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، بتعدد مكونات مجتمعه / العاشر المیالديفي القرن الرابع الهجري تمیز إقلیم الجبال

، ، وعرب، وكرد، ویهودحیث كان یتألف من خلیط متنوع ومتباین ما بین أجناسه من فرس

، وعلى الرغم من هذا التباین فیما بینهم رقیق، لیكونوا مجتمعین سكان اإلقلیمباإلضافة إلى ال

اللغة والدین إال أنهم في النهایة كانوا متعایشین فیما بینهم األمر الذي انعكس على الحیاة في 

  .م ببناء حضارة مزدهرة في اإلقلیماالجتماعیة بحیث دفعه

  

Abstract 

Region is Characterized by mountains, in the fourth century AH\ tenth 

century the multiplicity of components combined saluting was composed of a 

diverse mix and different and contrasting between Jana's of the mare and Arabs, 

Kurds and Jews as well as the slave to be combined population of the region, and 

in spite of this variation in language and religion, but they in the end they were 

homogenous and people living with each other, which is reflected in the social life 

so that caused them to build a thriving civilization in the region. 

ا:  

یضم وعلى ما یبدو إن المفهوم الجغرافي الذي یطلق على إقلیم الجبال حیث كان 

اإلقلیم   بعض الباحثین المحدثین في تعریف ، وقد ذهبةعددًا كبیرًا من المدن والقرى المختلف

منطقة من سطح األرض تتمیز عما یجاورها من المناطق بظاهرة أو مجموعة من (بقوله:

  )١(.شخصیتها)الظواهر أو خصائص معینة تبرز وحدتها أو 

فانه بعد النظر إلى كتب البلدانیین المسلمین ، الحدود الجغرافیة إلقلیم الجبال أما عن

سان وفارس شرقًا واذربیجان غربًا، وبحر الخزر(قزوین) نجد ان إقلیم الجبال یقع ما بین خرا

فكانت المنطقة الممتدة من سهول العراق  )٣(،شماًال والعراق وخوزستان جنوباً  )٢(وبالد الدیلم
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، وظلت برى في الشرق، تعرف بإقلیم الجبالحیة الكفارس المل )٤(والجزیرة في الغرب إلى مفازة

؛ ي ایامهم یعرف وهمًا بعراق العجمف فصار هذا اإلقلیم )٥(هذه التسمیة حتى العهد السلجوقي

، فكان اسم عراق لخلیفة العباسي لقب سلطان العراقوذلك ان سالطین السالجقة أحرزوا من ا

العراقیین یراد به  ن ما أصبح ثاني هذین، وسرعارالعجم یتفق هو ووضعهم هذا على ما یظه

  )٦(.بعراق العجم تمییزًا له عن األخر، وهكذا أصبح یعرف لدى العامة إقلیم الجبال

) وذلك لقد تم فتح معظم مدن هذا اإلقلیم في خالفة عمر بن الخطاب(

 ) حیث أذن للجیوش اإلسالمیة باآلنسیاح في بالد العجم فأخذت الحمالتم٦٤١هـ/١٢(سنة

، م)٦٥٥ –٦٤٣/هـ٣٥ –٢٣()(حتى زمن الخلیفة عثمان بن عفان  اإلقلیم تتوالى على مدن

  )٧(.فأكمل فتح بقیة مدن  اإلقلیم

، والقرى ذات األهمیة ، والمدن والرساتیق)٨(یضم إقلیم الجبال الكثیر من الكور

، وهمذان، صفهان، وأیة والدینیة والعلمیة في مقدمتها: الريالسیاسیة واالقتصادیة واالجتماع

  . وقزوین، ونهاوند

، وضع سیاسي غیر مستقر في ونالحظ خالل القرن الرابع الهجري/ العاشر المیالدي

إقلیم الجبال نتیجة للصراعات التي مرت بها مدن اإلقلیم من اجل االستحواذ والسیطرة علیها 

ل التي االحتال، حیث تعرض إلى الكثیر من دولة واألخرى على حساب دولة أخرىمن تلك ال

 ، باإلضافة إلىأثرت على أوضاعه السیاسیة، واالقتصادیة، واالجتماعیة، والعلمیة والفكریة

.تكن عائقًا بوجه التقدم الحضاري ، بشكل واضح إال أنها لمالعمرانیة
)٩(  

:ما ت ام  

، یتكون من م الجبال في القرن الرابع الهجري/ العاشر المیالديلقد كان مجتمع إقلی

  :عدة عناصر الفت التركیبة السكانیة لإلقلیم وهي

 الفرس: - ١

كان الفرس الركیزة األولى للمجتمع في إقلیم الجبال في القرن الرابع الهجري/ العاشر 

المیالدي، وكان لهم نفوذ سیاسي وأداري واسع والمتمثل في الشریحة الحاكمة من السالطین، 

