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 :الممخص
تناكؿ البحث تاريخ  مدينة إيذج بعد فتحيا عمى ايدم العرب المسممكف 

ـ, كدكرىا في احداث ّٖٔ/ىػُٕبقيادة النعماف بف مقرف المزني سنة 
التاريخ العربي االسالمي في العصر العباسي بعد اف اصبحت عاصمة 

لرستاف الكبرل المستقمة كالتي استمرت الى الربع االكؿ مف سياسية ألمارة 
القرف التاسع اليجرم, كتـ التطرؽ الى ابرز المظاىر الحضارية لممدينة 
التي شيدت حركة كاسعة كتطكرا في المجاؿ الفكرم كالتعميمي مف خالؿ 
تأسيس المدارس, رافقو ازدىار اقتصادم بسبب تكفر )راس الماؿ, 

 عات( كانشاء دار لسؾ الدراىـ الفضية في المدينة.االسكاؽ, الصنا
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Abstract: 

Abstract :  aydhij, one of the seven cities of Al-Ahwaz 

that was conquered in a year17h at the hands of the 

Muslim Arabs under the leadership of Al-Numan bin 

Muqrin Al-Muzni, had an important role in the events of 

Islamic history in the medieval era, especially in the 

Abbasid era, in the military and political events. Its 

participation in the sixth century AH became the 

political capital of the independent Greater Lorestan 

Emirate It continued until the first quarter of the ninth 

century AH, during which the city witnessed a wide 

urban movement and development in the intellectual and 

educational field, as well as its economic prosperity due 

to three factors (capital, markets, industries. 
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 المقدمة
ـ حتى سقكطيا ّٖٔ /ىػُٕيعد تاريخ مدينة إيذج منذ الفتح العربي االسالمي عاـ 

ـ مف االىمية بمكاف فيي مف المدف ُِّْ/ىػِٕٖكعاصمة سياسية عمى يد التيمكرييف عاـ 
نالت اىتماـ المؤرخيف في كتاباتيـ التاريخية الميمة في تاريخ الدكلة العربية االسالمية كالتي 

بسبب مشاركتيا في احداث تاريخية ميمة في التاريخ االسالمي فقد اقترف اسميا بالخميفة 
العباسي الميدم الذم كلد فييا فضال عف مساندتيا الخالفة العباسية في قتاؿ حركة الزنج 

ؼ الخالفة العباسية بيا كالقضاء عمييا كاعتبارىا عاصمة سياسية ألمارة لرستاف بعد اعترا
كالتي منحت حكاميا لقب اتابؾ كخمع كمنشكر, كاتخاذىا مركزا لسؾ العممة الفضية حممت 

 اسماء الحكاـ كاالمراء كالقابيـ مف البكييييف كاتابكة لرستاف كىي معمكمات تاريخية ميمة.
يا ييدؼ البحث الى التعريؼ بيذه المدينة بمراحميا المختمفة فالي جانب اىميت

السياسية كعاصمة مستقمة لمدة ثالثة قركف فأف معالميا الحضارية كحياتيا الفكرية كالعممية 
( مدرسة تكفرت فييا ْْكانت تستحؽ البحث كالدراسة فأيذج كحدىا كانت تحتكم عمى)

مظاىر االىتماـ بطمبة العمـ مف مستمزمات المعيشة كالسكف كىي امكر نفخر بيا في الحضارة 
سالمية يجب الكشؼ عنيا, فضال عف اىميتيا كمركز مالي لسؾ الدراىـ الفضية العربية اال
 االسالمية. 

يتمحكر البحث  حكؿ أىمية ىذه المدينة كاىتماـ المؤرخيف في تدكيف اخبارىا كالدكر 
 الذم شكمتو ىذه المدينة بمراحميا المختمفة كالذم حكل نقاط ميمة تستحؽ الدراسة.

 جغرافية المدينة:
 ع والتضاريس:الموق
: الذاؿ معجمة مفتكحة كجيـ, ككرة كبمد بيف خكزستاف كأصبياف, كىى أجٌؿ مدف  ًإٍيذىجي

 ٖٓ, تقع عمى الطريؽ الرسمي الرابط بأصبياف كيسمى طريؽ ايذج كطكلو (ِ)االحكاز (ُ)ككرة
 . (ّ)فرسخ

مج كتضاريس المدينة جبمية شاىقة تمتد لمسافات طكيمة متصمة مع بعضيا, يقع بيا ث
كصفت بانيا مدينة عجيبة فرجة البقعة بسيطة المكاف  (ْ)كثير يحمؿ إلى األىكاز كالنكاحي
كليس بجميع خكزستاف جباؿ كال رماؿ إال شيء يسير,  (ٓ)متاخمة لمجبؿ المتصؿ بأصبياف
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يتاخـ نكاحي تستر كجنديسابكر كبناحية إيذج كأصبياف كالباقي مف خكزستاف كأنو أرض 
يذج كثيرة الزالزؿ (ٕ)كالغالب عمى مناخيا ىكاء الجبؿ (ٔ)العراؽ  .(ٖ)كا 

تحتكم مدينة ايذج عمى معالـ حضارية كاثارية, ابرزىا قنطرة إيذج كالتي تنسب إلى  
ـٌ أردشير الممؾ الفارسي ) ـ(, كىي مف عجائب الدنيا مبنية عمى كاد يابس ُِْ–ِِٔخٌرزاذ أ

ار فإنو حينئذ يصير بحرا عٌجاجا كفتحو عمى كجو ال ماء فيو إال في أكاف المدكد مف األمط
األرض أكثر مف ألؼ ذراع كعمقو مائة كخمسكف ذراعا كفتح أسفمو في قراره نحك العشرة 
أذرع, ابتدئ بعمؿ ىذه القنطرة مف أسفميا إلى أف بمغ بيا كجو األرض بالرصاص كالحديد 

خبث الحديد كصٌب عميو كمما عال البناء ضاؽ كجعؿ بيف كجيو كجنب الكادم حشك مف 
الرصاص المذاب حتى صار بينو كبيف كجو األرض نحك أربعيف ذراعا فعقدت القنطرة عميو 
فيي عمى كجو األرض كحشي ما بينيا كبيف جنبي الكادم بالرصاص المصٌمب بنحاتة 
النحاس, كىذه القنطرة طاؽ كاحد عجيب الصنعة محكـ العمؿ... فمـ تزؿ عمى ذلؾ دىرا حتى 

ما انيدـ منيا كعقدىا أبك عبد اهلل محمد بف أحمد القٌمي المعركؼ بالشيخ كزير الحسف  أعاد
بف بكيو فإنو جمع الصٌناع الميندسيف كاستفرغ الجيد كالكسع في أمرىا, فكاف الرجاؿ يحٌطكف 
إلييا بالٌزبؿ بالبكرة كالحباؿ فإذا استقركا عمى األساس أذابكا الرصاص كالحديد كصبكه عمى 

ارة كلـ يمكنو عقد الطاؽ إال بعد سنيف فيقاؿ إنو لزمو عمى ذلؾ سكل أجرة الفعمة فإف الحج
أكثرىـ كانكا مسخريف مف الٌرساتيؽ التي بيف إيذج كأصبياف ثالثمائة ألؼ دينار كخمسكف ألؼ 

 .(ٗ)دينار كفي مشاىدتيا كالنظر إلييا عبرة ألكلي األلباب
-ٖٕٔ/ىػُّٗ-َُٕالخميفة ىاركف الرشيد)كبيا بيت نار قديـ كاف يكقد إلى أياـ 

, كىناؾ بحيرة فـ االبكاب كىك صكر مف الماء ام مجمع أنيار ككٌؿ ماء دائر (َُ)ـ(َٖٖ
يسٌمى صكرا بفتح الصاد إذا كقع فيو إنساف أك داٌبة ال يزاؿ يدكر حتى يمكت ثـ يقذفو إلى 

العجيبة ألف الذم يقع فيو الشط مف غير أف يغيب في الماء أك يركبو المكج كىذا مف األمكر 
 .(ُُ)ال يرسب فيو كال يعمك ماؤه عميو

كفييا شبكة مكاصالت مف الطرؽ البرية التي شقت بطريقة ىندسية كسط الجباؿ  
كصفت بانيا عجيبة اظيرت مدل التطكر العمراني لممدينة, كقد كصفيا ابف بطكطة الذم 
سمؾ تمؾ الطرؽ بقكلو" كقد نحتت الطرؽ في الصخكر كالحجارة كسٌكيت ككسعت بحيث 
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باؿ مسيرة سبعة عشر في عرض عشرة كىي شاىقة تصعدىا الدكاب بأحماليا, كطكؿ ىذه الج
 .(ُِ)مٌتصؿ بعضيا ببعض تشٌقيا االنيار كشجرىا البٌمكط"

 فتح المدينة:
اختار الخميفة عمر رضي اهلل عنو رجال مف العراؽ لفتكح االحكاز كاشار الطبرم الى 

بف مقرف المزني الذم  (ُْ)فكاف النعماف (ُّ)أشيركا عمي بو كاجعمكه عراقيا" "قكؿ الخميفة عمر 
ألكليف أمرىـ رجال ليككنف ألكؿ األسنة إذا لقييا  كصفو الخميفة عمر رضي اهلل عنو بقكلو"

يذج,  (ُٓ)غدا" ككاف النعماف يكمئذ بالبصرة معو قكاد مف أىؿ الككفة, فافتتحكا راميرمز كا 
ـ فسر إلى كأعانكىـ عمى تستر كجندم سابكر كالسكس فكتب إليو عمر إني قد كليتؾ حربي

الفيرزاف كمف تجمع إليو مف األعاجـ مف أىؿ فارس كغيرىـ, كاستنصركا المَّو كأكثركا مف قكؿ 
انتصر فييا العرب  (ُٕ)فالتقى الطرفاف في مكضع عرؼ بأربؾ (ُٔ)ال حكؿ كال قكة إال باهلل

نزليا كىصعد الى  , المسممكف كاستكمؿ النعماف عمميات الفتح كسار الى رىامىييٍرميزى كى ًإيذجى
ـى ًبيىا , كىرجع ًإلىى رىامىييٍرميزى فىأىقىا مىى ًإيذجى ٍيًو عى كى كاستمرت فتكحات المسمميف في  (ُٖ)فصالحو ًتيرى

ـ كبدا يفتح رستاقا رستاقا كاالعاجـ ّٖٔ/ىػُٕاالحكاز مع كالية ابي مكسى االشعرم سنة 
ف ايذج عمى الصمح , لـ يحافظ سكا(ُٗ)ـّْٔ/ىػ ِّتيرب الى اف فتح االقميـ بأكممو سنة 

ـ, قاؿ الطبرم " أىفَّ ْٔٔ/ىػِٔالذم عقدكه مع المسمميف فقد ثاركا كاعمنكا تمردىـ في سنة 
فىًة عيٍثمىافى " كا ًفي السَّنىًة الثَّاًلثىًة ًمٍف ًخالى أىٍىؿى ًإيذىجى كىاأٍلىٍكرىاًد كىفىري
فتكجو الييا كالي البصرة  (َِ)
 .(ُِ)عبداهلل بف عمار بف عامر بف كريز الذم فتح أيذج بعد قتاؿ شديد

 الجانب السياسي:
شيدت مدينة ايذج احداثا تاريخية ميمة كال سيما ما جرم في العراؽ في العصر 

 ـ عندما شارؾ أحمدّٖٖ /ىػَِٕفي سنة  (ِِ)َالعباسي فقد شارؾ اىميا في قتاؿ حركة الزنج
بف دينار عامؿ إيذج كنكاحييا مف ككر األحكاز في جمع كثير مف الفرساف كالرجالة في حممة 
التطكع التي دعت الييا الخالفة العباسية لقتاؿ صاحب الزنج فكاف يباشر الحرب بنفسو 

