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  تاريخ استالم البحث
٣٠/٣/٢٠١٤  

  النشرتاريخ قبول 
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 مـن  أصـلهم الذين كـان  األزدية  التعرف على دور قبيلة بنو الرواد     إلىيهدف البحث   
أسرة من األسر المحلية التي أقامت لهـا         فيها   وأسسوا أذربيجان إلىمدينة الموصل وهاجروا    

في الوقت الذي كانت تقوم دويـالت       ) راغةبين مدينتي تبريز وم   (حكماً في جزء من أذربيجان      
ـ ٥-٤(ما بين القرنين     في   أخرى في األجزاء المتبقية من أذربيجان      وانتهـى  ) م١١-١٠/هـ

   .السالجقة حكمهم على يد 
The Mosuli Binu Al-Rawad  and Their Political Role in Azerbaijan 

during the Two Centuries(4th-5th / 10th-11th A.H.) 

D. Mohamad Nazar Al-Dabbagh Lec.  
Abstract  

The current research has aimed into identifying the role of  Binu 

Al-Rawad Alozdeih tribe who were originated from Mosul and 

migrated into Azerbaijan, founding one of the local families which has 

established its power in a certain part of  Azerbaijan (located between 

Tabriz & Maragheh cities) a time when another states were 

establishing in the rest of the country during (4th-5th A.H. / 10th-11th 

A.D.), at the end they were decayed by the Seljuk.   

                                         
 .، جامعة الموصلصلمركز دراسات الموقسم الدراسات االدبية والتوثيق، ، مدرس *
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يهدف البحث الى التعرف على دور فرع من قبيلة االزد العربية ممن ارتبط بأصل   

 سيما أن أهمية البحث تنبع من عدم وجود دراسة )١(موصلي وبيان دورهم في إقليم أذربيجان
حول هذا الموضوع وبالتحديد ما يتعلق بوجودهم في مدينة الموصل فضالً عن قلة النصوص 

  .ذه األسرة المتوفرة حول ه
وان النص الذي استندنا عليه في تحديد أصلهم الموصلي هو ما جاء في الجزء الثاني 

والذي يعد ) م٩٤٥/هـ٣٣٤:ت( ألبي زكريا يزيد بن محمد اَألزدي) تاريخ الموصل(من كتاب 
من أهم كتب التواريخ المحلية لمدينة الموصل وأغزرها مادة سيما وانه يعد قريب العهد بوجود 

 ،رواديين في الموصل قبل أن يغادروا الموصل الى أذربيجان، هذا من ناحية ومن جهة أخرىال
هتم وركز على أخبار القبائل العربية التي سكنت الموصل وبيان أصولها وفروعها اأن كتابه ف

ورجالها ومنها قبيلته وأبناء جلدته وهم اَألزد والذين يتمثلون بفرع منهم بالرواديين، فجاءت 
ولة الباحث للكشف عن أخبار هذه اُألسرة في الموصل ثم تأسيسها إلمارة محلية في محا

  .أذربيجان بعد ذلك 
بنو الرواد، نَسب َأزدي : قسم البحث الى مبحثين، ُأدرج المبحث األول تحت عنوان  

نتماء موصلي، تناول فيه الباحث التعريف بإشتقاق مفردة الرواد ثم الحديث عن أصل وهجرة إو
تهم الى االنتقال الى ه األسرة من البصرة في العراق وانتقالها الى الموصل والظروف التي دفعهذ

  .أذربيجان
اإلمارة الروادية، التعريف بملوكها ودورهم الـسياسي       : أما المبحث الثاني فحمل عنوان    

ل في أذربيجان، اقتصرنا فيه على تناول دور أمراء هذه األسرة من الجانب السياسي مـن خـال                
اإلمارات المجاورة لهم في أذربيجان بعد التعريف بشيء بـسيط عـنهم حتـى              بعض  عالقاتهم ب 

ألقـاليم  طة السياسية   ريطتين تمثل األولى الخ   ريانتهاء حكمهم على يد السالجقة والحق البحث بخ       
  والتي تشكل أذربيجان جـزءاً     وبالد الجزيرة الفراتية  ) أذربيجان وأرمينية وأران  (  القفقاس جنوب

 ثانية وضحت توزيع اإلمارات المحلية في أذربيجـان ومنهـا اإلمـارة            ريطةفضالً عن خ  ،  منها
  . ملحق بأسماء األمراء الرواديين وسنوات حكمهم، فضالً عنالروادية
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، كليـة    واجب الوفاء الى تقديم الشكر الى الدكتور فراس غانم آل همت أغـا             ني ويدعو
حث الى بعض المصادر المهمة التي أفادت البحـث فـي      الذي ارشد البا  جامعة الموصل   / اآلداب

 فضال عن مادة مترجمة من احد الكتب المتعلقة بالقبائـل واألنـساب             ،الكالم عن المبحث األول   
 مـن   ميسون ذنـون العبـايجي  ة األستاذ المساعد الدكتوركما أشكر ،واُألسر الحاكمة في التاريخ 

دور ( للباحث مشكورة بحثها القيم الموسـوم         التي قدمت  جامعة الموصل /مركز دراسات الموصل  
الذي درس الدور السياسي لقبيلة     ) في العصور اإلسالمية المبكرة    السياسي في الموصل   اَألزد   قبيلة

وتأثيره في المناطق المجاورة لها جغرافيـاً كمـدن بـالد الجزيـرة             االزد العربية في الموصل     
 ، كليـة االداب ، جامعة اإلسـكندرية -م من مصر لزميلة أمينة إبراهي ل والشكر موصول  ،الفراتية

ن في العراق عن طريق المراسلة االلكترونيـة         اقسم التاريخ التي زودت الباحث بكتابين ال يتوفر       
الـى الـدكتور    أيضاً   والشكر موصول    ،يتخللهما في جانب منهما مادة مهمة عن الدولة الروادية        

