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ملخص البحث:

يهدؼ ىذا البحث اىل تسليط الضوء على شخصية كحياة كأعماؿ مظفر الدين كوكربم (630-549ىػ-7753/
 )7232السيما االعماؿ ادلرتبطة ابجلانبُت السياسي كالعسكرم ،كذلك من خالؿ أحد أشهر كتب التواريخ احلولية كىو
كتاب الكامل يف التاريخ إلبن االثَتت630:ىػ7232 /ـ اجلزرم األصل كادلولد،كادلوصلي سكنان ككفاة ،إذ تنتمي أسرتو
اىل جزيرةابن عمر إحدل مدف بالد اجلزيرة .كتكمن أمهية البحث يف تناكؿ أخبار ىذا االمَت من خالؿ مركايت ابن االثَت
يف كتابو الكامل ،كلعل الدافع الذم تكمن فيو مشكلة البحث ىو كيفية ايراد ابن االثَت ألخبار ىذا االمَت من خالؿ
ادلركايت اليت نقلها عنو كمصادر ىذه ادلركايت كتنوعها تكشف ّتالء صورة مظفرالدين كوكبورم كما جسدىا ابن االثَت
يف كتاب ذائع الصيت الكامل يف التاريخ كىو أحد أشهر كتب التواريخ العامة اليت اتبع فيها ابن االثَت النظاـ احلويل فجاء
كتابو مرتبان على السنُت منذ بدأ اخلليقة اىل سنة(628ىػ7230/ـ).
قسم البحث اىل ثالث زلاكر أك مباحث تناكؿ ادلبحث االكؿ :أمهية ماجاء يف الكامل يف التاريخ إلبن االثَت اجلزرم
عن مظفرالدين كوكربم،على اف ادلبحث الثاين رصد ماجاء من سَتة مظفر الدين كوكربم ك توليتو إمارة إربل ،كأما ادلبحث
الثالث :فتضمن الكالـ عن نشاطو على الصعيد العسكرم شلثالن مبشاركتو يف احلركب الصليبية ،كقد خرج البحث أبىم
نتيجة كىي اف التنافس على السلطة من قبل االسرتُت الزنكية كااليوبية كاف لو أتثَتيف كتابة ىذا الكتاب من قبل ادلؤلف
كالسيما انو كتب بتكليف من صاحب ادلوصل بدرالدين لؤلؤ(660-606ىػ7267-7209/ـ).
الكلمات املفتاحية -:ابن االثَت اجلزرم– مظفرالدين كوكربم – الكامل يف التاريخ – احلركب الصليبية

Abstract:
This research aims to shed light on the personality, life and work of
Muzaffar al-Din Kawkbari )549-630 AH / 1153-1232AD(. Principally
businesses related to the both of political and military aspects, and that is
through one of the most famous books of yearly histories, which is the
book Al-Kamel fi Al-Tarikh by Ibn Al-Atheer D.:)630 AH / 1232 AD(, AlJazari, of origin, birth, and Al-Musali, both in residence and death. As his
family belongs to Djazirat Ibn Umar, which is one of Al-Djazīra cities. The
importance of the research touches upon discussions on dealing with the
news of this prince through the narrations of Ibn al-Atheer in Al-Kamel fi
Al-Tarikh, the reasons behind the research problem probably is how Ibn alAtheer got the news of this prince through the narrations he transmitted
about him, and the sources of these narrations and their diversity clearly
reveal the image of Muzaffar al-Din Kokpuri as embodied by Ibn al-Atheer
in a well-known book Al-Kamel fi Al-Tarikh. It is one of the most famous
books of general histories in which Ibn al-Athir opted the yearly system, so
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his book came in an order of years from the beginning of creation to the
year )628 AH / 1230 AD(. The research was divided into three parts or
sections the first one deals with the importance of what was mentioned in
Al-Kamel fi Al-Tarikh by Ibn al-Athir al-Jazari on Muzaffar al-Din
Kawkbari, However, the second part covers what came from the biography
of Muzaffar al-Din Kawkbari and his assumption of the Emirate of Erbil,
while, As concerning the third part, it covered his activity on the military
level, with his participation in the wars of Crusades. The research came out
with the most important result, which is that the competition for power by
the Zangid and Ayyubid families had an impact on the writing of this book
by the author, especially that it was written by the recommendation of the
owner of Mosul, Badr al-Din Lulu’)606-660AH/ 1209-1261 AD(.
Key words: Muzaffar al-Din Kawkbri , Izz al-Din Ibn al-Atheer, Al-Kamil
fi Al- Tarikh , Crusades

املقدمة :

شهدت الربع االخَتمن القرف السادس اذلجرم/الثاين عشر ادليالدم العديد من االحداث كادلستجدات ،لعل الوقوؼ
بوجو أطماع الصليبيُت كمواجهتهم من جهة ،كانقساـ الدكلة االسالمية على امارات كظهور مايسمى بنظاـ
االاتبكيات(،)7كما أف بزكغ شخصية مظفرالدين كوكربم على مسرح األحداث يف تلك الفًتة ابتت موعع دراسة من قبل
العديد من الباحثُت الذين تناكلوا دراسة ىذه االشخصية من شىت جوانب حياتو ،ككيفية بزكغو.لذا كاف ذلك دافعان حملاكلة
دراستو من كجهة نظر أحد ادلؤرخُت ادلعاصرين لو ،ابالعافة اىل الرقعة اجلغرافية اليت مجعت بينهما.إذ يعترب عزالدين ابن
االثَت(ت630:ىػ7232 /ـ) ،أحد أىم ادلورخُت الذين صنفوا احلركب الصليبية من خالؿ كتابو الكامل يف التاريخ زلور
الدراسة ،كالذم حيمل بُت أطناهبا معلومات مجة ،ككصف يف كقائع احلركب اليت خاعها البيت الزنكي كصالح الدين
االيويب عد االفرنج،كما الديكن االغفاؿ عن عالقة أسرة إبن االثَت ابلزنكيُت يف ادلوصل كاجلزيرة لذا كاف من الطبيعي أف
يالحظ التمجيد كالثناء لتلك االسرة ،كنقد أعدائهم اك كل من مل يكن يف صفهم،حيث يتجلى ذلك يف ظهور صراعو مع
ااتبكة الشاـ كادلوصل،كيربز إضلياده لألسرة الزنكية بوعوح،كيرشدان اىل كجهة نظره االاتبكية ادلخالفة للوجهة االيوبية ككل
من مؤيديها من ادلؤرخُت فيما خيص العالقة بُت الزنكيُت كصالح الدين االيويب كرؤية أحداث احلركب الصليبية
( )7االاتبكية كلمة مشتقة من أاتبك  ،كىو لفظ تركي مركب من ادلقطعػُت أات كمعناىػا اب ك بػك كتعنيػهمَتفهي بػذلك الوالػد االمػَت ككػاف ىػذه
اللقب يطلق على من تويل تربية أكالد السػالطُت السػالجقة ابلنسػبة حلداثػة سػنهم  .كأكؿ مػن تلقػب بػو الػوزير نظػاـ ادللػك كذلػك حػُت فػو
اليػػو السػػلطاف ملكشػػاه مػػن ألػػب ارسػػالف السػػلجوقي تػػدبَت ادلملكػػة يف سػػنة 465ى ػػ.7073/ابػػن االثػػَت :الكامػػل يف التػػاريخ ،قيػػق :عمػػر
عبدالسالـ التدمرم ،بَتكت2006 :ـ ،ج ،8ص237؛ القلقشندم ،امحػدبن عليػت827 :ىػػ7478/ـ :صػب االعشػى يف صػناعة اإلنشػا،
قيق :دمحمحسُت مشس الدين ،دارالكتب العلمية ،بَتكت :د.ت ،مج ،4ص.78
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كمالبساهتا.كمبا أف مظفرالدين كوكربم كاف أحد القادة االكفاء يف جيش صالح الدين يوسف بعد سنة(578ىػ/
7787ـ) ،كتزكج من أختو ،فلم يكن بعيداُ عن هتميشو اك معاداتو أحياانن.
أما عن ادلنهج الذم اتبعتو الباحثة يف ىذا البحث ىو ادلنهج التحليلي للنصوص التارخيية كاجلديد الذم قدمتة الباحثة
قياسان ابلدراسات السابقة،اليت مت إدراج ادلتاح منها عمن البحث ،أهنا رصدت احواؿ ىذا االمَت من خالؿ مركايت كتاب
مهم رصد بتفاصيل جزئية كدقائق صغَتة حلوادث ارتبطت هبذا االمَت كىو كتاب الكامل يف التاريخ إلبن االثَت يف زلاكلة
لعر صورة مظفرالدين كوكربم من خالؿ مركايت ابن االثَت ككيف نظر اليو كأعطى حكمو عليو.
كالبد من االشارة اىل انو يعترب ابن األثَت أحد ادلؤرخُت الرئيسيُت لدراسة التاريخ االسالمي كعلى اخلصوص تلك
سجل أدؽ تفاصيلها كمؤرخ ككشاىد عياف ذلا سواء يف الكامل يف التاريخ أك مصنفو اآلخرالتاريخ الباىريف
االحداث اليت ّ
الدكلة االاتبكية،كأف تطرفو كميولو إجتاه الزنكيُت مل تكن إال كفاءان كإخالصان دلا مجعت بُت أسرتو اليت كانت عمن
حاشيتهم كمن ادلقربُت ذلم.كيف النهاية يعترب من الصعب التخلص من ادليوؿ العاطفية كاحليادية يف كتابة التاريخ سواء من
جل كحده عن اخلطه،كماكاف ىذا البحث
قبل ابن االثَت أك عند غَته من ادلؤرخُت اىل يومنا ىذا.كالكماؿ هلل كسبحاف من ّ
اال إشارة اىل عدـ تقديس احد من ادلؤرخُت كالمتجيد لكتب التاريخ ،ككجوب مراعاة ذلك من قبل الباحثُت ،كدراستهم
ذلذه الكتب دراسة نقدية .

