵیان لەژێردەستیان بوو (ابن األثیر . 549 /9 ،شترك/٢ ،
)520، 516ئەمە ئاماژەیەکە بۆ بەهێزی دەسەاڵتی کوردان لەو سەردەمەدا.
هەروەها هۆزی مازن ااانی( )٧لقێەاای هااۆزی حەمیاادیەکان بااوونە کەسااایەتێەی بەناوبانویااان تیایاادا
هەلەەوتااووە بەناااوی بمبااارز الاادین كاااك المازن ا ااانا لەکۆتااای نیااوەی سااەدەی ب ٨زا میرەکانیااان
حوکمرانی ئیربل بوونە (ابن الفوطي .326 /4 ،شترک.)٥١٦/2 ،
شاری ئیربل تەنها پشەی شااڵوەکانی مە ااۆلی بەرنەکەوتااووە بەڵەااو ارسااەکانی بەشااێ با وونە
لەدافیرکاری ئەم شارەدا .لەوانە باسەراوە بەڵەەکە توانیویانە بەرفری بەەن بەرامبەر بە شااڵوی بنادر
شاهاکە لەساڵی ب١٧٣٢زا بۆ ماوەی ب٦٠ا رۆژ فەمااارۆی داوە ودواتاار بچێااتە ناااو شااارەکە بشتترك/2،
 518ا .بەبااە تیشا بسااتنە سااەر کاااریوەری هەڵاامەتەکە بەسااەر ئەم شااارەدا چاای بااوو لەفەن ئەوەی
دانیشتوانەکەی بە پێی توانا بەرفریان کردووە.

تەوەرەی دووەم :ڕەبەندە شارستانیەتەکانی شارەکە
یەکەم :الیەنی ئاوەدانکردنەوە:
لەم الیەنەدا باس لە دیارترین شوێنەواری مێژووی ئەم شارەیە کراوە یەکێ لەوانە قەاڵی ئیربلە
شێوەی بۆی پاراستووە .لەالیەن زۆربەی سەرچاوە مێژووی وواڵتناسان بەوردی زانیاریەکانیان باااس
کردووە بەاڵم لێرەدا هەوڵی ئەوە دراوە زیاتر باس لەوە بەرێت کە لەم ئینسۆکلۆپیدیایە داهاتووە:
پێەهاتەی شاری ئیربل لە دووبە پێەهاتووە بەشی سەروو وبااواروو بەشاای سااەروو بە قەاڵیە
دەوردراوە لەسااەر فردێەاای شااێوە قااوچەکی بنیااادنراوە بەشااەکەی تربمظفاار الاادین ا بنیااادی ناااوە کە
بەبکوینیە کوترا ا ناوی هاتووە (شترک .)٥٢١ / ٢ ،لێرەدا کەوتۆتە هەلە چونەە ئەو بەشە هەبووە
بەر لەهاتنی بمظفر الدینا لەو سەردەمە ئاوەدانەراوەتەوەب٨ا تەنانەت ناااوەکەی بەهەڵە نوسااراوەتەوەو
مانای ناوەکەشی روون نەکراوەتەوەو یابود مەبەست لەو ناوە چی یە.