واألمراء، والوزراء، التي كانت من الفرس. فالساسانیون كان أصلهم من اسر فارسیة، وبني 

ینتسبون إلى بیت من الفرس، لذى فقد قربوا إلیهم العناصر الفارسیة وجعلوهم في  بویه أنفسهم

الوظائف الهامة في الدولة، وباإلضافة إلى إن سكان المنطقة كانوا فرسًا، حیث عرف عن 
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هذه المنطقة إنها محل ملوك بني ساسان منذ القدم، وكانوا یحكمون الشعوب الفارسیة في دولة 

بأكملها، وبعد الفتح اإلسالمي استمرت هذه العناصر الفارسیة في تلك  عظیمة شملت إیران

البالد إلى مدة هذه الدراسة.
)١٠(  

ثر أهلها عجم من أشراف أن أكر الیعقوبي عن مدینة أصفهان قوله(لقد ذك

.)قلیل :(أهل الّري أخالط العجم وعربهاوقال إن مدینة الّري )١١().الدهاقین
)١٢(

  

 العرب: - ٢

كل عام، وٕاقلیم الجبال بشكل ومنذ وقت مبكر في المشرق اإلسالمي بش انساح العرب

، حیث هاجرت مجموعة من القبائل العربیة من مصري البصرة والكوفة واستقرت بشكل خاص

 )١٣(.واللغة العربیة في تلك األصقاع نهائي في اإلقلیم، وأسهمت بشكل كبیر في نشر اإلسالم

، وقبیلة تمیم، وبني ضبة، : قبیلة ثقیفاستوطنت مدن اإلقلیملعربیة التي ومن بین القبائل ا

وكانت هذه القبائل كما أشارت  )١٤(.وقبیلة خزاعة، وبني حنیفة، ومن عبد القیس، وغیرهم

من  ونجد ایضًا مدینة قم كان الغالب على أهلها )١٥(.مصادر قد استقرت في مدینة أصفهانال

مّصرها  ، واول منلألعاجم فیها دثه إسالمیة ال اثر:(مدینة مستححیث قال یاقوت )١٦(.العرب

  )١٧(.طلحه بن االحوص األشعري)

مما یدل على قوة العنصر العربي في اإلقلیم أنداك ما أوردته المصادر من ذكر 

ن الحسین القرشي األموي أسماء شخصیات عربیة لمعت في كافة العلوم منها ابو الفرج علي ب

) المؤرخ الشهیر وهو وان لم ینشأ بأصفهان فیدل م٩٦٦/هـ٣٥٦المرواني، االصبهاني(ت 

.بعد قیام الدولة العباسیة نسبه على هذه المدینة كانت مالذًا لبعض بني أمیة
)١٨(  

ومنهم محمد  )١٩(.ر من العلویین وخاصة ال ابي طالبكما استقر في اإلقلیم عدد كبی

وأخوه أبو القاسم  ان إلیه هو) الذي كم٩٩٥هـ /٣٨٥بن ابي طالب(ت بن احمد بن إبراهیم

مكانه عند الوزیر ، وكان لهما وجاهة و ) رئاسة مدینة قزوینم٩٩٣ه/٣٨٣ تعلي بن احمد (

ي كذلك محمد بن حمزة بن محمد بن احمد بن جعفر بن زید بن عل )٢٠(.الصاحب بن عباد

  )٢١(.)م٩٧١/ـه٣٦١ابن الحسین بن علي بن ابي طالب(

العاشر المیالدي من إلقلیم خالل القرن الرابع الهجري/ ومن بین الذین عرف في ا

  :قبیلة ثقیف
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  )٢٢(.)م٩١٢ هـ/٣٠٠ ، الذي یعرف بحمویة الثقفي(تحمد بن إسحاق بن إبراهیم الجوهريا -

