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 ادلديرية العامة لرتبية االنبار                           اآلدابكلية  –األنبار جامعة 

 ستخلصادل

تميزت مدن إقميم الجبال بآثارىا المعمارية وأبنيتيا القديمة التي كان بنائيا بالغالب من 
الطين والجص والحجر، والتي صممت بطراز فني رائع وىندسي جميل األمر الذي يدل عمى 

الرابع اليجري / العاشر رة والبناء في مدن إقميم الجبال في القرن التقدم العممي في مجال العما
 .الميالدي

Abstract 
Vibrant cities territory mountains and their effects and architectural 

buildings of old that were built about mostly of mud and plaster and stone, which 
was designed in the field of architecture and construction in the cities of the 
territory of the mountains during the fourth century AH / tenth century. 

 ادلقدمة:

وعمى ما يبدو أن المفيوم الجغرافي الذي يطمق عمى إقميم الجبال حيث كان يضم 
ذىب بعض الباحثين المحدثين في تعريف اإلقميم  عددًا كبيرًا من المدن والقرى المختمفة، وقد

))منطقة من سطح األرض تتميز عما يجاورىا من المناطق بظاىرة أو مجموعة من  :بقولو
 .(1)((شخصيتياالظواىر أو خصائص معينة تبرز وحدتيا أو 

أما عن الحدود الجغرافية إلقميم الجبال، فانو بعد النظر إلى كتب البمدانيين المسممين 
( نجد ان إقميم الجبال يقع ما بين خراسان وفارس شرقًا واذربيجان غربًا، وبحر الخزر )قزوين

فكانت المنطقة الممتدة من سيول العراق  ،(3)شمااًل والعراق وخوزستان جنوباً  (2)وبالد الديمم
ظمت فارس الممحية الكبرى في الشرق، تعرف بإقميم الجبال، و  (4)في الغرب إلى مفازةوالجزيرة 

؛ يعرف وىمًا بعراق العجم فصار ىذا  اإلقميم  في أياميم (5)ىذه التسمية حتى العيد السمجوقي
وذلك ان سالطين السالجقة أحرزوا من الخميفة العباسي لقب سمطان العراق، فكان اسم عراق 

ن يراد بو العجم يتفق ىو ووضعيم ىذا عمى ما يظير، وسرعان ما أصبح ثاني ىذين العراقي
   .(6)، وىكذا أصبح يعرف لدى العامة بعراق العجم تمييزًا لو عن اآلخريم الجبالإقم
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 12( وذلك سنة )لقد تم فتح معظم مدن ىذا اإلقميم في خالفة عمر بن الخطاب )
م( حيث أذن لمجيوش اإلسالمية باإلنسياح في بالد العجم فأخذت الحمالت تتوالى  641ىـ / 

م(،  655 – 643ىـ /  ( )23– 35الخميفة عثمان بن عفان )حتى زمن اإلقميم عمى مدن 
 .(7)فأكمل فتح بقية مدن اإلقميم

، والقرى ذات األىمية السياسية ، والمدن والرساتيقيضم إقميم الجبال الكثير من الكور
واالقتصادية واالجتماعية والدينية والعممية في مقدمتيا: الري، وأصفيان، وىمذان، وقزوين، 

  .(8)ونياوند
ونالحظ خالل القرن الرابع اليجري / العاشر الميالدي، وضعًا سياسيًا غير مستقر 
في إقميم الجبال نتيجة لمصراعات التي مرت بيا مدن اإلقميم من اجل االستحواذ والسيطرة 
عمييا من الدول األخرى، إذ تعرض كثيرا لالحتالل مما أثر عمى أوضاعو السياسية، 

 تماعية، والعممية والفكرية، فضال عن العمرانية، بشكل واضح إال أنيا لمواالقتصادية، واالج
 .(9)تكن عائقًا بوجو التقدم الحضاري

 احلركة العمرانية:
كان المتداد العرب خارج حدود شبو الجزيرة العربية وانتصارىم عمى دولتي الفرس 

المعمارية وجمعيم لمثروة والروم واختالطيم بشعوب البالد المفتوحة واطالعيم عمى فنونيم 
قميم الجبال بشكل خاص اثر في تقميد ىذه الشعوب في عمارتيم، فبنوا المدن  بشكل عام، وا 

، فادخموا عميو والقصور والدور والمساجد، وكان لتعاليم اإلسالم اثر في ىذا اإلنتاج الجديد
ي إسالمي بصورة ، بحيث أصبح يتالئم مع تعاليم دينيم، وظير فن معمار الكثير من التطور