دەربارەی قەالی ئەم شارە بەم شێوەیە وەسفەراوە :قەالیێەاای بەرزو پااتەوە بەب٦٥ا پااە بەملێناادراوە،
دەکەوێتە بەشی سەرووی ئەم شارە لەسەر فردێەی شێوە قوچەکی دروساات کااراوە لەبەشاای ناااوەوەی
فومەزێەی فەورەو چەند ژوورێ وژێرزەمینێەاای تێاادا بااووە .قەاڵکە دەڕوانێااتە شااورایێ بەشااێەی
رووباوە ئەوەی ماوەتەوە تەنها ب٤٨ا پە بەرزیەکەیەتی لەفەن ئەمەشدا باااس کااراوە تاوەرێشاای تیایاادا
بااووە (شتتترک )٥٢١، 516 /٢،هەر لەسااەر قااایمی وپااتەویەکەی باااس لەوەکااراوە چەنااد ارێاا
دووچاری شااڵوەکانی مە ۆل بووەتەوە بەاڵم بەڵەی شارەکە وامێرانە توانیویانە بەرفااری بەهێاازی
لێبەەنبشترک.)٥٢٠ ،٥١٨ /٢،
لەالیەن فەریاا دەو وفرا یاناسااان ۆرێاا لەیەکچااوون لەنێااوان هەردوو قەاڵتاای ئیرباال وحەلەب
کراوە بەاڵم قەاڵی ئیربل راوانتر وبەرزتر ناسێندراوە(یاقوت الحموي.)117 / 1 ،1995 ،
بااێ وە لەمااانەی بااراوەنەتەروو باساای مزفەوتێەاا ی فەورە کااراوە بەناااوی ناااو لەپبالەاافا
منااارەیەکی ااوانی هەیە وبەرزیاایەکەی ناازیەەی ٢٠٣م دەبێاات دیوارەکااانی  ٤٨پێاایە واپێاادەچێت
بمظفرالدینا بنیادى نابێت هۆکاری ناوەکەی فەرێندراوەتەوە بۆ ئەوەی کە بەردی تیایدایە شوێنەواری
دەستی مرۆڤی بەسەرەوە دیارە .چەند مزفەوتی هاوشێوە لەبێااراق و ەزیاارە و ااارس هەیەبشتترك2 ،
.)521/
هەر لەمیااانەی باسااەردنی ئەم الیەنە ئاماااژە بەدوو ماازفەوت ودە تەکاایە بانەقااا بزاویااا ا وشااازدە
قوتاببانە کراوە یەکێ لەوانە :قوتاببانەی بالمظفریةا باااوکی فەورە مێژوونااوس باباان بلەااان بت:
681ه1211 /ما تیایدا بوێندویەتی دواترێ بربطاروبتێەی بنیادناوە(شترك.)518/ 2،
بەاڵم بەبااە باسااەردنی هاایل کااام لەم دامەزراوانە بەبەراورد بەسااەرچاوەکان بااۆ نمااوونەی لە کاااتی
باسەردنی روبتەکەی ئەم شارە بەمشێوەیە باسیانەردووە:
لەساااەردەمی بمظفرالااادبنا شااااری ئیربااال رێااازی زۆر لەساااۆ یەکان فرتاااووە تەناااانەت ئەفەر
سە ەریشاایان بەردبااایە لەالیەن باااوەنی ئیرباال پارەیااان پێااداون بااۆیە فرنواای بەدروسااتەردنی ئەم
دامەزراوە داوە هەموو شەوانی هەینی کۆدەبوونەوەو بواردنیان بۆ ئامادەکراوە بێ وە لەمە رۆژاناای
بااااۆنە ئاینییەکااااان بەتااااایبەتی رۆژی لەدایااا بااااوونی پێ.ەمبەربد.خابەڵەێەاااای زۆر میوانااااداری
وبانوەشەدەکران(القزویني.)290،
هەر لەالیەنی ئاواکاری باس لەوە کراوە چەند کەنیسەیەکی هەبووە لەسەردەمی ئیلبانیەکااان لەساااڵی
ب١٢٩٦زا هەموویانیااان لەناااوبردووە .لەکا اتی باسااەردنی الیەناای ئاااینی بەدرێااژی لەسااەر ئەم بااابەتە
دواوین.