  )٢٣(.)م٩١٢ /هـ٣٠٠محمد بن عبدوس بن مالك بن األسود الثقفي(ت بعد -

 )٢٤(.)م٩٢٠ هـ/٣٠٨ سلم بن عصام سلم بن عبد اهللا الثقفي(ت -

 )٢٥(.م)٩٢٢ هـ/٣١٠ احمد بن محمد بن صبیح بن سهل بن إبراهیم الثقفي(ت - 

.م)٩٢٢ /هـ٣١٠ (تبن محمد بن الحسن بن اسید الثقفيعبد اهللا  -
)٢٦( 

  )٢٧(.م ) ٩٧٠هـ/ ٣٦٠محمد بن هارون الثقفي الزنجاني(ت بعد - 

.م)١٠٠٠/ هـ٣٩١ تابو بكر احمد بن یوسف الثقفي( -
)٢٨( 

 :فُعرف منهااما قبیلة بني تمیم 

.م)٩٨٥هـ/ ٣٧٥حمد بن عبد اهللا االبهري التمیمي(ت الفقیه ابو بكر م -
)٢٩(   

/ هــــ٣٧٧ت عمــر بــن عبــد اهللا بــن احمــد بــن محمــد بــن ســهل التمیمــي یعــرف بــابن ممجــة( -

   )٣٠(.م)٩٨٧

 ،م) محدث همذان وعالمها٩٩٤هـ/ ٣٨٤ل صالح بن احمد التمیمي الهمذاني(ت ابو الفض -

 )٣١(.الكومالذیعرف ایضًا بابن 

 : من قبیلة لخم العربیة فُعرف منها

ابو القاسم سلیمان بن احمد اللخمي الطبراني وافى أصفهان واستوطنها في  -

 )٣٢(.م)٩٧٠هـ/ ٣٦٠)، وظل بها الى ان مات في سنة(م٩٠٢/هـ٢٩٠سنة(

مد بن عبد الوهاب : محمد بن احنعیم في أخبار أصبهان أسماء منهمكما أورد أبو 

  )٣٣().م٩٦٥هـ/ ٣٥٥تالسلمي( بن داود

، بشكل المیالدي / العاشرر العربي في القرن الرابع الهجريوهكذا نجد ان العنص

خاص كان له شأن في اإلقلیم بالرغم من سیطرة العنصر الفارسي المتمثل في السامانیین 

وقت مبكر وقاموا ، وان العرب قد استقروا في هذا اإلقلیم منذ بویهیین وغلبتهم سیاسیًا وادریاً وال

، كما أنهم وسعوا وجددوا المدن نه وقراه واتخذوا لهم مساكن فیهاببناء عدد كبیر من مد

له بالعرب . وغدت مع مرور الزمن مدنًا عربیة أهبلدان القدیمة ونزلوا فیها ایضاً وال

، او على ن العرب على المدن المشهورة وحسبولم یقتصر سك )٣٤(.والمستعربین والمعربین

، وٕانما امتد سكناهم الى عدد غیر قلیل من بتمصیرها بعد الفتوحات اإلسالمیةلك التي قاموا ت
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، ولعل بعض هذه القبائل كانوا مقاتلة أقاموا كحمایة عسكریة الرساتیق والمدن األخرى الصغیرة

، غیر ان كثیر منهم استقروا للتجارة تقها حمایة الثغور او دعم للسلطةأخذت على عا

. وفي تلك األحوال كان تنقل ببضائعهم من منطقة الى أخرىأعمالهم هنالك وال وممارسة

، والتي أسهمت في النواحي االقتصادیة او الثقافیة للعرب مكانه ال یمكن االستهانة بها من

هضته وازدهاره منذ الفتح اإلسالمي للمشرق بشكل استقرار اإلقلیم وكان لهم الدور الكبیر في ن

  .ل القرن الرابع الهجري بشكل خاصلیم خال، ومدن اإلقعام

  األكراد: -٣

یعتبر األكراد من العناصر الهامة المكونه للمجتمع في هذا اإلقلیم، لقد شكلوا نفوذًا 

تفرقة من والتي كانت تحكم عدة قبائل م )٣٥(سیاسیًا وعسكریًا تمثل في إمارة بني حسنویه.

  )٣٦(.، والحمیدیة، والالریة، والهذبانیةاألكراد شملت البرزینیة، والعیشانیة

اإلقلیم تمثلت في مدینتي  لقد تركز وجود األكراد في مناطق محدودة من مدن

لقد ذكر یاقوت ان مدینة  )٣٨(.كما كان لهم تواجد في مدینة ابهر )٣٧(.د، وسهرور شهرزور

باسیان، ف بیت من اصناف األكراد الجاللیة، وال(مشتى ستین أل شهرزور وحدها كانت

أكثر ، ومن تلك المزارع یكون لهم في تلك المدینة مزارع كثیرة وكانت )٣٩(.والحكمیة، والسولیة)