املبحث االول -:أمهية ماجاء يف الكامل يف التاريخ إلبن االثري اجلزري عن مظفرالدين كوكربي-:

يعد أبو احلسن علي بن أيب الكرـ ،دمحم بن دمحم بن عبدالكرمي بن عبدالواحد الشيباين ،ادلعركؼ اببن االثَت
اجلزرم،ادللقب عز الدين( ،)2أحد مؤرخي القرف السابع اذلجرم /الثالث عشر ادليالدم .كقد كاف دلصنفو ادلعنوف (الكامل
يف التاريخ)( )3أمهية اترخيية كالسيما إهنا كانت انجتة دلراكز العلم يف ادلوصل كبغداد كحلب كدمشق الذم تنقل من بينها
ادلؤلف ككانت تعج ابلعلم كالعلماء كاالدابء كالفقهاء ،كقد انعكست ذلك علی كتاابت عزالدين ابن االثَت من خالؿ
ادلسار التارخيي كابالخص على مصنفو الكامل يف التاريخ الذم يعد االىم من بُت مصنفاتو ألنو حيمل بُت طياتو معلومات
غزيرة عن االكعاع االقتصادية ،كاالجتماعية ،الثقافية إعافةن اىل االكعاع السياسية كاالدارية .كمبا إنو يعد من ادلعاصرين
( )2ابن خلكاف ،مشس الدين أمحد بن دمحم ت 5687ى7282 /ـ ،كفيػات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،قيق إحساف عباس ،دار صادر،
بَتكت7978 :ـ ،ج ،7ص.48
( )3تناكؿ العديد من الدراسات منهجية كتابة التاريخ إلبن االثَت لذا مل صلد من الضركرة اخلو يف التفاصيل اال فيما أقتضتو متطلبات البحث
العلمي كدلزيد من التفاصيل ينظر :ميسوف ذنوف عبدالرزاؽ العباجيي :ابن االثَت مؤرخان للحركب الصليبية ،دار الكتب العلمية( ،بَتكت:
 ،)2020ص 9؛ دمحم جلوب فرحاف :منهجية ابن االثَت يف الكامل يف التاريخ ،رللة الفكر العريب ادلعاصر( ،لبناف7987 :ـ) ،عدد،72
ص 758-749؛ حيدر خضَت مراد :ابن االثَت رؤية ااتبكية يف احلركب الصليبية ،رللة الباحث /كلية الًتبية كالعلوـ االنسانية/جامعة كربالء،
عدد( ،)6مج ، 2073 ،7ص 443-430؛ ميسوف ذنوف العباجيي :الطبعات االكربية لكتاب الكامل يف التهريخ إلبن االثَت(ت:
630ىػ7232/ـ) طبعة تورينربغ منوذجان ،رللة دراسات موصلية ،العدد( ،)43ربيع االكؿ7435ىػ2074/ـ ،ص .774-737
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ماسجلو من االحداث كادلعلومات يف تلك الفًتة يعترب من ادلعلومات ادلهمة اليت جتب
لشخصية مظفرالدين كوكربم فإف
ّ
أف تؤخذ بنظر االعتبارمقارنةن ابدلصادر التارخيية االخرل،كلكن ىناؾ فجوات اترخيية إذ يالحظ على ابن االثَت كخالؿ
الفًتة ما بُت(600-589ىػ7204-7793/ـ) مل يذكر شيئان عن عالقات إربل اخلارجية مع انو كاف من مؤرخي
العصر،كقد رأل أحد الباحثُت( )4إف السبب رمبا يكوف بسبب أف الكامل يف التاريخ قد كتب بتكليف من صاحب
ادلوصل بدرالدين لؤلؤ(660-606ىػ7267-7209/ـ) لذا من احملتمل أنو قاـ بتنقي الكتاب كحذؼ كل مااليليق
أباتبكية ادلوصل،فيما حاكؿ يف اكثر من موعع إبرازمساكمء السلطة يف إربل كإعطاء صورة عدكانية بشهف صاحب إربل.
كبإلعافةن إلنتماء ادلؤلف إلحدل مدف اجلزيرة الفراتية كىي جزيرة إبن عمر( ،)5الذم كلد فيها سنة يف رابع مجادل األكىل
سنة مخس كمخسُت كمخسمائة .كقد جاء لقبو ابجلزرم نسبةن إىل ىذه اجلزيرة ،كأما لقبو عز الدين فجاء جراين على عادة
عصره( ،)6كأما ابن األثَت فهو نسب يعود إىل كالده ،الذم كاف من ادلقربُت كاخلواص لعماد الدين زنكی( ،)7كأثَتان عند
األاتبك قطب الدين مودكد بن عماد الدين زنكي صاحب ادلوصل( ت565 :ى7770 /ـ) كشقيق األاتبك نور الدين
زلمود صاحب الشاـ كحلب(ت569:ى7774 /ـ) ،كىذه األثرة عنده جعلتو يتبوأ مناصب عالية يف شللكتو أبرزىا عامالن
على جزيرة ابن عمر كمتويل ديواف اخلراج فيها( .)8فإنو يعترب من ادلقربُت لشخصية مظفرالدين كوكربم ،الذم كاف ىو
اآلخرسليل لعائلة تركمانية مقربة من السلطة كاحلاكمة يف اجلزيرة،فقد كاف كالده زين الدين علي بن بكتكُت بن كوجك( )9أك
كجك(()70ت563:ق7768/ـ) الذم كاف من شلاليك آؽ سنقر( )77كالد عماد الدين زنكي( )72كبرز كهحد القادة االكفاء
( )4زلسن دمحم حسُت :اربيل يف العهد االاتبكي ،التفسَت( ،اربيل2074 :ـ) ،ص.702
( )5جزيرة ابن عمر  :كقد نسب إليها ادلؤرخ ابن األثَت كتنسب إىل ابن عمر نسبة إىل ابنيها عبد العزيز بن عمر الربقعيدم كقيل إهنا منسوبة
إىل أكس ككامل ابٍت عمر بن أكس التغليب كقاؿ ايقوت احلموم :جزيرة ابن عمر بلدة فوؽ ادلوصل ،بينهما ثالثة أايـ ،كذلا رستاؽ سلصب
كاسع اخلَتات ،كأحسب أف أكؿ من عمرىا احلسن بن عمر بن خطاب التغليب ،كىذه اجلزيرة يط هبا دجلة إال من انحية كاحدة شبو
رحى فهحاط هبا ادلاء من مجيع جوانبها هبذا اخلندؽ .ايقوت احلموم ،شهاب
اذلالؿ مث ُعمل ىناؾ خندؽ أجرل فيو ادلاء كنصبت عليو ن
الدين أبو عبد هللا(ت626 :ق7229/ـ) :معجم البلداف ،قيق :دمحم عبدالرمحن ادلرعشلي ،دار احياء الًتاث( ،بَتكت :د.ت) ،مج ،2ج،3
ص.57
( )6ابن خلكاف ،كفيات األعياف ،ج ،3ص.348
( )7ابن االثَت :الكامل  ،ج ،9ص .742
( )8ابن األثيػر :التاريخ الباىر يف الدكلػة األاتبكية يف ادلوصل ،قيق :عبد القادر طليمات ،دار الكتب احلديثة( ،القاىرة7963 :ـ) ،ج،7
ص.270
( )9كوجك تعٍت اللطيف القد .الذىيب  ،مشس الدين دمحم بن أمحد بن عثماف (ت748 :ىػ 7347/ـ) :سَتأعالـ النبالء  ،مؤسسة الرسالة
للطباعة كالنشر( ،بَتكت 7996 :ـ) ،ج  ،22ص .334
( )70ابن خلكاف :كفيات االعياف ،ج ،4ص 774؛ للمزيد ينظر :صهيب حازـ عبدالرزاؽ الغضنفرم :زين الدين علي كوجك انئب قلعة
ادلوصل (563-539ىػ7768-7745/ـ) ،رللة آداب الرافدين ،العدد( ،)87سنة (7447ىػ2020/ـ)  ،ص.578
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يف مرحلة أتسيس الدكلة الزنكية اليت استقلت عن اخلالفة العباسية من جهة كعن الدكلة السلجوقية نتيجةن ظهوراالاتبكيات يف
تلك الفًتة التارخيية ،كالذم استطاع أف يتمتع مبكانة مرموقة سياسيان كاجتماعيان يف مناطق نفوذ الدكلة الزنكية( .)73كيكمن
أمهية أخرل للدراسة يف ىذا التقارب الطبقي بُت الشخصيتُت ألف كالمها يعترباف من طبقة احلاشية كالبالط.كمبا أف حدكد
اجلزيرة الفراتية ىي ادلنطقة ادلمتدة بُت هنرم دجلة كالفرات،إذ اعتربكا خط سَت رلرل هنر الفرات احلد الفاصل بشكل عاـ بُت
اجلزيرة كاقليم الشاـ غرابن كبالد الركـ من الشماؿ كالشماؿ الغريب،كأرمينيا من الشماؿ كالشماؿ الشرقي.كاخلط الومهي الذم
ديتد من االنبار على هنر الفرات غرابن اىل تكريت على دجلة شرقان احلد الفاصل بُت اجلزيرة مشاالن كالعراؽ جنوابن،كيكوف مبثابة
احلد اجلنويب للجزيرة(،)74كما جاء موعحان يف اخلريطة الذم رمسهاادلستشرؽ كي ليسًتنج( ،)75فإهنما ينتمياف الی نفس الرقعة
اجلغرافية .