دووەم :الیەنی ئابووری
شاری ئیربل ئاماژەی پێەراوە بەهۆی شااوێنی وفرا یاااکەی وایەااردووە بە هەرێمێەاای دەوڵەمەنااد
وبەبیت بناسرێت باااکێەی بەپیاات هەیە وبااۆ کشااتوکاڵی کااردن وبەرهەماای دانەوێاالەی فەناام شاایاوە
تەنااااانەت ب حماااادت مسااااتو يا باسااااى لاااا ۆکەی ئەم شااااارەی کااااردووەو بە باشااااترین ااااۆری
ناوهێناوە(شترك .)٥٢٢/٢،لەکۆنەوە ئەم ناوچەیە بەبەرهەماای کشااتوکاڵی ناسااراوە کە لە بنەرەتاادا بااۆ
ئاودانی بەرهەمە کشتوکالیەکانیان پشتیان بە ئاوی باران بەستووە بە هۆی نەبوونی رووبار یابود دەریا
لەم ناوچەیەدا(یاقوت الحموي .)138/1،هەروەها باسی بازاڕی شارەکە کراوەو بەمەڵبەندێەی چاالکی
بازرفانی دانراوە (شترك..)٥٢١/٢،

سێیەم :الیەنەکانی ئایینی وکۆمەاڵیەتی:
الیەنی ئایینی  :پێەهاتەی دانیشتوانی ئەم شارە وایەردووە هەر لە کۆنەوە شااوێنی پااێەەوە ژیااانی
أ-
ئایینە یاوازەکان بێت لەڕۆژفاری ەرمااانرەوایی ئاشااورییەکانەوە ب ٦١٢-٢٥٠٠پ.زا ئیرباال لەو
پەری پێشااەەوتنی دایبااووە ئەوکااات پااایتەبتی ئااایینی ئاشااورییەکان وتەبتاای بواوەناادی بئەشااتەرا
پەرستوای ئاشورییەکان بووە لەسەدەیب٤پ.زا لەو کاتەوە ب اربییلوا فرنوی ئایینی زۆری هەبووە
بە بەراورد بەب دلفي ا ئاشورییە کۆنەکان(شترک.)516 /2.
سەردەمانێ بنەەی فرنوی نەسرانیەکان لەو شارەدا بووە كۆمەڵێ لەو کەمایەتیانە لە ماااوەی
شەڕی موسن هاتونەتە ئیربل شوێنی پەرستنیان نەبوو بۆیە لە ساااڵی ب661ك1262/زا داوایااان
لەبەتاریەەکی نەستوری مەكیبای دووەم ب664--655ك1265-1257/زا كردووە كە بەرپرساای
كەنیسەی رۆژهەاڵت بوو لەشاری ئیربل نیشااتە ە بااووە كەنیسااەیەكیان بااۆ دروساات بكااات بەاڵم
ئەمەی پێبۆ نەبوو بۆیە ارێەی تر چوونەتەوە الی ماردەنحاااب679-665ك1280-1266/زا
بمطرانا ئیربل وبتاااج الاادین باان مباات ا حاااكمی ئیرباال ئەوە بااوو رێوەیااان پێاادرا .بەم شااێوەیە
مەزهەبی ئەرسوودەكسی لە ئیربل با و با ۆوە كە پێشااتر بونیااان نەبااوو لەم شااارەدا (ابتن العبتری،
.)101
لەساڵی ب١٢٦٨/ ٦٦٦زا یەکێ لەفەورە پیاوانی ئاینی نەسرانی ب اسلیق نەستوریا بنەەکەی
لەبە دا بۆ ئیربل فواستۆتەوە هەر لەم سەرچاوەیەشدا تیش براوەتە سەر الیەنی ئایینی نەساااری
وتەشەنەکردنی کاتێا لەهەرێماای ئەدیااابین نێااوان دوو زیااە هەسااتان بە دامەزراناادنی ئەسااقە ەکی
کریسی کە پێیان وتووە بئەسقە ی حدیبا لەسەدەی ب٥زا وە بەئیربلی بەتاریەی ناوی هاتووە وە
لەمە ئاماژە بەدانیشااتوانی ئیرباال کااراوە لە سااەدەکانی ناوەراسااتدا زۆرترینیااان پەیرەواناای ئااایینی
نەساری بوونە(شترك .) 519 /2،ئەم پێوەرە دیااارە لەبەر ئەوە بااووە ئەسااقە ی کرسااتیەکان لەو
شارەدا بووە.
