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 مقدمة
وأسماء القرى في  ،سنبحث في هذا الفصل في معاني أسماء أهم المواقع الجغرافية

واعتمدنا في تحقيق بحثنا هذا على معـارف كبـار السـن،    . عفرين/منطقة جبل الكرد
اجتهادنا الشخصي، إضافة إلى المصادر الكتابية في هذا على والمهتمين بهذه األمور، و

 . المجال

وتجمع سكاني مما نراها رية ق سنذكر معلومات مختصرة عن كلإضافة إلى ذلك، 
 .الزمة ومفيدة في هذا المجال
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 البحث األول

 

 

 المعالم الجغرافية أهم أسماء

 

ومعانيها وأصولها  الجغرافية ن نذكر أسماء بعض أهم المعالمفي البداية رأينا أ
 :اللغوية والتاريخية

 

 كرد داغ –األكراد .ج –جبل الكرد 

Çiyayê Kurmênc 
ن أرجاءه، وهي تسمية قديمة يأخذ جبل الكرد اسمه من المجموعة القومية التي تقط

لحق التجاري الفرنسـي  للم)) ذكرياتي عن بالد ألف ليلة وليلة((وجاء في كتاب  .للجبل
م مهنتـي فـي اسـتيراد    أنه وبحك": ما يلي، /1556-1548/في حلب ما بين سنوات 

تسـمية   أن أي". فر إلى كلس وعنتاب واعزاز وجبل األكراد وما إليهاالحرير كنت أسا

ذكـر القنصـل    كمـا . )١(كانت معروفة منذ ذلك التاريخ على األقـل  "باألكراد"الجبل 

في أوائل القـرن التاسـع   األسم بهذه الصيغة  )٢(سطنطين بازيليالروسي في بيروت ق
 . عشر

جبـل  " حاليـاً  يسـميه األكـراد  و. والنعرف للجبل والمنطقة تسمية أخرى غيرها
كما يطلق على . اسم إحدى لهجات اللغة الكردية: ، والكرمانجÇi.Kurmênc "الكرمانج

أو الذين يمتهنون الزراعـة   كل كردي ليس له عشيرة، أو ال يعيش في منطقة عشيرته،

                                                 
موسوعة حلب المقارنة، /، المصدر1655هذا الكتاب مطبوع في مدينة ليون الفرنسية سنة  - ١

 .240ص  -الجزء الثالث -خيرالدين األسدي
، حول أحداث نهايـة احـتالل   182، صم1884-1809جاء في كتاب قسطنطين بازيلي  - ٢

لسلطان العثمانية، بتحريض من ا(( :الكرد ما يلي.إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا لمناطق ج
، وهذا يـدل  ))…الكرد وكافرداغ نحو ممتلكات القوات المصرية.نزلت جماعات كثيرة من ج

 .على أن هذا االسم كان متداوال منذ أوائل القرن التاسع عشر على األقل
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وال يرتحلون مع قطعان مواشيهم إلى المراعي الجبلية فـي   ،ويستقرون في قرى ثابتة
 . فصول الرعي

 Kur: مؤلفة مـن كلمتـين   "كرمانج"الدينية اإليزيدية فتقول بأن كلمة  ةأما الروايت
، وهو لقب للنبي "الولد الطاهر، المختار، الفاخر"، أي "الفاخر، الطاهر" manc، و"الولد"
 .ويعتبرونه جدهم األول "شيث بن آدم"

مـذكور  " كورمانج"ستاذ التاريخ في جامعة أربيل، أن اسم أجميل رشيد .د ويقول
ويشار بـه إلـى   ". كوردماد"في النصوص التاريخية في فترة ما قبل الميالد على شكل 

لفظـت بشـكل   و ، ثم ادمجت الكلمتان مـع الـزمن  "ماد"من شعب " كورد"قبائل باسم 
 ". كرمانج"

، "جبـل الكـرد  "أي  "كرد داغ"وترجم االسم في فترة الحكم العثماني إلى التركية 
 .واستخدم بتلك الصيغة في الوثائق العثمانية الرسمية

بعد الحرب العالمية األولى واحتالل القوات الفرنسية لسوريا، قسمت منطقة جبل و
ا، وجنوبي احتفظ به الفرنسيون، وبقيت تسمية شمالي ضم إلى تركي: األكراد إلى قسمين

وحتى نهاية العقد األول من استقالل  ،في التداول الرسمي في العهد الفرنسي "كرد داغ"
 . "الكردجبل جبل األكراد أو "ثم ترجم من قبل السلطات إلى العربية وأصبح . سوريا

لمنطقـة،  وفي سنوات الوحدة بين مصر وسوريا أزيل اسم األكـراد مـن اسـم ا   
جبـل  "ولكن بقي اسم . وذلك على اسم النهر والمدينة عفريننطقة موأصبحت تعرف ب

 .كتسمية جغرافية متداوالً في الكتب المدرسية وغيرها "الكرد

وفي سبعينات القرن العشرين، قامت الدولة بتعريب األسماء في المناطق الكردية، 
 ، علماً أنه يبعـد عـن  "بل حلـبج"عليه اسم  تاسم الكرد من الجبل، وأطلق تأسقطو

والمرتفع  الجبلي األقرب إلى مدينة حلب من جهة الشمال  ،كم60أكثر من  مدينة حلب
 ).حالياً حلب(يفصل مدينة حلب عن جبل الكرد وهو  ،هو جبل ليلون أو سمعان

 Deşta Cûmêسهل جومه  

ل العمق نحو الكرد، ويعتبر امتداداً فرعيا لسه.اسم سهل واسع في منطقة ج ،جومه
كم، ويعتبر 35يعبره نهر عفرين من شماله إلى جنوبه بطول أكثر من . الشمال الشرقي

 . من مناطق االستيطان القديمة جداً والدائمة في منطقة الشرق األدنى

، في عدد من المصادر التاريخية التي أرخت لعهـود  "جوم أو جومه"وقد ورد اسم 
 : من أبرزهاوما بعد الميالد، 
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 633في تاريخ يعود إلى عام  "الجومه"اسم كر المؤرخ البطريرك ميخائيل الكبير ذ
/  كتـاب وجاء في . /20– 19ص –مقاالت في اآلثار السورية  –األب بولس يتيم / ،للميالد

عـام   "جومه"أن خيول أبي عبيدة الجراح فتحت قرى ، /154فتوح البلدان، للبالذري، ص
. )١( "تقسيم إداري إسـالمي " الجومه، بأنها كانت كورة كما ذكر ابن شداد. ميالدي 637

 . /230ص –شرفنامه /  ،م1596سنة  "جوم"فذكر اسم خان البدليسي أما شرف

صادفناه في  "جوم"أو  "جومه"وعلى ضوء ما ورد أعاله، يكون أقدم ذكر السم 
 . ميالدية 633يعود إلى سنة  ،المصادر التاريخية

 : "جومه"كلمة حول معنى و

أمـا  . )٢(جمعهـا  "جومه"تعني الكأس و "جام"جاء في المعجم الوسيط العربي، أن 
أن جوم أو جومـا  : قاالً فقد كتب نقال عن األب شلحت /374، ص6ج/خيرالدين األسدي 

ويقول عبداهللا الحلو بـأن جومـه اسـم    . في اآلرامية بمعنى جزار أو حالق أو حجام
لتعبير عن بعض أنـواع الحبـوب كـالبقول    ، وهي كلمة تستخدم ل"جوما"سرياني من 

 ...والترمس

بالمعاني التي ذكرت آنفاً، بعيدة عـن أن تكـون   " جوم"أما نحن فإننا نعتقد أن اسم 
ونرى بأنها فُسرتْ باسلوب المقاربـة اللغويـة لـيس إال،    . اسما جغرافياً لمنطقة سهلية

اللغة الواحدة إطاروفي  ،سرينفَولذلك جاءت المعاني متباينة لدى هؤالء الم . 

 : على النحو التالي" جومه"في الكردية، يمكننا أن نبحث عن معنى اسم ف

وكـل مـادة   . "Tê de cûm bû"حينما ينغرز شيء صلب في مادة طرية يقال له 
 ومگ  "كمـا أن كلمـة   . Dibe cûmikطرية قابلة للتشكل يقال لها ولعملية التشـكيل  

Gom" فيقال أيضاًخفض تعني الحفرة والمكان المن ، :Ev cih gom e،  هذا المكان "أي
 . Cûmو  Comهو نفسه  Gomو  "منخفض

مما ذكر أعاله، يمكننا أن نالحظ وجود توافق بين شكل سهل جومه مـن حيـث   
في اللغة الكرديـة، فهـو   " جومه"وبين معنى االسم  ،التضاريس والخصائص الجغرافية

نخفاض بالنسبة للمرتفعات الجبلية المحيطة بـه،  سهل انهدامي المنشأ، وغائر، وكثير اال
. وال يتجاوز ارتفاعه عن سطح البحر في قسمه الجنوبي الغربي بضع عشرات األمتار

وبسبب الفيضانات الكبيرة لنهر عفرين، ووجود الكثير من الينابيع في أرجاء السـهل،  
أرجائها معظم أيـام   تبقى في الكثير من كثيرة تتشكل فيه أماكن موحلة ومستنقعيةكانت 

                                                 
 .131ص –الدر المنتخب  –ابن الشحنة  - ١
 .زجاج، وليست كلمة عربيةفارسية لل  –هو في األصل تسمية كردية  Cam "جام"والـ  - ٢
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تتناسب تماما من حيـث   ،وهكذا، فإننا نعتقد أن الخصائص الطبيعية لسهل جومه. السنة
 ".جومه"أو " جوم"المعنى في اللغة الكردية مع كلمة 

 Çiyayê Lêlûnجبل ليلون 

نسبة إلى مار سمعان العمودي وكنيسته  ،"سمعان"االسم الرسمي الحالي للجبل هو 
وقد ذكر البالذري اسم هذا الجبل وكتبه على . النهاية الجنوبية للجبل الواقعة في أقصى

أما . /304، ص2القسم/ "ليلون"أما ياقوت الحموي فقد كتبه على شكل . "لولون"شكل 
، "ليلون"ويسميه األكراد جبل  .عبداهللا الحلو فيقول أن االسم هو تصغير آرامي من الليل

 فما هو أصل هذا االسم؟

تعنـى   Lûlan، أن لـوالن  "ليلـون "حول معنى كلمة  /كردستان/ س جاء في قامو
هندوأوربية  –التينية  -كلمة فرنسية  lalune  "لولون"كما أن". التواء أو الشكل الهاللي"

تعني الهالل أو القمر وهالله، ومن المعروف أن هذه المنطقة قد حكمت من قبل شعوب 
ال يزالـون  ومن بينهم الكرد الذين  ،طويلةذات أصول هندو أوربية واستوطنتها لعهود 

علـى   "لولون أو ليلـون "ونعتقد أن هؤالء أطلقوا اسم . يقطنون أرجاءه حتى أيامنا هذه
وهو اسم يعبر بشكل مناسـب  . ة لتضاريسه الهاللية الشكلزرغرافية باالجبل كصفة ج

سـي أو  حيث من المعروف لجبل ليلون شـكل قو . للجبلالهاللي عن الشكل الجغرافي 
هاللي، وهو بشكله وصخوره البيضاء يشبه هالالً يحيط بسهل جومـه مـن الشـرق    

 . والجنوب

 Çiyayê Hawarêجبل هاوار 

فـي  اسمه جميل بحري كنة  كتبمن مرتفعات جبل الكرد، و مشهورهاوار جبل 
أخذ االسم مـن مصـادر   قد ، و"الحوار"على شكل جبل  – …المظالم الفرنسية –كتابه 

ومن المعروف أنه اليوجد أي أثر للحوار أو الصخور الحوارية في هـذا  . ةعربية قديم
 . بهالجبل ليتم تسميته 

من الكلمة الكرديـة   فهو، Hawar "هاوار"أما االسم بصيغته المعروفة والمتداولة 
، وهذا يالئـم الطبيعـة الجغرافيـة    "النجدة واالستغاثة والتنبيه للمخاطر"بمعني " هاوار"

 . الشديدة للجبل وعورته

صلة بالهوريين أسالف األكراد القدماء، " هاوار"كما أنه ليس بعيداً أن يكون السم 
يـأتي فـي   ف ،في اسم ذلك الشـعب " ح " يتم استبدال حرف الهاء بالحرف  أيضاًوهنا 

 …" الحوريين"المصادر العربية القديمة على شكل 
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  Nebî Hûrî نبي هوري

 عفرين منطقة من الشرقية الشمالية الزاوية أقصى في "هوري نبي" مدينة أطالل تقع

 ةتركيال حدودال عن كم2 مسافة وتبعد .كم10 نحو بلبل بلدة وبين وبينها كم،45 مسافة على
  .الشمال في

 فهـو  .تسـميات  عـدة ب الطويل تاريخه عبر والكبير الهام األثرى الموقع هذا عرف

 االسـم ب قديما وعرف ،هوري نبي قلعة أو هوري، وقلعة ،"هوري نبي" بـ حالياً يعرف

 القديسـين  مدينـة  أي " HAGIOPLIS بولس آجيا" سميت كما ،"سيروس" للمدينة اليوناني

 اسمها كتبوا فقد المسلمون المؤرخون أما .قبريهما حول كنيسة وبنيت ودميانوس، كوزما

 فـي  "C" الالتينـي  الحـرف  نطق الختالف نظرا "كورش" أحياناًو ،"قورش " شكل على

 ".شيخورز أو خورز " بـ سابقة مرحلة في األكراد وسماها .العربيين واللفظ الكتابة

 أحد "حنان بن أوريا " اسم إلى يعود بأنه :تقول معروفة دينية رواية "هوري" لالسمو

 م.ق األول األلـف  في الموقع ذلك في أحداثها جرت معركة في قتل وقد ،داوود النبي قادة
 الـدر / الديني، األدب في معروفة أوريا زوجة مع داوود النبي ةقص وأحداث ،هناك ودفن

 لـبعض  داوود لملـك ل خضـعت  حلب مناطق أن المعروف منو .)١(/225 ص المنتخب،

 سـياق  فـي  البابليين يد على حكمه انتهىو … الميالد قبل األولى األلف بداية في الوقت

  .الميدي البابلي التحالف

 تـاريخ  وله وطوروس، زاغروس جبال سكن قديم جبلي شعب اسم "هوري" أن كما

 وأسـس  .م.ق الثانيـة  األلف وكل الثالثة، األلف نصف يغطي األدنى الشرق في معروف

 كامـل  حكمـت و ،الميالد م.ق الثانية األلف أواسط في الكبيرة الميتاهورية اإلمبراطورية

 جبل في والتزال .الكردي للشعب قديم سلف وهو .القديم األدنى الشرق من الشمالي القسم

 قريـة  قـرب  الهـوريين  وخرائب كهوف :مثل هوري، اسم تحمل أخرى مواقع األكراد

  .هوري اسم من القريب "هاوار" وجبل جويق،

 الفارسـي  الملـك  السم يوناني لفظ انه المصادر بعض فتقول سيروس االسم حولو

 أنـه  فيقول السوري، يالجغراف المعجم أما .أيامه إلى المدينة وجود يعود وربما ،"كورش"

 مؤسـس  "نيكاتور سلوقس" اليوناني القائد بناها قدو ،مكدونيا في سيرهوس مدينة اسم من

  .الشرق في السلوقية اليونانية الدولة

                                                 
، أحب زوجة قائده أوريا، فأرسله إلى القتال فـي  "داوود " ن النبي أدينية الرواية التقول  -  ١

وهناك من يرى أن هذه روايـة مغرضـة، ألنهـا    . تلك الجهات، لكي يأخذ زوجته بعد مقتله
 .تناقض عصمة األنبياء
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 ،"أهورامزدا" الزردشتي اإلله اسم من محور شكل هو هوري بأن :يقول رأي وهناك
 .؟"أهورامزدا اإلله" مالًكا االسم فيكون ،"نبو" الرافدي اإلله من هو "نبي"و

 

 Circimجرجم 

ينتهـي   وهو، Xastiyaجرجم، هو اسم للقسم الجنوبي واألخير من وادي خاستيان 
وقد ورد اسم جـرجم فـي بعـض المصـادر     . بين قريتي مروانية الفوقانية والتحتانية

 . التاريخية القديمة

ـ   : ((فقد ذكر البالذري في فتوح البلدان ع علـى جبـل   إن الجرجومـة مدينـة تق
وبسـبب تعـاطف   . ميالديـة  637واستولى عليها أبو عبيده الجراح عـام   …)١(اللكام

الجراجمة النصارى مع البيزنطيين، وجه إليهم الخليفة األموي الوليد بن عبد الملك أخاه 
وأسكنهم جبـل الحـوار، وسـنح     ،مسلمة بن عبد الملك، فخرب مدينتهم، وأنزل أهلها

وكما هو معروف فإن جبـل  )). …)٢(صار بعضهم في حمصاللولون وعمق تيزين، و
. الحاليـة  عفـرين نطقـة  مهما جبالن في ) جبل ليلون(وسنح اللولون ) هاوار(الحوار 

  Meraşش الحالية ا، هي مدينة مر"جورجوم أو كوركوم"ويتفق الباحثون على أن مدينة 
، وكان سكانها في )٣(م.في أوائل األلف األول ق "حثية"في تركيا، وكانت مركزاً لمملكة 

على الجهة الشرقية من  ويوجد .زمن الغزوات اإلسالمية من الحثيين وديانتهم المسيحية
هيكچه أطالل قديمة، قد تكون إحدى األماكن التي أنـزل فيهـا   .ق مقابل وادي جرجم

 . وسمي الوادي باسمهم "الحثيون"هؤالء الجراجمة 

رجومـة، بأنـه اسـم سـرياني بمعنـى      ، فيقول عن ج/191ص/أما عبداهللا الحلو 
 .، وهذا غير دقيق كما رأينا آنفاً"الخرنوب"

واسـم مـدينتهم    الحثييـون  من المؤكد إذاً أن التسمية من اسم قـوم الجراجمـة  ف
 ). مراش -جرجومه(

 

 

                                                 
 . جبل اللكام، قسم من جبال طوروس - ١
الحالي، وسنح اللولون هو  Hawarهو جبل هاوار  :جبل الحوار –166ص  –ذري البال - ٢

 .عفريننطقة جبل ليلون، وهما من جبال م
السيد صبحي .  157ص –موجز في تاريخ سوريا القديم  –حرب فرزات . م. د: راجع  - ٣

 . 40، ص1تاريخ حلب ج –صواف 
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 Deşta Baliyaسهل باليا  

ارتفاعه عن سـطح  و هكتاراً،50مساحته نحو  بلغتتقع بلدة راجو وسط سهل باليا، 
واالعتقاد السائد لدى عامـة النـاس أن   . محاط بالمرتفعات الجبليةهو و ،م550لبحر ا
 "بيـل "إال أن الصحيح أنه اسم كردي من كلمة . "العسل Bal بال"، من تركياسم " باليا"

Bêl بال"بالكرمانجية الشمالية، و" Bal    بالكرمانجية الجنوبية، وهما يدالن على صـفة
، ويتفق هذا االسم مع الصفات الجغرافية للسهل /…ٍل، مرتفععا/جغرافية واحدة بمعنى 

 ،"السـهل المرتفـع  "كرديا بمعنى " باليا"وبذلك يكون أصل اسم سهل . وموقعه المرتفع
 ."العسل"بمعنى  تركياًوليس 

 Meydan ميدان

 meydanaوميدان أكبس وسهل ميدانا  Meydanaوميدانيات   Meydankêميدانكى
Deşta  يقول األسـدي  ) ميدان(عن معنى اسم و. عفريننطقة ميتكرر في ، ميدان اسم

، أن االسم عربي األصل دون أي شرح لغـوي، إال  /238، ص7ج /في موسوعة حلب 
بمعنـى   "مـي ": الرأي القائل بأصله الفارسي، ويفصله على هذا النحو أيضاًأنه يورد 
 . وهو ظرف مكان "دان"الشراب و

 Meyمـه ي  : يتألف من مقطعينو ،م كردي واضحاس "ميدان"ولكن الصحيح أن 
أمـا  . بمعنى إعطـاء أو وجبـة   Dan "بمعنى الغنم، و دان Mî "مي"بمعنى الخمرة أو 

فـي   Gehمن الالحقـة  تحريف فهو   Meydankêفي اسم ميدانكى  kê-المقطع األخير
شـرب   أو مكان ساحة"معنى الوبذلك يكون . اللغة الكردية وهي عالمة لظرف المكان

صيغته الكرديـة  على مرجح، وال غبار الواألخير هو  "ساحة إطعام الماشية"أو  "الخمر
 .في الحالتين

 Kaniya Dirûmiyêنبع دروميه  

وحول أصـل االسـم   . نبع معروف يقع في أقصى الزاوية الغربية من سهل كتخ
في الكردية، حيث كانـت ميـاه    "صندويش" Dirûmيقول المسنون انه مأخوذ من كلمة 

فيها قسطل يتدفق منها الماء بقوة، فشبهها األهالي  ،لنبع تتجمع في بركة مبنية بالحجرا
 .وسموها بها Dirûmبصندويش 
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 Ziravkêزراڤكي 

وهنـاك  ". رفيع"زراڤكي، اسم واد وجدول ماء معروف، وهو في الكردية بمعنى 
ولكـن  . ڤكـي من يعتقد أن االسم يعبر عن المجرى الطويل والرفيع نسبيا لجدول زرا

إلـى عشـيرة    وهي تنتمي ،تسمى زراڤكيوفي بلدة معبطلي عائلة اسم الصحيح، أنه 
تمتلـك حقـوال واسـعة    هذه العائلة كردية من قبيلة رشوان تحمل نفس االسم، وكانت 

 ".زراڤكي"بجوار ذلك الجدول، فسمي الجدول باسم العائلة 

 Çi. Parsêجبل پارسي 

 في الكردية تعني Parsكلمة و. كم5ة اعزاز بنحو يقع هذا الجبل شمالي غربي مدين
 بأن قبلنا إذاو .)١(الطرف أو الطرفيالقديمة بمعنى  اللغة الميديةكما أنها في  ،)ةالشحاد(

 األولى دولتهم وعرفت ،الفرس أو فرث، أو "الپارس" باسم صلة پارسي جبل السم يكون

 .مدنيين أم كانوا جنودا الپارس هؤالءل مقرا ما زمن في الجبل هذا كان فلربما باألخمينية،
الموجود على قمته، ويباركه أتباع ) پارسه خاتون(باسم مزار  حالياًويعرف الجبل 
 . الديانة اإليزيدية

بمعنى  Parse: هو اسم علم مؤنث يتألف من كلمتينف ،اسم المزار بشكله الحاليأما 
السـيدة  : هـو  لالسمالكامل ي الكرديكون المعنى و، "سيدة"بمعنى  Xatûnو " الشحادة"

، الحاجـة والشحادة في العرف الشعبي ال تعبر دائما عـن   .الشحادة أو السيدة المنعزلة
 .اهللا منفالضير إن لجأت سيدة إلى الشحادة إكراماً ألمر جليل، أو تقربا 

وبجبـل  : ((97-96ص الدر المنتخبكتاب جاء في قد ، )المزار( عن هذا الموقعو
وقيل أن مشهد برصايا . أعزاز قبر برصيصا ومقام داود عليه السالمبرصايا من عمل 

هـو موضـع مقـام داود    و، يهاأعزاز في الجبل المطل عل حيةنا بأرض كفرشعيا من
 .موغلة في القديم اًفلالسم إذاً جذور )).ومعبده

 

 

 
                                                 

انبي أو الذي في األطراف، وكان يطلق كلمة ميدية تعني الطرفي أو الج :Pars) ارسپ( -  ١
على الشعب المسمى حالياً فارسي، كونه كان يعيش على األطراف الشـرقية لإلمبراطوريـة   

 ،]14وهيبة شـوكت، رام للطبـاع، دمشـق، ص   .كتاب ميديا، دياكونوف، ترجمة د[الميدية 
 وقـد  ).المؤلف(أي أضالع الصدر، ألنها تحيط بالصدر ) ارسوپ(الكلمة الكردية  هاوجاءت من

 .القلعة بناء تاريخ معرفة في فائدة اللغوية، المعلومات لهذه ذكرنا في يكون
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 Çi.Qaziqli  جبل قازقلي

يبعد عن . بل الكردنوبية الغربية من مرتفعات ججهو جبل حراجي من النهايات ال
ويعتقـد  أن  . يوجد على قمته مزار يسمى مزار قازقلي. كم8بلدة جنديرس شماال بنحو 

التركيـة والكرديـة   في  Qaziq "قازق" والكلمة. الجبل قد استمد اسمه من ذلك المزار
يصـبح  فالحقة تركية بمعنى العائدية أو صـاحب الشـيء،    Liو  ،العمود هي بمعنى

والعموديون كانوا جماعة من الرهبان المسـيحيين يتعبـدون    ."عموديلا"المعنى كامالً 
كان أسـلوب  و. ، وأولهم سمعان العموديواألشجار والصخور وتجاويفها على األعمدة

 قديمـة القرن الخامس عشر الميالدي، وهناك أثار  حتىالعبادة هذا موجوداً في المنطقة 
 واسم الجبـل،  اسمهوأن يكون للمزار  الغالب لرأيوا. قازقلي ومقبرة قديمة حول مزار

 .هناكدفن ثم عالقة براهب كان يتعبد على عموده 

 

 Çi.Ĥeştiya جبل حشْتيا

وتقول . الكرد التي تحاذي سهل جومه.هي المرتفعات الجبلية الجنوبية من ج
، وقد "جاللي"الرواية الشعبية حول اسم هذا الجبل، بانه اسم عشيرة من القبيلة الكردية 

 . ت عائالت من تلك العشيرة في بعض أرجاء الجبل وسمي الجبل بهاسكن

، جاء في كتاب الكرديةفي  "ثمانين"وهي بمعنى  Heştiyaتيا  شْتيا أو هشْحوعن اسم 
جبل جودي، وهي مدينة  يتقع شمالرية ق بأنها، /17يوسف ص. ع –الدولة الدوستكية /

، ومن المحتمل أنها كانت عاصمة "دمن أسالف األكرا"قديمة من مدن شعب كوردوئين 
والمشهور في التاريخ اإلسالمي، أن نوح . م.قفي األلف الثالثة " كوتي ونايري"شعب 

 . كان معه ثمانون شخصاًوهذه بعد انحسار الطوفان، " ثمانين"، بنى بلدة "عليه السالم"
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 ثانيالبحث ال
 

 

 

  القرى والتجمعات السكنية 

 وتسمياتها
 

 /360/أسـماء   1980لعام  عفريننطقة مة لالتقسيمات اإلدارية الرسميجاءت في 
. مهجـورة أربع وعشرون منها أسـماء لمواقـع وقـرى    . ا وقرية وتجمعا سكنياموقع

عفـرين، جنـديرس،    -المركز.نا: نواح إدارية، هي لى سبعع التقسيماتتلك  وزعتتو
هـي مدينـة   للمنطقـة  داري اإلمركـز  الو. بلبلشيخ الحديد، راجو، معبطلي، شران، 

  .]21المصور[، عفرين

: عفـرين  -المركز :على الشكل التالي هيف، حيةناالمأهولة في كل  القرى أما عدد
 65: راجـو . ريةق 42:معبطلي. ريةق 18: شيخ الحديد .ريةق 56: جنديرس. ريةق 64
 .فعليـا  جمعـا سـكانيا  ت 338 هـو  المجموعو. ريةق 44: شران. ريةق 49:بلبل. ريةق
 م تـدون بعـد فـي جـداول    ل سيسأنحو خمس تجمعات سكنية حديثة الت يهاإل تضافو

 .حيةناللمنطقة، وسيرد ذكرها ضمن تقسيمات كل  التقسيمات اإلدارية
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طریق   - - .نا حدود+.  -+  -+  -حدود منطقة + + +. حدود دولیة 
 1/400000: المقیاس.    نھر              ====.  معبدة 

 

 ونواحیھا عفرین.م -21-المصور
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 عات السكنيةمأسماء التج

 
السكنية  الحقيقة إذا قلنا أن الغالبية العظمى من أسماء القرى والتجمعات خالفالن

هي كردية األصل والمعنى؛ فمنها ما هو اسم مؤسس القرية،  عفريننطفة مفي 
أو أحد  ،وبعضها أسماء لعشائر كردية، وأخرى اسم للموقع الذي أقيمت عليه القرية

والقلة القليلة الباقية منها هي إما تركية، أو عربية، أو ذات . إلخ… صفاته الجغرافية
 .نىمعالو أو غامضة األصليونانية،  -سريانية  –جذور آرامية 

 :فئات، هيثالثة إلى  عفريننطقة مالتجعات السكنية في  سماءتقسم أو

  .األسماء القديمة المتداولة شعبيا -
 في العهد العثماني رسمية األسماء ال -
 .في العهد الفرنسيرسمية األسماء ال -
 .في التقسيمات اإلدارية الحديثة في سوريارسمية األسماء ال -

 :المتداولة شعبيا القديمة األسماء .1

 بأسمائها القديمة المعروفة بها، وهي شعبياتعرف القرى والتجعات السكنية للمنطقة 
ويمكن تصنيف تلك األسماء القديمة علـى ضـوء    .بألفاظها األصليةالمتداولة  األسماء

 : طريقة اللفظ وشكل الكتابة على النحو التالي

هو  a، والحرف وهي تشكل معظم األسماء:  a تيالصوحرف التنتهي بأسماء  –1
عالمة اإلمالة في جمع األسماء فـي  هي  an ، و"an- ، آن" المقطع األول منالحرف 

وحيداً في آخر  a، فبقي حرف "n ، ن"حرف الة يالعامفي سقط منها الكردية، وقد  ةاللغ
ـ   Xilalkan و  Zerka زركـا أصبح  Zerkan زركان :ةمثلأ. االسم ان أصـبح  خاللك

Xilalka وهكذا… خاللكا . 

وترنـده   ،القريـة   Gundكلمة مثل  :" Ifاف " و"  ndند "أسماء تنتهي بـ  – 2
Turnd،  وتللفTilif . والمقطعانnd،  if القديمـة  اللغـة الحثيـة   مـن الحقتان هما 

 . الجغرافية التسمياتان في خدمتست

مصـدران   هـذا المقطـع  لو .عددها سـبعة و"  Baبا،  "أسماء تبدأ بالمقطع  – 3
 :واستعماالن
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، وهو من األسـماء الطبوغرافيـة الشـائعة، ويعـود     )بي، بـ، با(شكل ب: األول
عنـي بيـت أو   تواستعمالها ألوقات مبكرة، إذ تظهر في األكادية والكنعانية واآلرامية، 

 . وهكذا… دار بليت هو بمعنى مثالً بابليت .ق فيكون اسم ،دار

 هذا المعنى يكـون اسـم   وبموجب". و هواءأعند " الكرديةفي  وتعني Ba: الثاني
عني الحـاد أو  يو Sotعني هواء، وسوت يو Ba: مؤلف من مقطعين، األول باسوطه.ق

الجغرافـي  موقع باسوطه و، "الريح الحادة الحارقة"باسوطه بمعنى اسم كون يالحارق، ف
 .التسميةهذه  يناسب المفتوح من الشمال

شخص أو ما يلحق بها عادة اسم وعددها خمسة،  :"سطلق"أسماء تحوي لفظة  -4
 : وحول معنى كلمة قسطل. لخإ …كيشك، مثل قسطل علي جندو وقسطل شابه

، وفي لغـة أهـل   "الغبار الساطع"في لغة أهل العرب  ((يقول ياقوت الحموي أنه 
بلوط  الشاه"، وفي لغة أهل المغرب "الموضع الذي تفترق منه الماء"الشام أي السريانية 

 . "))الذي يؤكل

، فيقول بأن لفظة قسطل دخلت الـبالد السـورية عبـر    /448ص/أما عبداهللا الحلو 
وتعنـي األنانبيـب    ،Castellumكاسـتيلون   اآلرامية، وهي في اليونانيـة والالتينيـة  

 . المستعملة في جر المياه

ركة ماء تشير إلى ينبوع ماء جار عليه ب ،وكلمة القسطل بمدلولها الكردي المحلي
ـ  ...من مكان آخر) قساطل(وتصل تلك المياه إلى ذلك الموقع عبر بواري  بهـذه   يوه

 .الصفات تشبه المعنى الالتيني للكلمة

ويستخدمها بعض األكراد بدالً  …ستة هاعدد :العربية "تل "أسماء تبدأ بكلمة  – 5
 … ، تليالقتل حمو: ، مثلGirالكردية  مرادفتهاعن 

وهـي  .. .مثل حسن ديرا ودوديري …عددها ستة  :"دير" ة أسماء تحوي كلم -6
أمـا   .هم عادة ما يسمون الخرائب األثرية القديمة بالقلعة أو الديرف ،األكراد تسمياتمن 

  .يطلق على مكان سكن الرهبانوكلمة دير فيعتقد أنه سرياني 

 ،ريـة ق تعنـي ، أنهـا  ]6ص -األصول السريانية[ جاء في كتاب: "كفر" كلمة – 7
فيد أصال في التغطية واالختفـاء، وسـميت   ي سريانيلغوي  ضيعة، دسكرة، وهو جذر

ـ كفر  :مثل ،ثمانية في المنطقة وعددها .ألنها حصن ومالذ ومخبأ "كفر"القرية  فرة، س
 . ..بطرةكفردلي، كفر
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، Burgus "بورجـوس "وهي كلمة يونانية مـن   …خمسةعددها  :Birc برج -8
 .عربية والكردية بمعنى قلعة عالية، أو تحصينا للمراقبة والدفاعانتقلت إلى السريانية وال

قـرى  ناك سـبعة  ، وهأيضاًكلمة موجودة في اللغة الكردية : راب، أو خربةخ -9
 .تسمى بها، وهي بمعنى البناء القديم المهدم

سماء القرى والتجمعات السكنية هي أسماء مؤنثة في اللغة الكردية، ويعرب أ -10
د المؤنث بإضافة عالمة إمالة االسم المفرد المؤنـث إلـى نهايتـه، وهـي     االسم المفر

 الخالـدي الشـعب   ، وهذه الصفة من خصائص لغة,Bilbilê  Kîmarêمثل ، êالحرف 
 .)١()أسالف األكراد من(

  ةالعثماني تايسمتال .2

، كما قاموا بترجمـة  لتتوافق مع لغتهمإلى األسماء العثمانيون لواحق لغوية أضاف 
 . بأسماء تركية أخرىبدلوا وألسماء األصلية للقرى، ا بعض

 : التتريك –

  Gundî Mezin، مثـل مباشـرة  إلى التركيـة  ةالكردي ترجمت بعض األسماء من
وعـدد  . اليتيمة" اوكسوزلي"أصبح   Sêwiyaو .أي الجماعة الكبيرة" بيوك أوبه"أصبح 

 اسم جبـل األكـراد   ، إضافة إلى ريةق ةعشر ةخمسهي القرى التي ترجمت أسماؤها 
Çiyayê Kurmênc  ،تعني الجبل بالتركية"  اغد "، و"كرد داغ  "الذي أصبح ذاته. 