املبحث الثاين -:مروايت ابن األثري يف كتابه (الكامل)عن مظفرالدين كوكربي

لقد أشران اىل أف مظفرالدين كوكربم ىو احد أبناء زين الدين علي ادلعركؼ بكجك،كىو لفظ أعجمي معناه ابلعريب
صغَت أم صغَت القدر،أصلو من الًتكماف كقد ملك إربل كبالدا كثَتة يف تلك النواحي كفرقها على أكالد أاتبك قطب

( )77آق سنقر - :كىو من أعواف السلطاف السلجوقي ملك شاه ألب أرسالف كمن ادلقربُت لو  ،كقد توىل مناصب إدارية حىت قتل سنة
487ىػ7094/ـ.ابن االثَت :الباىر ،ص.4
( )72عماد الدين زنكي - :ابن آؽ سنقر مؤسس الدكلة الزنكية يف ادلوصل(547-527ىػ7746-7727/ـ).ابن االثَت :الباىر ،ص.75
( )73الذىيب :سَتأعالـ النبالء ،ج  ، 22ص .334
( )74ابن شداد ،عزالدين دمحم بن علي ابراىيم(ت684 :ىػ7285/ـ) :االعالؽ اخلطَتة يف ذكر امراء الشاـ كاجلزيرة ،قيق :حيِت زكراي عبارة(،
دمشق7997 :ـ) ،ؽ ،3ج ،7ص5؛ابو الفداء ،عمادالدين بن امساعيل بن دمحم (ت732 :ىػ7332/ـ) :تقومي البلداف ،قيق  :رينود-
ماؾ كوكينديسالف ،دارالصادر( ،بَتكت :د.ت) ،ص.387
( )75كي .ليسًتنج :بلداف اخلالفة الشرقية ،ترمجة بشَت فرنسيس ك كوركيس عواد ،مؤسسة الرسالة ،ط( ،2بَتكت 7985 :ـ)  ،ص.79
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الدين مودكد بن زنكي صاحب ادلوصل( )76كمل يبق لو سول إربل تويف هبا سنة (563ىػ7768/ـ)،ككقد توىل كلده
مظفرالدين بعد كفاتو موععو ،ككاف ااتبكو رلاىد الدين قادياز( 595 - 559ىػ7799 - 7664 /ـ)(،)77فهقاـ مدة مث
تعصب رلاىد الدين عليو ككتب زلضران أنو ليس أىال لذلك كشاكر الديواف العزيز يف أمره كاعتقلو كأقاـ أخاه زين الدين أاب
ادلظفر يوسف مكانو ككاف أصغر منو مث أخرج مظفر الدين من البالد فتوجو إىل بغداد فلم حيصل لو هبا مقصود فانتقل إىل
ادلوصل كمالكها يومئذ سيف الدين غازم الثاين(567-565ىػ)78()7772-7770/كأقطعو مدينة حراف فانتقل إليها
كأقاـ هبا مدة مث اتصل خبدمة السلطاف صالح الدين كحظي عنده كمتكن منو كزاده يف اإلقطاع الرىا يف
سنة(578ىػ7782/ـ)(،)79ككاف كالده زين الدين قبل اف يذىب من ادلوصل إىل إربل سنة(563ىػ7768/ـ) مل يتبقى من
ماكاف بيده من البالد كالقالع سول إربل(،)20أماعن كفاتو فقد أشار ابن االثَت أشار اىل أنو قد إنتقل اىل إربل ،كتويف هبا
كلكن ابن خلكاف ذكر أنو تويف يف ادلوصل كلكنو دفن يف إربل،مث محل بوصية منو إىل مكة حيث أع ّد قربه فيها،كلكن مل
يتمكن احلجاج يف تلك السنة اجراء مراسيم احلج لذا مت دفنو يف الكوفة(.)27أما عن إبنو مظفرالدين الذم إرتبط ابلبيت
االيويب عن طريق زكاجو من أخت صالح الدين االيويب ربيعة خاتوف(ت643:ىػ7245/ـ)()22كذلك بعد اف أنظم اىل
صفوؼ جيش صالح الدين سنة(578ىػ7787/ـ)،اال أف ابن اثَتمل يشراىل ذلك كقد اقتصر مبشاركة مظفر الدين لقيادة
اجلبهات مع صالح الدين كانو كاف من االشخاص ادلقربُت لو بدليل انو متّ توجو صالح الدين ضلو ادلوصل سنة
()23
عرعو اىل معاقبتو من قبل صالح الدين الحقان ألنو كاد أف يكسر ىيبة
(578ىػ7782/ـ) بناءن على رأيو ،االمر الذم ّ
جيشو أماـ قوة اجليش كحصانة سور ادلوصل حسبما أشار اليو ابن االثَت(.)24كمل تدـ ىذه العالقة الوثيقة بُت مظفر الدين
( )76ابن االثَت :الكامل ،ج ،9ص ص 566 ،544؛ابن الفوطي ،كماؿ الدين عبدالرزاؽ بن امحدت723ىػ7323/ـ :رلمع االداب يف
معجم االلقاب ،قيق :دمحم الكاظم( ،طهراف7476 :ق)ػ ،مج ،3ص.447
( )77للمزيد حولو ينظر - :صادؽ أمحد داكد جودة :انئب اربل كادلوصل( 595 - 559ىػ7799 - 7664/ـ) ،مؤسسة الرسالة( ،عماف:
7985ـ) ،ص.27
( )78سيف الدين غازم بن مودكد ابن زنكي بن أقسنقر صاحب ادلوصل كالداير اجلزرية .ابن كاصل ،مجاؿ الدين دمحم بن سامل ت:
697ىػ 7307/ـ :مفرج الكركب يف اخبار بٍت ايوب ،قيق :مجاؿ الدين شياؿ( ،مصر7953 :ـ) ،ج ،7ص776؛ ابن سباط ،محزة بن
امحد بن عم(رت926 :ىػ 7920/ـ) :صدؽ االخبار ادلعركؼ بتاريخ ابن سباط ،يق :عمر عبدالسالـ التدمرم( ،طرابلس7993 :ـ )،
ص.756
( )79ابن خلكاف ،كفيات األعياف ،ج ،4ص.773
( )20ادلصدر نفسو ،ج ،4ص.773
()27ابن االثَت :الكامل  ،ج ،9ص333؛ ابن خلكاف :كفيات االعياف ،ج ،4ص.720
( )22ابن خلكاف :كفيات االعياف ،ج ،4ص ص .720 ،775
( )23ابن االثَت :الكامل :ج ،9ص.463
( )24ادلصدر نفسو ،ج ،9ص464؛ الباىر ،ص.783
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كوكربم كالبيت االيويب بعد كفاة صالح الدين عندما توجو خلدمة الزنكيُت،فقد استغل الصراعات كادلشاكل بُت نورالدين
زنكي (5770569ىػ7774-7778/ـ) ،كادللك العادؿ (675-538ىػ7278-7745/ـ) كبسبب نية االخَت يف
االستيالء على سنجاركاليت كانت من اعماؿ ادلوصل فقد استطاع كبتوليو دكر الوساطة بُت االثنُت اف يناؿ رعا نورالدين
زنكي بل كتوثقت ىذه العالقة عندما ربطهما عالقة مصاىرة حيث ّزكج االخَت ابنتيو ألكالد نورالدين زنكي كلكن الذم
حصل كمل يكن مظفر الدين قد عمل حسابو يف ذلك الوقت انو قد خسر ثقة كمودة االيوبيُت كشخص ادللك العادؿ(.)25
كىكذا استمر تعاعد كوكربم مع صهره عماد الدين بعد كفاة نورالدين كقاـ على نصرتو من اجل االستيالء على القالع
اذلكارية( )26كزكزاف(، )27كاليت كانت عمن اعماؿ ادلوصل( ،)28كدلا يئس بدرالدين لؤلؤ صاحب ادلوصل من زلاكالتو يف
اقناعهما ابلتخلي عنها جله اىل ادللك االشرؼ الذم ّلّب دعوتو كصلدتو كقاـ بتهديدمها أبنو اذا مل يًتكا ىذه القالع فهنو
سوؼ يقود جيشان لدحرىم(،)29كيبدك اف ىذا االمر كاف سببان يف اف يتوجو مظفر الدين اىل ادللك شهاب الدين غازم
الذم عصى على اخيو االشرؼ كاخذ منو( )30خالط( ،)37كيف نفس الوقت لعب مظفر الدين كوكربم دكر ادلصل بُت
االخوين بعد اف جاءه كتاب اخلليفة الناصر لدين هللا(623-575ىػ7225-7780/ـ) يعاتبهم على مافعلوه مع ادللك
االشرؼ(.)32
كاجلدير ابلذكر أف ابن االثَت يف (الكامل) عند إشارتو اىل كالية مظفر الدين كوكربم ألكؿ مرة يف حوادث
سنة(578ىػ7787 /ـ) لبعض مناطق الثغور،كذكر أبنو أتصل بصالح الدين يطمعو يف البالد اجلزرية(،)33ككاليتو إلربل
بعد أخيو( ،)34كلكنو مل يتطرؽ اىل كيفية ادارة البالد،ككيفية تعاملو مع رعيتو،مع اف عهده اتسم بػ((كاف لو يف فعل اخلَتات
غرائب مل يسمع أف أحدا فعل يف ذلك ما فعلو مل يكن يف الدنيا شيء أحب إليو من الصدقة كاف لو كل يوـ قناطَت
مقنطرة من اخلبز يفرقها على احملاكيج يف عدة مواعع من البلد جيتمع يف كل موعع خلق كثَت يفرؽ عليهم يف أكؿ النهار
( )25ابن االثَت :الكامل ،ج ،70ص.274-273
( )26القالع اهلكارية :بلدة كانحية كقرل فوؽ ادلوصل يف بلد جزيرة ابن عمر .ايقوت احلموم :معجم البلداف ،مج ،4ج ،4ص.480

