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  :الملخص
يتبين لنا م�ن خ�&ل مص�ادر الت�ي تطرق�ت ال�ى ا�نبار�زل�ت بع�ض جوان�ب مھم�ة م�ن تاريخھ�ا ل�م يبح�ث    
ة تامة وتناول البحث من خ&ل المص�ادر الت�ي وقع�ت بي�د الباح�ث أن ا1نب�ار وردت بع�دة مواض�ع وع�دة بعناي

تسميات ولكن المھم أن نثبت حقيقية لغوية واصط&حية وتاريخة بأن تسمية ا1نبارعربية وم�ن أطل�ق التس�مية 
ي�ة الت�ي تطرق�ت عل�ى بن�اء وخصص ھذا المحورالث�اني  للرواي�ات التاريخھم العرب ا1قحاح من أھل العراق 

ا�نبارومدنھا وقرھا التي أوردھا المصادر وماھي الظ�روف التاريخي�ة الت�ي م�رت بھ�ا تل�ك المنطق�ة م�ن نم�و 
ل�م نغف�ل ف�ي المبح�ث الثال�ث ع�ن الجان�ب المھ�م ال�ذي وتطور عمراني اسجاما مع البيئة الجغرافية لھذة الم�دن 

ن صميم البح�ث 1ن المص�طلحات التاريخي�ة لھ�ا ع&ق�ة وثيق�ة يرشدنا الى المصطلحات التاريخية والتي ھي م
في�تكلم ع�ن ف�تح ا1نب�ار ودخ�ول  أم�ا المبح�ث الراب�ع  بين المص�طلحات ا�داري�ة والسياس�ية وحت�ى العس�كرية 

وذك�ر ي�اقوت ع�ين ا�س&م الى أھلھا وكيف كان تعامل قادة اTس&م وردة الفعل من قبل سكان ا1نب�ار وم�دنھا 
ھا بلدة قريبة من ا1نبارغربي وكم�ا يق�ول ال�ب&ذري ص�احب كت�اب البل�دان ع�ن أھ�ل ا1نب�ار بوص�ف التمر بأن
ولعل التنقيبات ا1ثرية سوف تزيح الستارعن الجوان�ب الحض�رية والس�كانية  )1ھل ا�نبار عھد وعقد ( رائع 

        .عن تلك المدن التاريخية وما نتج عن أول من كتب بالعربية من أھل ا1نبار
Abstract     

                     While going through the historical resources about Al Anbar, we 
found that some of the very important aspects about Al Anbar was missed and not 

being studied carefully and thoroughly from the historical point of view . 
In this research we had found that Al Anbar was mentioned in several topics and 
with different names, nevertheless the most important thing here is to prove an 
idiomatic , linguistic and historical fact that the designation of Al-Anbar is an Arab 
labeled and the real Iraqi people where the first to use this designation. The second 
chapter is dealing with the historical novels  and resources that mention the 
building of Al Anbar cities and villages and the historical circumstances 
experienced to affect the growth and evolution of them in line with the 
geographical environment of these cities. We focused in the third chapter on the 
third important aspect which guides us to the historical terms and which is at the 
heart of the historical terminology because search has a close relationship between 
the terms of administrative and political and even military terminology. The fourth 
chapter is dealing with the establishing of Al Anbar and the spread of Islam, how 
the Muslim leaders dealt with the inhabitants and the reactions of Al Anbar cities. 
Yaghut had mentioned the name of (Ein el Tamer) a village to the west of Al 
Anbar in his writings. Also Al Bellatherri had mentioned in his book (Al Buldan) a 
wonderful description about the people of Al Anbar saying that (Al Anbar people 
are loyal and honest). I believe that archaeology will unveil some other important 
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aspects about the urban life as well as the population of those historic towns and 
the first books written in Arabic by the citizens of Al-Anbar.  

   
  المقدمة

الص�راع ال�دائر ب�ين اTمبراطوري�ة الفارس�ية واTمبراطوري�ة الروماني�ة قب�ل باح�ث � يخفى على ال           
ظھور البعثة النبوية المباركة وبزوغ فجر اTس�&م لينق�ل اTنس�انية م�ن الجھ�ل والظ�&م والص�راعات الدموي�ة  

بل كانت حتى عبودية البشر منتشرة في  ، طينھم بالحق والعدل بين الناسالباطل دون أن يحكم  ملوكھم وس&ب
ا1خ���رى ش���ھدت أم���ر الص���راع ب���ين ھ���ي  ومناطقھ���االتاريخي���ة لك نج���د مدين���ة ا�نبارالجزي���رة العربي���ة  ل���ذ

براطوري�ة تابع�ة إل�ى اTممناطق  ا1نبار في ذلك الوقت العراق و وكان ،اTمبراطوريتين العاتية على ك&ھما 
بأمور المنطق�ة الواضح ، لكن لن نجد ا�ھتمام م ل ظھور اTس&ك الفرس قبمل  أنو شروان حكم  أيامالفارسية 
مي��دانًا   الش��امكان��ت بادي��ة و ال��دامي ب��ل ك��انوا عل��ى دراي��ة بص��راع القبائ��لوا�جتماعي��ة وا�قتص��ادية الحياتي��ة 

ولم يك���ن ذل���ك يھ���م ،تب���رز في���ه قبيل���ة ث���م ينطف���ئ اس���مھا لتظھ���ر قبيل���ة أخ���رىو تش���اء م���ا كي���ف ،تتص���ارع ل
� وص�لت ني�ران الفتن�هد ووا، ف�إذا بل�غ الح�دمما دام ذلك الصراع في مواضع بعيدة عن ح�دودھمبراطوريتين ا
، إذا كان�ت تمل�ك أم�ام ذل�ك الم�د القات�ل تل�ك ال�دول إل�ى الوق�وف بح�زم وص�رامة  ض�طرتل م�نھمأي طرف  إلى

  ) ١ (الحزم والقوة 
رض الع�راق ب�ين الفئ�ات أف�ي التح�ديات عل�ى  ري�غيتبين لن�ا ت التحدي العربي ل&حت&ل الساساني  وبنضوج 

وبمولد سيد الكائنات محمد صلى هللا علية  ) ٢ ( لتخلص من السيطرة ا1جنبيةل اً النزاع مركزوصارالمتصارعة 
يشع على المعمورة بمنتص�ف  الق�رن  الذي بدأفجر اTس&م ونور الحق المبين  بظھوروم  ٥٧١وسلم في سنة 

العربية إرادة هللا سبحانه وتعالى بتھيئة ا1جواء منذ انتھاء الخ&ف الدامي بين القبائل ت بدأو السادس المي&دي
م  قبل وقوله صلى هللا علية وسل بالنصر المبين على الفرس ذي قار موقعة وانتھاء  وما يسمى بحرب البسوس
وس��رعان م��ا نج��د  ) ٣ (  ، وب��ي نص��رواوم انتص��ف ب��ه الع��رب م��ن العج��م ھ��ذا أول ي��(البعث��ة النبوي��ة الش��ريفة 
س�&م وانتش�ار اTعلي�ه الص�&ة والس�&م المبع�وث ف�ي الجزي�رة العربي�ة لتلق�ي رس�الة ا1حداث بدأت بالتسارع 

وظھ��ر جھ��د وفع��ل القي��ادة الرش��يدة  ھ��انتش��رت إل��ى خارجاوالس��امية إل��ى الجزي��رة العربي��ة ووص��لت الرس��الة 
بك�ر  ول  أب�يب ال�ردة  ب�زمن الخليف�ة الراش�دي ا1القض�اء عل�ى ح�روبلصحابة الرسول ورض�وان هللا عل�يھم 

ة عل��ى ا1س��س نفس��ھا الت��ي قام��ت عليھ��ا الحكوم��ة واس��تمرت الخ&ف��ة الراش��د ) ٤(   )رض��ي هللا عن��ه(الص��ديق 
ف�ي نظ�ام القض�اء  ) رض�ي هللا عن�ه (  عم�ر ب�ن الخط�ابالخليف�ة النبوية مع إضافة إص&حات رائعة في عھ�د 

عيين القضاة وتحديد ص&حيات الو�ة والعمال في ا1مصار اTس&مية  إ� أنه ف�ي واTدارة بوضع الدواوين وت
فصلت السلطة القضائية عن السلطة اTدارية بدليل قول أبي عبيدة 1ب�ي بك�ر  ) رضي هللا عنه ( عھد أبي بكر

م��ز ق��وة الدول��ة كان��ت الخ&فت��ان ا1موي��ة والعباس��ية ر و أن��ا أكفي��ك الم��ال، وق��ول عم��ر ل��ه وأن��ا أكفي��ك القض��اء
 .(..وصاحبة الكلمة النافذة في العالم مع وضوح التقسيمات اTدارية للدولة وتعيين اختصاصات الو�ة وا1مراء

ھ�ي  ا1نب�ارف ،وعندما نتطرق الى تسمية ا1نبار نج�د المص�ادر اس�ھبت وتنوع�ت ف�ي ع�رض ھ�ذا الجان�ب  ) ٥
وقيل خرج من ا�نبار جماعة من الفض&ء غداد عشرة فراسخ على الفرات بينھا وبين بالتي تقع  قديمة البلدة ال

لھا سوق وفيھا قلعة وفواكه كثيرة وھي عل�ى رأس نھ�ر ث&ثة عشر فرسخاً، ووقيل  ) ٦(   ...والعلماء في كل فن 
تجري فيه السفن إلى بغداد وا1نبار حد بابل، وسميت بھ�ذا تش�بيھاً لھ�ا ببي�ت الت�اجر ال�ذي ينض�د في�ه وعيسى، 

  .) ٧(   عه وقيل ا1نبار بالفارسية ا1ھراء 1ن أھراء الملك كانت فيھا ومنھا كان يرزق رجالهمتا
 المحورينة ا1نبار وبعض قراھا ودا1ول أصل التسمية لم المحورتناول فيھا  حاوروقسم البحث الى أربعة م

Tالمح�ورني وكيفي�ة بن�اء المدني�ة وأم�ا ت&ل الساس�اح�الثاني الروايات التاريخية التي تتعلق ببن�اء ا1نب�ار من�ذ ا 
ا�س�تمرار بالعم�ل بھ�ا حت�ى والثالث تناول المصطلحات ا�دارية التي ساقتھا لن�ا المص�ادر م�ن حي�ث التس�مية 

الرابع فيتناول تحرير ا�نبار وتأثير الدين الجديد على التقسيمات ا�دارية  المحورالفتح العربي ا�س&مي وأما 
   .تقطيع اوصال المدن التابعة ل&نبار وبتحديد ملكھم ة وما نتج من سياسة فارسية في والمواقع ا�قتصادي
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  :ا�ول  المبحث
أن  مواض�ع وع�دة تس�ميات ولك�ن المھ�م يتبين لنا م�ن خ�&ل مص�ادراللغة العربي�ة أن ا1نب�ار وردت بع�دة    

ن أطلق التسمية ھم العرب ا1قح�اح م�وتاريخة بأن تسمية ا1نبار عربية ومن واصط&حية نثبت حقيقية لغوية 
ف�ي وا1َْنب�اُر أَْھ�راُء الطَّع�اِم واح�ُدھا نَْب�ٌر ويُْجَم�ُع أَن�ابِيَر جم�َع الجم�ع ويس�مى أھل العراق وھذا يدعم قولنا قي�ل 

وا1َنب�اُر بَلَ�ٌد ا نِْب�ٌر لطع�ام أَْكداُس�هُ واح�ُدھالھُْرُي نِْبراً 1َن الطعاَم إِذا ُصبَّ في موضعه اْنتَبَ�َر أَي ارتَفَ�َع وأَنب�اُر ا
ليس في الك&م اسٌم ُمْفرٌد على مثال الجمِع غيُر ا1َنباِر وا1َْبواِء وا1َْب&ِء ونحو ذلك وا1َنب�اُر مواِض�ُع معروف�ةٌ 

يِف والبَرِّ وأَْنبار اسم بَلٍَد  وقي�ل ھ�ي ا�ن�ابير بالفارس�ية أي ا�ھ�راء وس�ميت ، ھى ح�د ف�ارس وقيل  ) ٨( بين الرِّ
ذلك �ن أھراء الملك كانت فيھا، ومنھا كان يرزق رجاله وفي تحديد العراق ھو ما بين الحيرة وا�نبار وبق�ة ب

وا1َْنباُر جمُع نَْبٍر وھو ُذباٌب يَْلَسُع فيَْن�تَفُِخ مك�اُن لْس�ِعه فقول�ه َذِرب�ات  )٩(وعين التمر وأطراف البر**وھيت  *
ق�ال رج�ل للنب�ي ص�لى هللا  الش�ريف وف�ي الح�ديث ) ١١ (       وا1نب�ار اس�م بل�د   )١٠ (ا1َْنبار أَي َحديداُت اللَّْس�ع

 عليه وسلم يا نَبيَء هللا فقال � تَْنبِر باسمي أَي � تَْھِمْز وفي رواية فق�ال إِنَّ�ا مْعَش�َر ق�ريش � نَْنبِ�ُر والنْب�ُر ھَْم�زُ 
ا�نبار �ن كسرى كان يتخذ فيھا أنابير الطعام وھي  وإنما سميت ھذه البلدة)  ١٢( الحْرِف ولم تكن قريش تَْھِمُز 