 : اللواحق التركية –

 :أضيفت إلى نهاية السماء، وهي

- Li :  هوبكـان  - تعريف االنتماء، مثـل هوبكـا  تفيد في Hopka ،  صـارت
 .وهكذا … Hopkanliهوبكانلي 

 . Qudeقوده .ق أي" كوىقوده " :لمثرية، ق بمعنى:  Koy- كوى -

، وتضاف عادة إلى "أو فروع في النسب أوالد أو أبناء" ىمعنب: ûşaĝi- أوشاغي  -
، "نازي أوالد"أي " أوشاغيناز "مثل  ،األوائل االقرية أو أحد سكان ،لقريةااسم مؤسس 

 . ، وهو اسم مؤسسة القرية"دالل"بمعنى  اسم علم مؤنثهو  )ناز(و 

                                                 
فهي خالدية  enî- أما الالحقة. كوتية األصل   pî-والالحقة. هورية األصل  hî-الالحقة و - ١

والخالدي ب الهوري والكوتي والشعوتلك . 24-10-9خليل جندي، ص .د. "اورارتو"األصل 
 .ف األكرادمن أسال
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 ". يكد "أي جماعة  ،"سي أوبهيك د "مثل  ،وتعني جماعة: obe-أوبه  -

 لر شيخ" ،Gundî Şêxرية ق ا فيكم، عالمة الجمع في اللغة التركية:  ler-لر  - 
 . أي جماعة الشيوخ" أوبه سى

فـي   الكرد.أسماء التجمعات السكنية في ج الكثير منوقد أضيفت هذه اللواحق إلى 
 . ةتركيلغوية  مسحة ، فأضفت عليها العهد العثماني

 الفرنسي  فترة االنتداباألسماء في  .3

 . القرى العثماني في كتابة أسماء الشكلغالباً اعتمد الفرنسيون 

 :األسماء بعد استقالل سوريا .4

حـين قيـام   بقيت معظم األسماء المدونة في السجالت الرسمية في التداول إلـى  
ـ  ها قررتبعد .الوحدة السورية المصرية السـورية المصـرية تعريـب     دةسلطة الوح

كاتب الحدود إبراهيم وباشرت لجنة مؤلفة من ، عفريننطقة لقرى م" األعجمية"األسماء 
شوطا  ت اللجنةإلى اللغة العربية، وقطع تهانعسو في ترجم قادر، ومفتي عفرين إبراهيم

 . التعريب حال دون إكمال مشروع كبيرا في ذلك، إال أن حدوث االنفصال

ريـة  ق فاسـم . المعربـة  سماءاألحاالت فردية من في تلك الفترة  دمتاستخولكن 
أصــبحت العمريــة،  Umera'، وعمــرا " الخالديــة " كتبــت مــثالً Xalta خالتــان
 . ..الصنوبرية  Tilîlaqوتليالق

نطقـة  قرار تعريب األسماء غير العربية في متنفيذ  تقرر مجدداً ،1976وفي عام 
نفسه الذي كـان ال يـزال    تألفت من إبراهيم قادر ىرسمية أخرلجنة  تشكلتو، عفرين

اللغتين التركية والعربية إضافة إلى الكرديـة، وجـورج    ويجيد كاتبا للحدود في عفرين
ت باشـر و .عبود وهو ذو معرفة باللغة السريانية، ومندوب عن مديرية اآلثار في حلب

 : ةالتوجيهات التاليعلى  مستندةفي تعريب األسماء  اللجنة عملها

 -ذات األصل العربـي والسـرياني والرومـاني   القديمة اإلبقاء على األسماء  -1
 . أسماء المواقع األثريةبما فيها اليوناني، 

 . تعريب كافة األسماء الكردية والتركية – 2

اسم عربـي سـهل   ب يستبدل، إلى العربية القديم ة االسمفي حال تعذر ترجمو -3
 . هات الفكرية للدولةضمن إطار التوج الكتابة واللفظ
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لوائح باألسماء الجديـدة وأخـذت الصـفة    صدرت وبعد انتهاء اللجنة من عملها، 
فـي الجمهوريـة    الصادر عن وزير الداخلية 1977لعام  580القرار موجب بالرسمية 

دونـت   عفرين، ثمنطقة تجمعا سكنيا في م 190التغيير أسماء شمل و. العربية السورية
علـى  و ،بطاقات الهوية الشخصيةكتبت على السجالت الرسمية، و فياألسماء الجديدة 
 . أيضاً شاخصات الطرق

المرة األولى التي يتم فيها تغيير األسماء فـي  يست ومن المفيد ذكره هنا، أن هذه ل
فحول موضوع األسماء الجغرافية وتبديلها في العهـود المختلفـة فـي    . شمالي سوريا

توجد األسماء ما قبل السـامية  : حث عبداهللا الحلو، بأنهسوريا وشمالها خاصة، يقول البا
وقد تنوعت بتنوع الشعوب التي سـكنتها  . في شمال سوريا أكثر من المناطق األخرى

وربما تم تغيير اسم موقع واحد عدة مرات . /36ص/والحكومات التي حكمتها منذ القدم 
األسماء لتناسـب اللغـة    تبعا لسكانها وحاكميها الذين أمر بعضهم رسميا بتغيير بعض

وأول من أمر بتعريب جميع األسـماء فـي   . )١(ألسباب سياسية أحياناًالدارجة حينها، و
 ،م)705 – 685(وتثبيتها في السجل العقاري، هو الخليفة األمـوي عبـدالملك    ،سوريا

 . /4، ص…كتاب األصول السريانية/

 

* * * * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
: "132، ص4المقارنة، المجلد  موسوعة حلب"يذكر العالمة الحلبي خيرالدين األسدي في  - ١

، األسماء غير التركية سماء كما فعل االتراك في تتريكدعيت لالشتراك في تعريب األ
 .وال تقابل جهالة بجهالة ،تراك جهالةأن هذا عبث بالحقيقة وعمل األبوقلت فاعتذرت 
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 مالحظات حول األبحاث القادمة
نطقة السكنية في م تبأسماء القرى والتجمعااألبحاث المقبلة لقارئ في اعرف سن
وسترد تلك . سنورد بعض المعلومات المفيدة عن كل واحدة منهاكما  ،عفرين

 :المعلومات وفق الترتيب التالي

 :اسم القرية. آ
كتبناها بتتابع  ،عفرين بأكثر من اسم، وبغية تميزهانطقة تعرف معظم القرى في م

 :وبخطوط مختلفة ووفق التسلسل التاليثابت 
وستكتب باألحرف الكردية الالتينية أو  ،المتداولة شعبياواألسماء األصلية القديمة  .1

 .العريضاألحرف العربية وبالخط 
ما قبل التعريب،  أسماء أي ،حسب السجالت العثمانية والفرنسيةالرسمية األسماء  .2

 . المائل العريضوستكتب بالخط 
 .بالخط المائلوستكتب  ،السجالت الرسمية بعد التعريب األسماء في .3

 :أمثلة
االسمان الشعبيان القديمان ( Erebê Ĥemşelk' حمشَلَك يعرب - Erebaعربا قرية  – .1

أسماء رسمية قبل ( عرب أوشاغي -عرب حمشلك ، )باألحرف الكردية الالتينيةللقرية 
  ).خط مائلاالسم المعرب بـ ( :أوالد العرب  ،)ومائل عريض خطالتعريب بـ 

االسم ( ساتيانلي ،)باألحرف الكردية الالتينية للقرية االسم الشعبي( Satiyaساتيا  ريةق – .2
 الرسمي بعد التعريباالسم ( صاتي - العطية، )ومائل عريضخط الرسمي قبل التعريب بـ

 ).مائل عادي خط بـ

ير مكتوب، فهذا يعني أن غ) عربما قبل التعريب أو الم(إذا كان اسم القرية و .4
 .أيضاً شعبيا ورسميا المستخدمةهي  ةالمدون اءسماأل

وتجمع سكاني، رية ق معلومات إحصائية خاصة بكلأرقام ووضعنا بجانب كل اسم   .5
  :حسب التسلسل التالي وهي
  .2005عدد السكان حسب قيود السجل المدني لنهاية عام  -
 .ة العقارية للقريةمساحال -
 .حيةناعن مركز البعد ال -
  .رتفاع عن سطح البحراال -
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رقم كل معلومة منها بوحدة القياس الخاصـة بهـا،    تفاديا للتكرار، أشرنا إلىو
 :وذلك على النحو التالي

/ هـ/المساحة العقارية – ./ن/  2005عدد المسجلين في قيود السجل المدني لنهاية عام  -

 / . م/  ع عن سطح البحراالرتفا –/. كم / حيةناالمسافة عن ال –

 
 :أسمها أو أسمائهاأصل ومعنى  . ب

 .هاواألراء حول ،أو الموقع ومعناه ،أو التجمع السكني ،أصل اسم القرية

 : معلومات موجزة عن القرية  . ج
ما بين صغيرة ومتوسطة  يةحجم القر :معلوما عامة عن كل قرية، من قبيل سنذكرو

لمتوسـطة مـا بـين    وا ،أسرةخمسين  الصغيرة ما كانت أقل منب :قصدنوكبيرة، و
  .أسرةأكثر من مائة ما كانت والكبيرة  ،أسرة الخمسين والمائة

في هذا المجال سيالحظ و .عن القرية كما سنذكر بعض المعلومات التي نراها مفيدة
وجود اختالف ما بين عدد السكان الموجود بجانب اسم القرية والحجم الـذي   ،أحياناً

 : عبر عن عدة أمور هامة، مثلوهذا سي. وصفت بها
فالقرية التي توصف بأنهـا  ... مقدار الهجرة من القرية ومستوى وضعها االقتصادي

قديمـة  ريـة  ق صغيرة، ويكون عدد المسجلين على قيودها مرتفعا، يشير إلى أنهـا 
بأنهـا كبيـرة أو متوسـطة     حالياًوالقرية التي ستوصف . ونسبة الهجرة منها كبيراً

مسـتقرة  ريـة  ق جلين في سجالتها يتوافق معها، سيشـير إلـى أنهـا   وتعداد المس
وهـي   ،والتجمع السكني الذي يكون عدد المسجلين في قيودها صـغيرا ... اقتصاديا

... االقتصادي والخدماتي جيـد  اووضعه ةمزدهر ايشير إلى أنه ، فهذاكبيرة الحجم
 إلخ
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 لثالبحث الثا

 

 

 األسماء 

 عفرين - المركز ةحينافي 

 

تقسيما وتجمعا سكنيا فـي إطارهـا اإلداري،   / 64/ عفرين –المركز حية ناتضم 
. حالياًهي قرى أو مواقع مهجورة  ،خمسة من تلك التقسيماتو. ومركزها مدينة عفرين

من الشمال ناحيتا شـران  وجنديرس،  حيةنامن الغرب : هي كالتالي حيةناال هذه حدودو
 .من الجنوب منطقة سمعانوق منطقة أعزاز، من الشروومعبطلي، 

1. Efrîn  ،م)340 – 210(  -ن 47108/ ،مدينة عفرين/ : 

هو اسم نهر عفرين، أطلق على المدينة بعد تأسيسها في مطلع القـرن   :عفرين -
بصيغته الحالية، في أربعة مصادر تاريخية من العهد  "عفرين"وقد وجدنا اسم . العشرين

ـ 478للعظيمي، صفحة أحداث سنة  –حلبتاريخ [: اإلسالمي، وهي وصـبح  . م1085/هـ

ومعجم البلـدان ليـاقوت   . 167والدر المنتخب البن الشحنه، ص. 57األعشى للقلقشندي، ص
بشكله الحالي يعود  "عفرين"وبذلك يكون أقدم ذكر السم  .]180الحموي، القسم الثاني، ص

 .وأصـله  "عفرين"نى اسم إال أي من تلك المصادر لم تتطرق إلى مع. م1085إلى عام 
 :وسنبحث هنا في أصل ومعنى هذا االسم، ونذكر معظم اآلراء بصدده

 :في المعاجم والمصادر العربية "عفرين" -1

بمعنى خالطـه بمـا يخـالف لونـه،     : عفر وعفّر  أن ،" القاموس الوسيط "جاء في 
عفـرين تعنـي   : "لسـان العـرب   "وجاء في معجم . أي خالطه بالتراب :واعتَفَر الشيء

 . ليث عفرين: وقيل لكل قوي. ، وقيل هو األسد"مأسدة"

وينقـل عـن األب   . أن كلمة عفرين تعني التـراب : أما خيرالدين األسدي فيقول
 :ويقـول  يتساءل عبداهللا الحلو حول ذلـك ف، /413، ص5ج/بأنها تعني الغبار، : شلحت

لك، الواقع أنه اليوجـد إال هـذا   هل كانت المنطقة مميزة بكثرة غبارها حتى سميت بذ(
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غنيـة بالميـاه    عفريننطقة معلم بأن ي ولكن يبدو أن السيد الحلو ال. )396صالتفسير، 
 .جداً وحراجية واليثار فيها الغبار إال نادراً

 : عفرين في النصوص اآلشورية واليونانية -2

پاتن يروي سهل  Aprieأن نهر ( م، .ق 876جاء في نص آشوري يعود إلى سنة 
Patin()اسم نهر عفرين بنفس الصيغة  "سترابون"كما ذكر المؤرخ اليوناني الشهير . )١

 .في القرن األول قبل الميالد Aprie "آبريه "

 Licienهي من اللغـة الليسـنية    Apreوقد أجمع المؤرخون على أن أصل كلمة 
: ألساسـي هـو  وهي إحدى اللغات الهند أوربية القديمة في األناضول، وشكل الكلمة ا

Eple)فالجذر  ،وكما نعلم. )٢Ap-  في اللغات اآلرية القديمة ومنها الكردية تعني المـاء .
وبقيت الكلمة فـي شـبه   . Avفتصبح  vبـ  pواألكراد حسب لهجاتهم يبدلون الحرف 

، "المـاء  " تعنـي و ،ولم تتبدل ،القارة الهندية على شكلها القديم من حيث اللفظ والمعنى
خمسـة، و    Pênc:الذي يتألف من مقطعين "بنجاب"اسم مثل ، Apأو  Abشكل بوتلفظ 

Ap  ونظراً لعدم وجود حرف . ماءP    ف"في اللغة العربية، فهو يسـتبدل بـالحرف" 
، وبذلك يصبح المقطع األول تلك الكلمة علـى  "ع  "مثلما يستبدل حرف األلف بحرف 

 .-Apبدال من  "عف"شكل 

 Riwîn "روين  "ألول من الكلمة الكردية القديمة فهو المقطع ا -reأما المقطع 
العنزة ذات اللون األحمر الترابي، "  Bizina rwînفيقال". اللون األحمر الترابي" بمعنى 

المياه ذات اللون األحمر "  Ava riwîn أيضاً، ويقال "أو ذات األذن األحمر الترابي
، يتشكل اسم جديد هو Riwîn واللون الترابي Avماء  :، وبدمج الكلمتين"الترابي

Avariwîn  أوAvriwîn "وين أو آفروينوكما يالحظ فهو يكاد يكون مطابقا من "آفا ر ،
، وتعني المياه ذات اللون األحمر الترابي، وهذه صفة "عفرين"حيث الصيغة من كلمة 

قة واليزال المسنون من سكان المنط. معروفة لمياه نهر عفرين أثناء فيضاناته الكثيرة
، وهي كلمة تشير إلى بقايا " عفْران"في القرى الشمالية يلفظون اسم عفرين بشكل 

 . األعشاب واألشجار والزبد الترابي اللون التي تطفو على صفحة النهر أثناء فيضانه

، "مجرى، مسيل، طريـق "بمعناه الكردي اآلخر أي  lê–أو rê- أما إذا أخذنا الجذر 
 ."مجرى الماء أو مسيل الماء"ى فسيكون االسم الكامل بمعن

                                                 
 . 172خيرالدين األسدي، الجزء األول، صفحة ... عة حلبموسو - ١
، وهو باحـث فـي   "مامد جمو - عفرين.اللهجات في م"ورد هذا المقطع في مخطوط  -  ٢

 . اللغات الشرقية
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ونهـر عفـرين بمياهـه    . كلمة كردية بمعنى الخلق والعطاء:  Afirînآفرين –3
المتدفقة، كان وال يزال مبعثاً للحياة ومنبعا للعطاء، وتنتشر على أطرافه مئات القـرى  

بائدة، فـال  مثلما تجثم على ضفافه أطالل عشرات المدن والقرى والحصون ال ،العامرة
، مثلما يسـمون   Afirîn"مانح الحياة والخصب"النهر صفة  ب أن يطلق الكرد علىعج

 . "مبدعة الحياة" Afret "آفره ت "المرأة بـ 

وهكذا، فأياً كان معنى االسم ومصدره، فقد كان ألسالف األكراد مـن الهـوريين،   
مـيالد  ومن بعدهم الحثيين والميديين وجود دائم في مناطق طوروس في فترة ما قبل ال

من منبعه إلى مصـبه مئـات    حالياًوتنتشر على ضفاف نهر عفرين . أيضاًوما بعدها 
سكان دائمون لكامل حـوض   ،القرى الكردية العامرة، فقد كان الكرد وأسالفهم القدماء

. Afirînأو عفرين أو آفـرين   Aprieنهر عفرين، وعرف النهر بهم سواء أكان اسمه 
 .بعض األسماء القديمة مسألة في غاية الصعوبة، تبقى معرفة أصل ولكن ورغم

 مدينة عفـرين  أنه في العهد الروماني، كان يمر من موقعإلى تشير المصادر  -
شـارع طريـق جنـديرس،     جانبيوأظهرت الحفريات على ". سريع"ق روماني يطر

، مما يدل على استيطان قـديم فـي   وجرار فخارية كبيرة ،أثرية ضخمة مشذبةحجارة 
 ،كانت هناك مغاور وكهوف عديدة شمالي المبنى القديم لشركة الكهربـاء ما ك. الموقع
التي كانـت  القديمة المعدنية  بداللة القطع النقدية السافرين،من قبل  قديما تستخدمكانت 

 . تهاتظهر في أرضي

حوالي القـرن الرابـع عشـر     -تذكر كتب التاريخ، أنه في القرون الوسطى كما 
ـ ". قيبار "ع المدينة جسر باسم كان في موق -للميالد   توفي أواخر العهد العثماني، كان
 . الجسر الحالي والمسافرين شماليإليواء القوافل عديدة  اتخانهناك 

 : من األحياء التالية حالياً تتألف مدينة عفرين

بدأ العمل في إشادة األبنيـة الحكوميـة ومكاتـب اإلدارة المدنيـة     : البلدة القديمة
بين أعـوام   ، وتم االنتهاء من بنائهاالفرنسيالعهد بداية في سجن والسراي كالمخفر وال

علـى جانبيـه   وبنيـت   ،جنديرسطريق شارع  سيتأس وتم أثناءها. 1930و  1925
 . دكاكين ومحالت تجارية وفندقان صغيران

كانوا األرمن الذين  وبعض ،كرسانهرية ق فكانوا من أكراد المدينة سكانأما أوائل 
 إشادة دور السـكن ثم تالهم في . اضطهاد العثمانيينبالقوات الفرنسية اتقاء من  يلوذون

من آل غباري وشيخ إسماعيل وسيدو ميمي وأحمد خليـل آغـا    بعض آغوات المنطقة
 .ودوريش آغا زعيم اإليزيديين
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كانـت  وأواخر عقد الستينات من القرن العشرين،  حتىبقيت عفرين بلدة صغيرة و
في معظمهـا  وهي  ،تشر على أسفل السفح الجبلي بشكل متناسق وجميلتنالقليلة دورها 

 . ومن طابق واحد طينية حجرية ومسقوفة بالخشب

بسبب الهجرة المحلية الكثيفـة  كبيرا توسعا عمرانيا البلدة شهدت  التاريخ، بعد ذلك
 :  تعرف شعبيا كالتالي ، وهيجديدةكبيرة ووتشكلت أحياء  ،إليها

إلى محمـود قضـيب    وينسب، من المدينة ي الشمال الغربيف :المحمودية حي -
  .في أوائل عقد السبعينات من القرن العشرين هبنى دارا للسكن في منأول ك البان

 ووكالءفالحون ا هسكنوكان ي، زيدية القديمة.ق هوفي الشمال، و :حي الزيدية -
ساعدة القنصـليات  وضعت يدها بمكانت  لبعض العائالت الحلبية المسيحية التي تابعون

 امتد هذاوقد  .الغربجهة على السهل المتاخم لمدينة عفرين من  )١(األوربية والفرنسيين
خليط من  ذا الحيه وسكان. Xemrevîn إلى قمة مرتفع حالياً صلحتى و شماالًالحي 

الموجـود  " شيخ زيـد " ارزأما االسم فهو نسبة إلى م. العرب والقرباطوبعض األكراد 
 . على قمة المرتفع الزيدية داخل مقبرة

 Empêlk' قع شرقي النهر على هضـبة يفي الشرق، حي جديد  :حي األشرفية -
هاية عقد السـتينات مـن   في نتأسس هذا الحي . ى نهر عفرينالموازية لمجرالبركانية 

كفربطـرة،  .ق من" وحيد الطحان" Weĥîdê Aşvanه هو يالقرن العشرين، وأول ساكن
حـي كبيـر   الحالية  واألشرفية. هناك للسكن الديزل وداراَبتعمل  طاحونة بنىوكان قد 

خاصـة  ويسكنه . Empêlkê'ع رتفالسفح الغربي لم كامل على المتواضعة هتنتشر دور
هذا الحـي  ويعتبر ويعمل معظمهم في العمالة الزراعية،  ،من قرى المنطقة المهاجرون

 .مدينة عفرينل الفقرحزام 

المدينة على القسم الجنوبي  يجنوب يقع :Taxa Qeracî Gênco گنجو حي قراج -
 ، ويسـميه الـبعض  "فيو كنجو"األرض  مالكإلى  ، وينسب الحيEmpêlk' من هضبة

للسكن  أول من بنى داراًو. ترنده القديم.ق لوقوعه على طريق" هطريق ترندحي " حالياً
  .1970عام في حوالي " هوريك"كان الطبال  هناك

 امتـدادا  اًآخـذ الغربي المواجه لنهر عفرين، سفح العلى ي تنتشر منازل هذا الح
الحـدود اإلداريـة   إلـى   هي األخرى ضمتالتي  ،ترنده.ق شماليا جنوبيا وصوال إلى

  .عفرين لمدينة

                                                 
، واليـزال  صل اإليطالي في حلبزوجة القن "مدام صوال"لـ أغلبية تلك األراضي كانت  - ١

، هدمت عفرين ، وكانت لها دار سكن قرب سرايالرفاهيةى األكراد يتندرون باسمها للداللة عل
 .وبني مكانها مبنى من ثالث طوابق 1999عام 
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عند وصوله إلى  لضفة الغربية لنهر عفريناحاذي شارع صغير ي :حي البوبنة -
 .ه سوقا للماشيةمعظم سكانه من العرب البوبنه، وكان موقع .المدينة

 .يقع غربي المدينة، وهو حي حديث أبنيته طابقية وجميلة: حي االوتستراد -

حاضرة جبل الكرد، والمركز الرئيسـي لنشـاطها االقتصـادي    هي  مدينة عفرين
 ومنـاخ  مميـز  موقع جغرافـي لها  ،مدينة جميلة وهادئةوهي . واالجتماعي واإلداري

 . أنها أجمل المدن الصغيرة في سوريابلسوري يقول عنها المعجم الجغرافي ا ،لطيف

في العقد األخير من القرن العشرين، عفرين بدأت حركة بناء هامة في مدينة وقد 
. نوعـة تفارتفعت فيها األبنية الطابقية، وأنشأت العديد من المحال التجارية الجيـدة والم 

إضـافة إلـى سـوق     لمنتجات الزراعية والحيوانيـة، لسوق تجارية يومية  حالياً هاوفي
 .لماشيةلوسوق آخر  األربعاء األسبوعي

معامل لتصـنيع البيـرين   و ،معاصر للزيتون المدينة هاجوارو المدينة فيتوجد و
، ومعمل للمشـروبات الروحيـة   وبعض المواد الغذائيةلمواد البناء  وأخرى ،والصابون

وصـيانة اآلالت  النجـارة والحـدادة    محالتفيها تكثر و .1927يعود إنشاؤه إلى عام 
عشرات األطباء والصيدليات، إضافة إلى أربع مشافي  أيضاًوفيها  .وغيرها والمركبات

نقـل   وجد حركةفي حلب، تبسبب استقرار عشرات اآلالف من أبناء المنطقة و .خاصة
  .يهامنها وإل وكثيفةدائمة 

نحـو   2006فـي عـام   تها بلغ عدد سكان مدينة عفرين حسب تقديرات بلـدي وقد 
 . نسمة 84000

  :]22المصور [ ،التالية والمزارع القرى عفرين من -المركزحية ناتتألف 

2 .Îska ، م210 -كم 20 - )١(هـ1200  -ن 1812/ إسكان/ : 

أو " كـان  "يقول آل عمو أنهم أول من سكنوا في موقعها، وسميت حينئذ بــ   -
 .، أي مكان السكن"إسكان "

ا مركز صحي بيطري ووحدة إرشادية فيه. كبيرة ومزدهرةرية ق إسكان -
في الجهة و. القرن الثامن عشر منفيها عائلة خالد آغا العريقة من آل كنج . زراعية

 Kanî Dînkê يسمى في موقع Teqilkêتقلكه الشرقية من القرية على سفح الجبل، آثار 
 القرية يفي غربو .اإلغريقية، وكانت قديما مقراً إلقامة آل عموتعود إلى العهود وهي 

  .ثا/ل 28غزارته إسكان ونبع ماء 

                                                 
 .دار طالس -مأخوذة من المعجم الجغرافي السورياالمستثمرة العقارية و أرقام المساحات - ١
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3. Bablîtê  ، م265 -كم 4  -ن 2251/ بابليت/:  

 ."بليت" و " با"من  يعتقد أن االسم سرياني -

سكن فيها في أوائل القرن  .لوادي معراته شماليةصغيرة تقع على الجهة الرية ق -     
 .الكرد.في ج العشرين عائلة شيخ عبدالقادر إمام الطريقة الرفاعية

4. Kersanê  ،   م230 -كم 2  -ن 144/ كرسنطاش  -كرسانه/:  

االسم حجر بالتركية، فيكون معنى = بالفرنسية، وطاش " النبيذ"بمعنى " كرسانه" -
وعـاء   "في الفارسـية تعنـي    "كارسان" و .، أو معصرة صنع النبيذ"حجر النبيذ"هو 

 .ساسم لنبات يشبه العد" كرسنه "و ، "مدوراً

المعروفة في مدينة عفـرين أبـرز وأول مـن     "فيو"ولعل عائلة ، قديمها وجود -
بضـع  بعفـرين  تقع على الضفة الغربية لنهر . بعض الدور المهدمة حالياًفيها  .سكنتها

 .آلل غباري حالياً تهاملكي وتعودمئات من األمتار 

 5 .Cidêdê  ،  م220 -كم 3.5 -ن 118/جديدة:/  

 .م سريانييعتقد أن االس -

من كانت . على الضفة الغربية لنهر عفرينتقع  دور للسكن،تتألف من عدة  -
أراض زراعية خصبة تروى  تحيط بها. أغنياء المنطقة أحدعائلة عبدو رشو أمالك 

 .  عفرين من مياه نهر

6 .Basûte  ، م240 -كم 9 -هـ 650  -ن 4160/ باسوطه:/  

حـاد أو حـارق،   =   Sûtريح، و =  Baث حي ،ن الكلمة كردية األصلأ أعتقد -
 يعرضها للرياح الشمالية البـاردة  في السهل بجانب المضيق الجبلي، باسوطه.ق وقعوم

 حـول أما خيرالدين األسدي فيقـول  . هةبساتين الفاك تلفا حادا في أحياناًتسبب و ،شتاء
أو الضـال،   يعني المنبسـط و"  شوطافْ "أنه من اآلرامية ب: سم نقال عن األب شلحتاال

ولكنني /. 32، ص2ج ،موسوعة حلب المقارنة/" بيت الضال"ومنه قد يكون االسم بمعنى 
 .أعتقد أن هذا تفسير غير موفق

 ينبـع فـي  . جنـوب والغرب النهر عفرين من  يحيط بها ،كبيرةرية ق باسوطه -
الشـرق  وامتدت دورها الحديثة نحو الشمال وقد . ثا/ل 15نبع باسوطة بغزارة وسطها 

بعـض المسـتلزمات   فيها معمـل صـغير لصـناعة    . صعودا على سفح جبل ليلون
األشـجار  بسـاتين  سياحية جميلة تقع وسط حقول واسعة مـن  قرية  وهي .البالستيكية

الخدمات المدنية من مركز صحي وهاتف وبلدية، ومحطـة  بعض تتوفر فيها . المثمرة
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 .ومشهورة برمانها اللذيذ ،االصطياف المعروفة في شمالي حلب أماكنمن  وهي. وقود
القرن التاسـع   أوائلفي كنج بطال آغا مركزا ل تهاقلع تلباسوطة تاريخ حافل، فقد كانو

 .شمالي حلب وقرىجبل األكراد  لنواحي أثناء حكمهم عشر

7 .Basûfan   ، م605 -كم 30 -هـ 435 -ن 2059/ وفانصبا:/  

ي، وكامل االسـم يعنـي   رجل دين مسيحوهو  " قس"  بمعنى  Sofanيقال إن  -
بيت : بيت شوفْنا: نقال عن األب شلحت إنه من اآلرامية أما األسدي فيقول". بيت القس"
الحـد أو  "فيقـول أنـه بمعنـى     /58ص/أما الخوري برصوم . /32، ص2ج /، طرقال

محل تصنيع  "بيت المالح أو بيت الصابون"، ولكن حسب رأيه أن االسم بمعنى "النهاية
  .د أشجار الزيتون حولهاالصابون لوجو

باع تأبعض المتصوفة من  موقع القريةكان يسكن في أنه : أما رواية سكانها فتقول
هم رجـاء شـفاء مرضـاهم    ونسكان القرى المجاورة يقصـد  وكان ة،ديياإليزالديانة 

، ثم أدمجت الكلمتـان  sofiyan Baلنذهب إلى عند الصوفيين  :حينها يقولونفباألدعية، 
 . Basofanو   Basofiyanما للمكان وأصبحتا اس

 وهي" بازيوان" من ن أصلهابأ: يقول كانديين يشيخ علي أحد شيوخ اإليزكما أن 
، ثم اإليزيديين كردستان، جاء منها أوائل سكانهاشمالي في منطقة خالتان في رية ق اسم

لي اليناقض روايـة األهـا  حرف االسم مع الزمن إلى باسوفان، وأعتقد أن هذا الرأي 
وربما كانوا من تلك القرية أو وافدين من منطقتهم األصلية  ،متصوفين فيها إقامةبصدد 
 .خالتان

بنية وسوق وجـدران  أل أثرية بقايا هافي. جبل ليلونكبيرة تقع على سطح رية ق -
. كنيسة ومدافن وصهاريج أثرية منقورة في الصخر، ومعاصر قديمة للزيوت والخمور

 .هامزار شيخ علي في وسط يوجدويزيدية، سكانها من األكراد اإل

8 . Bi'îyê،  م600 - هـ195 -ن 878/ باعي:/  

 .البري نوع من الشجركردي ل اسم -

آثار ومدافن وآبـار منقـورة فـي     بجانبها. كم2باصوفان بنحو .ق شماليتقع  -
 . العصر الروماني منالصخر 

9 .Pitêtê  ، م320 -كم 6 -هـ 452 -ن 288/ هبتيت/ : 

خيرالـدين  / ،"المعلّقـة " أي" بيت تليتـا "آرامي من  االسم يقول األب شلحت إن -

، "بيـت التينـة  "أما الخوري برصوم فيقول أنه آرامي بمعنـى   ./53، ص2األسدي، ج 

 www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


174 
 

والنعلم سبب االختالف في المعنى داخل اللغة الواحدة، فقد يكون مرد ذلـك  . /56ص/
 .أن االسم ليس آرامي من األساس

علـى  و ،"بوزيـك "نهاية السفح الشمالي المخدد لجبل  صغيرة تقع عندة ريق هي -
 . م غربي نهر عفرين 880بعد 

10 .Birc Ĥêder ، م575 -كم 33 -هـ 194 -ن 949/ برج حيدر/ : 

اسـم  مـن  و ،وسط القريةفي برج أثري اليزال قائما  استمدت القرية اسمها من -
 .ألصل كما هو معروفكلمة يونانية ا "برج"و .ساكنها األول حيدر

بقايا برج قديم وكاتدرائية من العصر  فيها .شيروان.نامن قرى كبيرة رية ق هي -
مقابر وأعمـدة وتيجـان،   وجود ماتزال جدرانها وأقواسها قائمة، إضافة إلى  ،البيزنطي

 . في بناء بيوتهم احجارتهبعض استخدم السكان وقد 

11.Birca 'Evdêl - Bircê   ، هــ  150 -ن 1962/ عبـداهللا برج   ، برج عبدالو- 
 : /م240 -كم 12

اسم سـاكنها األول  إلى وسط القرية، و موجوداإلى برج أثري كان  ينسب اسمها -
الذي اعتمد مجدداً كاسم للقريـة بعـد    "عبداهللا"سم وهو تغيير كردي محلي ال ،"دالڤع"

 .التعريب

عطافة نهر عفـرين نحـو   ان عند ليلونكبيرة تقع على السفح الغربي لجبل رية ق -
وأعمـدة   ،وبقايا أبنية قديمة ،وسط القريةالعصر الروماني من برج ل آثار وجدت. الغرب

 سـد جسـر و بجانبهـا   ئأنش. عائالت من آغوات سيدو ميمي تسكنها. حجرية متناثرة
يقع كهف دوده و .ديةييزمن أتباع الديانة اإلقسم من سكانها  .لخدمة أقنية الري تجميعي

 . كم2جنوبها بنحو  ينياندرتال حيث اكتشف الهيكل العظمي لطفل ،المشهوررييه 

12 .Gundî Mezin ،  م585 -كم 9 -ن 790/ الكبيرة  ، بيوك أوبه/ : 

 فـي حسـن أفنـدي   آل كانت مقراً آلغوات  وقد، " القرية الكبيرة" االسم بمعنى -
. لذلك سـميت بـالكبيرة  والهامة و كبيرةال ىقرمن الوكانت حينها  ،القرن الثامن عشر

 .القديمالشعبي ترجمة لالسم  قبل وبعد التعريب هماواالسمان 

 بسبب قلة خصـوبة غادرها أغلب سكانها . شتيانفي جبل حعالية تقع على قمة  -
 .مهمشةصغيرة قرية  تحولت إلىف ،أراضيها
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13 .Gazê  ، م670 -كم 9 -هـ 177 -ن 548/ تل غازي  ، غازي تبه/ : 

-  Gazالمرتفـع  " بمعنـى في الكردية  ، هي"غاز كما تكتب في العربية" از أو گ
هـو  االسم المعرب و. على رابية متطاولة باتجاه شرقي غربي وتقع القرية، "المتطاول
، حيـث اعتقـد   وكذلك اسم التتريك العثماني ،غير صحيحة لالسم القديمعربية ترجمة 

 ،غـازي تبـه  بالتركية "فسموها  ،"لبط"هي كلمة تركية بمعنى  "غازي"المترجمون أن 
 ".غازيتل  وبالعربية 

 كثيـرة شـتيا، سـفوحها   صغيرة تقع فوق إحدى القمم الكلسية من جبل حرية ق -
، كما يوجد فيها نسبة عالية مـن  هجرة كبيرة فيها نسبةوهي من القرى التي . االنحدار

 .حملة شهادات الدراسية الجامعية والعليا

14. Tir Tewîlê - م300 -ن 1160/ طويل تل/:  

- Tir "واالسـم  عربيـة كلمة " طويل"وباللغة السريانية، " تل أو جبل" بمعنى" تر ،
 .الكامل هو صفة جغرافية لمرتفع بلدة عفرين

 عفرين صغيرة تتدرج مساكنها القليلة على السفح الشمالي لمرتفعرية ق - 
Xemrevînê، غربا كم1عفرين نحو تبعد عن نهرو. 

15 .Tilfê  ، م345 -كم 10 -هـ 290 -ن 811/ تللف/:  

 ،/كردسـتان قاموس / عصرهم بعد في الكردية تعني بقايا الزيتون والعنب :تلف -
 .وتقع القرية وسط حقول واسعة من أشجار الزيتون

آل زينل مـن   يسكنها .صغيرة تقع على السفح الغربي لمرتفع قراج تللف قرية -
فيها ورشـة هامـة لتصـنيع بعـض     . لثامن عشرالقرن ا منآغوات آل حسن أفندي 

 .مستلزمات اآلالت الزراعية

16 .Cûmkê ،  م335 -كم 3 -هـ 407 -ن 479/ الجميلة ، جومكة/:  

 هاباسـم صـلة  " الجميلة" السم المعربلليس و. Cûmêسهل جومه  ها مناسم -
 .القديم

بركانيـة  صغيرة تتألف من عدة منازل، تقع على السفح الجنوبي لهضـبة   قرية -
ـ يملكـون معظـم   و ،وهي من قـرى آل غبـاري   .تشرف على نهر عفرين  يهاأراض

شيخ سـيدي أو شـيخ   وكان بجانبها قرية  .يةحديدالسكة منها خط الوتمر . زراعيةال
 .، وهي اآلن أطاللسيدو
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17 .Coqê ،  م440 -كم 9 -هـ 1572 -ن 5479/ الخضراء ، جويق/ : 

المـاء فـي اللغـة     لجدول تصغيرو اسم وه ،Cowikمشتق من  أن االسم أرى -
جـدول   أيضاًيمر بجانبها و ،وسط القريةفي دائم الجريان  هناك نبع كان، حيث الكردية

  .دائم الجريانوكان  Dargirêر يدارك.ق نبع بئر منيتشكل  ء غزيرما

 ،المائية كبيرة تقع على السفح الجنوبي لمرتفع كلسي تخدده المسيالتقرية  وهي -
الواسع القـادم مـن    يوادالجنوب على من ال تشرف القرية. القرية وسط دهايمر احو
 هجـرة  توجد. مزار شيخ جمال الدين المعروف يوجد بالقرب منهاو. داركير.قحية نا

 وكانت. كبيرة من الحاصلين على التعليم العالي نسبة فيهاكما  ،من جويق للسكان كبيرة
فـي   الموجـودة السياسية األحزاب لمنظمات  هاماًوفي العقود الماضية مركزا سياسيا 

الشيوعي المعروف وعضو مجلس الشعب السابق وحيد محمـود،   منهاو .منطقة عفرين
ومن الجدير بالذكر أن في مقبرة القرية قبر يعود  .والسياسي القومي عبدالرحمن عثمان

 ثرياأل عين ديبةويقع موقع  .م1798/ـه1213اصر آغا ابن أحمد بك مؤرخة لعام نل
 .في عهود ما قبل اإلسالم كانت مدينة عامرةو في السهل الشرقي للقرية

18 .Gundî  Astêr   ، كم 8 - م305/ المستورة  ، آستارو/:  

، والنعـرف مصـدر هـذا    "بطانة الشيء - البطانة" في الكردية بمعنى "آستار" -
 . االسم أو سبب هذه التسمية

بجانبهـا   .حدر شرقا نحو نهر عفـرين نمرتفع صغير يتقع على  صغيرة،قرية  -
وكانت من  من خمسينات القرن العشرين، حديثةقرية  وهي. محطة قرط قوالق للقطار

 .زكي آغا شيخ إسماعيل زادهأمالك 

19 .Xelnêrê  ،م465 -كم 7 -هـ 470 -ن 1196/ النيرة  ، خلنير/ : 

 .سم علم من خليلالكردي لقب : خلنير -

 من جوارها نحدريشتيان، لجبل حالشرقي قع على السفوح ، تحالياًصغيرة قرية  -
 هاماًواجتماعيا كانت مركزا سكانيا . نحو السهل شرقا ينحدروادي خلنير العميق الذي 

لـم  و خاصة، سكانها إلى مدينة عفرين هاجرها معظمحتى أواسط القرن العشرين، ثم 
 . فقط أسرإال عدة  حالياًيبق فيها 

20 .Şadêrê  ،م215 -كم 19 -هـ 335 -ن 1305/ الدير شيخ ،  ديرشيح ال/ : 

 ،"ديـر "و  ،"ملـك "في الكرديـة بمعنـى     Şahأو Şa :االسم مؤلف من مقطعين-
 ،"شيح الدير" من سريانيومنهم من يقول أن االسم ". دير الملك"يصبح المعنى الكامل و
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برصوم، فيقول إن أما الخوري  .بـ شيخ العربيةالسريانية " شيح"وفي التعريب استبدل 
وهذا االختالف في المعنـى  . /103ص/ بمعنى نبات طيب الرائحة: في اآلرامية "شيح"

 .في اآلرامية والسريانية، يجعل التسمية الكردية هي الراجحة

تقع على مرتفع صخري كلسي يجاورها شـرقا وادي شـيخ    للقرية موقع جميل -
نبع مـاء صـغير   في جنوب القرية يوجد .غزاوية.ق حالياًوتالصق مساكنها . ابكَر. 