كالبكيييف  (ِْ), كشيدت ايذج حالة الصراع بيف الجيؿ(ِّ)كأصحابو إلى أف قتؿ صاحب الزنج
ـ بعد استيالء عمي بف بكيو عمى فارس فسارت قكات مرداكيج بف زيار ّّٗ/ ىػ ِِّسنة  

كاحتمت ايذج تمييدا لمسيطرة عمى االحكاز كسد الطريؽ عمى البكيييف كمنعيـ مف الكصكؿ 
, كفي القرف السادس اليجرم ظيرت مدينة ايذج عمى مسرح االحداث السياسية (ِٓ)الى بغداد
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اكممكؾ  (ِٕ)الكبرل اك اتابكة ممكؾ الجباؿ(ِٔ)بكية لرستافباتخاذىا عاصمة ألمارة عرفت باتا
كلككنيا اصبحت عاصمة السمطاف السياسية فقد عرفت)بماؿ االمير( الذم يمقب  (ِٖ)الفضمكيف

 . (ِٗ)باتابؾ "كىي سمة لكؿ مف يمي ىذه البالد مف ممؾ"
يعكد اصكؿ حكاـ ىذه االتابكية الى ابك الحسف فضمكم الذم قاد في حدكد سنة 

ـ ىجرة قبائؿ الككرد مف جبؿ السماؽ في بالد الشاـ كاستقرت في لرستاف بعد َُُٔ/ىػََٓ
 .(َّ)عبكرىا ميافارقيف كاذربيجاف

ـ َُِٔ/ىػَّٔكاف اكؿ ظيكر لحكاـ ايذج عمى مسرح االحداث السياسية عاـ 
كالتعريؼ بيـ في المصادر التاريخية عند ىركب جماؿ الديف قشتمر كىك مممكؾ الخميفة 

ـ( الى ابي طاىر صاحب جباؿ لرستاف فقد ُِِٓ-ُُٕٗ/ىػِِٔ-ٕٓٓلناصر لديف اهلل )ا
( في رمضاف ُلُرْستَانَ  َوَصاِحبِ  اْلَخِميَفةِ  ِذْكُر اْلَحْرِب َبْيَن َعْسَكرِ ذكر ابف االثير تحت عنكاف)

ـ "عندما سار عسكر الخميفة مف خكزستاف مع مممككو سنجر...الى َُِٔ /ىػَّٔمف سنة 
لرستاف كصاحبيا يعرؼ ابي طاىر...فقاتمكا اىميا كعادك منيزميف كسبب ذلؾ اف  جباؿ

مممككا لمخميفة الناصر لديف اهلل اسمو قشتمر مف اكابر مماليكو كاف قد فارؽ الخدمة لتقصير 
راه مف الكزير نصير الديف العمكم الرازم كاجتاز بخكزستاف كاخذ منيا ما امكنو كلحؽ بابي 

وابي طاىر ىذا ىو محمد بن , (ُّ)اف فاكرمو كعظمو كزكجو ابنتو..."طاىر صاحب لرست
, كدخؿ في خدمة اتابكة (ِّ)حكـ لمدة اربع كثالثيف سنةعمي بن ابي الحسن بن فضموية 

كأحد امرائيا كبسبب مكاقفو كخدماتو فقد منح لقب داغ اتابؾ ام اشارة االتابكة كىي  (ّّ)فارس
باالستيالء عمى اراضي لرستاف في كسمح لو  شارة فخرية لـ تكف رسمية

, ككاف (ّٓ), ثـ بدا يستقؿ تدريجيا عف سمطة اتابكة فارس كخمع التبعية(ّْ)ـُُْٖ/ىػّْٓسنة
ـ, َُِٔ /ىػَّٔابي طاىر قد زكج ابنتو لمممكؾ الخميفة قشتمر فمما مات ابي طاىر سنة 

العباسية كصمت كدخؿ في صراع مع الخالفة  (ّٔ)تكلى قشتمر حكـ الكالية كاطاعو سكانيا
الى حد االقتتاؿ كايده اىؿ لرستاف كاطاعكه, عندما بعث الخميفة الناصر لديف اهلل إلى سنجر 
صاحب خكزستاف يأمره بجمع العساكر كالمسير لقتاؿ قشتمر, كقد تجمع اىؿ لرستاف حكؿ 

شىٍمًس قشتمر كىزمكا عسكر سنجر كىارسؿ قشتمر بعد انتصاره  ًإلىى صاحب فىاًرسى اٍبًف دىٍكالى   كى
اًحًب أىٍصبىيىافى كىىىمىذىافى كىالرَّمِّ يعرفيما الحاؿ كيقكؿ انني ال قكة لي بعسكر  , صى الدِّيًف ًإيٍدًغٍمشى
الخميفة كربما اضيؼ الييـ عساكر اخرل مف بغداد كعادكا الى حربي كحينئذ ال اقدر بيـ 
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باه الى ما طمب فقكل كطمب النجدة كخكفيما مف عسكر الخميفة اف ممؾ تمؾ الجباؿ فأجا
ـ عندما عاد َُِٕ /ىػَْٔ, بقي قشتمر يحكـ لرستاف الى عاـ (ّٕ)جنانو كاستمر عمى حالو 

 .(ّٖ)الى بغداد بعد عفك الخميفة عنو
-604االتابك نصرت الدين محمود ىزار اسب بن ابي طاىر)تكلى الحكـ 

باالستقالؿ كما كيعد المؤسس الحقيقي ليذه االتابكة كقد تمتع  م(1228-1207/ىـ626
بعد حصكلو عمى اعتراؼ رسمي  (ّٗ)اشار ياقكت الحمكم  بقكلو" سمطانيا يقكـ بنفسو"

بسمطتو مف الخالفة العباسية في عيد الخميفة الناصر لديف اهلل الذم استقبؿ تكمو بف ىزار 
, فاصدر الخميفة امرا (َْ)اسب مبعكث ابيو الى بالط العباسييف لنقؿ فركض الطاعة كالكالء

كبذلؾ  (ُْ)باالعتراؼ الرسمي باالتابكية كمنح ىزاراسب لقب اتابؾ كخمع كىدايا بمكجب منشكر
 .(ِْ)اصبح لقب االتابؾ رسمي بعد اف كاف فخريا لحكاـ االمارة, فعرفت باالتابكية اليزاراسبية

اف ىذا االعتراؼ اعطى ىزار اسب إمكانية تكسيع رقعة بالده باتجاه اصفياف  
كـ( كدخؿ في صراع مع اتابكة فارس حكؿ قمعة منجشت جنكب ِْسخ )لمسافة اربع فرا

 .(ّْ)غرب ايذج
كاف ليزار اسب عالقات كدية مع الخكارزميف فقد زكج ابنتو لمسمطاف غياث الديف بف 

ككاف ليذه المصاىرة اثرىا في الكقكؼ الى جانب خكارزمشاه  (ْْ)السمطاف محمد الخكارزمي
ـ ذكر الجكيني اف السمطاف محمد َُِِ/ىػُٕٔفي قتاؿ المغكؿ, ففي احدث سنة 

الخكارزمي اتجو نحك قمعة قزكيف كبعث الى ممؾ لمكر ىزار اسب لمتشاكر حكؿ كيفية 
التصدم لممغكؿ فأشار نصرة الديف ىزار اسب بخطة عسكرية قائمة عمى التمركز بيف لكر 

عدة لتجنيد مائة كفارس في جبؿ تنؾ تكك كىك جبؿ حصيف ككالية غنية كخصبة كاتخاذىا قا
الؼ فارس لمحاربة المغكؿ اال اف خطتو ىذه لـ تمقى قبكؿ السمطاف فعاد الى االتابؾ لرستاف 

, شيد عصره ازدىار حضاريا كعمرانيا ادل الى نزكح قبائؿ كردية كعربية (ْٓ)كتفرؽ الجيش
 (ْٔ)الى ىذه االتابكة

كسار  م(1248-1228/ىـ646-626عماد الدين بيموان  )بعد كفاتو خمفو كلده 
-ِّٔعمى نيج ابيو في سياستو الكدية مع الخالفة العباسية في عيد الخميفة المستنصر باهلل)

ـ ُِِٖىػ /ِٔٔـ( كعد مف اتباعيا المخمصيف ففي صمح خالط عاـ ُِْْ-ُِِٔ/ىػِْٔ
كمنيا "...  اشترط الخميفة عمى جالؿ الديف منكبرتي اف ال يتعرض التباعو, قاؿ ابف خمدكف
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سعد الديف الحاجب برسالة الخميفة الى السمطاف بالخطبة في أعماليا كاف ال يتعرض كصكؿ 
لمظفر الديف كككبركف صاحب اربؿ كال صاحب المكصؿ كال لشياب الديف سميماف شاه ممؾ 
كال لعماد الديف بيمكاف بف ىراست ممؾ الجباؿ كيعدىـ في أكلياء الديكاف فامتثؿ مراسمو كبعث 

ـٌ إال بطاعة ممؾ الجباؿ عماد الديف نائب العراؽ شرؼ  الديف عمى بأٌف ممؾ العراؽ ال يت
بيمكاف كممؾ سميماف شاه فبعث الييما السمطاف مف الطفيما حتى كانت طاعتيما اختيارا 

, ثـ تكلى (ْٖ)الذم حكـ عاميف كنصؼ فقط نصرت الدين كمجة, خمفة شقيقة (ْٕ)منيما  ..."
( الذم اغضب الخالفة العباسية م1258-1248/ـ ى656-646تكمو )الحكـ بعده شقيقيـ 

كاتابكة  (ْٗ)بسبب  حمالتو العسكرية عمى اتباعيا مف االمارات المجاكرة في لكرستاف الصغرل
مقاتؿ  ََٓفارس كدخؿ معيـ في صراع عسكرم حيث ارسؿ االتابؾ سعد حممة مؤلفة مف 

بائؿ شكالف مف لرستاف كانتيت بقيادة جماؿ الديف عمر لقتاؿ تكمة بسبب قياـ االخير بطرد ق
المعركة بيزيمة السمغرييف كمقتؿ جماؿ الديف عمر كتصدل تكمة بعد ذلؾ لثالث حمالت 

 /ىػٔٓٔ -َٗٔاالمر الذم دفع الخميفة المستعصـ باهلل ) (َٓ)عسكرية لمسمغريف كىزميـ
اسب ـ( الى ارساؿ حممة عسكرية انطمقت مف االحكاز بقيادة بياء الديف كرشُِٖٓ -ُُِِ

ابف عز الديف رابع ممكؾ لرستاف الصغرل كعماد الديف يكنس احد امراء الخميفة فأنزلت 
اليزيمة بتكمة كتـ اسر شقيقة كتمكف تكمة مف بعد ذلؾ مف تجميع صفكفو كمياجمة قكات 

 .(ُٓ)الخالفة كقتؿ عماد الديف يكنس كاسر بياء الديف كتمت مبادلتو بأخية كاطمؽ سراحيما
قؼ العدائي تجاه الخالفة اثره في تحالؼ تكمة مع المغكؿ في ىجكميـ يبدك اف لممك  

ـ ُِٕٓ/ىػٓٓٔعمى بغداد الذيف قدمكا الى فارس كاستكلكا عمى كثير مف اراضي لرستاف عاـ 
كيتمكقا  -فزحؼ معيـ نحك احتالؿ بغداد كادخمو ىكالكك في فرقة كيتك قابكس (ِٓ)طكعا ككرىا
ندـ عمى تحالفو مع المغكؿ في احتالؿ بغداد كال سيما بعد قتؿ , كيبدك اف تكمو (ّٓ)العسكرية 

الخميفة المستعصـ باهلل كافراد اسرتو كالمذابح التي جرت في بغداد فقرر العكدة الى مقر حكمة 
ايذج كترؾ القكات المغكلية االمر الذم اغضب ىكالكك فامر بالقبض عمية كارسؿ قائده كيتك 