( )27زوزان  :منطقة كاسعة يف شرقي دجلة من جزيرة إبن عمر ،كأكؿ حدكده من ضلو يومُت من ادلوصل اىل أكؿ حدكد خالط كينتهي حدىا
اىل أذربيجاف اىل اكؿ سلماس كفيها قالع كثَتة حصينة ككلها لألكراد البشنوية كالبختية .ايقوت احلموم :معجم البلداف ،مج ،2ج،4
ص.488
( )28ابن االثَت ،الكامل ،ج ،70ص.375
( )29ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.377 ،376
()30ابن االثَت :الكامل ،ج ،70ص.385
( )37خالط :قصبة يف أرمينية الوسطى .ايقوت احلموم :معجم البلداف ،مج ،2ج ،3ص.247
( )32ابن االثَت :الكامل  ،ج ،70ص.368
()33ادلصدر نفسو  ،ج ،9ج ،70ص ،462ص.77
( )34ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.88-87
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ككاف إذا نزؿ من الركوب يكوف قد اجتمع عند الدار خلق كثَت فيدخلهم إليو))(،)35بل ككاف يدفع لكل كاحد مبلغان من
ادلاؿ مقابل الكسوة( ،)36كمل يتطرؽ اىل رلاؿ العمراف( )37على الرغم شلا شهده مدينة إربل من احلركة العمرانية فقد بٌت أربع
خانقاىات للمصابُت ابالمرا ادلزمنة كالعمياف كقد اجتمعوا فيها ككاف يقوـ ابالشرؼ على أتمُت مجيع حاجاهتم عندما
كاف يزكرىم يف يومي االثنُت كاخلميس لكي يطمئن عليهم كحيسسهم يدخل اىل قلوهبم الفرح( ،)38ىذا ابالعافة اىل بنائو
دكر لألرامل كلأليتاـ بل حىت بٌت للمالقيط داران كرتب ذلم ادلرععات( )39كقد كاف ألربل يف عهده دار عيافة يدخل اليو
الناس من مجيع االجناس كال دينع عنو احد سواءن كاف فقَتان اك مقتصدان اك عابران(.)40مقارنةن مبا كتب عن سَتتو ككيفية
تعاملو مع رعيتو كزيره ابن ادلستويف(ت637 :ىػ 7239/ـ) ،الذم كاف داره مبثابة رللس أدب جيتمع عنده العلماء كاالدابء
كالشعراء يتناظركف ،كيتض ذلك جليان من خالؿ كتابو ادلسمى بػ:نباىة البلد اخلامل بذكر من كرده من االماثل( ،)47حيث
لوح اىل احلالة االجتماعية،كالثقافية إعافةن اىل احلركة العمرانية كتشيده ادلؤسسات اخلدمية اليت مل يتطرؽ ذلا ابن االثَت،بل
االىم من كل ىذا كال أدرم كيف غفل عز الدين ابن االثَت عن ذكره يف الكامل يف التهريخ ىو موعوع احياء مولد النبوم
الذم يعترب مظفر الدين كوكربم أكؿ من أحياىا أكابتدعها كخصص ذلذه ادلناسبة الكثَت من الصدقات كاذلبات ابالعافة
اىل انشاد ادلوشحات كيعقد فيها رلالس للعلماء كالفقهاء كالوعا (.)42كشلا يالحظ عنو أيضان ذكر مظفر الدين كوكربم يف
الكامل يف التهريخ كثرة أتكيد ادلؤلف على زلاكلة مظفر الدين لألستيالء على ادلوصل كاخضاعها ت سيطرتو ألكثر من
مرة ،أكمه ابن االثَت اىل أطماع مظفرالدين كوكربم يف ادلوصل كزلاكالتو للسيطرة على ادلدينة بشىت الطرؽ ،ففي معر
حديثو يف حوادث(578ىػ7787 /ـ) ذكر أف موعوع حصار ادلوصل من قبل جيش صالح الدين إبقًتاح مظفرالدين
( )35ابن خلكاف كفيات االعياف ،ج ،4ص.775
( )36ادلصدر نفسو ،ج ،4ص776
( )37لألستزادة ينظر :زلسن دمحم حسُت :اربيل يف العهد االاتبكي ،ص280-225؛ خانزاد صباح زلي الدين :إربل كنواحيها من خالؿ
اجلزء اخلامس لكتاب اتريخ إربل إلبن ادلستويف ،رللة االكادديية الكردية ،العدد( ،)45سنة  ،2020ص.407
( )38ابن خلكاف :كفيات االعياف ،ج ،4ص.776
()39ادلصدر نفسو ،ج ،4ص.776
( )40سبط ابن اجلوزم ،يوسف قزكاغلي (ت654 :ىػ7256/ـ) مرآة الزماف يف اتريخ االعياف ،قيق :ابراىيم الزيبق( ،بَتكت2073 :ـ)،
ج ،8ؽ ،2ص.682
( )47كىوشػرؼ الػػدين ايب الربكػات ادلبػػارؾ بػػن امحػد اللخمػػي اإلربلػػي الػذم ألػػف كتابػو  :نباىػػة البلػػد اخلامػل مبػػن كرده مػػن االماثػل -ادلعػػركؼ ب ػ
اتريخ إربل يف مخسػة اجػزاء اال أنػو مل يظهػر منػو إال اجلػزء االكؿ الػذم مت قيقػو يف قسػمُت مػن قبػل سػامي السػيد مخػاس الصػقار ،دار الرشػيد
للنش ػػر ،بغ ػػداد7980 :ـ ،كاجل ػػزء اخل ػػامس مت قيق ػػو م ػػن قب ػػل  :بش ػػار عػ ػواد مع ػػركؼ -ص ػػالح دمحم جػ ػرار ،دار الغ ػػرب االس ػػالمي ،ت ػػونس:
 2073ـ.حيث حيمل الكتاب بُت طياتو معلومات مجة عن مدينة أربيل خالؿ فًتة نفػوذ مظفرالػدين كوكبػورل كيعتػرب مػن ادلصػادر ادلهمػة ألف
ادلؤرخ إعافةن لكونو معاصران لو كاف كزيران يف دكلتو.
( )42سبط ابن اجلوزم :مرآة الزماف  ،ج ،8ؽ ،2ص.683 -682
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كوكربم،كأنو أم مظفر الدين قد لقي مالمة من قبل صالح الدين ألنو كاد اف يكسر ىيبة جيش صالح الدين(،)43ككهنو
مل يكن ىذا اجليش عائدان من مواجهة الصليبيُت كخا معارؾ كحركب عديدة.
كيف معر حوادث سنة(587ىػ7785/ـ) تطرؽ مرة اخرل اىل موعوع حصار ادلوصل،كيشَت اىل اف صالح الدين
رجع مرةن اخرل اىل ادلوصل بناءان على مراسلة مظفرالدين لو،كحدد مبلغان من ادلاؿ الذم قبضو كقدره مخسُت ألف ديناران
مقابل ذلك كلكنو خاف صالح الدين كمل ِ
يف لو مبا بذؿ من ادلاؿ،شلا أدل اىل أف يقبض عليو كلوال سلافة شعبيتو ابلبالد
اجلزرية دلا اطلق سراحو(.)44ككهّمنا مل يكن لصالح الدين االيويب شعبية يف البالد اجلزرية كىوالذم نشه كترعرع كتسلل