إليزيـديي القـرى    القديمـة  ةمقبـر النصف سكان القرية تقريبا من اإليزيدية، وفيهـا  
 .ةوهام ةقديم ةدالئل أثري وفي الموقع ،القديمفي وسطها مزار شيخ ركاب و ،المجاورة

21 .Turindê   ،م260  -كم 3  -ن 3330/ الظريفة،  ترنده/ : 

 مدينة غربي قع جنوبتاسم لمدينة قديمة  أيضاًهو ترنده،  ":هندتر"االسم الشعبي  -
المسلمون فـي أوائـل    ثم سيطر عليها ،هاماًكانت مركزاً بيزنطياً و، في تركيا "مالتيه"

خربوها وهجروا أهلها في عهد الخليفة األموي عمر بـن  و ،م702/هـ83عهدهم عام 
 "درنـده "ا أن كم. ون أحفاداً لهؤالءترنده الحالي.ق ، ولربما كان بعض سكانعبد العزيز
Derende  إضافة إلـى مـا ذكـر،    ". المشرد أو المتوحش"في الكردية تعني " ترنده"أو

 طـور "فـ ، "طورنده –طرنده "إذا كتب على شكل  باألسماء السريانية لالسم شبههناك 
لـيس  كن الثابـت أن االسـم   ول. الحقة حثية للتسميات الجغرافية" ند"كما أن . "جبل= 

، حيث اعتقد المترجمـون  لقريةلسم القديم البا" الظريفة" المعربعربيا، والصلة لالسم 
 .وترجم على ضوء ذلك ،في اللغة الكردية "ظريف أو جميل"أن ترنده هو بمعنى 

يعمل . 2002كبيرة ضمت إلى المخطط التنظيمي لمدينة عفرين عام قرية  وهي -

 عميقال يهاواد يمر. )١(عفريننطقة في م البطاطا وهم أول من زرعوا ،سكانها بالزراعة

غزارتـه  و أسـماكه المقدسـة  بنبع ماء ترنده المعـروف   في نهايتهوكان جنوبها،  من
 مـن خـالل   تظهر. عبدالقادر كيالني ومقبرة القريةلبجانب موقع النبع مزار ". ث/ل2"

 ل على سكن قديمأحجار بناء ضخمة تد، قمة الرابية حيث بيادر القرية أعمال الحفر في
 .الموقعهذا في 

22 .'Endarê  ، م255 -كم 6 -هـ 330 -ن 601/ عينداره/ : 

ومعنى كامـل   في الكردية، شجر=  Dar، ودار وهي كلمة عربية ،نبع =عين  -
وربمـا كـان   . الموقع كثيف الشجر وخاصة شجر الصفصافو، "نبع الشجر"االسم هو 

إنـه مـن   : أما الخوري برصـوم فيقـول   ".سداريو" اإليرانيللنبع صلة باسم الملك 
 /.242ص/ ؟،عين البيوت والمساكن، وقد تكون من الحرب والقتال: السريانية

                                                 
 .المهندس الزراعي عبدالرحمن علي يهو شقيق في المنطقة أول من زرعها - ١
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تـل   يوجـد  .نهاية السفح الجنوبي الغربي لهضبة كلسية صغيرة تقع عندقرية  -
وأثـار   ،من العهد الحثـي مشهور معبد  وعليه ،منهام إلى الغرب 800أثري على بعد 

فـي  و. تتناثر على سطحه الكسر الفخاريـة األثريـة  كما  المختلفة،ر ولعصا منسكن 
 وفـي . آالف عام عشرةتعود إلى  من العصر الحجري زراعيةقرية  التل آثار يبوجن

 . معمل لصناعة أنابيب الري البالستيكية القرية

بحيـرة   منبعـه شكل عنـد  تيو. ثا/ل129غزارته كان ف: عين دارةنبع ماء  أما -
وتمر بجانب التـل   ،تجه نحو الجنوب الغربيت ساقيةف المياه منها عبر صغيرة تنصر

وفـي سـتينات وسـبعينات القـرن      .كم1نتهي في  نهر عفرين على بعد تثم  ،األثري
 .الماضي، كانت البحيرة وساقيتها مشهورتين ومعروفتين بأسماكهما الكثيرة

 غربيم 800بعد على لنهر عفرين  الشرقيةيقع على الضفة  :/كم8/ التل األثري -
يرتفع قليال عن مجرى  :األول، من قسمينالتل ويتألف  ،م40ويرتفع عما حوله  ،قريةال

 سكنعن أثار  فيها كشفت أعمال التنقيبو ،م 180م وعرضه  280نهر عفرين، طوله 
. عـامرة مدينة  نهاكانت حيو ،بعد الميالد أللف الثاني قبل الميالد واأللف األوللعود ت

وكشـفت   ،له شكل مخروطـي و ،وهو أعلى ارتفاعا من القسم األول :الثانيسم أما الق
ويونانية وبيزنطيـة  " زردشتية" إيرانيةحثية : أعمال التنقيب عن آثار حضارات متعاقبة

 .يعتبر متحفا لآلثار في الهواء الطلقهو ، وثم إسالمية

 23 .Ĝezîwê   ،م240 -كم 18 -هـ 102  -ن 2176/ غزاويه/ : 

مشتق من اسم علم كردي، فهناك عائالت فـي نفـس القريـة     االسم تقد أنأع -
  ... Ĝez Mala, Ĝezê غَزيوبعض القرى المجاورة تسمى 

ارتفاعه  من جبل ليلونمرتفع كبيرة وعامرة، تقع على السفح الشمالي لقرية  -
ها فييسكن ونصف سكان القرية،  يشكلون حواليودية ييزمن يدينون باإل هافي /.م355/

في القرية محالت تجارية ومحطة وقود . في منطقة عفرين اإليزيديين شيخشيخ حسين 
 . عبرهاالمار  المعبدوبعض األبنية الجميلة التي تمتد على جانبي الطريق 

24 .Kurzêlê Cûmê  ،م360 -كم 7 -هـ 485 -ن 3611/ قرزيحل/ : 

". القرية الزاحلة" عنىبمسرياني يقول أنه : األولهناك رأيان حول أصل االسم،  -
وتعني أساسـا   "قور": آرامي مؤلف من لفظتين هأنبما يقوله الخوري برصوم : والثاني
وتعني الجاري أو  ،من زحل "زاحل"ويعبر بها عن ماء النبع الموجود هناك، و ،البرودة

ويالحـظ هنـاك   . /445ص/الزاحف، بحيث أن هذا التركيب له مدلول النبع الجـاري  
ضحا بين الرأيين وذلك العتمادهما على الصيغة اللفظيـة فقـط، وهـذا مـا     اختالفا وا
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إلى أصل االسم ومعناه في اللغـة الكرديـة،    نتوصلأما نحن فلم . يضعف االثنين معا
 . "أجرد ، ولد ، ابن"هو بمعنى  "Kurكور "على الرغم من أن المقطع األول منه 

متـوفي سـنة   "اقوت الحمـوي  لها ذكر لدى ي. عفرين.ممن القرى الكبيرة في  -
السفح الغربي من جبـل  منتهى تقع على وهي . ، وقد كتبها على شكل قرزاحل"م1229
وحجـارة كلسـية    في الصـخر  محفورةبقايا جدران كنيسة ومدافن وآبار  فيها. ليلون

يعتقد بأنها تعود إلى العهـدين  وضخمة وأعمدة وسواكف مبعثرة ضمن القرية وحولها، 
هامة نبع ماء  كان فيهاو. من أشد الناس جلدا على العملسكانها  .لبيزنطيالروماني وا

وكانت كورزيل من القرى . في السنوات األخيرة شحت إال أنها بجانب المقبرة والمزار
وفيها خانات وفنـادق   ،مركزا رهبانياوالبيزنطي، ثم العامرة في أوائل العهد الروماني 

 .ودير للرهبان وعمود للعبادة

٢٥. Keferdelê Jorin ، م520 -كم ١٥ -هـ 303 -ن 1647/ كفردلي فوقاني/ : 

ولم نتوصل إلى المعنى الحرفـي لالسـم   . دلي+ االسم مركب من كفر: كفردلي -
مصـطلح   "كفـر "كلمة تركية بمعنى األهوج أو المجنـون، و  "دلي"على الرغم من أن 

 .يوناني بمعنى مزرعة -سرياني

المنحدر بشدة من الشمال  Gelî Bîrê"  وادي الجب"طرفيصغيرة تقع على قرية  -   
. شرف عليها من جهاتها األربع سفوح جبليـة كلسـية  موقعها حصين وت. نحو الجنوب

 .وهي من القرى القديمة في المنطقة

٢٦ .Keferdelê Jêrîn - Gundî Çîlê ،   هــ  440 -ن 1477/ كفردلـي تحتـاني- 
 : /م385 -كم 12

خـر  اآل هاواسم. سكانها األوائل منهاف، فوقاني كفردلي.ق مأخوذ من اسماسمها  -
Gundî Çîlêفي الكردية "قرية الشقراء" ، بمعنى. 

 قادموهو  ،Maraqêقليل العمق يسمى وادي  متوسطة تقع على طرفي وادقرية  -
 . Çi.Çêlmîrê جبل يشرف عليها من الشرق. فوقاني ويتجه جنوبا يمن جهة كفردل

27 . Keferbetrê، م295 -كم 7 -هـ 327 -ن 282/ فربطرةك/:  

إال أنـه  . لم نستدل على معنى هذا االسـم وبطرة، + كفر :يعتقد أنه مركب من -
بأنـه مـن   : وقد ورد لدى األسدي حول االسم .السريانية -يميل إلى األسماء اآلرامية 

ما يـرى  يونانية بمعنى الصخرة، ك" بطره"قرية البيطار، واليستبعد أن تكون : األرامية
 .األب شلحت
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 Qeracî Reşتقع على السفح الجنوبي لجبل . بيوت عدةصغيرة تتألف من قرية  -
هناك دالئل على سكن قديم بداللة وجـود  ". نبع أربعين – قراج األسود" Çêlkaniyaأو 

وهي من قـرى  . إلى جنوبها ةعواقال على السفوحلسكن في امواقع ذات تربة مستعملة 
 .يها الكاتب واللغوي الكردي الدكتور الصحفي عبدالمجيد شيخو، ويسكن فآل غباري

28 . Keferzît، م300 -كم 15 -هـ 542 -ن 1266/ أو كفرزيد يتكفر ز/ : 

شاخص في اللغـة  وبمعنى بارز  "زيد" ، وأو زيد تزي + كفر: اسم مركب من -
كما أن  .سممرتفع ينسجم مع االالسفح الموقع القرية على ، و/قاموس كردسـتان / الكردية

 :بمعنـى  ، ولذلك فلربما كان االسـم "زيت"بمعنى شرقية  – ةسرياني كلمةزيت أو زيد 
 . قرية الزيت

الضفة  شرف علىيكلسي  مرتفعالسفح الجنوبي األعلى ل علىكبيرة تقع قرية  -
 .منهكم 1.5على بعد و ،لنهر عفرين الشمالية

29 . Keferşîl، م320 -كم 4 -هـ 385 - ن997/ كفرشيل/: 

عصـير العنـب   : تعني Şîle كلمة أن العربي، -في قاموسه الكردي يقول كوراني
، /284ص/ "قرية المصـدوع "الخوري برصوم يقول أنه آرامي بمعنى و .قبل أن يختمر

نعتقـد أن التسـمية    .ولد الزانيـة : امية بمعنى{وذكر األسدي عن األب شلحت بأنه من األ
 .شي لسكان المنطقة قديما وحديثايعالكردية هي األقرب إلى الواقع الم

تقع على السفح الجنوبي الغربي لجبل كفرشيل، يمر فـي  ومزدهرة كبيرة قرية  -
 . Tizbiyêغربها وادي تزبيه 

30 .Kifêrê   ،م220 -كم 17 -هـ 350 -ن 576/  كفير/ : 

بمعنى الجاحـد، الكـافر، أو    سريانياسم " كفير" بأن  يقول الخوري برصوم  -
 . /7ص/ ،الصغيرة القرية

علـى الضـفة    ،"بوزيـك "الجنوب لجبل  حالسفهاية ن علىصغيرة موقعها قرية  -
  .اليمنى لنهر عفرين

 31 .Kokebê ، م340 -كم 7 -ن 1392/ كوكبة/ : 

االسم : وقد ذكر األسدي عن األب أرملة وكتب .سرياني األصلاالسم يعتقد أن  -
 .الكوكب: كَوكَبا: من األرامية
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تقع علـى السـفح   . دور للسكنتتألف من عدة  ذات موقع جميل،صغيرة  قرية -
 . Çi.ozîkê الجنوبي لجبل بوزيكه

32 .Bozikê   ،م375 -كم 7/ بوزيكه/ : 

ـ 951وفاتـه  /ذكر االصـطخري  ا كم. لائنها األوكاحد سألاسم : بوزيك -  ،/هـ
 . أيضاً ريةسم الجبل الذي أقيمت عليه القهو ابوزيك و .اسم بوزيكانبعشيرة كردية 

جبل ل ةالغربي ةقمة الشماليالتقع على  دور للسكن،قرية صغيرة تتألف من عدة  -
أطرافهالشمالية والغربية والجنوبية سهول واسعة، ومن  ،القائم وسط سهل جومه بوزيكه

 .وقد هجرها الكثير من سكانها .الشرق مجرى نهر عفرين

33 . Maratê، م380 -كم 5 -هـ 995 -ن 4671/ معراته/ : 

 .مغارة الكرمة: معرستا: ذكر األسدي عن األب أرملة بأن االسم من األرامية -

من الغرب والشمال  يحيط بها ،يجبلمرتفع كبيرة تقع على السفح األدنى ل قرية -
الزاوية في  نبع القريةيقع . الشرق إلىوادي معراته من الغرب يمر عبرها و ،والجنوب

عائلة عمر لوهي مركز . هاعلى معظم منازلمياهه زع تووت، هاالشمالية الغربية من
 . الكرد.سفونا المعروفة في ج

34 .Bênê   ، م485 -كم 25 -ن 4051/ ابين/ : 

-  Bên أوBîn )إال أنني أعتقد . الرائحة أو النَفَس والتنفسالكردية في تعني ): بين
 يالئـم االسـم   ، وهـذا الطويلالكردية التي تعني المرتفع  Benêأنه محرف من كلمة 

علـى   Bênê إلـى  Benêمن تم تحريف االسم وموقع القرية إلى حد كبير،  تضاريس
  .مرتين أحياناًيمعنون في إمالة األسماء، فيميلونها الذين  عفرينأكراد  عادة

كومة الحجار، األغصـان  "أما الخوري برصوم، فيقول أنه سرياني األصل بمعنى 
، وهـذا  "الرهبان"بأنها آرامية بمعنى  "أبين"لفظة  وفي موضع آخر يقول عن". واألثمار

 .ما يضعف من رأييه

. نسبة كبيرة من الدارسين والمثقفين، وهجرتهم كبيرة إلى حلبها كبيرة فيقرية  -
ومنها عضـو   ،روباريعشيرة وهي من قرى . منها عائلة كدرو المبدعة في فن الرسم

 .مجلس الشعب السوري العميد عبدالحميد غباري
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35 .Mêremîn  ، م580 -كم 17 -هـ 680 -ن 6320/ مريمين/ : 

أنها من قـرى   :، ويقول عنها ياقوت الحموي"المريمين"أخذت اسمها من شجرة  -
 .وكان فيها حصن هام. /326، ص2قسم/ ،حلب المشهورة

بقايـا   في القريـة . كبيرة تقع في منطقة عشيرة روباري على جبل ليلونقرية  -
. العهـدين الرومـاني والبيزنطـي    منومقابر منحوتة في الصخر  ،ريةأثجدران أبنية 

  .سكانها يتحدثون العربية .بدأت تظهر فيها بعض المساكن الجميلةو

36 .'Inabkê  ، م545 - كم20 -ن 4447/ أناب/ : 

 . برية مثمرة اسم شجرة: أناب -

 .ببعضـهما واتسعت القريتان بحيث اتصـلتا   ،مريمين.ق كبيرة تقع بجوارقرية  -
  ولغة سكانها العربية

37 .Basilê ، م505 -كم 25 -هـ 400 -ن 2956/ باصلحايا/ : 

 فـي  أمـا باصـلحايا  . ا الشعبيهاسم لم نتمكن من معرفة أصل": باسلي"االسم  -
 ./37، ص2األسدي، ج /لوح الخشب، : أو بمعنى ،بيت الحطابين: بمعنىفهو  اآلرامية

وهي من قرى الروباريين . قسم روباري -يلون جبل ل علىتقع  ،متوسطةقرية  -
 .عاما 150تعود ألكثر من آلل روباري فيها دار سكن و ،القديمة

 38 .Beradê  ، م585 -كم 14 -هـ 350 -ن 1408/ براد/ : 

أو مكـان   –سـاعي البريـد   "السـريانية  في ن براد تعني أيقول عبداهللا حجار  -
موقع القريـة الصـخري   إال أن . /176صفحة كنيسة المار سمعان العمودي، /، "الركض

فقـد ذكـر   " 21ص -في ديار مار مارون"أما كتاب . اليصلح لرياضة الركض مطلقاً
عين براد أو : بمعنى" أونيوباراس"هو  إضافة إلى ما سبق، بأن اسمها األصلي بالينانية
" ءنبع مـا "د بوجوقديما سكان القرية  دعين الباردة أو عين مدينة براد، ولكن اليذكر أح

باراد، برد، قُـر،   :أما الخوري برصوم فيقول أن أصلها في السريانية .في موقع القرية
أبلق، من البرودة الرتفاعها، وليس معناها ساعي البريد أو مكان الركض كمـا يقـال،   

  ./64ص/

فارسية، استمدت  -كلمة كرديةباألساس فهي  ، إن صحت التسمية،البريد سماوعن 
، تمييزا له ولوظيفتهلنقل البريد  الذي كان يخصصDûv birî ل المقطوع الذيل  من البغ

بـراد فـي اللغـة    و. /التلفزيون السـوري  -يوسف صيداوي  /" بريد"ثم حور االسم إلى 
، /قاموس كردسـتان /الضرب، وسك النقود  أيضاًالهزة أو الرعشة وتعني : الكردية تعني
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في العهـد   هاماًمركزا مدنيا عامرا وقديما كانت  يةالقربأن وهذا االسم األخير يتماشى 
سك ي، وربما كان كلها وعاصمة لنواحي جبل سمعان ،وأوائل العهد البيزنطي يالرومان

  .أيضا فسميت كذلك فيها النقود

بقايا جـدران كنـائس    فيها. ليلونلقسم األوسط من جبل اكبيرة تقع على قرية  -
مشذبة وأعمدة وتيجان وسواكف متنـاثرة حـول    وأبنية متهدمة وحجارة كلسية ضخمة

القرية، باإلضافة إلى مدافن وآبار منقورة في الصخر تعود جميعهـا إلـى العصـرين    
 . مار مارون ةطائفالويعتقد المارونيون أن فيها قبر مؤسس . الروماني والبيزنطي

39 .Kefer Nebo ، م575 -كم 35 -ن 140/ كفرنبو/ : 

 فـي العهـود الوثنيـة    ليلون كان يعبد في جبل ،نرافديال دمن بال اسم إله :نبو -
بمعنى مزرعة  :كفرو .موقع القرية بجوار، وكان له هيكل كبير وأوائل العهد المسيحي

وقد ذكر األسدي حول اسمها نقال عن األب شلحت، بأنه من األرامية ألنه  .أو ما شابه
 .قرية الذئب: كفردابا، بمعنى: من

فيهـا كنـائس    ،تقع وسط منطقة آثار واسـعة . رى شيروانمن قصغيرة قرية  -
 . مدهشةوفنادق وتماثيل 

40 .Soĝanekê  ،م545 -كم 16 -هـ 400 -ن 935/ البصلية ، وغانهص/ : 

 ترجمها المعرب إلىف، Siĝinak" البصل أو المخبأ" بمعنى التركيةفي  :سوغان -
كرديـة  ديـة  ياسم عشيرة إيز و، وهSoĝanê االسم أصل أنفهو  الحقيقة أما ".البصلية"

خليـل جنـدي،   . د/، ديـة يتابعة للمجموعة القاتانية من التسلسل الهرمي للمراتب اإليز
 . التاسع عشرالقرن  أواخرفي ن ودييوغانه إيزص سكانكان و، /52ص

بقايا آثار عديدة مثـل جـدران أبنيـة     فيها .من قرى جبل ليلونصغيرة قرية  -
رة ضخمة وسواكف مبعثرة تعـود للعصـرين الرومـاني    وكنائس ومدافن وآبار وحجا

  .ومنها الكاتب والشاعر مروان بركات .والبيزنطي

41 .Birckê Weqês-  Birckê Terpê ،م530 -كم 40/ القاز  ، برج القاص/ : 

أمـا  . اسم علم كـردي وهو  Weqas وقاس :ومن ،برج :االسم مؤلف من كلمة -
 واشـير  قرى انها األكراد األوائل، وسكانكحد سأل لقب هوف Terpêاالسم الثاني للقرية 

" برج القس -برج القاص" أصل اسم  إن لويقف األسدي.خأما  .األلقابكثرة معروفون ب
 . /85، ص2األسدي، ج / ،برج الشيخ :بورجا دقشا منهو 

 www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


184 
 

فـي  قرية  تعتبر أبعدوصغيرة، تقع بين التضاريس الصخرية لجبل ليلون، قرية  -
، وهي أقرب إلـى حلـب   في حدودها الجنوبية الشرقية عفريننطقة ملري المحيط اإلدا

من الجدير و. اإلغريقيةفي القرية آثار ألبنية وعمران قديم من العهود . منها إلى عفرين
 .1975نبل عام  حيةنالبالذكر أن هذه القرية اتبعت 

42 .Zaretê ، م481 -كم 35 -هـ 370 -ن 1906/ الزيارة ، جتل زيارة/:  

، "المـزدوج المزار " في التركيةعنى يو ،سم ما قبل التعريباالهو  :زيارة تلچ -
 وهـو  ،باسم شيخ يوسف الكوفي هميعرف أحد ،فيها ينمزارين موجودسبة إلى نوذلك 
 ".يزارت"وقد اختصر األكراد االسم ولفظوه  .مقبرة القرية داخل موجود

فيها نسبة كبيرة مـن أصـحاب    جبل ليلونلالشرقي  السفحكبيرة تقع على قرية  -
 .ومنها الكاتب واألديب عماد كوسا .الشهادات الدراسية العليا والعاملين في الدولة

43 .Cilbir ، م515 -كم 18 -هـ 670 -ن 1547/ جلبل/:  

لباس أو سجاد،  بمعنى  Cil: مقطعينمن  يمكننا أن نقول بأن االسم مؤلف لغويا -
ربما دل االسم على ما يتعلـق بالسـجاد أو   و ،ا شابهأو م بمعنى سجاد Ber أو  Bir و

بمعنى موقع  Cih :هذين المقطعينمن  مؤلفأنه هو ولكن األقرب إلى الواقع، . اللباس
ْلومكان، و ب Bel  مسـاحة   فـي نقطـة   القرية على أعلـى تقع والمنتصب، والمرتفع

ـ  هج" هواسم جديد  فتشكل المقطعانأدغم و، ازراعية محيطة به لب" Cihbel أوCibel 
ـ لْج" فأصـبح ، "ر"و " ل" بـالحرفين  "ل"و " ب"ن ااستبدل الحرف ثم، "ْلبلْج" وكتب بر "

Cilbir.  ْل :والكلمة الكرديةجوبCobel    معروفة من حيث المعنى، وتسـتعمل للداللـة
 .على مكان مرتفع صغير

تهم ا مضاففيهو ،ل غباريآل اوتعتبر مركز. بل ليلونج علىمتوسطة تقع قرية  -
البناء الضخمة  أحجاربداللة  ،ثريأ هاموقع. جميلةلحديثة و مساكن بنيت فيها، الرئيسية

وفيها دار لعضو مجلس الشعب السابق المحامي عصـمت   .الموجودة في وسط القرية
 .غباري

44 . Zirêgat، م540/ زريقات/:  

عربية صـغيرة   اسم عشيرة حالياً كما أنها .معبد في اآلشورية زريقات بمعنى -
 .يوجد منها في لبنان وغيرها
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وسـط   لغة سكانها العربية من مربي الماشية، تقـع  من عدة بيوتالقرية تتألف  -
غربـي  تقـع  . جلبل.ق ملكيتها آلغوات روباري فيوتعود  ة،تضاريس جبلية صخري

 . اإلغريقيةبجوارها آثار ألبنية قديمة من العهود و ،كم4بنحو باصلحايا 

45 .Gobel  ،م576/ كوبله/:  

بمعنـى  " ْلب"، وعفَبمعنى جبل أو مرتَ" كو" :هما اسم مركب من كلمتين كرديتين -
مرتفع أو هضبة صغيرة، وهو يطابق الصفة الجغرافيـة  : منتصب، والمعنى الكامل هو

 .للموقع من حيث بروزه وسط محيطه

اة الماشية الـذين  تتألف القرية من عدة بيوت لرعو .إلى آل غباري تهاتعود ملكي -
عبارة عـن   وهي ،في القرية آثار إغريقية قديمة. ولغتهم العربية مؤخراهناك استقروا 

 .التزال بعض أجزائها قائمة كنيسة وحجارة ضخمة لمبانٍ

46 .Dêrmişmiş  ،كم30 - م520/ ديرمشمش/ : 

 بجوار أو كانت ،كان هناك "دير"صاحب ل اًسما "مشمش" ربما كان :مشمشدير -
 .فسمي الموقع بها أشجار مشمش لديرا

تقـع  . القديمـة بدو أنها كانت مدينة عامرة في العهود يخربة أثرية واسعة، هي  -
تتألف آثارها من بقايا جـدران كنيسـة   . جبل ليلون علىكم 5باصلحايا بنحو.ق يغرب

ودير وعدة مبان ومدفن روماني، وبوابات لعشرات الدور السكنية، ومقلـع للحجـارة،   
ت كلها من الحجارة الكلسية المشذبة الضـخمة،  دشيوقد ابر صندوقية من الصخر، ومق

إضافة إلى صهاريج محفورة في الصخر وأعمدة وسواكف ومعاصر وحجـارة كبيـرة   
تعود  للسكندور  عدةفي الموقع . مشذبة متناثرة تعود إلى العهدين الروماني والبيزنطي

كـل   أن يزورهـا من المواقع التي يجب  وهي. كورزيل جومه.ق منموسميين لرعاة 
 .مهتم باآلثار

47 .Xalta  ،م566 -كم 5 -هـ 200 -ن 279/ خالدية/ : 

من قبيلة ملالن الكبيرة، كما أنها اسم منطقـة   كردية عشيرةاسم : خالتي، خالتا -
 .معروفة في شمالي كردستان كانت موطنا للشعب الخالدي القديم

وهي من أمالك عائلة حج نسيب  ،قسم روباري  -جبل ليلون علىصغيرة قرية  -
 .آغا غباري
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48 .Xurêbkê   ،م445 -كم 36 -هـ 178 -ن 1435/ خربة الحياة/ : 

 شتقا. تل أثري منهاجنوب إلى اليوجد وموقع أثري،  أنقاضعلى القرية بنيت  -
 .وائلساكناتها األ ىنسائي ألحد اسموهو " حياة" ، ومناألثرية من الخربة القرية اسم

الطريق العام المؤدي  غربي لجبل ليلون ةح الشرقيومتوسطة تقع على السفقرية  -
 . إلى حلب

49 .Gundî Mezin  ،م554 – كم35/ زوق الكبير/ : 

. ، وهي من القرى الكبيرة في جبل ليلـون "القرية الكبيرة" ىعنبم الشعبياالسم  -
ـ  :"زوق الكبيـر "تعريب عن اسم ما قبل ال ، فيقول/195ص/ الخوري برصومأما  أن ب

رقيب، مقدام، مطل، مرصد، مكان مرتفـع، ويكـون المعنـى     كلمة آرامية من" زوق"
المرصد الكبير، أو المكان المرتفع الكبير، فالكلمة األولـى سـريانية   " لالسم هو الكامل

 .والثانية آرامية

 حيةنال لتقسيمات اإلداريةلاتبعت  ،ليلون -شيروانقرى جبل من متوسطة قرية  -
في كم منها /1/يوجد على بعد و اإلغريقية،آثار من العهود  هافي موقع. 1975نبل عام 

كمـا   ،ا على الرابيـة مفيه كنيستان إحداهو ،األثري الرائع خراب شمسغرب موقع ال
 .وهو موقع أثري وسياحي جميل .قديم في الموقع واجهة قائمة لمعبد وثنييوجد 

50 .Başemrê  ،م520 -كم 38 - ن307/ هباشمر/ : 

كنيسة مـار سـمعان،    –حجار . ع /، بيت المرسل أو الموفد في السريانيةبمعنى  -

أما أستاذ اللغة السريانية في جامعة حلب الخوري برصوم أيوب، فيقول بأنه  ./176ص
حبـه أخضـر    ،، ومكان الرازبانج وهو نبات أصفر الزهر"محل رشق السهام"بمعنى 

بيـت  : بأن االسم من األرامية األسدي عن األب شلحت وقولوينقل . /58ص/مستطيل 
 ، ممـا يضـعفهما  هـذه األراء ويالحظ اختالف واضح بين . المرسلون: شمرا بمعنى

من يقول بأنها تسمية كردية وقريب من اللفظ الكردي،  الحالية االسم بصيغتهو. جميعها
 ."الرجل الطيب"أي  Başmêrêمن 

بجوارهـا بقايـا   . شيروان قسم  -مم جبل ليلون صغيرة تقع على إحدى ققرية  -
 .بمنطقة أعزاز 1975اتبعت في عام  .كثيرة أبنية أثرية قديمة

51 .Kilotê   ،م535/ كلوته/ : 

وقد جاء فـي    .لقب يستعمله األكراد للتعبير عن صفات الكسل والتواكل: كلوته -
 .س الميرون الشحيحةكأ: ، ألنه اسم سرياني بمعنى"6ص -في ديار مار مارون"كتاب 
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ـ   -صغيرة، تقع على إحدى روابي جبل ليلونقرية  - ن اكنيسـت  هـا في. روانيش
يعـود   واألخرى على مرتفع غربي القرية تسمى قلعـة  ،ن إحداهما وسط القريةاأثريت

تحولت أثناء الحروب الصليبية إلى حصن محاط بسور، و، م398تاريخ بنائها إلى سنة 
تعـود إلـى   مع أغطيتها الحجرية مقابر صندوقية من الصخر عدة  يةداخلفي ساحتها ال

 .القديمة اإلغريقيةالعهود 

52 .Xirabî Şêx 'Eqîl   ،كم35 -م 565/ خربة شيخ عقيل/:  

 .الموجود في القرية" شيخ عقيل"مزار  اسمها مستمد من -

 .صغيرة من قرى شيروانقرية  وهي -

53 .Şewarĝa   ،م552 -كم 25 - ن373/ زرشوارغة األ/:  

 .عربي اسم -

 . عفريننطقة ممتوسطة تقع على الحدود اإلدارية الشرقية لقرية  -

54 .Mezre'ê   ، ، م590 -كم 17  -ن 715/ الجوز شوارغةمزرعة:/ 

 .يعتقد أن االسم عربي - 

فـي بدايـة القـرن    تم بيعها و، شيخ عبدالحنان كانت قديما آللصغيرة قرية  -      
 . ، ولغة سكانها العربيةسكانها الجددثم امتلكها  ،سكان حلبالعشرين إلى بعض 

55 .Me'riskê   ،م615 -كم 16 -ن 641/ معرسة الخطيب/: 

- Me'ris  يقال فالن فحينما . المخيفوالرجل القوي  :بمعنىكردية  كلمة"سرعم "
نـى  بمعكما أنـه   ،/كوراني قاموس/" هرس الشيء" تعنيكما أنها  .خارقوقوي  أنه أي

تعنـي  : أن معرستا: قولفياألسدي .خأما . أيضاً معصرة العنب أو الزيتون أو ما شابه
 .عادة يقال لخطباء المساجدوالخطيب هو لقب  ./150، ص7األسدي، ج /مغارة الكرمة 

حيث تـم   ،منذ القدم وفيها آثار تدل على العمران مأهولها عموق ،متوسطةقرية  -
 أفـاريز مقبرة القرية، وهناك تاج حجري ضخم فيه  أرضية من الفسيفساء في اكتشاف

ربمـا كـان   للتثبيت، يعتقد من شكله ووجوده بالقرب من مكان اكتشاف الفسيفساء، أنه 
 .عبادةعمود ل ارأس

56 .Kefermiz  ،م670 -كم 7 -ن 453/ كفرمز/ : 

قرية من اسـمه  : كفرميز: نقل األسدي عن األب شلحت بأن االسم من األرامية -
 .ميز
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في أقصى الجزء الشمالي  الغربينهاية السفح الشمالي  صغيرة تقع علىقرية  -
 . ، موقعها جميللجبل ليلون

57 .Qîbar – 'Erşqîbar  ،ـ 335 -ن 6144/ الهـوى   ، عرشقيبار  - كـم 3 - هـ
 : /م360

هو القسم الجنـوبي   :عرش كلمتين، مركب منالشعبي وما قبل التعريب سم اال -
كـان   حيثالقرون الوسطى،  ولهذا االسم ذكر منذ. منهالقسم الشمالي ا :لقرية، وقيبارل

ي هف" قيڤار"أو  قيبارأما  .الموجود غربي القرية" قيبار"المدعو علي قيبار حاكما لحصن 
 كانت تنبـت بشـكل  و ،/قاموس كوراني/ " أرضي شوكي"نبات  الكردية تعني ثمرةفي 

 "عشق كبـار "أن اسمها هو  ون بدايةلمعربوقد اعتقد ا. للقريةالجنوبي كثيف في السهل 
 علـى  الشـعبي  لفظها بأن اعتقادا "الهوى" بـالتعريب  ما بعدي فسميت  ثم، فاستعملوه

 .!"والهوى العشق" بمعنى "عشقيبار" صيغة

 القـرن  بدايـة  فـي  كانـت  .جومه سهل في والكبيرة والجميلة القديمة القرى من -

 مـن  سـكانها  نصف نحو يزال وال المنطقة، هذه في اإليزيدية للزعامة مركزا العشرين

 الملحق السهل مع الشمالي قسمها .واد يفصلهما قسمين إلى تقسم هيو .اإليزيديين األكراد

 .Erşê' عرشـي  يسمى بها الملحق الواسع السهل مع الجنوبي وقسمها ،"قيبار" يسمى بها
 .واسـعة  وكهوف مغاور القرية، بيادر مكان في "عرشي" لقسم الجنوبي الجوار في توجد

 يسبق قديم سكن على تدل أثرية ألبنية ضخمة حجارة عن بجوارها الحفر أعمال وتكشف

  .القرية غربي قيبار حصن أطالل وجدت كما .اإلسالمي العهد

58 .Aqîbê   ،م505 -كم 35 -ن 3184/ عقيبة/ : 

 .تهااستمدت القرية اسمها من مزار شيخ عقيب الموجود ضمن مقبر -

كبيرة تقع وسط منبسط متموج من األرض الغضارية التـي تـزرع   قرية  يه -
 . بالحبوب والزيتون

59 .Fafirtîn   ،م550 - كم35 -ن 735/ فافرتين/ : 

 ".ثمار التين"رية ق سرياني بمعنى اسم أنهبعبداهللا حجار يعتقد  -

يا بقايا مذبح أقدم كنيسة مؤرخة في سـور  فيها. صغيرة من قرى شيروانرية ق -
ـ اوهناك موقع. قديمة مدفن ومقبرة اجانبهوب، م"372"للميالد  من القرن الرابع ن ان أثري

 .الكثيرة آثارهمابن اوهما غني ،كم/1/بنحو هاإلى الجنوب الغربي والجنوب الشرقي من
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 60 .Kibêşîn ، م545 -كم 37 -هـ 258 -ن 953/ كباشين/ : 

 هبان إيطاليين كانوا يتعبدون في جبلر هيئةمستمد من  "كباشين" يعتقد أن االسم -
 في الكرديـة  تعني  Kumأو   Kub كوب أو كوم فـ اء،ون طاقيات زرقضعوي ليلون

تكـون   وبـذلك  األزرق، ى اللـون عنهي بم Şîn و. أيضاً عني قبةفت Qub أما الطاقية،
يذكر  1836وفي أخبار عام  ".القبة الزرقاء"، أو "الطاقية الزرقاء"الكلمة كردية بمعنى 

. وجود دير لآلباء الكبوشيين الموارنة في حلـب  ،/49، ص1ج/نعوم بخاش في دفاتره 
، /265ص/الفحـول، األكبـاش   : أما الخوري برصوم فيقول أن االسم آرامي بمعنـى 

 .وأعتقد أن هذا بعيد عن الصواب

بقايـا جـدران   : آثار منهـا  فيها". شيروانجبل " من قرى متوسطة الحجمقرية  -
 . اكف وأعمدة وآبار منقورة في الصخر تعود للعهدين الروماني والبيزنطيكنيسة وسو

61 .Kîmar   ،م555 -كم 15 -هـ 400 -ن 2214/ كيمار/ : 

Kî -   أوkey  أوkeye السيد باللغة الميدية، و بمعنىMar   =  ،القديس بالسـريانية
ـ بم لسـريانية وهناك رأي آخر يقول بأنها في ا". السيد القديس"فيكون أصل الكلمة   ىعن

 ./177عبداهللا حجار، ص/ ،الحزين ،الزاهد ،الناسك

تقع على منبسط صخري في الجزء األوسط من جبل شيروان،  كبيرةقرية  وهي -
بقايـا  فيها  .خالبباسوطة بمنظر .ق عفرين وعلىنهر من الغرب على وادي  تشرف