 قسم التاريخ الذي أعـان الباحـث بـبعض          ،ب كلية االدا  ، من جامعة الموصل   ،عمر أحمد سعيد  
  .المراجع والرسائل الجامعية حول موضوع الدراسة 

 
كالرياد واإلرتياد ((وتعني الطَّلب ) الرود(من كلمة لغةً إن مفردة الرواد مأخوذة   

 ورادة كثُمامٍة ، بال همٍز،وامرأةٌ رادةٌ...اد والريد بكسرهما  والمروادة والرو،والذهاب والمجىء
ً تحت إصطالحا، في حين أنها جاءت )٢(...))طوافةٌ في بيوت جاراتها وقد رادت روداناً: ورائدةٌ 

، وبنو الرواد في هذه النسبة الى رواد وهو اسم رجل من أجداد المنسب إليه) الروادي(
ومنها ايضاً اشتقت )TheRAWĀDĪS(و)Rawad -Binu Al(تكتباالصطالح االنكليزي 

  .)٣()Al-Rawādiyūn(مفردة الرواديون 
 بنو الرواد العربي الى قبيلة االزد العربية اليمنية من التي شكلت جزءاً نسبويرجع   

ر الموصلي حتى أن السري الرفاء الشاع) م١٠/هـ٤(ي القرن كبيراً من مجتمع الموصل ف
أحوالها وكان معاصراً  وشخصياتها وذكر شيئاً من امتدح أعالمها )م٩٧٢/هـ٣٦٢:ت(الشهير 

  :صفه بأنه مفخرة في قبيلته فقال و فعندما مدح سالمة بن فهد األزدي ، زكريا األزدييألب
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  )٤(كرمٍة نصيبلها في كلِّ م***زاد االزد مأثرة فأضحى
 ،ويرتفع نسب بنو الرواد الى مالك بن فهم بن غنم بن دوس ومن ولده معن بن مالك  

وولد معن شرطان وولده مليح وولده صنيم ومنه الى مسعود بن عمرو بن االشرف العتكي وكان 
حينما كانت على ،يقال له قمر العراق لجماله وكان رأس االزد والذي قتلته بنو تميم بالبصرة

ويرجح انه أبو عبداهللا الحسن بن جابر األزدي  .)٥(حرب االزد وله عقب بتبريز من أذربيجان
 وجابر هذا ينتهي إليه نسب العالم المهلب بن ،الذي ينسب الى أذربيجان من نسل ابن مسعود

  )٦()م٨٧٢/هـ٢٥٩(المتوفى سنة ) جابر( بن عبدة بن أيوب بن الرواداألخطل بن المهلب بن 
رواد الذي ورد نسبه هنا بوصفه من أجداد المهلب ومن نسل جابر المتقدم هو الرواد بن وابن ال

 وقد أنزلهم ،)٧(المثنى األزدي الذي نزل تبريز الى البذّ والذي يعد جد بنو الرواد وإليه منتهاهم
 على عهد الخليفة أبو جعفر المنصور) عتيك االزد(-)٨(العتكي-يزيد بن حاتم المهلبي األزدي

 )٩(وكان يزيد والي أذربيجان نقل اليمانية ألذربيجان من البصرة) م٧٧٥-٧٥٤/هـ١٥٨-١٣٦(
) م٨/هـ٢(من خالل هذا النص يتبين أن اصل بنو الرواد عربي قديم يرجع الى حدود القرن 

ومن منطقة البصرة تحديداً وان الرواد الذي يرجع إليه اصل البيت الروادي كان من ناقلة 
  .ربيجان وسكن في المنطقة الممتدة من مدينة تبريز الى البذالبصرة الى أذ

 بنو الرواد لمدينة الموصل وسكناهم لها حدث منذ مدة طويلة ويؤيد ذلك ما ذكره               انتماءو
يبين لنا حقيقة وجـود بنـو الـرواد فـي     إذ غاية في األهمية مما انفرد به    يعد  األزدي في نص    

وصل من إخوة سليمة معن بن مالك ومنازلهم بالموصل         وممن قدم الم  : (( الموصل قال األزدي    
ورجالهم مشهورون منهم مسعود بن عمرو ولهم ببني        ...باب سنجار والمسجد الذي فيه مسجدهم       

وبنو الرواد كـانوا بالموصـل      . الثرثار خطط وضياع منها تل خوسا وذواتها ومنهم هناك بقية           
أن محلة بـاب     ونالحظ من خالل النص      )١٠())نهاومنها انتقلوا الى أذربيجان فغلبوا على كورة م       

خاصـة  بالتي تنسب إلى االزد و    العربية   فيها بعض القبائل     تمن المحالت التي توطن   سنجار تعد   
هذه المحلة في حـوادث     عن   حسب إشارة األزدي  الذين ينتمون إلى بني سليمة بن مالك بن فهم،          

أبواب السور وكان لـسليمة مـسجداً       وحدد موقعها عند باب سنجار أحد       ) م٧٤٦/هـ١٢٩(سنة  
وباب سنجار في أيديهم وعلى األرجح فان المنطقة ما بين تل كناس والشيخ فتحي التي تقع أمـام       

ويشير الـديوه   ،  غرب المدينة هو موقع المحلة المذكور     ) باب الميدان (الباب المذكور والمعروف    
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ور يقع عليـه المـسجد المعـروف    بالقرب من الباب المذك   ) بتل عبادة (جي إلى وجود تل يسمى      
  .)١١( المساجدأقدمبمسجد باب سنجار ويدعي أهل المحلة بأنه من 

 اسم لشخصية مشهورة ينتمي إليها بنو الرواد        بأنهمن خالل نص األزدي نجد ما يوحي         
 ثم اإلشارة الصريحة لـالزدي      ،وهو مسعود بن عمرو وهو ما يؤكد وجودهم وانتمائهم للموصل         