  )٤٠(.أقواتهم التي یعتاشون علیها

لقد كان لألكراد دورًا كبیرًا في الوضع السیاسي من خالل الثورات والتمردات على 

، حیث یذكر ابن السیطرة علیهاض من مدن اإلقلیم و السلطة البویهین واالستحواذ على بع

اوه على وفي هذه السنة وقع األكراد بناحیة س( :م) قال٩٥٥هـ/ ٣٤٤االثیر في حوادث سنة(

  )٤١(.قفل من الحجاج فاستباحوه)

، األمر األكراد والجیش البویهي باإلقلیم) نشب قتال بین م٩٦٩ هـ/٣٥٩وفي سنة(

  )٤٢(.لذي أثار غضب السلطان ركن الدولةا

ات الكردیة مع السلطة في اإلقلیم، وما سببته من كانت لهذه الثورات والصراعلقد 

  .ر بدوره على األوضاع االجتماعیة، والذي اثاضطراب األمن، وما نتج من جزاء ذلك

  :الرقیق -٣

، إذ امتألت قصور اثر في جوانب الحیاة االجتماعیة، االقتصادیة لقد كان للرقیق

، وكان لهم مكانة جیدة في تلك القصور حیث لجواري، والغلمانكام واألمراء بالرقیق من االح
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فیذكر ان األمیر ركن  )٤٣(.تسرف علیهم األموال ، وكانتانت توسع في أقطاعاتهم وزیاداتهمك

  )٤٤(.نه كان یملك ثالثمائة من الغلمانالدولة ا

لقد  )٤٥(.والدیلم كما استخدم الرقیق ایضًا كمجندین في الجیش وكانوا من األتراك

، وكانت مدینة لهجري في منطقة اإلقلیم بشكل خاصكثرت تجارة الرقیق في القرن الرابع ا

ان جمیع ما بلغ الى ( اكبر أسواق الرقیق وتجارته آنذاك، حیث قال ابن الفقیه:الّري تعد من 

هو إلى  ماطبرستان من ناحیة الدیلم والجبل والبربر والطیلسان من الرقیق وسائر األمتعة فان

، فیذكر عن الوزیر الصاحب بن حیث كانت اثمان الرقیق مرتفعة )٤٦(.الّري لجاللتها وكبرها)

  )٤٧(.رى عبدًا نوبیًا بأربعمائة دینارعباد انه اشت

اب النفوذ واألموال في ، وأصحوجودهن في قصور األمراء والوزراءأما اإلماء لقد كثر 

ن، وتمتعن عض منهن اصبحن محظیات عند أسیاده، وكان منهن الخدم إال إن البهذا القرن

  )٤٨(.بنفوذ كبیر في الدولة

  :الیهود -٤

إقلیم الجبال الى زمن بعید حیث تذكر المصادر الى ان بدایة یرجع تاریخ الیهود في 

، بعد ان إجاللهم من بیت المقدس )٤٩(.بخت نصر)( هم بمدینة أصفهان إلى ایام الملكظهور 

حیث كان الیهود  )٥٠(.بلدًا یشاكل أرضهم غیرها فسكنوهام یجدوا فساحوا في بقاع األرض فل

هي اقل مكانه بین شرائح  منذ تلك األیام شرائح منبوذة یشتغلون بالصناعات الوضیعة التي

... وسكنتها الیهود مقبلین نعیم عن سكناهم مدینة أصفهان قال:(، حیث ذكر ابو المجتمع

  )٥١(.اغة والعصارة والقصابة)جامة والدبعلى صناعاتهم القذرة كالح

واستمر  )٥٢(.هان بمنطقة عرفت باسمهم الیهودیةلقد استقر الیهود من مدینة اصب

المقدسي في  ، حیث یذكرا الى نهایة القرن الرابع الهجري/ العاشر المیالدياستقرارهم به

ویبدو ان الیهود لم یقتصر  )٥٣(.)النصارى الیهود بها أكثر من( حدیثه عن اإلقلیم ان:

، قد انتشروا في بقیة مدن اإلقلیم ، بلهذا الوقت على مدینة أصفهان وحسباستقرارهم في 

، بینما كان عددهم في مدینة دهم في مدینة همذان ثالثون الفاً حیث نجد انه قد بلغ عد

على ان مناظرة  في حین اورد ابو حیان التوحیدي )٥٤(.ان نفسها خمسة عشر الفًا تقریباً اصفه

في مدینة  )٥٥(.طائفة الیهود المسمى رأس الجالوتتمت بین الوزیر الصاحب بن عباد ورئیس 

  .مما یدل على اهمیة هذا العنصر في الحیاة االجتماعیة )٥٦(،الّري



   ار  درو .. دأ

  

مت ا  إ ال  ان 

    ا  ا  اا اي
  

) ٤٥ ( 

 