ليه الس�&م التي تسميھا العرب ا�ھراء يعني موضعا يجمع فيه الطعام، وإنما نزلھا جماعة من بني إسماعيل ع
لمجم�وع وب�ه يقول كأنھ�ا لس�عتھا ا1نب�ار فورم�ت جلودھ�ا وحبط�ت والنب�ر الطع�ام ا  ) ١٣(وبني معد بن عدنان 

والفَداُء  جماعة الطَّعاِم من البُرِّ والش�عير  ) ١٥(أھراء الطعام وھي ا1نابير بسببوإنما سميت  ) ١٤ (سمى ا1نبار
مث�ال الجم�ع غي�ره  ىموض�ع ل�يس ف�ي الك�&م اس�م مف�رد عل�وا1ب�واء  )١٦(وغيرھما وھو ا1نبار وجمعه أفِدي�ة 
  والف�داء ونح�وه طع�ام م�ن الش�عير والتم�ر والب�را1نبار، وھو جماعة ال ) ١٧(  وغير ما تقدم من ا1نبار وا1ب&ء

فيروز  أو فأسم  فيروزسابور لنجد لبسا واضحا فيھاولو نظرنا الى أصل تسمية ا1نبار )  ١٨(الكدس من البر 
وھ�و اس�م لمدين�ة ا1نباروم�ا اتص�ل بھ�ا م�ن ق�رى  ھو اسم للدولة بالفارسية وسابور اسم ملك من ملوك ساسان

وفيروزاب��اذ أيض��ا قري��ة بينھ��ا وب��ين م��رو ث&ث��ة فراس��خ يق��ال لھ��ا فيروزاب��اذ خ��رق )  ١٩ (إل��ى ق��رى بغ��داد 
وفيروزاب��اذ قلع��ة حص��ينة م��ن أعم��ال أذربيج��ان بينھ��ا وب��ين خلخ��ال فرس��خ واح��د وفيروزاب��اذ أيض��ا موض��ع 

من للصوفية ومعنى فيروزاباذ أتم دولة وقد نسب إلى كل واحدة من ھذه قوم وأكثرھم  *بظاھرھراة فيه خانقاه
التي بفارس فإنھا مدينة مشھورة وفيروزان من قرى أصبھان وأطيبھا ھواء وماء كثيرة الفواكه المعجبة وفيھا 
جامع طيب وفيروزرام من قرى الري كان عبد المل�ك ب�ن م�روان ول�ى ال�ري ليزي�د ب�ن الح�ارث ب�ن يزي�د ب�ن 

ر اسم ملك من ملوك ساس�ان وتف�اءل وسابوفيروزسابور فيروز ھو اسم للدولة بالفارسية  ورؤيم أبا حوشب ، 
ولو تطرقنا الى سبب تسمية سابور بھذا ا1سم ي�ذكر  ) ٢٠(الى سابور  ا1نبار  ملك الفرس بالتصر فبدل اسم 

1نه خلع أكتاف العرب وقيل إنما جاء عند الساسانيين في معنًى آخر � " ذي ا1كتاف"إنما لقب بـ" سابور"أن 
، أي صاحب ا1كتاف د�ل�ةً عل�ى الش�دة والق�وة ، فھ�و لق�ب "ذو ا1كتاف"قُصد به  ع&قة له بخلع ا1كتاف، بل

ب�العرب وإيقاع�ه " س�ابور"وقد حوله أھل ا1خبار إل�ى معن�ى آخ�ر، ھ�و المعن�ى المتق�دم ل�بطش . تمجيد وتقدير
" س�ابور"، فيرى أن تفسير أھل ا1خبار تفسير صحيح، وھو � يس�تبعد خل�ع "أرثر كريتنسن"أما . القاسي بھم

وھذا ما نريد أن نصل به ) ٢١( 1كتاف العرب، فقد كان مثل ھذا التعذيب القاسي المؤلم معروفًا في تلك ا1يام
ال�ى حقيقي��ة تاريخي��ة � ل��بس فيھ�ا و� أي ش��ائبة ب��أن ا1نب��ار تغي�ر اس��مھا م��ن أس��م ا1نب�ار ال��ى  س��ابور بس��بب 

ا1نبار العربي�ة ويق�ول ي�اقوت  س�ار س�ابور ذو ا1كت�اف ا�حت&ل الفارسي واذا رجعنا الى أصل التسمية فھي 
يرتاد موضعا يجعله حصنا وبابا لب&د الس�واد مم�ا يل�ي ال�روم ف�أتى ش�ط الف�رات ف�رأس موض�عا مس�تويا وفي�ه 

وبنى ف�ي ذل�ك الموض�ع مدين�ة حص�ينة ورك�ب للنظ�ر إليھ�ا 1ن  * مساكن للعرب فنقل العرب إلى بقة والعقير
فسنحت له ظباء فيھا تيس مسن يحميھ�ا فق�ال لمرازبت�ه إن�ي ق�د تفاءل�ت بھ�ذه الظب�اء ف�أيكم يسميھا باسم يختاره 

أخذ فحلھا رتبته في ھذه المدينة وجعلته مرزبانا عليھا فانبثوا ف�ي طلبھ�ا وك�ان ف�يھم رج�ل م�ن أو�د المرازب�ة 
ا ثم شفع إلي�ه في�ه فأطلق�ه يقال له شيلى بن فرخ زادان كان بمرو الشاھجان فجنى جناية فحمله سابور معه مقيد

فانتھز الفرصة في ذلك الق�ول وق�در أن يس�ل س�خيمة ص�دره علي�ه فرم�ى ذل�ك الظب�ي مب�ادرا فأص�اب م�ؤخره 
ونفذ السھم في جوفه وخرج من صدره فوقع الظبي على باب المدينة ميتا فاحتمله ش�يلى برجلي�ه حت�ى أت�ى ب�ه 

اثني عشر دين�ارا ورض�ي عن�ه وتف�اءل س�ابور بالنص�ر سابور فاستحسن فعله وقال له ده ث&ث مرات فأعطاه 
وسمى المدينة فيروز سابور أي نصر سابور وكورھ�ا ك�ورة  ك�ورة وض�م إليھ�ا م�ا جاوزھ�ا إل�ى ح�دود دجل�ة 
وك��ان ح��دھا م��ن ھي��ت وعان��ات إل��ى قطرب��ل واس��تعمل عل��ى مرزبتھ��ا ش��يلى وض��م إلي��ه مرزب��ة س��قي الف��رات 
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 ت�ولى الخ&ف�ةلم تزل ھي�ت وعان�ات مض�مومة إل�ى عم�ل ا1نب�ار إل�ى أن وأسكنھا ألفين من قواده فأقاموا بھا و
  . )٢٢( فأفردھا من ا1نبار وجعلھا من عمل الجزيرة  )رضي هللا عنه (معاوية بن أبي سفيان
وفيروزكوه معناه الجبل ا1زرق وأكثر ما يقولونه بالباء وبيروزه بلغة أھ�ل خراس�ان و وقيل عن ا1نبارأنھا 

ة في ب&د طبرستان وفيروز من نواحي أستراباذ من صقع طبرستان وفيشابور بلي�د م�ن ن�واحي فيروزكوه قلع
  .)  ٢٣( الموصل 

من خ&ل ھذا النصوص  نستدل إلى حقيقة  أن ا1نبار كانت موجودة قب�ل في�روز س�ابور وأس�مھا ي�دل عل�ى  
يس�مي م�دنا وأنھ�ارا وقص�ورا بأس�مه كل قائد يريد أن يبني مجداً لنفسة عن  اسم الدولة الفارسية وھذا معروف

وھناك شواھد تارخية كثيرة بتبدل اسم المدينة كلما حكمھا حاكم ، اضافة الى ذلك يمكن الق�ول ان بن�اء ا�نب�ار 
  .من ذلك بعدأ

  
  : الثاني  المبحث

وم��دنھا وقرھ��ا الت��ي أوردھ��ا ا�نبار بن��اءالت��ي تطرق��ت عل��ى  رواي��ات التاريخي��ةلل المح��ورذا خص��ص ھ��  
   ادر المتوفرة لدينا المص

خال�د ب�ن  القائ�دتوج�ه  ھـ�ـ  ٢٣ـ�ـ  ١٢ )رض�ي هللا عن�ه(الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب أمر من بو 
ھــ  ١٢وذلك سنة  من نصيبه  ا1نبار وبمدنھا وقراھاوكانت اق وب&د الشام إلى العر  )رضي هللا عنه ( الوليد

ً ظلذلك نجد ل�نبار ح)  ٢٤(  لم�ا  تتمت�ع ب�ه م�ن  العسكرين والملوك قبل وبعد ا�س�&مفي عيون القادة   وافراً  ا
فة نھ�ر الف�رات م�ن الجھ�ة الش�رقية ضافة إلى المكانة العسكرية بس�بب ووقوعھ�ا عل�ى ض�اموقع جغرافي مھم 

بمكانة اقتصادية مھمة لكون ا1كاسرة كانت ت�رزق جنودھ�ا م�ن تمتعھا مسلحة ل�عاجم وكذلك  وھذا ما جعلھا
ي�ام أم�ر ا1ومن خ&ل المصادر المتوفرة ل�دينا أن ا�نب�ار بني�ت أول وكما نرى في ثنايا البحث رات ا�نبار خي

)  ٢٥ ( ملوك الطوائف في زمن مالك بن فھم وكان منزله فيما يلي ا�نبار ثم مات فملك اخ�وه جذيم�ه ا�ب�رش
غاراً وأشدھم نكاية وھو أول من اس�تجمع ل�ه أفضل الملوك رأياً وأبعدھم مالعاربة ا1ولى و جذيمة منوقيل أن 

 ) ٢٦( ا1نب�ار وبق�ة وھي�ت وع�ين التم�ر وأط�راف الب�ر الحي�رة والملك بأرض العراق وكان�ت منازل�ه م�ا ب�ين 
  )٢٧( وكان يستس�قي بھم�ا ويستنص�ر بھم�ا ، فتكھن وعمل ص�نمين يق�ال لھم�ا الض�يزنان،قد تنبأجذيمة  فكان 

من مجلسھا الذي كانت اس فخافت أن تغزوھا ملوك العرب فاتخذت لنفسھا نفقاً من أحزم الن )*(وكانت  الزباء
ار جذيم�ة إل�ى أرض ا�نب�ار، واجتم�ع ل�ه م�ن أجن�اده م�ا س�فلم�ا  )٢٨(داخل م�دينتھا لھا تجلس فيه الى حصن 

  ) ٢٩( اجتمع، قال �صحابه، اني قد عزمت عل�ى أن أرس�ل إل�ى الزب�اء، فأتزوجھ�ا وأجم�ع ملكھ�ا إل�ى ملك�ي 
ش�اطئ الف�رات وغربي�ه إل�ى ا1نب�ار  ر والحيرة وما بين الحيرة إلىا1نبامن سموا بالتنوخ منطفة ونزل كثير م

وكانوا يسمون عرب الضاحية فكان أول من ملك منھم في زمان ملوك الطوائف مالك بن فھم وكان منزله مما 
عم�رو ب�ن فھ�م فمل�ك م�ن بع�ده جذيم�ة يلي ا1نبار ثم مات مال�ك فمل�ك م�ن بع�ده أخ�وه عم�رو ب�ن فھ�م ث�م ھل�ك 

دوس بن عدثان ب�ن عب�دهللا ب�ن نص�ر ب�ن زھ�ران  وقيل ھـوا1برش بن مالك بن فھم بن غنم بن دوس ا1زدي 
بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدهللا بن مالك بن نصر بن ا1زد بن الغوث بن مالك بن زيد بن كھ�&ن ب�ن 

وھ�و أول بة ا1ولى من بني وبار بن أميم بن ل�وذ ب�ن س�ام ب�ن ن�وح من العاركان سبأ ويقال إن جذيمة ا1برش 
من استجمع له المل�ك ب�أرض الع�راق وض�م إلي�ه الع�رب وغ�زا ب�الجيوش وك�ان ب�ه ب�رص فكن�ت الع�رب عن�ه 
وھابت العرب أن تسميه به وتنسبه إليه إعظاما له فقيل جذيمة الوض�اح وجذيم�ة ا1ب�رش وكان�ت منازل�ه فيم�ا 

 ( ** ) والقطقطان�ة( * ) وھي�ت وناحيتھ�ا وع�ين التم�ر وأط�راف الب�ر إل�ى الغ�وير هنب�ار وبق�بين الحي�رة وا1
وتستمر الصراعات ال�ى أن وص�ل الحك�م ال�ى الف�رس ب�زمن ) ٣٠(تجبى إليه ا1موال وتفد إليه الوفود وكانت 
ت�ى حملھ�م عل�ى ضبط أردشير ملك العراق ودانت له ملوكھا وقھر من كان يناوئه من أھلھ�ا حالى أن أردشير 

ما أراد مما خالفھم ووافقه ولما استولى أردشير على الملك بالعراق كره كثير من تن�وخ أن يقيم�وا ف�ي مملكت�ه 
مال�ك ب�ن وأن يدينوا له فخرج من كان منھم من قبائل قضاعة الذين كانوا أقبل�وا م�ع مال�ك وعم�رو ابن�ي فھ�م و

ة وكان ناس من العرب يحدثون ف�ي ق�ومھم ا1ح�داث أو م إلى من ھنالك من قضاعزھير وغيرھم فلحقوا بالشا
تضيق بھم المعيشة فيخرجون إلى ريف العراق وينزلون الحي�رة عل�ى ث�&ث أث�&ث ثل�ث تن�وخ وھ�و م�ن ك�ان 
يسكن المظال وبيوت الشعر والوبر في غربي الفرات فيما بين الحيرة وا1نبار وما فوقھا والثلث الث�اني العب�اد 