 ، ذلك أن بنو سليمة وبنو معن حسب ابـن حـزم بطنـين لـدوس    ،رواد في المدينة بوجود بنو ال  
 ومما يؤكد وجودهم في الموصل نجده في        )١٢( بطن من االزد مما يتفق مع كالم األزدي        واألخيرة

 وإنمـا ذكـرت     ،وأمر مالك بن فهم وولده طويل وأخبارهم كثيرة       : ((إشارة أخرى لالزدي بقوله   
صل، وقد شرحت ما بلغني من أنسابهم وأخبارهم وخططهم، واألحـرار           هاهنا من قدم منهم المو    

 ومن الوفود على الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم والفقـه والعلـم               ،والفرسان في الجاهلية منهم   
تـاريخ  "  وهذا يبـين بـأن كتـاب       )١٣())القبائل والخطط : والرواية في اإلسالم في كتاب ترجمته     

من أهم المصادر التاريخية التي زودتنا بأهم البطون والفـروع   يعدألبي زكريا اَألزدي  " الموصل
اَألزدية التي سكنت الموصل كون أن اَألزدي ينتمي لهذه القبيلة، وهو اعرف بهم، السـيما وان                

، وهـذا   -وهو مفقود - لالزدي كتاب آخر خصصه للقبائل التي قدمت الموصل مع ذكر أخبارهم          
 قبل أن يغادر بنو     )١٤(ده في آخر النص حسب إشارة العبايجي       مما نج  ما يوحي إليه عنوان الكتاب    

الرواد مدينة الموصل الى أذربيجان ويغلبوا على كورة منها وربما هي تبريز على األرجح التي               
 والدليل األقرب للصحة على ما نرجحه فـي هـذا   ،ستكون الحقاً عاصمة إلمارتهم في أذربيجان 

حـصن آخـر فـي       )الرواد بن المثنى األزدي   (بن الرواد     الرأي هو إشارة ابن األثير من أن إل       
الـرواد بـن المثنـى    (قرية حتى مجئ الـرواد األزدي  تبريز كانت و )١٥(أذربيجان يسمى تبريز 

  .)١٦( قصوراً وحصنها بسور فنزلها الناس معهوأسرتهفبنى فيها هو  )األزدي

منهـا ضـغط اإلمـارة      هجرة الى أذربيجان    الى ال بنو الرواد   دفعت   أسباب   كانت هناك و
 الموصل وحصارها لهم فانتقلوا الـى أذربيجـان         في )م١٠٠٩-٩٢٩/هـ٣٩٩-٣١٧(الحمدانية  

ـ ٣(واستقروا في المناطق الجبلية الواقعة في الجهات الغربية في نهاية القـرن        وبدايـة   )م٩/هـ
ت  فضالً عن ما يتمتع به إقليم أذربيجان من وفرة ورخص فـي الخيـرا              )١٧()م١٠/هـ٤( القرن

والمراعي والبساتين والِغالت والفاكهة وغيرها ومما يؤيد ذلك ما ذكره ابن حوقل في حق هـذا                
ملوك وأصحاب لهم ِنعم فخمة وضياع وقالع نفيسة وخيـول          -أذربيجان-ولهذه الجبال :((اإلقليم  
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 ونواٍح ذات رساتيق وأقاليم عامرة كالِملك لهـم مـوفرة علـيهم             ،وكُراع الى مدن مضافة إليهم    
 وبهذه الجبال والنواحي والمدن والبقاع التي ذكرتها مـن الـرخص والخـصب              ،تها ونعمها غال

والمراعي والمواشي والسوائم والخيرات والبركات والمشاجر واألنهار والفواكه الرطبة واليابسة          
وملوكها بها من سعة األحوال وتمتعهم بالنعم والمـالذ والتتـرف           ...والخشب على سائر ضروبه   

 وال ننسى أن ابن حوقل كان معاصراً لقيام الدولة الروادية وعاصر أول             )١٨(...))الثياببالطيب و 
ومن اكبر من أدركت مـن ملوكهـا        :((ملوكها الذي سماه محمد احمد األزدي مما أنفرد به قال           

محمد بن الرواد   (( وهو ذات الشخص والذي ذكره ابن خرداذبه بإسم          ،))محمد  بن احمد األزدي    
الذي حكم مدن عديدة  في كورة أذربيجان منها مراغة وميـانج وأردبيـل وورثـان                و)) األزدي

 مما يؤيد كالم ابن حوقل بأن هذا الملك كان من اكبر ملوك المنطقـة لمـا           ،وسابرخاست وتبريز 
وتسميه بعض الدراسات المهتمـة بتـاريخ        )١٩(يملكه من المدن واألعمال مما ذكره ابن خرداذبه       

لحسين األزدي الروادي أول ملوك الروادية مما اتفقت عليه اغلب الدراسـات     األكراد بمحمد بن ا   
 ومن األسباب االخرى التي شجعت الرواديين على الهجرة الى أذربيجان هـو حالـة               )٢٠(الحديثة

إذ شـهدت    )٢١(بعد ضعف اإلمارة الـسالرية    ) أذربيجان( الفراغ السياسي الذي كانت عليه البالد     
جديدة اتسمت بتوسع وازدياد نفوذ بني الرواد وسيطرتهم على قـسم مـن             منطقة أذربيجان حالة    

  .)٢٢(المنطقة

 حكام تبريز وأذربيجـان كـانوا       )٢٣( من خالل ما تقدم نجد أن بنو الرواد أو الرواديون         
 وفي أوائل العـصر     ،ذوي اصل عربي ومن تلك األسر العربية المتفرعة من قبيلة االزد اليمنية           

ثم ما لبثوا في القرن التالي      -كما سبق ذكره  -حكاماً لتبريز    راد هذه األسرة  العباسي عمل بعض أف   
والذي يمثـل  ) ممالن(أو نحوه أن تطبعوا تماما بالطابع الكردي بما في ذلك تسميتهم بأسماء مثل          