  :الخاتمة

اإلقلیم متعددة من أخالط مختلفة، ضمت فرسًا، وعرب،  كانت عناصر المجتمع في

، إال أن ي النهایة تركیبة السكان لإلقلیمورقیق من مختلف األجناس كونه ف، ویهود، وأكراد

  .لغلبة والكثرة كانت للفرس والعربا

كان العنصر الفارسي في هذا القرن هو العنصر صاحب السیادة والسیطرة على 

ت حتفاالمنطقة اإلقلیم مما أدى إلى ظهور عدد من العادات والتقالید الفارسیة في األعیاد واال

، وفي المقابل كان العنصر العربي ذو انتشار واسع بحكم الفتوحات العربیة والمأكل والملبس

اإلسالمیة لهذه البالد باإلضافة إلى الهجرات العربیة إلیه منذ وقت مبكر مما أدى إلى شیوع 

  .للغة العربیة بین الخاصة والعامةا

اا:  

 . ١٧تخطیط الحضري واإلقلیمي، ص) العاني، دراسات تطبیقیة لبعض جوانب ال١(

) الدیلم: جبل ّسموا بارضهم، ولیس باسم الب لهم، وهي اإلقلیم الرابع، یاقوت الحموي، ابو عبـد اهللا یـاقوت ٢(

 .٥٤٤، ص٢بن عبد اهللا الرومي، معجم البلدان، جـ

أثــار  ،يالقزوینــ ،٣٥٧، ص٢، ابــن حوقــل، صــورة األرض، جـــ١١٥) االصــطخري، المســالك والممالــك ص ٣(

 .٣٤١، صالبالد وأخبار العباد

، ٢، جــــاالرض التــي ال نبــات فیهــا وال مــاء، االرض الصــحراء. ابــن منظــور، لســان العــرب: هــي المفــازة  )٤(

   . ٨٩ص

، حیـث بـدأ عهـد م) بقیـادة السـلطان طغرلبـك١٠٥٥هــ/٤٤٧عهد بعد دخول السالجقة بغـداد سـنة() بدأ هذا ال٥(

 .١٢٥، ص٨الكامل في التاریخ، جـ  ،عهود التسلط االجنبي على العراق، ابن االثیر جدید اخر من

 .٢٢١ –٢٢٠: بلدان الخالفة الشرقیة، صلسترنج كي ،٩٩ص ،٢یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج )٦(

 .٥١٨ص ،٢، تاریخ الرسل والملوك، جـالطبري ؛٢٩٥، صالبالذري، فتوح البلدان )٧(

قصــبة او مدینــة او نهــر یجمــع اســمها. ، وال بــد لتلــك القــرى مــن شــمل علــى عــدة قــرىالكــورة: كــل صــقع ی )٨(

 .٣٦، ص١، جـیاقوت، معجم البلدان

  . ٣٢، صالبویهي، الحیاة العلمیة في العراق في العصر ) ینظر معتوق٩(

  .٣٥ایران في ظل اإلسالم، ص ،، حسنین٣١٦ –٢٩٥، ص) ینظر البالذري، فتوح البلدان١٠(

 .٨٦، صالبلدان) ١١(

 .٨٩) الیعقوبي، البلدان، ص١٢(

 .٨٦، الیعقوبي، البلدان، ص٣٠٥ –٣٠٤) البالذري، فتوح البلدان، ص١٣(

 .٨٦، ص) الیعقوبي، البلدان١٤(



مما  رما     

  

   ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٤٦ ( 

 

 .٨٦ص ) المصدر نفسه،١٥(

) معجــم ١٧( .٣٧٠، ص١جـــ ، ابــن حوقــل، صــورة االرض،١١٩) االصــطخري، المســالك والممالــك، ص١٦(