كنوا الحيرة وابتنوا بھا والثلث الثالث ا1ح&ف وھم ال�ذين لحق�وا بأھ�ل الحي�رة ونزل�وا ف�يھم وھم الذين كانوا س
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بن�اء ا1نب�ار  ع�ن  لطب�ريف�ي رواي�ة لو )٣١(ممن لم يكن من تنوخ الوبر و� من العباد ال�ذين دان�وا 1ردش�ير 
كرھم بع��د فس��موه ف��أنزلھم بختنص��ر الس��واد عل��ى ش��اطئ الف��رات ف��ابتنوا موض��ع عس�� (  ن��زول ج��يش الف��رسب

فقي�ل أنب�ار  ) ٣٣(  ) فألق�اھم با1نب�ار هفرجع بختنصر إلى بابل بما جمع من سبايا عرب�) ( ... ٣٢( ...)ا1نبار
أردش�ير ب�ن باب�ك وصول بوصل الحد نزول قبائل العرب الحيرة وا1نبار أيام ملوك الطوائف بو) ٣٤(العرب 

مل�وك الطوائ�ف ذك�ر س�بب تس�ميتھم بو)  ٣٥(راق وما حوله ل العرب من ريف العبالملك فيما من دنا من قبائ
فتطلعت أنف�س م�ن ك�ان ،  1ن كل ملك منھم كان ملكه قلي& من ا1رض إنما ھي قصور وأبيات وحولھا خندق

ما وقع بين  ستغلوابالبحرين من العرب إلى ريف العراق وطمعوا في غلبة ا1عاجم على ما يلي ب&د العرب وا
إلى الع�راق ف�أنزلھم الحي�ر ال�ذي بن�اه بختنص�ر لتج�ار ا�خت&ف فأجمع رؤس�اؤھم بالمس�ير ملوك الطوائف من

� ي�دينون  العرب حين أمر بغزو العرب وإدخال الجيوش عليھم فلم تزل طالعة ا1نبار وطالع�ة نف�ر عل�ى ذل�ك
  .)  ٣٦( ل�عاجم و� تدين لھم

  
  : الثالث المبحث

والت��ي ھ��ي م��ن ص��ميم البح��ث 1ن ا ال��ى المص��طلحات التاريخي��ة الجان��ب المھ��م ال��ذي يرش��دنع��ن  ل��م نغف��ل 
  .المصطلحات التاريخية لھا ع&قة وثيقة بين المصطلحات ا�دارية والسياسية وحتى العسكرية 

ومن خ&ل المصادر يتبن لنا ھناك مصطلحات متداولة في مناطق العراق وا1نبار وھي دخيلة عل�ى من�اطق 
وھن�اك مف�ردات لھ�ا ع&ق�ة بالجان�ب ا�داري والتنظم�ي واTقتص�ادي وم�ن بينھ�ا المحت�ل ت برفقة ا�نبار جاء
وم��ن ض��من المص��طلحات الت��ي وص��لت ألين��ا م��ع والرس��تاق )  ٣٧( ينقس��م ال��ى طساس��يج الرس��تاق  مص��طلح 

ويت�بن لن�ا أن الرس�تاق  لھ�ا ع&ق�ة بالتقس�يمات ا�داري�ة أو� والث�اني لھ�ا التواجد الفارسي على أرض الع�راق 
ح�ديث الل�ذلك ك�ان  ) ٣٨( وقد يقصد بذلك من الناحي�ة ا�داري�ة اTستان مثل الرستاق  يل عن قوقة بالمال ع&

عليه الص&ة والس&م ضمن ال�ذين ي�دخلون الن�ار قب�ل ي�وم وبإشارة منه الرستاق  مصطلحواضح عن الشريف 
م ال�ذي يق�ع عل�ى الن�اس الظل�وك�ذلك الحساب لظلمھم وج�ورھم عل�ى الن�اس بس�بب جم�ع الم�ال م�ن غي�ر ع�دل 

س��تة ي��دخلون الن��ار قب��ل الحس��اب ، ا1م��راء ب��الجور ، ((  الس��&مالص��&ة والمحك��ومين م��ن ق��بلھم  وق��ال علي��ه 
 ) ٣٩( )) والعرب بالعصبية والدھاقين بالتكبر ، والتجار بالخيانة ، وأھل الرستاق بالجھالة ، والعلماء بالحسد

ا1نبياء كلھم يدخلون الجنة قبل س�ليمان ب�ن داود علي�ه الس�&م ب�أربعين ((رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال 
عاماً، وإن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائھم ب�أربعين عام�اً، وإن ص�الحي العبي�د ي�دخلون الجن�ة قب�ل 

ائن ا�خ��رين ب��أربعين عام��اً، وإن أھ��ل الم��دن ي��دخلون الجن��ة قب��ل أھ��ل الرس��تاق ب��أربعين عام��اً لفض��ل الم��د
النب�وي يث دح�الوم�ن خ�&ل  )  ٤٠( ))  عات وحلق الذكر، وإذا كان ب&ء خصوا به دونھماوالجماعات والجم

�س�يما أن الح�ديث الش�ريف تط�رق ال�ى العراق وأھ�ل ا1نب�ار  العرب ويتبن لنا أن الرستاق كليمة دخيلة على 
زء من التقسيمات اTدارية في العھود النار وكيف يكون مصير أھل الرستاق ويمكن القول أن ھذا المصطلح ج

وُج وھو  مصلح ا1خرلو تأملنا في الوالتعامل به ،  واستمرالتي سبقت مجئ اTس&م الى المنطقة  (  أصلهالطَّسُّ
الطَّسُّوج مقدار من الوزن كقوله فَْربَيُون بَِطسُّوج وك&ھما معّرب والطَّسُّوج واحد من يل أي الناحية وق) طسج 

ب�ة  طَساس�يج  ��واد معرَّ ��وج ) ٤١( السَّ ب ھ�ي الطَّسُّ طس��وج ھ��ي وذك�ر ال)  ٤٢( الناحي��ة ِ كالقري��ِة ونحِوھ�اِ ُمَع��رَّ
ع��ن وق��د أس��ھب الع&م��ة ج��واد عل��ي بتفس��ير ھ��ذا المعن��ى ويق��ول  ) ٤٣(  مع��ربالناحي��ة م��ن أص��ل  فارس��ي و

ف�نحن  ،من طساس�يج الس�واد معرب واحد مقدار من الوزن، وقيل وقيل ،الناحية وربع الدانقھـــو  "الطسوج"
مق�دار م�ن ال�وزن وج�زء م�ن  وھ�ـالث�اني و  ج�زء م�ن دان�ق أو درھ�م عب�ارة ع�نا1ول ف  إذن أمام معان ث&ثة

، 1ن�ه ي�دل عل�ى وح�دة إداري�ة، كان�ت مس�تعملة ف�ي لموضع البح�ث والمعنى الثالث ھو المعنى الم&ئم  ،أرض
يجتمع فيھا  كورة وقيل أن  لكل ِمصر ُكورةٌ وھي البقعة التيوجاء ذكر ال) ٤٤(  العراق بتأثير الحكم الفارسي

إنھ�ا المدين�ة وھ�ي القري�ة والكلم�ة م�ن أص�ل يون�اني ھ�و يل قوفجمع كورة " الكور"وأما )  ٤٥( قًرى ومحال 
، أي مصر ولم يش�ر علم�اء اللغ�ة إل�ى أنھ�ا كان�ت مس�تعملة ف�ي جزي�رة  بمعنى ناحية من بلد "Khora"خورة 
حديث  تحت عنوان الطبري روايات  وجاء في ممن التقسيمات اTدارية لب&د الشالعربية أخذتھا ولعل ا العرب

بع�د   إليھا )رضي هللا عنه ( عن سير خالد بن الوليدھي جزء من ا1نبار حسب الرواية التي تتحدث أمغيشيا و
ك�ان ف�ي أمغيش�يا وك�ل ش�يئ  فأمر خالد بھ�دم( غراغه من وقعة أليس ويذكر أن فيھا خير كثير حتى قيل عنھا 

عن�د ظھ�ور ا�داري كانت تؤدي المعنى " مصر"لفظة ويستدل من  ) ٤٦(  ..).كانت مصًرا كالحيرةحيزھا و



  ٢٠٠       ا�نسانيةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم 
 ٢٠١٢ -آذار -العدد ا�ول 

  لمحه من التقسيمات ا�دارية وا�قتصادية لمناطق ا�نبار
 عبد العزيز خضر الجاسم. د

اس��م أم��ا و ) ٤٧ ( مس��احة واس��عةوكبي��رة م��ارة إ� تظھ��ر التقس��يمات اTداري��ة إّ� ف��ي وم��ن المحتم��ل  اTس��&م
ويجمع الف&حون الحاصل ثم يقس�مونه )  ٤٨( مع على البيادر الطعام أي القمح تجرجح وھو ا1أوالبيادردربيال

 وأوالمك��ان ال��ذي يجم��ع الطع��ام في��ه وھ��و ا1ن��در  بحس��ب اTنف��اق، والبي��در الموض��ع ال��ذي ي��داس في��ه الطع��ام
ا�نب�ار، ث�م تص�ير إل�ى مس�الح مسالح الفرس مم�ا يل�ي الف�رات ھ�ي  آخرو)  ٤٩(الحب المحصود أي  سيكدتال

ث�م تص�ير إل�ى مس�الح ال�روم، ا� أن يتع�اور الق�وم في�دخل الف�رس ب�&د ال�روم عل�ى .... دجل�ةالروم، ومما يل�ي 
بالنس�بة إل�ى حماي�ة و في العربي�ة " المناظر" يقبلھا" المسالح"ھذه و، المخالبة، وربما دخل الروم ب&د الفرس 

تحص�ينات أس�كنوا بھ�ا حامي�ات م�ن ال ط�افقد كان اليونان والرومان ثم البيزنطيون قد أق�اموا خطو م ،اب&د الش
ھ�ذه وأب�راج وخط�وط التحص�ينات أي وھي تتكون من ق&ع ومن حصون  ألقوا عليھا مھمة الدفاع عن الحدود

بالنسبة لخطوط دفاع الف�رس وواجبھ�ا حماي�ة م�ا يليھ�ا م�ن تحص�ينات " المسالح"عند العرب و" المناظر"ھي 
ن��د ال��روم فھ��ي الخط��وط ا1ول��ى م��ن وع الساس��انية أخ��رى وحامي��ات أقيم��ت عل��ى الخن��ادق ف��ي اTمبراطوري��ة

 روات�ب عل�ى عملھ�م وأما الذين يقومون بحراس�تھا وبال�دفاع عنھ�ا، ف�إنھم � يتقاض�ون أج�ًرا أ ، خطوط الدفاع
حقاق عونه بأنفسھم أو يدفع لھم من غ&ت الف&حين الذين يعفون م�ن دف�ع م�ا عل�يھم م�ن اس�تومعاشھم مما يزر

م الس�كن ف�ي ھ�ذه ليك�ون م�ن الس�ھل عل�يھ وينتخ�ب ھ�ؤ�ء م�ن الس�كان المحلي�ين ضرائبأي ما نسميه ب للدولة
تح�رش قبائ�ل بھ�ذه ھج�وم أو وعليھم مشرفون من الفرس لتوجيھھم ولقيادتھم في أثناء وقوع المواضع البعيدة 

ا1ول  وربم��ا ف��ي الق��رن" ايزي��دور"أن ا1نب��ار ل��م تنش��أ إ� بع��د أي��ام  وي��رى بع��ض الب��احثون)  ٥٠(  الخط��وط
للمي&د، وأنھ�ا أنش�ئت ف�ي ب�ادئ ا1م�ر لخ�زن الم�واد فيھ�ا وتم�وين الحامي�ات بم�ا تحت�اج إلي�ه، ث�م توس�عت ف�ي 

أن التس�مية الم�ذكورة وذك�ر )  ٥١(  العصر الساساني حتى أصبحت المدينة الثانية في إقليم بابل بعد طيس�فون
1نه ، قيل له ذلك وسنبا أي نقاب يه اسم للكتفوھو" "بور ھويه سنباشا"وھي من الجملة الفارسية  إنما جاءت

، فس�مته الف�رس بھ�ذا ا�س�م  فيجم�ع ب�ين كتف�ي الرج�ل م�نھم بحلق�ة ويس�بيهلما غزا الع�رب ك�ان ينق�ب أكت�افھم 
س���تبعد أن تك���ون القص���ة ش���رًحا تكلف���ه نو�  فالتس���مية إذن ھ���ي تس���مية فارس���ية وس���مته الع���رب ذا ا1كت���اف

وھن�اك ألق�اب عدي�دة، فس�رت تفس�يرا أس�طوريا عل�ى ھ�ذا النح�و م�ن المبالغ�ة القصاصون، لتفسير ھذا اللق�ب، 
وق�د ، "في�روز ش�ابور"ھذا بن�اء ا1نب�ار، ذك�ر أن�ه بناھ�ا فس�ميت ب�ـ" شابور" "سابور"وقد نسب إلى .والتھويل

اTس�&م، وي�ذكر أن  غلب عليھا العنص�ر العرب�ي عن�د ظھ�وروكانت من المدن التي ت "ا1نبار"صيرھا العرب 
كانت له حروب كثيرة مع إياد بن نزار وغيرھا " م٣٨٨-٣٨٣" "سابور الثالث"د به اوير" سابور بن سابور"