د كبير مـن  وعد ،جدران كنائس وقصور وسوق ومدافن وصهاريج منقورة في الصخر
هـا  ؤهوا. اإلغريقيةاألعمدة والتيجان والسواكف وبقايا مقلع كبير تعود جمعيها للعهود 

 .جميل اوموقعه كثير وعليل

62 .Meyasê  ، كم40 -م 490/ همياس/:  

قـاموس  / "غابة صغيرة، بقعـة شـجرية طبيعيـة   "معنى االسم في الكردية هو  -
 .كأسم علم في حالة التأنيث ماالسكراد جبل ليلون أويستخدم . /موكرياني

فيهـا  . 1975نبل في عام  حيةنا، اتبعت لجبل شيروانصغيرة من قرى قرية  -
 .اإلغريقيةدالئل أثرية قديمة من العهود 

 Qarsaq .م210/ قارساق، ٦٣/:  

ولم نعرف معنى  ،كم1.5إسكان بحوالي .ق اسم لموقع في سفح جبل ليلون غربي -
 .السمل
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عـائالت  العشرين من قبل عـدة  هذا الموقع إلى ستينات القرن يعود السكن في  -
بعد حصولهم على أراض مـن اإلصـالح   استقروا فيها ". سبخاوي"عشيرة  منعربية 

  .نحو عشرة حالياً هادور يبلغ عددو. الزراعي

64.  Keferlab ،م250/ كفرالب:/   

يشبه  .ار قديمةعلى جبل ليلون، فيها أث Bircêبرج عبدالو .ق جنوبي اسم موقع -
  .اسمها التسميات السريانية

65. Bilê Kefer  ،م502/ كفربله:/  

 .Cilbir رلبج.ق إلى الغرب منعلى جبل ليلون  موقع أثري -
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 رابعالبحث ال
 

 

 جنديرس حيةنااألسماء في 

 

 خاليـة  اقـع ومو لقـرى  أسـماء  منها ست إداريا، تقسيما 55 جنديرس حيةنا تضم

 ومعبطلـي،  الحديـد  شيخ ناحيتا الشمال منو ،اتركي الغرب من :حيةناحدودال .ومهجورة

 .ادلـب  محافظـة  فـي  حارم منطقة الجنوب منو ،عفرين  - المركز حيةنا الشرق منو
 .1939 عام في الحمام.ق من بدال حيةنالل اًمركز جنديرس وأصبحت

1. Cindirês  ،م231 -ن 10599/ جنديرس:/ 

 : ن اآلراء حول معنى اسم جنديرس وسنورد هنا أهمهاتتباي -

، وهـو تقسـيم   "جند": ، أنه اسم مركب من كلمتين/المعجم الجغرافي السوري/يقول
 . "جند إيرس"وهو اسم قائد روماني، فيكون االسم  "إيرس"عسكري إسالمي  و

ـ Cindaros "جنداروس"أنه اسم الراهب وهناك رأي آخر يقول  فـي   " ي، وقد بن
، "جنـداروس "معبد في جنديرس تكريما للراهب  ،ربع األول من القرن الرابع للميالدال

 . وهو أقدم معبد في إنطاكية

بأن اسم جنديرس يرد فـي المصـادر   :  ، فيقول/201ص/أما الباحث عبداهللا حلو
وفي السريانية بشكل جنْدريوس، وهنا تكمن الصعوبة فـي   ،Gindarosاليونانية بشكل 

كان االسم قديما يلفظ بفتح أوله، وفي هذه الحال فهو سيرجع إلـى صـيغة   معرفة إن 
الكبرياء والخيالء واالستعالء، مما يصح كمعنى مجازي : آرامية أقدم هي جنْدرا بمعنى

يعكس لنا لفظا لالسم  Gindarosغير أن االسم في المصادر اليونانية بشكل . قرية السم
ي، واألصح أن اللفظ العربي لالسـم تقليـد للشـكل    بكسر أوله كما هو في اللفظ العرب

اليوناني، فقد يكون هذا إما لفظا غير دقيق للشكل السرياني، أو ربما لفظا غيـر دقيـق   
عقبة صخرية، وهـذا  : أال وهو جنْْدرا الذي يعني ،الشتقاق آرامي آخر مضموم األول

  .أيضاًاحتمال ممكن 
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وليس فيها  ،وذات تربة لحقية ،س سهليإال أنه كما هو معروف، فإن موقع جندير
وال نعتقد أن موقعها في وسط السهل يشير إلى عقبة صـخرية أو إلـى   . صخور أصالً

 . االستعالء، ولذلك نعتقد أن الصيغة اآلرامية مستبعدة

بعيدا حينما لم يسمعوا الرواية الشعبية حول  ذهبوا هؤالء الباحثون إال أننا نعتقد أن
وله رواية مفادها أن أحد حكامهـا   ،بأن االسم كردي: ي تقولالتوأصل اسم جنديرس، 

قديماً، سخَّر السكان لنقل التراب إلى التل الموجود بجوار البلدة، وحـدد لكـل عائلـة    
وبثت الخراب في أحـوال   ،أرهقت الناس ،مقداراً منه، فاستمر العمل الشاق لمدة طويلة

، وهي كلمة كرديـة مركبـة   Candêris "جان ديرس"سكان القرية، حتى سميت بقرية 
. ومعناها المـوت والخـراب     Dêrisبمعنى الجسد أو الروح، وديرس Canجان : من

وبذلك تكون التسمية كردية وذات رواية تاريخية، وال يزال يقال فـي جنـديرس بـأن    
 .العائلة الفالنية مديونة بكذا حمل من التراب

 كان يذال الروماني الطريق على قعي وهو القديم، منذ مأهول جنديرس بلدة موقع -

 عديدة، ينابيع هاوفي خصبة، سهول بجنديرس تحيط .بإنطاكية القديمة سيروس مدينة يصل

 مراكـز  ىإحـد  موقعهـا  مـن  جعل مما ،جنوبها من - كم5 بعد على عفرين نهر ويمر

  .جومه سهلل الجنوبي القسم في القديمة االستيطان

 كبيرة بلدة إلى جنديرس تل شمالي كانت صغيرة ةقري من جنديرس بلدة تطورت وقد

 .الزيتون بأشجار يموج فسيح منبسط وسط متعامدة شوارع على منازلها تنتشرو عامرة،
  .كم20 بطول معبدة بطريق عفرين بمدينة جنديرس بطتترو

 ،عفـرين  نطقـة م في األخرى بالبلدات مقارنة كبير اقتصادي بنشاط جنديرس تتمتع
 بالزراعـة  سكانها معظم يعملو .المجاورة من القرىإليها  كبيرةرة هجوجود  ويالحظ

 إلـى  إضافة للزيتون، ومعاصر ومتنوعة كثيرة تجارية محالت هاوفي .الزيتون وخاصة

 ،البناء ومستلزمات والمركبات الزراعية اآلليات صيانة وورشات والحدادة النجارة حرف
  .اثنين كل تعقد أسبوعية سوق فيهاو

 :]3٢المصور [، التالية والمزارع القرى جنديرسية حنا تتبع

 Meĥmediyê -      / 5 م140 -كم:/  

الذين أسـلموا مـن   وخاصة اسم يطلقه األكراد اإليزيدية على المسلمين،  :محمدي
. الدين اإلسالمي اعتنقواالذين  يناإليزيديبعض  سكنها في القرن التاسع عشر. اإليزيدية

 :شرقي وغربيمحمدية وهما قريتان 

  .جرف صخري على الضفة اليمنى لنهر عفرينتقع على  :/ن118/ محمدية شرقي .2
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 .حالياًمهجورة هي : /ن202/ محمدية غربي .3

- Aşka   ،آشكان: 

. /75ليـرخ، ص / اسم عشيرة كردية يذكرها شرفخان تحت اسـم آشـكي   :آشكان 
كلمـة   مـن  هنبأ" اسكيت"شعب  اسم /229ص -دياكونوف /المستشرق السوفييتي  ويذكر

وهذا القوم أو القبيلة هم من أقوام جبال كردستان  ،"األثري القديم"والذي يعني  ،"آشكيدا"
في القرن الثامن قبل الميالد، ويعتبر من أسالف األكراد، وأعتقد أن هناك تشابها كبيرا 

 :وهناك قريتان تحمالن هذا االسم ".آشكان" قبيلة بين اسم هذا القوم واسم

4. Aşkê Şerqî  ،م480 -كم 10 - ـه560 -ن 1215/ شرقي آشكان/ : 

محـيط  . هضبة كلسية تشرف جنوبا على سهل جومـه  علىصغيرة تقوم قرية  -
بجوار القريـة كهـوف كانـت    و. سفحي حادالقرية من جهة الشمال والشرق والغرب 

 .ةتعود إلى عهود غابروومعظمها اصطناعية  ،تستخدم للسكن وإيواء الماشية

5. Aşkê Xerbî  ،م310 -كم 7 -هـ 764 -ن 1138/ آشكان غربي/ : 

 . تنتشر بيوتها على مرتفع وسط حقول الزيتون الواسعة. متوسطةقرية  -

Aĝcelê .٦ ، م210 -كم 5 -ن 1025/ البياضة  ، ليآغج:/  

" البياضـة "سـم المعـرب   االوال صلة بين . اسم تركي وتعني المكان المشجر -
 .ديمواسمها الق

يمـر  . وسط سهل مغطى بأشجار الزيتون خفيفمتوسطة تقع على منحدر قرية  -
 .فيها أبنية حديثة وجميلة. اآلتي من الشمال" حه سيركي"وادي  الغربيبجانبها 

Yalanqoz .م260 -كم 2 -ن 1728/ الريحان  ،يالنقوز ، ٧:/  

 ". العين الكذابة" تركي بمعنى سماال -

تقع على مرتفع مـن األرض  . بلدة جنديرس من حياً حالياًأصبحت  ،كبيرةقرية  -
 .أثري مندثر موقعأنها مبنية على  يشير إلى

Til Ĥemo .م230 -كم 8 -هـ 843 -ن 258/ تل حمو،  ٨/:  

 ."محمد"من  اسم علم محلي كردي :حمو -

األثري، تحيط بهـا مجموعـة مـن األوديـة     " تل حمو"سطها يتوصغيرة قرية  -
 . نحو نهر عفرين اثم تتجه جنوب تتحد التيالضحلة 
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Tilsilor  .م160 -ن 735/ تل سلور،  ٩/ : 

 "السـمك األسـود  " نه من سمك السلورأبيقول ياقوت الحموي " سلور"اسم  حول -
 .والينابيع التي ترفـده بحيرات عفرين وال في  نهربكثرة يعيش  ، وكان/137، ص1سمق/

، فيقول أن هناك اختالفـا علـى   /105تاريخية ص تحقيقات /أما عبداهللا الحلو في كتابه 
أمـا  . السرياني أو اليوناني، ولكنها ليست عربية بمعنى سمك السلوراسم القرية  أصل

 .فهي كلمة عربية معروفة: تل

 هامساكنتحيط . متوسطة الحجم ترقد على الضفة الجنوبية لنهر عفرينقرية  -
خاصة في شرقها آثار استيطان قديم تدل في محيط القرية و. تل سلور األثريبالقديمة 

 .جميلة يةاصطيافقرية  وهي. عليها المغر وأحجار البناء المشذبة التي تظهر فيها

Çeqelê Cûmê .م440 -كم 8 -هـ 325 -ن 1205/ جوم  ، جوم چقللي ، ١٠/: 

اسـم  " قللـي چ"كما أن ". ابن آوى"في الكردية  امعناه :Çeqelچقَْل : چقللي جوم -
جومه، ونسبت إليه تميزا لها عن قرى أخـرى  فهو اسم سهل   :أما جوم. كردية عشيرة

 .شيخ الحديدناحية في موجودة تحمل االسم نفسه 

 . صغيرة تقع على طرفي واد يخترقها من الشمال نحو الجنوبقرية  -

Celemê .م200 -كم 11 -هـ 1894 -ن 3605/ جلمه ، ١١/ : 

الصـليبية الواقعـة فـي أبرشـية      Galamoية قر المانس عنها إنهاهنري يقول  -
  .نعرف معنى السمهالم و .إنطاكية

ـ ازرتمتاز ب. جبل ليلونل ةمالصق لهضبةكبيرة تقع على السفح الغربي قرية  -  ةع
" ثـا /ل8"  بغزارة جنوبالفي األول  فيها نبعان .لتجفيفهوجد فيها أفران عديدة وت ،التبغ

كانت جلمه من قرى آل كـنج  . ي في شمالي القريةتل أثريوجد . ي القريةشمالالثاني و
 .إلى تركيا في العقد الخامس من القرن العشرين تهمغادرم قبلفي سهل جومه 

Ebû Ke'ibê .كم5 -م 180 -ن 225/ أبو كعب،  ١٢/ : 

 .اإليزيدي الموجود هناك "أبو كعب" تسمية على اسم مزار -

  .فيها أسرة واحدة: يةوشرق. تتألف من حوالي عشرين أسرة :غربية ،قسمان -

13. Ĥecîler ،  م195 -كم 7  -ن 1409/ الحجاج ، حاجيلر:/  

 .بالتركية "الحجاج"جمع االسم بمعنى  -

 . عفرين نهرنحدر جنوبا نحو مال" سيركيح"يمر من شرقها وادي  ،صغيرةقرية  -
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14 .Çolaqa  ،م480 -ن 1537/ جلق،  ولقانچ:/  

الكهـوف  يسـكنون فـي   األوائل  سكانها كان. كرديةبال" ألكتعا"بمعنى  :والقچ -
وسكن بجانـب   ،"والقچ"كان يسمى وأحدهم عنهم انفصل ثم الموجودة شمالي القرية، 

 . للقرية فسميت القرية باسمه يالبئر في الموقع الحال

تنتشر دورها السكنية على جانبي واد عميق يسمى وادي الضـبع   متوسطةقرية  -
Ĥeftar .يسكنها آغـوات  و ،وهامة في أوائل القرن العشرينجميلة وامرة عقرية  كانت

في وسط القرية بئـر  . واليزال فيها بعض أحفادهم ،ركزهم الرئيسيمهو سيدو ميمي و
  .وتفيض في السنوات الماطرة ،أثرية قديمة التزال تؤمن مياه الشرب للقرية

Kanî Gewrkê .م270 -كم 7 -ن 1040/ شيخ عبدالرحمن،  ١٥:/  

فهو اسـم المـزار    :، أما شيخ عبدالرحمن"النبعة البيضاء"بمعنى : كاني كاورك -
 .ويعرف باسم الصحابي عبدالرحمن بن عوف ،هاالموجود بالقرب من

لوادي شيخ عبدالرحمن القادم من  الشرقيةمتوسطة الحجم تقع على الضفة قرية  -
 .هاونيسكن واوهي من قرى آغوات سيدو ميمي والزال. الشمال

Ĥec Iskender .م205 -كم 5 -هـ 725 -ن 1156/ حاج اسكندر،  ١٦:/  

 . اسم علم محلي :اسكندر -

 ".  سيركيح" وادي تقع بجانبصغيرة قرية  -

Ĥec Ĥesna .م550 -كم 12 -هـ 700 -ن 1379/ حاج حسن ،حاج حسنلي ، ١٧:/ 

 .لقبه: و حاج ،األول ااكنهساسم علم ل :حسن -

سفح جبلي تنحدر منه عـدة   علىتقع . ين غربي وشرقيصغيرة ذات قسمقرية  -
مـن الصـنوبر،    ةحراج كثيف تحيط بها .موادي جرج تتجه شماال وغربا نحومسيالت 

ـ  توجد. من جهة الغرب" خاستيان"من قرى قرية  وتعتبر آخر كـم  1 ـجنوب القرية ب
ومزينـة   وحجارة منحوتـة  كثيرة كسر فخاريةوبقايا أثرية قديمة  فيها ،"يريسخربة ق"

 يسـتخدمونها السكان ال يزال  ،بالنقوش وتيجان أعمدة وصهاريج منقورة في الصخور
 . حتى اليوم

Remedana .م540 -ن 697/ رمضان ، رمضانلي  ، ١٨:/  

 .األول ااسم ساكنه، "رمضان" -
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منطقتها . صغيرة، تشرف على وادي جرجم المار بجهتها الجنوبية الشرقيةقرية  -
 .ووعرة حراجية

Ĥemam .م170 -كم 8 -هـ 588 -ن 3088/ الحمام،  ١٩:/  

 .موجودة بقربهاالتي كانت من حمامات المياه المعدنية أخذت اسمها  -

تشرف مـن   .عفريننطقة ملكبيرة تقع في أقصى النهاية الجنوبية الغربية قرية  -
ريـة  ، وكانت القفيها قصر قديم آلغوات المنطقة من آل كنج .غرب على سهل العمقال

 قسـمت . محطة عبور حدودية رئيسية قبل إلغاء المعبر الحدودي الذي كان يمر منهـا 
 ،الحـدود  خـط  عن ااألتراك قسمهم بعيد قلنثم نصفين،  أثناء ترسيم الحدود إلىالقرية 

وقد حفـر أحـد سـكان    . السورية القرية بجانبوالطريق المعبد  بينما يمر خط الحدود
ميـاه  المسـتغال  وحمامـات   اوبنى مطعما ومسبح ،القريةشمالي القرية بئرا ارتوازية 

 . الدافئة للبئر المعدنية

Xerza .م520 -كم 10هـ320 -ن 744/ خرزان،  ٢٠:/  

واليـة   –كردية في شـمالي كردسـتان   يةعشائرمجموعة اسم منطقة و :خرزا -
 .بدليس

 تحـيط وصغيرة تقع على طرفي وادي خرزان المنحدر بشدة نحو الجنوب قرية  -
 . بها سفوح جبلية شديدة االنحدار

Xalta .كم15 -هـ 575 -م 550/ خلطان  ، خالتان،  ٢١:/ 

 في بهدينانها يوجد من ،اسم منطقة وعشيرة كردية معروفة في كردستان: خالتا -
أحـد أحفـاد   " ، خالديخالتي"كما انه اسم شعب  ،/52ليرخ، ص / من جنوبي كردستان

 .الشعب الكردي

 شـمالي : قسـمين  إلىيشطر القرية ووادي خلطان  في بدايةتقع متوسطة قرية  -
تحيط بهمـا مرتفعـات   و، /م560 -ن 977/ غربيوجنوبي ، /م565 -ن 1206/ شرقي

تدل عليهـا  و ،ثارباآل غنيموقع القرية . الصنوبر وحقول الزيتونحراج  اجبلية تغطيه
غني بالمياه  هاموقع ا أن، كمالفخارقطع أحجار البناء الضخمة واللقى األثرية الكثيرة و

 .والينابيع السطحية الجوفية

Dêwa   ،ديوان  : 

وهناك قبيلة كردية باسم ديـوان فـي   . بمعنى العفريت بالكردية Dêw" ديو" االسم
كما أنها من قرى عشيرة مرديس الكردية في تركيا، وتقع على سـقح  . نواحي دياربكر
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أو  ،ا لشخص ما سكن القرية في القـديم لقب االسم وربما كان". جبل ديوان" جبل يسمى 
 :فوقاني وتحتاني وهما قريتان .كان ينتمي إلى تلك العشيرة

.٢٢ Dêwê Jorin  ،م230 -كم 8 -ن 594/  ديوان فوقاني/:  

 . على الجانب األيسر من نهر عفرين تقعقرية متوسطة 

Dêwê Jêrin .٢٣ - Dêwê Ĥoko  ،م175-ن 400/ ديوان تحتاني/:  

 لمالكهـا صغيرة كانت قرية  وهي .ديوان فوقاني بجانب نهر عفرين.ق ليتقع شما
وسميت باسمه، باعها آلل السباعي في حلب فـي ثالثينـات القـرن     "مصطفى حوكو"

 . بلدة ريحانية في تركيا واستقر فيثم هاجر  ،الماضي

24.Remadiyê   ،م200 -كم 6 -ن 809/ رمادية/:  

 .من الرماد اًعربي ااسم ربما كان -

جميلة تقـع وسـط   وصغيرة قرية  وهي. تقع على الضفة الشرقية لوادي خالتان -
 . سهل مغطى بأشجار الزيتون

25.Ĥemêlkê   ،م215 -ن 540/ جميل/:  

 والكرديـة  بالتركية: ، حمĤem+ êlik: مركب من مقطعين: Ĥemêlk حميلك -
سـم كـامالً   بمعنى الجماعة الصغيرة، فيصبح اال: êlikاسم تصغير من محمد، و إيْل 

 ."جماعة حم"

 . وسط حقول أشجار الزيتون جنديرس شرقي بلدةتقع قرية صغيرة  -

  /:م205/ رفعتية .26

 .ويوجد فيها قصره على اسم رفعت آغا آل عمو -

 .جنديرسبلدة فيها قصر آلل عمو، وأصبحت ضمن الحي الشرقي ل -

27.Sindiyankê  ، م285 -كم 4 -ن 571/ زندة  ، زندكان/:  

فـي  " سندكان"هناك قبيلة كردية باسم و ،من شجرة السندياناسمها  لقريةا أخذت -
  .في شمالي كردستان ماردين واحين

يوجد شمالي القريـة  . تقع وسط منبسط تحيط بها حقول الزيتون ،صغيرةقرية  -
 .عبران عن أماكن سكن قديمةيتالن أثريان 
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28.Baflor  ، م244 -كم 3 -هـ 735 -ن 1554/ الزهرة  ، بافلور/ : 

" الزهـرة " االسم المعـرب النعتقد أن و. "فلور+ با "من  سرياني أن االسميعتقد  -
 .صلةأية يمت إلى االسم القديم ب

 . المؤدي إلى شيخ الحديد معبدالالطريق يمر منها كبيرة قرية  -

29.Ĥesîrkê   ،م 350 -كم 9/ حسيركه/: 

 .ةكرديبال غير فيعالمة تص"  هك "و  الموقعاسم أو لقب مالك ، "يرسح" -

كهوف كانت  ها، بجوار" هيركسح"تتألف من عدة دور للسكن على جانبي وادي  -
 . مسكونة قديما

30.Firêriyê   ،م195 -كم 12 -هـ 13075 -ن 1554/ فريرية/:  

 ". الدرب الواسع" بمعنى، Rê طريق، وFere واسع: مركب من السماأعتقد أن  -

آل عمـو   ألبنـاء فيها فيالت جميلة . كم2ن بـ عن نهر عفريكبيرة تبعد قرية  -
 . لهمرئيسيا تعتبر مركزا و

31.Feqîra  ، م435 -كم 11 -هـ 475 -ن 1706/ رأس األسود ، قره باش/ : 

يضـعون   ونكـان اإليزيـدي  فقـد   :"ه باشرقَ"أما . قب ديني إيزيديلهو  :فقير  -
سـماها بمـا ميـز    و ،نفسه يالضرائب العثمان لم يجهد جابفسوداء، رأس حطاطات 

 .االسم المعرب ترجمة للتسمية التركيةو. الرأس سكانها من لباس

 . يدين سكانها باإليزيدية ،الجنوبي Kurkêكبيرة على سفح مرتفع كوركي قرية  -

32.Qujûma  ، م300 -كم 7 -هـ 1286 -ن 1208/ الضخم ، قوجه مانلي/ : 

 هاعشيرة كرديـة يـذكر  لسم ا كما أنهالشيء المنفوش،  لىع الشعبي االسم يدل -
 المعـرب  وقد ترجم. من شمالي كردستان قارصمدينة حول  وتقيم ،/19ص  -ليـرخ  /

 ".الضخم" وسماها اسمها القديم

 .الكردية صالح الدين محمدوالفنية الشخصية الثقافية منها  ،كبيرة قريةوهي  -

33.Qîlê   ،م270 -كم 5 –ن 547/ قيلة/: 

ناب الفيـل أو  أو  تعني ضرع الحيوان، Qîl "قيل" نبأ، /قاموس كوراني/في جاء  -
وردت فـي بعـض    كما. الناصع: بمعنى المحلية في الكرديةاالسم و. الجمل أو الكلب

 . يوناني وتعني بيت الراهب -سريانياسم أنه بالمصادر 
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وهـي مـن   . يعبر عن موقع أثري قليل االرتفاع تقع على موقعصغيرة قرية  -
الغربيـة مـن وادي    الضـفة وتقع على  ،د اإلصالح الزراعيالتي ازدهرت بعالقرى 
 .خالتان

34.Qurbê   ،م305 -كم 5 -ن 288/ هقورب/:  

علـى   القريـة  باللغة الكردية، وتقع"  الكوع"بمعنى المنعطف  :Qurbeقوربه  -
 نعتقـد أن ، ويمر من غربها الذيوالطريق  يوادلالجانب الغربي من االنعطاف الحاد ل

 .منعطفال الداخلية زاويةالفي ها من موقعها أخذت اسمالقرية 

يمر من غربها الوادي القـادم مـن   . صغيرة من قرى آغوات سيدو ميميقرية  -
 .تل أثريعلى  قرية قوجمان ويوجد على جهته الغربية

35.Gewrika ، م470 -كم 15 -هـ 700 - ن2325/ الفسحة ، كاوركان/ : 

- Gewrik: و تصغير لألبيض في الكردية ،Gewrik:  فـي  عشيرة كرديـة  اسم
في الكرديـة   Gewrik في التسمية أنالصحيح لكن و. )١(شرقي كردستان بجوار مهاباد

، وقد كان موقع القرية خاليا من تعني فسحة خالية من الشجر في أرض حراجيةالمحلية 
 ".الفسحة" الكردية للكلمةالدقيقة  ، ومنها جاءت الترجمة العربيةالشجر

نبع  اصفين، في أعالهإلى ن ي القريةويقسمها واد ،مرتفع لى سفحع كبيرةقرية  -
فيه الكثير من الكهوف والمغـاور التـي    ،موقعها أثري. ماء كان يروي منازل القرية

 .المزدهرةوهي من القرى . سكنت قديما

36.Kefersefrê   ،م400 -كم 5 -هـ 1320 -ن 4121/ كفرصفرة/ : 

قرية  الصباح أو العصفور، أي: رامية تعنيفي اآل" صفرا"يقول األب شلحت أن  -
 . ؟!وربما كان غير ذلك . /377، ص6األسدي، ج /الصباح أو العصفور 

، تشرف جنوبا على حقول الزيتون الممتدة ع على السفح الجنوبي لجبل قازقليتق -
. جنديرس ناحيةوهي من القرى الكبيرة في . إلى نصفين واديقسمها . إلى بلدة جنديرس

 .فيها فيالت جميلةوتنتشر بيوتها على السفوح، . عائلة آغوات كبيرة فيها

37.Tetera ، كم8م - م640/ تاتار،   تاتارانلي/ : 

 .اسم علم كردي لساكنه األول "تاتار "  -

                                                 
 .213و189نت دشنر، كتاب أحفاد صالح الدين، ص كو. د - ١
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. قازقلي.سمى جالذي يتيا شْصغيرة تقع على إحدى القمم الغربية لجبل حقرية  -
 تكان. موقعها اصطيافي جميل. جية الكثيفةقول الزيتون والغابات الحراحتحيط بها 

 .وقتل فيها ملجًأ للمجاهد محو إيبو شاشو في بداية العقد الثالث من القرن العشرين

38.Bircikê   ،م310 -كم 6 -هـ 492 -ن 637/ كموش برج ، كموش برج/ : 

 يطلقون عليـه  كان السكانو ،موقع القرية فيإلى برج صغير كان يعود االسم  -
ـ " بمعنىتركي  اسم Gumûş "كموش"فـ  ،Birca Zîv" لفضيالبرج ا" قـد  و، "ةالفض

 .البرج الصغير: "Bircikê برجكي"اختصر االسم بمرور الزمن إلى 

كانت من قرى خليل آغـا  . نالزيتوصغيرة تقع وسط سهل يموج بأشجار قرية  -
ـ  . على الفالحـين حقولها اإلصالح الزراعي  سيدو ميمي قبل أن يوزع ا ويـدل موقعه

األبنيـة  بعض  حالياًفيها . إلى أنه كان مسكونا منذ القديم ،والبرج الذي كان موجودا فيه
 .المرفهة لعائالت من آغوات سيدو ميمي السكنية

39.Kora   ،م410 -كم 6 -هـ 315 -ن 1861/ كوران/ : 

كما أنه اسم لعشيرة كرديـة  . المنخفضاسمها من موقعها القرية  استمدت: كورا -
وتوجد عشيرة بنفس االسم حـول  . /430، ص1زكي، ج/ شرقي كردستان في كرمنشاه

 ./61ليرخ، ص/قارص 

ثـار  آبقايا  هافي. قازقليالجنوبي الشرقي لجبل  السفحنهاية  تقع عند ،كبيرةقرية  -
 .ماء قديموبئر  وأساساتعلى هيئة جدران وأعمدة 

40. Gorda   ،م550 -كم 15 -هـ 380 -ن 1350/ گوردان/: 

يعني السيف المبتور الذي اليقطـع وال   Gord گورد أن /قاموس كوراني/في جاء  -
من عالمـات بعـض    أيضاًالقوة والشجاعة، و: بأنه من /كردستانقاموس /ويقول . يقتل

 "سـيويا "قريـة   كاسم للقرية، فهو اسم علم المرأة من Gordأما . أنواع حيوان الماعز
Sêwiyaا، واليزال موقع إقامتها القديم موجـود  ، أقامت في ذلك الموقع وسميت باسمه
 . Xirabê Gordê "خربة گوردي"ويسمى  ،Sêwiyaقرية  جنوبي

 المحيطة قممال بعض علىتوجد الجبال من الشرق والشمال والغرب، و بها تحيط -
 Bena:، ولتلك المواقـع تسـميات هـي   كثيرة في موقع القرية، بقايا آثار قديمةكذلك و

Ddirêj "و "يلالمرتفع الطو ،Pozê Kol " و "القمة الجـرداء ،Xirabî Kortliq   وهـو
 على الجانب الغربـي مـن   صغيرة تقعقرية  گوردان الحاليةو .أيضاًمكان سكن قديم 

إليه المطلوبون مـن  لجأ يعر ووهو واد مشجر و ،"جهنم الموت" Ole Cce'nimي دوا
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 عديـدة ألثرية، وفيها كهوف تعتبر القرية من المناطق الغنية باللقى او. أحياناًالسلطات 
 .ويوجد بالقرب من القرية بئر ماء قديم .كانت تستخدم للسكن قديما

41.  Çobana  ،م464  - كم12 - ن464 / جوبان ، وبانليچ /:  

 .األصل تركيةوهي كلمة " ي عاالر " ىمعنب: وبانچ -     

 . نگوردا ةقري غربي شتياصغيرة تقع على السفوح الجنوبية لجبل حقرية  -

Merwanê  ،هـ1870/ مروانه/:  

 :وهي قسمان .اسم ساكنها األولوهو  ،مرواناسم العلم من أخذت اسمها 

42. Merwanê Jêrin  ،م210 -كم 13 -ن 740/ مروانة تحتاني/ : 

. قرية صغيرة تقع على السفح الغربي لالمتداد الجنوبي الغربي لكتلة جبـل أنقلـة  
 .مبنية على تل أثري هيو العمق، تشرف غربا على أطراف سهل

43. Merwanê Jorin  ،م250 -كم 12 -ن 584/ مروانة فوقاني/:  

ـ  ، الصـنوبر المشـجر ب  هقرية صغيرة تقع على السفح الغربي لمرتفع جبل مروان
تشـرف  كما . المعروف" طريق الجمال" Deveyolممر وطريق الغربية ل النهاية وعلى

 .ويفصلهما وادي جرجم ،كم1 حتانيتتبعد عن مروانة وهي . غربا على سهل العمق

44. Hêkiçê  ، م320 -كم 14 -ن 1090/ بدر ، ةچهيك/:  

 ."الشـهم والشـجاع  "في الكردية بمعنـى   :Hêgiç   و، اسم كردي شكال ولفظا -
 .في عامه الثانيج، وهي تسمية كردية تطلق على الخروف گه منووربما الصحيح أن

 وتشرف ،الغربي لجبل الكرد صغيرة تقع على إحدى مرتفعات السفحقرية  -
 . غربا على سهل العمق

Miskê  ،هـ544/ مسكه/:  

 :وهي قريتان .عرف معنى لهم نموقع الذي أسست عليه القرية، ولاسم لل

45.  Miskê Jorin ،م390 -كم 9 -ن 860/ مسكة تحتاني:/  

تشرف جنوبـا علـى سـهل    . وادي خالتانلقرية صغيرة تقع على الجهة الغربية 
 . أواسط القرن الماضي منفيها دار خليل آغا المعروف . رسجندي
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46. Miskê jorin  ،م470 10 -ن 540/ مسكة فوقاني:/  

صغيرة تشرف شـرقا علـى وادي   قرية  وهي .تحتانيمسكة  شمالي -كم 1تقع 
 .وهي القرية األقدم ،خالطان

47. Mile Xelîla  ، م125 -كم 14 -هـ 920 -ن 561/ شيخ خليل  ، منال خليل/ : 

 . منال: ، ولقبه الديني في الكرديةخليل :األول ااسم ساكنهأخذت اسمها من  -

تبعد بضـع مئـات مـن     .الضفة الجنوبية لنهر عفرينعلى صغيرة تقع قرية  -
 .فيها قصر غير مسكون آلغوات آل كنج. األمتار عن الحدود التركية

48.   Dêrbelûtê ،م160 -كم 12 -ن 756/ ديربلوط/:  

أما  .وبلوط تسمية كردية لشجر السنديان وثمرها .بلوط+ دير : مؤلف مناالسم  -
ديـر  : فيكون المعنـى  ،نجا، أنقذ، خلص :الخوري برصوم فيقول أن االسم آرامي، من

 .، واعتقد أن هذا اجتهاد لفظي اليعبر عن الحقيقة/187ص/النجاة والخالص 

بعد عن الحدود التركية تو الجنوبية لنهر عفرين تقع على الضفة متوسطةقرية  -
الطريق  هاويمر من. يقع إلى جوارها الجنوبي مزار شيخ كراس المعروف. كم1بنحو

 .حارم في محافظة ادلب ناحية المعبد المؤدي إلى

49 .Nisriyê  ،م140 -كم 7  -ن 1004/ نسرية:/ 

  .من النسر بالعربية اسمها ربما كان -

 . نهر عفرينعلى الضفة الشمالية لصغيرة تقع قرية  -

50 .Midaya  ،م150 -ن 38/ مدايا:/  

 .يقترب االسم من اللفظ العربي -

مسكونة  تتل سللور، كان.ق على الضفة اليمنى من نهر عفرين مقابلتقع خربة  -
 .لحميد آغا فيلكقرية  وكانت .في أوائل القرن الماضي

51. Çamli Bêl  ،جاملى بيل:  

 .بمعنى مرتفع :، و بيلنوبرشجرة الص بمعنىاسم تركي  :چام -

 .الحمام.ق قربوهو موقع غير مسكون يقع . ورد االسم في التقسيمات اإلدارية -
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 52. Sifriyê  ،م160  -ن 319/ سفالريه  - سفرية/:  

 .في تلك القرى مستعمل، وهو اسم "سافرة "علم مؤنث من اسم  هيعتقد أن -

 .غربي بلدة جنديرس ، وموقعها جنوبيحالياًمن القرى المهجورة  -

53. Zelaqê  ،زالقة:  

اسـم   أنه، والصحيح عن الحقيقة وهذا بعيد  -سم من زرق الدواجنالأن ا يقال -
 .األراضي المروية المجاورة لنهر عفرينعشبة تنبت بكثرة في كردي ل

تقع هذه القرية إلى الشرق من بلدة جنديرس على الضفة الشمالية لنهر عفـرين،   -
  .العشرينفي سبعينات القرن  سكانهاها هجروقد 

54. Gundî Fîlik ،  م160/ فيلكقرية:/  

فبنى عـدة   ،لآلغواتوكان وكيال  ،Birîmceبرمجة .ق أسسها المدعو فيلك من -
 .سميت باسمهو، لهمتابعة كانت أراض زراعية  دور للسكن على

فـي   هجـرت وتقع مقابل ديوان تحتاني على الضفة اليمنى من نهر عفـرين،   -
 .سبعينات القرن الماضي بعد تطبيق قانون اإلصالح الزراعي

55 .Zivingê  م350/ ، زڤنكي:/  

 .في الكردية "كهف"بمعنى  :زڤنك -

هيكچه مـن  .ق كفرصفرة على السفح الغربي لجبل قازقلي مقابل.ق تقع غربي -
 .يرتادها بعض السكان في موسم جني الزيتون. جهة الشرق

56 .Qulkê  ،  م230 -كم 7/ علوشقرية:/ 

 .اسم أول ساكن للقرية :علُُوشْ بمعنى الثقب، و: Qulkê قُلْكي -

 .تل سلور.ق صغيرة تقع على السفح الشمالي لمرتفعات جبل ليلون جنوبيقرية  -
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 البحث الخامس

 

 
 

 األسماء

 شيخ الحديد ناحيةفي 

 

 ،عفرين نطقةمل اإلدارية ةالخارط من الغربية الجهة في الحديد شيخ ناحية تقع
 حدود .مهجورتان منها اثنتان إداري، وتقسيم ريةق 18 تتبعها .الحديد شيخ بلدة مركزها

 ومن راجو، ناحية الشمال ومن معبطلي، حيةنا الشرق ومن تركيا، الغرب من :حيةناال

  .جنديرس ناحية الجنوب

1. Şiyê  ،ن9828 - م324 / شيخ الحديد/. 