  .(14)جديدة وىو فن متميز
تج عن لقد شيد العالم اإلسالمي ازدىارًا كبيرًا في فن العمارة نتيجة الثراء الواسع النا

، والييمنة عمى التجارة العالمية من جية أخرى، وتنوعت العمارة الفتوحات اإلسالمية من جية
 .(11)والبيوتاإلسالمية، فشممت منشآت سكنية كالقصور 

وظيرت عمى المنشات اإلسالمية خصائص مميزة كالعقود واألعمدة واألقواس، 
، فاتخذ الفن اإلسالمي في المزخرفة في البيوت (12)والمقرنصات والقباب والمآذن والمشربيات

العمارة تيجانًا وعقودًا مدببة وروابط خشبية وظير ما يعرف بعمم عقود األبنية عند 
 .(13)المسممين
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لتأثر المسممين الفاتحين واختالطيم بأىل البالد التي فتحوىا، استفادوا من ونتيجة 
خبرتيم وسبقيم في فن العمارة، ثم تفوقوا عمييم وبرزوا في ذلك، واتخذوا ألنفسيم طرازًا لمبناء 
والعمارة خاصًا بيم، متميزًا عن الطراز الفارسي، متالئمًا وطبيعتيم وأحواليم، وظموا يوالونو 

يب مرة، وباإلبداع مرة أخرى حتى بمغ أسمى درجات الرقي والروعة، وفاق كال من بالتيذ
  .(14)الطرازين الفارسي والبيزنطي من حيث اإلتقان وجمال التنسيق واالفتتان واإلبداع

وتميزت مدن إقميم الجبال بآثارىا المعمارية وأبنيتيا القديمة التي كان بناءىا في 
حين نجد بعض األبنية كانت من الجص والحجر، والتي صممت ، في (15)الغالب من الطين

بطراز فني رائع ىندسي جميل األمر الذي يدل عمى التقدم في مجال العمارة والبناء في اإلقميم 
درجة إن فن العمارة في اإلقميم أصبح إلى خالل القرن الرابع اليجري / العاشر الميالدي، 

يضاىي التقدم العمراني في بغداد ومدن أخرى من حيث التصميم والدقة والجمالية بالبناء، 
حيث وصف ابن حوقل مدينة الّري بالقول: ))مدينة ليس بعد بغداد في المشرق أعمر منيا اال 

ار األىل والخصب والعمارة نيسابور اكبر منيا عرصة وأفسح رقعة فاما اشتباك البناء ويس
في  .(16)فيي أعمر ... والغالب عمى بنائيا الطين، بيا الجص والحجر في بعض أبنيتيا((

 .(17)حين كانت ابنية مدينة قم باآلجر
لقد كانت مدن اإلقميم تمتاز في فن معماري في أبنيتيا من حيث طريقة البناء التي 

د أو البيوت أو األسوار، والحصون مرورًا وصفت بالعجيبة من خالل طريقة بناء المساج
بالقصور التي كانت ذات روعة في البناء والجمال من حيث الزخرفة واإلبداع في طريقة الرسم 

 .(18)والبناء الذي كان يسر الناظر ويبيره
تمثمت اآلثار العمرانية في مدن اإلقميم عمى تصميم المدينة الداخمي الذي كان يختمف 

خرى، والمساجد واألسوار والحصون والحمامات واألبنية األخرى التي كانت من مدينة إلى أ
من سمات مدن اإلقميم خالل ىذا القرن، إذ سنتناول كل مظير عمراني لوحده تبعًا لممعمومات 
التي اسعفتنا بيا المصادر التاريخية والتي تكاد تكون قميمة جدًا عن بعض االثار المعمارية 

 وعمى الشكل اآلتي:
 : خطط ادلدن: أواًل

لقد راعى المسممون في تخطيط مدن اإلقميم بعد فتحيا وجود عناصر ضرورية ال 
تقوم المدينة اإلسالمية بغيرىا، فأصبحت ىذه العناصر تميز المدينة اإلسالمية عمى غيرىا 
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من المدن، ومن ىذه العناصر المسجد الذي كان يتوسط المدينة، وحولو قصر اإلمارة ودواوين 
الدولة اإلسالمية وقربيًا من المركز وعمى جوانب الطرق التي تنطمق من المراكز كانت تقام 