  .جددت بزمن سابور الثالث و كانت مشيدة وقد يكون ھذا أقرب الى الصواب أي ا1نبار)  ٥٢ (. من العرب
تنظيم��ات اTداري��ة منھ��ا والت��ي تتعل��ق بالتقس��يمات وال المص��ادرلن��ا س��اقتھا وم��ن ب��ين المص��طلحات الت��ي  
 "معن��اه مل��ك المل��وك، وكان��ت تس��مي ال��وزير، "كس��رى شاھنش��اه"وك��انوا إن س��موه وذك��روه ق��الوا  "كس��رى"

ومعن�اه ع�الم " موب�ذ موب�ذان" ، معن�اه متقل�د ا�م�ور، وكان�ت تس�مي الع�الم الق�يم بش�رائع دي�نھم"بزرجفر مذار
، وكان��ت تس��مي " الھرب��ذ "كان��ت تس��مي ق��يم الن��ار، و" زراذش��ت" وأول م��ن رف��ع علي��ه منھ��ا ا�س��مالعلم��اء، 
ومعن�اه داف�ع "الفادوس�بان "ومعناه الرئيس والذي دونه "ا�صبھبذ"وكانت تسمي العظيم منھم "دبيربذ "الكاتب

، وتس�مي أص�حاب الح�روب وق�واد "الش�ھريج"وتسمي رئيس الك�ور" المرزبان" ا�عداء، وتسمي رئيس البلد
وكان�ت  وتس�مي ص�احب ال�ديوان الم�رد م�ا رع�د" شاھريش�ت "المظ�الم وتس�مي ص�احب،"ا�س�اورة"الجيوش

 "ومعن��اه ع��الم العلم��اء، وأول م��ن رف��ع علي��ه منھ��ا ا�س��م"موب��ذ موب��ذان "تس��مي الع��الم الق��يم بش��رائع دي��نھم 
، وكان��ت تس��مي العظ��يم م��نھم "دبيرب��ذ"وكان��ت تس��مي الكات��ب ،"الھرب��ذ "، وكان��ت تس��مي ق��يم الن��ار"زراذش��ت

 ، ومعن���اه داف���ع ا�ع���داء، وتس���مي رئ���يس البل���د "الفادوس���بان"عن���اه ال���رئيس، وال���ذي دون���ه ، وم"ا�ص���بھبذ"
، "ا�س��اورة"، وتس��مي أص��حاب الح��روب وق��واد الجي��وش "الش��ھريج"، وتس��مي رئ��يس الك��ور "المرزب��ان"

والذي يھمنا من ھذا ھو رئيس البل�د المرزب�ان ال�ذي ك�ان يحك�م )  ٥٣( "شاھريشت "وتسمي صاحب المظالم 
 الت�ي ش�رعت لل�دخول  يوبقدوم ط&ئع الفتح العربي اTس�&م ،نبار ضمن السيطرة الفارسية في ذلك الوقت ا1

 ،ا1صنام وطغيان الروم  من جھة أخ�رى النار و من الظلم المجوسي وعبادة  ھاإلى ا1نبار وقرھا لتحرير أھل
&ل  المقارن�ة م�ا ب�ين خ�تب�ين لن�ا م�ن يوھن�ا ) ٥٤( بدأت عمليات التحرير من السنة الثاني�ة عش�ر م�ن الھج�رة 

الس�يطرة عل�ى حس�اب ممتلك�ات والسيطرة الفارسية على العراق وكيف كان التعامل  الفرس مع أھل الرافدين 
عودة الع�راق إل�ى حض�يرة ا1م�ة امل قادة الفتح العربي اTس&مي لوالفرق في تع ،ا�خرى  ومقدرات الشعوب

علي�ه وس�لم م�ع أھ�ل الع�راق ص�لى هللا دة المس�لمين وص�حابة  رس�ول هللا اق�العربية واTس&مية وكي�ف تعام�ل 
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وغيرھم ونحن نعلم جيدا أن الھدف ھو نشر اTس�&م وتطبي�ق ش�رع هللا س�بحانه وتع�الى ف�ي أرج�اء المعم�ورة 
لھ�ا ولو تكلمنا فقط عن  ا1نبار لنجد الكثير من النصوص التي تشير إلى أھمية ا1نبار وم�دنھا وقراھ�ا التابع�ة 

ت التسمية جاءت ا1ھمية  ءولكن نحن بصدد التقسيمات اTدارية  ولماذا أعطيت ا1نبار تلك ا1ھمية وحيثما جا
لغ�&ل م�ن الحنط�ة والش�عير المخص�ص لخ�زن ابار فھي المكان المرتف�ع ع�ن مس�توى مي�اه النھروالمك�ان فا1ن
لش�عير والق�ت والت�بن وكان�ت ا1كاس�ره ت�رزق يجمع بھا أنابير الحنطة وا حد بابل سميت به 1نه  ھيا�نبار(و

تش�بيھا لھ�ا ببي�ت وقي�ل ع�ن ا�نب�ار )  ٥٦( )النبر دويبة أصغر م�ن الق�راد(   وذكر أن)  ٥٥( )اصحابھا منھا 
  .)  ٥٧( التاجر الذي ينضد فيه متاعه 

لھا عربي اTس&مي من المناطق التابعة ل�نبار حسب التقسيمات التي أورد تھا  مصادر التاريخ قبل الفتح الو
أي عل�ى ض�فة  أليس وھي على صلب الف�رات رخصص لھا الطبري عنوانا كبيرا سماه خبو أليسھــي مدينة 

ي�وم الس�بت ل�ث&ث مض�ت م�ن ) رض�ي هللا عن�ه ( خال�دا  ھ�ا وھ�ي م�ن ق�رى الس�واد وص�الح أھل ) ٥٨(  النھر
ت في�ه الواقع�ة ب�ين المس�لمين والف�رس أليس الموضع الذي كانو) ٥٩(ب سنة اثنتي عشرة على ألف دينار رج

   قل�يم الس�ابعمدين�ة ال�يس ا1قي�ل موق�ع و )  ٦٠(  في أول أرض العراق من ناحية البادية وھي من قرى ا1نبار
عان��ات ب��النون عل��ى لف��ظ جم��ع عان��ة وكان��ت عان��ة وھي��ت مض��افتين إل��ى طساس��يج ا1نب��ار فلم��ا حف��ر  )  ٦١( 

كاظمة مما يلي البصرة وينفذ إل�ى البح�ر وجع�ل المن�اظر لعي�ث الع�رب أنوشروان الخندق من ھيت حتى يأتي 
وكانت  )٦٢(  في أطراف السواد وما يليه خربت عانات وھيت بذلك السبب عانات موضع من أرياف العراق

عانة وھيت مضافتين إلى طساسيج ا�نبار، فلما حفر أنو شروان الخندق من ھيت حتى ي�أتي كاظم�ة مم�ا بل�ى 
   )٦٣( نفذ إلى البحر، وجعل المناظر لعيث العرب في أطراف السواد البصرة، وي
قرى عانات سميت بث&ثة إخوة من قوم عاد خرج�وا ھراب�ا فنزل�وا تل�ك المن�اطق فس�ميت بأس�مائھم  وقيل عن

وعان�ات مض�افة وھم ألوس وسالوس وناووس فلما نظرت العرب إليھا قالت كأنھا عانات أي قطع من الظب�اء 
ويم��ر نھ��ر الف��رات بم��دن الوس��ة )  ٦٤ ( مل��ك أنوش��روان الف��رس أي��امزم��ن من��ذ ا1نب��ار )  ٦٣(  إل��ى طس��وج 

توالت و ) ٦٦( الرابعقليم وردت مدينة عانه وسط الفرات ضمن ا� ) ٦٥( والناؤوسة وھيت ثم الرب وا�نبار
 ) ٦٧( ية إلى البادأن طوائف من ا1عراب يغيرون على ما قرب من السواد أنذاك  ملك أنوشروانا1خبارالى 

بلد مشھور بين الَرقة وھيت وتع�د ف�ي أعم�ال الجزي�رة  وھ�ي مش�رفة عل�ى مدن ا1نبار ل امتداد قيل عنھا ھيو
خ&ف�ة حتى إل�ى طس�وج ا1نب�ارمض�افة عان�ات وظل�ت )  ٦٨( الفرات ق�رب حديث�ة الن�ورة وبھ�ا قلع�ة حص�ينة

أن معاوي�ة ب�ن أب�ي س�فيان أراد أن يستدل من ذل�ك و )  ٦٩( وجعلھا من أعمال الجزيرةبن أبي سفيان  معاوية
قريبة من العاصمة ا1موية الجديدة بسبب تمتعھا ب�الموقع الجغراف�ي وكث�رة مواردھ�ا ا1قتص�ادية نتيج�ة تكون 

وھ�ذا مايش�ر ال�ى أن ھي�ت وعان�ات الف�رات ف�ي التقس�يمات ا�داري�ة تعام�ل  ، ووقوعھا على ضفة نھر الفرات
و1ھمية ھيت خص�ص ألواموس�يل ملح�ق خ�اص  ،الفراتنھر  لوقعھا علىة ا1نبار و�يضمن كمنطقة واحدة 
قب�ل الم�ي&د  ٨٨٥ع�ام سيل انه خيم تو كولتي اينورتا في كما ذكر الوامو) أد  (وھيت أو )  ٧٠ (بمدينة ھيت  

ض�من  دودوھذا مايشر الى ان ھيت موغلة في القدم  ومن حيث الح)  ٧١ ( قبل ا�س&م ) أد (مقابل مستوطنة
  .)  ٧٢  (الواموسيل يقول الرحالة و�ية ا1نبار و

ان ھيت وعانات ايام الفرس داخلة حد السواد وتعد من طسوج ا�نبار الى ان بلغ انو ش�روان ان طائف�ة م�ن  
ا1ودي�ة ض�من التقس�يمات اTداري�ة فھ�ذه إش�ارة إل�ى حتى جاء ذكر)  ٧٤( وكذلك مدينة عانه)  ٧٣ (ا�عراب 

أن ا1ودي�ة لھ�ا اھتم�ام  بي�دناويتبن لنا من خ&ل النص�وص الت�ي وقع�ت ) ٧٥(ھيت ضمن ن  ذكر وادي حورا
ض�من التقس�يمات  مي�اه ب�د� م�ن نھ�ر الف�رات وھ�ياللدى أھل ا1نبار وج�اء ا1ھمي�ة ق�د تك�ون الب�ديل لمص�در 

( ال�د ب�ن الولي�د فتحھ�ا خ ص�ندوداء قري�ة تق�ع و)  ٧٦(  ھيتضمن ذكر ادي حورانارية فھذه إشارة إلى واTد
رضي هللا (علي بن أبي طالب  وذكر أن الخليفة الراشدي ، ) ٧٧( بعد فراغه من عين التمر ) رضي هللا عنه 

م��دن  أي مدين��ة الحديث��ة ض��من)  ٧٩ (لن��ورة وھ��ي قري��ة قريب��ة م��ن ا�نب��اراوذك��رت ) ٧٨( م��ر عليھ��ا  )عن��ه 
 ٨١(، وھي حديثة النورة على فراسخ م�ن ا�نب�ار، وھي الحديثة ھي ا�خرى بلدة على الفرات ) ٨٠(ا1نبار  

 وھ�ذا م�اذكره اب�ن اب�ي)٨٣(نح�و ا1نب�ارنقي�ا قرية و ) ٨٢( كبيرة على الفرات عند الفلوجة ھي قرية دمما و )
بق�ة قري�ة ب�ين ا1نب�ار وھي�ت قي�ل ھ�ي و )  ٨٥( نقي�اي وقي�ل عنھ�ا  )  ٨٤ (يعلى أن نقيا ھي من ق�رى ا1نب�ار

الفتح ق�ال أب�و)  ٨٦ (1برش أصحابه يشاورھم في أمر الزباء فأشار عليه قصير بن سعد وھناك جمع جذيمة ا
نزل ذلك الماء فنسب إليه  ق�ال وع�ين أب�اغ ليس�ت بع�ين والتميمي النساب كانت منازل إياد بن نزار بعين أباغ 
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فما نجدت بالم�اء حت�ى  : ماء وإنما ھو واد وراء ا1نبار على طريق الفرات إلى الشام وقيل في قول أبي نواس
وھ�ذا م�ا  ) ٨٨( ھيت مضانة إل�ى طس�وج ا1نب�ارأما و)  ٨٧( . ..أباغ تغور مع الشمس في عيني...     رأيتھا

ملك أنوشروان بلغه أن طوائ�ف م�ن ا1ع�راب يغي�رون عل�ى م�ا ق�رب م�ن الس�واد إل�ى البادي�ة  عندما يؤكد لنا 
و ا1كتاف بناھا وجعلھا مسلحة تحفظ ما ق�رب م�ن البادي�ة فأمر بتجديد سور مدينة تعرف بالنسر كان سابور ذ

وأمر بحفر خندق من ھيت يشق طف البادية إلى كاظمة مما يلي البصرة وينفذ إلى البحر وبن�ى علي�ه المن�اظر 
والجواسق ونظمه بالمسالح ليكون ذلك مانعا 1ھل البادية من السواد فخرجت ھيت وعانات بسبب ذلك الخندق 