ادلراتب حىت كصل اىل قيادة عسكرية كاحد امراء الدكلة الزنكية،ك قاىر الصلبيُت قبل أف يبٍت دكلتو يف مصر .كقد أشار
مرة اخرل اىل انتهاكات قاـ هبا مظفر الدين كوكربم عد اىل ادلوصل من النهب كالسلب كذلك عمن حوادث
سنة600ىػ7204/ـ(.)45كمل يتطرؽ اىل مكانة ىذه ادلدينة كامهيتها دلظفرالدين كوكربم حيث كانت ادلالذ الذم جله اليو
بعد خركجو من إربل سنة569ىػ7774/ـ،ك انو رمبا كاف احلنُت ذلا كاف دافعان للعودة اليها،كأف ماعرؼ عن مظفرالدين
كرجل متصوؼ دييل اىل حياة البساطة كالزىد،فقد كىذا يناقض متامان ماجاء على لساف زكجتو حوؿ الصفات الذم كاف
يتحلى بو ىذا القائد فتقوؿ ربيعة قالت:كاف قميصو ال يساكم مخسة دراىم فعاتبتو بذلك فقاؿ :لبسي ثواب خبمسة
كأتصدؽ ابلباقي خَت من أف ألبس ثواب مثمنا كأدع الفقَت ادلسكُت (،)46كإف بساطتو ىذا كعدـ عيشو يف قصر فاخر قد
عال قدره بُت الناس(،)47كىذا يبعدعنو نظرة السلب كالنهب كالسيما قد عرؼ عنو أنو سليل عائلة ملتزمة كرلاىدة يف
سبيل االسالـ،حىت كأف جرل ذلك فههنا رمبا كانت من تراث احلرب الذم يردفو اذلالؾ كالدماركإنعداـ القيّم النبيلة أينما
حل كمل يتصف هبا مظفرالدين كوكربم لوحده،كالذم يذكره عمن حوادث سنة(578ىػ7782/ـ)اثناء خدمتو لصالح
ّ
()48
الدين ،كقد تكررت ىذه احملاكلة الحقان ألكثر من مرة كلفًتات متتالية،رمبا قد أعطى صورة سلتلفة دلا صوره غَته لو،فعند
ذكر احداث سنة(586ىػ 7790/ـ)ككيفية توليتو كالية اربل بعد كفاة اخيو،يرسم صورة لشخصية ااننية حيب ادلاؿ كال أيبو
كحيزف لفراؽ اخيو ككاف كل مهو يف االنشغاؿ مبا تركو اخوه،كصار يعجل أبعتقاؿ البعض من االمراء الذين كانوا يف خدمة
اخيو( ،)49كمل يلتفت اىل أنو رمبا يكوف استعجالو خشية فراغ إدارم كأمٍت كالسيما إف ادلدينة زلط أطماع من االاتبكيات
حراف كمن ذكم ادلراتب العليا يف جيش
اجملاكرة،كمن جهة اخرل مل يكن مظفرالدين يفتقد السلطة حيث كاف صاحب ّ
( )43ابن االثَت :الكامل ،ج ،9ص.465
( )44ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.5
()45ادلصدر نفسو  ،ج ،70ص.799
( )46سبط ابن اجلوزم :مرآة الزماف  ،ج ،8ؽ ،2ص.682
( )47عبدالقادر طليمات :مظفر الدين كوكربم أمَت إربل ،القاىرة7964 :ـ ،ص.7
( )48ابن االثَت :الكامل ،ج ،9ص.463 ،462
( )49ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.88-87
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صالح الدين ،كىوكما يذكره ابن خلكاف(( :كمل يكن لو لذة سول السماع فإنو كاف ال يتعاطى ادلنكر كال ديكن من
إدخالو إىل البلد كبٌت للصوفية خانقاىُت فيهما خلق كثَتمن ادلقيمُت كالواردين كجيتمع يف أايـ ادلواسم فيهما من اخللق ما
يعجب اإلنساف من كثرهتم كذلما أكقاؼ كثَتة تقوـ ّتميع ما حيتاج إليو ذلك اخللق كالبد عند سفر كل كاحد من نفقة
أيخذىا ككاف ينزؿ بنفسو إليهم كيعمل عندىم السماعات يف كثَت من األكقات ككاف يسَت يف كل سنة دفعتُت مجاعة من
أمنائو إىل بالد الساحل كمعهم مجلة مستكثرة من الناس يفتك هبا أسرل ادلسلمُت من أيدم الكفار فإذا كصلوا إليو أعطى
كل كاحد شيئا كإف مل يصلوا فاألمناء يعطوهنم بوصية منو يف ذلك ككاف يقيم يف كل سنة سبيال للحاج كيسَت معو ما
تدعوا حاجة ادلسافر إليو يف الطريق كيسَت صحبتو أمينا معو مخسة أك ستة آالؼ دينار ينفقها ابحلرمُت على احملاكيج
كأرابب الركاتب كلو مبكة حرسها هللا تعاىل آاثر مجيلة كبعضها ابؽ إىل اآلف كىو أكؿ من أجرل ادلاء إىل جبل عرفات ليلة
الوقوؼ كغرـ عليو مجلة كثَتة كعمر ابجلبل مصانع للماء فإف احلجاج كانوا يتضرركف من عدـ ادلاء كبٌت لو تربة أيضا
ىناؾ))(،)50كما اهتمو أبف ىو الذم اابح السلب كالنهب يف ادلوصل حُت ذكر(( أف مظفرالدين كوكبورل بن زين الدين
علي صاحب إربل قد قصد اعماؿ ادلوصل،فنهب نينول كاحرؽ غالهتا))(،)57مع اف اجليش ااين كاف جنسو البد كعند
االستيالء على منطقة اف جيلب معو الدمار كالينفرد هبذه الصفة جيش مظفر الدين.كمن جهة اخرل يصف مظفر الدين
كوكربم أبنو خائف من مواجهة العدك كذلك عند تكليف اخلليفة لو بقيادة جيشو كجيش ادلوصل دلالحقة التًت( ،)52اال
انو مل خيو احلرب كذلك بسبب خوفو على ادلسلمُت أك كما يعلل أبف عدد جيشو مل يكن متكافئان مع جيش
()53
العدك،ككهنو نسي أبنو كاف احد ادلشاركُت يف معركة حطُت (583ىػ7787/ـ)  ،ك قد شارؾ مع صالح الدين رلاىدان
يف زلاربة الصليبيُت كالدفاع عن مناطق الثغور يف الشاـ عندما كاف يتوىل حراف كالرىا(.)54كمل يتطرؽ اىل أنو قد يكوف اصرار
مظفر الدين كوكربم على االستيالء على ادلوصل بسبب ماكاف لوالده من ادلوصل كاعمالو من القالع كالسيما أنو كاف
مسقط رأسو،أك رأل نفسو احقان هبا من غَتهِ شلن تولوا كالية ادلوصل،اما ابلنسبة لعدـ القتاؿ كادلواجهة فرمبا يكوف مظفر
الدين قد درس امكانيات جيشو عسكراين السيما كانو كاف منهمكان يف الصراعات الداخلية الشديدة يف تلك الفًتة.
املبحث الثالث :النشاط العسكري ملظفرالدين كوكربي كما ورد عند ابن االثري يف الكامل-:

لقد لعب مظفرالدين كوكربم دكران فعاالن يف احلركب اليت شارؾ فيها سواء كاف على الصعيد اخلارجي عد الصليبيُت
للدفاع عن البقاع االسالمية،أك على الصعيد الداخلي بسبب التنافس على السلطة بُت أمرائها كزلاكلة كل كاحد منهم م ّد
سلطتو على أكسع ادلناطق كأبعد البالد.
( )50ابن خلكاف :كفيات االعياف ،ج ،4ص.372
( )57ابن االثَت :الكامل يف التهريخ ،ج ،70ص .799
( )52ادلصدرنفسو ،ج ،70ص.349
()53ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.27
()54ادلصدر نفسو ،ج ،9ص ص ، 463 ، 462ج ،70ص ص.93 ،77 ، 7 ، 5
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فقد أبلى مظفر الدين عد القول اخلارجية بالءن مشهوران سواء يف مشاركتو للحركب الصليبية ّتانب صالح الدين،أك
اليت قادىا يف الدفاع عن حدكد الدكلة االسالمية.كقد ابن االثَت يف معر حديثو احلمالت العسكرية لصالح الدين
االيويب سنة(580ىػ7784/ـ) عد الصليبيُت لفت (حصن الكرؾ)( )55كلكنو مل يربز مظفرالدين كوكربم الذم كاف
صاحب حراف( )56حينذاؾ ،كشارؾ صالح الدين ىذه احلمالت كقوة مساندة حسبما تطرؽ اليو مصادر اترخيية(،)57يف