  .)٢٤()محمد(الصورة الكردية المحرفة لالسم العربي
  

مما يؤسف له أن المصادر التاريخية أغفلت ذكر النشأة األولى لإلمارة الروادية في 
أذربيجان ولم ينتبه المؤرخون لها إال بعد أن ارتفع شأنها واستطاعت أن تلفت النظر لما كان لها 

الذي لعبه أمراؤها في المنطقة  من خالل الدور السياسي )٢٦(من اثر في تغيير الواقع السياسي
 وما – مما سبق ذكره –واستطاع األوائل منهم ضم بعض أقسام أذربيجان من أراٍض والمدن 
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 فظهرت اإلمارة الروادية ،لبثت دولتهم أن سيطرت على كامل األراضي األذربيجانية فيما بعد
ثر من مائة سنة، للمدة من ، ودام حكمها أك)٢٧(القرن العاشر للميالد/ في القرن الرابع للهجرة

 وامتدت الرقعة الجغرافية لإلمارة الروادية في أذربيجان )٢٨()م١٠٧٠ -٩٥٣/هـ٤٦٣-٣٤٢(
شرقاً وحتى بحيرة ُأورمية غرباً ) بحر قزوين حالياً(من الحدود الجنوبية الغربية لبحر الخزر 

  .)٢٩(راغة جنوباًومن نهر الرس وبالد أران شماالً حتى شمال إقليم الجبال وبحيرة الم

 محمد بن الحسين األزدي الروادي    واستطاع أول أمراء بنو الرواد ومؤسس اإلمارة وهو         
من أذربيجان مـستغالً فرصـة أسـر        ) المسافرية(من أن يضم بعض أراضي اإلمارة السالرية        
من قبـل   ) م٩٥٧-٩٤١/هـ٣٤٦-٣٣٠حكم من   (أميرها السالر المرزبان بن محمد المسافري       

بعد أن ضم اغلـب   )٣٠(فضم تبريز واتخذها عاصمة    )م١٠٥٥-٩٤٦/هـ٤٤٧ -٣٣٤ (البويهيين
  .)٣١()المسافرية( أراضي اإلمارة السالرية

 تولى الحكم ابنه األمير حسين بن محمد محمد بن الحسين األزدي الرواديوبعد وفاة 
 وجمع ،قواهاالروادي ووجه اهتمامه الى إعمار عاصمة اإلمارة  ونظم أحوالها وبنى أسوارها و

 وركز سلطته على العاصمة والمناطق المجاورة لها بسبب حالة ،حوله األتباع واألنصار
بعد وفاة أميرها السالر المرزبان بن محمد ) المسافرية(الفوضى التي انتابت اإلمارة السالرية 

  .)٣٢()م٩٥٧/هـ٣٤٦(المسافري 

 الملقبالروادي ن محمد أبي الهيجاء محمد بن حسين بعلى أن األمير الثالث وهو 
 يعد من اشهر أمراء الرواديين ولقب بأبي الهيجاء لكونه من الرجال األشداء ) األول-ممالن (

 إذ استطاع السيطرة على ،الذين خلقوا للحرب وخوض المعارك، وكان يتمتع بنفوذ وقوة كبيرين
-٣٤٩(الذي حكم من جميع مناطق أذربيجان بعد موت األمير السالري إبراهيم بن المرزبان و

وأسره لألمير الجديد لإلمارة السالرية مرزبان بن إسماعيل بن ) م٩٩٠-٩٦٠/هـ٣٨٠
حيث أودعه السجن وضم الى حكمه البالد التي )  ؟-م٩٩٠/ ؟ -هـ٣٨٠حكم من ( وهسوذان

  .)٣٣(كان حكمها أيضاً

بقيامه ) ولممالن األ( الروادي محمد بن حسين بن محمد كما اشتهر األمير أبو الهيجاء
بحملتيه المشهورتين على اإلمارات االرمنية المجاورة له والتي اتسمت بالصبغة الدينية الجهادية 
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على األغلب، ال لغرض سياسي وأطماع في ضم أراضي جديدة بسبب تجاوز هذه اإلمارات 
  .)٣٤(على الجوامع والمساجد

 وال نجد من )ن الثانيحسي( حسين بن محمد) ناصر( أبو نصروخلفه في الحكم األمير 
دون معرفة ما وقع في عهده من أحداث على الصعيدين الداخلي  ،)٣٥(معلومات عنه سوى اسمه

  .)٣٦(والخارجي

الخامس في األسرة –وبعد موت األمير أبو نصر حسين الثاني تولى أخوه األمير 
مارة  الذي وصل لسدة الحكم في اإلأبو منصور وهسوذان بن محمد -الروادية الحاكمة

 وعلى الرغم من قوة هذا األمير وطول مدة حكمه التي ناهزت خمساً وثالثين )٣٧(الروادية
 إال انه فقد سيطرته على بعض مدن إمارته وهي مدينة بركرى الواقعة في شمال شرق )٣٨(سنة

 إذ تمكن البيزنطيون من إحكام سيطرتهم على المدينة وعلى ،مدينة وان المتاخمة لبالد األرمن
  .)٣٩(لرغم من محاولته السترجاع المدينة ولكن من دون جدوى بسبب قوة الدولة البيزنطيةا

 من صد أول غزوة شنها عليه السالجقة أبو منصور وهسوذان بن محمدوتمكن األمير 
 إذ انه عاصر بداية توليه اإلمارة هجرة السالجقة الى )٤٠()م١١٩٤-١٠٥٥/هـ٥٩٠-٤٤٧(

آسيا الصغرى وعلى خراسان وبالد فارس وسيطرتهم عليها وتغلغلوا حتى وصلوا الى أذربيجان 
 ونجحت محاولة اإلمارة ،كانوا يتصفون به من القوة والشجاعة  لما،والمناطق المجاورة لها