لەسەردەمی ئیلبانیەکان لە ب696ك1296 /زا ازانی سەرکردە ەرمانی دەرکرد بۆ ناوچەكااان
كەنیسەكان بڕۆبێنن وپەیڕەوانی نەساری ناچاربكەن وەكو ئەهلاای زیاامە مامەڵەیااان لەفەن بكرێاات
هێزەکانی مە ۆل روویااان لە هەر ناااوچەیەكی نەساااری كااردووە ئەفەر پەیڕەواناای ئەم ئااایینە باارە
پارەیەکیان بدایە وازیان لە هێناون .بااۆیە هەر کاتێا فەیشااتنە ئیرباال چەنااد رۆژە لەم شااارەدا
ماااونەتەوەو چاااوەڕێی فەورە پیاااوانی نەسا ارى شااارەكەیان كااردووە تااا پارەیا ان پااە باادەن و واز
لەرووبااانی كەنیسااەكانی شااار بهێاانن بەاڵم بەڵااكەکە یەكورتااوو نەبااون لەنێااو بۆیاناادا بااۆیە
مێژوونوسان باساایان لەوەکااردووە لەو ساااڵەدا مە ااۆل ڕێوایااان بەموساالمانانی شااارەكەدا هەر سااە
كەنیسەی فەورەی ناو شاری ئیربل بروبێنن( .ابن العبتري .378 ،رشتیدالدین فضتل ،2000 ::
.)123،125-122
هەروەها لە ب١٢٩٧/ ٦٩٧زا کوردە نەسا ارییەکان بااۆ ماااوەی چەنااد مانوێا ئاااوارەی بەشاای
سەرووی ئەم شارە بوونە لەفەن ئەوەشدا باس لەشەستیان کراوە کە بۆ ماوەی نزیەەی سە رۆژ لە
قەاڵ ماااونەتەوەو دژی كااوردو بەرەب و مە ۆلەکااان ەنواااوەن باااس کااراوە ئیرباال بەنابۆشااترین
رۆژەکااانی تێپەرێااوە ولەو کاااتەوە شاااری ئیرباال بە نەساااری نەماااوەتەوە تەنهااا هەنااد کلاادانی
لەشارۆچەەیە نیشتە ێن بەناوی بئینەاوە – ئانەاوەا لە ئێستادا فەرەکێەە لە نزی ئیربل تەنها ئەو
کەمایەتیەیەی تیایدا دەژین(شترك.)٥٢٠-519 /2،

لێاارەدا دووبااارە رۆژهەاڵتناسااان کەوتااونەتە ژێاار کاااریوەری بیرورایەکااانیبابن العبااريا هەمااان
تێروانینەکانی مێژوونوسی ناوبراویان تۆمار کردووە چونەە لەکاتی هاتنی سوپای مە ۆلەکان بەفشتی
بارودۆبی ئەم شارە لە مەترساای دابااووە نە تەنهااا پەیرەواناای ئەم ئااایینە بەاڵم زۆرتاارین باسااەردن
لەسەر ئەم چینە بووە لە شاری ئیربل لەالیەن رۆژهەاڵتناسان.
لەفەن ئەوەشدا باس لە دامەزراوەکانی ئاینی ئیسالمی کراون بەاڵم کەمتر تیشەی براوەتەسااەر
بە بەراورد بە کەنیسەکان نوسااەری مااادەی ئیرباال تەنهااا باساای لەوە کااردووە ئەم شااارە ماازفەوت و
تەکیەو زاوییەی لێیە .وە یەکێ لەوانە :باسی مزفەوتی بکفا ناااو لەپ کااردووە بەمشااێوەیە ئاماااژەی
پیەااردووە :منااارەیەکی بەرزی تیایاادایەو دیوارەکااانی بەرزن ناازیەەیب٤٨اپااە دەبێاات شااوێن دەسااتی
مرۆڤاای بەسااەرەوە دیااارەبشتتترك .)521 /2،بەبااە ناوهێنااانی هاایل یە لەو زانااا موسااومانانەی کە
لە حاااو رەی مزفەوتەکاااان بوێنااادوویانە یاااابود نااااو هێناااانی ێااارفە ئاینیەکاااان ئەمە بەیەكێا ا
لەکەموکورییە هەرە دیارەکان دادەندرێت لەم الیەنەوە.