 كلمة كرديـة بمعنـى   Şûyaالواقع شمالي البلدة، و Şiyêادي إلى و سماالينسب  -
 . الوادي ذلك هايكان يتم على مو ،"غسل الثياب واالستحمام"

، أمـا  "شـيح الحديـد  "وقد ورد اسمها في المصادر االسالمية القديمة على شكل 
 .فهي تسمية حديثة لها" شيخ الحديد"التسمية 

 تشكلت وقد .Ĥesê Xidir سفح الغربي لجبلتستقر على ال كبيرة بلدة الحديد شيخ -

في الشـمال، والقـريتين    Hacêالجنوب، و  في Şikaka :هي سكنية، تجمعات عدة من
 . Gundî jor û jêrالفوقانية والتحتانية 

 مائية وأقنية وآبار أبنية أساسات حوله تكثر كانت غزير، ماء نبع البلدة وسط في 

 تحت طمرت وقد ،اإلسالم قبل ما عهود إلى تعود هامة ةنيمد لمنشآت أثرية ودالئل قديمة

 .الجديدة السكنية الدور

فيها بضع معاصر للزيتون و. يعمل سكان البلدة بزراعة الزيتون بصورة رئيسية
وورشات تصليح اآلليات الزراعية ومحالت تجارية ومركز صحي وسوق أسبوعية 

 .ودفن فيها وهي مسقط رأس الشاعر حامد بدرخان .تعقد يوم الجمعة

 :]24المصور [شيخ الحديد القرى والمزارع التالية،  حيةناتتبع 
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2. Erendê ، م500 -كم 6 -هـ 505 -ن 2483/ المزينة  ، أرنده/:  

 المتـرجم أن  عتقدأقد ، فالمعرب "المزينة"السمها، أما اسم  واضحاالنعلم معنى  -
 . ، فعربه إلى المزينة"الالجم"ن مكردي  االسم

عنـد السـفح الغربـي     Şiyêوادي  على الجهة الجنوبية منوسطة تقع متقرية  -
 ." سفري دادا"لمرتفع جبل 

3. Baziya ، م460 -كم 6 -ن 167/ البازية ، بازيانلي/:  

ـ كـردي ل اسم  هو :باز و. نطقة وعشيرة في جنوبي كردستاناسم م: بازيا - وع ن
 .ةجارحال من الطيور

العهـد   إلـى عـود  ت أنها أطـالل آثـار  يعتقد حجارة مشذبة فيها صغيرة قرية  -
بسبب قلة الخدمات وتردي األحوال و. الحديث أعيد استخدامها في البناء وقدالروماني، 
  .هجرها معظم سكانها في العقود األخيرة ،االقتصادية

وهـو   Xirabî Baziya " خربـة بازيـا   "يوجد بجوارها موقع سكني آخر يسمى 
 .مهجور منذ زمن طويل

4. Çeqelê Jêrin - Çeqelê Ĥusik ، ن 676/ وادي الثعالـب  ، قللي تحتـاني چ- 

  :/م420 -كم 10 -هـ 245

علـى  الـذي يطلـق   " ابن آوى"بمعنى  Çeqel چقَل أن اسمالسكان  بعض لويق -
 هنـاك  تكانشبيهة بلون ذلك الحيوان منقطة  بازلتية، مستمد من صخرة ةالقرى الثالث

. الكـرد .جفي  العشائر الكردية أن چقلي من ماك. Kevrî Kunciliتسمى في الكردية و
باسـم أحـد    أيضاًتعرف  وهي .موقعها على النهاية السفلى السفحوتسمى القرية باسم 

كسسكانها األوائل ولقبه ح Ĥusik. 

كم 1.5نحو  تبعدو ،، تشرف غربا على سهل العمقةتقع القرية فوق قمة كلسي -
 . عن الحدود التركية

5. Çeqelê Ortê , Çeqelê Mamedê   ،م470 -كم 10 -ن1545/ وسطىقللي چ/:  

، كمـا  "مامد"ويدعى  أحد ساكنيها األوائلعلى اسم   Çeqelê Mamedêوتسمى -
 .الصفة أيضاً بتلكوتسمى بين قرى چقليالت الثالث، أنها تقع 
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حدار نحو الغرب، يقسمها ننهاية سفح جبلي شديد اال صغيرة تقع علىقرية  -
تجاور أراضيها . أحياناًسبب السيول لها الكوراث فتعميق إلى قسمين مسيل مائي حاد و

 .الحدود التركية من الغرب

6. Çeqelê Me'mikê  - Gundî Xelê - Çeqelê Jorin ، السـعول  ، سعولجك 
  /:م540 -كم 9 -هـ 310 -ن 1039/

. ألشخاص سكنوها قديماهما " Xeloخَلو  و Me'mik معمك " نين األوليسماال -
كما أنها األعلـى موقعـاً    .القرية وتحتاني إلى هذه وسطىمي سكان قريتي چقللي وينت

 .نسبة إلى القريتين السابقتين

في المنطقة بقايا . متوسطة الحجم تقع على السفح الغربي لمرتفع كلسيقرية  -
 .وتوجد فيها بئر ماء قديم تروي القرية. العهد الروماني إلىأحجار منحوتة تعود 

7. Qermîtliq ، م230 -كم 3،  ن2718/ الخزفية،   متلقه قر/:  

 .ها الكرديترجمة السم االسم المعربو. الخزف في الكردية "قرميت " -

الحدود التركية، تحيط بها  غربي بلدة شيخ الحديد بمحاذاةكبيرة تقع قرية  -
تأسست فيها أول فرقة للفنون الشعبية الكردية في . من جهة الغرباألسالك الشائكة 

كان بجوارها معسكرا إلبراهيم باشا ابن محمد علي باشا أثناء . ستينات القرن العشرين
 .حمالته على سوريا في القرن التاسع عشر

8. Gundî Xelîl ، م831 -كم 15 -هـ 407 -ن 1455/ الوردية ، خليل كولكو/ : 

" Gulگُـل  " فهي تصغير من كلمة " كولك"كلمة  أما. اسم علم محليهو  "خليل" -
وهو اسـم   Gulêربما نسبة إلى اسم والدته  ، وهو لقب ألحد سكانها األوائلأي الوردة

 .نسبة إلى ذلك اللقب" الوردية"وتم تعريب االسم إلى  .علم مؤنث كردي محلي

 ". جبل زيارة  "كبيرة تقع على قمة قرية  -

9. Tirmûşa ، م700 -ن 2106/ درمش  ، درمشكانلي/: 

، وفـي محـيط   اسم لنوع صغير الحجم من أشجار الصنوبر : Tirmûş ترموش -
العنـب   دمـج الكلمتـين  من  مركبل إن االسم ويقولكن منهم من . القرية الكثير منها

 . القرية تشتهر بهمااللذان  û Mûj Tiriوالزبيب 

 .خاستيا صغيرة تقع على مرتفعات القسم الغربي من جبلقرية  -
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10 .Senarê  ،م380 -كم 5 -هـ 1280 -ن 2703/ سناره/:  

وهـم  ، Dêrşoyê Kamêعائلة أبناء أما ". المصح" ىعنبمفي الالتينية " سناره "  -
وافـدين  في أوائل القرن الثامن عشر  سكنوا موقعهانهم أ ونقوليف، األوائل سكان القرية

 .اهسميت بف، "سناره" القديمةم قريتهم اسكان ، وفي شمالي كردستان من منطقة ماردين

. سـهل العمـق  حيـث   تنحدر نحو الغرب ةصخري هضبةكبيرة تقع على قرية  -
علـى  وم عمـا حولـه،   35تل بركاني يدعى تل جرناز يرتفع  ها في السهلييوجد غرب

قريـة   حاليـاً وتشكل انقله وسـنارة   .في الصخر سفحه الشرقي مدافن وأشكال منحوتة
 .فيهما مجلس بلدي ومركز صحي وحياة اقتصادية مزدهرة ،واحدة كبيرة

11 .Anqelê  ،م360 -كم 6 -ن 2037/ آنقله:/  

أو أنهـا  . اآلنفـة الـذكر   أعتقد أن السم هذه القرية وضعا مشابها لقرية سناره -
اسم قلعة، أي القلعـة  من تحريف وهو = األم بالكردية، وقلة = آن : مركبة من اسمين

 .آثار قديمة وجواره الموقعوفي  ،األم

 "خربـة آنقلـة  "بجوارها الشـرقي موقـع    .كلسية هضبة علىكبيرة تقع قرية  -
 . وقد هجرها سكانها في أوائل القرن العشرين، /م350/

12 .Alkana  ،م560  -ن 1357/ الصاتي ، صاتي أوشاغي/:  

" يصات"سم وا. /46ليرخ، ص/اسم عشيرة كردية يوجد منها في هكاري  :آلكانا  -
 .المعرب ال معنى له

ـ  قرية  -  اصغيرة تقع على الجانب الغربي من مسيل مائي شديد االنحـدار جنوب
 . منازلها متراصةو ،وقليل المساحة ،ي، موقعها مستوAlkanaباتجاه وادي آلكانا 

13. Ĥec Bilêl   ،م720  -ن 556/ حاج بالل/ : 

 ."حج "ولقبه الديني  "بالل"اسم علم محلي من  -

آلكانـا  .ق تبعد عـن وهي على مرتفع كلسي تخدده األودية،  تقعصغيرة قرية  - 
 .كم نحو الجنوب الغربي/1/

14. Mistika   ،م500 - كم5 - هـ118 -ن 573/ مستكانلي/:  

 Mistkêlê باسـم اسم علم محلي من مصطفى، وفي القرية عائلة قديمة : مستْكا -
اسم عشيرة كرديـة   "كانستْم" أنكما . مؤسس العائلة والقريةاالسم و" مصطفى األقرع"

 ./455موصللي، ص/ت في فترة سابقة بالقرب من الرقة كان
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 .Şiyêنحو وادي  االنحدارصغيرة تقع على السفح الجنوبي لمرتفع شديد قرية  -

15. Şiketka   ،م720 -ن 879/ مغارجق/:  

ألوائـل  سكان القرية اوكان بالكردية، " الكهوف" بمعنى االسم: Şiketkaشْكَتْكا  -
والتسمية ما قبل التعريـب   .هاوسميت القرية ب يسكنون الكهوف الموجودة بجانب القرية

 .هي تركية األصل وبنفس المعنى

 . من الجنوب على وادي خاستيايشرف صغيرة تقع على قمة مرتفع قرية  -

16 .Kela  ،م560ن ، 228/ الملساء،  كالنلي:/ 

 . المعرب ال صلة له باالسم الشعبي واالسم .اسم لعشيرة كردية "ه الكَ" -

موقعها . صغيرة تقع على الجهة الجنوبية من منتصف وادي كَالنليقرية  -
. العذب K.Kela "كال"يوجد بجانب القرية وبالقرب من قعر الوادي نبع . حراجي وعر

 .موقع القرية ذو طبيعة خالبة

17.Xirabî 'Elî Zênê   ،م375/ خربة علي زيني:/  

قرية  وهي. و زيني اسم علم مؤنث من زينب "زيني علي"ساكنها األول  على اسم
  .تقع بجانب بلدة شيخ الحديدو مهجورة منذ أوائل القرن العشرين،

18 .Çema  ،ماچ: 

  .بمعنى نهر: چم -

وانتقـل  سكانها منذ أوائل القـرن العشـرين،   ا هشيخ الحديد، هجر بجانب موقعها
 .إلى بلدة شيخ الحديد أكثرهم
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 1/150000: المقیاس -24-المصور
 شیخ الحدید ناحیة

 ----- ناحیة حدود+++  حدود دولیة 
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 سداسالبحث ال
 

 

 معبطلي حيةنااألسماء في 

 

مـن  : حـدودها . مركزها بلدة معبطلي. تقسيما إداريا 42معبطلي من حية ناتتألف 
جنـديرس،  حيـة  ناشيخ الحديد، ومن الجنوب حية ناراجو، ومن الغرب حية ناالشمال 

 . عفرين وشران -ومن الشرق ناحيتا المركز

1. Mabeta  ،م530 –ن 7663 / معبطلي: /  

يلفظها و ،العربية" محبة"من كلمة  مشتق هأن ،هايقول بعض سكاناسم البلدة  حول -
وجود حرف عدم  وبسبب، وهي صفة ميزت سكانها، " تْبحم "األكراد بالتاء المفتوحة 
هنـاك مـن يقـول إن    و .Mabeta"  ما به تا"اللفظ إلى  ، تحولالحاء في اللغة الكردية

ولكننـي  . البلدة فيأي العائالت األربع األساسية " العائالت" Malbetaاالسم مشتق من 
 سـكانها كون  ،"أتباع آل البيت"أي  Malbet" آل البيت"كردي لكلمة أعتقد أنه تحريف 

 . من أتباع المذهب العلوي

تنحدر بشدة نحو الشمال والغرب والشرق، وتتصل  تقع البلدة فوق هضبة كلسية -
بدأت تظهر . شمالي غربي مدينة عفرين -كم 15ع بمسافة تقو. في الغرب بقرية قنطرة

علـى الهضـبة   متسع مـن األرض   حالياًولم يبق  ،فيها أبنية على هيئة فيالت جميلة
 . التساع البلدة

ويعمـل  . محالت تجارية بسيطة، وورش لصيانة اآلليات وحدادة إفرنجيـة  هافي
ومركز صحي إضـافة   ،لتجنيدفيها شعبة ل. السكان بالزراعة وخاصة الزيتون والكرمة

في بداية االنتـداب  " كرد داغ"مركزا لقضاء معبطلي وكانت  .حيةناإلى البلدية وإدارة ال
 . الفرنسي على سوريا

 :]25المصور [ ،التالية والمزارع القرى معبطليحية نا تتبع

 2.Qitraniyê   ،م502 -ن 127/ قطران،  قطرانلي/ : 

 .من اللون األسود :يهقطران -
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 غـوات إسـماعيل زاده  آل تتألف من عدة دور للسكنو بلدة معبطلي،تقع شمالي  -
 .، تشرف من الشمال على سهل كتخ وفالحيهم

3 .Avraz  ،م530 -كم 13 -هـ 250 -ن 815/ آبرز/ : 

فق ا، وهذا يتو"الصاعد في الجبل الدربطلعة، صعود، سفح، أو "بمعنى  :آڤراز -
 . تضاريس موقعهامع 

بعض سـكانها معـروفين   . السفح الجنوبي لجبل هاوار علىسطة تقع متوقرية  -
 .بالتدين، ومنها الشخصية السياسية الكردية المعروفة محمد كُلين شيخ سيدي

4. Xirabî Rûtê ، م480 -كم 15 / المنعزلة  ، روطو/:  

في بداية العقد الثالث من  دمرها الفرنسيونوقد  ،المجاهد أحمد روطو قرية هي -
 وهو لقب، تعني العاري أو المعزول" وترو"كلمة و. ته لهمبسبب مقاوم لعشرينالقرن ا
 .الكرديلالسم والتسمية المعربة ترجمة . للمجاهد المذكور شخصي

قريـة   صغيرة تتألف من عدة دور حديثة للسكن تعود إلخوة منقرية  حالياًهي  -
Dîkê .زيتونجبل هاوار وتحيط بها حقول الل تقع على السفح الجنوبي. 

5. 'Emara ، م430 -كم 8 - هـ340 - ن654/ ،أنبار  ،أنبارلي/:  

وجد منها حول يعشيرة كردية  فهي "أمبارلو" أما، "عمارا" يلفظ االسم على شكل -
 ./49ليرخ، ص.ب/ وموش وآمد يرسمدليس ومناطق دمدينة ب

 . تحيط بها حقول واسعة من الزيتون متوسطة تقع على سفح مرتفع كلسيقرية  -

6. Sêwiya ، م700 -كم 12 -هـ 390 -ن 798/ اليتيمة ، اوكسوزلي/ : 

هذا اليتيم الذي أعطـى اسـمه   ل، و"اليتيم"بمعنى االسم الشعبي : Sêwiya سيويا -
 أما االسم العثماني. القرية القدماء سكانمعروفة تتعلق بآل عميكي وللقرية قصة قديمة 

 .سم الكردي األصليلال ةترجمفهما اليتيمة، المعرب و أوكسوزلي،

جمـيال  عطيها من بعيد منظرا طبيعيا ي ،جبلية عالية قمةصغيرة تقع فوق قرية  -
 .سنة خلت 180بجواره قبور مؤرخة لـ و ،مزار في طرفها الشرقيفيها . وحصيناً

7.  Kaxrê ، م660 -كم 5 -هـ 600 -ن 4105/ ياخور ، إيكي آخور/ : 

في الكردية تعني الحظيـرة،   :Axur آخورو ،اثنين بمعنىبالتركية  : Îkî"إيكي" -
لالسـم   أن االسم الشعبي هو تحريـف  د، ونعتق"حظيرتان" بمعنىوفيكون االسم مركبا 

ـ  في العهدرتبة عسكرية هامة م" آخور " تنكا كما. المركب السابق كـان  و ،يكوالممل
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ـ / ،مسؤوال عن إسطبل السلطان بكل ما فيه من خيل وجمال وغيرها صاحبها ن كتاب اب
 ./251آجا، ص

فيهـا  يوجـد  . ، موقعها جميل وحصـين كبيرة تقع على قمة هضبة كلسيةقرية  -
 .الغاباتمخفر لحماية 

8 .Birîmce ، م660 -كم 5 -هـ 940 -ن 1990/ برماجه ، برمجه/ : 

، وبـريم  "بريم" على شكلاألكراد ويلفظه من اسم إبراهيم،  مشتق اسم: بريمجه -
الكرد في بلدية كلس في أواسط القـرن  .ج حيةناكان ممثال لهذا هو إبراهيم بكر الذي 

 فعرفـت  ،ومن المتنورين في ذلك الزمـان  ،كان يجيد القراءة والكتابةوالتاسع عشر، 
، /69ص/ "حـب المـاش  "أما الخوري برصوم فيقول أن أصلها سرياني من  .القرية به

 .وهذا غير صحيح طبعا

، منها إبراهيم نعسـو  شرقي لهضبة كلسيةكبيرة تقع على السفح الجنوبي القرية  -
 . عفريننطقة من أوائل القضاة في م

9 .Gu.Selo  ،م560 -كم 4 -ن 490/ سليمان،  مزرعة سلو/:  

موجـود  " سلو"، وتبديل اسم سليمان إلى على اسم ساكنها األول المدعو سليمان -
 .لدى األكراد

موقعها بين المرتفعـات  . كم2 بنحو برمجة.ق من الشرق إلىصغيرة تقع قرية  -
 .واليلفت النظر

10 .Ĥec Qasma ، م600 -كم 15 -هـ 277 -ن 5٧٤/ حاج قاسم ، حاج قاسملي/:  

 .لقبه الديني" حج"و، اسم علم محلي لساكنه األول :قاسم -

تنتشر عليها حـراج  تشرف على وادي خاستيا، تقع على السفح الجنوبي لهضبة  -
 . تونوحقول الزي السنديان والمراعي

11 .Ĥemlorik – Gundî Ĥebo  ،م700 -ن ٨١٣/ الدفلة ، حملورك/ : 

اسـم مختصـر    :Ĥem حم. من محمدتحبب اسم وهو " حبش"من  :Ĥebo حبو  -
، كمـا أنـه تصـغير للبقـع     الخاثر بالكرديةبمعنى هو ف :Lorik كلورأما من محمد، 

 البيضـاء  على البشرة الحمراء التي تظهر على الجلد أثناء حدوث التحسس أو موجودة
 Ĥemê حمي زري    ول ساكن لها وكان اسمهأل شخصية بشكل طبيعي، وهي صفة

Zerê "م ابن الشقراءم األشقر أو حعلى اعتبار أن حرف  ،"حê  في كلمةZerê،   هـي
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أي أما االسم األحـدث  . هي التسمية األقدم للقرية "حملورك"و .سم المفردالأداة تأنيث ل
وسـكن   ،معمـل أوشـاغي  .ق ، أصله منeboyê QeferaĤشخص يدعى فهو ل "حبو"

  .القرية في أواسط القرن التاسع عشر

صغيرة تستقر على مرتفع شديد االنحدار من جميع الجهات، وقد هجرهـا  قرية  -
 .أغلب سكانها إلى مدينتي عفرين وحلب

Xaziyan   ،خازيان : 

 .كبيرةال" مزوري"اسم عشيرة كردية من قبيلة : خازيان -

 :Jorin û Jêrinقريتان منفصلتان، فوقاني وتحتاني وهما 

12 .Xaziyanê Jêrin  ،م660 -كم 6 -هـ 345 -ن ٨٦٠/ خزيان تحتاني/:  

الصنوبر حراج أتتناثر فوقها جبلية هضبة  علىقرية صغيرة تقع في موقع حصين 
 .وحقول الزيتون السنديانو

13. Xaziyanê Jorin  ،م680 - كم5 - هـ300 -ن 6٥٨/ خزيان فوقاني/ : 

 .التحتانيةالقرية  بالقرب منقرية صغيرة 

14. Dargirê ، م570 -كم 4 -هـ 595 -ن 3130/ دار كبير ، دار كير/ : 

- غير موفقـة  االسم المعرب ترجمةو". الكبيرةالشجرة " معناها الحرفي: دار كْر 
 .لالسم الكردي

تنتشر دورها . فيها المغاورمتوسطة تقع على السفح الجنوبي لهضبة تكثر قرية  -
موقع القرية أثري بداللـة  . السكنية على جانبي مسيل مائي شديد االنحدار نحو الجنوب

 .وجو أحجار بناء وآبار قديمة محفورة يدويا تستعمل إلى يومنا هذا

15. Şêtana  ،م650 -كم 13 -هـ 116 -ن 1012/ رحمانية/ : 

االسم بدل واست، بعض سكانها قديماوهي صفة لسلوك  ،"شيطانا  " ها القديماسم -
 . إلى رحمانية حديثا

هجرها معظـم سـكانها   . مغطى بأشجار الزيتون مرتفعصغيرة تقع فوق قرية  -
 .بحثا عن مصدر للمعيشة
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16. Sariya ، م700 -كم 13 -هـ 500 -ن 1166/ الصفراء ، صاري أوشاغي/ : 

ول ساكن أل لقب ، وهوSari أو األصفر تركي األصل من األشقراالسم : ساريا -
 .التركيترجمة لالسم  هو واالسم المعرب. ذو بشرة حمراءللقرية، وكان رجال أشقرا 

 . وهي مالصقة لقرية رحمانية ."حمو"صغيرة تقع فوق قمة جبل قرية  -

17 .Rûta  ،م580 -كم 15 -هـ 290 -ن 755/ المعزولة،   روتانلي/ : 

 بـذات وهناك قبيلة كرديـة  . في الكردية" لونأو المعزو لعراةا "بمعنى  :روتا -
 ".مالتيه"شمالي كردستان في منطقة ديارها في  ،االسم

. تقع على السفح الشمالي الغربي لهضبة كلسـية  من قرى خاستيا،صغيرة قرية  -
 .وحقول الزيتونالصنوبر تنتشر حولها حراج 

18. Dela ، م535 -ن 431/ الدالية  ، داليانلي/:  

 .رشوان الكردية عشائر إحدى :دالي -

تكثر فيها وحولها المغـاور  . جبل خاستيالصغيرة تقع على السفح الجنوبي قرية  -
تشاهد بين دور القريـة وأزقتهـا   . األودية المنحدرة نحو الجنوب باتجاه وادي خاستياو

 .القديمةتدل على وجود سكن قديم فيها تعود إلى العهود  بناءأحجار مشذبة وأساسات 

19. Sêmalka ، م520 -كم 11 -هـ 550 -ن 949/ المالس  ، سمالك/ : 

وكانت القرية في بداية تكوينها تتألف من ثـالث   ،"ثالث بيوت" بمعنى :سيمالك -
 .اليعني أي شيء" السحال"االسم المعرب و. بيوت

 .متوسطة تقع على السفح الجنوبي لجبل هاوارقرية  -

20. Gundî Şorbe ، كـم  17 -هــ  300 -ن 1151/ الشـوربة  ، شوربه أوغلو- 

 : /م520

حدثت  ،حوي قرنين من الزمننيقال إنه قبل والشوربة،  طبخةاالسم مأخوذ من  -
كان آغوات القرية يطبخون الشوربة ويوزعونها على أهل القرية فمجاعة في المنطقة، 

" مريشا"القديم لموقع القرية فهو  االسمأما . وعابري السبيل، فسميت القرية باسم شوربه
 .ى لهنعرف معن دون أنو

ـ  يةالشمالمن جهتها تنحدر  ،تقع هذه القرية الصغيرة على رأس هضبة -  ةالغربي
 لالنتـداب أصالن آغا أحـد زعمـاء المقاومـة     ومنها .Ziravkê كهڤراز نحو وادي
 .والمحامي عصمت عمر الشيوعي المعروف وعضو مجلس الشعب سابقا ،الفرنسي
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21. Şêxkêlê ، م480 -ن 739/ األقرعالشيخ  ، شيخ كيلو/:  

واالسـم  . أحد سكان القرية األوائل هو لقب، "الشيخ األقرع"بمعنى : يشيخ كيل -
 . الكردي ترجمة لالسمالمعرب 

 . ابرز.ق جنوبيصغيرة تقع قرية  -

22. Kêl Îbo ، م520 -كم 11 -هـ 1145 -ن 338/ األقرع ، كيل إيبو/ : 

، وهو أحد أوائل سكان القريـة . "األقرع"ولقبه إبراهيم  اسم العلم من: كيل إيبو -
 .عازفا بارعا على آلة الطنبورإيبو وكان 

 .السفح الجنوبي الغربي لجبل هاوارأقصى صغيرة تقع على قرية  -

23. Şêxûtka ، م440 -كم 12 -هـ 290 -ن 992/ الشيخاني ، شيخ هتكو/ : 

عـرف   لـذي سكان القرية األوائل ا أحد ، وهوشيخوإلى االسم نسبة : شيخوتكا -
 .بالتدين والتقوى

ولوقعها . لجبل هاوار يلقسم الجنوبي الشرقا فيمتوسطة تقع فوق هضبة قرية  -
 . ظهرت فيها بعض المحالت التجارية ،على الطريق العام

24. Satiya ، م580 -ن 981/ العطية – اتيص ، اتيانليص/ : 

بعضهم يقول و. /46ليرخ، ص /اسم عشيرة كردية يوجد منها في هكاري  :ساتيا -
 نه كان في موقع القرية أيام اإلغريـق سـوقٌ  أل، "البيع" ىعنبمتركي األصل االسم  أن

  .ترجمة غير دقيقة للتسمية التركية: ؟ والعطيةللبيع والشراء قديمة

الشـديد   Şiwêteتقع هذه القرية الصغيرة على النهاية السفلى الجنوبية لمرتفـع   -
أساسـات ألبنيـة   في موقعهـا  ظهر ت. مشكلة مدرجا تتالصق منازل القريةو. االنحدار

كـم  2توجد على بعد نحو و .أخرىأثرية ام وفرن وأبنية عثر على آثار حما كم ،أثرية
منطقة آثار قديمة مؤلفة من كهوف مشغولة بطريقـة تناسـب السـكن،     ،جنوبي القرية

 .قبرة مندثرةم تلك المغاور بجواريوجد و ،يبدو أنها كانت مساكن في غابر األزمانو

25.  Şîtka، م640 -كم 7 -هـ 314 -ن 1378/ شيركان ،  شيركانلي/ : 

هو  أصل االسمو. /قاموس كـوراني / الواعي والنشيط بمعنى في الكردية : شيتكا -
Jîrka "  حرف ال استبدلو ،"النشيطونJ بـ Ş كما هو دارج لدى األكراد. 

  .متوسطة تقع على السفح الغربي لهضبة كلسيةقرية  -
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26. 'Ereb Şêxo  ،م340 -ن 387/ شيخ العرب ،  عرب شيخو/ : 

من  جاءوقد اسمه شيخو، العربية " عميرات"من عشيرة  ساكنها األولعلى اسم  -
  .منذ أكثر من خمسين عاما وأقام في ذلك الموقع عائلينزاع  منطقة أعزاز اثر

سر من تتألف من عدة أو ،كم1بنحو گمروك.ق غربي صغيرة تقع جنوبيقرية  -
 .خوة وأبناء عمومةإ

27. 'Ereba - 'Erebê Ĥemşelek  ،أوالد  ،عـرب أوشـاغي   - عرب حمشلك
  :/م580 -كم 3 -هـ 410 -ن 3331/ العرب

يملك أراض زراعيـة فـي    ،حمشَلَك القريبة.ق صاحب" حمشَلَك  "كان المدعو  -
كانـت  ف كهو في هناكفأسكنهم  ،عمال من أصول عربيةلديه كان القرية، وهذه موقع 

" عـرب "سميت القرية باسـم  و ،فيهاواستقروا  ،مساكنبعضهم  ىصالحة للسكن، ثم بن
 . ، ثم ازدهرت القرية بسكان محليين آخرين"حمشَلَك "وأسم رب العمل 

 .على قمة مرتفع يشرف على سهول واسعة من حقول الزيتونتقع  ،كبيرةقرية  -

Kokanê ، هـ 865 -ن 2082/ الجزرونية ، كوكان/  : 

تشـير إلـى حالـة    هي عالمة  anو  جذع الشجر أو الجذرتعني :  Kokكوك  -
 :وهي قريتان الفوقانية والتحتانية. الكردية في الجمع

28. Kokanê Jorin  ، م440 -كم 8 / جزرونية فوقاني ، كوكان فوقاني/ : 

مسقط رأس سليمان الحلبي الذي اغتال الجنرال كليبـر  هي األقدم، والقرية هي  -
قرب قمـة السـفح الشـمالي     موقعها. 1800نابليون في حملته على مصر سنة  خليفة

 .حراج السنديانأ الهضبة تغطي بعض أجزائه

29.  Kokanê Jêrin ، كم7 –م 380 / جزرونية تحتاني ، كوكان تحتاني/ : 

مرتفع يشـرف علـى وادي    فوقتقع شمالي القرية الفوقانية  .قرية حديثة العهد -
Zewrê  باصلحايا الروبارية، ثم اسـتقروا فـي   .ق أصل سكانها من. هامن شمالالمار
 . وأسسوا هذه القرية ،Xirabî Delêموقع 

 /:م430 - كم8 -هـ 440 -ن 1339/ عين الحجر

تقع . متداولة محلية أخرى أسماء لهابهذا االسم، وصغيرة تعرف قرى  ةثالث توجد
ها الشمالية بشدة نحـو  تنحدر سفوحو ،شرقيغربي فوق هضبة متطاولة باتجاه جميعها 
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. العمـق  ةقليل ةمائي تمسيال اتفصلهو ،كم1نحو تلك القرى المسافة بين. وادي زراڤكي
  :وهي

 . عين الحجر مزرعة،  عين الحجر شرقي .30

31. Mala Xelî Pîrê   ،عين حجر الوسطى:  

ساكنها أحد  اسم هو "خليلو. بيت خليل ابن العجوزة:  بمعنىاالسم الكردي الشعبي  -
 .لائواأل

32. Gundî Omo - Goçera - Mala Sîno  ،عين حجر غربية:  

بيـت  : ماال سـيني  .اسم علم من عمر: هي، قرية أومو ثالثة أسماء كرديةب تعرف -
 Goçer" وجرگ"عشيرة  ينتمي سكانها إلى :وگوچرا .أيضاًوسيني هو اسم علم  ،سيني

 .وسميت بذلك الكردية

33. Qenterê  ،م560 -ن 2000/ قنطرة/ : 

موقع القرية أثري، ويقـال أنـه   . في البناء، وهي تسمية كردية"  القنطرة "ن م -
ويقول عبداهللا الحلو عن كلمة قنطـرة   .أثري قديمبقايا قنطرة لبناء  في موقع القرية كان

بأنها تعريب من اآلرامية والسريانية، وهناك من يرى بأن أصـله يونـاني أو التينـي    
  /.53ص/

قمة مرتفع ينحدر بشدة في ثالث جهات ما عدا الجهة صغيرة تقع على قرية  -
 .ببلدة معبطلي تتصل الشرقية حيث

34.  Gemrûk ، م390 - كم12 -هـ 640 -ن 2791/ الجمركية ، مروكگ/ : 

صل ما بين قرى بلبـل  ويگمروك الحالية، .ق مر منيكان هناك طريق رئيسي  -
ف على ذلك الطريـق بـالقرب   كانت الجمارك العثمانية تقووما جاورها وسهل جومه، 

. ، ثم عربت وأصبحت الجمركية"مروكگمرك وگ" Gumrikفسميت باسم   ،من القرية
صـعد  وقـد  بجانب نهر عفرين،  Qûçkêكانت في موقع يسمى فقد القرية القديمة أما 

 .سنة 150الحالي قبل ما يقارب المرتفع سكانها إلى موقعها 

. كـم 2نهر عفرين بمسـافة   عن  تبعد ،واسعةكبيرة تقع فوق هضبة قرية  هي -
 موقع. باسمهاتسمى و ،رينفالجنوبي الشرقي شالالت جميلة على نهر ع هاتوجد بجوار

 .يرتاده المصطافونجميل وسياحي  القرية
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Kurka  ،كوركان : 

 فتعني Kurikوإن لفظت على شكل . ةخَرفَالدجاجة الم ىعنبم Kurkالمجرد  االسم
فهي تعنـي   ،Kurوإن كان جذرها . الذين لم تنبت لحاهم بعد لفتياناأو  األبناء الصغار

تقعان  فالقريتان ،سمالهو أصل ااألخير األجرد الصغير من التالل أو المرتفعات، وهذا 
وقد استند المعربون علـى ذلـك   . قديما مجردتين من الشجركانتا على تلتين صغيرتين 
  ."الظاهرة  "وترجموا االسم إلى 

 :Kurkê Jêrinوكوركان تحتاني   Kurkê jorinكوركان فوقاني : يتانوهما قر -

35. Kurkê Jêrin ،  هــ  134 -ن 932/ الظاهرة التحتانيـة  ، كوركان تحتاني- 

 . كلسي لمرتفعقرية صغيرة تقع على السفح الشمالي : /م550 -كم 14

36. Kurkê Jorin ، كم 13 -هـ 382 -ن 1397/ الظاهرة العليا ، كوركان فوقاني- 

قريـة   وهي .على سهول زراعية ةالشرقي من جهتهاقرية صغيرة تشرف : /م620
 .الشيخ حسين بن علي عفريننطقة مإمام الطريقة النقشبدنية في 

36 .Me'serkê ، م710 -كم 15 -هـ 1150 -ن 986/ المعصرة ، معصرجق/:  

 ". المعصرة"من االسم  -

 تشـرف علـى  . بل خاستيامن جصغيرة تقع على السفح الجنوبي لهضبة قرية  -
 . في الجنوب جرجموادي 

37. Mist'eşûra ، م620 -كم 14 -ن 508/ عاشور ، مستو عاشور/ : 

، وقد أخـذ المعـرب   وعاشور مصطفى دمج االسمين اسم علم كردي محلي من -    
 .النصف الثاني من االسم

نحـو   صغيرة تقع على طرفي واد يخترقها من الشمال الغربـي خاستيانية قرية  -
 .والصنوبر وحقول الزيتونالسنديان أشجار  حولهاتنتشر و. الجنوب الشرقي

38 .Reca ، م690 -كم 15 – ن660/ حمو راجو ، ره جا/ : 

 منالقرية  مؤنث، فأحد سكان علم ويعتقد أنه اسم ،Rec رج استمدت اسمها من -
حرف تأنيث، في الكردية هو  êوحرف  ،Ĥusênê Recê يسمىكان التاسع عشر القرن 
 .التي منحت اسمها للقرية Recكان ينسب إلى أمه  ذاهحسين  أي أن

 . سفوح الجنوبية من مرتفعات خاستياصغيرة تقع على القرية  -
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39. Çomezna ، م670 -كم 15/ البلوطية ، جومازانلي/:  

 ".أصحاب العصـي الكبيـرة  " هو في الكرديةالمعنى الحرفي لالسم : چومزنا -
 .كانت صفة لسكانها الرعاة األوائل ويبدو أنها

 .لمرتفعات الجنوبية لجبل خاستيااقرية صغيرة تقع على سفوح  -

40. Birka  ، م580/ بركة ، بركا –قشلة:/  

وال صـلة  . /48ليرخ، ص /" بوتان"اسم عشيرة كردية موجودة منها في : بركا -
 .بأصله الكردي "بركة" لالسم المعرب

 .بل خاستياجح الجنوبية من قرية صغيرة تقع على السفو -

41. 'Elcara ، م670 -كم 13 -ن 226/ علي جارو/ : 

 ."علي ابن النحيلة"، أو األصح "علي النحيل"أي  Elê Jarê' هااسم أصل -

 . االتجاهاتصغيرة تقع على هضبة مخددة بمسيالت في كافة قرية  -

42. usêĤ - Gundî Mîrka - Ĥem Tato ،  ن 3085/ األميريـة   ، ميركـان- 
 : /م630 -كم 5 -هـ 920

 /األمراء/ميركان : هيو ،جميعها كردية األصلوثالثة أسماء محلية  ذه القريةله -
وهو  :usê Ĥ Gundîو ./51ليرخ، ص /وجد منها في جبل سنجار تاسم عشيرة كردية 
 ،ولقب بذلك ألنه كـان أشـقرا   ،"التات"أي محمد   :Ĥem Tatoو . اسم علم من حسين

ن ببشـرتهم  يبعض سكان جبل سـمعان المعـروف   سمة وهو ،التات يشبهة أبيض البشر
 .البيضاء

فيها محـال تجاريـة   . كبيرة تقع على سطح هضبة في بداية وادي خاستياقرية  -
 يعـود تاريخـه  وقدم في المنطقة، هو األوربما كان مسجدها . مهنية صغيرة اتوورش
 .إلى بداية القرن العشرين بنائه

43. Gobekê ، م540 – ن1407/ الصرة ، ككوب:/  

اسم للموقع الذي أقيمـت  وهو : Gobek كوبك القسم الشرقي: قسمان القريةهذه 
 .واالسم المعرب ترجمة من االسم الكـردي . عليها القرية، ومعناها المركز أو الصرة

من صفات  هيلف، وواصفة شخصية من إطالة الزوهي :  Gulîkaگٌليكا الغربيالقسم و
  .كانوا يطيلون شعرهمو Goçerر چالكوعشيرة ها من سكان
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متوسطة، تقع على جانبي واد من السفوح الجنوبية لجبل هاوار، موقعهـا  قرية  -
 . مالصق لجبل هاوار من الشمال