 .٣٩٧ص ،٤، جـالبلدان

  .٢،٢٧٠، مرآة الجنان، جـ) الیافعي١٨(

  .٦٢٨) ابو الفرج االصبهاني، مقاتل الطالبین، ص١٩(

  .١٦٨، ص ١) القزویني، التدوین في اخبار قزوین، جـ ٢٠(

  .٢٧٤، ص ١) المصدر نفسه، جـ ٢١(

 .١٥١، ص ١) ابو نعیم، اخبار اصبهان، جـ٢٢(

  .١٩٧، ص ٢) المصدر نفسه، جـ ٢٣(

 .٣٩٦، ص ١نفسه، جـ ) المصدر ٢٤(

 .١٦٤، ص ١نفسه، جـ ) المصدر ٢٥(

 .٣١، ص ٢) المصدر نفسه، جـ ٢٦(

   .٧٧٨) ابو یعلى الخلیلي، االرشاد في معرفة علماء الحدیث، ص ٢٧(

  .١٠٨، ص ٢) الذهبي، العبر، جـ٢٨(

 .٣١٦، ص ١٤) ابن الجوزي، المنتظم، جـ ٢٩(

 .م ٤٢١، ص ١) ابو نعیم، اخبار اصبهان، جـ ٣٠(

 .١٦٤، ص ٢، الذهبي، العبر، جـ ١٠٠، ص ٢السمعاني، االنساب، جـ ) ٣١(

 .٢٠٦ص  ،١٤، ابن الجوزي، المنتظم، جـ ٣٥، ص ٩، جـ ، االنساب) ینظر السمعاني٣٢(

 .٢٦٠، ص ٢) جـ ٣٣(

 .٧٠، ص١الى البلدان األعجمیة في خراسان، جـ ، عروبة العلماء المنسوبین) معروف، ناجي٣٤(

نوبــًا الــى نــواحي ، وحكمــوا المنطقــة الممتــدة مــن اقلــیم الجبــال جســبه الــى مؤسســها حســنویة بــن الحســین) ن٣٥(

اطـراف الصـامغان الـى حـدود ، وبعـض اذربیجان شماًال، فدخل تحت حوزته كل من الدینور، وهمـذان، ونهاونـد

، ص ٧اریخ، جــــ ؛ ابـــن االثیـــر، الكامـــل فـــي التـــ٢٧٢ص ،١٤شـــهر زور. ینظـــر: ابـــن الجـــوزي، المنـــتظم، جــــ 

٣٧٠.  

، ابــن االثیــر، ٢٧٢، ص١٤، جـــ ؛ ابــن الجــوزي، المنــتظم٣٧٠، ص ٢) ابــن حوقــل، صــورة االرض، جـــ ٣٦(

 .٣٧٠، ص٧الكامل في التاریخ، جـ 

 .٢٨٩، ص٣) سهرورد: بلدة قریبة من زنجان بالجبال. ینظر: یاقوت، معجم البلدان، جـ٣٧(

 .٣٧٠، ص٢، صورة االرض، جـابن حوقل؛ ١١٨، المسالك والممالك، ص ) االصطخري٣٨(

 .٣٧٥، ص ٣) یاقوت، معجم البلدان، جـ ٣٩(

  .٣٧٥، ص ٣) المصدر نفسه، جـ ٤٠(



   ار  درو .. دأ

  

مت ا  إ ال  ان 

    ا  ا  اا اي
  

) ٤٧ ( 

 

  .٢١٣، ص ٧) ابن االثیر، الكامل في التاریخ، جـ ٤١(

 .٢٩١، ص٧) المصدر نفسه، جـ ٤٢(

  .١٣٢، ص ٦) ابن مسكویه، تجارب االمم، جـ ٤٣(

 .٢٦٣، ص٦) المصدر نفسه، جـ ٤٤(

  .١٧٢، ص٦) المصدر نفسه، جـ ٤٥(

 .٥٤١، ص) البلدان٤٦(

 .٢٩٧، ص ١، جـإلسالمیة في القرن الرابع الهجري، الحضارة ا) متز، أدم٤٧(

  .٣٠٨، ص ١، متز، الحضارة اإلسالمیة، جـ ١٢٦وك، ص ، آداب المل) الثعالبي٤٨(

، ما بـین ، وینطق عطارد، وهو احد ملوك الكلدانین) بختنصر بن بنو فلسر، واسمه بالسریانیه نبوخذنصر٤٩(

 ، تـاریخوستون سنة ومائة وسبعة عشر یومًا. ینظر: ابـن العبـريابتداء ملكه وبین الهجرة الف وثالثمائة وتسع 

  . ٦، ص ١؛ ابن الوردي، تاریخ ابن الوردي، جـ ٧٣مختصر الدول، ص 

 ،، المقدســـي٣٦٦، ص ٢ورة االرض، جــــ ، ابـــن حوقـــل، صـــ٣١٦، ص ١) ینظـــر الطبـــري، تـــاریخ، جــــ ٥٠(

 . ٤٥٣ص ،٥، یاقوت، معجم البلدان، جـ ٣٨٨أحسن التقاسیم، ص 

 .٣٦، ص ١، جـ ) اخبار اصبهان٥١(

، یـــاقوت، معجـــم ٣٨٨ص  ،، المقدســـي، احســـن التقاســـیم٣٦٦، ص ٢) ابـــن حوقـــل، صـــورة االرض، جــــ ٥٢(