  .)٤١()م١٠٤٣/هـ٤٣٥(ان سنة الروادية في طردهم خارج حدود إقليم أذربيج

وخالل تلك المدة ازدادت هجمات السالجقة وتكررت غاراتهم على إقليم أذربيجان مما 
 ومع استسالم آخر ،اضعف اإلمارة الروادية فبدأوا بالسيطرة على المدن الواحدة تلو االخرى

ل مقاومة المد الذي حاو )٤٢() الثاني-ممالن ( أبو نصر ممالن بن وهسوذانأمراء الرواديين 
السلجوقي على بالده لكنه لم يستطع؛ فأصبح يحكم كنائب للسالجقة حتى عام 

-٤٥٥(وهو العام الذي عاد فيه السلطان ألب ارسالن بن طغرل بك  )٤٣()م١٠٧٠/هـ٤٦٣(
ثم قام عقب عودته ) األناضول(من حملته على آسيا الصغرى ) م١٠٦٥-١٠٦٤/هـ٤٦٥

عن الحكم حيث سجنه السالجقة مع  )٤٤() الثاني-ممالن ( وذانأبو نصر ممالن بن وهسبإقصاء 
  .)٤٥(أوالده وضموا إليهم إمارة الرواديين وبذلك انتهى حكم بنو الرواد على أذربيجان
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زدي وجودها وعراقتها مثل بنو الرواد نموذجاً ألسرة ذات انتماء موصلي جسد نسبها األ  
 االزد العربية اليمانية وليس أدل على ذلك من شهادة المؤرخ في الموصل كونها احد بطون قبيلة

الموصلي أبو زكريا األزدي الذي ذكرها بنص صريح ضمن تعداده لبطون قبيلة االزد التي 
 وكان لبنو الرواد ،)م١٠/هـ٤(شكلت جزءا وشريحة مهمة من مجتمع الموصل في القرن 

هم فيها بوصف بعض رجالهم حكاماً لمدينة تبريز الريادة في إدارة والية أذربيجان قبل قيام دولت
 ثم ما لبثوا أن هاجروا من الموصل الى أذربيجان ،قاعدة أذربيجان بالنيابة عن الخالفة العباسية

واستطاعوا خالل قرن ونيف من الزمان أن يؤسسوا إمارة محلية شملت معظم أذربيجان بين 
 ولعب أمراؤها دوراً سياسياً ،)للميالددي عشر العاشر والحا/للهجرةالرابع والخامس (القرنين 

- المسافرية-مهماً في تغيير الخارطة السياسية ألذربيجان بضم معظم أراضي اإلمارة السالرية
 ولعب بعض أمرائها دوراً رئيساً في شن حمالت على ،وتوسعها على حساب هذه اإلمارة

على  بيوت اهللا دون أن يكون لها أهداف اإلمارات االرمنية التي أخذت طابعاً جهادياً  لتعديها 
 كما إن طبيعة الظروف التي عاشتها اإلمارة الروادية لم ،سياسية بضم مدينة أو بقعة ارض

تسمح لها بإقامة عالقات سياسية واسعة مع اإلمارات االسالمية المجاورة لها ذات الطابع 
بسبب ) محمد=ممالن(ءهم مثل الكردي مما تطبع به الرواديون والذي انعكس على أسماء أمرا

 ،اهتمام بنو الرواد بتثبيت دعائم حكمهم وإرساء قواعد إمارتهم لمجاورتهم للبيزنطيين واألرمن
إال أن ) للميالدالحادي عشر /للهجرةالخامس (قوة بنو الرواد في أوائل القرن من رغم على الو

حتى انتهى حكم اإلمارة على إماراتهم بدأ ينتابها الضعف بسبب غارات السالجقة المتكررة 
  ). م١٠٧٠/هـ٤٦٣(أيديهم في سنة 
 

هو أسم إلقليم واسع وحده من برذعة مشرقاً الى أرزنجان مغرباً ويتصل حدها من جهة الشمال ببالد الديلم                   )١(
يـة وَأردبيـل    ومراغة وخُوي وسلماس وُأورِم، ومن مدنه المشهورة تبريز وتمثل اكبر مدن اإلقليم  ،والجيل
 ، دار صـادر ،بيروت (، معجم البلدان  ،شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبداهللا الحموي        : ينظر  . وغيرها
وفيما يتعلق بالخريطة السياسية لبالد القفقاس ومنهـا أذربيجـان ومـدنها وبـالد              .١٢٨ ص ،١ ج ،)١٩٧٧

 .الخريطة في آخر البحث : الجزيرة الفراتية ومنها الموصل ينظر 
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أبـو الوفـا نـصر      :  قدم له وعلق حواشـيه       ، القاموس المحيط  ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي      )٢(
 .٣٠٨،ص)٢٠٠٩،بيروت،دار الكتب العلمية،٣ط (،الهوريني المصري الشافعي

عبداهللا عمر :  تقديم وتعليق ، األنساب،أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني )٣(
 I.V.MINORSKY ,STUDIES IN؛٩٥،ص)١٩٨٨،بيروت،دار الجنائن،١ط (،روديالبا

CAUCASIAN  HISTORY , NEW LIGHT ON THE  SHADDĀDIDS OF GANJA 
,II.THE SHADDĀDIDS OF ANI, III.PREHISTORY OF SALADIN , 
(LONDON,TAYLOR'S FOREGIN PRESS,1953),p167, apstil(2)from the same 

page                                                                                                                             
:  تحقيـق ودراسـة      ، ديوان السري الرفاء   ،أبو الحسن السري بن احمد بن السري الكندي الرفاء الموصلي          )٤(

 ، ؛ عبد الجبـار حامـد أحمـد        ٣٥٤، ص   ١ ج ،)١٩٨١ ، دار الرشيد للنشر   ،بغداد (،حبيب حسين الحسني  
 مجلـة آداب  ،العاشر للميالد من خالل شـعر الـسري الرفّـاء   / مجتمع الموصل في القرن الرابع للهجرة    