التجارية وىي مركز النشاط االقتصادي لممدينة، كما كانت تقام في ىذه األسواق  دًة األسواق عا
ية القيساريات التي تبنى إلقامة المسافرين والغرباء، وكان يراعي ان تقام المؤسسات االجتماع

كالحمامات بحيث تكون قريبة من التجمعات السكنية، فيي ال تبتعد كثيرًا عن المساجد 
الجامعة واألسواق العامة. اما المنازل والبيوت فكانت تقام في االحياء والقرى والرساتيق، وكل 

لكي يسيل الدفاع عن المدينة  ين تقام عميو مجموعة من األبراجمدينة كانت تحاط بسور حص
لة تعرضيا لمخطر، ويشمل السور عمى عدد من األبواب تسيل اتصال المدينة في حا

بالخارج، وحول األسوار وقريبًا من أبواب المدينة كان المسممون يخصصون اماكن لتكون 
، في ة لممدن بشكل عامىكذا كان التخطيط األساس والسمات الرئيس .(19)مقابر لدفن الموتى

إلى أخرى بحسب طبيعة المدينة ومساحتيا قميم من مدينة اإلحين اختمف تخطيط المدن في 
 ، إذ نجد مدينة الّري تتألف من مدينتين:متداخمة في المدينة الواحدةواىميتيا لتأخذ شكل مدن 

  .(24)المدينة الداخمية والتي بيا المسجد الجامع ودار اإلمارة وتدعى المدينة
))المحمدية(( حيث اتم بناءىا كما سبق اما المدينة الخارجية، والتي كانت تعرف بـ 

م(، وبيا حصن جعل  774ىـ /  158في سنة ) (21)االشارة الييا سابقًا، ولي العيد الميدي
م( وفي عيد فخر الدولة  891ىـ /  278بعد ذلك سجنًا ثم ضرب وأعيد عمارتو في سنة )

ا وعظمت قصورىا كم بناؤىم(، جددت عمارة مدينة الّري واح 997ىـ /  387البوييي )ت 
 .(22)، وقام بتحصينيا وشحنيا باألسمحة والذخائر وأطمق عمييا اسم ))فخر آباد((وخزائنيا

أما مدينة أصفيان كانت تشمل العديد من الرساتيق والقرى إذا بمغ عدد رساتيقيا ستة 
قدمة ، ويأتي في م(23)عشر رستاقًا في كل رستاق ثالثمائة وستون قرية قديمة ما عدا المحدثة

ىذه الرساتيق رستاق جيَّ وىو كان يطمق عمى اسم لناحية أصفيان القديمة يقال بو 
في حين كان القسم اآلخر من أصفيان بمدة تعرف بـالييودية، تم تمصيرىا في  .(24)شيرستان

م( سنة خمسين  774 – 754ىـ /  158 – 137) (25)زمن الخميفة ابي جعفر المنصور
 .(26)ى بيا قصرًا ثم بنى بجانبو مسجدًا وسوقًا لمباعة والتجارةومائة من اليجرة، إذ بن

أما مدينة قزوين فكانت تشتمل عمى مدينتين، احدىما وسط األخرى، وفي المدينة 
موسى ذلك ان الخميفة موسى ، والمدينة األولى تسمى مدينة (27)الداخمية يوجد جامع
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م(، ىو الذي أمر ببنائيا، أما المدينة الثانية  786 – 785ىـ /  174 – 169) (28)اليادي
 – 174) (34)فسميت المباركية، ولقد مر الخميفة الرشيد (29)((فكانت من بناء ))مبارك التركي

 .(31)م(، في خالفتو فبنى جامعًا، وحوط المدينتين بسور حصين 848 – 785ىـ /  193
 ثانيًا: ادلساجد: 

المسجد أول واىم المبادي التي أوالىا المسممون عنايتيم، فكان المسجد مركزًا كان 
لمحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية اي ممارسة حقوقيم الدينية الى 
جانب الوظائف المختمفة، فيستقبمون الوفود، ويتدارسون شؤون حياتيم، ويجمسون فيو لمقضاء، 

من المحافل العممية التي من خاللو يتمقى طالب العمم شتى العموم المختمفة، وىو  كما انو كان
 وفق ذلك المكان الذي يؤدي فيو المسممون شعائرىم الدينية ويتعبدون فيو تقربًا إلى اهلل تعالى.