  . ٤٥٣، ص ٥البلدان، جـ 

  .٣٩٤) احسن التقاسیم، ص ٥٣(

  .٨٣، ص ١) متز، الحضارة اإلسالمیة، جـ ٥٤(

، الــذي جلــوا عــن أوطــانهم بیــت المقــدس ویكــون راس هــم الجالیــة : هــو رئیســهم والجــالوت) راس الجــالوت٥٥(

حتى یكـون طویـل البـاع تبلـغ انامـل یدیـه ركبتـه  ) وتزعم عامتهم انه ال یرأسعلیه السالمجالوت من ولد داود (

  . ٥٣العلوم، ص اذا مدها، الخوارزمي، مفاتیح 

  .٢٩٩) اخالق الوزیرین، ص ٥٦(

ادر واا:  

ین ابــو الحســن علــي بــن محمــد الجــزري، الكامــل فــي التــاریخ، تحقیــق عمــر بــن عبــد : عــز الــدابــن االثیــر -١

 .)م١٩٩٧هـ/ ١٤١٧،(، دار الكتاب العربي، بیروت١السالم تدمري، ط

الفارسـي، المسـالك والممالـك، تحقیـق: محمـد جـابر عبـد العـال، و اسحاق ابراهیم بن محمد االصطخري: اب -٢

  .م)١٩٦١/ هـ١٣٨١، (دار القلم، القاهرة

  م).١٩٨٨( ،البالذري: احمد بن یحیى بن جابر، فتوح البلدان، دار مكتبة الهالل، بیروت -٣

ار الغـــرب، ، د١ك بـــن محمــد بـــن اســماعیل، آداب الملـــوك، تحقیــق: جلیـــل العطیــة، طالثعــالبي، عبـــد الملــ -٤

 .١٢٦، ص )م١٩٩٠/ هـ١٤١١(بیروت



مما  رما     

  

   ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٤٨ ( 

 

  .)م١٩٩٢/ هـ١٤١٢المنتظم في تاریخ االمم والملوك، ( ،، ابو الفرج عبد الرحمنابن الجوزي -٥

  .)م١٩٧٠/ هـ١٣٩٠، (دار االتحاد العربي، القاهرة، حسنین، عبد المنعم، ایران في ظل اإلسالم -٦

، ، دار صـــادر أفســـت لیـــدن، بیـــروت، صـــورة األرضالموصـــليبـــو القاســـم محمـــد البغـــدادي : اابـــن حوقـــل -٧

  .م)١٩٣٨(

: محمــد بــن تأویــت ابــو حیــان التوحیــدي، علــي بــن محمــد بــن عبــاس، اخــالق الــوزیرین، حققــه وعلــق علیــه -٨

  .م)١٩٩٢هـ / ١٤١٢، (نجي، دار صادر، بیروتالط

، دار ٢یــق: ابــراهیم االبیــاري، طو عبــد اهللا محمـد بــن احمــد بـن یوســف، مفــاتیح العلـوم، تحق، ابــالخـوارزمي -٩

  . الكتاب العربي، بیروت،(د . ت)

اجر محمــد : ابــو هــ، تحقیــق، العبــر فــي خبــر مــن غبــرشــمس الــدین محمــد بــن احمــد بــن عثمــان، الــذهبي -١٠

  .. ت)ل، دار الكتب العلمیة، بیروت، (دالسعید بن بسیوني زغلو 

بن یحیـى المعلمـي  : عبد الرحمناالنساب، تحقیق الكریم بن محمد بن منصور التمیمي،، عبد السمعاني -١١

  .م)١٩٦٢/ هـ١٣٨٢( ،، مجلس دارة المعارف العثمانیة، حیدر اباد١الیماني واخرون، ط

دار الكتـب  ،١(المعـروف بتـاریخ الطبـري)، ط ، تاریخ الرسل والملوكالطبري: ابو جعفر محمد بن جریر -١٢

  .هـ)١٤٠٧، (العلمي، بیروت

، دار ١ي، ط، دراســات تطبیقیــة لــبعض جوانــب التخطــیط الحضــري واإلقلیمــالعــاني: محمــد جاســم محمــد -١٣

 .)م ٢٠٠٩/ هـ١٤٣، (صفا، عمان، االردن

هرســه االب ، صـححه وفوریـوس ابـي الفـرج بـن اهـرون الملطـي، تـاریخ مختصـر الـدول، غریغابـن العبـري -١٤