قمعة منجشت كتحصف بيا كبعد كساطات امنو ىكالكك كارسؿ  يكغا العتقالو فيرب تكمة الى
, (ْٓ)ىػٔٓٔخاتمو اليو فصحبو الى تبريز كقتمو ىناؾ في الخامس عشر مف ذم القعدة سنة 

شمس الدين الب بعد استيالء المغكؿ عمى اراضي الخالفة  صدر امر مف ىالكك بتعيف 
خمسة عشر عاما, لـ تشيد خالليا  شقيؽ تكمة اتابكا عمى لرستاف كاستمر حكمة لمدة ارغون
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-672يوسف شاه ), خمفو في الحكـ كلده (ٓٓ)ام احداث سياسية كعسكرية تذكر
الذم نشأ في البالط المغكلي كحصؿ عمى مرسـك بتعينو اتابؾ  م(1289-1273/ىـ688

كبقي في البالط المغكلي مع مائتي فارس كعيف نائبا عنو  ٕٓكلقبو بيادر (ٔٓ)مف قبؿ اباقا خاف
مدينة فيركزاف تبعد سبعة  -كاقطعو عدد مف المقاطعات) ككة كيمكية (ٖٓ)ي حكـ االتابكةف

, كتزكج مف بنت صاحب الديكاف المغكلي شمس الديف (ٗٓ)كمبايكاف( -فراسخ مف اصفياف
, ثـ عاد االتابؾ يكسؼ الى عاصمتو ايذج كبقي فييا الى اف مات سنة (َٔ)الجكيني
كاف شخصية  م(1295-1289/ىـ695-688فراسياب) ا, خمفة في الحكـ ابنة (ُٔ)قٖٖٔ

طامحة لالستقالؿ عف سمطة المغكؿ كنتيجة ذلؾ قاـ بسمسمة مف االجراءات إلعالف استقاللو 
ـ امتنع عف دفع االمكاؿ لممغكؿ كقتؿ الرسكؿ ُُِٗ/ىػَٗٔعاـ  (ِٔ)فبعد كفاة ارغكف خاف

كقاـ بياجمة شحنة المغكؿ المتمركزة في اصفياف بقيادة  (ّٔ)المكمؼ بتحصيؿ تمؾ االمكاؿ
ـ, قدـ األمير ُُِٗىػ/َٗٔبايدك, قاؿ الجكيني " ففي الثامف مف جمادم االكلي مف عاـ 

إالدك مف خراساف كالعراؽ كاخبر اف المكر قد تمردكا كاستكلكا عمى اصفياف كقتمكا بايدك شحنة 
ؿ الذيف كانكا يقيمكف في تمؾ النكاحي كشتتكا اصفياف كجماعة اخريف كداىمكا جيكش المغك 

, كارسؿ كالتو الى ىمذاف كفارس (ْٔ)شمميـ ككانت اخبار فتنتيـ كاضطراباتيـ تصؿ تباعا"
كجعؿ الخطبة باسمو لتأكيد استقاللو كقاـ بياجمة القكات المغكلية في قمعة كرىكد بكاشاف 

صرفات افراسياب فارسؿ حممة عسكرية استاء مف ت (ٔٔ), كبالمقابؿ االليخاف كيخاتك(ٓٔ)كاسرىـ
بقيادة طكلدام يداجي التي ىزمت افراسياب ففر الى قمعة منجشت ثـ لجا الى معسكر كيخاتك 

كعادت العالقات بيف الطرفيف كدية كترؾ اخكه احمد في معسكر  (ٕٔ)لطمب عفكه فعفى عنو
الذم اكاله  (ٖٔ)خافاالليخاف كعاد الى مقر حكمو. كاستمرت العالقات كدية في عيد غازاف 
ـ امر ُِٓٗ/ىػٓٗٔالثقة بعد تقديـ افراسياب فركض الطاعة كلمقاء بو في ىمذاف, كفي عاـ 

غازاف بالقبض عمى افراسياب كقتمو بعد تقديـ تقرير حكؿ سمككو العدائي كسكء سيرتو مع 
-695نصرت الدين احمد ), تكلى بعده اخيو (ٗٔ)الرعية مف قبؿ كالي فارس ىرقداؽ

ـ( ككاف احمد ذك ميكؿ مغكلية ألنو قضى مدة مف الزمف في بالط ُِّٗ-ُِٓٗ/ىـ730
المغكؿ فعمؿ عمى نشر الثقافة المغكلية في لرستاف بعد تسممو االتابكة, كعيف ابنة عماد الديف 

, بذؿ نصرت الديف احمد جيكدا في اعمار االتابكة بسبب (َٕ)نائبا لو كخسركشاه قائدا لجيشة
في عيد اخيو افراسياب  فاىتـ بالبناء كالعمراف ككاف محبا لمعمماء كعرؼ الخراب التي لحقيا 
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 -730يوسف شاه الثاني ) االتابكعنة انشاء المدارس كالزكايا, تكلى الحكـ بعده ابنو 
, كلـ تشيد (ُٕ)ثـ ابنو افراسياب الثاني ثـ خمفة عدد مف االتابكة م(,1339-1329/ىـ740

تذكر, ظيرت عالمات الضعؼ فييا بعد حدكث صراعات مدة حكميـ ام احداث سياسية 
داخمية ككاف اخر االتابكة الذيف حكمكا يدعى غياث الديف بف كاكس الذم انيـز اماـ قكات 

 .(ّٕ)ـُِّْ/ىػِٕٖبف شاىرخ التيمكرم كانقرض حكـ ىذه االسرة سنة  (ِٕ)ميرزا ابراىيـ
 الجانب االقتصادي

ؿ ساعدت في ازدىاره كسعة نشاطو فالمزارع اعتمد اقتصاد المدينة عمى جممة عكام 
كاالراضي في مدينة ايذج  تكافرت فييا مقكمات النيكض الزراعي مف التربة السكداء الخصبة 
كالمياه الكفيرة مما جعميا تكصؼ بسكاد العراؽ" مدينة ذات سكاد نزه جدا" كالطريقة المتبعة في 

اما  (ْٕ)السماء" كمزارعيـ عمى األمطار " السقي اما الديمي اك ما يسمى العذم اك ما سقتو 
الذم يكثر  (75)اشير المزركعات فكاف البطيخ كىك كثير كاشجار الفاكية كقصب السكر

ككاف سكر ايذج شكؿ مكردا في خراج  (ٕٔ)زراعتو في مزارع المدينة كتصنع منو الفانيذ
 االحكاز الداخؿ ضمف الميزانية العامة لمدكلة العربية االسالمية .

امتيف سكاف المدينة حرؼ اقتصادية ميمة, ابرزىا صناعة السكر التي كفرت فرص 
كاحتفظ  (ٕٕ)عمؿ لسكاف مدينة ايذج الذيف كصفكا بانيـ " أحذؽ األمة في إيجاد أنكاع السكر" 

مزارعييا بمعاصر لعصر قصب السكر الذم يفضؿ حالكتو عمى مثيمو مما ينتج في االحكاز 
كفانيذىا يعمؿ  ٖٕسائر قصب سكر األىكاز أربعة في كؿ عشرة""كمائية قصب سكرىا عمى 

 ككجد في غرفة بعض الخانات التي بطريؽ أصبياف: (َٖ)كالسنجرم (ٕٗ)عمؿ المكراني 
 قٌبح السالككف في طمب الرزؽ, عمى إيذج إلى أصبياف

 (ُٖ)ليت مف زارىا فعاد إلييا ... قد رماه اإللو بالخذالف
فت بالكثيرة كلخصكصية ديباجيا كحسف صناعتو كىناؾ صناعة النسيج التي كص 

كالكانو الجميمة فقد جعؿ نسج ديباج الكعبة مف خصكصية ىذه المدينة, قاؿ ابف الجكزم" 
ًكٍسكىةى قىبىاًطيٍّ " , كى تىٍيًف: ًكٍسكىةى ًديبىاجو كىانىًت اٍلكىٍعبىةي تيٍكسىى ًفي كيؿِّ سىنىةو ًكٍسكى
, فضال عف تكافر (ِٖ)

 ّٖلـ تحدد المصادر انكاعيا كاكتفت بالقكؿ " كبيا معادف كثيرة" الثركة المعدنية
العجيبة كالصناعة النفيسة  ىذا الثراء االقتصادم مف األمكاؿ الجٌمة كالتجارات

جعؿ مف ايذج محطة تجارية كسكؽ عالمية كىذا ما لمسناه في كصؼ البمدانييف  (ْٖ)عندىـ
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, "األمكاؿ الكثيرة (ٖٓ)لممدينة بقكليـ" كبيا متاجر كصنائع كأمكاؿ كأسكاؽ نافقة بما جمب إلييا"
فنشطت حركة التجارة كاصبحت اسكاقيا اماكف لتصريؼ البضائع الكاردة  (ٖٔ)كالضياع النفيسة"
 (ٕٖ)كما اشار االدريسي "كأسكاؽ نافقة مما جمب إليو"لممدينة ايضا 

كضربت النقكد في مدينة ايذج التي غدت مف مراكز سؾ العممة الفضية في العصر 
االسالمي الكسيط, كصمتنا بعض النقكد التي سكت في دارىا يعكد تاريخ سكيا الى الحكـ 

ذه المدينة عاـ اذ سؾ دراىـ باسمو في ى ٖٖالبكييي كتحديدا نقكد احمد بف بكيو
 (ٖٗ)ممـ , كنقشت عمى الدرىـ المعمكمات االتية: ٖ,ِٓغـ كقطره ْ,ِـ, كزنو ْٓٗ/قّّْ

 وجو الدرىم                                       ظير الدرىم          
 :     ال الو اال اهلل كحده ال شريؾ لوالمتن:         هلل                           المتن
 محمد رسكؿ اهلل                                       عمي بف بكيو        

 :  بسـ اهلل ضرب ىذا الدرىـ بايذج اولى حاشيةالمستكفي باهلل                          
 احمد بف بكيو                                 سنة اربع كثمثيف كثالثمائة         

 :   هلل االمر مف قبؿ كمف بعد ثانية حاشية                                       
 :                                              كيكمئذ يفرح المؤمنكف بنصر اهللحاشية 

 محمد رسكؿ اهلل ارسمو باليدل كديف الحؽ 
 ليظيره عمى الديف كمو كلك كره المشرككف.