44. Gundî Ĥeyatê  ،م640 -كم 8 -ن 520/ حياة،  الحياة/ : 

 . اسم علم محلي مؤنث :حياة -

 ،تركها بعض عائالتهاوقد . جبل هاوارصغيرة تقع على السفح الجنوبي لقرية  -
حديثـة  قرية  هيو. راجو - وأقاموا تجمعا سكنيا صغيرا بجانب الطريق العام عفرين

الواقعـة علـى قمـة     Sêwiyaقرية  أصل سكانها منو، 1963يعود إعمارها إلى عام 
 .كم/2/نحو   الجبل بمسافة
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 1/150000المقياس . معبطلي ناحية - 25 –المصور 
 

    -.-.-حدود القریة  - -.ناحدود ال
 ………خط قطار === طریق معبد 
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 بعث السالبحا
 
 
 

 راجو حيةنافي  األسماء

 

 ،، مركزها بلـدة راجـو  عفريننطقة هي إحدى النواحي القديمة في مراجو  حيةنا
من الغـرب  : الناحية حدود. تقسيما إداريا وتجمعا سكنيا، سبعة منها مهجورة 65تبعها ت

 شـيخ حية نا من الجنوب الغربيومعبطلي ناحية  الجنوب الشرقي منوالشمال تركيا، و
 .الحديد

1. Reco  ،م565 - ن4110/ راجو/:  

، "رجـب "مـن   أحيانـاً يشتق وهو اسم علم كردي  ،Reca رجاصلي االسم األ -
 .هو أداة نداء للمذكر Recoمن  O والحرف 

، تنحدر مسـاكنها بلطـف نحـو     "باليا"وسط سهل  تقع بلدة راجو على مرتفع -
معظـم  يعمل . اه الشمال الغربيباتج -كم 25تبعد عن مدينة عفرين . الغرب والجنوب

في حقول  وبعض أنواع أشجار الفواكهكما يزرعون الحبوب  ،سكانها بزراعة الزيتون
لصيانة اآلليات والحدادة والنجارة، وسوقها  اتفي البلدة محالت تجارية وورش. صغيرة

ميدان أكـبس، وفيهـا    –ها الخط الحديدي راجو منيمر . يوم السبت" بازار" األسبوعية
تحيط بها الجبال الحراجية وموقعها جميل . للقطار تعود إلى العهد العثماني هامة محطة

 :]26المصور [القرى والمزارع التالية،  تتبعهاو. من كافة الجهات

2. Hopka ، م650 - كم2 –ن 677/ القادرية ، هوبكانلي/:  

ـ   واللفظ الصيغةاسم كردي من حيث : هوپكا - ه ، ولكننا لم نتوصـل إلـى مدلول
من سـكان   ،"إلبراهيم قادر"فهو اسم الكنية  "القادرية"أما االسم المعرب الجديد  .الحقيقي
ه والـد  فتمت مكافأته بإطالق اسم ،اشترك في لجنة تعريب األسماء في المنطقةالقرية، 

 .على القرية

صغيرة، تقع على السفوح الشرقية لجبل حراجي، يفصلها عن بلدة راجـو  قرية  -
 .ويقيم فيها حمو درشي هي مسقط رأس السياسي الكرديو. سهل باليا
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3. Berbenê  ،م500 -كم 8 –ن 1600/ بربند/:  

 أسـفل بجانب الجرف، والقرية تقـع   :ى الكردي الحرفي لالسم هومعنال: بربند -
 .متد من الغرب نحو الشرقيجرف صخري كبير 

ـ  يتقع على الجانب الشرق ،متوسطة الحجمقرية  هي -  وبي لـوادي للمدخل الجن
يمـر بجانبهـا   . تنتشر منازلها على السفوح الجنوبية لجبل هاوارو، Gelî Tîraنشاب 

 .والطريق المعبد الغربي خط قطار الشرق السريع

4. Be'dîna ، م530 -كم 10 -هـ 906 -ن 5246/ بيت عدين ، بعدنلي/ : 

 معروفة ، وهو اسم منطقة Behdînan"نبهدينا"كلمة ه من أصل يعتقد أن: بعدينا -
 والتسـمية " بيـت عـدين  "المعرب االسم صلة بين  يست هناكول. في جنوبي كردستان

 .ةالكردي

تقـع علـى السـفح    . ومركز صحي من القرى الكبيرة في المنطقة، فيها بلدية -
خـط   يةشـرق من جهتها ال -كم 2يمر على بعد . Çiyayê Pilingالجنوبي لجبل بلنك 

 2008ويقام فيها منـذ عـام    .في وادي النشاب لدى دخوله ميدان أكبس - حديد حلب
 .سوق اسبوعية في يوم الثالثاء

5. Gundî Qêsim  ، م778 -كم 8 -هـ 332 -ن 1720/ البئرين ، جتال قويو/ : 

 ذات" يعنـي ف :چتَل قويو تركيالأما االسم ". قاسم "اسم العلم  االسم الشعبي من -
 المعـرب هـو ترجمـة للتسـمية    االسم و. لوجود بئرين قديمين بجانب القرية "البئرين
 "شَتَا القـوة  " االسم إلى قد تم تعريب  ، وقبل اعتماد االسم المعرب األخير، كانالتركية

 .بعد فيما ثم تم االستغناء عنه

فيها ووهي من قرى آل ديكو  .كلسيةلهضبة قمة  أعلى متوسطة، تقع علىقرية  -
 . ممعظم عائالته

6. Çerxûta ، م700 -كم 6 -هـ 61 –ن 364/ المسنة ، رختليچ/:  

. ، وهو لقب ألحد سـكانها األوائـل  المهلهل أو الرث بالكردية ىعنبم: چرخوت -
 .كذلك فترجمها"  هنسمال آلة"بمعنى  Çerx " خرچَ "ن مصدره من المعرب أعتقد أو

 . Çi.Bilêlبالل جبل لالسفح الجنوبي  علىصغيرة تقع قرية  -
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  : صوانال،   قمق كبير وصغيرچ

 صـخور  ذاتالقريـة   ، وموقـع "لصـوان حجـر ا "  بمعنى ةكردي كلمة: ماقچقْ
 :وهما قريتان .صلصالية

7. Çeqmaqê Çûçik ، كم 6 -هـ 88 -ن 703/، الصوان الصغير ،قمق صغيرج- 

 .قرية متوسطة تقع على السفح الشمالي لجبل بالل :/م821

8. Çeqmaqê Mezin ، كـم  5 -هـ 189 - ن3270/،الصوان الكبير ، جقمق كبير- 

تنتشر حراج السنديان . جبليقرية كبيرة تقع على السفح الجنوبي لمرتفع  :/ م820
 .وبساتين الزيتون والكرمة على المساحات السهلية السفوحعلى 

9. Gundî Çêqilme ، م563 –كم 6هـ 116 -ن 249/ جلقمة ، قلمةج/ : 

- لْقْچكانـت  فقد . ذا االسم قصة حقيقيةوله ،"اللبن الرائب"بمعني تسمية كردية  :هم
ولكثـرة  . الطعـام فرقة عسكرية عثمانية تعبر المنطقة، فأكرمهم آغا القرية وقدم لهـم  

بجـوار   بع، أمر رجاله بأن يسكبوا اللبن في نمن ضيافتهم تفريجا لكربه وربماالوفادة 
القريـة  فأطلق قائد الفرقة علي صـاحب  ، أيضاًفلتشرب أحصنتهم اللبن  :قائال ،القرية

Çeqilme Oĝlu  االسم أما . سمذلك االبعدها بقريته عرفت ، و"صاحب أو ابن اللبن"أي
 .ليس إال تشويه لفظي لالسم الكرديفهو المعرب 

  .كلسيبكر ال أبو صغيرة تقع على السفح الغربي لمرتفعقرية  -

10. Şêx Bila  ،كم5م690 -ن 439/ شيخ بالل/ : 

 .األول ااسم لساكنه ،شيخ بالل -

 .صغيرة تقع على السفح الشمالي الغربي لجبل هاوارقرية  وهي -

11.  Çençelî ، م800 -كم 8 -هـ 69 –ن 1347/ جنجلة ، ليچنچ/:  

يقال أن أقدم و". اآلنية المهترئة أوالمغرافة "  Çençûlاالسم منأرى أن  :ليچنچ -     
 .القديمالسم لفظي ل تحريفواالسم المعرب . صلاأل أرمنية عائلة في هذه القرية

 . الحراجيمتوسطة تقع على السفح الشمالي الغربي لجبل بالل قرية  -     

12.  Çobana ، م765 -ن 564/ الراعي ، وبانليچ/:  

 .الراعي بالكردية والتركية االسم بمعنى: چوبان -

بالقرب منها بئر ماء قديمـة   .صغيرة تقع على السفح الجنوبي لجبل باللقرية  -
 .كانت تعمل بواسطة الحيوانات ،قديمة لسحب الماء "غرافة"وعليها 
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13. Cela  ، م790 -كم 12 -هـ 217 –ن 933/ الغزالن ، جيالنلي/:  

- ت وبجـوار مدينـة   افـي سـفوح جبـال آرار   يوجد منهـا  قبيلة كردية  :الليج
أن االسم بمعنى  المعرِبوقد اعتقد . جنوبي كردستان شهرزور منطقة ، وفي)١(العمادية

 ."الغزالن"فترجمها إلى  التركية نم" غزال"

 .المغطى بحراج السنديان" بالليكو"صغيرة تقع على السفح الجنوبي لجبل قرية  -

14.  Gundî Ĥesen ، م885  -كم 9 –ن 554/، الحسينية ، حسن كلكاوي/ : 

  .اسم ساكنه األول حسن من -

لجبـل   صغيرة تقع على السفوح الغربية الشـديدة االنحـدار والحراجيـة   قرية  -
"تشرف من الجهة الغربية على سهل العمقو، "تماناع . 

15. Ĥucemala  ، م806 -كم 8 -هـ 69 –ن 755/، جمانوح ، حجمانلي/ : 

أحـد سـكان   وهو " جمال"اسم مع " حاج"من إدغام اللقب يتشكل االسم : حجماال -
 .ليس إالتقريب لفظي  المعربواالسم . القرية األوائل

 .بالليكو سفح الجنوبي الشرقي لجبلصغيرة على القرية  -

16. Ĥemşelek  - Gundê Qopê – Zivingê ، شَلَكمكم 10 -ن 1627/ حمشو ، ح

 : /م550 -

ـ " :وهو مؤلف من كلمتين :حمشَلَك األولتسمى القرية بثالثة أسماء،  - حاسـم  " م 
 ةكصـف  تسـتعمل و ،"الحطـب  /مل القـش ح " بمعنى :Şelek شَلَك و ،العلم من محمد

، ويقال إن صـاحب  "قطعة اللحم المسلوقة" :Qop قوپ الثاني. الجثة لشخص الضخمل
" لقمـة اللحـم   "، فسميت القرية باسم يهالقرية كان كريما، يذبح الذبائح ويدعوا الناس إل

Qop .الثالث وهو اسم لقرية صغيرة كانت موجـودة  بالكردية" كهف"بمعنى  :گنْڤْز ،
. جرها سكانها ونزلوا إلى السفح وأقاموا في القريـة الجديـدة  أعلى القرية الحالية، ثم ه

قرب قمـة الجبـل،    كانت متجاورة من ثالث تجمعات سكنية قديمة" حمشلك"تشكلت و
 ،Mala Ĥebîba" بيـت حبيـب  "، وGe.Zivingê" نكڤوادي ز"والو، پعلي : قرى وهي

وصـعوبة   ،لوعـورة مواقعهـا  سكانها في الربع الثاني من القرن العشـرين   هجرهاو
 . Qopêقرية  في معظمهم واستقر ،الوصول إليها

                                                 
الذي يقول بأنها عشيرة تقطن  ،م943نقال عن المسعودي وفاته  .356، ص1زكي، ج. أ - ١

 .إقليم الجبال
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 الجانـب علـى  و، Çiyayê Benêصغيرة تقع على السفح الجنوبي لجبل قرية  -
 المغطـى على سهل بعدنلي  ، وتشرفGelî Tîra" تيرا"لوادي ي للمدخل الجنوبي الغرب

  .بأشجار الزيتون

17. Ĥec Xelîl  ،م640 -كم ٢ -هـ 267 –ن 4033/ خليل حج/:  

" خج" ، األول مؤنثوهو مركب من اسمين ،Xec Xelîl" خليل جخَ" االسم أصل-
في خَـج  " خ " ، وقد تحول حرف القرية نا، وهما أوائل سك"خليل"الثاني  من خديجة و

تسهيال للفظ، واليزال سكان القرى المجاورة وأهالي القرية يلفظـون االسـم   " ح " إلى 
 .خج خليلأي بشكله القديم 

يوجد بجوارها الشمالي . مزدهرةقرية  وهي ،كبيرة تقع فوق هضبة كلسيةة قري -
 .خام الحديد "ميرا" Mîraالغربي في جبل 

18. Gundî Dêwrîş  ، كـم  5 -هـ 219  -ن 1052/ الدرويشية،  سى أوبه درويش- 
  /:م935

 .يشرواسم علم محلي كردي من د -

 .جبلية حراجية صغيرة تقع على هضبةقرية  -

19. Dumilya  ،م600 -كم 12 -هـ 232 -ن 2148/ األمسية ، بلليمدو/ : 

اسم عشيرة كردية موجودة منهـا فـي    وهو، دونبللياالسم تحريف من  :دمليا -
، ثم هاجرت إلى القسم العثماني الصفويكانت تعيش تحت الحكم  ،/48ليرخ، ص/بوتان 

ـ وأرجائها  Paloمدينة في وسكنت غرب دياربكر وأسست  ،من كردستان شـبه  ارة إم
 /كتاب المسـالك /جاء في و .تعني قنفذفي اللغة الكردية ودنبل . /كورانيقاموس / مستقلة

أدى االضطهاد بهـم إلـى أن   وأن الدنبلية كانوا قوما يسكنون جبال المقلوب والمختار، 
يغادروا إلى أنحاء الموصل وأذربيجان، وتمكنوا بفضل دهائهم من تأسيس إدارة مستقلة 

أمـين  /أمـا  . أذربيجان، وتقول عنهم شرفنامة إنهم من النحلة اإليزيديةفي كردستان و

ويقول عنهم وصـفي زكريـا   . فيقول إن هذه العشيرة من البرازية، /403ص 1زكي ج
 .فهو من إطالق لجنة التعريباالسم المعرب أما . /664ص/بأنهم من القبيلة الملية 

وتبعد ، Benêوبي الشرقي لجبل ، تقع عند أقدام السفح الجنالحجم متوسطةقرية  -
 . كم غربا2بمسافة بعدنلي .ق عن
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20. Zerka  ،م740 -كم 15 -هـ 131 -ن 792/ المطلة – الطلة ، زركانلي/ : 

وكانت لهـم  . /49ليـرخ، ص /اسم عشيرة كردية يوجد منها حول بدليس  :زركا -    
الشيخ حسـن   أسس هذه اإلمارة .ماردين في" زرقي -زريكي –زراكي "إمارة تسمى 

وظهر من ساللته أربع أسر حاكمة، إحداها كانت تسمى درزينـي   ،الذي قدم من سوريا
 وأنه من مواليد اإلمارة، ،ومؤسسها إسماعيل الدرزي يقال أن لها صلة بالديانة الدرزية

 ./375، ص2زكي، ج .أ/تلك األسرة في عهد العثمانيين  وحكمت

 .لجبل بالل الشرقي المنحدرصغيرة تقع على قرية  -

21. Şediya  ، م420 -كم 8 -هـ 198 -ن 440/ ياندالش ، شديانلي/ : 

وهي اسـم قبيلـة   . الفرح والسرور "شاديا  "من  اسم كردي شكال ولفظا: شَديا -
في شمالي كردستان وينتمي إليهـا الشخصـية   ) معدان-مادن(كردية تسكن منطقة 

لفظـي   تالعبهو  "ياندالش"رب واالسم المع، )١("نورالدين زازا"الكردية لمعروفة 

 .القديم السمبا

ـ لي"يشرف على أراضي سهل حراجي صغيرة تقع على سفح قرية  -  علـى " هچ
تمتـاز  . معبـدة طريـق    Sarisînê"سار سـيني   "تصلها عبر وادي . الحدود التركية

تتألف . أراضيها وموقعها الدافئ على أطراف سهل العمق، بإنتاج البواكير من الخضار
تمتـاز القريـة   . القرية العليا، وهي القديمة، والسفلى وهي الحديثـة : ة من قسمينالقري

 .أحراج كثيفة من السنديانبموقع جغرافي جميل حيث تحيط بها 

22. Gundê Şêx  ، م910 -كم 10 -هـ 111 -ن 582/ الشيوخ ، شيخلر أوبه سى/ : 

الرئيسـية   ائلةجد مشايخ الع ، وهو"بشيخ إيحمو "المعروف " شيخ أحمد" اسم من -
 .في القرية

صغيرة تقع على إحدى القمم الغربية الشمالية لجبل هـاوار، تحـيط بهـا    قرية  -
 . حراج السنديان

23. Gundî Çiyê  ، م960 -كم 18 -هـ 87 -ن 882/ الجبلية ، داغ أوبه سى/ : 

 .على قمة جبل هاوارالقرية  عووهي تسمية كردية لوق ،"قرية الجبل" بمعنى -

توجد إلـى الجنـوب   . يرة أقيمت على أعلى قمة في وسط جبل هاوارصغقرية  -
. ية حراجية بقايا أساسات قلعة هاوار القديمةطكم على قمة مخرو1.5الشرقي منها بنحو

                                                 
 .8كتاب نورالدين زازا، صفحة  - ١
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السياسي الكـردي المعـروف   قرية  وهي .السم الكرديلترجمة للقرية واالسم المعرب 
 .هوريك أحمد

24.  'Etmana، م680 -كم 3 -هـ 458 -ن 2055/ عطمان،  عطمانلي/ : 

 .سكان القرية أوائل مشتق من اسم عثمان أحد :عتمانا -

صغيرة تقع على السفح الشمالي الشرقي لمرتفـع كلسـي يسـمى جبـل     قرية  -
'Etmana ،راجووبلدة " باليا"الشمال على أراض زراعية تسمى سهل  في تشرف. 

 Banîkê ، م660 -كم 3 -ن 560/ العلياء – العالية،   بانيك/:  

. مرتفع نتوء جبليقع القرية على وتبالكردية، " العالية"بمعنى تصغير اسم : بانيك -
 .واالسم المعرب ترجمة من الكردية

علـى وادي   الشـمال  فـي تشـرف   ،صغيرة تتألف من بضع دور سكنيةقرية  -
Sarisînê . 

25. 'Elendara ، م750 -كم 10 -هـ 433 -ن 810/ علمدار/:  

وضـع خيمتـه    كان قد، للموقع ساكنأول هو  :عليو ،Elê Darê' االسم  أصل -
 أسـس ، كمـا  "علي صاحب الشجرة أو الشجري" بـ فدعي كبيرةسرو شجرة  بجانب

 .مكانا للجلوس فوق أغصان تلك الشجرة الكبيرة

المجاهد قرية  يوه". بالل"صغيرة تقع على السفح الشمالي الشرقي لجبل قرية  -
 .ات االنتداب الفرنسيةقو أعدمتهالذي رشيد رسول 

26. 'Umera ،  م820 -كم 9 -هـ 192 -ن 1029/ عمر ، عمر أوشاغي/ : 

ـ "  ن في جبـل ملالة ليعشيرة من قب :، وعمرانلي"عمر" اسم العلم من - جـه   رقَََ
 ."داغ

على سـهل   وتشرف. تماناجبل عالجنوبية لقمم المتوسطة تقع على إحدى قرية  -
 .العمق من جهة الغرب

27. Gundî Qude ، م920 -كم 7 -هـ 373 -ن 1794/ المرتفعة ، قوده كوى/ : 

 ،أول ساكن للقرية لقب هوو ،" القامة العالية المرتفعة" بمعنىفي الكردية  :قوده -
 . هينحدر معظم سكان القرية منو ،Çeqilmeقرية  أصله منو

 www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


232 
 

انحـدارات شـديدة مـن جهاتـه      اتصغيرة تقع على قمة مرتفع جبلي ذقرية  -
 فـي والمقابل لجبال اآلمانوس  الحراج الطبيعيةبيصلح موقعها الجميل المحاط . عةاألرب

 . مصايف رائعة فيها إلقامةالغرب 

 Kumreşê   ،ُكمم760 -كم 5 – ن695/ الطاقية  ، شر/:  

 ."الطاقية السوداء"بمعنى : كُم رش -

ى سهل تشرف عل ".عتمانا "كتلة جبل قرية صغيرة تقع على السفوح الغربية ل -
 . طبيعة خالبة تذاوموقعها حراجي جبلي شديد االنحدار . العمق في الغرب

28. Tilê Kêşûr ، م275/ كشور   ،تل كشور/:  

ـ حول االسـم   /موكرياني قاموس/جاء في : تل كاشور - نـوع مـن    Kaşûأن ب
  .كما أنه اسم علم كردي محلي. الشجر

ة تشير إلى تاريخ سكن تنتشر في محيطه السهلي أطالل آثار قديم ،تل أثريهو   -
وكان . شديانليقرية  جنوبي -كم 1على بعد نحو  Lêçeيقع التل في سهل العمق . قديم

 .راجو .نادرج ضمن التقسيمات اإلدارية لأمربي الماشية، ف لبعض مؤقتا الموقع مسكنا

29. Surkê  ، م260 -ن 91/ السور  ، سورك/:  

القرية ذو التربة الحمراء فـي  ، واالسم صفة لموقع " الحمراء "بمعنى  :سورك  -
 .وسط سهل ليچه البركاني

عند وتقع  ،Zincمعظمها مسقوف بالقش  ،تتألف القرية من نحو عشرين مسكنا -
  .Sarisînêوادي ل الغربية نهايةال

30. Kurê  ، م674 -ن 494/ النصر،   كوري/:  

يطلـق علـى المكـان    هو اسم و. المقصوصة، الحليقة، الجرداء بمعنى: كوري -
لمرتفع غير المشجر، أو التي أشجارها بمستوى واحد، وهذا الوصـف يالئـم موقـع    ا

فهـو  " النصر"أما . Kurêبـ  األماكن الجبليةيسمي األكراد مثل تلك عادة ما القرية، و
 .األصلي للقرية باالسمليس له صلة ب يعرتاسم 

 تسـلقها يصعب عالية شديدة االنحدار، حراجية صغيرة تقع على تلة جبلية قرية   -
 .موقع القرية غاية في الجمال. Sarisînêعبر وادي  إال من الجهة الشرقية
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31.  Xirabî Simaqê  ،م350/ خراب سماق/: 

 .موقع سكن قديم، تكثر فيه شجيرة السماق، فسميت بذلك  -

 ،Zincعشر مسكنا حجريا مسـقوفا بـالقش   خمسة تتألف القرية من ما يقارب   -
تشرف القرية مـن الغـرب   . الحراجية مغطاة باألشجارعلى بقعة جبلية  ةمتناثروهي 

 .Sarisînêوادي للنهاية الغربية من سفح الشمالي التقع على و". ليچه"على سهل 

32. Kûra ، كم4 - م630 -هـ 123 -ن 972/ كوران  ، كورانلي/:  

س التي تعيش حول قـار  الكردية من العشائر :وكوران". العميان" بمعنى: كُورا -
 ./61ليرخ، ص/ دستانفي شمالي كر

من الشمال بجبل  تصليقليل االرتفاع  جبليمتوسطه، تقع على قمة مرتفع قرية  -
بجانبهـا مـزار   يوجـد  ". يهوليل".ق الوادي القادم منعلى ينحدر من الغرب و، "بالل"

 .محمد علي المعروف

Goliya ،  الضحاك،  وليانگ : 

وهنـاك  . قربهـا بيرة التي توجد الصغاالصطناعية من البحيرة التجميعية  :گوليان
. والصلة لالسم المعرب بأصله الكردي. /51ليرخ، ص/ Golîعشيرة في بهدينان باسم 

 :تحتانيةوفوقانية  :صغيرتان وهما قريتان

33. Goliyê Jêrîn  ، كم 15 -هـ 106 -ن 542/ ،الضحاك التحتاني  ، كوليان تحتاني

 : /م680 -

 .ل هاوارالجهة الجنوبية الغربية لجبتقع على  -

34. Goliyê Jorîn ،  كـم  10 -هـ 30 -ن 727/ الضحاك الفوقاني،  كوليان فوقاني
 : /م785 -

 .على الواجهة الغربية لجبل هاوار -كم 1التحتانية مسافة نحو  القرية تبعد عن -

35. Maseka ، م620 -كم 2 -هـ 166 -ن 2068/ ماسيكان ، ماسكانلي/ : 

ويـذكرها   ./48ليـرخ، ص  /في بوتان اسم عشيرة كردية موجود منها : ماسكا -
 ".ماسك"شرفخان على شكل 

تجاورها غربـا   ،"بالليكو"جبل ل الغربيمتوسطة تقع على السفح الجنوبي قرية  -
 .ميدان أكبس - سكة حديد حلب
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36. Memala  ،م740 -كم 3 -هـ 218 -ن 1813/ الثدي ، مامالي/ : 

 /.48ليـرخ، ص /كردستان  عشيرة كردية يوجد منها في مالذكرد شمالي :مماال -
 . /455موصللي، ص/من العشائر الكردية بفارس " ممالية"إن الـ : ويقول االصطخري

ـ قالغربي لجبل بالليكـو فـي موقـع    تقع على السفح الجنوبي  - أو  Qilçiqق لچ
"Kelacik " وتتألف القرية مـن قسـمين  /. نسبة إلى اآلثار الموجودة عليه/أو الحصن: 

 .ما واد يمر منه طريق معبديفصله ،شرقي وغربي

37. Gundî Ĥeyder - 'Eltaniya  ،م870 -كم 5/ الحيدرية،  حيدر اوبه سى/: 

وهو : الثاني علتانيو ،سم علمحيدر ا :حيدرتعرف القرية باسمين، األول قرية  -
هوبكـا  .ق أطلقه سكان إعجاب وهو لقب ،الثور بمعنى Taneولقبه  عليمن اسم العلم 

 .قع وكان اسمه علي، وذلك لكرمه وشجاعتهعلى أول ساكن للمو

 . الحراجي" بالليكو"صغيرة تقع على السفوح الغربية لجبل قرية  -

 : Sêlekê قرية  .38

 .وهي من القرى المهجورة Eltaniya'قرية  شمالي موقعها -

39. Gu. Şêx ،  ، خوالشي شيخلراوباسي : 

 .صفة دينية ألحد أوائل سكانها :شيخ -

 .   وهي من القرى المهجورة Eltaniya'قرية  غربي موقعها -

40. Me'mila  ، م850 -كم 14 -ن 3488/ المعامل ، معمل أوشاغي/ : 

عائلـة أو  " إيـل "من محمود، و " معم: "اسم مركب من كلمتين كرديتين: معمال -
والمعنـى حسـب   . Me'mila الزمنمرور بأصبحت ثم ، Me'im+êlaجماعة، وتكتب 

 ".أوالد"تعني " أوشاغي"فـ ،جماعة محمود أوأوالد : الكتابة العثمانية هي

أحمـد خليـل   قرية  وهيتقع على هضبة جبلية . راجو.نامن القرى الكبيرة في  -
 .آغا من النصف األول للقرن العشرين

41. Gundî Mûskê ، م750 -كم 4 -هـ126 -ن 2590/ هموسي ،موسيك أوبه سى/ : 

، وهـو  "ميسـك  –ميسو "أول من أقام في ذلك الموقع وأسس القرية كان يدعى  -
والمعنى في الكتابة العثمانيـة  . واستمدت القرية اسمها منه ،"موسى"تبديل لفظي السم 

يوجد منها فـي عـين   عشيرة كردية كبيرة " موسى بك"ما أن ك". جماعة موسيك"يعني 
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الجانـب   فـي ) موسى بك(العرب وقامشلي وجنوبي كردستان، وهناك بلدة بنفس االسم
 . حيةنامركز ل حالياً وهي ،ة كلسقرب مدين التركي

تنحدر سفوحه بشدة نحو و، "تماناع"صغيرة، تقع على السفح الشمالي لجبل قرية  -
  .الغرب والشمال والشرق

42. Gundî Holîlê  ، م720 -كم 5 -هـ 81 -ن 792/ هليل ، هوليلو/ : 

لقب عرف به صاحب القرية األول، حيث التزال فـي القريـة عائلـة    : هوليل -
هوليالن اسم عشيرة كردية يوجد منهـا فـي كرمنشـاه    و. Holîl" هوليلي"يرة باسم كب
 . الفيلية الكردية -وهي ترتبط بعشائر اللور ،/75ليرخ، ص/

 ."جبل بالل"لجبل  الغربيتقوم هذه القرية الصغيرة على السفح  -

43. 'Edema  ، م570 -كم 18 -هـ 174 -ن 1142/ أده  ، اده مانلي/ : 

. /407ص 1زكـي ج /وان بحيرة اسم قبيلة كردية يوجد منها شمالي : اده مانلي -
 .وليس له أي معنى لغوي ،االسمجزء من هو "  أده "واالسم المعرب 

خـط  و األسـود النهر يمر ، الجهة الغربية لجبل بالليكوقرية صغيرة تقع على   -
 . الحدود التركيةكم عن 2 مسافة بعدمن غربها، وتحديد ال

44. Bilêlko ، م970 -كم 9 -هـ 196-ن 2016/ باللية  ، يكوبالل/:  

 .بالل :اسم علم محلي من -     

ـ  أسـفل صغيرة تقع فوق منبسط صخري قرية  - القمـة  " Qere Bêlجبـل   ةقم
  .في جبل بالليكو م 1100ترتفع حتى التي " السوداء

45. Çe'inka  ، م920 -كم 10 -هـ 386 –ن 2674/ البتراء،  عنكليچ/ : 

 . النقش بالكرديةعنى بم: چعنكا -

 .م909وارتفاعه  Bi'îvê ڤهلجبل بعيالحراجي تقع على السفح الجنوبي  -

46. Xirabî Silûg  ، م440 -ن 417/ السلوك  ، گخراب سلو/ : 

 نصـف االسـم   عرب أخذمواالسم ال. القرية بها موقع عرفة أاسم إمر :گسلو -
 .األساسي

 تبعد عن الحدود التركيـة . الليكوالغربية لجبل بح والسف علىصغيرة تقع قرية  -
 .الحديد خط مر بجانبهايوتحيط بها غابة كبيرة من السنديان، . كم3 مسافة
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47. Qerebaba  ،م480 -كم 11 -هـ 430 -ن 942/ السوده ، قره بابا/ : 

واالسم المعرب ترجمة غيـر  ". األب األسود" بمعنى األصل تركياسم : قَر بابا -
 .كاملة للتسمية التركية

على قمة مرتفع ينحدر نحـو مجـرى النهـر    الحجم تقع هذه القرية المتوسطة  -
 . كم1تبعد عن الحدود التركية و. األسود غربا

Şêx 'Evdal - Firfirkê ، فرفريك،   دالڤشيخ ع : 

 ، ووهو اسم ةلقب أحد سـكانها األوائـل   دالڤعشيخ رية ق :باسمين القرية تعرف
 :قسمانوهي  .المروحة بالكردية) فرفرك(

48. Firfirkê Jêrîn   ،م290/ فرفرك تحتاني:/  

 . كم1مسافة تبعد عن الحدود التركية و السفوح الغربية لجبل بالليكو،على تقع 

49. Firfirkê Jorin   ، م670 -كم 15 -هـ 100/ فوقانيفرفرك /:  

 .هاجر سكانها إلى بلدة راجو -

50. Şêx Miĥemed  - Gundî Kurê ، ن 1023/ ،شـيخ محمـد   ، شيخ محمدلي- 
 :/م750 -كم 13 -هـ 114

 .وهو اسم مزارها "شيخ محمد"، و"الجرداء" بمعنى Kurê: لها اسمان -

 تقع على السفح الجنـوبي الشـرقي لمرتفـع    ،من قرى ميدانياتمتوسطة قرية  -
Çiyayê Bi'îvê . 

51. Sêmalka  ، م742  -ن 2626/ سمالك،  سمالك راجو/ : 

 .بالكردية "بيوتثالث  "بمعنى االسم الشعبي  -

 .صغيرة من قرى ميدانياتقرية  -

52. Gazê  ،  م 810  -ن 722/ تليلة ،  تبه كوي/ : 

تركي " په كويتَ"واالسم الرسمي قبل التعريب  ". التلة المتطاولة" بمعنى: گازي -
 ".قرية التل"األصل بمعنى 

 .صغيرة من قرى ميدانياتقرية  -     
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53. Welîklî , Bindarê   ،م760 -كم 14 -ن 419/ وليال،   واليكلي/ : 

تحـت  (بمعنـى  : بنْـداري . Welo"  ولو "محلي من كردي اسم علم : وليكلي -
وهو اسم آخر تعرف بها القرية، وتنسب إلى شجرة معمرة موجـودة بجانـب   ) الشجرة
 .وليكلي الشعبي سمهاال لفظي تحريففهو االسم المعرب أما . القرية

 ". Çi.Bi'îvê هڤجبل بعي"بي الغربي لمرتفع صغيرة على السفح الجنوقرية  -

54. Gundî Dodê  ، م800 -كم 13 -هـ 72 -ن 1723/ ضوضو/:  

قـاموس  / والجريءلقب لإلنسان الشجاع والمشهور و من داود، اسم علم :دودو -
أما الخوري برصـوم   .اسم عشيرة كردية يوجد منها حول ماردين ا أنهكم. /موكرياني

 .اآلرامية، ونعتقد أن هذا بعيد عن الحقيقةفي  "المختل الشقي أو"من فيقول أنه 

 . وهي من قرى ميدانيات الصغيرة -

55. 'Elbîskê ، م870 -كم 15 -هـ 94 -ن 560/ العلياء ، علي بسكي/ : 

اسـم  " علي"، و/398، ص1زكـي، ج /اسم قبيلة كردية، من عشيرة مللي  :سكيب -
 .علم محلي

الغرب، مصطبات نحو بحدر سفوحه بشدة تن جبلي على موقعتقع  ،صغيرةقرية  -
 .بمناظر خالبة ليچهسهل جميل يشرف على لقرية موقع ول. كثيفة حراج وسط

56. Penêreka ،  م560 -كم 23 –ن 755/ بندرك/:  

- Penêrok: كما أن ، نبتة اسمPenêr والعالقـة لالسـم   . تعني الجبنة بالكردية
 .القديم الشعبيالمعرب باسمها 

 -كـم  2علـى بعـد    Bi'îvêع على المنحدرات الشمالية لجبل صغيرة تققرية  -
بالتجارة كلما سـنحت أوضـاع الحـدود     بعض السكان يعمل .الحدود التركية جنوبي

 . بالعبور دون إجراءات رسمية

57. Kosa ،  م600 -كم 22 -هـ 47 -ن 1088/ كوسان ، كوسانلي/ : 

يوجد منها في  ،رشوان رة كردية من قبيلةياسم عش". أجرد الذقن"بمعنى : كوسا -
الكوسـه أو  " عشـيرة  وقد ورد ذكـر  ./57ليـرخ ص  /شهرزور في جنوبي كردستان 

 ./55ص ليرخ،/هناك عشيرة باسم كاسان في راوندوز و .لدى ابن بطوطه" الكوسيه

كـم  2 نحوتبعد و. Bi'îvêتقع هذه القرية الصغيرة على السفح الشمالي لمرتفع  -
 .عديدة بي القرية ينابيع صغيرةغرتوجد . الحدود التركية من
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58. Meydan Ekbez  ،م372 -كم 22 -هـ 502 -ن 1216/ ميدان أكبس/: 

كردية على الجانب التركـي  قرية  اسم" أكبز "تعني الساحة بالكردية، و :ميدان  -
محطة القطـار الهامـة    إلىنسبة  ،"المحطة" Stesûnيسميها األكراد  كما . من الحدود
 .فيهاالموجودة 

في بداية العقـد الثـاني    القطار محطة نشاءتأسيس هذه القرية إلى تاريخ إيعود   -
بالقوات الفرنسية من  يحتموناألرمن الذين  منل سكانها ائأوكان و. من القرن العشرين

يجتـازه النهـر    ،تقع هذه القرية الكبيرة وسط سـهل واسـع   .الجنود األتراك اضطهاد
قعها في أقصى الزاوية الشـمالية الغربيـة   ومو. وتغطيه تربة بركانية خصبة ،األسود

 .لحدود التركية والسوريةل

59.  Ĥecîka  ،م920 -كم 4  -ن 404 / الحجيج،  حجيكلي:/  

 .، وهو لقب ديني ألحد سكانها األوائل"حاج "أصل تسميتها من  -

تقـع علـى   . وهي من القرى الصـغيرة . عليا وسفلى: تتألف القرية من قسمين -
 . وموقعهما جميل ،الحراجي "عتمانا"إحدى مرتفعات جبل 

 : خراب مجيد  .60

قريـة   لسـكان  يعـود ملكيتـه  ، Lêçeفي سهل وهو موقع . من اسم العلم مجيد
'Etmana، بشكل موسمي مربوا الماشية ويسكنها. 