ب -دابو نەریت وبۆنەکان:
لەئیربل یەکێ لە بۆنە دیارەکانی یااادەی لەدایا بااوونی بااوونی پێ.ەماابەربد.خا کە مێااژووەکەی
دەفەرێتەوە بۆ سااەردەمانی زووە وە بەاڵم شاااری ئیرباال بمظفرالاادینا ئەم یااادەی داهێناااوە بااۆنەیەکی
ئاسایی نەبووە بەڵەو تایبەتمەندی بۆی هەبووە.
یەکەم کەس بااااووە ئەم یااااادەی کااااردۆتەوە و ئاااااهەنوێەی ەرماااای بااااووە لەماااااوەی ب٤٤ا ساااااڵی
ەرمانرەوایەتیااادا ب٦٣٠/ ٥٨٦زا هەماااوو سااااڵی لەماااانوی رەبیعااای یەکەم ئەن اااام دراوە لەالیەن
مێژوونوسان قسەو باسی زۆری لەسااەر کااراوە ( ابتن خلكتان .118 /4 ،1971 ،ابتن عمتاد الحنبلتي،
 .)139/5لەئینسۆکلۆپیدیای ئیسالمیدا دیارە زانیاریەکان لەیەکێ لەوسەرچاوە مێژوویااانە وەرفیااراوە
وەکو الیەنێەی شارستانی لەمادەی ئیربل باسی لێوە کراوە بەڵ لەزۆربەی شوێنەکانی تر هاااتوونەو
ئاهەنوێەی فەورەیان سازکردووە ئەم یادەیان کردۆتەوە(شترک.) 517/٢ .
تەوەرەی سێیەم :بەڵسەنگاند ومیتۆدی نوسینی ئینسۆکلۆپیدیایی ئیسالمی:
هەون وتێەۆشانی رۆژهە تناسان لە نوسینەوەی سەرچاوەیەکی زانستی لەبارەی شارسااتانی ئیسااالمی
فرنوی زۆری هەیە ،ئینسۆکلۆپیدیای ئیسالمی لەفەن ئەوەی لەالیەن رۆژهەاڵتناسا ان بەرهەمهێنااراوە
بەاڵم لەکاااتی باسااەردنی بابەتەکااان نەفەراونەتەوە بااۆ سااەرچاوە ئیسااالمیەکانن بااۆ بساا تنەرووی
زانیاریەکان بەتایبەت ئەوانەی تایبەت بەم الیەنەوە زیاتر پشااتیان بەسااتووە بە سااەرچاوەی بیانیەکااان.
لەالیەکاای تاار سەرپەرشااتی نەکردنااى زانایااان ونوسااەرانی موسااومانان لە نوسااینی مااادە سااەرەکیەکان
وهەلنەسەنواندنی رووداوەکان ئەمانە نەبۆوە تە هۆکارێ بااۆ شاااردنەوەی هەڵەکااان لەهەناادێ تیااۆرو
بیروراکانیاندا لەفەن ئەوەشاادا زۆرێا لەکتێببانەکااان ئەم سااەرچاوەیەیان تیایاادا ب وکااراوەتەوە بەبااە
راستەردنەوەی هەڵەکانیان.
یەکەم :میتۆدی نوسینی :
رۆژهەاڵتناسااان لەماااوەی سااەدەکانی رابااردوو لەچاااپی دووەمیاادا چەنااد میتۆدێەیااان بەکارهێناااوە کە
تاااوەکو فەیشااتوون بەشااێوازێەی نااو وکۆمەڵێ ا ئەن امیااان لەالیەنە یاوازەکااان بەدەساات هێناااوە
دیارترینیان نوسینەوەی مێژووی شارسااتانی ئیسااالمی لەفەن ئەوەی سااەرچاوەیەکی زانسااتی فاارنوە
بەاڵم بەدور نیە لە هەڵەکان.