حُت يؤكد مشاركتو يف لفت مناطق عكا كيصفها بػ((وجرت بينهم حرب تشيب هلا مفارق السود))(.)58فقد كاف
مشاركتو يف احلركب الصليبية كقوة مساندة جليش صالح الدين أيويب تعود اىل أككارىا كلما اصلزت مهمتها على خَت
كجو(.)59كعند تطرقو اىل الف مظفرالدين مع صاحب مراغة عالء الدين( )60لقصد أذربيجاف،ألف صاحبها أيب بكر بن
البهلواف(607-587ىػ7270-7797/ـ)()67منشغل ابلشرب ليالن كهناران،قد تعر اىل هتديد من قبل احد شلالكيو شلا
اجربه على الرجوع ((بعد اف سلك الطريق الشاقة ،كادلضايق ،الصعبة،كالعقاب الشاىقة))(،)62ككل ذلك خوفان من
الطلب،كقد غفل اف من ذىب للحرب الخيشى الطلب،كقد عرؼ عنو شجاعتو كإقدامو كمهتو العالية كأبسو
الشديد(،)63ىذه من جهة ،كمن جهة اخرل فاف ماعرؼ عن بطوالتو يف احلركب الصليبية ينفي سلافتو كلكن رمبا كاف تغَت
طريقو يف العودة فطنةن منو أك حلكمة عسكرية من قائد عسكرم حيسب حساابن دقيقان يف خطواتو.كما أنو قاد
يضم عساكر إربل كادلوصل تبعان ألكامر اخلليفة كذلك عندما استولت التًت على ادلراغة كبداية
سنة(678ىػ7227/ـ) جيشان ُ
زحفهم أبجتاه البالد االسالمية كما تطرؽ اىل ذلك ابن االثَت يف الكامل(( ككصلت كتب اخلليفة كرسلو اىل ادلوصل كاىل
مظفرالدين أيمر اجلميع ابالجتماع مع عساكره مبدينة دقوقا ليمنعوا التًت ،فإهنم رمبا عدلوا عن جباؿ إربل ،لصعوبتها ،اىل
( )55حصن الكرؾ :كلمة اعجمية اسم لقلعة حصينة جدان يف طرؼ الشاـ من نواحي البلقاء .ايقوت احلموم :معجم البلداف ،مج ،4ج،7
ص.737
( )56حراف :مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة آقور كىي قصبة داير مضر بيتها كبُت الرىا يوـ كبُت الرقة يوماف كىي على طريق ادلوصل كالشاـ
كالركـ.ايقوت احلموم :معجم البلداف ،مج ،2ج ،3ص.730
( )57سبط ابن اجلوزم :مرآة الزماف ،ج ،27ص307؛()57ابن كاصل ،مجاؿ الدين دمحم بن سامل(ت697 :ىػ7307/ـ) :مفرج الكركب يف
اخبار بٍت ايوب ،قيق :مجاؿ الدين شياؿ( ،مصر7953 :ـ ) ،ج ،2ص.765
( )58ابن االثَت :الكامل يف التهريخ ،ج ،70ص.27
( )59ابن كاصل ،مفرج الكركب ،ج ،2ص.776
( )60كىوعالء الدين ارسالف بن كربة بن نصرةالدين آبو أرسالف بن أاتبك قراسنقر االمحديلي ادلراغي  ،ككاف حسن السَتة لة أفضاؿ على
العلماء كاألئمة كاىل القراء كالصوفية تويف سنة 604ىػ7208/ـ.ابن الفوطي :رلمع االداب يف رلمع االلقاب ،ج ،2ص.343
( )67للمزيد حولو ينظر :اقباؿ عباس :ات ريخ ايراف بعد االسالـ ،ترمجة :دمحم عالءالدين منصور ،مراجعة :السباعي دمحم السباعي ،القاىرة:
7989ـ ،ص.374-373
( )62ابن االثَت :الكامل ،ج ،70ص.234
()63ابن كاصل : :مفرج الكركب  ،ج ،5ص.57
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ىذه الناحية كيطرقوف العراؽ،فسار مظفرالدين من إربل يف صفر ،كسار اليهم مجع من عسكر ادلوصل ،كتبعهم
ادلتطوعة))(،)64كما كانو يف سنة(622ىػ7225/ـ) يذكر أبنو ساىم مع جالؿ الدين بن خوارزـ شاه(-677
628ىػ7237-7279/ـ) آخر ملوؾ الدكلة اخلوارزمية(628-470ىػ7237-7077/ـ)( )65يف محاية اكالد جنكيز
خاف ملك التًت الذين كقعوا يف االسر كبسبب احلماية كالكرـ معهم استطاع جالؿ الدين من السيطرة على اذربيجاف،كرجع
مظفر الدين اىل اربل ،كيصفهما ابهنما:قفلُت عظيمُت،أم ماجيمعا كحيتكرا لنفسهما كمل يسلم منهم اىل ادلوصل احد(.)66
أما بشهف قيادتو يف ادلعارؾ اليت كانت دائرة آنذاؾ بُت القول الدخلية كاليت تسببت يف اععاؼ قوة الدكلة شلا اطمع القول
االجنبية فيها .فقد كاف مظفر الدين الكوكربم احد االمراء كالقادة ادلقربُت يف جيش صالح الدين ،كقد اشار اليو بوجوب
االستيالء على ادلوصل رمبا ألمهية موقعو اجلغرايف على الرغم من رأم صالح الدين يف اف حلب كانت االىم منو(،)67كقد
رافقت ىذه احلمالت احداث مؤسفة حصلت داخل الدكلة االسالمية نفسها كبُت قادهتا كأمرائها كيبدك اف ىذا االمر
كاف شائعان آنذاؾ بدليل اف ابن االثَت يذكر بعد كفاة صالح الدين اقًتاح اخوه رلدالدين على عزالدين ااتبك أبف يتوجو
(.)68
مسرعان لألستيالء على ماكاف لصالح الدين يف سنجار كنصيبُت
كما كاف الصراعات الداخلية بُت االسرة االيوبية كالزنكية بقيادة كل من ادللك العادؿ كنورالدين زنكي(،)69كادللك
االشرؼ كعماد الدين زنكي()70من بعدىم قد لعبت دكران فعاالن يف استمالة امراء كقادة مثل مظفر الدين كوكربم اليهم
،كقد حاكؿ االخَت اف يستفيد من ىذه الصراعات اترنة(،)77كيلعب دكر الوساطة من اجل ابراـ الصل بينهم(.)72كمل تقتصر
ىذه الصراعات بُت البيواتت ادلختلفة بل اف البيت االيويب نفسو شهدت انشقاقات كصراعات داخلية،كذلك عندما اعلن
شهاب الدين غازم ادللك ادلعظم عصيانو على ادللك اشرؼ سنة(627ىػ 7224/ـ)،كحاكؿ كل جانب منهم االستفادة
من قوة كخربة قادة عسكريُت ابرزين امثاؿ مظفر الدين كوكربم من اجل استمالتهم (.)73

( )64ابن االثَت :الكامل ،ج ،70ص349
( )65للمزيد حوؿ ىذه الدكلة كملوكها ينظر :دمحم بن امحد النسوم :سَتة السلطاف جالؿ الدين منكربت  ،قيق :حافظ امحد محدم ،دار
الفكر العريب( ،مصر7953 :ـ) ،ص.77
( )66ابن االثَت :الكامل ،ج ،70ص.390
( )67ادلصدر نفسو  ،ج ،9ص.462
()68ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.727
()69ادلصدر نفسو  ،ج ،70ص.273
( )70ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.375
( )77ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.290
( )72ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.273
( )73ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.349

()217

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

كيبدك كانو نتيجة ألنشغاؿ مظفر الدين كوكربم بتلك الصراعات كاهنماؾ القوة العسكرية بلغ االمر مبظفر الدين
الكوكربم انو مل يستطيع احلفا على شلتلكاتو يف اعماؿ اربل،كذلك عندما استطاع احد ملوؾ الًتكماف يدعى سونج
قشيالوا( )74من االستيالء على قلعة سار()75ك سنة627ىػ7230/ـ،كقتل عددان كبَتان من االمراء فيها كعندما تصدل لو
مظفر الدين كوكربم كأراد اف اف يًتكو مل يتمكن منو كاعطر اىل ابراـ صل معو يًتؾ لو القلعة مبوجبو(. )76

نتائج البحث-:

عند دراستنا دلوعوع البحث توصلنا اىل النتائج اليت ضلاكؿ تلخيصها بنقاط رئيسية على الشكل التايل-:
 مبا أف ادلصدر قد مت أتليفو بتكليف من قبل صاحب ادلوصل بدرالدين لؤلؤ لذا الديكن اعتباره مصدران زلايدان ألنوالخيلو من ادليوؿ العاطفية.
 على الرغم من أتثر ادلؤلف ابدليوؿ العاطفية إال انو مل يًتدد يف تسجيل احلقائق أحياانن،ففي معر حديثو عن حوادثسنة 583ىػ7787/ـ أشاراىل أف صالح الدين أكصى ابنو االفضل إبرساؿ جزء من جيشو اىل عكا لينهبوه
كخيربوه،ككهمنا كاف ادلاؿ كاخلراب ىدفان حلركب صالح الدين خاصةن كادلسلمُت عامةن،كادللفت للنظر أنو كبعد سطر
يناقض نفسو كيذكر انو ىذه الفرقة ادلؤلفة من أكابر االمراء قد اشتبكت مع الفرنج ،كجرت بينهما حرب تشيب لو
()77
ادلفارؽ
 كما لوح ابن االثَت للتقليل من قدره أك لتشويو العالقة بينو كبُت صالح الدين عندما أشار اليو عمن حوادثسنة(606ىػ7209/ـ)عندما أرسل صاحب سنجار كلده مع مظفرالدين ليستشفعو عند صالح الدين،كقد ظن
مظفرالدين أنو لو أستشفع لو ألجابو العادؿ ألثره يف خدمتو،كلكنو خاب ظنو ألنو مل يشفعو العادؿ(،)78كلكن ىذا
يعترب من االمور العادية بُت القائد كأمرائو.
 اجلدير ابلذكر اف ابن االثَت ليس الوحيد من بُت ادلؤرخُت الذم كتب عن مساكمء مظفر الدين كوكربم،فقد أشارايقوت احلموم إليو أبنو طباع ىذا االمَت سلتلفة متضادة،فإنو كثَت الظلم،عسوؼ ابلرعية،راغب يف أخذ االمواؿ من
غَت كجهها،كىو مع ذلك على الفقراء كثَت الصدقات على الغرابء،يسَت االمواؿ اجلملة الوافرةيستفك ذلا األسارل