  .٢١٣-٢١٢ ،٢٠٤ ص ،٢٠٠٨ ،٥٠ العدد ، جامعة الموصل، كلية االداب،الرافدين

ـ           )٥(    ٢٠٢-٢٠٠والـيمن الكبيـر، ص  ابن الكلبـي، نـسب معـد         هشام بن محمد بـن الـسائب والمكنـى ب
 001329-pdf.com.mustafa-al.www       كتـاب  ،؛أبو بكر محمـد بـن الحـسن بـن دريـد األزدي 

ــتقاق ــرح ،االش ــارون: تحقيق وش ــسالم ه ــد ال ــة٢ط(،عب ــى، ، بغداد، منقح ــة المثن ، )١٩٧٩مكتب
 ؛ أبو محمد بن علي بن احمد بـن سـعيد بـن حـزم                ٥٠٢ ص،)١( هامش ٤٨٣،ص)١(،هامش٣٣١ص

ــق   ــساب العرب،تحقي ــسي،جمهرة أن ــارون،  :األندل ــد ه ــسالم محم ــد ال ــاهرة،دار ٧ط(عب ،الق
 .٣٨١، ٣٧١-٢١٥،٣٧٠،ص)٢٠١٠المعارف،

  : على الموقع االلكتروني ) رقمي (٢٠٨ ص،٩ ج، الثقاة،محمد بن احمد بن حبان )٦(
www.shiaonlinelibrary.com 

 
 .٣٦١،ص١ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج: ينظر. كورة بين أذربيجان وآران : البذّ ) ٧(

بن األثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد       : ينظر .وهذه النسبة الى العتيك وهو بطن من اَألزد       ) ٨(
ذنـون   ميسون؛  ٣٢٢، ص ٢، ج )١٩٨٠بيروت، دار صادر،  (ب األنساب، اللباب في تهذي  ،  الشيباني الجزري 

 بحث مودع في أرشـيف      ، في العصور اإلسالمية المبكرة    السياسي في الموصل   اَألزد    دور قبيلة  ،العبايجي
 .١٢، ص٢٠١٢ ، جامعة الموصل،مركز دراسات الموصل

خليل :  علق عليه ووضع حواشيه     ،ي تاريخ اليعقوب  ،احمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي         ) ٩(
  .٢٥٩، ص٢ ج،)٢٠٠٢ ، دار الكتب العلمية، بيروت،٢ط (،المنصور
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 ،القـاهرة  (، تحقيق علـي حبيبـة     ،أبو زكريا يزيد بن محمد بن أياس بن القاسم االزدي، تاريخ الموصل           ) ١٠(
  .٩،صالسياسي في الموصل اَألزد دور قبيلة ،؛ العبايجي٩٢، ص ٢ج،)١٩٦٧

ـ ٦٦٠-١٦(،خطط مدينة الموصل خالل العصور العربية اإلسـالمية     ،ن موفق رشيد محمد   فيا) ١١( -٦٣٧/هـ
؛ سعيد الـديوه    ٣٩،٦٣ ص ،م٢٠٠١ ، جامعة الموصل  ، كلية اآلداب  ، ماجستير غير منشورة   رسالة) ١٢٦١

تل خوسا بفتح   : ؛ وتل خوسا  . ٥٣ ص ،١ج،  )١٩٨٢ ، مطبعة المجمع العلمي   ،بغداد(تاريخ الموصل،    ،جي
معجـم  : ياقوت الحمـوي  : ينظر. اء وسكون الواو والسين مهملة قرية قرب الزاب بين إربل والموصل          الخ

  ).٥٨(، هامش٩،صالسياسي في الموصل اَألزد دور قبيلة ،؛ العبايجي٤١، ص٢البلدان،مج
  .٤٧٣جمهرة انساب العرب،ص:  ينظر )١٢(
لـألزدي  ) القبائـل والخطـط  ( كتـاب  ؛ ولمزيد من التفاصيـل عن  ٩٦، ص ٢ ج ،تاريخ الموصل :  ينظر   )١٣(

  ؛٢-١، صاسي في الموصلـالسي اَألزد ةـدور قبيل ،العبايجـي: ينظـر
PaulL G. Forand : The Governors of Mosul according to Al-Azdi's Ta'rikh Al-
Mawsil,(  Journal of the American Oriental Society), Vol. 89, No. 1 (Jan. - Mar., 
1969),P.88 
 :     والبحث على موقع المكتبة االفتراضية العلمية العراقية على الموقع االلكتروني

org.ivsl.www  
  .٧،صالسياسي في الموصل اَألزد دور قبيلة:  ينظر )١٤(
 ، الكامل في التـاريخ ،الجزريالشيباني  بن األثير   أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد          عز الدين    )١٥(

؛ محمد صـادق محمـد      ٣١٥، ص ٦ ج ،)١٨٧١ ، مطبعة بريل  ،ليدن (،كارلوس جوهانس تورنبيرغ  : نشر  
،بيروت،بيـت العلـم    ١ط (،لطيـف بـن عـاكف لطيـف       :  إعـداد    ، اإلسالم في أذربيجـان    ،الكرباسي
  ).١(،هامش٤٣،ص)١(،هامش٤٢،ص)٢٠٠٣للنابهين،

 ،؛ كي لـسترنج   ٢٣٦ ص   ،)١٨٦٦ليدن، مطبعة بريل،     (، فتوح البلدان  ،ذريالبالاحمد بن يحيى بن جابر       )١٦(
بلدان الخالفة الشرقية يتناول صفة العراق والجزيرة وإيران وأقاليم آسيا الوسطى منذ الفتح اإلسالمي حتـى         

نسيس بشير فر :  نقله الى العربية وأضاف إليه تعليقات بلدانية وتاريخية وأثرية ووضع فهارسه             ،أيام تيمور 
  .١٩٦-١٩٥،ص)١٩٨٥،بيروت،مؤسسة الرسالة،٢ط (،وكوركيس عواد