  .م)١٩٨٣هـ / ١٤٠٣( انطون الصالحي الیسوعي، دار الرائد، بیروت

محمد بن احمد بن الهیثم المرواني، مقاتل الطالبین، تحقیق: ، علي بن الحسین بن ابو الفرج االصبهاني -١٥

  .السید احمد صقر، دار المعرفة، بیروت، ( د . ت )

هــــ/ ١٤١٩، (ود، أثـــار الـــبالد وأخبـــار العبـــاد، دار صـــادر، بیـــروت، زكریـــا بـــن محمـــد بـــن محمـــيالقزوینـــ -١٦

  .م)١٩٩٨

بن محمد بن عبد الكـریم، التـدوین فـي اخبـار قـزوین، تحقیـق: عزیـز اهللا العطـاري، ، عبد الكریم القزویني -١٧

  .م)١٩٨٧ /هـ١٤٠٨(، دار الكتب العلمیة، بیروت١ط

، مؤسســـة الرســـالة، ٢ترجمـــة بشـــیر فرنســـیس وكـــوركیس عـــواد، ط ،بلـــدان الخالفـــة الشـــرقیة ،كـــي لســـترنج -١٨

  م).١٩٨٥/ هـ١٤٠٥( بیروت،

، دار ٥إلسالمیة في القرن الرابع الهجري، ترجمة: محمد عبد الهادي ابو ریـدة، ط، الحضارة امتز، أدم  -١٩

  .د . ت)، (الكتاب العربي، بیروت

 ١٠٥٥ -٦٤٥/ هــ٤٤٧ -٣٣٤، الحیاة العلمیـة فـي العـراق فـي العصـر البـویهي (رشاد عباس ،معتوق -٢٠ 

   .)م١٩٩٧هـ/ ١٤١٨(،اث االسالمي، مكة المكرمةالعلمیة واحیاء التر ، معهد البحوث م)



   ار  درو .. دأ
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    ا  ا  اا اي
  

) ٤٩ ( 

 

، وزارة االعـــالم، ١الـــى البلـــدان األعجمیـــة فـــي خراســـان، ط ، عروبـــة العلمـــاء المنســـوبینمعـــروف، نـــاجي -٢١

 .م)١٩٧٦/ هـ١٣٩٦، (بغداد

: ابــو القاســم ، تحقیــقرب االمــم وتعاقــب الهمــم، تجــاابــن مســكویه، ابــو علــي احمــد بــن محمــد بــن یعقــوب -٢٢

  .م) ٢٠٠٢، (، سروش، طهران٢ط امامي،

حسـن التقاســیم فـي معرفــة االقـالیم، دار صــادر، بیــروت، (د . ، أ) المقدسـي، ابــو عبـد اهللا محمــد بـن احمــد٢٣(

  .ت)

  .هـ) ١٤١٤، (ر، بیروت، دار صاد ٣، طابن منظور، محمد بن كرم بن علي، لسان العرب -٢٤

، ١، اخبــار اصــبهان، تحقیـق: ســید كســروي حســن، طابـو نعــیم االصــفهاني، احمـد بــن عبــد اهللا بــن احمـد -٢٥

  .م)١٩٩٠هـ / ١٤١٠( دار الكتب العلمیة، بیروت،

 ر الكتـب العلمیـة، بیـروت،، دا١ابن الوردي، عمر بن مظهر بن عمر بن محمد، تـاریخ ابـن الـوردي، ط -٢٦

  م ). ١٩٩٦هـ / ١٤١٧(

معرفـة مـا یعتبـر  الجنـان وعبـرة الیقظـان فـي ، مـرآةعبد اهللا بن اسعد بن علي سـلیمان ، ابو محمدالیافعي -٢٧

  .م)١٩٩٧/ هـ١٤١٧، بیروت، (، دار الكتب العلمیة١من حوادث الزمان، وضع حواشیة: خلیل المنصور، ط

، ، دار صـــادر، بیـــروت٢د اهللا یــاقوت بـــن عبـــد اهللا الرومـــي، معجــم البلـــدان، ط، ابـــو عبـــیــاقوت الحمـــوي -٢٨

  .م)١٩٩٥(

  .  هـ)١٤٢٢، (، دار الكتب العلمیة، بیروت٢اق بن جعفر، البلدان، طالیعقوبي، احمد بن اسح -٢٩

بـن احمـد بـن ابـراهیم، االرشـاد فـي معرفـة علمـاء الحـدیث، تحقیـق:  ، خلیـل بـن عبـد اهللابو یعلى الخلیلي -٣٠

  .)هـ١٤٠٩( ،، مكتبة الرشد، الّریاض١محمد سعید عمر ادریس، ط

  


