بريان  ،من العشائر الكرديّة القدمية الكبرية ،جزء من حلف بلباس* القبليّ يف إيران والعراق.
كانوا يستوطنون الشريط احلدوديّ اإليراينّ -العثماينّ (العراق) ،والنواحي اجملاورة يف أذربَيجان الغربيّة
(غوريانس ،ص 22؛ مشري الدولة التربيزيّ ،ص 641-641؛ إيغلتون ،ص  .)44يصيّف معظم البدو
البريانيّني يف الهيجان (الرجيان) وجبل قنديل ،ويشتّون يف بيتوين ورانية العراقيّة (إدموندز ،ص ،242
244؛ العزّاويّ ،مج  ،2ص  .)661تقضي العشائرُ البريانيّة ،اليت كان عددها يف العام
6210هـ1854/م وحتّى العام 6212هـ1856/م ستمائة عائلة ،سبعةَ أشهر من السنة يف املصيف،
ومخسةَ أشهر يف املشىت (مشري الدولة التربيزيّ ،ص  .)641ارحتالُ البريانييّن السنويّ الذي استمرّ حتّى
بعد تأسيس دولة العراق امللكيّة شبه املستقلّة (إدموندز ،ص  ،)244توقّف يف السنوات اللّاحقة ،ال سيّما
بعد الترسيم النهائيّ للحدود الدوليّة بني إيران والعراق ،والبدو البريانيّون الذين كانوا موزّعني عمليًّا بني
إيران والعراق ،باتوا يرحتلون منذ ذلك احلني يف أراضي البلد التابعني له فقط .استوطنَ بريانيّو العراق يف
كوي سنجق ،ورانية ،وبيتوين وقراجوغ وأربيل (العزّاويّ ،م.ن ،ص.ن) ،واستوطنَ بريانيّو إيران أجزاءً
من حمافظة بريانشهر .من مناطق إقامة العشائر البريانيّة اإليرانيّة أقضيةُ بريان والهيجان الشرقيّ والهيجان
الغريبّ (إيرانشهر ،مج  ،6ص 622؛ مركز اإلحصاء اإليراينّ6191 ،م6401/هـ ،ص 62؛ نفسه،
6191م6401/هـ ،ص 66-60؛ إيران .القوانني واألحكام ،ص  .)202-204يعمل بريانيّو إيران
فضالً عن تربية املواشي ،يف زراعة القمح والشعري ،واألرُزّ والتبغ (إيرانشهر ،مج  ،6ص .)622
ال تتوافر يف متناولنا معلوماتٌ عن البدو البريانيّني يف العراق ،لكنّ جمموعات من البريانييّن يف
إيران ،ال يزالون بدوًا يعيشون يف اخليام ،ووَفق إحصاء العام 6191م6401/هـ ،يصل عددهم إىل
 664عائلة (مركز اإلحصاء اإليراينّ6116 ،م6466/هـ ،ص  .)10-99 ،19يصيّفون يف مراعي
كاين خدا وحاجي إبراهيم وجبل قنديل يف الشريط احلدوديّ اإليراينّ -العراقيّ (إسكندري نيا ،ص
.)404
يف ما يلي فهرس العشائر البريانيّة :أمري عشائري ،وموريك ،وأمحدي ،والسادات يف إيران (مركز
اإلحصاء اإليراينّ6116 ،م6466/هـ ،ص  ،)10وبرجم ،وأمحد آلكه ،وهولَه مله ،وحسن آغائي،
ومَخانة ،وسطى بريا ،وييوا ،وهَرزن سَما ،وهون هَل كَرينا ،وسِن يف كردستان العراقيّة (العزّاويّ ،مج
 ،2ص .)620-661
ورد ذكر اسم البريانيّني يف أحداث العام 6611هـ ،فقد كانوا يُحسبون من حلفاء إمامقلي
خان األفشاريّ ،حاكم أرومية ،وشاركوا يف حماربة قوّات األمري أصالن خان األفشاريّ ،عامل علي مراد
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خان الزنديّ (أفشار حممودلو ،ص  .)264كان مامند آغا البرياينّ قائدَ احملاربني البريانييّن يف احلرب اليت
استعرت بني العشائر األفشاريّة ومقدّم وشكاك وزرزا من ناحية وعشائر بلباس من ناحية أخرى يف العام
6261هـ6906/م ،وانتهت هبزمية بلباس (م.ن ،ص  .)464-462شارك البريانيّون كذلك يف احلملة
الواسعة اليت شنّها الشيخ عبيد اهلل الشَمزيينّ على أرومية ومهاباد ومياندوآب (غوريانس ،ص -29 ،22
 .) 44 ،40-41 ،21وقد أسروا عددًا من النساء والفتيات التركيّات والكرديّات ،وأرسلوهنّ إىل
العشائر البريانيّة يف املناطق احلدوديّة ورانية العراقيّة ،وقد حُرّر عددٌ منهنّ ،بعد توسّط قائم مقام رانية (أمري