 گرنگتری ئەو تایبەتماندیانەی کە تیایدا بەدیاردەکەوێت: .١بە سااە زمااان نوسااراوەتەوە بئینولیاازی وئەڵمااانی و ەرەنساایا وەرفێرانیااان بۆسااەر زمانەکااانی
ببەرەبی و ارسی وتورکیا وەتەشەنە کردنی بەشێوەیەکی بێرا دانانی لە کتێببانەکان لەفەن ئەوەشدا
بۆوە تە دەروازەیە بۆ تێروانین لەسەر ژیانی شارستانی ئیسالمی.
 .٢لەچآپی دووەمی ئەم سەرچاوەیەدا لەکاتی ئاماژەکردنی ساڵی رووداوەکان بەساااڵی کااۆچی وزایناای
نوسراوەتەوە بۆ بستنەرووی زانیاریەکان .
 .٣بە شێوازێەی ئاسان نوسراوەتەوە تێوەشتنی ئاسانە.
 لەگەڵ ئەم خاسیەتانە چەند کەموکوریەکیش بەیە پێویستە بخریتەروو: .١لەوانە دیارترینیااان بەکارنەهێنااانی ژمااارەیەکی زۆری سااەرچاوەکان بەتااایبەتی ئەوانەی ناازیەن لە
رووداوەکان فەرانەوەی زیاتر بۆ ژێدەرە بیانیەکان.
 .٢باساانەکردنی زۆربەی الیەنەکااان لەوانە دەیااان ێاارفەو قوتاببااانەو ەرمااانوەی بزمەتوااوزاری و
چاودێری کۆمەاڵیەتی لەو شااارەدا کااراوەتەوە بزمەتێەاای زۆری ئیرباال کااراوەو ئەو پەڕی ئاااوەدانی
وپێشااەەوتنی بەبااۆوە بینیااوە بەتااایبەت لەڕۆژفاااری ەرمااانرەوایەتی کردناای بمظفرالاادینا شاااری
ئاماژەپێەراو لەچەربی زێرینیاادا بااووە دیااارترین شااوێنەوارەکانی ئەو سااەردەم منااارەی چااۆلی بااوو.
هەرچەناادە زۆرێاا لەسااەرچاوەکانی مێااژووی و واڵتناسااان باساایان لەم الیەنە کااردووە بەاڵم لەم
سەرچاوەیەدا تەنها ئاماژەکراوە بەچەند دامەزراوێەی دیاریەراو.
دووەم :جۆری سەرچاوەکان :
ئەو سەرچاوانەی زیاتر بەکارهاتون لەباسااەردنی مااادەی بئیرباالا ژمااارەیە سااەرچاوەن لەمیااانەی
بستنەرووی زانیەریەکان ئا ماژەیان بەو سەرچاوەیەکردووە کە زانیاریەکانیان لێوە وەرفرتااوە لەوانە:
سەرچاوەی کۆن ونو وە لەبوارەکانی مێژووی و وفرا ی وە بەزمانەکانی بەرەبی وبیانی
سەرچاوە مێژوویەکان وەکو ئەوەی کەزۆرترینیان بەکارهاتوونە لەم سەرچاوەیەدا:
ابن العبري :مبتصر تاریخ الدول طبعة بیروت بی ان پاریس ١٨٩٠م.
ابن األثیر :الكامل ي التاریخ طبعة تورنبرغ ج 7ج.12
سەرچاوەکانی فەریدەناسان و وفرا یاناسان:
یاقوت الحموي :مع م البلدان طبعة ستنفلد ج .1
الدیمشقي :نببة الدهر ي ب ائب البر والبحر طبعة ستنفلد.