-٢٤٧( اإلمارات االسالمية في بـالد القفقـاس دراسـة سياسـية             ، عماد كامل مرعي آل ظاهر اللهيبي      )١٧(
 .٨٤،ص٢٠٠٨،أطروحة دكتوراه غير منشورة،كلية االداب،جامعة الموصل،)م١٠٧٥-٨٦١/هـ٤٦٨

 ، كتـاب صـورة األرض     ،ن حوقل الموصلي النصيبي المعروف بابن حوقـل        أبو القاسم محمد بن علي ب      )١٨(
 .٢٩٨ ص ،)ت. د، دار الكتاب اإلسالمي،القاهرة(
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 )٣٢( 

 
 

؛ أبو القاسم عبيداهللا بن عبداهللا بـن خرداذبه،المـسالك          ٢٩٩ كتاب صورة األرض،ص   ،ابن حوقل : قارن   )١٩(
ـ                 ،والممالك ليدن،مطبعـة  (ر البغـدادي،   ويليه نبذة من كتـاب الخـراج ألبـي الفـرج قدامـة بـن جعف

  .١١٩،ص)١٨٨٩بريل،
دور األكـراد   ،؛ عماد كامل مرعي آل ظاهر اللهيبي      ٨٣ اإلمارات االسالمية في بالد القفقاس،ص     ،اللهيبي )٢٠(

 مجلة جامعـة كركـوك للدراسـات    ،في حماية المسلمين في بالد القفقاس في القرنين الرابع والخامس الهجريين         
  MINORSKY ,STUDIES IN CAUCASIAN؛ ٣ ص ،٢٠١٢، ٣دد،العــ٧ المجلــد ،اإلنــسانية

HISTORY  ,p167.  
- ٩٤١/هـ٥١١-٣٣٠(والتي حكمت قسما من أذربيجان من ) السالرية أو الساالرية أو المسافرية( سميت )٢١(

 اإلمارة الهذبانية الكردية في أذربيجان واربيل والجزيرة ،احمد عبد العزيز محمود: ينظر ) م١١١٧
 .٧٣،ص)٢٠٠٦ ،، اربيل،مكتب التفسير للنشر واإلعالن٢ط (،الفراتية

 .٧٣ ص ، اإلمارة الهذبانية الكردية في أذربيجان،محمود )٢٢(

)٢٣( MINORSKY ,STUDIES IN CAUCASIAN  HISTORY ,p.167,apstil(2)from the 
same page               

:  ترجمة   ،)دراسة في التاريخ واألنساب   ( اإلسالمي    األسرات الحاكمة في التاريخ    ،بوزورث. أ  . كليفورد   )٢٤(
،الكويت ومصر، مؤسسة الشراع باالشـتراك      ٢ط (، مراجعة سليمان إبراهيم العسكري    ،حسين علي البودي  

؛ احمد بن لطـف اهللا مـنجم        ١٣٦،ص)١٩٩٥مع مؤسسة عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية،      
الذي استند فيه علـى تـاريخ قـديم ُألـف حـوالي سـنة       (الدول  باب في الشدادية من كتاب جامع        ،باشي
تركيـا بـرقم    -مينورسكي،عن مخطوطة طوب قابي سـراي     . أ.فالديمير: ،عني بتحقيقه ونشره  .)هـ٥٠٠

والمنـشور ملحقـاً   STUDIES IN CAUCASIAN  HISTORYتحت عنوان) ١٩٥٨لندن،(،٢٩٥١
 THE ARABIC TEXT OF THE CHAPTER ON THE SHADDĀDIDS(بـآخر كتـاب  

FROM MÜNNEJJIM-BASHÏ'S DUWAL AL-ISLĀM(TOP-KAPÏ SARAYÏ 
MS.2951)  

 اإلمارات الكردية وعالقاتها بالقوى السياسية في بالد العراق والشام ،      دعاء محمود محمد يوسف المهدي
 ،٢٠٠٧ ،اهرة جامعة الق، كلية االداب، رسالة ماجستير غير منشورة،في القرنين الرابع والخامس الهجريين

  .٤٠ص
 .وسني حكمهم ينظر الجدول الملحق بآخر البحث ) الرواديون ( حول أسماء أمراء بنو الرواد  )٢٥(

؛ عبد الرقيب ٣٩ ص ، اإلمارات الكردية وعالقاتها بالقوى السياسية في بالد العراق والشام،المهدي )٢٦(
 دار ئاراس للطبعة ،،اربيل٢ط(،-ي القسم الحضار– الدولة الدوستكية في كردستان الوسطى،يوسف
 أذربيجان دراسة في أحوالها ،؛ حسام الدين علي غالب النقشبندي٦٧-٦٦، ص٢،ج)٢٠٠١ ،والنشر

 .١٥٠،ص١٩٨٤ رسالة ماجستير غير منشورة،كلية االداب،جامعة بغداد،،السياسية والحضارية
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 >>  
  

)٣٣( 

 
 

-٣٣٤( عالقاتها السياسية واالقتـصادية     اإلمارات الكردية في العهد البويهي دراسة في       ، قادر محمد حسن   )٢٧(
؛ جمـال رشـيد     ٣٦ ص ،)٢٠١١،اربيل،مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر،   ١ط(،)م١٠٥٥-٩٤٥/هـ٤٤٧
،لنـدن،رياض الـريس للكتـب والنـشر،     ٢ط (، لقاء األسالف الكرد والالن في بالد الباب وشيروان ،احمد

  .٢١٢، ص )١٩٩٤
  .٨٣ القفقاس،ص اإلمارات االسالمية في بالد، اللهيبي)٢٨(
 الخريطة السياسية لبالد القفقاس ومنها أذربيجان وبالد ، راجع حول الحدود الجغرافية لإلمارة الروادية)٢٩(