وراعى المسممون في بناء مساجدىم ان يكون فنًا معماريًا مغايرًا لفن معمار الكنائس 
واألديرة عند الييود والمعابد الوثنية، فبنوىا خالية من الرسوم والصور والتماثيل،  عند النصارى

  .(32)واقتصر تزينيا عمى اآليات القرآنية الشريفة، الزخارف النباتية واألشكال اليندسية
كان المسجد عند المسممين يشتمل عمى مجموعة من العناصر، ىي صحن المسجد 

والساحة الخارجية التي تتبع المسجد، والمحراب الذي يحدد اتجاه  الذي كانت تتم فيو الصالة،
الصالة عند المسممين، والمئذنة التي يعتمييا المؤذن لممناداة عمى المصمين، والمنبر الذي 

وكانت العالمة التي  .(33)يقف عميو الخطيب إللقاء خطبة الجمعة، أو يتحدث إلى المصمين
 .(34)((ستشرق )ادم متز( ))ان يكون بيا منبرتعرف بيا المدينة كما يقول الم

لقد انتشرت المساجد والجوامع في مختمف مدن إقميم الجبال خالل القرن الرابع 
اليجري / العاشر الميالدي، فكانت ال تخمو مدينة من مدن اإلقميم إال وأنشاء المسممين فييا 

التي تم فتحيا في المشرق مسجدًا أو جامعًا من اجل نشر تعاليم اإلسالم في تمك المدن 
، إذ ذكرت المصادر التاريخية وجود ومدن إقميم الجبال بشكل خاصاإلسالمي بشكل عام، 

المساجد والجوامع في مدن اإلقميم مع ذكر بعض اسماء تمك المساجد وتفاصيل قميمة عن 
 عنيا.إذ لم تسعفنا المصادر بمعمومات كافية  .(35)حجم ومساحة البناء لبعض تمك المساجد

لقد كان المسجد الجامع في مدينة أصفيان من اشير المساجد في اإلقميم لمساحتو 
الكبيرة، واتساعو لعدد كبير من المصمين وامتاز بكثرة أبوابو، إذ كان لو سبعة وعشرون بابًا، 

، وقد ُبني الجامع في منطقة الييودية بأصفيان، ولقد وصف مع من اآلجروكان بناء ىذا الجا
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شيخ ىذا الجامع بشيء من التفصيل فقال: ))مساحة مسجد الجامع بييودية أصبيان: ابو ال
، ولو سبعة وعشرون بابا، وفيو تسعة وخمسون طاقا، وفيو من (36)أثنى عشر جريبا

االسطوانات مائتان وست وثمانون أسطوانة وطولو خمس مائة آجرًة، وعرضو ثالثمائة آجرة، 
يسع كل أربع آجرات رجل، يكون تسعة وثالثين ألفا وخمس  يكون مائة وخمسين ألف آجرة

 .(37)مائة رجل((
اما مدينة قزوين فكان بيا مساجد كثيرة مشيورة منيا: مسجد الثور، ومسجد الطيبين، 

، ومسجد مدينة موسى وقد اندرس مع المدينة، ومسجد ، ومسجد مدينة المباركةومسجد الكتاب
 .(38)باب المدينة

نياوند فكان بيا جامعان ىما الجامع العتيق، واآلخر حديث يقعان في وسط أما مدينة 
 .(39)المدينة

 : ثالثًا: األسوار

، وليا أبواب من الحديد متينة بأسوار منيعةكانت معظم مدن إقميم الجبال محاطة 
، وغالبًا ما يوجد خطر خارجي يحدق بيايمكن اغالقيا عند الحاجة اثناء تعرض المدينة إلى 

عمى تمك األسوار أبراج الغرض منيا لممراقبة، حيث ذكرت المصادر التاريخة وجود مثل تمك 
  .(44)األسوار واألبواب واألبراج  في معظم مدن اإلقميم

كان لمدينة الّري سور عظيم يحيط بالمدينة ولو خمسة ابواب من الحديد تنظم عممية 
 : (41)لمدينة وىيدخول وخروج السكان من والى ا

 ، ويخرج منو طريق إلى العراق.: في الجنوب الغربيباب ما طاق -
 باب بميسان: في الشمال الغربي ويخرج منو إلى قزوين. -
 باب كوىك: في الشمال الشرقي ويخرج منو إلى طبرستان. -
 باب ىشام: في الشرق ويخرج منو إلى طريق خرسان. -
 ة قم.: في الجنوب ويخرج منو إلى مدينباب سين -

