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االتابكية كمسة مذتقة مؽ )أتابػ( ، وىؾ لفظ تخكي مخكب مؽ السقظعيؽ )أتا( ومعشاىا "اب" 
ؽ تؾلي تخبية مو )بػ( وتعشي " أميخ" فيي بحلػ " الؾالج االميخ" وكان ىحه المقب يظمق عمى 

أوالد الدالطيؽ الدالجقة بالشدبة لحجاثة سشيؼ . وأول مؽ تمقب بو الؾزيخ نغام السمػ وذلػ 
ه 465تجبيخ السسمكة في سشة  الدمجؾقي  حيؽ فؾض اليو الدمظان ممكذاه مؽ ألب ارسالن

. 
 وكان مؽ مغاىخ الحكؼ الدمجؾقي عيؾر )االتابكيات( التي تخجع الى نغام االقظاع الحي
ابتجعو الدالجقة وطبقؾه في اقاليؼ دولتيؼ. واول مؽ اشاع ىحه الشغام الؾزيخ نغام السمػ 
الحي صار يسشح الخؤساء والسقخبيؽ االقظاعيات الدراعية الستثسارىا بجال مؽ السختبات 
الثابتة أو كجدء مشيا ، وكان عمى ىؤالء االمخاء في مقابل ىحه االقظاع ان يتعيجوا بحفظ 

ستقخار في مشاطقيؼ ، وكانؾا مدؤوليؽ عؽ ىحا كمو أمام الدمظان مباشخة . وقج االمؽ واال
ىــ 485انتذخت ىحه االقظاعيات خاصة بعج وفاة الدمظان ممكذاه بؽ ألب ارسالن في سشة 

وما تختب عمى ذلػ مؽ ترجع الجولة الدمجؾقية ، وانقدام الدالجقة عمى انفديؼ ، فاستقل 
كل واحج مشيؼ عمى تؾسيع مشظقة نفؾذ عمى حداب القؾى  كل أميخ في مقاطعتو وعسل
 السجاورة وضسشيا الى بالده . 

ه(، 631 –ه 521ومؽ أشيخ االتابكيات في العرخ الدمجؾقي : اتابكية السؾصل )
ه( واتابكية ارميشية 549 -497ه( ، واتابكية دمذق )628-490واتابكية خؾارزم )

 . ه(686-543ه( واتابكية فارس )493-604)
عجد مؽ االتابكيات ، وقج غمب انتذارىا في القدؼ الغخبي مؽ الجولة  كلقج كان ىشا

الدمجؾقية . في بالد الذام والجديخة واسيا الرغخى واربل والسؾصل والعخاق بؾجو 
اذربيجان ولؾرستان . وقج تفاوتت و الخرؾص . كسا عيخ عجد مشيا في فارس وكخمان 

وتت اعسارىا . عمسا ان بعض ىحه االتابكيات انتيى في مداحات ىحه االتابكيات كسا تفا
فتخة واحجة وذلػ عشجما نذأت قؾة مجاورة تؾسعت عمى حداب جسمة مؽ ىحه االتابكيات في 

مؽ ىحه االتابكيات . او عشجما  وقت واحج . كسا حرل عشجما احتؾت الجولة االيؾبية بعزا



دابع اليجخي / الثالث عذخ السيالدي . انقخض جسمة مشيا بدبب الغدو السغؾلي في القخن ال
 اما اىؼ ىحه االتابكيات فيي :

 . م1154/  ه 549 – م1103/  ه497 البوريون –اتابكية دمشق  .1
انذا ىحه االتابكية في دمذق احج مساليػ تتر بؽ الب ارسالن وىؾ طغتكيؽ وكان قج 

م فخمفو ىؾ عمييا 1103ه / 497البشو دقاق اميخ دمذق الحي تؾفي سشة  اصبح اتابكيا
مؽ اسؼ االتابػ الثاني الحي خمف طغتكيؽ وىؾ ابشو تاج  –البؾريؾن  –وجاءت التدسية 

السمػ بؾري . لقج تؾالى عمى حكؼ دمذق مؽ ىحه الداللة ست حكام عمى مجى اثشيؽ 
نؾر الجيؽ محسؾد بؽ عساد الجيؽ زنكي عمى  وخسديؽ عاما . وانتيت ىحه االتابكية بديظخة

 م . 1154ه / 569دمذق سشة 
 م  1408ه / 811-م  1102ه / 495االرتقة  يف ديار بكر  .2

جج ىحه االسخة الحي اليو ندبت ىؾ ارتق بؽ اكدب . احج مساليػ الدمظان تتر بؽ  الب 
ه 495بكخ سشة ارسالن وقج عيؽ الدالجقة ابشو سقسان حاكسا عمى حرؽ كيفا في ديار 

م وافمح في الدشة التالية بزؼ مارديؽ اليو ايزا وىكحا تكؾنت عمى يجه اتابكية  1101/
م فخع حكؼ حرؽ كيفا وىؾ مؽ 1108ه/502االرتقة . التي سخعان ما نقدست فخعيؽ سشة 

ابشاء سقسان . وفخع حكؼ مارديؽ  بجءا بأخي سقسان وىؾ الغازي . واستسخ ىكحا مشقدسيؽ . 
م . وقام بالحكؼ خالل ىحه 1231ه/629 –م  1101ه/ 495حرؽ كيفا مؽ سشة ارتقة 

 502. بيشسا حكؼ الغازي وابشاؤه في مارديؽ مؽ سشة السائة واالربعة والثالثيؽ عاما ثسانية حكام 
م . أي ثمثسائو وتدع سشؾات شغميا ستة عذخ حاكؼ . وبيشسا كانت 1312ه/881 –م 1108ه/

يج االيؾبييؽ وجاءت مبكخة . فام الفخع الثاني استسخ طؾيال وسقط عمى نياية الفخع االول عمى 
 ايجي القخة قؾيشمؾ .