تسائل ، لماذا ھذه الغارات من نوقد )  ٨٩(  فيروز 1ن عانات كانت قرى مضمومة إلى ھيت من طسوج شاه 
قبل السكان على مناطقھم يتبن لنا م�ن خ�&ل ھ�ذا ال�نص أن المحت�ل اس�تخدم طريق�ة التجوي�ع ف�ي س�بيل العب�ث 

س�ة المحت�ل ، وم�ن واللجوء الى العنف حتى يستخدم القوة في قمع الناس والقضاء على أي رد فعل مغ�اير لسيا
خ&ل ھذا النص يظھر لنا جلي�ا تطلع�ات ا�ح�ت&ل الفارس�ي م�ن حرم�ان أبن�اء ا1رض وس�كانھا ا1ص�لين م�ن 
ا�ستفادة من مياھيه والزراعة من جانب والجانب الثاني تعامل الفرس مع غير ملتھم بالتضييق والحرمان من 

لتقسيمات اTدارية الت�ي أوردتھ�ا المص�ادر الجغرافي�ة خ&ل استغ&ل أراضيھم ومياھھم ، ويتبن لنا من خ&ل ا
والتاريخية تبدو ف�ي نظامھ�ا اعتم�دت عل�ى غ�رار التقس�يمات الت�ي اعتم�دھا المحت�ل ض�من الس�يطرة الفارس�ية 

كورة أستان بھقباذ ا1على وھي ستة طساسيج طّسوج بابل، طّسوج خطرني�ة، طّس�وج الفلّوج�ة العلي�ا ، (ونجد 
� نس�تغرب م�ن أنش�اء ھ�ذه الج�دران و)  ٩٠() فلى، طّسوج النھ�رين ، طّس�وج ع�ين التم�رطّسوج الفلّوجة الس

  . يومالعازله وما أشبه ا1مس بال
بوازيج ا1نبار موضع آخر قال أحمد بن يحيى ابن جابر فتح عبد هللا ب�وازيج ا1نب�ار وبھ�ا ق�وم م�ن أن قيل و

فارط بالفاء والطاء المھملة قري�ة إل�ى جان�ب ا1نب�ار  بيتوقيل ھناك موضع يدعى )  ٩١(  ... مواليه إلى ا�ن
إستان البھقباذ ا1على بالسواد أيضا  وقسم الفرس  )  ٩٢(ا1نبار نحو فرسخ  على شاطىء الفرات بينھا وبين 

اTس�تان الع�ال ك�ورة ف�ي غرب�ي علي�ا والفل�وج الس�فلى وع�ين التم�ر بالجانب الغربي ومن طساسيجه الفلوج�ة ال
سواد تشتمل على أربعة طساسيج وھي ا1نبار وبادوري�ا وقطرب�ل ومس�كن ق�ال العس�كري اTس�تان بغداد من ال

  .) ٩٣( مثل الرستاق 
وس��وق الخن��اقس أرض )  ٩٤( وم��ن المواض��ع ا1خ��رى موض��ع ي��اُموُر آخ��ره راء وھ��ي م��ن ق��رى ا1نب��ار 

لت�ي تح�ررت عل�ى ي�د وھ�ي م�ن المن�اطق ا)  ٩٥( للعرب في طرف العراق ق�رب ا1نب�ار وفيھ�ا س�وق للع�رب
  .) ٩٦(  القائد المثنى بن حارثه الشيباني في العصرالراشدي 

قرية قريبة من ا1نبار وھي نغيا بالكسر ثم السكون ثم ياء وألف كورة من أعمال كسكر بين واسط والبصرة 
بيانا م��ن ع��ين التم��ر ووج��دوا ف��ي كنيس��ة ص�� )رض��ي هللا عن��ه(ف��ي مس��ير خال��د ب��ن الولي��د كان��ت نقي��ا و)  ٩٧( 

رضي  (يتعلمون الكتابة في قرية من قرى عين التمر يقال لھا النقيرة وكان فيھم حمران مولى عثمان بن عفان
نھر رفيل بضم أوله وفتح ثانيه بلفظ التصغير نھر يصب في دجلة بغ�داد ومن مصادر الخير )  ٩٨(  )هللا عنه

ة عند الجس�ر منس�وب إل�ى الرفي�ل واس�مه مأخذه من نھر عيسى وھو الذي عليه قنطرة الشوك ويصب في دجل
معاذر بن خشيش بن أبرويز بن خشين ب�ن خس�روان وإنم�ا س�مي مع�اذر بالرفي�ل 1ن�ه لم�ا ق�دم عل�ى عم�ر ب�ن 

ليجدد إس&مه وكان قد أسلم عل�ى ي�د س�عد ب�ن أب�ي وق�اص ودخ�ل عل�ى عم�ر وعلي�ه )رضي هللا عنه (الخطاب 
لرفيل فصار له اسما علما وھو جد ال�وزير رئ�يس الرؤس�اء ثوب ديباج يسحب على ا1رض فقال عمر من ذا ا

وجد أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمران بن الحسن بن عبيد بن خالد بن الرفيل وكان كثي�ر الس�ماع 
نھ�ر س�عد م�ن ن�واحي ا1نب�ار لم�ا ف�تح س�عد ب�ن أب�ي    ٥٧٣ومولده في شھر ربي�ع ا1ول س�نة  ٤٦٥مات سنة 

   .)  ٩٩(  ھاقينھا أن يحفر لھم نھرا د وقاص ا1نبار سأله
لمن يسيطر  وھنا �بد من اTشارة إلى إن ا�نبار كانت خاضعة لتقسيمات اTدارية حسب السياسة العسكرية 

في بداية ا1مر ومن ثم عندما يكون استقرار المحتل يفكر في كيفي�ة الس�يطرة ا�قتص�ادية عل�ى المن�اطق عليھا 
وھ�ذه والجغراف�ي لتحدي�د من�اطق ا�نبار، �نبار حسب مايقتضه الوض�ع ا�قتص�اديالمحتلة لذلك نجد مناطق ا

Tنب�ارض�من وھ�ي  شارات التي أوردھا المصادر التي وقعت بين يدي الباح�ث ن�ذكر منھ�ابعض ا�(   .س�واد ا
١٠٠ (.  

وج وھي صطلحات في مجال التقسيمات ا�دارية التي ساقتھا لنا المصادر مصطلح  أستان وطسمومن بين ال
اھا ف�ي بداي�ة ا1م�ر كان�ت م�ن حص�ة ا�س�تان وقسم من قرا1نبار ن أالمناطق ا�دارية الكبيرة ومما يؤكد ذلك 
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ا1نب�ار وك�ان منھ�ا طس�وج وجعل لھا أربعة طساسيج وھي أستان ا1على،العالي ومقسم الى أربعة طسساسيج 
ويق�ول ج�واد عل�ي تعليق�ا عل�ى بع�ض )  ١٠١(  )والفلوجتان العلي�ا والس�فلى طسوج عين التمر(ھيت وعانات 

م�ع أنھ�م " نس�طور"وش�جع الساس�انيون م�ذھب " المس�الح"وتقابل ھذه المصطلحات ما بين العربية والفارسية 
شجعوه؛ 1نه مذھب يعارض مذھب الروم، فانتشر في العراق وفي إي�ران . كانوا مجوًسا، ولم يكونوا نصارى

ومن . اساني ودخل في ھذا المذھب أكثر النصارى العرب في العراقوفي سائر ا1رضين الخاضعة للحكم الس
وTلق�اء الع�داوة ب�ين ، فلعلھم أسھموا من طرف خفي في توسيع الشقة ب�ين ھ�ذا الم�ذھب وم�ذھب ال�روم، يدري

تب�رز في�ه قبيل�ة ث�م ينطف�ئ ، م ميدانًا للقبائل، تتصارع فيه كي�ف تش�اءكانت بادية الشا .ھؤ�ء النصارى والروم
م��ا دام ذل��ك الص��راع ف��ي مواض��ع بعي��دة ع��ن  ول��م يك��ن ذل��ك ل��يھم ال��دول الكب��رى. مھا، لتظھ��ر قبيل��ة أخ��رىاس��

 ١٠٢(  حدودھا، فإذا بلغ الحد، اضطرت تلك الدول إلى الوقوف بحزم وصرامة أمامه، إذا كانت تمل�ك الح�زم
 (.  

  
   : الرابع  المبحث
ى أھلھا وكيف كان تعامل قادة اTس&م وردة الفع�ل م�ن يتكلم عن فتح ا1نبار ودخول ا�س&م ال المحوروھذا 

غربي الكوفة بقربھا موض�ع يق�ال بلدة قريبة من ا1نباروذكر ياقوت عين التمر بأنھا قبل سكان ا1نبار ومدنھا 
له شفاثا منھما يجلب القسب والتمر إلى سائر الب&د وھو بھ�ا كثي�ر ج�دا وھ�ي عل�ى ط�رف البري�ة وھ�ي قديم�ة 

للھج�رة وك�ان فتحھ�ا  ١٢في سنة ) رضي هللا عنه ( مسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد افتتحھا ال
عنوة فسبى نساءھا وقتل رجالھا فمن ذلك السبي والدة محم�د ب�ن س�يرين وس�يرين اس�م أم�ه وحم�ران ب�ن أب�ان 

وبھا يومئ�ذ مھ�ران ف�ي جم�ع م�ن العج�م عظ�يم  ) ١٠٣( بعين التمر ) رضي هللا عنه ( مولى عثمان بن عفان 
إن الع�رب أعل�م بقت�ال الع�رب  ،عن�ه ق�الوا)رض�ي هللا (ومن النمر وتغلب وإياد ومن إليھم، فلم�ا س�معوا بخال�د 

اكفونا ما عندكم فإني حام�ل، ووك�ل بنفس�ه  ،جنده وقال لمجنبتيه)رضي هللا عنه (خالد  ءفصيروا إليھم، وعبى
تلك ا1خ&ط م�ن الع�رب ف�انھزموا م�ن غي�ر قت�ال، وات�بعھم المس�لمون ف�أكثروا  حوامي، ثم حمل على صفوف

فيھم القتل وا1س�ر، ولّم�ا ج�اء الخب�ر مھ�ران ھ�رب ف�ي جن�ده وترك�وا الحص�ن، فأت�اه ف�&ل الع�رب المنھ�زمين 
عن��ه ف��ي الن��اس، فن��زل علي��ه، فس��ألوه ا1م��ان ف��أبى إ� عل��ى حكم��ه،  )رض��ي هللا(واعتص��موا ب��ه، وأقب��ل خال��د 

فنزل�وا، فض��رب أعن��اق أھ��ل الحص��ن أجمع��ين واستأص��ل م��ن ح��وى حص��نه وغ��نم م��ا في��ه، ووج��د ف��ي بيع��تھم 
رھ�ن فقس�مھم عل�ى أھ�ل  ،ما أنتم؟ قالوا ،أربعين غ&ماً يتعلمون اTنجيل، عليھم باب مغلق، فكسره عنھم وقال

وس�ى ب�ن نص�ير وس�يرين الب&ء فمن أولئك الغلمان أبو زياد مولى ثقيف وحمران مولى عثم�ان ونص�ير أب�و م
رض�ي ( وشھد م�ع خال�د ) ١٠٤(د عبد هللا بن عبد ا1على الشاعروغيرھم والد محمد بن سيرين وأبو عمرة ج

وذك�ر  ) ١٠٥(ك�ان ش�ريفا ف�ي الجاھلي�ة واTس�&م قال بن دريد اسم ا1قرع بن ويحرب أھل العراق ) هللا عنه 
مرو بن عامر إلى العراق عام& وأم�ره بمس�احة س�قي بعث  ثعلبة بن ع )رضي هللا عنه(أن عمر بن الخطاب 

( ... ) ١٠٦( الفرات فمسح  فكان أولھا كورة فيروز وھي طسوج ا�نبار وكان أول الس�واد ش�ربا م�ن الف�رات
ع�ين التم�ر وبھ�ا ا صداقكان ا1نبار واستحكمت له استخلف على ا1نبار الزبرقان بن بدر وولما فرغ خالد من 
رام جوبين في جمع عظيم م�ن العج�م وعق�ه ب�ن أب�ي عق�ة ف�ي جم�ع عظ�يم م�ن الع�رب م�ن يومئذ مھران بن بھ

النمر وتغلب وإياد ومن �فھم فلما سمعوا بخالد ق�ال عق�ة لمھ�ران إن الع�رب أعل�م بقت�ال الع�رب ف�دعنا وخال�دا 
وھ�م وإن  ونك�مقال صدقت لعمري 1نتم أعلم بقتال العرب وإنكم لمثلنا في قتال العجم فخدعه واتقى به وق�ال د

احتجتم إلينا أعناكم فلما مضى نحو خالد قالت له ا1عاجم ما حملك عل�ى أن تق�ول ھ�ذا الق�ول لھ�ذا الكل�ب فق�ال 
دعوني فإني لم أرد إ� ما ھو خير لكم وشر لھم إنه قد جاءكم من قتل ملوككم وفل حدكم فاتقيته بھم فإن كان�ت 

مض�عفون لغ�وا م�نھم حت�ى يھن�وا فنق�اتلھم ونح�ن أقوي�اء وھ�م لھم على خالد فھ�ي لك�م وإن كان�ت ا1خ�رى ل�م تب
ما� نستغربه م�ن غ�در الف�رس عل�ى م�ر الت�اريخ  وم�ن خ�&ل ھ�ذا ھذا و)  ١٠٧(  )فاعترفوا له بفضل الرأي 