 : (42)أما مدينة أصفيان، لقد أحيطت بسور عظيم بو مئة برج، ولو أربعة أبواب ىي
 باب خور، ويقال لو ايضًا باب زرين روذ، وىو االسم القديم لمنير. -
 باب الييودية. –                .باب طيرة –                 باب اسفيج. -
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متساوية، ويتخمل المسافة بين باب وآخر حيث كانت المسافة بين كل باب وآخر غير 
األبراج التي كانت من اجل المراقبة، إذ كانت المسافة بين باب خور إلى باب  من عدد

الييودية ألفًا ومائة ذراع وبينيما ثمانية عشر برجًا، والمسافة من باب الييودية إلى باب طيرة 
ألفًا ومائتي ذراع وبينيما ثالثة وعشرون برجًا، اما المسافة من باب طيرة إلى باب اسفيج 

وثالثمائة ذراع يتخمميا أربعة وعشرون برجًا، بينما كانت من باب اسفيج إلى باب  كانت ألفاً 
وبيذا يكون طول السور  .(43)خور ألفين وأربع مائة ذراع تنتشر عمييا خمسة وثالثون برجاً 
 المحيط بالمدينة ستة آالف ذراع، أقيم عميو مائة برج لممراقبة.  

، إذ يصف (44)عاٍل سمكو ثمانية أذرع في حين كانت مدينة شيرزور محاطة بسور
القزويني عظمة السور فيقول: ))كانت مدينة ذات سور عريض عال حتى تركض الخيل عمى 

 .(46)أما مدينة ىمذان فكانت محاطة بسور ولو أربعة أبواب من الحديد .(45)سورىا لسعتو((
 رابعًا: ادلباني األخرى: 

من األعمال العمرانية األخرى التي كانت موجودة في مدن اإلقميم ىي الحمامات التي 
كانت عمى مقربة من األسواق التجارية ومن اشيرىا حمامات مدينة الكرج وحمامات مدينة 

فضال عن وجود الحصون في مدن اإلقميم والتي  .(47)اسأوه التي امتازت بظرافتيا ونظافتي
حيث  .(48)وامتازت بيا، واحيانًا كان في كل محمة من المدينة حصنكانت تتوسط المدينة 

كانت مدينة الّري فييا حصن شيير معروف باسم ))الزينبدي(( أو ))الزبيدية((، وقد جعل بعد 
 .(49)م( 891ىـ /  278) ذلك سجنًا، ثم خرب واعيدت عمارتو سنة

لتي يجري فييا الماء، ويعبر اما القناطر فكانت معقودة بحجارة عمى االنير والوديان ا
  .(54)عمييا من مدينة إلى أخرى

فضاًل عن وجود طواحين تدور عمى الماء في مدن اإلقميم، والسيما مدينة أبير، إذ 
كانت االرحاء العائمة تقوم عمى األنيار، وكانت تصنع من الخشب والحديد، وتسمى عربة، 

في كل يوم، حيث كانت  (51)ين وقراً وبكل عربة حجران أو أكثر يطحن كل حجر منيا خمس
 .(52)تغل في السنة مائة ألف ألف درىم مائة حجر

أما المقابر فكانت تنشر حول اسوار المدن عمى مقربة من األبواب تدفن فييا  
 .(53)األموات، لقد اىتم سكان االقميم ببناء المدارس والدور والقصور الفخمة
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ونالحظ ان الفن المعماري في مدن االقميم لم يكن اقل اىمية من حيث الدقة 
والتصميم والروعة عن باقي مناطق الخالفة العباسية سواء أكانت في المغرب ام في المشرق، 
إذ اتسم بالطابع االسالمي بشكل كبير واصبح الصفة التي تغمب عميو الى درجة انو افضى 

 يمة. عمى الصبغة الفارسية القد
    :اخلامتة

أخذت العمارة في الرقي والفخامة، حيث شيدت تطورًا عمرانيًا ممحوظًا، واىتمامًا بالغًا 
بالحركة العمرانية، مما ساعد في ذلك كثرة موارد اإلقميم، ووجود طابع العمارة والفنون 

والجوامع في اإلسالمية التي كانت واضحة في معظم المباني من خطط لممدن، وبناء المساجد 
أرجاء مدن اإلقميم، واألسوار، واألبراج، وبناء القناطر والجسور، التي تميزت بأشكاليا 

 اليندسية ونقوشيا اإلسالمية المتميزة.
 