نقكد فضية لحكاـ اتابكة لرستاف كعثر عمى نقكد االتابؾ ىزارسب يعكد ككذلؾ ضربت 
غـ ْ,ُٓـ, كاكزانيا مختمفة )درىـ كزنو ُُِٔ-ُُِٓ/قُِٔ,ُّٔتاريخ ضربيا لالعكاـ 

غـ كقطره ّ,ُٔسـ, اما االخر كزنو ٖ,ِغـ كقطره ُٕسـ, كىناؾ درىـ  كزنو ُ,ّكقطره 
محمكد, ممؾ المعظـ الناصر الديف  سـ( كحممت القابو,) ممؾ االميف نصرة الديفّ

 .(ُٗ), الى جانب اسـ الخميفة العباسي الناصر لديف اهلل (َٗ)محمكد(
 مقدار خراج ايذج:

فتحت ايذج عنكة بعد قتاؿ  فعكممت معاممة ارض السكاد اذ تركت االرض بيد اىميا 
كاز كبيا ناس نقال عف شكيس العدكم " أتينا األى يدفعكف عنيا ضريبة الخراج, قاؿ البالذرم

مفى الزط كاألساكرة فقاتمناىـ قتاال شديدا فظفرنا بيـ فأصبنا سبيا كثيرا اقتسمناىـ, فكتب إلينا 
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عيمىر أنو ال طاقة لكـ بعمارة األرض فخمكا ما في أيديكـ مفى السبي كاجعمكا عمييـ الخراج 
مىى منزلة أىؿ الذمة" كزاد " (ِٗ)فرددنا السبي كلـ نممكيـ"  .(ّٗ)فأقرىـ عى

كعدت ايذج مف فتكحات اىؿ الككفة فقد طالبكا الخميفة عمر رضي اهلل عنو باف تككف 
الفارسي بشير, كىذا  (ٓٗ), كيفتتح خراج ايذج قبؿ الٌنكركز(ْٗ)ليـ فيئا بسبب عجز خراجيـ

, لـ نحصؿ عمى ركايات تبيف مقدار (ٔٗ)الرسـ أيضا مخالؼ لرسـك الخراج في سائر الدنيا
ى المدينة فالقكائـ الخراجية ذكرت خراج ككرة االىكاز بشكؿ جمعي الخراج المفركض عم

كمقداره كاف ثالثيف ألؼ ألؼ درىـ في العصر الساساني ككانكا يقسطكف عمييا خمسيف ألؼ 
ـ, عمؿ تقدير لمقدار الجباية ٖٕٔ/قَُٕ, كفي العصر العباسي كتحديدا سنة (ٕٗ)ألؼ درىـ

د مف قبؿ أبي الكزير الكاتب  كعرضو عمى يحيى بف مف االقاليـ لخزانة بيت الماؿ في بغدا
ـ( ككاف مقدار خراج االحكاز ٖٕٔ-ٖٕٓ/قَُٕ-ُٗٔخالد البرمكي في خالفة اليادم) 

, كفي القرف الرابع (ٖٗ)خمسة كعشركف ألؼ ألؼ درىـ كمف صنكؼ السٌكر ثالثمائة ألؼ رطؿ
يب كالتكسط مف الكرؽ مقدار خراج ككر االحكاز عمى التقر  (ٗٗ)اليجرم ذكر ابف خرداذبة

ثمانية عشر الؼ الؼ درىـ, كعندما زارىا ابف بطكطة في القرف الثامف اليجرم كاف خراجيا 
يقسـ الى ثالثة اقساـ, ثمث لنفقة الزكايا كالمدارس, كالثمث منو لمرٌتب العساكر, كالثمث 

 . (ََُ)في كٌؿ سنة لالتابؾ لنفقتو كنفقة عيالو كعبيده كخٌدامو كيبعث منو ىدٌية لممؾ العراؽ 
 الجانب التعميمي والفكري:

فكانكا عمى درجة عالية مف االىتماـ بالمدارس  اىتم امراء ايذج بالجانب التعميمي
 َْٔكتعميرىا كدعـ العمماء فقد كاف اتابؾ احمد رجال محبا لمعمـ كالعمماء بنى في عيده 

في العاصمة ايذج كحدىا, كاكقؼ اكقاؼ جميمة عمى تمؾ المدارس كالتي  ْْمدرسة منيا 
الى ذلؾ بقكلو " فإذا كصؿ المسافر كانت بمثابة زكايا يمجأ الييا المسافر كاشار ابف بطكطة 

إلى مدرسة منيا أكتى بما يكفيو مف الطعاـ كالعمؼ لداٌبتو سكاء طمب ذلؾ أك لـ يطمبو, فإف 
عادتيـ أف يأتي خادـ المدرسة فيعٌد مف نزؿ بيا مف الناس كيعطي كٌؿ كاحد منيـ قرصيف مف 

كقد ناؿ اىتماـ سالطيف ايذج , (َُُ)الخبز كلحما كحمكاء كجمعيو مف اكقاؼ السمطاف عمييا "
بالمدارس اعجاب ابف بطكطة بقكلو" كسافرنا في بالد ىذا السمطاف عشرة أياـ في جباؿ 
شامخة كفي كؿ ليمة ننزؿ بمدرسة فييا الطعاـ فمنيا ما ىك في العمارة كمنيا ما ال عمارة 

 نة ايذج فيي:في مدي المدارس اشير. اما (َُِ)حكلو كلكف يجمب إلييا جميع ما تحتاج اليو"
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 َُّمدرسة الدينكرم تقع كسط ايذج -
مدرسة ىالفيجاف كىك مكضع عمى اربعة امياؿ مف ايذج كىي مدرسة  -

عظيمة يشقيا نير كبداخميا مسجد تقاـ فيو الجمعة كبخارجيا حماـ كيحؼ بيا بستاف عظيـ 
 (َُْ)كبيا طعاـ لمكارد كالصادر

 َُٓتابكة مدرسة السالطيف سميت بذلؾ الف فييا قبكر امراء اال -
 َُٔمدرسة كريك الٌرخ كىي آخر بالد ىذا الممؾ -

 ومن الوظائف االدارية في مدارس ايذج: 
ناظر المدارس: كىك المشرؼ عمى كؿ المدارس في ايذج كىي كظيفة جميمة  -

كصاحبيا معظـ لدل السمطاف " كالسمطاف يعٌظمو كيقصد زيارتو, ككذلؾ أرباب الدكلة ككبراء 
ككاف ناظر المدارس عندما زار ابف بطكطة ايذج العالـ  َُٕكعشٌيا"الحضرة يزكركنو غدكا 
 (َُٖ)الكرع نكر الديف الكرماني

رئيس الفقياء: كيطمؽ عميو لقب مكالنا, قدـ ابف بطكطة كصفا لو بقكلو  " ثـ  -
جاء فقيو كبير ىك رئيس فقياء تمؾ البالد فقاؿ لي السمطاف ىذا مكالنا فضيؿ, كالفقيو ببالد 

 .(َُٗ)ا إنما يخاطب بمكالنا كبذلؾ يدعكه السمطاف كسكاه"األعاجـ كٌمي
ازدىرت الحياة الفكرية والعممية في مدينة إيذج فكتب التراجم والطبقات ترجمت 

 لعناوين شخصيات من مدينة إيذج برزت في مجاالت عدة ابرزىا: 
 القضاء: ومن اشيرىم -
لقاضي َأُبو عمي بن محمد بن أبي الفيم, أبو القاسم التنوخي, نسبو لي ا -ُ

قدـ بغداد في حداثتو  القاسم عمي ْبن المحسن ْبن عمي ْبن ُمَحمَّد ْبن َأِبي الفيم التنوخي,
فتفقو بيا عمى مذىب أبي حنيفة, كسمع مف البغكم كغيره, ككاف يعرؼ الكالـ ًفي األصكؿ 

, كأحكاميا معرفة ثاقبة, كيقكؿ الشعر الجيد, ك  لو ديكاف عمى مذاىب المعتزلة, كيعرؼ النجـك
مجمكع  ككلي القضاء باألىكاز كسائر ككرىا, كتقمد قضاء إيذج كجند حمص مف قبؿ الخميفة 

, مات بالبصرة ًفي يكـ الثالثاء لسبع خمكف (َُُ)ـ(ْٕٗ - ُّٗ /ىػّْٔ - َُّالمطيع لمَّو)
, كلو تصانيؼ في األدب منيا: كتاب في (ُُُ)ـّٓٗ/ قِّْمف شير ربيع األكؿ سنة 

ي عمـ القكافي, ككاف بصيرا بعمـ النجكـ قرأه عمى البتٌاني المنجـ صاحب العركض ككتاب ف
 , (ُُِ)الزيج



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)ُُٗ ) 
 

, نزؿ المحسن بن عمي بن محمد بن أبي الفيم أبو عمي التنوخي القاضي -ِ
بغداد فأقاـ بيا, كحدث, ككاف سماعو صحيحا, ككاف أديبا شاعرا إخباريا كأكؿ سماعو 

كاله المطيع لمَّو القضاء بعسكر مكـر كأيذج  الحديث في سنة ثالث كثالثيف كثالثمائة,
كراميرمز كتقمد بعد ذلؾ أعماال كثيرة في نكاح مختمفة, كتكفي ببغداد ليمة االثنيف لخمس بقيف 

 .(ُُّ)ـْٗٗ/ قّْٖمف المحـر سنة 
ابن المبان: عبد اهلل ْبن محمد بن عبد الرحمن, أبو عبد اهلل اإلصبياني  -ّ

أكعية العمـ, كمف أىؿ الديف كالفضؿ سمع بأصبياف أبا بكر ابف ,  أحد المعروف بابن المبان
المقرئ كببغداد المخمص كبمكة أبا الحسف بف فراس كدرس فقو الشافعي عمي أبي حامد 
األسفراييني ككلي قضاء إيذج ككاف يسكف درب اآلجر في نير طابؽ كيصمى بالناس التراكيح 

رمضاف لـ أضع جنبي في ىذا الشير ليال  ثـ يقؼ بعدىا مصميا إلى الفجر, كقاؿ في آخر
كحدث ببغداد, كلو كتب كثيرة مصنفة, مات بأصبياف في جمادل اآلخرة مف  (ُُْ)كال نيارا
 .(ُُٓ)ـَُْٓ /قْْٔسنة 

عمي بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن البيمول, أبو الحسن التنوخي  -ْ
كالمغة كاألخبار , حافظا لمقرآف كتفقو عمى مذىب أبي حنيفة, كقرأ مف النحك القاضي

كاألشعار, كقاؿ الشعر كتقمد القضاء باألنبار كىيت مف قبؿ أبيو ثـ كلي مف قبؿ الخميفة 
ـ( سنة سبع كعشريف القضاء بطريؽ خراساف, ثـ َْٗ-َُٗ/ ىػِّٗ -ِٕٗالراضي بالمَّو)

د قمد في سنة إحدل كأربعيف, كىك يكمئذ يتكلى قضاء القضاة باألنبار كىيت كأضاؼ إلييما بع
مدة الككفة, ثـ أقره عمى ذلؾ أبك العباس بف أبي الشكارب لما كلي قضاء القضاة مدة, ثـ 
يذج مدة, تكفي ًفي ربيع  , كا  صرفو, ثـ لما كلي عمر بف أكثـ قضاء القضاة قمده عسكر مكـر

 .(ُُٔ)ـ ٓٔٗ/ قّْٓاألكؿ  مف 
  (117)القاضي أبو الحسن عمي بن عمر ابن موسى الرازي قاضي إيذج -

 ومن اشيرىم الفقو:
النَّسىًفٌي عىالمىة الدٍُّنيىا أىبيك البركات ذكره  الفقيو عبد اهلل بن َأْحمد بن َمْحُمود -ُ 

احب التصانيؼ المفيدة ًفي اٍلًفٍقو  ريف صى اًفظ عبد اٍلقىاًدر ًفي طبقاتو فىقىاؿى أحد الزىاد اٍلميتىأىخِّ اٍلحى
ٍنظيكمى  لو اٍلكىاًفي ًفي شرح كىاأٍليصيكؿ لىوي المستصفي ًفي شرح اٍلمى لو شرح النافع سىمَّاهي بالمنافع كى ة كى

لو اٍلعيٍمدىة ًفي  كؿ اٍلًفٍقو كى لو اٍلمنىار ًفي أصي لو كنز الدقائؽ كى الكافي كالكافى تصنيفو أىٍيضا كى
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ميعىة مف شير ربيع األكؿ سنة  كؿ الٌديف, تكٌفي لىٍيمىة اٍلجي دفف ًببىمىًدًه َُُّ/ قَُٕأصي ـ كى
  (ُُٖ)إيذج

 المحدثون:
حدث عف محمد بف محمد  أحمد بن الحسين بن ما بيرام أبو عبد اهلل اإليذجي. -2

بف مرزكؽ, كالجراح بف مخمد, كعمي بف الحسيف الدرىمي, كمحمد بف يزيد األسفاطي, كعبد 
سحاؽ بف زياد القطاف, كغيرىـ. كعنو: أبك القاسـ الطبراني كأكثر عنو في  القدكس العطار, كا 