ل�و تطرقن�ا ال�ى وانھزم�وا بق�دوم ج�يش اTس�&م ما عان النص يتبين لنا أن الفرس محتلين لمناطق ا1نبار وسر
عن�د م�ا ) رض�ي هللا عن�ه (      خال�د ب�ن الولي�د بقي�ادة لف�تح ا1نبارذات العيون والتي تسمى بة معركة الحاسمال

خرج من الحيرة وعل�ى مقدمت�ه ا1ق�رع ب�ن ح�ابس فلم�ا ن�زل ا1ق�رع المن�زل ال�ذي يس�لمه إل�ى ا1نب�ار ف�انتھوا 
ل�ى تل�ك الجن�ود ش�يرزاذ ركبانا إلى ا1نبار وقد تحصن أھل ا1نب�ار وخن�دقوا عل�يھم وأش�رفوا م�ن حص�نھم وع

عجمي يومئذ فتصايح عرب ا1نبار يومئذ من السور وقالوا صبح ا1نبار شر جمل يحمل جميلة وجمل تربه ا1
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عوذ فقال شيرزاذ ما يقولون ففسر له فق�ال أم�ا ھ�ؤ�ء فق�د قض�وا عل�ى أنفس�ھم وذل�ك أن الق�وم إذا قض�وا عل�ى 
( مجتازا 1صالحنه فبين�اھم ك�ذلك ق�دم خال�د ) رضي هللا عنه (  أنفسھم قضاء كاد يلزمھم وهللا لئن لم يكن خالد

على المقدمة فأطاف بالخندق وأنشب القتال وكان قليل الص�بر عن�ه إذا رآه أو س�مع ب�ه وتق�دم ) رضي هللا عنه 
إلى رماته فأوصاھم وقال إني أرى أقواما � علم لھم بالحرب فارموا عي�ونھم و� توخ�وا غيرھ�ا فرم�وا رش�قا 

دا ثم تابعوا ففقىء ألف عين يومئذ فسميت تلك الوقعة ذات العيون وتصايح القوم ذھبت عيون أھل ا1نب�ار واح
فقال شيرزاذ ما يقولون ففسر له فقال آباذ آب�اذ فراس�ل خال�دا ف�ي الص�لح عل�ى أم�ر ل�م يرض�ه خال�د ف�رد رس�له 

ه فأفعم�ه ث�م اق�تحم الخن�دق والرذاي�ا فنحرھ�ا ث�م رم�ى بھ�ا في� ا ا1ب�ل وأتى خالد أضيق مكان ف�ي الخن�دق برذاي�
جسورھم فاجتمع المسلمون والمشركون في الخندق وأرز القوم إلى حصنھم وراسل شيرزاذ خالدا في الص�لح 
على ما أراد فقب�ل من�ه عل�ى أن يخلي�ه ويلحق�ه بمأمن�ه ف�ي جري�دة خي�ل ل�يس معھ�م م�ن المت�اع وا1م�وال ش�يء 

فأخبره الخبر �مه فقال إني كنت في قوم ليست لھم عقول وأص�لھم فخرج شيرزاذ فلما قدم على بھمن جاذويه 
من العرب فسمعتھم مقدمھم علينا يقضون على أنفسھم وقلما قضى قوم على أنفسھم قضاء إ� وجب عل�يھم ث�م 

ومن خ�&ل ھ�ذا ال�نص يتب�ين لن�ا أن التقس�يمات  ) ١٠٨( .قاتلھم الجند ففقؤوا فيھم وفي أھل ا1رض ألف عين 
ي�ة لھ��ا دور واض��ح ف��ي الجان��ب العس��كري والتعب��وي وم�ن يك��ون ل��ه تنظ��يم اداري حتم��ا تك��ون المعرك��ة اTدار

العسكرية صعبة جدا على الطرفين وھذا ما نج�ده ف�ي معرك�ة ا1نب�ار الحاس�مة وھ�ي ذات العي�ون وكي�ف فق�ئ 
اداري�ا للمعرك�ة  العس�كرية ش�ملت تنظيم�ا) رض�ي هللا عن�ه ( فيھا ألف عين ل�ذلك كان�ت خط�ة خال�د ب�ن الولي�د 

(... النص ال�ذي أورده لن�ا الحمي�ري سياق وفي صالح المسلمين في مواضع ا1نبار والتخطيط لحسم المعركة ل
، بعث عثمان بن ا1حنف، فمسح الس�واد فوج�ده س�تة وث&ث�ين أل�ف أل�ف )رضي هللا عنه (أن عمر بن الخطاب

ئتا ألف ألف وخمسة وعشرون أل�ف أل�ف جري�ب، جريب، يعني موضع الغلة فيه، وأما على تكسير الذراع فما
فوضع منھا بالتخمين آكاماً وآجاماً وسباخاً وطرقاً ومجاري أنھار ومواضع المدن والقرى الث&ث، ويبق�ى بع�د 
ذلك مائة ألف ألف وخمسة وسبعون ألف ألف جريب، وكان قيمة ما يلزم كل جريب من الخراج على التخمين 

، وإذا أضيف ذلك إلى خراج أھل الذمة بلغ من الورق مائ�ة أل�ف أل�ف وخمس�ين درھمين، وذلك أقل من العشر
نعتب�ر ذل�ك قم�ة ف�ي التنظيم�ات اTداري�ة والمالي�ة للس�يطرة عل�ى من�اطق ا1نب�ار و)  ١٠٩(  )ألف أل�ف درھ�م 

  .نبارضمن القوانين الجديدة التي يراد بھا تطبيق شرع هللا سبحانه وتعالى على المسلمين الجدد على أرض ا1
بما فتح هللا على المس�لمين فكت�ب  ) رضي هللا عنه ( عمر الخليفة إلى ) رضي هللا عنه (  كتب سعد وما أن  

أيض�ا إنم�ا ھ�ي ) رض�ي هللا عن�ه ( أن قف و� تطلب�وا غي�ر ذل�ك فكت�ب إلي�ه س�عد  ) رضي هللا عنه ( إليه عمر
أن قف مكانك و� تتبعھم واتخ�ذ  ) رضي هللا عنه ( عمرالخليفة سرية أدركناھا وا1رض بين أيدينا فكتب إليه 

بالن�اس ) رض�ي هللا عن�ه ( للمسلمين دار ھجرة ومنزل جھاد و� تجعل بيني وبين المسلمين بح�را فن�زل س�عد 
رض�ي هللا ( عمر الخليفة إلى  ) رضي هللا عنه ( ا1نبار فاجتووھا وأصابتھم بھا الحمى فلم توافقھم فكتب سعد

أن�ه � تص�لح الع�رب إ� حي�ث يص�لح البعي�ر والش�اة ف�ي  ) رضي هللا عن�ه ( ك فكتب إلى سعديخبره بذل) عنه 
 �عم�ر الخليف�ة أن ال�ى شارة ا هوھذ )  ١١٠( ...) منابت العشب فانظر ف&ة في جنب البحر للمسلمين بھا منز

يتخ�ذ للمس�لمين دار ي�أمره أن  ) رضي هللا عن�ه ( كتب إلى سعد بن أبي وقاص) رضي هللا عنه ( بن الخطاب 
فكث�ر عل�ى الن�اس ال�ذباب فتح�ول . فأتى ا1نبار وأراد أن يتخذھا منزً� . ھجرٍة وأن � يجعل بينه وبينھم بحًرا 

إلى موضع آخر فل�م يص�لح فتح�ول إل�ى الكوف�ة فاختطھ�ا وأقط�ع الن�اس المن�ازل وأن�زل القبائ�ل من�ازلھم وبن�ى 
�ت والن كل)  ١١١(  .مسجدھا وذلك في سنة سبع عشرة �صوص تشير الى اھتمام المسلمين بالمكان ھذه الد

مح��و الظ��&م والعبودي��ة وا�س��تبداد م��ن قب��ل يلكي فيھ��ا كلم��ة الح��ق واTس��&م والن��ورا1رض الت�ي وض��عوا أي 
خير القرون في من رجال لھو خير دليل على عمارة ا1رض  ا علياً ھالفرس على أرض رفعوا راية اTس&م في

 �مقومات�ه وخاص�ة ف�ي رن�ا ال�ى الجان�ب ا�قتص�ادي بم�ا اذا م�ا نظأ، وإذا وھو القرن ا1ول الھجري اTس&م أ
من صالحة للزراعة لكي يتم ا�ستقرارالماء وا1رض الوالتي تتمتع بھا من المدن الواقعة على ضفاف ا�نھار 

ف��ي مس��اعدتھم  وغي��رھمقب��ل الف��رس ن طنھم وميعش��تھم الحض��رية وھ��ذا م��الم نج��ده م��اقب��ل الس��كان Tقام��ة م��و
ب�ل تعم�دوا عل�ى اعاق�ة ھ�ذا النش�اط ف�ي س�بيل ھ�روب الس�كان ال�ى البادي�ة وا�عتم�اد عل�ى ل�ستقرار السكاني 

�وھو الرعي ف�ي من�اطق البادي�ة وتك�ون أرض الس�واد خالي�ة م�ن  مصدر متذذب في الحياة وعدم ا�ستقرار أ
�لى المن�اطق المھم�ة م�ن الع�راق وإ� لم�اذا تك�ون رة عستعانه بجنودھم في السيطالسكان العرب ا1صليين وا

أن دھاقين ا1نبار سألوا  القائ�د  ( وھذه اشارة واضحة ، ا1نبار مسلحة ل�عاجم ومكان ترزق الفرس جنودھم 
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 باش�ر س�عد  ن فلم يلبي ملك الف�رس طل�بھم ولك�لھم  رھن حفرقبله لسألوا عظيم الفرس  كما  سعد بن أبي وقاص
لذلك فحفروا حتى انتھوا إلى جبل لم يمكنھم شقه فتركوه فلم�ا ول�ي الحج�اج الع�راق جم�ع الفعل�ة  فجمع الرجال

من كل ناحية وقال لقوامه انظروا إلى قيمة ما يأكل رجل من الحفارين في اليوم فإن كان وزنه مثل ما يقلع ف& 
ونس�ب النھ�ر إل�ى س�عد ب�ن أب�ي  تمتنعوا من الحفر وأنفقوا علي�ه حت�ى اس�تتموه فنس�ب ذل�ك الجب�ل إل�ى الحج�اج

وكانت آخر مسالح الفرس مما يلي الفرات ا�نبار، ث�م تص�ير إل�ى مس�الح ال�روم، ومم�ا يل�ي ()  ١١٢( وقاص 
ثم تصير إلى مسالح الروم، ا� أن يتعاور القوم، فيدخل الفرس ب&د الروم على المخالبة، وربما دخ�ل .... دجلة

وربم�ا كونھ�ا أخ�ر مس�الح الف�رس ف�ي )  ١١٣( ) ع عل�ى ك�ل مل�ك للف�رسوكل ا�س�م الواق�. الروم ب&د الفرس
ا1وھ�ي  ي واجتماعي في بقع�ة الع�راقا�ھتمام الوافر في جعل نموذج اس&مي واقتصاد لھاار �بد يكون با�ن

خمس��مائة س��نة  س��نةا1نبار عم��ارةب نتط��رق ال��ى الخ��ط والكتاب��ة يقت��رن ھ��ذا العم��ل عن��دماو ) ١١٤( ا1نب��ار 
أن أول ق�ول ويمكننا ال ) ١١٥( عمرت الحيرة في زمن عمرو بن عدي باتخاذه إياھا مسكنا   وبعدھا وخمسين
ث�م تعلم�ت  اس�مه مرام�ر ب�ن م�رة وم�ن ا1نب�ار انتش�رت الكتاب�ة ف�ي الن�اس رج�ل م�ن أھ�ل ا�نبارھو  من خط 

الحي�رة م�ن أھ�ل ا1نب�ار الكتابة أخذوھا من أھل الحيرة ، وأھل )  ١١٦( في ب&د العرب  تقريش منه وانتشر
وظھ�روا رآھ�م يكتب�ون با1نب�ار والمس�لمون ، وأم�ن أھ�ل ا�نب�ار ) رضي هللا عن�ه ( ولما اطئن خالد )  ١١٧(

بالعربية ويتعلمونھا فسألھم ما أنتم؟ فقالوا قوم من العرب نزلنا إلى قوم من العرب قبلنا فكانت أوائلھ�م نزلوھ�ا 
الخ�ط م�ن إي�اد وأنش�دوه تزل عنھا فقال مم�ن تعلم�تم الكت�اب فق�الوا تعلمن�ا  أيام يختنصر حين أباح العرب ثم لم

  ) ١١٨(  قول الشاعر
        .                    أو لو أقاموا فتھزل النعم... قومي إياد لو أنھم أمم 

  ...ساروا جميعا والخط والقلم  ... قوم لھم باحة العراق إذا  
ا للمثنى أ� ندلك على قرية تأتيھا تجار مدائن كسرى وتجار السواد ويجتمع قالووأھل الحيرة  قيل أنو        

بھا في كل سنة من أموال الناس مثل خراج العراق وھذه أيام سوقھم التي يجتمعون فيھا فان أن�ت ق�درت عل�ى 
م�دائن أن تعبر إليھم وھم � يشعرون أصبت بھا ما� يكون فيه عز للمسلمين وق�وة عل�ى ع�دوھم وبينھ�ا وب�ين 