سەرچاوە بیانیەکان
Pauly-Wissowa, Real-Encyk., III, 2662; Headlam, Sites in Isauria. in Soc.
for the Promotion of Hellenic Studies, Supplem ,vol/ 2 p., 407
تێبیناای ئەوە دەکرێاات رۆژهەاڵتناااس شااتر ب (m.streckلەمیااانەی باسااەردنی زانیاریەکااان
سەبارەت بە مادەی ئیربل بۆبستنەرووی زانیارییە مێژوویەکان پشتی بەستووە بە کتێبەکەی بمبتصر
تاریخ الدولا کە لەچەند الپەرەیەکدا زانیارکان لەکتێباای ئاماااژەپێەراو وەرفیااراون لەوانە :الپەرەکااانی
ب٥١٩-٥١٨ا سەرباری زۆری سەرچاوەی مێژووییەکان کەباسیان لەوزانیاریااانە کااردووە و تەنااانەت
هاوسەردەمی بوونە .وا پێدەچێت بەهۆی ئەوە بووبێت الیەنویری نەسارییەکان بووە بۆیە هەوڵی داوە
مێااژووی پەیرەواناای ئەم ئااایینە باااس بەرێاات لەکاتێەاادا سااەرچاوەی فەلێاا هەن باساایان لەرووداو
وپێشااهاتەکانی ئەم سااەردەمە کااردووە تێبیناای دەکرێاات زۆرتاار الیەناای سیاساای بەتارییكەكااان ئاماااژە

پێەردوونە ماوەیە لەم شارەدا بوونە دواتر تیش براوەتە سەر بااارودۆبی ئەو کەسااانی کەلەسااەر
ئایینی نەسارى بوونە لەکاتی شااڵوی ئیلبانیەکان لەبارودۆبێەی براپدا بوونە وەکو لە الپەرە(٥١٩ا
باسی لێوە کراوە.
لەفەن ئەوەشدا لەکاتی باسەردنی شااوێنی ااوفرا ی پشااتی بەسااتووە بەسااەرچاوەکانی واڵتناسااان
تەنها ئاماری نەبێت کە سەرژمێری دانیشتوانەکە کراوە بۆمە بەستی بستنەرووی زانیاری دەربااارەی
نا موسومانەکان پشت بەسەرچاوەی بیانی بەستراوە وەکو لە الپەرە()٥٢٠هاتووە.
سێیەم :شێوازی خستنەرووی بابەتەکە:
لە نوسااینی مااادەی ئیرباال ئەوەی تێبیناای دەکرێاات هەر لەسااەردەمی پااێ زایناایەوە باااس لەفرنواای
وشوێنوەی ئەم شارە کراوە دواتر باس لەسەردەمی ئیسالم وفرنوی رووداوە سیاسیەکانی کراون بەاڵم
ئەوەی ێوای سەرن ە الیەنەکان یااانەکراونەتە بااۆ نمااوونە کاتێا باساای مێااژووی سیاساای دواتاار
شارستانی بەرێت بەڵەو شێوازێەی تێەەن بەکارهاتووە لە بستنەرووی زانیاریەکان ئەمە لەالیە .
لەالیەکی ترەوە نەهاتوون هەموو زانیاریەکانی مێژووی پێ زایینی باسااەرابێت و قۆنااا ی دواتاار
سەدەکانی ناوەراست بێت ودواترێ سەردەمی نو بەڵەو ئاماژە بەناو وشوێنی شارەکە کراوە باساای
هاتنی هێزی مە ۆلەکان کراوە ودوو بارە فەراونەتەوە سەر باسەردنی ناااو فرنواای شااارەکە بەنساابەت
هێزەکانی تر لەم شارەدا وەکو لەالپەرەکانی (٥١٩ ،٥١٨ا هاتووە.
ئەمە مانای وایە بەڕووکەشاای بابەتەکەیااان باسااەردووە بەڵەااو تێرامااان ووردبونەوەیااان نەکااردووە
لەکاتی نوسینەوەی ئەم مادەیە.
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تەنانەت باسەراوە بەرد بارن کراوە تاو ەکو فیانی دەرچووە بۆیە بە شەهید قردا ی پیرۆز ناسراوە .بۆ زیاتر بروانە :بJoel
 Thomas Walker, 2006ا.