( )74سونج قشيالوا  :امَت تركماين ظهر سنة( 627ىػ 7230/ـ) ،امسو سونج كلقبو مشس الدين كقشيالوا اسم قبيلتو ،كاف من قطاع الطرؽ
بُت إربل كمهذا.ابن االثَت الكامل ،ج ،70ص.443
( )75سارك قلعة منيعة من اعماؿ إربل .ابن االثَت الكامل ،ج ،70ص.443
( )76ابن االثَت الكامل ،ج ،70ص.443
()77ادلصدر نفسو  ،ج ،70ص.27
( )78ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.274
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ادلسلمُت من أيدم الكفار الصليبيُت(،)79كقد نقل عنو ابن كاصل يف ذلك فعلى الرغم من كصفو ابلصفات احلميدة اال
أنو أشار أيضان اىل أنو كاف فيو ظلم كعسف كإحلاح يف استخراج االمواؿ(.)80
 كاخَتان البد من االشارة اىل اف ماظهر بُت ابن االثَت كمظفرالدين كوكربم مل يؤثر على العالقة الوثيقة بُت مدينيت إربلكادلوصل ككلما دعت احلاجة تكاتفت االايدم للوقوؼ معان كقد أشار ابن االثَت نفسو اىل مساندة ادلواصلة من اجل
مالحقة التتارالذين دخلوا إربل كقتلوا من ظفركا هبم من أىل القرل كهنبوىا(.)87كاف ماظهر بُت الشخصيتُت ماىي اال
بسبب اختالؼ الوالءات ألسرتُت حكما يف ادلنطقة كمها االسرة الزنكية كاالسرة االيوبية ،مجع بينهما فًتات سادت
فيها الود كالوائـ  ،كيف اخرل جرت بينهما ادلواجهة نتيجةن للتنافس على السلطة كطبيعة فطرية للبشر،يف حُت اف
العامل اجلغرايف فر نفسو يف ديد تلك العالقة.

املصادر واملراجع- :
أوآلً  :املصادر- :

ابن األثيػر ،علي بن دمحم(ت630 :ىػ7232 /ـ):
-7
التاريخ الباىر يف الدكلػة األاتبكية يف ادلوصل ،قيق :عبد القادر طليمات ،دار الكتب احلديثة( ،القاىرة7963 :ـ).
الكامل يف التاريخ ،قيق :عمر عبدالسالـ التدمرم ،دار الكتاب العريب( ،بَتكت2006 :ـ).
ابن الفوطي ،كماؿ الدين عبدالرزاؽ بن امحد(ت723 :ىػ7323/ـ) :رلمع االداب يف معجم االلقاب ،قيق :دمحم الكاظم،
-2
كزارت فرىنگ كارشاد اسالمی( ،طهراف7476 :ىػ).
إبن ادلستويف :شرؼ الدين ايب الربكات ادلبارؾ بن امحد اللخمي اإلربلي(ت637 :ىػ 7239/ـ)،
-3
نباىة البلد اخلامل مبن كرده من االماثل -ادلعركؼ بػ(اتريخ إربل) ،قيق :سامي السيد مخاس الصقار ،دار الرشيد للنشر( ،بغداد:
7980ـ) ،ج ،7ؽ ،7ؽ.2
اتريخ إربل ادلسمى نباىة البلد اخلامل مبن كرده من االماثل ،قيق :بشار عواد معركؼ -صالح دمحم جرار ،دار الغرب االسالمي،
(تونس2073 :ـ) ،ج.5
امحد بن امحد النسوم(كاف حيان سنة 639ىػ7247/ـ) :سَتة السلطاف جالؿ الدين منكربت  ،قيق :حافظ امحد محدم ،دار
-4
الفكر العريب( ،مصر7953 :ـ).
إبن خلكاف ،مشس الدين أمحد بن دمحم (ت687 :ى7282 /ـ) ،كفيػات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،قيق إحساف عباس ،دار
-5
صادر( ،بَتكت7978 :ـ).
ابن سباط ،محزة بن امحد بن عمر(ت926 :ىػ7920/ـ) :صدؽ االخبار ادلعركؼ بتاريخ ابن سباط ،يق :عمر عبدالسالـ
-6
التدمرم ،جركس برس( ،طرابلس7993 :ـ).

( )79معجم البلداف ،مج ،7ج ،7ص.776
( )80مفرج الكركب ،ج ،5ص.57
( )87ابن االثَت :الكامل ،ج ،70ص.450
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ابن شداد ،عزالدين دمحم بن علي ابراىيم(ت684 :ىػ7285/ـ) :االعالؽ اخلطَتة يف ذكر امراء الشاـ كاجلزيرة ،قيق :حيِت زكراي
-7
عبارة ،منشورات كزارة الثقافة السورية( ،دمشق7997 :ـ).
ابن كاصل ،مجاؿ الدين دمحم بن سامل(ت697 :ىػ7307/ـ) :مفرج الكركب يف اخبار بٍت ايوب ،قيق :مجاؿ الدين شياؿ،
-8
(مصر7953 :ـ).
ابو الفداء ،عمادالدين بن امساعيل بن دمحم(ت732 :ىػ7332/ـ) :تقومي البلداف ،قيق :رينود-ماؾ كوكُت ديسالف  ،دارالصادر،
-9
(بَتكت :د.ت).
 -70الذىيب ،مشس الدين دمحم بن أمحد بن عثماف (ت748 :ىػ 7347/ـ) :سَت أعالـ النبالء  ،مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر،
(بَتكت 7996 ،ـ).
 -77سبط ابن اجلوزم ،يوسف قزكاغلي(ت654 :ىػ 7256/ـ) مرآة الزماف يف اتريخ االعياف ،قيق :ابراىيم الزيبق ،الرسالة العادلية،
(بَتكت2073 :ـ).
 -72القلقشندم ،امحدبن علي(ت827 :ىػ7478/ـ) :صب االعشى يف صناعة اإلنشا ،قيق :دمحمحسُت مشس الدين ،دارالكتب
العلمية( ،بَتكت :د.ت).
 -73ايقوت احلموم ،شهاب الدين أبو عبد هللا(ت626 :ق7229/ـ) :معجم البلداف ،قيق :دمحم عبدالرمحن ادلرعشلي  ،دار احياء
الًتاث( ،بَتكت :د.ت).

اثنياً :املراجع- :
 -7صادؽ أمحد داكد جودة :انئب اربل كادلوصل(595–559ىػ7799-7664/ـ) ،مؤسسة الرسالة( ،عماف 7985 :ـ).
 -2عبدالقادر طليمات :مظفر الدين كوكربم أمَت إربل( ،القاىرة7964 :ـ).
 -3كي.ليسًتنج :بلداف اخلالفة الشرقية ،ترمجة بشَت فرنسيس ك كوركيس عواد ،مؤسسة الرسالة ،ط( ،2بَتكت 7985 :ـ) .
 -4زلسن دمحم حسُت :اربيل يف العهد االاتبكي ،التفسَت( ،اربيل2074 :ـ).
 -5ميسوف ذنوف عبدالرزاؽ العباجيي :ابن االثَت مؤرخان للحركب الصليبية ،دارالكتب العلمية( ،بَتكت.)2020 :

اثلثاُ :اجملالت

-7

حيدر خضَت مراد :ابن االثَت رؤية ااتبكية يف احلركب الصليبية ،رللة الباحث/كلية الًتبية كالعلوـ االنسانية/جامعة كربالء،

عدد( ،)6مج.2073 ، 7
خانزاد صباح زلي الدين :إربل كنواحيها من خالؿ اجلزء اخلامس لكتاب اتريخ إربل إلبن ادلستويف ،رللة االكادديية الكردية،
-2
العدد( ،)45سنة .2020
صهيب حازـ عبدالرزاؽ الغضنفرم :زين الدين علي كوجك انئب قلعة ادلوصل(563-539ىػ7768-7745/ـ) ،رللة آداب
-3
الرافدين ،العدد( ،)87سنة (7447ىػ2020/ـ).
دمحم جلوب فرحاف :منهجية ابن االثَت يف الكامل يف التاريخ ،رللة الفكر العريب ادلعاصر( ،لبناف7987 :ـ) ،عدد ،72ص-749
-4
.758
ميسوف ذنوف العباجيي :الطبعات االكربية لكتاب الكامل يف التهريخ إلبن االثَت(ت630 :ىػ7232/ـ) طبعة تورينربغ منوذجان ،رللة
-5
دراسات موصلية ،العدد ( ،)43ربيع االكؿ 7435ىػ2074/ـ ،ص.774-737
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