" بإيذج. قاؿ الييثمي في إسناد حديث مف طريقو: رجالو ثقات. قاؿ األلباني:  " معاجمو
اإليذجي أكرده السمعاني في " األنساب " كلـ يذكر فيو جرحا كال تعديال, كلعؿ تكثيؽ الييثمي 
لو إلكثار الطبراني عنو, فقد ركل عنو ما يقارب عشريف حديثا, كقد صرح بيذه القاعدة 

الطبراني أحمد لـ أعرفو, كالظاىر أنو ثقة, ألنو أكثر عنو, كقد ذكره الييثمي فقاؿ: شيخ 
 .   (ُُٗ)المزم في أكثر مف ترجمة

: ىذه النسبة إلى فرزؾ, كىك  أبى محمد يحيى بن محمد ابن الحسن الُفرَزكى -3
اسـ لجد أبى محمد اإليذجي الفرزكى, مف أىؿ إيذج, يركل عف ابف مردؾ األىكازم, ركل 

 .(َُِ)عنو أبك بكر محمد بف إبراىيـ ابف المقرئ األصبياني
ركل عف أبي بكر أحمد  أبو القاسم الحسين بن أحمد بن الحسن اإليذجي,  -ْ

عنو ابنو أبك العباس, كأحمد بف أبي حميد اإليذجي بف محمد بف العباس األسفاطي, ركل 
شيخ ثقة, يركم عف أبي ضمرة المدني كيكسؼ بف العرؼ كالفرج بف عباد الكاسطي, ركل 
عنو جعفر ابف أحمد بف فارس, قالو أبك أحمد العساؿ, كأحمد ابف بيراـ اإليذجي حدث عف 

مد الطبراني, كأبك العباس أحمد إسحاؽ بف زياد العطار, ركل عنو أبك القاسـ سميماف بف أح
بف الحسيف اإليذجي ركل عف أبيو كغيره, ركل عنو أبك عمٌي الحسف بف أحمد بف الحسف 

 (ُُِ)الحٌداد
ايذج كالمنتسب الييا كالتي تكلت منصب ميـ  ومن الشخصيات التي انجبتيا مدينة

 -ُٖٓالثالث)في تاريخ الدكلة العربية االسالمية ىك شخصية الميدم الخميفة العباسي 
ق, قاؿ الجيشيارل " لما غمب عبد اهلل بف ُِٕـ( اٌلذم كلد بايذج سنة ٖٕٓ -ٕٕٓ/ ىػُٗٔ

معاكية بف عبد اهلل بف جعفر بف أبى طالب في أياـ مركاف عمى أصبياف كبعض بالد فارس 
كمف بنى  -رضكاف اهلل عمييـ -كبعض األىكاز كفد اليو الياشميكف أجمعكف مف بنى عمى
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كقاؿ ابف  (ُِِ)غيرىـ فاستعاف بيـ في أعمالو كقمد أبا جعفر المنصكر ككرة ايذج"العباس ك 
كىك أبك عبد اهلل محمد بف ابى  (ُِّ)الكازركني كلد الميدم بإيذج في سنة سبع كعشريف كمائة

جعفر المنصكر عبد اهلل بف محمد بف عمى بف عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب الياشمي 
ى بنت منصكر الحميرية كاستخمؼ يكـ مات المنصكر بمكة كقاـ بأمر اإليذجي, امو أـ مكس

, قاؿ الذىبي (ُِْ)بيعتو الربيع بف يكنس كبكيع بيعة العامة كذلؾ في سنة ثماف كخمسيف كمائة
" كاف جكادا ممدحا معطاء محببا الى الرعية قصابا في الزنادقة باحثا عنيـ مميح الشكؿ ... 

دم اخذ في رد المظالـ فاخرج اكثر الذخائر ففرقيا كبر اىمو لما حصمت الخزائف في يد المي
كمكاليو فقيؿ فرؽ ازيد مف مائة الؼ الؼ كقيؿ انو اثني عميو بالشجاعة فقاؿ لـ ال اككف 
شجاعا كما خفت احدا اال اهلل تعالى ... كقيؿ كاف كثير التكلية كالعزؿ بغير كبير سبب 

جكف كزاد في المسجد الحراـ كزخرفو ... تممؾ عشر كيباشر االمكر بنفسو كاطمؽ خمقا مف الس
ق ُٗٔ, مات بماسبذاف في المحـر سنة  ُِٓسنيف كشيرا كنصؼ كعاش ثالثا كاربعيف سنة"

 .(ُِٔ)ـ ٖٕٓ/
 الخاتمة                             

مدينة ايذج مف المدف التاريخية التي اقترف اسميا بأحداث ميمة في التاريخ  -ُ
العباسي فقد ساندت الخالفة في قتاؿ الخارجيف عنيا كقياميا بنشاط  االسالمي في العصر

سياسي ميـ في القرف السادس اليجرم عندما اصبحت حاضرة امارة لرستاف الكبرل استمرت 
 الى الربع االكؿ مف القرف التاسع اليجرم ,

شيدت المدينة نشاطا اقتصاديا متنكعا مف خالؿ تنكع مكاردىا فزراعة  -ِ
 سيما الصناعية منيا ادل الى تكفير فرص عمؿ كال سيما بصناعة السكر الذم المحاصيؿ كال

يمثؿ ابرز صادراتيا فضال عف صناعة النسيج كتحكليا الى سكؽ مالي كبير باتخاذ دار لسؾ 
 النقكد.

كاف لممدينة نشاط فكرم متميز اذ نشطت الحركة العممية مف خالؿ االىتماـ  -ّ
ييا فبرز عمماء كثر في مجاالت مختمفة دكنت اسمائيـ في ببناء المدارس ككقؼ االكقاؼ عم

كتب التراجـ كالطبقات كال سيما في عيد امارة لرستاف الكبرل عندما اشتير بعض حكاميا في 
 االىتماـ بالعمماء كانشاء المدارس مما انعكس عمى ازدىار الحياة الفكرية في البالد.
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 (1ممحق رقم )
 كبرىاسماء حكام اتابكة لرستان ال

 مدة الحكـ االسـ ت مدة الحكـ االسـ ت
-... ابك طاىر محمد ُ

 قَّٔ
يكسؼ شاه الثاني بف  َُ

 نصرة الديف احمد
َّٕ-
 قَْٕ

محمكدىزارسب بف ابي  ِ
 طاىر

َْٔ-
 قِٔٔ

افراسياب الثاني بف نصرة  ُُ
 الديف احمد

َْٕ-
 قٕٔٓ

عماد الديف بيمكاف بف  ّ
 ىزارسب

ِٔٔ-
 قْٔٔ

سميماف شاه نكر الكرد بف  ُِ
 بف احمد

ٕٓٔ-
 قٕٕٓ

نصرت الديف كمجة بف  ْ
 ىزارسب

ْٔٔ-
 قْٗٔ

بشنؾ بف سمغرشاه بف  ُّ
 احمد

ٕٕٓ-
 قِٕٗ

-ْٗٔ تكمة بف ىزارسب ٓ
 قٔٓٔ

-ِٕٗ بير احمد بف بشنؾ ُْ
 قٖٕٗ

شمس الديف الب ارغكف  ٔ
 بف ىزارسب

ٔٓٔ-
 قِٕٔ

 قَِٖ-... ابك سعيد بف بير احمد ُٓ

-ِٕٔ ارغكفيكسؼ شاه بف الب  ٕ
 قٖٖٔ

-َِٖ شاه حسيف بف ابي سعيد ُٔ
 قِٕٖ

-ٖٖٔ افراسياب بف يكسؼ شاه ٖ
 قٓٗٔ

غياث الديف كاكس بف  ُٕ
 ىكشنؾ

 قِٕٖ

نصرة الديف احمد بف  ٗ
 يكسؼ

ٔٗٓ-
 قَّٕ
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  ىكامش البحث
 

                                                 
, دار ِىػ(, معجـ البمداف, طِٔٔياقكت الحمكم, شياب الذيف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل)ت  (ُ)

ىػ(, آثار البالد ِٖٔالقزكيني, زكريا بف محمد بف محمكد )ت: ؛ِٖٖ, صُـ,جُٓٗٗ -صادر, بيركت 
 .َِّبيركت, ص –كأخبار العباد , دار صادر 

يذج كعسكر مكـر كتستر كجنديسابكر كسكس كسٌرؽ  (ِ) مدف االحكاز ىي )سكؽ األىكاز كراميرمز كا 
ق(,المسالؾ كالممالؾ, دار َِٖكنيرتيرل كمناذر(,)ابف خرداذبو, ابي القاسـ عبيد اهلل بف عبداهلل )تكفي بعد

ىػ(, مسالؾ ّْٔ؛االصطخرم, أبك اسحاؽ إبراىيـ بف محمد  المعركؼ بالكرخي )ت ِْصادر, بيركت, ص
 .ِٔالممالؾ , الييئة العامة لقصكر الثقافة, القاىرة, ص

 .ُٕٗاالصطخرم, مسالؾ الممالؾ, ص  (ّ)
دار  -ىػ(, احسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ, ليدفّٖٓالمقدسي البشارم, أبك عبد اهلل محمد بف أحمد )ت (ْ)

 .ُْْـ, ص ُُٗٗ-صادر, بيركت
ىػ(, الركض المعطار في خبر األقطار, تحقيؽ إحساف عباس , ََٗمنعـ )ت الحميرم, محمد بف عبد ال (ٓ)

 .  ّٓـ, صَُٖٗ –بيركت 
 .ّٔاالصطخرم, مسالؾ الممالؾ, ص (ٔ)
 .ٓٔـ, ف, ص (ٕ)
 ,َِّ؛ القزكيني, آثار البالد, ص ِٖٖ, صُياقكت الحمكم, معجـ البمداف,ج  (ٖ)
 َّّ؛ القزكيني, آثار البالد, ص َْٔ, صْياقكت الحمكم, معجـ البمداف ,ج (ٗ)
 .ِٖٖ, صُياقكت الحمكم, معجـ البمداف ,ج (َُ)
 .ِٖٖ, صُياقكت الحمكم, معجـ البمداف ,ج (ُُ)
ىػ(, رحمة ابف بطكطة )تحفة النظار ٕٕٗمحمد بف عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ المكاتي الطنجي, )ت  (ُِ)

, دار الكتب العممية, ْاألمصار كعجائب األسفار(, شرحو ككتب ىكامشو طالؿ حرب, طفي غرائب 
 َُِـ, صََِٕ-بيركت

 -, دار التراث, بيركت ِىػ(, تاريخ األمـ كالممكؾ, طَُّالطبرم, محمد بف جرير بف يزيد بف كثير )ت (ُّ)
 .ُِٔ, صْىػ,جُّٕٖ

كنيتو ابك حكيـ كيقاؿ ابك عمرك المزني لو صحبة مف النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ , استشيد  (ُْ)
كيىو, ق ,)ُِبنياكند كىك امير الجيش سنة  أحمد بف عمي بف محمد بف إبراىيـ, أبك بكر )ت  ابف مىٍنجي

 (.ِّٗ, صِق,جَُْٕ-ىػ(, رجاؿ صحيح مسمـ, تحقيؽ عبد اهلل الميثي, دار المعرفة , بيركتِْٖ
 . ُِٔ, صْالطبرم, تاريخ الرسؿ كالممكؾ,ج (ُٓ)
 .ُِٔ, صْـ, ف, ج (ُٔ)
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مف نكاحي األحكاز  ذات قرل كمزارع كعنده قنطرة مشيكرة, فتحيا المسممكف عاـ سبعة عشر في خالفة  (ُٕ)

أمير المؤمنيف عمر ابف الخطاب, رضي اهلل عنو, قبؿ نياكند, ككاف أمير جيش المسمميف النعماف بف مقٌرف 
 المزني, كقد قاؿ في ذلؾ:

 كاؾ كأربؾعكت فارس, كاليـك حاـ أكاره ... بمحتفؿ بيف الد
 فال غرك إاٌل حيف كٌلكا كأدركت ... جمكعيـ خيؿ الرئيس ابف أرمؾ

 (.ُّٕ,صُ,) ياقكت الحمكم, معجـ البمداف,جكأفمتيف اليرمزاف مكابال, ... بو ندب مف ظاىر المكف أعتؾ
ىػ(, الكامؿ في التاريخ, تحقيؽ عمر عبد َّٔابف االثير, أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد )ت (ُٖ)

 .ّٖٔ, صِـ, جُٕٗٗ-لبناف –السالـ تدمر, دار الكتاب العربي, بيركت 
 -بيركت -ىػ(, فتكح البمداف, دار كمكتبة اليالؿِٕٗالبالذرم, ابك الحسف احمد بف يحيى بف جابر)ت(ُٗ)

 .ِٓٔ, صْ؛ الطبرم, تاريخ الرسؿ كالممكؾ, جّٗٔ-ّٕٔـ, ص ُٖٖٗ
لجكزم, جماؿ الذيف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف ؛ كذلؾ ابف آِٔ, صْتاريخ الرسؿ كالممكؾ,ج(َِ)

ىػ(, المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ, تحقيؽ محمد عبد القادر عطا, مصطفى عبد القادر, ٕٗٓمحمد )ت
 .ْ, صٓـ,جُِٗٗ -دار الكتب العممية, بيركت 

 .ُّٕ, فتكح البمداف, ص البالذرم(ُِ)
بصاحب الزنج, كلد كنشأ في " كرزنيف " إحدل قرل الرٌم. كظير ىك عمي بف محمد الكرزنيني , الممقب (ِِ)

ىػ ككاف يرل رأم األزارقة, كتتابعت لقتالو الجيكش كنزؿ البطائح,  ِٓٓفي أياـ الميتدم بالمَّو العباسي سنة 
كامتمؾ األحكاز كأغار عمى كاسط, كجعؿ مقامو في قصر اتخذه بالمختارة, ظفر بو المكفؽ بالمَّو في أياـ 

, ٗق.)ينظر التفاصيؿ لدل, الطبرم, تاريخ الرسؿ كالممكؾ,جَِٕلمعتمد, فقتمو كبعث برأسو إلى بغداد سنة ا
 (َُْص

 . ْٓٔ, صٗينظر التفاصيؿ لدل, الطبرم, تاريخ الرسؿ كالممكؾ,ج(ِّ)
نما ىي نسبة الىً جيالفي بالكسر اسـ لبالد كثيرة مف كراء بالد طبرستاف, كليس في جيالف مدينة كبيرة إ (ِْ)

 , قرل في مركج بيف جباؿ, ينسب إلييا جيالنٌي كجيمٌي, كالعجـ يقكلكف كيالف,) ياقكت الحمكم, معجـ البمداف
 (َُِ, صِج
ىػ(, ُِْمسككية, أبك عمي أحمد بف محمد بف يعقكب )ت؛ ِِ, صٕالكامؿ في التاريخ ,ج  ابف االثير,(ِٓ)

 . ِّٗ, صٓـ, جَََِ -ي, سركش, طيرافتجارب األمـ كتعاقب اليمـ, تحقيؽ أبك القاسـ إمام
بالضـ ثـ السككف: ككرة كاسعة بيف خكزستاف كأصبياف معدكدة في عمؿ خكزستاف, كالمُّرُّ أيضا جيؿ (ِٔ)

يسكنكف ىذا المكضع, كىك بمد خصيب الغالب عميو الجباؿ ككاف مف خكزستاف إال أنو أفرد في أعماؿ الجبؿ 
ًنيعى  التصالو بيا, كًزٍستىافى )ابف االثير, الكامؿ,جكىًىيى ًجبىاؿه مى ؛ ياقكت ِْٗ, ص َُةه بىٍيفى فىاًرسى كىأىٍصبىيىافى كىخي

؛ زامباكر, معجـ االنساب كاالسرات الحاكمة في التاريخ االسالمي, ِٓ, صٓالحمكم, معجـ البمداف, ج
 (.ِّٓترجمة زكي محمد حسف كاخركف, دار الرائد العربي, بيركت, ص
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ىػ(, ديكاف َٖٖ؛ابف خمدكف, عبد الرحمف بف محمد بف محمد,)ت ِْٗ, صَُمؿ,جابف االثير, الكا(ِٕ)

, ِالمبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف األكبر, تحقيؽ خميؿ شحادة, ط
 . ُُٔ, صٓـ, جُٖٖٗ -دار الفكر, بيركت 

بالد الشاـ الى لرستاف ,) البدليسي,شرؼ نسبة الى جدىـ ابي الحسف فضمكم الذم تراس ىجرتيـ مف  (ِٖ)
-ق(, شرفنامة , ترجمة محمد عمي ىكني, مراجعة يحيى الخشاب, دار الزمافَُُِالديف شرؼ خاف)ت

 (.ُٕ-َٕ, صُالت, ج
 .َُِرحمة ابف بطكطة , ص ابف بطكطة, (ِٗ)
ياـ الدكلة ؛إقباؿ,عباس, تاريخ المغكؿ منذ حممة جنكيزخاف حتى قَٕ, صُالبدليسي, شرفنامة,ج(َّ)

 .ّّْـ, صَََِ-التيمكرية, ترجمة عبد الكىاب عمكب, المجمع الثقافي, ابكظبي
 .ِْٗ, صَُالكامؿ, ج (ُّ)
 .ّّْإقباؿ, تاريخ المغكؿ, ص (ِّ)
ق تكلى الحكـ فييا ّْٓتنسب الى سمغر احد قكاد التركماف في عيد السالجقة , نشأة في فارس سنة  (ّّ)

الخضرم بؾ, محمد, محاضرات في تاريخ االمـ ق,)ٖٔٔيد المغكؿ سنة  تسعة اتابكة ككانت نيايتيا عمى
 (.ْٖٓـ,صَُٕٗ-االسالمية) الدكلة العباسية(, المكتبة التجارية الكبرل, مصر

 .ُٕالبدليسي, شرفنامة, ص (ّْ)
 .ِٕـ, ف, ص (ّٓ)
 .ِْٗ, صَُابف االثير, الكامؿ, ج (ّٔ)
 .َِٓ, صَُـ, ف, ج (ّٕ)
 .ِٔٔ, صَُـ, ف, ج (ّٖ)
 .ِٖٖ, صُياقكت الحمكم, معجـ البمداف, ج (ّٗ)
ق(, تاريخ كزيدة, انتشارات امير َٕٓحمد اهلل مستكفي, ابف ابي بكر بف حمد بف نصر القزكيني, )ت(َْ)

 . ٗٗٔـ, صُُٔٗ-كبير, طيراف
 .ٗٗٔـ, ف, ص (ُْ)
 .ْٗٓالخضرم بؾ, محاضرات في تاريخ االمـ االسالمية, ص (ِْ)
-تاريخ الدكؿ كاالمارات الكردية, ترجمة محمد عمي عكني,بغداد ؛زكي, محمد اميف,ٖٗٔـ, ف, ص(ّْ)

 .ُٗٓ, صََِٔ
 .َُٔ؛ زكي, تاريخ الدكؿ, صّْْإقباؿ, تاريخ المغكؿ, ص (ْْ)
ق(, تاريخ جيانكشارم, ترجمة محمد التكنجي, دار ُٖٔعالء الديف عطا ممؾ بف بياء الديف محمد)ت (ْٓ)

؛ كذلؾ البناكتى,ابك سميماف داكد بف ابي الفضؿ ِّ-ِِص, ِـ,جُٖٓٗ -المالح لمطباعة كالنشر, سكريا
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ق( , ركضة اكلي االلباب في معرفة التكاريخ كاالنساب المشيكر بتاريخ البناكتى, ترجمة َّٕمحمد )ت
 .َْٕـ, صََِٕ-محمكد عبد الكريـ عمي, القاىرة

 .ّٕ, صُ؛ البدليسي, شرفنامة, جٖٗٔحمد اهلل مستكفي, تاريخ كزيدة, ص (ْٔ)
 .ُُٔ, صٓتاريخ, ج (ْٕ)
 .ّْْإقباؿ, تاريخ المغكؿ, ص (ْٖ)
كتشمؿ اراضي خـر اباد كاالراضي الكاقعة خمؼ الجبؿ, شيدت قياـ امارة عرفت بأمارة المر الصغرل اك (ْٗ)

 (.ُّٕاالمارة الخكرشيدية,) ينظر: البدليسي, شرفنامة, ص
يراف بعد االسالـ مف بداية الدكلة ؛ إقباؿ, عباس, تاريخ إََحمد اهلل مستكفي, تاريخ كزيدة, ص(َٓ)

ق(, ترجمة محمد عالء الديف منصكر, دار الثقافة ُِّْ-َِٓالطاىرية حتى نياية الدكلة القاجارية)
 .ْٔـ, صُٖٗٗ-كالتكزيع كالنشر, القاىرة

 .ُِٔ؛ زكي, تاريخ الدكؿ, صََٕحمد اهلل مستكفي, تاريخ كزيدة, ص (ُٓ)
ق(, جامع التكاريخ, ترجمة محمد صادؽ نشأت ُٖٕالدكلة ابي الخير )تاليمذاني, رشيد الديف بف عماد (ِٓ)

؛ حمد اهلل مستكفي, تاريخ كزيده, ِٖٓ,صُ,جِـ, مجمدَُٔٗكاخركف, دار احياء الكتب العربية,
 .ََٕص

 .ّٕالبدليسي, شرفنامة, ص (ّٓ)
؛ ْٔٓايراف, ص؛ إقباؿ, تاريخ ْٕ؛ البدليسي, شرفنامة, صَُٕحمد اهلل مستكفي, تاريخ كزيدة, ص(ْٓ)

 .ّْٓإقباؿ, تاريخ المغكؿ, ص
 .ُّٔ؛ زكي , تاريخ الكرد, صّْٓ؛ إقباؿ, تاريخ المغكؿ, صْٔٓإقباؿ, تاريخ ايراف, ص (ٓٓ)
احب اٍلعرىاؽ كالجزيرة كخراساف كأذربيجاف مىاتى بنكاحي ىمذاف   (ٔٓ) ييقىاؿ أباقا بف ىكالكك ممؾ التتار كىصى أبغا كى

لو نىٍحك خمسيفَٖٔسنة  الكافي  ىػ(,ْٕٔديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل )تصالح الالصفدم, سنة, ) ق كى
 (.ُُٗ, صٔـ,جَََِ -بالكفيات, تحقيؽ أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى , دار إحياء التراث, بيركت

يذكر الشيرازم انو حصؿ عمى ىذا لمقب النو انقذ اباقاخاف عندما خرج الى جيالف فخرجت عميو قكه  ٕٓ
بح معادية كانت مختبئو كحاصرتو كسقط مف عمى حصانو في غضكف ذلؾ كصؿ اليو يكسؼ شاه كانقذه فاص

تاريخ كصاؼ  ق(,َّٕشرؼ الديف عبداهلل بف فضؿ اهلل) تكفي في حدكد لو مكانو بسبب ىذه التضحية, )
 .ُُٔق, صُّْٔ -الحضرة, تحرير عبد المحمد ايتي, انتشارات بنياد فرىنؾ, ايراف

 .ْٕ, صُ؛ البدليسي, شرفنامة, جَِٕحمد اهلل مستكفي, تاريخ كزيدة, ص (ٖٓ)
 .ْٕ, صُ؛ البدليسي, شرفنامة, جَِٕحمد اهلل مستكفي, تاريخ كزيدة, ص (ٗٓ)
خاف كذىب الى اصفياف فتدخؿ االتابؾ يكسؼ كجمب لو امانا كبشره كاف الجكيني قد فارؽ خدمة ارغكف  (َٔ)