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 .195 /2ابن العماد الحنبلي 500 /7ا.
 -٥بۆزیاتر بڕوانە :برشیدالدین ضل ت الهمذاني 2 2000ا.
 -٦بۆ زیاتر زانیاری لەسەر ئەم هۆزە بروانە) :أحمد ببدالعزیزمحمود 2006ا.
 -٧بۆ زیاتر بروانە :بزرار صدیق تو یق 2007ا.
 -٨بۆ زیاتر زانیاری لەسەر ئەم الیەنە بڕوانە:ب اميد ابراهيم جوزەلي 2019ا

• ئەنجامەکان:
لەئەن امی ئەم تویژینەوەیەدا فەیشتونەتە ەند باڵێ

لەوانە:

.１ئینسۆکلۆپیدیای ئیسالم سەرچاوەیەکی سەردەمییە کەتیایدا باس لەرووداو وپێشااهاتە سیاساایەکان
کراوە هەر لەکۆنەوە تا مێژووی نو .
 . ٢توانراوە بە ئاسانی زانیارییەکان ببرێتەروو مەبەست لێرەدا سەرقەڵەمێ لەمێژووی چەناادین
ساڵەی ئەم شارە دێرینە بۆ چەند الپەرەیە کورتەراوەتەوە.
 . ٣لەئینسۆکلۆپیدیای ئیسالمدا لەبستنەرووی زانیاریەکان بەپێی رێەبستنی پێتەکانی ئەلف وبێی
ئەب ەدی بسااتۆتیانەروو بەاڵم لەبسااتنەرووی زانیاریەکااان لەسااەر مااادەی ئیرباال ئەم رێەبسااتنە
نەکراوە.
 .٤روکەشی زانیاریەکان وکەم کوریەکانی وزۆربەی کااات بەشااێوەیەکی وردو تێروتەسااەلی مااا ی
زانیاریەکان نەدراوە.
 .٥پشت بەستنی بەسەرچاوەکان زۆر کەم ئەمە کاریوەری هەبااووە لەسااەر کەماای زانیاریەکااان
وپشت راستنەکردنەوەی تەواوی ڕاستی ودروستی زانیاریەکان.
 .٦بۆ باسەردنی الیەنی مێژووی ئەم شارە زیاااتر پشاات بەسااتووە تەنهااا بە کتێاابەکەی مێژوونااوس
بابن العبريا الیەنویری زۆر بەدید ونوسینی رۆژهەاڵتناسەکان ئەوە نیشااان دەدا لە کاتێەاادا زۆر
مێژوونوسی نزیەتر وزانیاری باشتر هەبووە ئەوان بۆیان لێی بەدور فرتووە.
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Abstract
The ancient and modern sources and references, which mentioned the city of(Erbil) and its
suburbs, and it seems that this ancient city has received great interest in historical sources and
references and was one of the sources and references that dealt with Erbil was the Encyclopedia of
Islam, This subject is considered as one of the most important modern references in terms of the
capacity of its specialized information on the history of Muslims, the Islamic geography of the
country, historical figures and various aspects of the civilization.
A group of orientalists work scientifically for its preparation, and because of its importance, it was
translated into many living languages. Based on this, this topic was chosen.
Therefore, the main objective of this research is to show and present those observations and
comments that have been seen through the study of Erbil. Moreover, it aims at comparing the
information received in the Department of Encyclopedia of Islam with information sources inherent
in general and contemporary in particular.
The prelude contains the nature of the subject and how to deal with the science of the group in
addition to the plan of how to deal with the prelude and three questions of the beginning and follow
the conclusion.
The preface gives a historical profile of the definition Encyclopedia of Islam.The second
section focuses on the cultural aspects of the city, while the third and final chapters deals with
the study and evaluation of the methodological evaluation in writing, the quality of the sources
and the presentation of the article placements by orientalists and writers. The conclusion
presented a summary of the most important and a significant finding of the research from
historical findings through the researcher's dealing with historical texts.