 

 

 :اهلوامش

 . 17( العاني، دراسات تطبيقية لبعض جوانب التخطيط الحضري واإلقميمي، ص 1)
الب ليم، وىي اإلقميم الرابع، ياقوت الحموي، ابو عبد اهلل ياقوت ( الديمم: جبل سّموا بارضيم، وليس باسم 2)

 .544، ص 2بن عبد اهلل الرومي، معجم البمدان، جـ 
؛ القزويني، 357، ص 2 ؛ ابن حوقل، صورة األرض، جـ115ص  ،( االصطخري، المسالك والممالك3)

 . 341آثار البالد وأخبار العباد، ص 
، ص 2( المفازة: ىي االرض التي ال نبات فييا وال ماء، االرض الصحراء. ابن منظور، لسان العرب، جـ 4)

89  . 
م( بقيادة السمطان طغرلبك، حيث بدأ  1455ىـ /  447( بدأ ىذا العيد بعد دخول السالجقة بغداد سنة )5)

 .125، ص 8الكامل في التاريخ، جـ عيد جديد آخر من عيود التسمط االجنبي عمى العراق، ابن االثير، 
 .221 – 224؛ كي لسترنج: بمدان الخالفة الشرقية، ص 99، ص 2( ياقوت الحموي، معجم البمدان، جـ 6)
 .518، ص 2؛ الطبري، تاريخ الرسل والمموك، جـ 295( البالذري، فتوح البمدان، ص 7)
ن قصبة او مدينة او نير يجمع اسميا. ( الكورة: كل صقع يشمل عمى قرى عدة، وال بد لتمك القرى م8)

 .36، ص 1ياقوت، معجم البمدان، جـ 
 . 32( ينظر معتوق، الحياة العممية في العراق في العصر البوبيي، ص 9)
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، اسماعيل، محمود، تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية، 324 – 323( روم الندو، االسالم والعرب، ص 14)
 .242ص 

 .275 ، محاسنة، محمد، الحضارة اإلسالمية، ص242، ص لحضارة، تاريخ ا( اسماعيل11)
( المشربيات: وىي فارسية االصل، الفتحة أو النافذة التي تسد بستائر شبكية من الخشب. دىمان، محمد 12)

 .84احمد، معجم االلفاظ التاريخية، ص 
؛ ماجد، عبد المنعم، 14، ص 1( حاجي خميفة، مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني، كشف الظنون، جـ 31)

 .258تاريخ الحضارة اإلسالمية، ص 
 .243، ص 2( متز، ادم، الحضارة اإلسالمية، جـ 41)
؛ المقدسي، 374 ، ص2 ، جـ، صورة األرض؛ ابن حوقل119( االصطخري، المسالك والممالك، ص 51)

 .393 – 392احسن التقاسيم، ص 
 .371، ص 2، جـ ( صورة األرض61)
 .274 – 273البمدان، ص ، ( اليعقوبي71)
، ص 2 ؛ متز، الحضارة اإلسالمية، جـ544؛ ابن الفقيو، البمدان، ص 89( اليعقوبي، البمدان، ص 81)

243. 
، خصائص المدينة ؛ ناجي، عبد الجبار249( شمبي، ابو زيد، تاريخ الحضارة اإلسالمية، ص 91)

 .168، ص اإلسالمية
 .254؛ لسترنج، بمدان الخالفة الشرقية، ص 118، ص 3 ، معجم البمدان، جـ( ياقوت24)
، من خمفاء بني (م 785ىـ /  169ت ( محمد بن عبد اهلل المنصور بن محمد بن عمي العباسي )12)

؛ 254 – 253، ص 5، جـ . ابن االثير، الكامل في التاريخت مدة خالفتو عشر سنين وشيراً ، كانالعباس
 .442، ص 7 الذىبي، سير اعالم النبالء، جـ

 .254، لسترنج، بمدان الخالفة الشرقية، ص 118، ص 3، معجم البمدان، جـ ( ياقوت22)
 .531 ( ابن الفقية، البمدان، ص23)
 .363، ص 2، جـ ، صورة األرض( ابن حوقل24)
ىـ  158ت ( وىو الخميفة العباسي الثاني ابو جعفر، عبد اهلل بن محمد بن عمي بن عبد اهلل بن عباس، )25)
 .247(، السيوطي، تاريخ الخمفاء، ص م 775/ 
 .36، ص 1ابو نعيم، تاريخ أصبيان، جـ  (26)
 .434؛ القزويني، آثار البالد، ص 124( االصطخري، المسالك والممالك، ص 27)
، توفي في النصف من ربيع األول د اهلل المنصور، الممقب باليادي( ىو موسى بن محمد الميدي بن عب28)