61. Xirabî Qewala   ،خراب قوالي :  

 وهـو  .دي، ويبدو أنهم سكنوا هذا المكان لفترة من الزمنيلقب ديني إيز :قوال -
  .حالياًموقع مهجور 

62. 'Erdê dole  ، أرض الدولة : 

 المرأةاسم علم مؤنث " دولي" ، و"دولي"، أي أرض  Erdê Dolê'االسم أصل -
اسـم  نسائية، مثل  أسماء ذاتكانت تسكن وتملك المكان، وهناك أماكن أخرى مجاورة 

راء فـي  تعني الشق Sari، و "Sînem سينم"من االسم المؤنث الكردي  Sari Sînêوادي 
 .لالسم الشعبيلفظي هو تحريف " أرض الدولة"واالسم المعرب  .الكردية والتركية

63. Tetera  /2كم:/  

 . اسم علم محلي: تَتَر -
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عبارة عن عدة دور للسكن، أنشئت منذ أكثر عقدين مـن الـزمن بجانـب    وهي  -
 . بعد حيةنامماال ولم تسجل في التقسيمات اإلدارية لل –طريق راجو 
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 .1/150000: ، المقیاسراجو ناحية -26-المصور 
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 البحث الثامن 

 

 

 بلبل حيةنافي  األسماء

 

: هاحدود. تقسيما إداريا وتجمعا سكنيا، مركزها بلدة بلبل 48بلبل من  حيةناتتألف 
معبطلي، ومـن الشـمال   .نا راجو، ومن الجنوب.نا ومن الغرب ،شران.نا من الشرق

 .الحدود التركية

1. Bilbilê ، م٦٤٠ – ن4683/ بلبل/:  

العهـد   فـي  هاأما اسم. األحراج الجبلية حول القرية اسم طائر يكثر في :بلبل -
 . ربما كان من االسم عزالدينو ،"عه زي" Ezê'كان العثماني ف

نهاية السفح الجنوبي ألعلى جبل في محافظة حلـب وهـو    تقع بلدة بلبل على -
Girê Mezin أما مستوى ارتفاع موقع البلدة عن سطح البحر فهـو  م، 1269 هارتفاعو

تجـاه  البا -كـم  90كم وعن حلب بحوالي 50عن مدينة عفرين نحو لبل بتبعد . م690
 حيـة ناوهي مركز ل، كبيرةقرية  بلدة صغيرة أقرب ما تكون إلىهي و .الشمال الغربي

وسـط منطقـة   البلدة  تقع، ووكانت مركزا آلل شيخ إسماعيل زاده ،منذ العهد العثماني
فيها  .تربية المواشيبعضهم بو ،ونوخاصة الزيتيعمل سكانها بالزراعة ". بيان" ةعشير

مواد البناء بعض صيانة اآلليات الزراعية والحدادة و اتمثل ورش اليدويةبعض المهن 
 . وبعض معاصر الزيتون

كم، وهو 12نحو ب جهتها الشرقية على" مدينة سيروس القديمة"نبي هوري  يقع موقع
 . فرين وصابونسياحي جميل على ضفاف نهري عمكان و ،هامكبير و موقع أثري

محولـة إياهـا    ،بلبل وقراهابلدة ي السنوات الماطرة عشرات الينابيع حول فتتفجر 
كمـا   ،والنحـاس  الحديـد  خامبلبل  .نافي  الجبليةتحوي المرتفعات و .إلى حدائق غناء

  .توجد فيها مكامن للرخام الملون

  :]27المصور [بلبل القرى والمزارع التالية، .ناتضم 
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2. 'Upila ، م600 -كم 12 -هـ 160 -ن 900/ آبل ،  اوبل أوشاغي/ : 

- Upil و أUp:  وربمـا كـان    في اللهجة الكردية المحليـة، " سنام الجمل"تعني
يملـك  ، حيث كان أحد سكان القرية األوائل العربية "الجمل= ابل "للكلمة  اكردي اتحريف
 .وليس لالسم المعرب أي معنى. بها ت القريةفعرف الجمالبعض 

 . تقع على السفح الجنوبي لجبل آبل أوشاغي ومزدهرة متوسطةقرية  -

3. Gundî Bêxçe ، م900 -كم 7 -هـ 290 –ن 703/ بقجة ، ه قوناقچباق/ : 

موقعها . ونبع ماء كثيرةأشجار  توجد فيها، "قرية البستان"ى معنب االسم الشعبي -
أمـا  ، "البسـتان  قصر"ى واالسم ما قبل التعريب هو بمعن. جبلي ويحوي فلزات الحديد

 ".بقجه" :نصف التسمية العثمانية فقط االسم المعرب فقد أخذ

گـر  "نهاية السفح الجنوبي األوسط لجبل على بلدة بلبل  يصغيرة تقع غربقرية  -
، وفيهـا فلـزات معدنيـة   صخور خضراء وبازليتة  هتغطيالذي  Girê çûçik" الصغير
 .إسماعيلسكانها من آغوات شيخ و. الصغيرة الينابيع العديد من بجوارها

4. Qarşiqa  ، م920  -ن 204/ مزرعة قارشق/:  

مـن   سكان القرية إلى أربع عائالتوينتمي ، "الخليط أو المختلط" بمعنى: قارشق -
 .بالخليطعشائر مختلفة فسميت 

5.  Baliya، م800 -كم 4 -هـ 140 -ن 1054/ بالي  ، بالي كوي/:  

، وهي صفة تنطبق علـى موقـع   "المرتفع العالي" بمعنىفي الكردية  :Bal بال -     
على مقربة من خوى في شـرقي   منهااسم عشيرة كردية يوجد  Baliyaكما أن . القرية

سوى من  ،باالسم القديم" بال" والصلة لالسم المعرب ./390، ص1زكي، ج.أ/كردستان 
 .اللفظية حيةناال

، وهـي  تقع بجانـب الحـدود  كبيرة  :فوقانيـة : من قسمين تتألفصغيرة قرية  -
تأسست بعد أن فضل بعض السكان النزول من السفح الوعر  صغيرة :وتحتانية .القديمة

. كـم 1 القريتين  نحو المسافة بين .وابتعادا من حرس الحدود التركي ،تسهيال للخدمات
  .Girê Mezin" گر الكبير"حصين على السفح الشرقي لجبل  هاموقع

6.  Gundî Bêkê، م1000 -كم 8 -هـ 345 –ن 1151/ بهأو  ، يبك أوبه س/ : 

، "جماعة البيـك " Beg Obesiوسماها األتراك ، "البيكقرية  " اسم القرية بمعنى -
من العشائر الكردية " بيكان"اسم يذكر شرفخان و. وكانت خاصة بآغوات شيخ إسماعيل

 .ركية والكردية، فتعني الجماعة بالت"بهأو"االسم المعرب  اأم ./48ليرخ، ص/ في بوتان
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بـأحراج   الغنـي " گـر الصـغير  "السفح الشمالي لجبل  علىصغيرة تقع قرية  -
بعـض  وحـدودي  شـرطة  مخفر  هافي، كم1الحدود التركية بمسافة  تبعد عن. السنديان

 . الفيالت الجميلة

7. Bîbaka ، م650 -كم 13 -هـ 275 -ن 1292/ الطفلة  ، بيك أوشاغي/  : 

تعني  "بيك أوشاغي"التسمية العثمانية و. ير واضحة المعنىتسمية شعبية غ: بيباكا - 
باالسم القديم " الطفلة" ال صلة لالسم المعربو. تركية وكرديةتسمية ، وهي "أوالد البيك"

 .حيث اللفظ أو المعنى سواء من

 . صغيرة تقع على هضبة، تحيط بها األوديةقرية  هي -

8. Gundî Bêlê ، م610 -كم 11 -هـ 493 -ن 1483/ بيالن  ، بيالن كوي/ : 

 .في الكردية، وهو يوافق موقع القرية المرتفع المتطاول بمعنى :Bêl بيل -

 . حيةناصغيرة تقع جنوبي شرقي بلدة بلبل على أعلى هضبة في تلك القرية  -

9. Ĥesendêra ، كم17 -هـ 150م480 -ن 1947/ دير حسن  ، حسن ديرلي/ : 

فسميت القرية به وبالصـفة   في الموقع أقام شخص اسم أول :حسن: حسن ديرا -    
 .)دير(األثرية للمكان 

يفصلها عـن الجبـل    .متوسطة تقع عند أسفل السفح الشرقي لجبل هاوارقرية  -
يوجد بالقرب منها على السفح الشرقي لجبل هـاوار كهـوف ورسـوم    . وادي عشونة

 .منقوشة في الصخر وآثار مندثرة

10. Xidiriya ، م750 -كم 8 -هـ 435 -ن 2628/ الخضر  ، خضريانلي/ : 

 إنهـا  بعضـهم يقول و من قبيلة رشوان الكردية الكبيرة،اسم عشيرة  :خضرانلو -
 ./432، ص1زكي، ج/جبل آرارات  بجواريوجد منها و. Milanمن قبيلة مللي 

نزح بعض سكانها  .متوسطة تقع على السفح الشمالي الشرقي لجبل سماققرية  -
 :القرية الجديدة سمىوت ،توفر المياهت حيث شمالال باتجاهكم 1 عنها بعديموقع جديد  إلى

 . قسطل خضريانلي

11. Ĥazira ، م775 -ن 111/ حاضر  ، حاضرو:/ 

. ، ويعتقد أنه لقب ألحد سكانها األوائل"المستعدون" بمعنىمن الكردية : حاضرو -   
 .الشعبي السمل ةوالتعريب ترجم
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نهاية السفح الشمالي األوسط لجبـل   عندسفح صخري،  صغيرة تقوم علىقرية  -
 .كم1 يانلي بـخضر.ق الجنوب الغربي من إلىسماق، وهي 

12. Miĥa ، مم775/ اح:/ 

  .تحريف كردي السم محمد -

، وليس صغيرةقرية  تقع إلى الشرق من حاضرو بعدة مئات من األمتار، وهي -
 .لها ذكر في سجالت التقسيمات اإلدارية

13. Dupîra  ،م820 -ن 159/ بيرد،  دوبيرو/:  

 .في الكردية "ناالعجوزت"عني بم: رايدوپ -

 تبعـد عـن  . نهاية السفح الشمالي الشرقي لجبل سـماق  صغيرة تقع عندقرية  -
والمسـافة   ،ير تحتـاني پد ير فوقاني وپد :قسمين إلىتقسم و. جنوباكم 1 يانليخضر.ق

 . م400 حوالي بينهما

14. Çolaqa ، م860 -ن 133/ األكتع ، والقليچ/:  

 .االسم المعرب ترجمة لالسم القديمو. بمعنى األكتع في الكردية :والقچ -

 . "سماق"جبل لصغيرة في موقع حصين على الطرف الشمالي الشرقي قرية  -

15. Xelîlaka ، م620 -كم 22 –ن 2104/ الخليل ، خليالك أوشاغي/:  

ـ  .لائساكنها األوأحد  وهو" خليل"اسم من  - اني بمعنـى  واالسم الرسمي العثم
 ".أوالد خليالك"

فوقانية : وهي قسماننحو الجنوب،  سفح جبلي ينحدرقرية متوسطة تقع على  -
ا يفصلهوالجنوب  فيهي األكبر، تواجهها جبل هاوار صغيرة وقديمة وتحتانية جديدة و

لك بـذ  وتحـيط  جبلية صخرية حراجيـة،   ةمن الشمال قم هاتعلو .وادي عشونة عنه
 .نك وخليالكڤعشونة وز :التاليةى الثالث القر المرتفع الجبلي

16.  Gundî Dîkê، م710 -كم 24 -ن 923/ الديك ، ديك أوباسي/:  

واالسـم الرسـمي    .أوائل سكان القريـة  وهم إلى آل ديكو، القرية اسم نسبي -
 ".جماعة الديك"العثماني بمعنى 

متطاول على شـكل جـرف    حراجيصغيرة تقع على كتف مرتفع جبلي قرية  -
 . من الشرق إلى الغرب يمتد يصخر
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17. Ze'rê ، م900 -كم 3 -هـ 250 –ن 1611/ زعرة  ، زعره/:  

- Zer وهذا يوافق موقع /قاموس كوراني/كما ورد في  بمعنى جبل، طور، طود ،
، /209ص/صغر، قصر، ضـاق  : أما الخوري برصوم فيقول أنه آرامي بمعنى .القرية

: زعورا: اء لدى االسدي بأنه من األراميةوج .وهذا بعيد عن أن يكون مصدرا السمها
 .الصغير

گر "السفح الجنوبي الغربي لجبل  في منتصفغربي بلدة بلبل صغيرة تقع قرية  -
 . فيها مخفر حدوديو ،Girê Mezin" الكبير

18.  Şerqiya، م660 -كم 7 -هـ 260 -ن 1121/ شرقان ، شرقانلي/ : 

 ./58ليرخ، ص/ماردين وأورفة يوجد منها بين  ،اسم عشيرة كردية: شَرقيا -

 عسـكر فحينما وصل  ". ايشرق "وق منبسط من جبل فتقع صغيرة وقديمة قرية  -
هم مع راهبها يلإالمسلمين إلى مدينة سيروس وأرادوا احتاللها، عقد اتفاق تسليم المدينة 

  ./163البالذري، ص /في هذه القرية، 

19. Berkaşê  ، م700 -ن 427/ بركشة ، بركشلي/:  

أمـا  . موقع القريـة ل حقيقية صفة هو، و"عند المنحدر"عني بالكردية يو: بركاشي - 
ركـع  "من بيت االضطرابات، أو من السريانية : آرامي اسم الخوري برصوم فيقول أنه

 .وكل ذلك مخالف للحقيقة. /69ص/، أو بارك الكرح أو المغارة "المعتزلون

ن في ايشرق.ق تبعد عنو ،جبل سماقنحدار لتقع على السفح الجنوبي الشديد اال -
 .وكأنها مخبأة بعناية غير مرئيموقعها  .كم4 الشرق بنحو

20. Qestelê Miqdêd ، م560 -كم7–ن388/ المشرقة –عة شرقانمزر،قسطل مقداد/ : 

 قع على الجانب الغربي للتل األثري الموجوديقديم ومنهل ماء  بئرلاسم  :قسطل -   
 .هافي أحفادواليزال له  ،للقرية أحد السكان القدماءاسم  هومقداد و ،شرقي القرية

لبعض  ورشات صغيرةفيها ". ايشرق"لجبل السفح الشرقي  علىكبيرة تقع قرية  -
تأسست منذ أواخـر  حديثة قرية  يوه .تصليح المكنات الزراعيةو والحدادة مواد البناء

 إلـى  Gazêقمـة   كانت القرية القديمة تقع علـى و، العقد الخامس من القرن العشرين
 .الحالي هاوهجرها سكانها إلى موقع ،كم1منها بنحوالغرب 
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21. Şêxorz  ، م640 -كم 5 -هـ 1180 -ن 2770/ شيخ خروز ،  شيخ خورز/ : 

البرج الرومـاني القـديم    أسفللقب ديني أطلق على قبر : شيخاسم مركب من  -
ـ "نبي هوري" جنوبي مدينة سيروس  .ه لقائـد رومـاني  ، وتذكر المصادر التاريخية أن

وحينما اندثرت المدينة، حافظ السكان على قدسية موقع القبر والبرج، ثم تحول بمرور 
أحـد  : خـورز . الزمن وتعاقب األجيال، إلى مزار ثم مسجد، واطلق عليه لقب شـيخ 

كورش، كـوروش،  : ، مثلفي العهود المختلفة "سيروس"مدينة األسماء التي عرفت بها 
في قواعد اللغـة الكرديـة،   و. "خورز"أخيرا و نبي هوري ،قورش، قورس، خوروس

شـيخ  ت الكلمتان، جعندما ادملذلك و. حرفان صامتان متشابهان في كلمة واحدة لتقيالي
ولما كانت قرية شيخورز الحالية هي األقرب إلـى ذلـك   . ، أصبح شيخورزو خورز

 .بذلك االسمالقرية  عرفت، المبارك الموقع األثري

، الديك فـي اللغـة التركيـة    بمعنى: خوروزبالتأكيد ليس من اسم  وهكذا، فاالسم
 .كثيرا وصول األتراك إلى هذه المنطقة انالقرية واسمها يسبقف

السفح  على تتوزع. غربية ووسطى وشرقية ،كبيرة تتألف من ثالثة أقسامقرية  -
علـى   يـة جبل تـوءات ن وقد بنيت القرية فوق ثالثة. جبلية تسمى باسمهاالشمالي لكتلة 

 .كانت مركزا مهما للحركة المريدية في ثالثينيات القـرن الماضـي  و. كم1أكثر امتداد
 .المشهورة في التاريخ" نبي هوري"وتقع بالقرب من مدينة سروس 

22. Gundî Kerê  ، م630 -هـ 200 -كم 20 -ن1142/ صاغر ،أوبه سى صاغر/ : 

واالسـم العثمـاني    .ولساكنها األل وهو لقببالكردية، " األطرش" بمعنىاالسم  -
 ".جماعة األطرش"بمعنى 

 "قارج"وادي يسير جبلي، مرتفع السفح الجنوبي الشرقي ل تقع علىصغيرة قرية  -
 .في جنوبها

23.  Xilalka، م750 -كم 11 -هـ 390 -ن 3387/ المروية ، صوالقلي/ : 

محـيط  وكان في ، ومن صوت جريانها من المياه الوفيرةأخذت اسمها : خاللكا -
". كثيـرة الميـاه  "والتسمية العثمانية هي بمعنى  .القرية واليزال الكثير من عيون الماء

  .الشعبياالسم المعرب ترجمة لالسم و

. Girê Çûçik" گر الصغير"متوسطة تقع على السفح الجنوبي األدنى لجبل قرية  -
الذين درسوا في دول نسبة عالية من حملة الشهادات الجامعية  فيهاو ،تكثر فيها الينابيع

قرية  وهي. شيوعييعتقدون بالفكر ال دارسيهان معظم اكفقد ، السابقة كيةاالكتلة االشتر
 .لسنوات عديدةكان شيوعيا وإماما لجامع القرية  الذيخوجة خاللكا 
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24.  'Elî Bego ، م810 -ن 149/ علي بك ، مزرعة علي بك/:  

 ."بك"ولقبه  "علي"من الشعبي  سمالا - 

تبعد . Girê Çûçik "  گر الصغير " لجبلالسفح الجنوبي  علىصغيرة تقع  قرية -
 . كم باتجاه الشمال الشرقي1.5خاللكا .ق عن

25. 'Ebûdanê  ،م530 -كم 12 -هـ 295 -ن 595/ عبودان/ : 

 .من اسم عبدو وتحبب ، وهو تصغير"عبود" العلممن  سمالاأصله  - 

وادي  يسـير بي الشرقي لهضـبة  متوسطة تقع على السفح الجنوقرية  عبودان -
في تنتشر و. في شمالها الشرقي" األبيض - ورگَ "في جنوبها، ووادي " األحمر - سور"

 . حراج السنديان جوارها

26. Gundî Ĥeftêr ، م540 -ن 115/ الضبع ، حفتارو/:  

 .هايسكنون ه، والزال أحفادهاأحد سكان لقب وبالكردية، وه" الضبع" بمعنى -

 . السفح الغربي لمرتفع كلسي علىقع صغيرة تقرية  -

27. Gundî 'Eeşûnê، م660 -كم21 -هـ160 -ن619/،عشاني  ،عشانلي -عشونة/ : 

وأصلها  اسم علم مؤنث مشتق من اسم المرأة األولى التي سكنت القرية: عشونه -     
 ."شيخ"مؤسس قرية  على جبل هاوار، وكانت شقيقة شيخ إيحمو Gu.Şêxشيخ .ق من

تنحدر منه المسيالت نحو وادي جرقا الذي  ،رة تقع على سفح مرتفعصغيقرية  -
. بني بجانبها سد تخزيني لم يستثمر بسبب خلل في الدراسة الجيولوجية. يمر من غربها

 .كمية هائلة من الماء خالل بضع ساعاتطبقات األرض  سحبتوقد 

28.  Zivingê ، م640 -كم 22 -ن 385/ مزرعة عشوني ، زفنك/:  

 .في الكردية " المغارة"بمعنى  :نكڤز -
يمر بجانبها الغربي وادي  .لجبل هاوار ةح الشرقيوتقع على السف صغيرةقرية  -
 .كم جنوبا1عشونة بنحو .ق عد عنبيوجرقا، 

 Elîkera  ، م990 -كم 5 -هـ 130 -ن 699/ علي األطرش ، عليكار/ : 

 .لشعبیةالتسمیة ا االسم المعرب ترجمة منو ،"علي األطرش"بمعنى  -

 .الينابيعحولها تكثر و Girê Çûçikصغيرة تقع فوق السفح الشرقي لجبل قرية  -
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29. 'Uga ، م660 -كم 6 - هـ465 -ن 2488/ عوكان ، عوكانلي/:  

 .محليعلم  مشتق من اسم هيعتقد أن: عوگا -
 .تقع على مرتفع جبلي صغيرةقرية  وهي -

30. Malê Jarê - Gundî Jarê ، كم5-م 640/ علي جارو/ : 

أو  "علـي "يها ساكن، وهي صفة ألحد "ليالهزأو  النحيل" االس م الش عبي بمعن ى    -
أية صـلة   المعربليس لالسم و. المرأةاسم أنه  حيث تشير صيغة التأنيث إلى، ساكنتها

 .مع االسم القديم
 .تقع على مرتفع جبلي مشجر بالزيتون ةقرية صغير -

31. Qaşa ، كم6.5 -هـ 240 -ن 693/ الحاجب  ، غيشاقاش أو/:  

، "أوالد قـاش "والتسمية العثمانية تعني . أو لقب ألحد سكانها األوائلاسم  :قاشا - 
 .األصليأية صلة مع االسم " الحاجب" ربعوليس لالسم الم

 . صغيرة تقوم على قمة مرتفع قرية  -

32. Qizilbaşa   ،م 620 -كم 19 -هـ 347 -ن 859/ الرأس األحمر ، قزلباش/ : 

الشـاه إسـماعيل    جنـود ، كناية عن "الرؤوس الحمراء ذو "نى بمع: قْزل باش -
الصفوي في أواخر القرن الخامس عشر، وكان األتراك يطلقون هذا االسم على عمـوم  

ن أحد سكان أ وهي، قصةتسمية ال ولهذه. ، ويوصفونهم بالقسوة واإللحادالشيعة الفرس
. تلـك  كناية لصفاته" قزلباش " لقباألهالي فظا، فأطلق عليه والقرية األوائل كان قاسيا 

 .الشعبيواالسم المعرب ترجمة حرفية لالسم 

تنتشر . مرتفعةالطرف الجنوبي الغربي من سطح هضبة  علىصغيرة تقع قرية  -
 .بيوتها على ثالثة تالل صغيرة متجاورة

34 .Qurta  ،م640 -كم 9 -هـ 272 -ن 1334/ هوزان  ، قورت أوشاغي /: 

الصلة لالسـم  و. تركي األصل اسم ئب، أو أوالد الذئاب، وهوالذبمعنى  :قورتا -
 .هوزان مع االسم القديم للقرية

ينتمـي إليهـا   . صغيرة تقع وسط السفح الشمالي الشرقي لهضبة كلسـية قرية  -
 .أحد زعماء الحركة المريدية من القرن الماضي "خوجه قورتا "

 

 

 www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


249 
 

35 .Qurnê ، م720 -كم 4 -هـ 380 -ن 1437/ قورنه/:  

الزاوية الجنوبية  ىقع القرية على أقصحيث تبالكردية، " الزاوية"وتعني : قورني -
 . Girê Mezinالشرقية لجبل التل الكبير 

 . كم2 مسافة تبعد عن الحدود التركية، كبيرة تتألف من قسمين عليا وسفلىقرية  -

36 .Topelî Meĥmûd ، كم7م690 -ن 168/ ،المحمودية ، محمود أوباسي/ : 

والتسمية العثمانية  .اسم أول ساكن لهاوهو ، " محمود األعرج " التسمية بمعنى -
  ".جماعة محمود"تعني 

حراجي من أشجار  منبسطوسط تقع ، دور للسكنصغيرة تتكون من عدة قرية  -
سنة  منؤرخ مفي القرية منزل . ، بحيث تخفيها عن العالم الخارجيوالصخور السنديان

 .أقدم منزل مؤرخ في المنطقة ويعتقد أنهالميالدي الشرقي، حسب التوقيت  1032

37 .Qirigol ، م517 -كم 15 -هـ 600 -ن 2324/ اليابسة ، قوري كول/ : 

-  Qiri  بالتركية، و "  يابسة "بمعنىGol والتركيـة  بالكرديـة  "حيرةب"معنى ب ،
 .كاملة لالسم غيرترجمة  هو واالسم المعرب". البحيرة اليابسة"ى الكامل هو معنالو

 :على قمتين فأصبحت قسمان شرقي تنتشر مساكنهافوق كتلة جبلية، القرية تقع  -
 .أحراج السنديان حولهاتتناثر و. وغربي حديث وصغير ،كبيروقديم 

38. Qota ، م700 -ن 2148/ قوطان  ، قوطانلي/:  

 تعنى حاسر أو" سه رقوت"، و"حاسر أو عاري"بمعنى في الكردية  :Qotقوت  -
أو  Qotêأثريـة باسـم قـوتي     خربةعلى المرتفع المجاور لها وتوجد . عاري الرأس

Kotê، كمـا  . المشاهد من بعيد "الحاسر" مستمد منها ومن موقعها القرية ويعتقد أن اسم
 .اسم عشيرة كردية صغيرة "قوت" أن

 بآليةطاحونة مائية كانت تعمل  بقايافيها . قرية متوسطة تقع على هضبة جبلية -
وهي فريـدة   ،على مسنن الطاحونةصبها فع الماء من صهريج أرضي إلى األعلى ثم ر

 .عفريننطقة من نوعها في م

39 .Kotana ، م560 -كم 12 -هـ 703 -ن 2356 / المدللة ، كوتانلي /: 

 المقطـع األول ، و" األم "بمعنى  Kotan من االسم an-المقطع األخير : كوتانا - 
Kût  كانت تلـك  و".  األم العرجاء "بمعنى واالسم مركب فلكردية، با" العرجاء"بمعنى
ربما إلغاظـة  ومنهم من يقول . وسميت القرية بها م العرجاء من أوائل سكان القريةاأل
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فعرفـت بوجههـا    Kotîالجـدري  مرض ب مصابةكانت تلك األم  هاأنسكان القرية، ب
 .روالمجد

في الشرق  اأحدهم ،متجاورين كبيرة تتألف من قسمين تقعان فوق مرتفعينقرية  -
 ميمـر بيـنه  و، عپالوهي القرية القديمة، واآلخر في الغرب على السفح الشرقي لجبل 

 Çayê" شـاي  "من الشرق على وادي القرية  تشرف. المؤدي إلى بلبل المعبد الطريق
فيها محالت تأسست وكمعظم القرى الواقعة على الطرق العامة، . نواحي بلبل القادم من

 .هابنيت على موقع أثري قديم لوجود أحجار أثرية فيو. جارية وورشات مهنية صغيرةت

40 .Kurzêlê ، م740 -كم 14 –ن 754/ السعيدة ، كورزيلي/:  

يقال أن هناك صالت قرابة بين عائالت وجومه،  -كورزيل.ق اسميماثل اسمها  -
وليس لالسم  /...جميل كنة/ثالثين بيتا  1923وكان عدد منازلها سنة . القريتين تلك من

 .المعرب أية صلة بمعنى االسم القديم

صغيرة تقع عند السفح الغربي ألحد مرتفعات جبل سماق، تكثر حولها قرية  -
 .شيخ إسماعيلآل يسكن فيها عائالت . المسيالت التي تتجه غربا نحو وادي جرقا

41. Cirqa  ،كم5 - م690/ جرمقانلي ، جرقا/ : 

وجاء في حاشية . /49ليرخ ص /، ة يوجد منها حول مارديناسم عشير: جرقا -
إن جورقا أو جورقان جيل من األكراد يسكنون أطـراف حلـوان    :/37شـرفنامه، ص /

اسـم هـذه    أيضاًويذكر المسعودي  ...شمال شرقي بغداد، على إحدى روافد نهر ديالي
 . /445موصللي، عرب وأكراد، ص / ،العشيرة
 .وح الغربية لجبل سماققرية صغيرة تقع على السف -

42 .Kêla  ،م660 -كم 22 -هـ 230 -ن 1231/ السمحة،  كيالنلي/ : 

 اسـم  هأنب ،عن مصدر االسميقول بعض سكان القرية ، "الصلعان"بمعنى  :كيال -
 . حديث اسم تعريب فهو "السمحة"أما  .بعض سكانهاقدم منها  ،نواحي ماردينفي قرية ل

 :ناوهي قسم. ح الجنوبي ألحد مرتفعات جبل سماقالسف علىمتوسطة تقع قرية  -
 .عليا وسفلى

43. Gundî Kurdo  ،م570 -كم 5 -هـ 680 –ن 554/ العالية،  هاي أوغلي/ : 

بمعنى ابـن   :هاي أغلو: واالسم العثماني". الكرديقرية  " بمعنى االسم الشعبي -
 .االسم الكردي للقريةبوال ال بالتسمية العثمانية صلة وليس لالسم المعرب . األرمني
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تشـرف  . جبليسفح فوقاني وتحتاني، تقع على : قسمينصغيرة تتألف من قرية  -
 هنـاك  نهر صابون الذي يشـكل   م على 500من جهتي الشمال والشرق ومن مسافة 
 . جزءا من خط الحدود السورية التركية

44. Heyama  ،م830 -كم 4 -هـ 307 -ن 922/ النور ، هياملي/:  

 .المعربحديث السم الا فهو :النورأما . "المناخ"عني وياسم كردي : اماهي -
 . وجميلفي موقع و على السفح الشرقي لجبل گر الصغيرصغيرة تقع قرية  -

45. Si'iriya  ،م900 -ن 805/ سعرةمال،  سعريانلي/:  

 ؟ -
ـ .ق تبعد عن. Girê Çûçikالسفح الشرقي لجبل  علىقرية أقيمت  - كـم  1 اهيام

 . ه الجنوب الغربياتجالبا

46.Şingêlê  ، ، م850 -كم 13 -ن 689/ شنكل شنكيل/ : 

ثمرها  شجر البطم،من  نوع يالجبلية المعروفة، وه  Şingêlاسم شجرة: كيلنْشْ -
فيها الكثير من  منطقة جبلية حراجية وسطالقرية تقع و .أصغر من الفستق الحلبي قليال

 .أنواع األشجار الجبلية

تقـع علـى   . وسطة تبعد عن الحدود التركية بضع مئات من األمتـار متقرية  -
  .الحدود التركية حيثتنحدر بشدة نحو الشمال  ،حراجيةمسطح هضبة جبلية 

47. Qestelê Xidiriya   ،م720/ قسطل خضريانلي:/ 

هو اسـم القريـة    "خضريا"و. منبع ماء اصطناعي أثريا كان أم حديثا :قسطل -
 .بالجوار كانت القديمة التي

ستينات القرن العشرين بهجرة السكان إليهـا مـن القـرى     فيتأسست القرية  -
اتسعت وظهرت فيها مهن صغيرة من نجارة وحدادة إضافة إلى محالت  ثم. المجاورة

 .لبيع المواد االستهالكية

 - Baxaşê .أو باخاشي٤٨ ،Çatê - المفرق : 

 على مفترق طرق والمفرق لوقوعها ."ذات الهواء العليل"تعني  -
يعود تاريخ السكن فيها إلى أواخـر عقـد   . تقع بين قريتي حسن ديرلي ونازان -

، وأصل سكانها عشرة يبلغ عدد الدور السكنية فيها نحو. السبعينات من القرن العشرين
 .ولم تدون بعد في التقسيمات اإلدارية ".حسن ديرلي".ق من
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49. Mala Esmetî Seydê - أو ، بيت عصمت سيدوGazê - عـدة دور  : المرتفع
على وعلى مرتفع جبلي  ، وتقعمنذ نحو ثالثين عاما صمت سيدوسكنها بداية عللسكن، 

ولم تذكر  معبطلي، -ميدانكي -بلبل -نبي هوري غربي مفترق طرق يكم جنوب1بعد 

 .لوقوعها على قمة مرتفعأيضا   Gazê وتسمى .حيةنافي التقسيمات اإلدارية للبعد 

 

 

 

 ناحية بلبل-27-المصور
 1/150000: المقياس
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 التاسعحث لبا

 

 

 شران حيةنافي  األسماء

 

أربعة منها أسـماء لمواقـع   ، تقسيما إداريا لتجمعات سكنية 44شران حية ناتضم 
 من الشرق منطقة أعزاز، ومـن الجنـوب   :تحدهابلدة شران،  الناحية مركز. مهجورة

   .ناحيتا معبطلي وبلبل، ومن الشمال الحدود التركية المركز، ومن الغربحية نا

1. Şera  ،م480  -ن 2381/ شران/:  

- Şer و. عني القتال بالكرديةتŞarri مامـد  /تعني ملـك   القديمة في اللغة الهورية
 ./170جمو، ص

كـم  13تبعد عن مدينة عفرين . تقع بلدة شران على السفح الغربي لهضبة كلسية -
ة ضخمة ذبشإعمار المنطقة قديم بداللة وجود حجارة كلسية م. الشرقي يتجاه الشمالالبا

خربة شـران  .ق تجاورها. العهد الروماني إلىومقابر وآبار منقورة في الصخر تعود 
 . القادم من الشرق Entûz'الجنوب، وهي القرية القديمة، وتفصلهما وادي عنْتوز  في

. هه؛ وتحيط بها حقول الزيتون وبساتين الفاككمورد رئيسي سكان بالزراعةاليعمل 
ت صغيرة للصيانة والحدادة والنجارة ومواد البناء ومعاصر فيها محالت تجارية وورشا

 .للزيتون

تميل مساكنها بانحدار لطيف نحو الغرب والجنوب، وبدأت  ،هي بلدة جميلةشران 
 . تظهر فيها بعض األبنية الحديثة بهيئة فيالت أنيقة

 :]28لمصور ا[شران القرى والمزارع التالية، حية ناتتبع 

2. Xirabî Şera  ، م520 -ن 4157/ شرانخربة/:  

 . أثري قديم موقع: شران خربة -   

على السـفح الغربـي   بلدة شران وتشكل القسم الجنوبي ل ،كبيرةقرية هي حالياً  -
 . من بلدة شرانمهما  اًًأصبحت جزءتوسعت القرية و قدو. لهضبة كلسية
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3. Keferom  ،م366 -كم 8 -هـ 352 -ن 705/ كفر روم/: 

ولكن الخـوري   ."مزرعة الروم"سرياني بمعنى  - اسم يوناني هيعتقد أن: كفروم -
، وربما كان ذلك هو الصحيح حيـث  "االرتفاع قرية  "برصوم يقول أنه آرامي بمعنى 

 .تقع القرية على جرف عاٍل للضفة الشرقية لنهر عفرين

 .الغربي لهضبة غربا على نهر عفـرين  يمتوسطة تقع على السفح الجنوبقرية  -
 . ويسكن فيها "شيخ إسماعيل زاده كوررشيد "المعروف  اآلغا أمالكرية من كانت القو

4. Baflûnê  ،م770 -كم 13 -هـ 157 -ن 602/ بافليون/ : 

 .اسم سرياني "بافلون" أنيعتقد  -

كانـت  وها، موقع ها عليل بسبب ارتفاعءهوا. قرية صغيرة تقع في موقع حصين
ايا معسكر إنكليزي للتنقيب عن النفط من بالقرب منها بق. مصيفا لبعض آغوات المنطقة

قطمه .ق العقد الخامس للقرن العشرين، يصل إليه طريق مرصوف بالحجارة من شرقي
 .واليزال بحالة جيدة ،يعود إلى تلك الفترة

5. Qerqîna   ،م380 -كم 8 -هـ 193 -ن 390/ البستان الكبير،  بيوك قارقين/: 

واعتقد أنه تحريف لفظي ، اًألصلظ كردي اللفوالسياق حيث ن ماالسم  :قارقينا -
 هي بمعنى " بيوك قارقين"والتسمية العثمانية . وهي من األواني المنزلية "خلقين"من اسم 

 .تسمية رسمية حديثةاالسم المعرب و". الكبيرةقرقين "

 . على سفح هضبة جبلية ،نهر عفرين شرقيكم 2متوسطة تقع على بعد قرية  -

6. Gundî Dêwrîş  ،م450 -كم 7 -هـ 152 -ن 979/ القارة،  ين صغيرقارق/ : 

واالسم ما قبـل  . هو اسم علم محلي كردي، و"دوريشرية ق "بـ  تعرف شعبيا -
 .وال عالقة لالسم المعرب باسمها القديم". قارقين صغير"التعريب هو 

 .صغيرة تقع على السفح الجنوبي الشرقي لمرتفعقرية  -

7. Çema   ،م 585 -كم 3هـ428 - ن956/ جمان ، مانليچ/ : 

- 49ليرخ ص/ ،اسم عشيرة كردية، يوجد منهم حول بدليس :ماه چ/. 