اف ارغكف قد عفى عنو كنقؿ لو كالـ ارغكف بقكلو اذا بادر الصاحب بالخدمة فسكؼ اكرمو فجمبو مف 
اصفياف الى المعسكر السمطاني اال اف ارغكف قد نكث بكعده كامر بإعدامو في مدينة اىر باذربيجاف في 
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؛ ُْٕ؛ البناكتى, ركضة اكلى االلباب, صْٖ, صَِ) الصفدم, الكافي, جق,ّٖٔشعباف مف سنة 
ىػ(, تاريخ اإلسالـ ككفيات ْٖٕالذىبي, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز )ت 

, ُٓـ, جُّٗٗ -, دار الكتاب العربي, بيركتِالمشاىير كاألعالـ, تحقيؽ: عمر عبد السالـ التدمرم, ط
 (.ُٖص

؛ إقباؿ, تاريخ ايراف, ْٕ, صُ؛ البدليسي, شرفنامة, جَِٕحمد اهلل مستكفي, تاريخ كزيدة, ص(ُٔ)
 .ّْٔ؛ إقباؿ, تاريخ المغكؿ, صْٕٓص
احب اٍلعرىاؽ كخراساف جمس عمى تخت اٍلممؾ بعد قتؿ عٌمو  ِٔ أرغكف بف أبغا بف ىكالكك ممؾ التتار كىصى

كىافى كزيره سعد الدكل يحكـ ًفي دكلتو تحكمان زىاًئدا, مات اٍلممؾ أىٍحمد كى ة قد استكلى عمى عقمو يصٌرفو كىيؼى أىرىادى كى
 (.ِِٕ,صٖق,)الصفدم, الكافي,جَٗٔسنة 

 .ُُٔالشيرازم, تاريخ كصاؼ الحضرة, ص   ّٔ
 .ُْٔ,صِتاريخ جيانكشارم, ج  (ْٔ)
؛ البدليسي, َْٕص؛ حمد اهلل مستكفي, تاريخ كزيدة, ُْٔ,صِالجكيني, تاريخ جيانكشارم, ج (ٓٔ)

 .ٕٓ, صُشرفنامة, ج
ؾ أرغكف اٍبف أىًخيو ابغا سنة تسعيف كًستًمائىة, كمالت  (ٔٔ) كيخاتك اٍبف ىكالكك ممؾ التتار تسمطف بعد ىىالى

ممؾ اٍلعرىاؽ كخراساف كقاد الجيكش كجبى  طىاًئفىة ًإلىى أىًخيو بيدك فممككه كىجرل بىينيـ خمؼ ثَـّ قكم بيدك كى
سى  ًتٍسعيف كًستًمائىة,) الصفدم, الكافي, اأٍلىٍمكىاؿ كى ث كى قتؿ كيختك سنة ثىالى ا لقصد اآلخر فىاٍلتىقىيىا كى ار كؿ ًمٍنييمى

 (.ِٖٓ,صِْج
 .ُُٔالشيرازم, تاريخ كصاؼ الحضرة, ص ٕٔ
؛ ممؾ سنة ا (ٖٔ) ىػ فحسف لو نائبو تكزكف ّٗٔبف أرغكف صاحب العراقيف كخراساف كفارس كأذربيجاف كالرـك

ىػ )ابف شاكر َّٕمـ سنة أربع كتسعيف, كفشا اإلسالـ في التتار, كمات بقرب ىمذاف سنة اإلسالـ فأس
تحقيؽ  ىػ(, فكات الكفيات,ْٕٔالكتبي: محمد بف شاكر بف أحمد بف عبد الرحمف بف شاكر بف ىاركف ,)ت 

 ( .ٕٗ, صْ,جُْٕٗ -إحساف عباس, دار صادر, بيركت
إقباؿ, تاريخ ايراف,  ؛ٕٔ, صُالبدليسي, شرفنامة, ج؛ َٕٔحمد اهلل مستكفي, تاريخ كزيدة,ص(ٗٔ)

 . ّْٔ؛ إقباؿ, تاريخ المغكؿ, صْٕٓص
 .ّْٕ؛ إقباؿ, تاريخ المغكؿ, صْٖٓإقباؿ, تاريخ ايراف, ص؛َٕٔحمد اهلل مستكفي, تاريخ كزيدة,ص(َٕ)
 (.ُينظر ممحؽ رقـ ) (ُٕ)
يمكر, ممؾ إبراىيـ المذككر شيراز مف قبؿ السمطاف أمير زاه إبراىيـ بف القاف معيف الديف شاه رخ ابف ت (ِٕ)

ق,) ابف تغرم بردل, المنيؿ ّٖٖكالده شاه رخ... كحسنت سيرتو في رعيتو, كأستمر بيا مدة إلى كفاتو سنة 
 (. ٕٕ, صُالصافي, ج

 .ّْٕ؛ إقباؿ, تاريخ المغكؿ, صْٖٓ؛إقباؿ, تاريخ ايراف, صَٕٔحمد اهلل مستكفي, تاريخ كزيدة,ص(ّٕ)
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 .ِٖٖ,صُحمكم, معجـ البمداف, ج ياقكت ال (ْٕ)
 . ِٖٖ, صُـ, ف,ج (ٕٓ)
,)ابف سيده, أبك الحسف عمي بف  (ٕٔ) ٍمكاًء ييٍعمىؿي ًمٍف اٍلقىٍنًد كىالنَّشىا كىي فاًرًسيٌّ ميعىرَّبه ٍربه مف الحى الفاًنيذي ضى

ىػ(,المحكـ كالمحيط األعظـ, تحقيؽ عبد الحميد ىنداكم, دار الكتب العممية, بيركت, ْٖٓإسماعيؿ )ت
ى, أبك الفضؿ, جماؿ الذيف األنصارم )ت ؛ابف منظكر, محمد بف مكـر بف عمٕٗ, صَُـ , جَََِ
 .َّٓ, صّق,جُُْْ -, دار صادر, بيركت ّىػ( , لساف العرب , طُُٕ

ق(, البمداف, تحقيؽ يكسؼ اليادم, عالـ الكتب, ّٓٔابف الفقيو, أبك عبد اهلل أحمد بف محمد )ت (ٕٕ)
 . ّٗٗـ, صُٔٗٗ -بيركت

 .ِٖٖ,صُياقكت الحمكم, معجـ البمداف,ج ٖٕ
ًميع اٍلبمدىاًف,) مرتضى  كىًىي (ٕٗ) ًمٍنيىا يينقىؿ ًإلىى جى كاليةه كاسعةه مشتممةه عمى قيرل كمىدائف, كىًىي مىعًدف الفاًنيذ, كى

بيدم, محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني,)ت  ىػ(, تاج العركس مف جكاىر القامكس, تحقيؽ َُِٓالزَّ
 . َُٓ, صُْمجمكعة مف المحققيف, دار اليداية, ج

اسـ لسجستاف البمد المعركؼ في أطراؼ خراساف, كالنسبة إلييا سجزٌم,)ياقكت الحمكم, معجـ (َٖ)
  ُٖٗ, صّالبمداف,ج

 . ِٖٖ,صُمعجـ البمداف,جياقكت الحمكم, (ُٖ) 
ىػ(, حدكد العالـ مف المشرؽ الى المغرب, تحقيؽ كترجمة يكسؼ اليادم , الدار ِّٕمجيكؿ )تكفي بعد  (ِٖ)

 َُٓق, صُِّْ-القاىرةالثقافية لمنشر, 
 .َِّ؛ القزكيني, آثار البالد, ص ِٖٖ,صُياقكت الحمكم, معجـ البمداف,ج   (ّٖ)
 .َّْالمقدسي, احسف التقاسيـ, ص  (ْٖ)
ىػ(, نزىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ, عالـ الكتب, َٔٓاالدريسي, محمد بف محمد بف عبداهلل )ت (ٖٓ)

 .ّٓالمعطار, ص ؛ الحميرم, الركضّٔٗ, صُىػ, جَُْٗ-بيركت
 .ّٕٗابف الفقيو, البمداف, ص  (ٖٔ)
 .  ّٓالحميرم, الركض المعطار, ص ؛ّٔٗ, نُنزىة المشتاؽ, ج االدريسي, (ٕٖ)
ـ( مف ممكؾ بني بكيو في العراؽ, امتمؾ بغداد سنة  ٕٔٗ - ُٓٗىػ =  ّٔٓ - َّّميًعٌز الدٍَّكلىة ) (ٖٖ)

سنة إال شيرا. كتكفي ببغداد, كدفف في مقابر قريش.)  ِِىػ في خالفة المستكفي, كداـ ممكو في العراؽ ّّْ
 كما بعدىا(.ْْْ, صٓينظر: مسككيو , تجارب االمـ, ج

 .ِْٔق, صُّْٗ-عالء الديف, بيراـ, سكة ىام ايراف ازطاىرياف تا خكارزمشاىياف, طيراف (ٖٗ)
 ِينظر ممحؽ رقـ  (َٗ)
 طباطبائي, سيد جماؿ ترابي, سكة ىام شاىاف ايراف,  (ُٗ)
 .ِٖٓ, صُ؛ ياقكت الحمكم, معجـ البمداف,ج ّٔٔفتكح البمداف, ص  ( ِٗ)
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 .ِّٕفتكح البمداف, ص البالذرم,  (ّٗ)
كتب عمر بف سراقة الى الخميفة عمر رضي اهلل عنو يذكر لو كثرة اىؿ البصرة كعجز خراجيـ عنيـ  (ْٗ)

عمار بف ياسر امير الككفة اكتب الى كسألو اف يزيدىـ احد الماىيف اك ماسبذاف كبمغ اىؿ الككفة ذلؾ كقالكا ل
 الخميفة عمر اف راميرمز زايذج لنا دكنيـ لـ يعينكنا عمييما كلـ يمحقكنا حتى افتتحناىما فمـ يفعؿ عمار

 (.ُِْ, صِ؛ ابف االثير, الكامؿ في التاريخ,ج ُُٔ, صْ)الطبرم, تاريخ الرسؿ كالممكؾ,ج
كقاؿ عمٌي بف حمزة األصفيانٌي في كتاب أعياد  عيد الربيع النيركز اك النكركز: كممة فارسية معناىا: (ٓٗ)

أحمد بف ) العمرم, الفرس كمعنى النكركز اليـك الجديد, كالنكركز عند الفرس يككف يـك االعتداؿ الربيعٌي,
 ىػ(, مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار,ْٕٗيحيى بف فضؿ اهلل القرشي العدكم, شياب الديف )ت 

أحمد بف عمي بف عبد القادر, أبك العباس المقريزم,  ؛ِٕٔ, صَُىػ,جُِّْبك ظبي, المجمع الثقافي, أ
دار الكتب العممية, بيركت,  ىػ(, المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار,ْٖٓالحسيني العبيدم, )ت 

 .ّٓ, صِىػ, جُُْٖ
 .ِٖٖ, صُياقكت الحمكم, معجـ البمداف,ج  (ٔٗ)
 . ّٕٗالبمداف, ص  ؛ ابف الفقيو,ِْالمسالؾ كالممالؾ, ص   (ٕٗ)
 .ّّٗابف الفقيو, البمداف, ص (ٖٗ)
 .ِِْالمسالؾ كالممالؾ , ص (ٗٗ)
 .َُِرحمة ابف بطكطة, ص (ََُ)
 .َُِـ, ف , ص (َُُ)
 .ُِّـ, ف, ص (َُِ)

 .ُِّـ, ف, ص  َُّ
 .ُِِـ, ف, ص (َُْ)