 م 5669ه /66:-م  :557ه / 975اتابكية اذربيجان :  .7
لقج نذأت ىحه االتابكية متأخخة قميال عؽ االنابكيات الدابقة . وقج قام بأنذائيا شسذ الجيؽ 

, وىؾ مسمؾك تخكي لمدمظان الدمجؾقي مدعؾد ابؽ دمحم . وذلػ بعج ان عيشو االخيخ  ايمجيكد
م ومشحئج ولجة تدعيؽ سشة حاكؼ ىؾ وابشاؤه  1136ه/531حاكسا عمى اذربيجان سشة 

 1225ه / 266الى ان انتيت ىحه االتابكية سشة  –خسدة حكام  –واحفاده في اذربيجان 
ؾا انحاك في اوج قؾتيؼ . ولقج لعبت ىحه االتابكية واتابكيا م عمى يج الخؾارزمييؽ الجيؽ كان



دورا كبيخا ججا في تؾجيو االحجاث في الفتخة االخيخة مؽ تاريخ سالجقة العخاق عشجما سيظخوا 
م عمى يج 1193ه /  590حتى سقؾطيؼ سشة عمى امخائيؼ وحخكؾىؼ وفقا لسذيئتيؼ 

 الخؾارزمييؽ ايزا كسا سشخى فيسا بعج .
 
 
 
  م 5691/  ه>8: –م ;556ه /965اتابكية الزنكية :  .8

وتعج ىحه االتابكية مؽ اكبخ االتابكيات قاطبة واىسيا مؽ حيث دورىا الحي لعبتو في تاريخ 
السشظقة . خاصة مؽ خالل مؾقفيا العدكخي تجاه االفخنج ومقاومتيا ليؼ ومحاولتيا اقتالع 

دسية ىحه االتابكية بالدنكية ندبة الى كياناتيؼ وحرؾنيؼ في بالد الذام . لقج جاءت ت
م مؽ 1127ه/521مؤسديا عساد اليجن زنكي بؽ اق سشقخ الجي ولي السؾصل سشة 

الدمظان محسؾد الحي جعمو ايزا اتابكا لؾلجيو ومؽ ىشا حرمت تدسيتو باالتابػ , وتدسية 
 ساللتو باالتابكة .

 اتابكية املوصل-9
السؾصل الى عساد الجيؽ زنكي بؽ قديؼ الجولة آق سشقخ  يخجع الفزل في تأسيذ اتابكية

عبجهللا ، وذلػ حيؽ واله الدمظان محسؾد بؽ دمحم بؽ ممذكاة والية السؾصل واعساليا في 
ة وجعمو اتابكا ليسا فعخف عساد الجيؽ بحلػ جه ، وعيج اليو بتخبية ولي521رمزان مؽ سشة 

 باالتابػ .
الى تشغيؼ امارتو اداريا وعدكخيا مدتشجا في ذلػ الى  ي بعج أن استقخ بالسؾصلكانرخف زن

ما كان سائجا عشج الدالجقة مؽ نغؼ الحكؼ التي كان متأثخا بيا كل التأثيخ , وكانت سياسة 
زنكي في ىحه السخحمة تيجف الى حذج الظاقات وتؾحيج القؾى السقاتمة لمؾقؾف في وجو 

، فؾضع بحلػ اساس حخكة  السالميةة االعخبي الجولالتحجي الرميبي الحي كان ييجد 
التحخيخ التي قادىا خمفاؤه مؽ بعجه . وكان عساد الجيؽ قج وجو اىتسامو نحؾ االمارات 
والسجن السجاورة والقالع فعسل عمى ضؼ ىحه االمارات وتسكيؽ نفؾذه فييا ، والؾاقع أن زنكي 

الرمبية اال اذا أخزع  ادراك انو ال يدتظيع ان يظسئؽ في زحفو الى الذام ومجابية القؾى 



ىحه االمارات الرغيخة ، فبجأ بجديخة ابؽ عسخ وضسيا الى نفؾذه ، ثؼ أخزع مجيشة اربل في 
 ه .522رمزان مؽ سشة 

ه فقج مات زنكي بعج ان اسذ  541كانت خاتسة حياة مؤسذ االتابكية في السؾصل سشة 
ابكية ولجاه سيف الجيؽ غازي في فتخة قريخة امارة قؾية خمف عساد الجيؽ زنكي في حكؼ االت

 في السؾصل وأقميؼ الجديخة ، ونؾر الجيؽ محسؾد في حمب وما جاورىا مؽ مجن الذام.
 