كسرى عامة يوم فقال لھم فكيف لي بھا فقالوا له إن أردتھا فخ�ذ طري�ق الب�ر حت�ى تنتھ�ي إل�ى ا1نب�ار ث�م تأخ�ذ 
رؤوس الدھاقين فيبعثون معك ا1د�ء فتسير سواد ليلة من ا1نبار حتى ت�أتيھم ض�حى ق�ال فخ�رج م�ن النخيل�ة 

 ؟ ن من�ه فأرس�ل إلي�ه م�ا يمنع�ك م�ن الن�زولومعه أد�ء أھل الحيرة حتى دخ�ل ا1نب�ار فن�زل بص�احبھا فتحص�
فأرسل إليه إني أخاف فأرسل إليه انزل فإنك آمن على دمك وقريتك وترجع سالما إلى حصنك فتوث�ق علي�ه ث�م 
نزل فقال إني أريد أن تبعث معي دلي& يدلني على بغ�داد ف�إني أري�د أن أعب�ر منھ�ا إل�ى الم�دائن ق�ال أن�ا أج�يء 

أن تجيء معي ولكن ابعث معي من يعرف الطريق ففعل وأمر لھم بعلف وطعام وزاد معك قال المثنى � أريد 
وبعث معھم دلي& فأقبل حتى إذا بلغ المنص�ف ق�ال ل�ه المثن�ى ك�م بينن�ا وب�ين ھ�ذه القري�ة ق�ال أربع�ة فراس�خ أو 

دا إ� حبس�وه خمسة وقد بقي عليك ليل فقال 1صحابه انزلوا فاقضموا واطعموا وابعثوا الط&ئ�ع ف�& يلق�ون أح�
ثم سار بھم فصبحھم في أسواقھم فوضع فيھم السيف فقتل وأخذ ا1م�وال وق�ال 1ص�حابه � تأخ�ذوا إ� ال�ذھب 
(    والفضة ومن المت�اع م�ا يق�در الرج�ل م�نكم عل�ى حمل�ه عل�ى دابت�ه وھ�رب الن�اس وترك�وا أمتع�تھم وأم�والھم

١١٩  (.  
ا1نب��ار م��ن المن��ازل الت��ي عم��رت عل��ى س��الف ذك��ر أن و ،ع��ين التم��ر)رض��ي هللا عن��ه (ح خال��د و بع��دھا ف��ت 

" خال��د"وك��ان أھ��ل ا1نب��ار عربً��ا، يكتب��ون بالعربي��ة ويتعلمونھ��ا، وك��ان عل��يھم حينم��ا بلغھ��ا )  ١٢٠( ا1زم��ان
ولما وجد الفرس أن من غير الممكن لھم الوقوف أمام المس�لمين، ترك�وا المدين�ة ". ساباط"صاحب " شيرزاذ"

رضي هللا ( ، ثم قصد خالد "ُكلواذى"في جريدة خيل ليلحق بأصحابه، ثم صالح أھل " ذشيرزا"لخالد، وخرج 
في " عقة بن أبي عقة"في جمع عظيم من العجم، و" مھران بن بھرام جوبين"وبھا يومئذ " عين التمر") عنه 

ع�ه ق�ة وم�ن معل�ى ع) رض�ي هللا عن�ه ( جمع عظيم من العرب من النمر وتغلب وإياد ومن �فَّھم، فھجم خالد 
  )  ١٢١(  من العرب، فأسره وانھزم عسكره

ن ممن يعرفون الخط والكتابة أوھنا �بد أن نبين ،  وسئل أھل الحيرة من أين تعلمتم الخط؟ فقالوا من ا1نبار
�ب��د ان يوظف��و ھ��ذه الحرف��ة المتط��ورة ف��ي ذل��ك الوق��ت والت��ي تعتب��ر م��ن أھ��م وأعظ��م اTنج��ازات التاريخ��ة 

عيد ا�نسانية في خدمة الواقع الذي يعشون ونستطيع أن تقول ان أھ�ل ا1نب�ار أول م�ن ب�دأ والحضرية على ص
ق�ة والرق�ي الحض�ري واTنس�اني دبالتدوين وھذا ما يسعنا في القول ان ا�دارة تكون على مستوى عالي م�ن ال
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نعكس عل��ى الجان��ب ب��دليل أن أھ��ل الجزي��رة العربي��ة تعلم��وا الخ��ط والكتاب��ة م��ن أھ��ل ا1نب��ار إذن ا�دارة ت��
اTقتصادي وايضا اTجتماعي وكل نواحي الحياة وھذا ما تؤكده المصادر التاريخية ومن خ&ل الشعر والخ�ط 

أخ�و " بشر بن عبد المل�ك"ويذكر أن ، والكتابة في التقسيمات وكيفية ادارة الوضع اTقتصادي  لمناطق ا�نبار
، وخ�رج إل�ى مك�ة، ال�ذي تعل�م الكتاب�ة م�ن أھ�ل ا1نب�ار" لدومة الجن�د"الكندي صاحب " أكيدر بن عبد الملك"

فل�ذلك كث�ر م�ن ، وعلّم جماعة من أھل مك�ة الكتاب�ة، "أبي سفيان"أخت " الصھباء بنت حرب بن أمية"فتزوج 
والج�زم ھ�و ". مك�ة"إلى " الجزم"ھو الذي نقل ، فبشر بن عبد الملك...)  يروون شعًرا، يكتب بمكة من قريش

فأغنى به أھل مكة عن الكتابة بقلم المس�ند قل�م حمي�ر . القلم الذي نكتب به اليوم: أي، به القرآنالخط الذي دّون 
عل�ى طريق�ة الف�رس وال�روم ي�دّونون ب�ه أم�والھم ويظھ�ر م�ن ذل�ك أن ، وصاروا يكتبون بالقلم وبالحبر، الثقيل

فع�دلوا عن�ه إل�ى القل�م ، م�ورھم ب�هولھذا وجد أھ�ل مك�ة ص�عوبة ف�ي ت�دوين أ، القلم المسند كان ثقيً& في الكتابة
وأنه قد كان�ت عن�دھم كتاب�ات ، حمير وغيرھم كانوا يكتبون بخطھم المسند على الصحف وقيل إن أھل ،الجزم

ول�م يكون�وا يكتف�ون بالكتاب�ة ب�ه عل�ى ، دّونوھا ب�ه ب�الحبر والقل�م عل�ى الص�حف وا1دم وم�واد الكتاب�ة ا1خ�رى
أول من كتب بالعربية من قريش حرب بن و )  ١٢٢(  م الواصلة إلينا ذلك ھ1ننا نجد أن كتابات ، ا1حجار فقط

م�ن  س�درة، وس�أله مم�ن اقتبس�تھا ؟ فق�الأمية بن عبد شمس، أخذھا من ب&د الحيرة عن رجل يقال له أسلم ب�ن 
ال فأصل الكتابة في العرب من ا�نبار وق� ،واضعھا رجل يقال له مرامر بن مروة، وھو رجل من أھل ا�نبار

وك�انوا يمنع�ون ،الھيثم بن عدي وقد كان لحمي�ر كتاب�ة يس�مونھا المس�ند، وھ�ي ح�روف متص�لة غي�ر منفص�لة 
العامة من تعلمھ�ا وجمي�ع كتاب�ات الن�اس تنتھ�ي إل�ى اثن�ى عش�ر ص�نفا وھ�ي العربي�ة، والحميري�ة، واليوناني�ة، 

وق�د ،  والھندي�ة، وا�ندلس�ية، والص�ينية والفارسية، والرومانية ، والعبرانية، والرومية، والقبطية، والبربري�ة،
ومم�ا يتعل�ق بالكتاب�ة  أن أول م�ن خ�ط ب�العربي إس�ماعيٌل  ) ١٢٣(كثير منھا فقل م�ن يع�رف ش�يئا منھ�ا  اندثر

والصحيح عند أھل العلم أنه مرام�ر ب�ن م�روة م�ن أھ�ل ا1نب�ار، وقي�ل إن�ه م�ن بن�ي م�رة، وم�ن  )عليه الس&م(
ذك�روا أن قريش�اً س�ألوا م�ن أي�ن لك�م الكتاب�ة فق�الوا م�ن   ق�ال ا1ص�معيو الن�اسب انتشرت الكتابة ب�ينور ا1نبا

الحيرة، وقيل 1ھل الحيرة من أين لكم الكتابة فقالوا من ا1نب�ار وروى أن الناق�ل لھ�ذه الكتاب�ة م�ن الحي�رة إل�ى 
فع�اد إل�ى مك�ة ق�دم الحي�رة ق�د الحجاز ھو حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد من�اف القرش�ي ا1م�وي، وك�ان 

�قيل 1بي سفيان ابن حرب ممن أخذ أبوك ھذه الكتابة فقال من أسلم بن سدرة، وق�ال س�ألت : بھذه الكتابة، وقا
(  فأصل الكتاب�ة ف�ي الع�رب م�ن ا1نب�ار )١٢٤(أسلم ممن أخذت ھذه الكتابة فقال من واضعھا مرامر بن مرة، 

 )رض�ي هللا عن�ه(ولم�ا  اطم�أن خال�د )  ١٢٦(   ن ا1نب�ارم� وھذا ما يؤكد أن أھل الحيرة تعلموا الخ�ط ) ١٢٥
ق�وم ، م�ا أن�تم؟ فق�الوا با1نبار والمسلمون وأمن أھل ا1نبار وظھروا رآھم يكتبون بالعربية ويتعلمونھ�ا فس�ألھم

 من العرب نزلنا على قوم من العرب قبلنا كانت أوائلھم نزلوھا أيام بخت نصر حين أباح العرب فلم نزل عنھا 
من الحيرة، وقيل 1ھل الحيرة من أين لكم الكتاب�ة ق�الوا  ،ال ا1صمعي سئلت قريش من أين لكم الكتابة قالواقو

يس�تنتج م�ن ذل�ك أن أھ�ل  ) ١٢٧(  من ا1نبار، وقيل ل�نبار من أين تعلمتم الكتابة قالوا تعلمنا الخ�ط م�ن إي�اد 
ع ذلك ، اذن �بد أن يكون تأثير الخط والكتابة عل�ى الخط والكتابة وھم من صنا1نبار كانوا على علم ودراية ب

حياة الناس من حيث التنظيم والتدوين في المسائل الحياتية ا1خ�رى م�ن س�ج&ت وض�رائب وھ�ذا م�ا يري�د أن 
يص��ل ب��ه الباح��ث �ن ذل��ك ي��نعكس عل��ى التقس��يمات ا1داري��ة وحت��ى السياس��ية للمنطق��ة وبت��أثر م��ن يحك��م تل��ك 

  . رأينا أن ا1نبار تجدھا في كتب التاريخ والسير منذ القدم المناطق وھذا ما يدھم 
نستنتج من كل ما تقدم بان و�ية ا1نبار كانت لھا أھمية تاريخية بسبب الموق�ع الجغراف�ي اض�افة ال�ى كونھ�ا 
تقع على مقربة من نھر الفرات ھي وأغلب القرى التابعة لھا مم�ا جع�ل لھ�ا أھمي�ة اقتص�ادية وايض�ا عس�كرية 

التصارع منذ القدم على ھذة المناطق الحيوية في ت�اريخ المنطق�ة ويتن�ين لن�ا م�ن خ�&ل النص�وص الت�ي  بسبب
وقع��ت بي��د الباح��ث ب��أن ا�نب��ار لھ��ا عم��ق ف��ي مج��ال ص��ناعة الخ��ط والكتاب��ة مم��ا جعلھ��ا أكث��ر عرض��ة ل�طم��ا 

خ�&ل التقس�يمات ا�داري�ة  ا1جنبية والسيطرة الفارسية لفترة طويلة من تاريخھ�ا العري�ق ويت�بن لن�ا أيض�ا م�ن
والعسكرية أبان السيطرة الفارسية بأن أھل ا1نبار تأثروا بكل ما نقله الفرس من حضارتھم ف�ي مج�ال ا�دارة 
والحكم والدليل على ذلك عند الفتح العربي اTس&مي لھا وجدوا مصطلحات الطس�وج والرس�تاق وغيرھ�ا ف�ي 

ولع�ل التنقي�ب ف�ي ا1نب�ار وم�دنھا سكش�ف حتم�ا .ي ا�س�&مي لھ�ا مجال التقسيمات واعتمدت حتى الفتح العرب
  .معلمومات جديدة قد تغير من ما دون في كتب التاريخ بعد التحقق من تلك المعلمومات 

  ) .  ١٢٨)( 1ھل ا�نبار عھد وعقد ( الب&ذري عن ا1نبار وأھلھا  وأختم قولي برواية ساقھا
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  قائمة الھوامش

  
 .٢٨١ ص ٤ج انظر جواد علي  ، المفصل فى تاريخ العرب قبل اTس&م، : د للمزي)  ١( 
انظر نزار عبد اللطيف الحديثي ، ا1مة والدولة في سياسة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين : للمزيد )  ٢( 
 ٤٠ص 
 . ٤٧٢،ص  ١الطبري ، تاريخ الرسل ، ج)   ٣( 
  ٢٤٧ص    ٢مصدر السابق  ، جالطبري ، ال: انظر )   ٤( 
َحْيلِّي ،الفِْقهُ اTس&ميُّ وأدلَّتُهُ ،ج ) ٥(   . ٤١٨ص  ٨الزُّ
 . ٣٥٣ص  ١السمعاني ، ا�نساب ، ج )   ٦( 

  . ٣٦ص  ١الحميري ،الروض المعطار،ج )   ٧(  
  . ١٩٠ص ٥ابن منظور ، لسان العرب ،ج )   ٨( 