 .ُِّـ, ف, ص  َُٓ
 .ُِّـ, ف, ص  َُٔ
 .َُِـ, ف , ص  َُٕ

 .َُِف , ص ـ, (َُٖ)
 .ُِِـ, ف , ص (َُٗ)
  ّّ, ص.ُْابف الجكزم, المنتظـ, ج (َُُ)
ىػ(, االنساب, تحقيؽ: عبد الرحمف بف ِٔٓالسمعاني عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي,)ت  (ُُُ)

 .ٓٗ,صّـ,جُِٔٗ -يحيى المعممي اليماني كغيره, مجمس دائرة المعارؼ العثمانية, حيدر آباد
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معجـ األدباء =  ىػ(,ِٔٔياقكت الحمكم: شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي )ت  (ُُِ)

, ْـ,جُّٗٗ -إرشاد األريب إلى معرفة األديب, تحقيؽ إحساف عباس, دار الغرب اإلسالمي, بيركت
 .ُِٕٖص

 . ّّٕ, صُْابف الجكزم, المنتظـ, ج (ُُّ)
 . ّْٔ, ص ُٓابف الجكزم, المنتظـ,ج(ُُْ)
 تاريخ بغداد,ىػ(, ّْٔالخطيب البغدادم: أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم )ت  (ُُٓ)

؛ الذىبي, شمس الديف ّٕٓ,صُُـ,جََِِ -تحقيؽ بشار عكاد معركؼ, دار الغرب اإلسالمي, بيركت
-حديث, القاىرةىػ(, سير أعالـ النبالء, دار الْٖٕأبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز,)ت 

 .ُِّ, صّّ؛ الذىبي, تاريخ اإلسالـ, جَِٕ, صُّـ, جََِٔ
 .َُٕ, صُْابف الجكزم, المنتظـ,ج  (ُُٔ)
ىػ(, تاريخ ُٕٓلـ اعثر لو عمى ترجمة كافية ) ابف عساكر, أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل,)ت  (ُُٕ)

 (.َُٗ, صّٕـ, جُٓٗٗ -دمشؽ, تحقيؽ عمرك بف غرامة العمركم, دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع
رر الكامنة في ىػ(, الدِٖٓابف حجر العسقالني أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد,)ت (ُُٖ)

حيدر اباد/  -, تحقيؽ محمد عبد المعيد ضاف, مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ِأعياف المائة الثامنة, ط
 .ُٕ, صّـ,ج ُِٕٗ -اليند

ىػ(, معرفة َّْابك نعيـ االصبياني, أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف, )ت (ُُٗ)
, ْـ ,جُٖٗٗ -بف يكسؼ العزازم, دار الكطف لمنشر, الرياضالصحابة ألبي نعيـ, تحقيؽ: عادؿ 

 .َِٔص
  .َُٖ,صَُالسمعاني, االنساب ,ج (َُِ)
 .ِٖٖ, صُمعجـ البمداف, ج ياقكت الحمكم, (ُُِ)
ـ, ُّٖٗٗ-ابي عبداهلل بف عبدكس)ت(, الكزراء كالكتاب, تحقيؽ مصطفى السقا كاخركف, القاىرة (ُِِ)

 .ٖٗص
اإلنباء في تاريخ الخمفاء, تحقيؽ قاسـ ىػ(, َٖٓي بف محمد ,)ت ابف العمراني: محمد بف عم (ُِّ)

 . َِٓ, صٖ؛ ابف الجكزم, المنتظـ, جَِٔـ, ص ََُِ -السامرائي, دار اآلفاؽ العربية, القاىرة 
 .َْٓ, صُالسمعاني, االنساب ,ج (ُِْ)

 ٖٕ, صٕسير اعالـ النبالء, ج ُِٓ
 .َُْ, صْ؛ كذلؾ , ابف شاكر, فكات الكفيات, جٖٕ, صٕالذىبي,سير اعالـ النبالء, ج   (ُِٔ)

English Reference 
 1-Ibn al-Athir, Abu al-Hassan Ali ibn Abi Al-Karam (d. 630 ah): Al – Kamel in 

history, investigation: Omar Abdel Salam Palmyra, Dar Al-Kitab al-Arabi, 

Beirut-1997 ad. 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)ِْٗ ) 
 

                                                                                                                                        

 Al-Idrisi, Mohammed bin Mohammed bin Abdullah (d560 Ah): 

 2-Mushtaq's picnic in penetrating the horizons, world of books, Beirut-1409 

Ah. 

 Al-istikhari, Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad, known as Al-karkhi (d: 346 

Ah): 

 3-masalak Al-mamalek, General Authority of palaces of culture, Cairo. 

 Ibn Battuta, Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn (d. 779 Ah): 

 4-the journey of Ibn Battuta (the masterpiece of the theorist in the curiosities of 

the emperors and the wonders of travel), explained and written margins Talal 

Harb,4th floor, scientific books House, Beirut-2007. 

 Al-balathari, Abu al-Hassan Ahmed bin Yahya bin Jaber (d. 279 Ah): 

 5-Fatouh al-Balad, Al - Hilal House and library - Beirut-1988. 

 Ibn Hajar al-Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali d. 852 Ah): 

 6-AL-Durar inherent in the eighth hundred ayans, i2, the investigation of 

Mohammed Abdul Mu'eed Dan, the Council of the Ottoman Department of 

knowledge-Saidabad/ India-1972. 

 Al-Humairi, Mohammed bin Abdul Moneim (d. 900 ah): al-Rawd Al-Matar in 

Khobar Al-Qataris, Ihsan Abbas investigation, Beirut – 1980. 

 Ibn khardadbah, Abu Al-Qasim Obaidullah ibn Abdullah (d. 300 Ah): paths 

and kingdoms, Dar Sadr , Beirut . 

 Khatib al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad ibn Ali ibn Thabit Ibn Ahmad ibn 

Mahdi (d. 463 Ah): 

 7-the history of Baghdad, the investigation of Bashar Awad Ma'ruf, Dar Al-

Gharb al-Islami, Beirut - 2002. 

 Ibn Khaldun: Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Muhammad, (d. 808 Ah): 

 8-Diwan of debutante and news in the history of Arabs and Berbers and their 

contemporaries of great importance, the investigation of Khalil Shehadeh, Floor 

2, Dar Al - Fikr, Beirut-1988. 

 Ibn al-Jawzi, Jamal, who is Abu Al-Faraj Abdul Rahman (d. 597 Ah): 

 9-the systematic history of kings and nations, the investigation of Mohammed 

Abdel Kader Atta, Mustafa Abdel Kader, scientific books House, Beirut - 1992. 

 Al-jahshiari, Abu Abdullah ibn Abdus (d.331 Ah ministers and writers, the 

investigation of Mustafa al-SAQA and others, Cairo-19983. 

 Al-dhahabi, Shams al-Din Abu Abdullah Mohammed bin Ahmed (d. 748 AH): 

1 - the history of Islam and the deaths of celebrities and Media, investigation: 

Omar Abdel Salam Al - tadmory, 2nd floor, Dar Al-Kitab al-Arabi, Beirut-

1993. 

 10-biography of the nobility flags, Dar Al-Hadith, Cairo-2006. 

 Al-Samani: Abdul Karim bin Mohammed Al-Tamimi, (d. 562 AH), 1 - 

genealogy, investigation: Abdul Rahman bin Yahya Al - mualimi Al-Yamani 

and others, Council of the Ottoman Department of knowledge, Hyderabad-

1962. 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)ِٗٓ ) 
 

                                                                                                                                        

 His master's son, Abu al-Hassan Ali ibn Ismail (d. 458 ah), the arbitrator and 

the Great Ocean, the investigation of Abdul Hamid Hindawi, scientific books 

House, Beirut, 2000. 

 Ibn Shaker Al-Ketbi: Muhammad ibn Shaker (d. 764 Ah), 

 11-missed deaths, Ihsan Abbas investigation, Dar Sadr, Beirut-1974 . 

 Safadi: Salah al-Din Khalil Ibn Aibek ibn Abdullah (d. 764 ah), the deceased, 

the investigation of Ahmed Al - Arnaout and Turki Mustafa, heritage revival 

house, Beirut-2000. 

 Al-Tabari, Mohammed bin Jarir (d.310h), 1 - history of nations and Kings,2nd 

floor, Heritage House , Beirut - 1387h. 

 Ibn Asaker, Abu Al-Qasim Ali, (d.571 ah) the history of Damascus, the 

investigation of Amr bin fine al - Omari, Dar Al-Fikr for printing, publishing 

and distribution-1995 ad. 

 Ibn al-Amrani: Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, (d. 580 ah), the news in 

the history of the caliphs, the investigation of Qasim al - Samarrai, Dar Al-Afaq 

Al-Arabiya, Cairo-2001. 

 Al-Omari, Ahmed bin Yahya bin Fadlallah al-Omari, (d. 749 ah), the paths of 

sight in the kingdoms of the AMS, Cultural Foundation, Abu Dhabi, 1423 Ah. 

 Ibn al-Faqih, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad (d. 365) countries, 

investigation of Yusuf al-Hadi, world of books, Beirut-1996. 

 Al-Qazwini, Zakariya ibn Muhammad ibn Mahmoud (d.: 682 Ah), 

 12-Antiquities of the country and news of the worshipers, Dar Sadr-Beirut, 

 Murtaza al-Zubaidi, Muhammad ibn Muhammad al-Husseini, (d. 1205 Ah)،  

 13-the bride's crown of jewels dictionary, the investigation of a group of 

investigators, the House of guidance.  

 Unknown (died: after 372 Ah), 

 14-the borders of the world from the Levant to Morocco, investigator and 

translator of the book (about Persian) : Mr. Yusuf al-Hadi , cultural publishing 

house, Cairo-1423 Ah. 

 Maskuya, Abu Ali Ahmed bin Mohammed b (421 Ah), 

 15-the experiences of nations and the succession of determination, 

investigation, Abul Qasem Emami, Soroush, Tehran - 2000. 

 Al-Maqdisi Al-Bashari, Abu Abdullah Mohammed bin Ahmed (d. 385 Ah), 

 16-the best division in the knowledge of the regions, Leiden-Dar Sadr, Beirut-

1991. 

 Al-maqrizi, Ahmed bin Ali bin Abdul Qadir (d. 845 Ah), 

 17-sermons and consideration mentioning plans and monuments, scientific 

books House, Beirut, 1418 Ah. 

 Ibn Manzoor: Muhammad ibn Makram ibn Ali (d. 711 Ah), 

 18-Arab tongue, 3rd floor, Dar Sadr, Beirut-1414h. 

 Abu Naim al-asbhani, Ahmed bin Abdullah (d430 Ah), 
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 31-knowledge of the Companions of Abu Naim, investigation: Adel bin Yousef 

al-Azazi, Al-Watan publishing house, Riyadh-1998. 

 Yaqut Al-Hamwi: Shihab al-Din Abu Abdullah (d. 626 Ah), 

 32-lexicon of literature = guiding the reader to the knowledge of literature, 

investigation: Ihsan Abbas, Dar Al - Gharb al-Islami, Beirut-1993. 

 33-glossary of countries, 2nd floor, Dar Sadr, Beirut-1995. 

 Arabic and Arabic references: 

 1-Iqbal, Abbas, the history of Iran after Islam from the beginning of the tahirid 

state to the end of the Qajar state (205-1243h), translated by Mohammed 

Alaeddin Mansour, House of culture, distribution and publishing, Cairo-1989. 

 2-al-Khudari Bey, Mohammed, lectures on the history of the Islamic nations( 

the Abbasid state), the great commercial library, Egypt-1970. 

 Zambauer, Dictionary of genealogies and dynasties in Islamic history, 

translated by Zaki Mohammed Hassan and others, Dar Al-Raed Al-Arabi, 

Beirut. 

 3-Zaki, Mohammed Amin, the history of the Kurdish countries and Emirates, 

translated by Mohammed Ali Awni,Baghdad-2006. 
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