نحـو وادي نهـر    بشدةتقع فوق هضبة تنحدر سفوحها الغربية  ،متوسطةقرية  -
 . تنتشر على السفوح المحيطة بها غابات الصنوبر. عفرين
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Ĥilûbiyê  ،حلوبية : 

 :القرية فتقـول  سكانأما رواية . /قاموس كوراني / "ناهض وقائم"بمعنى  :حلوبية     
اسـم   :Bîمن الجمال، و بي  ةعربي وهي كلمة :حلو ،أن اسم القرية مركب من كلمتينب

القرية،  بجوارالواقع  األثري، واليزال في موقع تل حلوبيه بالكردية شجرة الصفصاف
 :يتانقر ماوه. وموقعها بهاعرفت القرية وأشجار صفصاف كبيرة وجميلة، 

8. Gundî 'Elkê   ، م380 -ن 553/ يركبحلوبي /:  

ذلك  أقام فيأول من  ،"علي" السمتصغير  ، وهوأيضاً Elkê' "لكيع"قرية  تسمى
سميت بالكبيرة و. حالياً "كبيرحلوبي "ـ وال أحد يدعوها ب. المكان فسميت القرية باسمه

 . شكاك فيهاعشرة ليس لكبرها، وإنما لسكن آغوات جلوسي من 

 .قه ره جورنه "صغيرة تتألف من عدة بيوت، تقع على الضفة الجنوبية لوادي قرية  -

9. Ĥilûbiyê  ، م425 -ن 369/ يرصغحلوبي /:  

 .صغيرة تقع بجانب سد ميدانكي في جهته الجنوبيةقرية  -

10. Sînka   ، م550 -كم 1 -هـ 590 -ن 2818/ سنكري،  سنكانلي –سنكرلي/ : 

" باتمـان "عشيرة كردية يوجد منها في والية " سنكان"و اسم طائر شتوي،: سينكا -
 .  األصل ةكردي ي تسمية، وه"األدوات صانع"سنكرلي بمعنى و. شمالي كردستان في

عمار المنطقة قديم بداللة وجـود مغـاور   إ. كبيرة تقع فوق هضبة كلسيةقرية  -
 . وكهوف منحوتة في سفح الهضبة

11. Qeredepe   ،م440 - كم6 -هـ 606 -ن 1241/ التل األسود،  قره تبه/ : 

هضـبة  تسمية للوهي عني التلة السوداء، بم األصل تركي: قَردبه االسم الشعبي -
 ترجمـة : االسم بعـد التعريـب  . ى جهتها الشمالية الشرقيةعلالقرية  التي تقعبركانية ال
 .لالسم الشعبي ةيبرع

رها غطـاء بـازلتي   متوسطة تقع على السفح الشمالي الشرقي لهضبة يستقرية  -
ومركـز لبيـع    ،معامـل للبيـرين  فيها . القرية يشرق كفرجنة منجدول  يمر .متفتت

 .ألعراسإلقامة حفالت ا صاالت عدةالمحروقات و

12. Kortikê ، م400 -ن 35/ الحفرة،  كورتك/ : 

شكل  الذي يأخذمنخفض ال للموقعكردية  تسمية ، وهي" الحفرة"بمعنى : كورتك -
القرية مساكن تقع والحبوب، شراء غربي مركز تقع  ،كم1.5قطر حوالي حفرة كبيرة ب
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التسـمية  و .صـفات المكـان   مها منساالقرية  تاستمدف، للحفرة الشرقية ةحافالعلى 
 . السم الكرديل هي ترجمة" الحفرة"العربية 

وتعـود   ،شكاك آلل جلوسي من آغوات قصرفيها  ،عدة دور للسكن تتألف من -
 .جميلةواسعة وغابة  وصارتمشجر باألشجار الحراجية  الموقع. ليهمملكية القرية إ

13 .Be'rava  ، م390 -كم 6 -ن 719/ علي بازانلي -علي بازان/ : 

وتقع القرية علـى   ،أي بجانب الماء Ber avaها من أسم يعتقد أن أصل: بعراڤا -
ـ  أيضاً وهو. كتف نهر عفرين ي جنـوبي  اسم لمجموعة عشائرية كردية يوجد منها ف

المجاهد الدمشقي الكردي المعروف " أحمد البارافي"كردستان وفي مدينة دمشق، ومنهم 
 .أثناء االنتداب الفرنسي

 موقـع القريـة   يوجد شـرقي . بحيرة ميدانكيغربا على  تشرفمتوسطة قرية  -
وقد وصلت مياه . أثري يحوي مدافن ومساكن كبيرة متعددة الغرف محفورة في الصخر

 .انكي إلى حدودها الغربيةبحيرة ميد

14 .Omera  ،م570 -كم 4 -هـ 1008 -ن 935/ العمرية،  عمرانلي/ : 

مللـي   قبيلـة من  لعشيرةكما أنه اسم . "عمر"اسم علم كردي مشتق من : أومرا -
 ./414، ص1زكي، ج/ ،غربي قيرشهر ومساكنها ،" قره جه داغ "جبل 

متجهة غربا نحـو وادي نهـر    تخددها مسيالت هضبةمتوسطة تقع فوق قرية  -
الموجـودة فـي    بنبعه وبأشجار الدلب الضخمة Sîman" سيمان"عفرين، وأهمها وادي 

 .القرية يغرب يوقد تم تحريج المنطقة الواقعة جنوب. مجراه

15 .Qetlebiyê  ،م460 -ن 7/ الجوز،  قوزلي بيكار/ : 

    - الكرديةاللغة اسم شجرة حراجية ب :قََتْلَب. 

 تقع على الضفة الجنوبية لوادي تليالق الـذي يتجـه   دور للسكن،من عدة  تتألف -    
ديرسـوان   - بعد عن الطريق العام شرانت. عرب ويران نحو نهر عفرين.ق من غربا

 .كم جنوبا2مسافة 
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16 .Qitmê  ،م650 -كم 4 -هـ 988 -ن 5749/ قطمه/:  

شـعبية  ، وهنـاك روايـة   "تخلط ال"اه تركي األصل ومعن االسم يعتقد أن: قطمة -    
 . )١(المشهور القائد المغولي" تيمورلنك "بوالدة  ة االسمعالقعن  تتحدث

بجانبهـا محطـة   . كبيرة مزدهرة تقع على السفح الجنوبي لهضبة كلسـية قرية  -
يحوي  ،القرية يم جنوب 800وجد تل أثري كبير على بعد وي. القطار المعروفة باسمها

تـم  . تنتشر على سطحه الكسر الفخاريةو ،ذبةشة من الحجارة الضخمة المبنيأل أساسات
ومحطة للسـكة   ،دائرة حراجيةفيها . االمطلة عليه والشرقية تحريج المرتفعات الشمالية

ومنها عضـو  . للقوات العثمانية والفرنسية من بعدها هاماًوكانت القرية مقرا  .يةالحديد
رشـدي  .ضو قيادة فرع حزب البعث في حلب د، وعمجلس الشعب السابق أحمد مختار

 .مختار

17 .Qestelê kîşik  ،مك4 - م480 -ن 539/ القسطل ، قسطل كيشك/ : 

لمنحـدر،  سم اتصغير كردي الهو " كيشك "ومصدر ماء ، "ى عنبم قسطلكلمة  - 
جري مياهه تنبع رقراق في نهايته الشمالية و ،والقرية موجودة على سفح منحدر صغير

 .، وقد أخذت القرية اسمها منهعفرين نحو نهر

بعد عن نهـر عفـرين   تصغيرة تقع على السفح الشمالي لهضبة جومكه، قرية  -
 . كم من جهة الشرق1بنحو

 Qurtqulaq، الديب،  قورت قالق : 

واالسم المعرب ترجمة غيـر   ." أذن الذئب " بمعنىكلمة تركية  :قورت قوالق -
 :ان منفصلتانوهما قريت .دقيقة للمعنى التركي

18.Qurtqulaqê Mezin   ،كـم  5 -ن 2549/ الديب الكبيـر ،  قورت قالق كبير- 

 . نهر عفرينل الضفة الشرقيةتقع على متوسطة قرية : /م380

19 .Çûçik Qurtqulaqê  ،هـ 285 -ن 869/ الديب الصغير،  قورت قالق صغير

 .فرينلنهر ع الضفة الشرقيةتقع على صغيرة قرية : /م370 -كم 8 -

                                                 
يقال أن القائد المغولي تيمورلنك كان يصطحب معه والدته العجوز، وبينما كان يعسكر  - ١

العمق، أبدت والدته رغبتها في الزواج، فتعجب تيمورلنك من ذلك، وعندما وصل في في سهل 
قطمه، أنكرت رغبتها تلك إنكارا تاما، حينها أرسل تيمورلنك من يجلب . مسيره إلى موقع ق

، فكررت العجوز رغبتها في الزواج، فاعتقد فراشهاترابا من سهل العمق، ووضعها تحت 
التخلطوا تراب العمق مع هذا ": لبيئة هي السبب في ذلك، فقالتيمورلنك أن التراب أو ا

 .!؟ ، ومنه جاء اسم القرية"التخلط" Qatmeالتراب، أي 
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20 .Serê Kaniyê  ،م560 -كم 7 -هـ 180 -ن 771/ كفرجنة/:  

والسـكان   وهي تسمية كردية، " رأس النبع " Serê Kaniyêهو  الشعبياالسم   -
الجزء السادس، /، يقول األسدي كفرجنةاسم عن أما . بهذا االسمإال  يسمونهاالمحليون ال 

 .البستان.ق أي" كفر جنتا"من أنه اسم آرامي  ،نقال عن األب شلحت /374صفحة 

 يتفجـر بجوارهـا  . قرية صغيرة تقع أسفل السفح الجنوبي لهضبة تسمى جبل منان
 .ثا/ل 300 وغزارته ،كفرجنة الذي يمد قسما من مدينة عفرين بمياه الشربعين ماء 

وهي عقدة مواصالت رئيسية تؤدي إلى نواحي شران وبلبل . بجوارها خط القطار يمر
وعدد من الورشات الصـناعية   ،سوق صغير بجانبها نشأود التركية، ولذلك باتجاه الحد

مقاصـف يرتادهـا   و ،للمحروقـات  تـين ومحط ،لصيانة اآلليات الزراعية والمركبات
وموقـع   .صـحي  مركـز و ،في محافظة حلبالبعث لطالئع  معسكر فيها. المتنزهون

بطول نحـو  وكفرجنة قطمة و قريتية بين فتحولت المساوقد  .القرية اصطيافي جميل
 .ا تم فتح فرع لجامعة خاصة فيهاكمسياحية، كم، إلى منطقة سكنية 2

21. Gabeleka  ،لََكم460 -ن 522/ طيرةلقا،  گاب/ : 

ـ   " الثور المرقط"ومعناها : گابلَك -  اً، كان سكان القرية األوائـل يملكـون ثيران
  .أيضاًر صغير وهو اسم طائ .هامرقطة ترعى في تلك النواحي، فعرفت القرية ب

 . نوبي لهضبة تنحدر نحو الوادي جنوبي القريةجصغيرة على السفح القرية  -

22. Metîna  ،تينليم530 -كم 3 -هـ 405 -ن 1962/ الضحى،   م/ : 

مـن عشـائر    "متينان"و. في جنوبي كردستانمعروفة اسم جبل ومنطقة : متينا -     
 ./664وصفي زكريا ص/ ،ملالن الكردية

 . كبيرة تقع على السفح الغربي لهضبة كلسية قرية -

23. Meşalê  ،م520 -ن 1024/ مشعلة/:  

، وبأنه فيهـا  "مشحال"على شكل وكذلك ياقوت الحموي اسمها ذكر ابن الشحنة  -
 .قبر النبي داوود، ولكننا لم نتوصل إلى معرفة معنى االسم

ا الشـمالي  قرية متوسطة تقع على الجانب الشمالي لوادي كفرجنة، يمر بجانبه -
وهـي  . زيارة عبدالحنان المعروفة توجد بجوارها. خط سكة الحديد ونفق مشعلة للقطار

 .فيها بداللة وجود قطع فخارية وأحجار مشذبة أثري على موقعتشرف من الغرب 
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24. Meydankê  ،م360 -كم 10 -هـ 255 -ن 4969/ الميدان،  ميدانكي/ : 

  .بمعنى الساحة في اللغة الكردية :ميدان -

كبيرة تحولـت بعـد   قرية  هيو. Jêrînوسفلى Jorîn عليا : تشكلت من قسمين -
ـ و .كثرت فيها المحالت التجاريةوتشكل بحيرة ميدانكي إلى موقع سياحي جميل،  ي ه

مركـز  ومطـاعم و فيها ورشات حدادة ونجارة، وصـيدليات،  ومن القرى المزدهرة، 
طاحونـة مائيـة    هاوبجانب ،نمجرى نهر عفري علىوكان هناك شالل ميدانكي  .صحي

 .البحيرة مياهب اهجميع كانت التزال تعمل، إضافة إلى جسر من العهد العثماني غمرت

25. Alciya  ، كم20 - م390 -هـ 1015 -ن 1259/ آليجي/:  

، "صـاحب "الحقة لغوية تفيد بمعنى  :Cîتعني العلم أو الراية بالكردية،  :Al آل -    
 ".  الرايةأصحاب "فيصبح المعنى كامال 

 .مبنية على تل أثري قديم هيو. تقع فوق تل صغيرصغيرة قرية  -

26. Îkîdam  ،م540 -كم 15 -هـ 350 -ن 729/ دامه،   إيكيدام/ : 

 بمعنـى في الكردية  :Dam" دام"و ". نان، أو العموداالحجر" بمعنىتركي، اسم  -
 .األصـلي  ب باالسمالسم المعرلمعنى االصلة . /قاموس كوراني/أيضاً،  "كئيب وحزين"

وقد تكون للتسمية صلة بالعبادات والتنسكم في الديانة المسيحية والتي كانت تتم قـديما  
 ...على األعمدة الحجرية، أو على األشجار أو ما شابه

، وعن مدينة سيروس م300 نحو مسافة تبعد عن الحدود التركيةمتوسطة قرية  -
 . .كم5نحو ) نبي هوري(

27. Diraqliya   ،م490 -كم 15 -هـ 620 -ن 1166/ دوراق،   قليدورا/ : 

- Deraq:  مشـتقا منهـا   االسـم  ، وقد يكـون "وضع أو حالة"في الكردية تعني .
 فهـو التعريب أما اسم . ، أو مكان الوقوف"الموقف"لغويا في التركية تعني   :Duraqو

 .تحريف لفظي لالسم القديم

 . رينعلى الضفة الغربية لنهر عفصغيرة تقع قرية  -

28. Dêrsiwan  ،م480 - كم12  - هـ2090 -ن 3802/ ديرسوان/ : 

 .ولموقع أثري قديم ديرلاسم  -     
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جسـرين مـن العهـد    كم 2غربها وعلى بعد نحو وجد يكبيرة قرية : ديرسوان -
وهي مركـز هـام   . يومنا هذاحتى  يخدمان المواصالت المحليةالن اما يز ،الروماني

 .أيضاً زاده إسماعيلوآلل شيخ  ،قديما الكرد.في تاريخ جلعائلة حج أومر المعروفة 

29. Dîkmedaş  ،م690 - كم9 -ن 755/ العمود ،  ديكمه طاش/:  

بمعنـى  في التركيـة   :داش ، طاش العمود، و بمعنى في اللغة التركية :ديكمه -     
 .لالسم ناقصة والترجمة العربية .الحجر

تجـاور  وهي ". صقر تبه "لغربي لجبل متوسطة تقع على السفح الجنوبي اقرية  -
 . من الشمال الحدود التركية

30. Zêtûnek  ،م470 -كم 18 -هـ 595، ن864/ الزيتون،  زيتوناك/ : 

 .شجرة الزيتون االسم من - 

شـيخ  فيها بيـوت قديمـة آلغـوات آل    . غربي نهر عفرين تقعمتوسطة قرية  -
 . األساسية وهي من مراكزهم ،زادهإسماعيل 

31. Se'rîncek  ،كم 15 -هـ 840 -ن 752/ السعر، سعركانلي –سعرنجك- 

 : /م600

- سنْرِعالكرديـة  صيغة التصغيرمع إضافة " صهريج الماء األرضي"تعني  :كج  
ek أيضاًفي العربية " للسعر "وتعريب االسم اعتباطي، حيث المعنى . إلى االسم. 

جبـل  كـم، وتقابـل   3 بنحوعفرين تقع على الضفة الغربية لنهر صغيرة قرية  -
 .شماال شيخورز

32. Şîlte't  ،م430 -كم 15 -هـ 300 -ن 280/ شلتاح /:  

 "استبدل حرف لكن و، "ر الزرقاءوالصخ"وتعني ، "شيلتاح"أصل الكلمة : يلتاحش -
وهو أمر وارد في اللغة الكردية، وصخور تلك النواحي مختلفة األلـوان،  " ن "بـ " ل

تبدو بحيث رين إلى اللون الرمادي المشوب بالزرقة، يميل ما ظهر منها بجوار نهر عف
 .اللونزرقاء فاتحة 

تتاخم و ،تقع على هضبة تنحدر بشدة نحو وادي نهر عفرين شرقا ،صغيرةقرية  -
 .وكهوفأثرية خرائب  حولهاوتوجد . من الشمال الحدود التركية

 'Erebwêran  ،م565 -هـ 569 -ن 426/ العروبة،  عرب ويران/ : 
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بة أو مرض اخر" هي بمعنى :ويرانن أل ،" خربة العرب " بمعنى: ب ويرانعر -
 .والصلة للعروبة بهذه القرية الصغيرة البعيدة عن السياسة. الكرديةفي اللغة  "السل

تحيط بها غابات الصـنوبر  . كم عن الحدود التركية2مسافة صغيرة تبعد قرية  -
 .أومروهي من قرى آغوات حج االصطناعية من الجنوب، 

33. Omer Simo  ،م550 -كم 13 -هـ 545 -ن 647/ السيم،  عمر سمو/ : 

االسـم  . ، واليزال أحفاد أحفاده يسـكنون القريـة  األول ااسم ساكنه :عمر سمو -
 .المعنى له حتى في اللغة العربية" السيم"المعرب 

يبعدان و ،شرف شرقا على نهر عفرين وعلى رافده نهر صابونتصغيرة قرية  -
 .كم4 حوها نعن

34.  Qestela 'Elî Cindo ،م700 -كم 8 -هـ 590 -ن 2138/ قسطل جندو/ : 

أدب وجندو في . حد سكانها األوائلأعلى اسم  "قسطل علي جندو "اسمها الكامل  -
 .الحكيمالمؤمن أو بمعنى  الديانة اإليزيدية

ارسـه الكلسـي   پكبيرة عامرة تقع على السفح الجنوبي الغربـي لجبـل   قرية  -
Çiyayê Parsê .نسبة كبيرة من أوائل المهاجرين إلى ألمانيا ممـا انعكـس    في القرية

 .ديةيوهي من القرى اإليز. إيجابيا على وضعهم االقتصادي

35. 'Elî qîna  ،م660 -ن 140/ مزرعة القسطل،  جديدة قسطل جندو/ : 

 .قسطل علي جندو.تقع بالقرب من ق ".قين"ولقبه  "علي"اسم العلم  من -

تحيط بهـا  . كم1قسطل جندو بنحو .ق يزيدية صغيرة، تقع جنوبي غربيإقرية  -
 . الزيتون حقول

36. Mersewa  ،م410 -كم 23 -هـ 290 -ن 551/ مرساوا /:  

وأقتبس األسدي  .اسم عشيرة كردية يوجد منها في نواحي مدينة أورفة: مرسوا -
 .مار سابا: مري سبا، أي: من األب أرملة وقال

تبعـد  ونحدر جنوبا نحو نهر صابون، يفوق منبسط صخري  صغيرة تقعقرية  -
 .كم1عن الحدود التركية 
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37. Wêregan ، م460 -كم 10 -هـ460 -ن 441/ البياعة  ،ويركان  –ويركن/ : 

أما في التركية فبمعنى البـائع  . الذئب في اللغة الفارسية القديمة بمعنى: ويرغان -
 . المفترضة للقرية التركيةعرب ترجمة للتسمية مواالسم ال. أو المعطي

القريـة   يوجد جنوبي. نحدر غربا نحو نهر عفرينيصغيرة تقع على سفح قرية  -
  .أثريةأساسات أبنية بجوارها  تظهر. "تليالق "تل أثري يدعى 

38. Yazibaĝ  ،م660 -كم 12 -هـ 215 -ن 315/ الكروم،  يازي باغي/ : 

فـي  " الوجه وأالصيف "بمعنى  :يازي ، و"مشجر مكان" عنيبمكردي اسم  :باغ -
 .الكرمة فيهاشجيرة إلى الكروم لكثرة  االسم وقد عرب. التركية

هـي  و. Çiyayê Parsê رسـه پالجبـل   يصغيرة تقع على السفح الشمالقرية  -
 . جهتها الشمالية منتالصق الحدود التركية 

39. Tilîlaq  ،م525  -ن 132/ مزرعة الصنوبرية:/  

      .حالياًوهو موقع مهجور  .ريثاأللتل لاسم : تليالق -

40. Dudêrê   ،ن42/ الدوديريه:/  

 . "ذات الديرين  "بمعنى : دوديري  -

. العشرينميدانكي، هجرها سكانها في الربع الثاني من القرن .ق غربي موقعها -
 .تل أثري قديم في الموقعو

41. Pelûsank  ،ن521/ بللورية:/  

 زهـر أبـيض   ذاتشجرة ، وهي " البيلسان شجرة " الكردي لـ سمالا: پالوسانك -
 .تم تعريب االسم إلى البللوريةو .طيب الرائحة

 إسـماعيل فائق آغـا شـيخ   قرية  ، وهي"آلجيا"و" زيتوناك" قريتي ما بين موقعها -
 . ينات القرن العشرينستفي ته بعد وفا ها سكانهازاده، هجر

42. Dargir  ،داركير:  

 ."يرة الشجرة الكب"بمعنى : دارگر  -

 .حالياً، وهي مهجورة Pelûsankقرية  تتبع -
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43. Naza  ،م500 -كم 4 -هـ 565 -ن 1873/ المحببة،  أوشاغي زنا/ : 

 :anو  :الـدالل  بمنىاسم علم مؤنث  :Naz  " ناز"أسم مركب من كلمتين: نازا -
 ".والد نازأ"واالسم العثماني هو بمعنى  ".ناز األم: "األم، ويكون المعنى كامالً بمعنى

و  ،Hes Nazîمعروفة بكثرة مطربيها قديما وحديثا مثل  وهي ، متوسطةقرية  -
'Evdê Şe'rê،  وغيرهموأبو أدريس. 
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 العاشرلبحث ا
 

 

  والتجمعات السكانية الجديدة القرى المهجورة

 

  القرى المهجورة

، ولم ئة عامفي فترات مختلفة خالل ما هجرها سكانهاالتي  القرىالعديد من  توجد
حدث ذلك ألسباب معيشية غالبا، نظرا ألن السفوح . هاؤيبق منها سوى خرائبها وأسما

لـم تعـد    الجبلية التي قطعت منها األشجار الحراجية وزرعت بكروم الزيتون والعنب،
 انعـدام المرافـق  ساهم تبدل المناخ وقلة األمطار، و وقد .اليومية الحياةمتطلبات  تؤمن

معبدة والخـدمات المدنيـة   طرق مياه الشرب وكهرباء ومن  -قديما يفالرالعامة في 
المـدن  البلـدات و لى إ وأ، أخرىقرى قراهم، والهجرة إما لفي ترك الناس  -األخرى

مكننـا  أوالقرى المهجورة التـي   .حلب، أو إلى المهاجر األوربيةإلى الكبيرة وخاصة 
 :معرفتها، هي

 :مركز عفرين  –

هجـرت فـي   . كانت مسكناً لوكالء وفالحي اآلغوات :Kersanêكرسان طاش  -
 . العشرين الربع الثالث من القرن

 . وفيها آثار قديمة Bircêبرج عبدالو .ق تقع جنوبي :كفرالب -
 . Cilbirجلبل .ق تقع قرب :bilê Keferكفر بله  -
 .       Coqêتابعة لقرية جويق ال: عين ديبة -
الربيـع   فصـلي  يلون، يسكنها الرعاة فـي على جبل لخرابة :  Gobelêوبلهگ -

 . والخريف

 : شيخ الحديد  حيةنا –

وهما قريتان بجانب بلدة  : Çemaه ماچ، و Xirabî 'Elî Zênêخرابة علي زيني -
 .شيخ الحديد

، على الكتف الشـرقي  Hêkiçêة چهيك.ق مقابلموقعها  :Zivingêنك ڤزقرية  -
 . لوادي جرجم
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 أوائـل القـرن   في ها سكانها، هجرآنقله قريةقي شر :Anqelêآنقلة .ق خرابة -
 . العشرين

 : جنديرس  حيةنا –

 .           قرب جنديرس :Çamli bêlاملى بيل چ -

 . سفرية -

ت فـي  كرت، وFirêriyêفريرية .ق كانت مركزاً إيزدياً جنوبي :أبو كعب غربي -
 . العشرين أواسط القرن

 .العشرين نسبعينات القر منذهجرت  :Zelaqêزالقة  -

قازقلي، وهجرتا في  :تقعان في ج : Baziya û Xirabî Baziyaبازيا وخرابتها  -
 . العقد األخير من القرن العشرين

 .العشرين هجرت في سبعينات القرن :Dêwê Jêrinديوان تحتاني  -

ديوان تحتـاني علـى الضـفة    .قمقابل موقع لقرية تقع  :Gu.Fîlikفيلك قرية  -
، فنسـبت إليـه  ، Birîmceبرمجـة  .قفرين، أسسها المدعو فيلك من اليمنى من نهر ع

 .العشرينوهجرت في سبعينات القرن 

 .خرابة على الضفة اليمنى من نهر عفرين مقابل تل سللور :مدايا -

 : شران  حيةنا –

 Tilîlaqتقع على وادي تليالق موقع لقرية  :"عين الجوز"و أ Qetlebîyêبيه لَتْقَ -
هـي   Qetlebو  .التاسع من القرن العشرينعقد الصوان، هجرت في جنوبي غربي دير

 .اسم شجرة جبلية معروفة

جرها أهلها في الربع الثاني هميدانكي، .ق يغربموقع لقرية  : Dudêrêدوديري -
 . العشرينمن القرن 

في خمسينات  خلت ،"آلجيا"و "زيتوناك"بين موقع لقرية  :Pelûsankêبللورية  -
 .ويسكن فيها "فائق آغا"قرية  وكانت ،العشرين القرن

 . Pelûsankê قرية تتبعكانت  :Dargirداركير  -
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 : بلبل حيةنا –

في الربع األخير  ها أهلهاجنوبي غربي بلبل، هجر موقعها: Dupiraدبيرا قرية  -
التـي أنشـئت     Qestelê Xidiriyaقسطل خضريا.قفي  وامن القرن العشرين، واستقر

 . حديثاً

 : راجو حيةنا –

تستعمل كانت ، و Etmana'عتمانا .، وهي لسكان قليچهتقع في سهل : خراب مجيد -
 .بشكل موسمي

 .ليس في الموقع سكان : Xirabî Qewala خراب قوالي -

 .الحالية "لكشَمحGu.Qopê " قوپي.ق على كانت تشرف: "لوپاعلي "قرية  -

 .الحالية كلَشَمح.ق تشرف على: Gu.Gelî Zivingê وادي زڤنكقرية  -

على الجهـة اليسـرى مـن     Eltaniya' ياعلتان.ق بعدتقع  :Gu.Sêlekê يلَكسقرية  -
 .الحاليالمعبد الطريق 

 .   Eltaniya' علتانيا.إلى الغرب من ق :Gu. Şêx الشيخقرية  -

 .هاجر سكانها إلى بلدة راجو :Firfirkê Jorin فرفرك العليا -

 .لوكراب سخْ.ق يجنوب :Gu. Ortê القرية الوسطى -
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 الجديدةالتجمعات السكنية 

، إال أن التي التـزال مسـتمرة  و عفريننطقة من مالهجرة الكثيفة من رغم على ال
دور الكثيـر مـن    تبنـى حيث  منها، القسم الجنوبي السهليالنشاط العمراني يزداد في 

تحـول  مما ينبئ بن الحقول، ، وبياتطرقالعلى أطراف القرى وجنبات الجديدة السكن 
، مع المناطق الزراعية في سوريا باقي مثل ،المنطقة تدريجا إلى منطقة سكنية مترابطة

 . فرص العمل والمعيشةتوفر 

 :، نذكرالتي تأسست حديثا سكنيةالتجمعات ال ومن

 غربـي  جبـل ليلـون  ل الشمالي سفحسكاني على ال تجمع :Qarsaq  قارساق -

أسـرة   من العشرينستينات القرن  فيفي هذا الموقع  البناء تم. كم1.5 بنحو إسكان.ق
على أراض بقانون اإلصـالح   ، بعد أن حصلت"مربي الماشية الموسميين"عربية من 

 . سكنلل دورٍنحو عشر حاليا وفيها . الزراعي

سكني جديد بين قريتي شيح الدير وإسكان، موقع :  Ke'ni Dînkê كاني دينكي -
مـن قـانون    ةسـتفاد االالماشية الموسميين، استقروا هناك بعد  لمربي أسرعدة ل تعود

 .اإلصالح الزراعي

بين قريتـي حسـن   موقعها ، "الهواء العليل ذات"وتعني : Baxwaşê  باخاشي -
يعـود  . إلى نبي هوري وبلبـل وميـدانكي   ةؤديالمطرق الديرلي ونازان، على مفترق 

 هـا يبلغ عـدد دور و. قرن العشرينتاريخ السكن فيها إلى أواخر عقد السبعينات من ال
 .حسن ديرلي.ق سبعة، وأصل سكانها من

بجـوار   قطمة وكفرجنـة  يتيقر تحولت المساحة بين مفرق: ضاحية كفرجنة -

عشرات  فيها. جميلةكم، إلى منطقة سكنية 2 تقريبابطول و عفرين،-الطريق العام حلب
التـي  والحرفيـة  تجارية عدد من المطاعم والمقاصف، والمحالت الالفيالت الحديثة مع 

 .المارة والمصطافين والسكان القاطنين هناك تلبي حاجات

معظم سـكانها   ،حديثةوصغيرة قرية  وهيفريرية، .ق جنوبيتقع : المنصورة -
 .أبو كعب المهجورة.ق تم بناؤها بجوار. من العرب المنتفعين من اإلصالح الزراعي
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 حول التسميات عامة الحظاتم

 :ما يليعفرين، يمكن استنتاج نطقة األسماء الجغرافية في م لدى التدقيق في

أسماء الجبال والمرتفعات والوديان والتالل والسهول والينابيع وجداول المياه،  -1
وحتى أسماء الصخور واألشجار المميزة والكهوف، أي المعالم األساسية في تضاريس 

تكون جميعها أسماء كردية لفظاً  وجميع تكويناتها الجغرافية تقريباً، تكاد ،عفريننطقة م
وقد  ،ومعنى، سوى قلة قليلة منها هي أسماء أعالم إسالمية معروفة يستخدمها األكراد

وألن أسماء المعالم الجغرافية . أطلقوها بشكل خاص على المزارات واألماكن المباركة
لها ويتداو ،والتضاريس التدون عادة في السجالت الرسمية، لذلك بقيت دون تبديل

 . السكان كما هي في األصل

كرديـة   هـا من% 80أكثر من . اسماً 360تبلغ نحو : أسماء التجمعات السكنية -2
أو صـفة للموقـع    ،عشـائر أسـماء  أو  ،أسماء علم إما األصل أو من تسمياتهم، وهي

من تلك األسماء علـى النحـو   % 20 نحو أي ةالباقيوتتوزع النسبة . للقرية الجغرافي
 . اعربي اسماً 12قرابة و، اتركي اسماً 18 و نحو، اسرياني اسماً 33لي حوا: التالي

. المركز وجنـديرس  - ناحيتي عفرينعلى السريانية والعربية تتوزع األسماء  -3
 . في ناحيتي شران وجنديرسفتوجد التركية أما األسماء 

ـ  إلى أنتوزع األسماء يشير  -4 اد نواحي شيخ الحديد وراجو ومعبطلي وبلبل تك
ثنية الكردية الصـرفة فـي   الحالة اال واقعكردية، وهذه تعكس السماء غير األتخلو من 

 . تلك النواحي منذ القديم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


270 
 

 المراجع

 
تحقيقات تاريخية لغوية في األسماء الجغرافية السورية، بيسان للنشر، : عبداهللا الحلو.د .1

 .1999لبنان، طبعة أولى  -بيروت 
 .، مطبعة اإلحسان بحلب2وج 1ب في دفاتر الجمعية، جأخبار حل: نعوم بخاش .2
األصول السريانية في أسماء : الخوري برصوم أيوب أستاذ اللغة السريانية في جامعة حلب .3

 .2000المدن والقرى السورية وشرح معانيها، دار ماردين، طبعة أولى 
قة، دار ماردين، كنيسة القديس مار سمعان العمودي وآثار جبلي سمعان وحل :عبداهللا حجار .4

 .1995مطابع ألف باء، األديب 
المعجم الوسيط في اللغة العربية، مجمع اللغة العربية، دار صادر، بيروت، طبعة ثالثة  .5

1993. 
القاموس الكردي الحديث، شركة الشرق األويط للطباعة، عمان : علي سيدو كوراني .6

 .األردن
 .، هولير1999ولى قاموس كردستان، دار آراس، طبعة أ: كيوى موكرياني .7
. ترجمة د ،دراسات حول األكراد وأسالفهم الخالديين الشماليين: 1884 -1828ليرخ . ب .8

 .1992حاجي عبدي، الطبعة العربية األولى 
تاريخ الدول واإلمارات الكردية، ، و1937تاريخ الكرد وكردستان  :محمد أمين زكي .9
 . 1945من الكردية محمد علي عوني  ةترجمال

معهد التراث  موسوعة حلب المقارنة، طبعة ثانية في سبع مجلدات، :األسدي خيرالدين .10
 .1988، طبعة أولى العلمي في جامعة حلب

العراك بين المماليك والعثمانيين األتراك، مزيدة  :محمد بن محمود الحلبي الملقب بابن آجا .11
 .1986دار الفكر  ومنقحة من قبل محمد أحمد دهمان،

 .1997عشائر الشام، دار الفكر، دمشق، : 1964-1889أحمد وصفي زكريا  .12
 .1953شرفنامه،األمير شرفخان البدليسي، مطبعة النجاح، بغداد  .13
 .1999عرب وأكراد، دار العلم، دمشق، طبعة أولى، : منذر الموصللي .14
 –نبذة عن المظالم الفرنسية بسجن المنفرد العسكري بقاطمة وخان استنبول  :جميل كنه ، .15

 .1967بعة الوطن العربي، حلب الجزء األولمط
 .مجلدات المعجم الجغرافي السوري، دار طالس، دمشق .16
، رسالة تخرج من جامعة حلب قسم الجغرافيا عفرين.مالسياحة في : يوسف شورو .17

2005. 
دار نهر الذهب في تاريخ حلب، ثالثة أجزاء، : كامل البالي الحلبي المعروف بالغزي  .18

 .حلبالعربي، الطبعة الثاني،  القلم

 www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


271 
 

معجم البلدان، السفر الثالث، القسمان األول  :م1229ياقوت الحموي المتوفى عام   .19
 .1983منشورات وزارة الثقافة في سوريا،  والثاني،

، مطبعة )العموديون في جوار حلب(أبطال اهللا  :األب يوسف قوشاقجي واألب بولص يتيم .20
 . 1967اإليمان، حلب 

 .1990العامة، جامعة دمشق جغرافية سوريا : عادل عبدالسالم.د .21
 ).م1904/هـ 1332(الكتاب السنوي لوالية حلب العثمانية لسنة  .22
 .علي موسى، مطبعة الحجاز، دمشق.المناخ في سوريا، د .23
طالل .د. 29.3.1997، تاريخ 677دد جريدة تشرين السورية، الع: معاوية برزنجي.د .24

ة تشرين، عدد تاريخ جريد. 18.9.1999و تاريخ 750جريدة تشرين، العدد : بالني

25.5.1997.  
 .1973-1972كتاب الجيولوجيا، وزارة التربية في سوريا، : ميخائيل عبدالمعطي.د .25
 .1967مقاالت في اآلثار السورية، مطبعة اإليمان،حلب : باب بولص يتيم .26
 .1840سوريا وفلسطين تحت الحكم العثماني، سنة ): 1884-1809(قسطنطين بازيلي  .27
 .1968البلدان، القسم الثاني، طبعة بيروت فتوح : البالذري .28
الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، دار : م)1485-1402(أبو الفضل محمد بن الشحنة  .29

 .الكتاب العربي، دمشق
 .1993موجز تاريخ سوريا القديم، جامعة دمشق : محمد حرب فرزات.د .30
 .1972تاريخ حلب ما قبل اإلسالم، الجزء األول، حلب : صبحي صواف .31
 .وهبية شوكت، رام للطباعة، دمشق.كتاب ميديا، ترجمة د: دياغونوف .32
أحفاد صالح الدين، ترجمة عبدالسالم صديق، مطبعة خبات، دهوك : كونتر دشنر.د .33

1997. 
 .1994لمعرفة حقيقة الديانة اإليزيدية، النظام الطبقي : خليل جندي.د .34
قيق إبراهيم زعرور، تاريخ حلب، تح: هـ1161-1090) الحلبي(محمد علي العظيمي  .35

 .1984دمشق 
صبح العشى في كتابة اإلنشا، القسم الخامس، وزارة : هـ)1418-1355(القلقشندي  .36

 .1983الثقافة في سوريا، دمشق 
معجم البلدان، الجزء الثالث، القسمان األول والثاني، : هـ1229ياقوت الحموي وفاته  .37

 .1973منشورات وزارة الثقافة في سوريا 
 .2010بيروت الطبعة األولى، في ديار مارمارون، : يغسان الشام .38
 ي،روني محمد دملّ: حياتي الكردية أو صرخة الشعب الكردي، ترجمة: نورالدين زازا .39

 .أربيل 2001دار ئاراس للنشر، 
 

 www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


272 
 

 الفهرس
 
 
 

 الفصل األول
 

 الخصائص الجغرافية والنشاطات البشرية 
 عفريننطقة في م

 
  3                                                                  المقدمة

 
 5                        مالحظات

 
 9            :القسم السوري من جبل الكرد: البحث األول
   الزلزالية الخصائص -لمحة جيولوجية  -المناخ  –موقع جبل الكرد  -           
 .امة ونشاطات السكاناألوضاع الع -الثروات الباطنية  -           

 43      الحياة البشرية: البحث الثاني
  ٦٥      الحياة االقتصادية: البحث الثالث

........................... 
 
 الثاني الفصل

   
 دراسة وصفية للتضاريس والعالم الرئيسية لجبل الكرد

 
 83        :البحث األول

 .األودية الهامة -السهول الهامة  - البحيرات -الشالالت  -نهر عفرين  -السهول 
 99                 مرتفعات السلسلة الشرقية: البحث الثاني
 115            المرتفعات الجبلية المعترضة: البحث الثالث
  129            :الكتلة الجنوبية لجبل الكرد: البحث الرابع

 يد شيخ الحد حيةمعالم وتضاريس نا -تضاريس جبل خاستيا  -
 الكرد.األشجار الحراجية في ج -حشتيا  ناحيةمعالم  –

........................... 
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