نظام الغروسيّ ،ص  .)414-414ذهبت جمموعة من العشائر البريانيّة يف حمرّم من العام
6444هـ6912/م الستقبال اجلنود العثمانيّني ،وجلبوهم إىل الهيجان .رافق حممّد أمني آغابريان ،أحدُ
رؤسائهم على رأس عدد من املقاتلني البريانيّني ،العساكرَ العثمانيّة حتّى ساو جبالغ مكري (مهاباد)،
فشاركوا يف احتالل بعض هذه النواحي ،ومهامجة مراغة وتربيز ،واحتالهلما مؤقّتًا (الكتاب األخضر ،ص
.)16 ،91 -99 ،94 ،92 ،11-12 ،24-22 ،42
املصادر واملراجع :سيسيل جان إدموندز ،كردها ،تركها ،عرهبا [األكراد واألتراك والعرب]،

ترمجه بالفارسيّة إبراهيم يونسي ،طهران 6411ش [6199م]؛ إبراهيم إسكندري نيا ،ساختار سازمان
ايالت وشيوهٔ معيشت عشاير آذرباجيان غرىب [بنية النظام القبليّ ،ومنط حياة عشائر أذربَيجان الغربيّة]،
أرومية 6411ش [ 6191م]؛ عبد الرشيد بن حممّد شفيع أفشار حممودلو ،تاريخ أفشار ،ط .حممود
راميان وبرويز شهريار أفشار[ ،أرومية] 6441ش [6111م]؛ حسنعلي بن حممّد صادق أمري نظام
الغروسيّ ،گزارشها ونامه هاى ديواىن ونظامى امري نظام گروسى دربارهٔ وقايع كردستان در سال
 6211هجرى [تقارير األمري نظام الغروسيّ ومراسالته الديوانيّة العسكريّة حول أحداث كردستان يف
العام 6211هـ] ،ط .إيرج أفشار ،طهران 6414ش [6114م]؛ إيران .القوانني واألحكام ،مصوبات
هيئت وزيران در مورد قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشورى [مصادقات جملس الوزراء على قانون
توصيف التقسيمات اإلداريّة وضوابطها] ،الصادر يف تريماه 6412ش [متّوز -يوليو 6194م] هتران،
وزارة العدل6411 ،ش [6199م]؛ إيرانشهر ،طهران :اللّجنة الوطنيّة لألونيسكو يف إيران-6442 ،
6444ش [6114-6114م]؛ وليام إيغلتون ،مجهوري  6141كردستان [مجهوريّة كردستان يف العام
6141م] ،ترمجه بالفارسيّة السيّد حممّد الصمديّ ،مهاباد 6410ش [6196م] ،عبّاس العزّاوي،
عشائر العراق ،بغداد  ،6121-6141ط .أوفست قمّ 6410ش [6116م]؛ إسكندر غوريانس ،قيام
الشيخ عبيد اهلل مشزيىن در عهد ناصر الدين شاه [قيام الشيخ عبيد اهلل الشمزيينّ يف عهد ناصر الدين
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شاه] ،ط .عبد اهلل مردوخ الكردستاينّ ،طهران 6421ش [6111م]؛ كتاب سبز [الكتاب األخضر]،
طهران :منشورات تاريخ إيران6414 ،ش [6194م]؛ مركز اإلحصاء اإليراينّ ،سرمشارى اجتماعى-
اقتصادى عشاير كوچنده  :6411مجعيت عشايرى دهستاهنا ،كل كشور [اإلحصاء االجتماعيّ-
االقتصاديّ للعشائر الرحّالة يف العام 6191م :عدد أفراد عشائر األقضية يف كلّ البالد] ،طهران
6419ش [6191م]؛ نفسه ،سرمشارى اجتماعى -اقتصادى عشاير كوچنده  :6411فرهنگ
عشايرى حوزه هاى  06و[ 02اإلحصاء االجتماعيّ -االقتصاديّ للعشائر الرحّالة يف العام 6191م:
املعجم العشائريّ يف املنطقتني  06و ،]02طهران 6410ش [6116م]؛ نفسه ،مساحت تقريبىب
شهرستان ،خبش ودهستاهناى كشور ،بر اساس تقسيمات كشورى در مهرماه 6412ش [املساحة
التقريبيّة للمحافظات والنواحي واألقضية اإليرانيّة ،على أساس التقسيمات اإلداريّة يف تشرين األوّل-
أكتوبر 6191م] طهران 6411ش [6191م]؛ جعفر بن حممّد تقي مشري الدولة التربيزيّ ،رسالهٔ
حتقيقات سرحديه [رسالة التحقيقات احلدوديّة] ،ط .حممّد مشريي ،طهران 6449ش [6111م].
 /علي بور صفر قصايب جناد/
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