 .159، ص 14، جـ ، البداية والنيايةم(، ينظر: ابن كثير 786ىـ /  174أو اآلخر سنة )
 .ة لو( لم اقف عمى ترجم29)
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م(، السيوطي،  848ىـ /  193( الرشيد ىارون ابو جعفر بن الميدي محمد بن عبد اهلل المنصور )ت 34)
 .225تاريخ الخمفاء، ص 

؛ لسترنج، بمدان الخالفة 343، ص 4 ؛ ياقوت، معجم البمدان، جـ559، البمدان، ص ( ابن الفقية13)
 .255 – 254الشرقية، ص 

 .281؛ محاسنة، الحضارة اإلسالمية، ص 286، ص ، الحضارة اإلسالمية، عطيةوصي( الق32)
 .281؛ محاسنة، الحضارة اإلسالمية، ص 254( شمبي، تاريخ الحضارة اإلسالمية، ص 33)
؛ ألف الدين، امل متاب، المنابر العراقية 223، ص 2، جـ ( الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع اليجري34)

 .45 حتى نياية العصر العباسي، ص
؛ ابو 368، ص 2؛ ابن حوقل، صورة األرض، جـ 124( ينظر: االصطخري، المسالك والممالك، ص 35)

؛ ياقوت، معجم 394 – 393؛ المقدسي، احسن التقاسيم، ص 178، ص 1، طبقات المحدثين، جـ الشيخ
 .434؛ القزويني، آثار البالد، ص 375، ص 3بمدان، جـ ال
( مترًا مربعًا. ينظر: ىنتس، فالتر، المكايل واالوزان االسالمية، ص 1592( الجريب: مساحتو تساوي )36)

96 . 
 .177، ص 1( طبقات المحدثين، جـ 37)
 .55، ص 1، التدوين في اخبار قزوين، جـ ( القزويني38)
 .393؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 368، ص 2األرض، جـ ( ابن حوقل، صورة 39)
؛ 343، ص 4 ، جـ146، ص 1؛ ياقوت، معجم البمدان، جـ 559( ينظر: ابن الفقيو، البمدان، ص 44)

 .249؛ شمبي، تاريخ الحضارة اإلسالمية، ص 397القزويني، اثار البالد، ص 
؛ الحميري، 378، ص 2 صورة األرض، ج؛ ابن حوقل، 122( االصطخري، المسالك والممالك، ص 41)

 .254، لسترنج، بمدان الخالفة الشرقية، ص 278الروض المعطار، ص 
؛ ابو نعيم، 176 ، ص1 ؛ ابو الشيخ، طبقات المحدثين، جـ164( ابن رستو، االعالق النفيسة، ص 42)

 .238؛ لسترنج، بمدان الخالفة الشرقية، ص 34، ص 1 تاريخ اصبيان، جـ
 .238، لسترنج، بمدان الخالفة الشرقية، ص 164، ص ، االعالق النفيسةستو( ابن ر 43)
 . 375، ص 3( ياقوت، معجم البمدان، جـ 44)
 .398( آثار البالد، ص 45)
؛ المقدسي، 362، ص 2؛ ابن حوقل، صورة األرض، جـ 119( االصطخري، المسالك والممالك، ص 46)

 .392احسن التقاسيم، ص 
، لسترنج، بمدان 393؛ المقدسي، احسن التقاسيم، ص 368، ص 2 ، جـصورة األرض، ( ابن حوقل47)

 .246الخالفة الشرقية، ص 
، السمعاني، 392؛ المقدسي، احسن التقاسيم، ص 368، ص 2( ابن حوقل، صورة األرض، جـ 48)

 .146ص ، 1 ؛ ياقوت، معجم البمدان، جـ41، ص 1 ؛ ابن االثير، المباب، جـ158، ص 1 االنساب، جـ
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 .254؛ لسترنج، بمدان الخالفة الشرقية، ص 118، ص 3، جـ ( ياقوت، معجم البمدان49)
 .299، ص ، تاريخ الحضارة؛ شمبي274 – 273( اليعقوبي، البمدان، ص 54)
 ، ص5. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، جـ بغٍل او حممين أخمًَّة من الفضة ( الوقر: الَحمُل ُيراُد حملُ 51)