  .الجزيرة الفراتية وقاعدتها الموصل في آخر البحث 
؛ أحمد،لقاء األسالف ١١٩؛ ابن خرداذبه،المسالك والممالك،ص٢٩٩ كتاب صورة األرض،ص،ابن حوقل )٣٠(

  . ٦٥،ص٢ الدولة الدوستكية،ج،؛ يوسف٢١٣رد والالن،صالك
نزار :  ضبط ،رفيق عليوف ورامز مرسالوف:  ترجمة ، مختصر تاريخ أذربيجان،محمود إسماعيل )٣١(

  .٣٢،ص)١٩٩٥، دبي،مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث،باكو،مركز الدراسات االسالمية، ١ط (،أباضة
)٣٢( MINORSKY ,STUDIES IN CAUCASIAN  HISTORY ,p.168،دور األكـراد  ، ؛ اللهيبي 

 معجم األنساب واألسـرات الحاكمـة فـي التـاريخ           ،؛زامباور٣ ص ،في حماية المسلمين في بالد القفقاس     
سـيدة  : اشترك في ترجمة بعض فصوله      ،زكي محمد حسن بك و حسن احمد محمود       :  أخرجه   ،اإلسالمي

  .٢٧٥،ص٢،ج)١٩٥١القاهرة، (، حمديإسماعيل كاشف وحافظ احمد حمدي واحمد ممدوح
 اإلمارات االسـالمية فـي   ،؛ اللهيبي)٧٥(،هامش١٠٠ اإلمارة الهذبانية الكردية في أذربيجان، ص  ،محمود )٣٣(

  ؛ ٢١٣ ؛ أحمد، لقاء األسالف الكرد والالن، ص٨٤بالد القفقاس، ص
MINORSKY ,STUDIES IN CAUCASIAN  HISTORY ,p.168 

  . ٤-٣ ص،كراد في حماية المسلمين في بالد القفقاس دور األ،اللهيبي، )٣٤(
)٣٥( MINORSKY ,STUDIES IN CAUCASIAN  HISTORY ,p.168 

؛ اللهيبي، دور األكراد في حماية المسلمين في بالد ٨٤ اإلمارات االسالمية في بالد القفقاس، ص،اللهيبي )٣٦(
 .٤ ص،القفقاس

 األسرات ،؛ بوزورث٢٧٦،ص٢ ج،مة في التاريخ اإلسالمي معجم األنساب واألسرات الحاك،زامباور )٣٧(
 .١٣٦ ص،الحاكمة في التاريخ اإلسالمي

 .٢١٣أحمد، لقاء األسالف الكرد والالن، ص )٣٨(

  .٥ ص، دور األكراد في حماية المسلمين في بالد القفقاس، اللهيبي،)٣٩(
  .١٣٦ ص، األسرات الحاكمة في التاريخ اإلسالمي، بوزورث)٤٠(
  .٨٤ اإلمارات االسالمية في بالد القفقاس، ص،؛ اللهيبي٣٣ص، مختصر تاريخ أذربيجان،سماعيل إ)٤١(
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 )٣٤( 

 
 

 معجم األنساب واألسرات الحاكمة فـي   ،؛ زامباور ٧٤ اإلمارة الهذبانية الكردية في أذربيجان، ص      ،محمود )٤٢(
 MINORSKY ,STUDIES IN CAUCASIAN  HISTORY؛ ٢٧٦،ص٢ ج،التاريخ اإلسـالمي 

,p.168-169  
  .١٣٦ ص، األسرات الحاكمة في التاريخ اإلسالمي،بوزورث )٤٣(
)٤٤( MINORSKY ,STUDIES IN CAUCASIAN  HISTORY ,p. 169األسـرات  ، ؛ بوزورث 

  .١٣٦ ص،الحاكمة في التاريخ اإلسالمي
  .٤ ص، دور األكراد في حماية المسلمين في بالد القفقاس،اللهيبي )٤٥(
  

  لقفقاس ومنها أذربيجان وبالد الجزيرة الفراتية وقاعدتها الموصل السياسية لبالد االخريطة
 

  
  .١٦٧ ص  اإلمارات االسالمية في بالد القفقاس،،اللهيبي :نقال عن 
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)٣٥( 

 
 

  وسني حكمهم) الرواديون ( أسماء أمراء بنو الرواد 

  سنوات حكمه  أسم األمير الحاكم  ت

  )م٩٥٣-ـــ/هـ٣٤٢-ـــ(  محمد بن الحسين األزدي الروادي  ١
  )م٩٨٨-٩٥٣/هـ٣٧٨-٣٤٢(   الرواديحسين بن محمد  ٢
أبي الهيجـاء محمـد بـن حـسين بـن محمـد           ٣

  ) االول- ممالن(الملقب
  )م١٠٠٠-٩٨٨/هـ٣٩١-٣٨٧(

  )م١٠٢٥-١٠٠٠/هـ٤١٦-٣٩١(  )حسين الثاني(حسين بن محمد) ناصر(أبو نصر  ٤
  )م١٠٥٨-١٠٢٥/هـ٤٥٠-٤١٦(  أبو منصور وهسوذان بن محمد  ٥
  )م١٠٧٠-١٠٥٨/هـ٤٦٣-٤٥٠(  ) الثاني-ممالن (ر ممالن بن وهسوذانأبو نص  ٦

اللهيبي،اإلمارات االسالمية في بالد :الجدول من عمل الباحث بتصرف نقال عن
  ؛١٣٦ األسرات الحاكمة في التاريخ اإلسالمي،ص،بوزورث. أ . ؛ كليفورد ١٦٦القفقاس،ص

  .٢١٢ص،الكرد والالن أحمد،لقاء األسالف
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 )٣٦( 

 
 

  أذربيجانإقليم خريطة تبين حدود اإلمارة الروادية واإلمارات المحلية المجاورة لها في 

  
 ، اإلمارات الكردية وعالقاتها بالقوى السياسية في بالد العراق والشام،المهدي: نقال عن 

 .١٩٣ص
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

  
 
 