289. 
 .348، تاريخ الحضارة، ص ؛ شمبي287( القزويني، آثار البالد، ص 52)
 .254؛ شمبي، تاريخ الحضارة اإلسالمية، ص 387( المصدر نفسو، ص 53)

 

 ادلصادر وادلراجع:

 ( ابن االثير: عز الدين ابو الحسن عمي بن محمد الجزري.1)
 1417دار الكتاب العربي، بيروت، )، 1 الكامل في التاريخ، تحقيق عمر بن عبد السالم تدمري، ط -

 م(. 1997ىـ / 
 المباب في توحيد االنساب، دار صادر، بيروت، )د. ت(. -

 م(. 1992( اسماعيل، محمود، تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية، مكتبة الفالح، الكويت، )2)
حمد جابر عبد العال، ( االصطخري: ابو اسحاق ابراىيم بن محمد الفارسي، المسالك والممالك، تحقيق: م3)

 م(. 1961ىـ /  1381، )القاىرةدار القمم، 
، دار الشؤون الثقافية العامة، 1 ( ألف الدين، امل متاب، المنابر العراقية حتى نياية العصر العباسي، ط4)

 م(. 2448بغداد، )
 م(. 1988)، فتوح البمدان، دار مكتبة اليالل، بيروت، : احمد بن يحيى بن جابر( البالذري5)
( حاجي خميفو، مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني، كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، مكتبة 6)

 م(.  1941المثنى، بغداد، )
، الروض المعطار في خبر االقطار، تحقيق: احسان د اهلل محمد بن عبد اهلل بن منعم( الحميري، ابو عب7)

 م(. 1984)، مؤسسة ناصر لمثقافة، بيروت، 2 عباس، ط
( ابن حوقل: ابو القاسم محمد البغدادي الموصمي، صورة األرض، دار صادر أفست ليدن، بيروت، 8)
 م(. 1938)
، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1 ، طفاظ التاريخية في العصر الممموكي( دىمان، محمد احمد، معجم االل9)
 م(. 1994ىـ /  1414)
د بن عثمان، سير اعالم النبالء، تحقيق: شعيب االرناؤوط ( الذىبي، شمس الدين محمد بن احم14)

 م(.  1985ىـ /  1445، مؤسسة الرسالة، بيروت، )3 ومجموعة اخرى، ط
 م(. 1892( ابن رستو، احمد بن عمر، االعالق النفيسة، دار صادر، بيروت، )11)
 م(. 1977يين، بيروت، )( روم الندو، االسالم والعرب، ترجمة: منير البعمبكي، دار العمم لممال12)
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بن يحيى المعممي  ، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي، االنساب، تحقيق: عبد الرحمن( السمعاني13)
 م(. 1962ىـ /  1382، مجمس دارة المعارف العثمانية، حيدر اباد، )1 ، طاليماني واخرون

فاء، تحقيق: الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي ( السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر، تاريخ الخم14)
 ، )د. ت(.، بيروتوالشيخ محمد العثماني، دار االرقم

، مطبعة االستقالل الكبرى، القاىرة، 3 ( شمبي، ابو زيد، تاريخ الحضارة اإلسالمية والفكر االسالمي، ط51)
 م(. 1964ىـ /  1383)
( ابو الشيخ االصبياني، عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان، طبقات المحدثين باصبيان والواردين 16)

 1992ىـ /  1412، مؤسسة الرسالة، بيروت، )2 عمييا، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البموشي، ط
 م(. 

، دار 1 اريخ الطبري(، ط، تاريخ الرسل والمموك )المعروف بتو جعفر محمد بن جرير( الطبري: اب17)
 ىـ(. 1447الكتب العممية، بيروت، )

، دار 1 ( العاني: محمد جاسم محمد، دراسات تطبيقية لبعض جوانب التخطيط الحضري واإلقميمي، ط18)
    .م( 2449ىـ /  1434صفا، عمان، االردن، )

، عالم 1 يوسف اليادي، ط ( ابن الفقيو، ابو عبد اهلل احمد بن محمد بن اسحاق، البمدان، تحقيق:19)
 م(. 1996ىـ / 1416الكتب، بيروت، )

ىـ /  1419( القزويني، زكريا بن محمد بن محمود، أثار البالد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، )24)
 م(.  1998

 م(.   1985( القوصي، عطية، الحضارة اإلسالمية، دار الثقافة العربية، القاىرة، )12)
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