  ٢٨١،ص  ١القزويني ، أثارالب&د ، ج :ونخيل وخيرات كثيرة أنظر بليدة طيبة على الفرات ذات أشجار:ھيت ( **) 
قرية بين ا1نبار وھيت، وھناك جمع جذيمة ا1برش أصحابه، يشاورھم في أمر الّزبّاء، فأشار عليه قصير بن سعد : بقّة ( * ) 

تركت الرأي ببقّة، فذھبت : ا قصير؟ قالما الرأى عندك ي: اللّخمى أّ� يأتيھا، فعصاه ومضى، فلما رأى من أمرھا ما أنكره، قال
أبن عبد الحق   ٣٠٧وص .٢٦٥ص   ١البكري ، المصدر السابق، ج : للمزيد ينظر. ببقّة أبرم ا1مر: والعرب تقول أيضا. مث&

ى ، مراصد ا�ط&ع عل) ھـ٧٣٩: المتوفى(،عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفّي الدين 
 .٢١٢ص  ١ھـ ، ج  ١٤١٢ا1ولى، : أسماء ا1مكنة والبقاع ،دار الجيل، بيروت الطبعة

 .٣٦٨ص  ١البكري ، معجم ما استعجم ، ج )  ٩( 
 . ٢٠، ص ١ابن السكيت ، اص&ح المنطق ، ج. ٣٨٥ص  ١، ج المصدر السابق  ابن منظور ، )  ١٠( 
 . ٣٧٦ص  ١٧، ج المصدر السابق   ابن منظور ،)   ١١( 
 . ١٨٩ص  ٥و ج ١٦٢ص  ١،ج المصدر السابق   ابن منظور ،)    ١٢(

  ٣٥٣ص  ١، ج المصدر السابق  السمعاني ، )   ١٣(  
  .٢٠ص  ١إبن السكيت ، ، المصدر السابق  ،ج )   ١٤(  

 .. ١٩٠ص ٥، ج المصدر السابق   ابن منظور ،)  ١٥(
 ٨٢ص  ٨الفراھيدي ، كتاب العين  ، ج )  ١٦(

 . ١٠٠ص ١٤، ج المصدر السابق   منظور ،ابن ) ١٧( 
 . ١٥١ص  ٥، ج المصدر السابق  ابن منظور، )  ١٨(  
    ٢٨٣،  ٤ياقوت ، معجم البلدان ، ج)  ١٩( 

، التونسي ،   ٢٨٥ص  ١ابن عبد الحق ، المصدر السابق،  ج :كلمة أعجمية وھي مكان للعبادات انظر : خانقاه  ( * )
ا اْلَخَوانِيُق  ٢٠٢ ص ١٨التحرير والتنوير ، ج  َوِھَي َمنَاِزُل َذاُت بُيُوٍت يَْقطُنُھَا ) َجْمُع َخاْنقَاْه َويُقَاُل اْلَخاْنَكاُت ُجَمُع َخاْنَكاهْ (َوأَمَّ
وفِيَِّة راجع  ص  ٣البكري ، المصدر السابق ، ج : ،  راجع   ٩٥١ص  ٢ابن عبد الحق ، المصدر السابق ، ج : َطلَبَةُ الصُّ

١٠٠٩ . 
 .٢٨٤،  ٤ياقوت ، المصدر السابق  ،ج)  ٢٠( 
  .٢٩٦ص  ٤جواد علي ، المصدر السابق  ،ج )   ٢١( 

تصغير عقر وھي قرية على شاطىء البحر بحذاء ھجر ونخل باليمامة لبنى ذھل بن الّدؤل، وھو أيضا نخل ): العقير( * ) (
 ٥٣٩ص  ٢سالك والممالك ، جالبكري ، ، الم: لبنى عامر بن حنيفة     للمزيد من التفاصيل  انظر 

  . ٢٨٤و ٢٨٣،  ٤المصدر السابق  ،ج ،انظر ياقوت :للمزيد )  ٢٢( 
  ٢٨٤،  ٤ياقوت ، المصدرنفسه،ج)  ٢٣( 
  .وما بعدھا من أحداث ٣٧٤ص  ٣الطبري ، المصدر السابق  ، ج: انظر )  ٢٤( 
 ٦١٢،ص ١الطبري ، المصدر نفسه  ،ج)  ٢٥(

 ٦١٣ ،ص ١،جالطبري ، المصدر نفسه  ) ٢٦(  
  .٦١٤ ،ص ١،الطبري ، المصدر السابق  ،ج ٢٠٨، ص  ١اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي  ،ج ) ٢٧( 

، ابن مسكويه ، ، تجارب ا1مم وتعاقب ،ج  ١٩٩ـــ ١٩٦ص  ٣المقدسي، ، البدء والتاريخ ، ج:للمزيد عن الزباء انظر ) ( * 
،   ٤٢٥ص  ١، القزويني ، المصدر السابق ج  ٦٨ص  ٢لملوك ، ج،  ابن الجوزي ، المنتظم في تاريخ ا1مم وا  ١١١ص  ١

  . ٣١٨ـــ ٣١٦ص  ١ابن ا1ثير ، الكامل في التاريخ ، ج . ٩٢٣ص  ٢ابن عبد الحق ، المصدر السابق ، ج 
،ج المصدر السابق  البكري ،  ،١٩٩ص  ٣المقدسي ، البدء والتاريخ ،ج .٦٢٢ ،ص ١الطبري ، المصدر السابق  ،ج) ٢٨(
 ٤٨٥ص  ٢

  . ٢٠٨، ص  ١اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي  ،ج)  ٢٩(
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   ١٠٨٣ص  ٣البكري ، المصدر السابق ،ج:نفق فى حصن الّزبّاء،للمزيد انظر : الغوير  * )( 
موضع قرب الكوفة من جھة البّريّة بالّطّف به كان سجن النعمان بن المنذر، ومن أراد خرج : القُْطقَُطانَةُ ( ** )  والقطقطانة 

، ابن  ٢٦٥ص  ١البكري ، المصدر السابق ، ج: راجع . ن القطقطانة إلى عين التمر ثم ينحّط حتى يقرب من الفيّوم إلى ھيتم
 .١١٠٧ص  ٣عبد الحق ، المصدر السابق ،ج

  .٦١٣وص ٦١٢ص  ١،ج المصدر السابق   الطبري،)  ٣٠(
 . ٤٣وص ٤٢ص  ٢،ج المصدر نفسه   الطبري ،)  ٣١(
 . ٥٥٨ص  ١،ج مصدر نفسه  ال الطبري ،) ٣٢(

 .٣٣١ص ٤، السمعاني ، المصدر السابق ج٥٦٠ص  ١ج المصدر نفسه  ،الطبري ، )  ٣٣( 
 .٦١١ص  ١الخطيب ، تاريخ بغداد ،ج )  ٣٤(

 .٦٠٩ص  ١،ج المصدر السابق   الطبري ،)  ٣٥( 
  . ٦١٢ص  ١،ج المصدر نفسه   الطبري ،)   ٣٦( 
  . ٣٧/  ١ياقوت ،المصر السابق ، ج  ) ٣٧( 
 ١٧٤/  ١ياقوت ،المصر السابق ، ج  )  ٣٨( 
   .٦٤٥، ص ٣الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج : للمزيد أنظر )   ٣٩( 
  .٧٧،ص  ٢الطبراني ، المعجم الكبير ، ج)   ٤٠( 
 .٣١٧ص  ٢أبن منظور ،  المصدر السابق ، ج )  ٤١(  

  . ٢١ص  ٢المطرزي ، المغرب في ترتيب المعرب ، ج )   ٤٢( 
 .٢٧٣ص  ٣ياقوت ، المصدر السابق ، ج)  ٤٣( 
 .٢٩٧و  ٢٩٦ص  ٩جواد علي ،المصدر السابق ،ج )   ٤٤( 
  . ٩١١ص  ٢ابن عبد الحق  ، المصدر السابق ،)  ٤٥( 
 .  ٣٥٨ص  ٣الطبري ، المصدر السابق  ،ج)  ٤٦( 
 . ٢٩٧ص  ٩جواد علي ، المصدر السابق  ،ج )  ٤٧( 
  .٦٢١ص  ١ياقوت ، المصدر السابق ، ج. ٢٩٠ص  ٤بي شيبه ، المصدر السابق  ،جالمصنف 1: للمزيد انظر )  ٤٨( 
 ٥٥و٥٤ص  ١٣انظر جواد علي، المصدر السابق  ،ج : للمزيد)  ٤٩( 
 ٢٨١ص  ٤ج ،جواد علي ، المصدر السابق  ، ١٨١، ص  ١اليعقوبي ، المصدر السابق  ،ج)  ٥٠( 
 ١٧٥ص  ٥ج جواد علي ، المصدر السابق  ،  )   ٥١( 
 .     ٣٠٢ص  ٤جواد علي ، المصدر نفسه ،ج )  ٥٢( 
 ١٨١، ص  ١اليعقوبي ، المصدر السابق ،ج)  ٥٣( 
 و ما بعدھا ٣٧٣، ص ٣الطبري ، المصدر السابق ، ج :للمزيد انظر  ) ٥٤(  

 .٢٥٧،  ص ١ياقوت ، المصدر السابق  ، ج)  ٥٥( 
 . ٢٥٧، ص  ١ياقوت  ، المصدر نفسه  ،ج)  ٥٦( 
  ٣٦،ص ١الحميري ، المصدر السابق  ، ج ) ٥٧( 
المصدر ،ياقوت،٣٠و٢٩ص ١،جالمصدر نفسه الحميري، ٣٥٥ص ، ٣جالمصدر السابق،للمزيد راجع الطبري ،)  ٥٨( 

 .٢٨٤، ص  ١،جالسابق
 . ٢٠ص ١خليفة بن خياط ، تاريخه ،  ج )  ٥٩( 
 .٢٤ص  ١٨قم ، سھراب ، كتاب عجائب ا1قاليم السبعة التي فيھا العمارة ، ر ) ٦٠( 
 .٥١٨رقم المدينة   ٤٤سھراب ،المصدر نفسه ، ص   ) ٦١( 
  . ٩١٤وص   ٣٧٢ص  ٣ج المصدر السابق ،البكري ، )  ٦٢( 
 ٢٩٧ص  ٩جواد علي ، المصدر السابق ،ج: انظر)   ٦٣( 
  ٧٢،  ٤ياقوت ، المصدر السابق ، ج   ) ٦٤( 
   ١١٩سھراب ، المصدر السابق،  )  ٦٥( 
  ٢٥ص١٩٤، المصدر نفسه ،رقم المدينة سھراب  ) ٦٦( 
 ٤١الواموسيل،رحلة الفرات ا�وسط ، ص :،انظر ٧٢ص  ٤، ياقوت ج  ٣٣٢،  ١الحميري،المصدر السابق، ج)  ٦٧( 

  ٤٢وعانة الفحيمي ص 
  ٧٢،   ٤ياقوت ،المصدر السابق ،ج )  ٦٨( 
  .٢٨٤،   ٤ياقوت ، المصدر نفسه ،ج  ) ٦٩( 
  ٥٧٥الى ص  ٥٧٠يل ، المصدر السابق ، من ص الواموس: لمزيد انظر)  ٧٠( 
  ٥٧٠الواموسيل،المصدر نفسه،  ص  ) ٧١( 
 ٥٧٢الواموسيل،المصدر نفسه، ص ،  ٣٠٨ص  ١القزويني ، المصدر السابق ، ج ) ٧٢( 
 ٢٨٤، ص  ٤وج    ٣٩٢،  ٢،  ياقوت ،المصدر السابق، ج ٣٣٢ص  ١الحميري ، المصدر السابق ، ج    ) ٧٣( 
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  ٤٢وعانة الفحيمي ص  ٤١الواموسيل ، المصدر السابق ، ص  انظر ) ٧٤( 
  وما بعدھا ٤٧الواموسيل ، المصدر نفسه ،ص ) ٧٥( 
  .وما بعدھا ٤٧الواموسيل،المصدر نفسه ، ص  ) ٧٦( 
  .١١٤ص  ١الب&ذري ، المصدر السابق ، ج)  ٧٧( 
 .١٢٣ص  ٥ابن الجوزي ، المنتظم ، ج)  ٧٨(
  ١٤٨ص  ١٠صدر السابق، ج الخطيب البغدادي، الم) ٧٩(  

  .١٤٨ص  ١٠الخطيب البغدادي، المصدر نفسه ، ج ) ٨٠( 
    ٨٩ص  ٤السمعاني ، المصدر السابق ،ج )   ٨١( 

 .  ٤٧١ص  ٢ياقوت ، معجم البلدان،ج : انظر)   ٨٢(  
 .١١وص ١٠ص  ٦٥أبن عساكر ، المصدر السابق، ج)   ٨٣(  
  ٤٠٢ص  ١ ج،ابن أبي يعلى ، طبقات الحنابلة )  ٨٤( 
 ١٤٣ص ٦ابن خلكان ، وفيات ا1عيان وأنباء الزمان ،ج )  ٨٥( 
 ٢٦٥ص  ١البكري ،المصدر السابق ، ج )  ٨٦(

 ٦١/  ١ياقوت ، المصدر السابق ، ج  ) ٨٧( 
 ٧٢ص  ٤وج ٣٦٢ص  ٢ياقوت ، المصدر نفسه ، ج )  ٨٨( 
  ٣٩٢ص  ٢ياقوت ، المصدر نفسه، ج )  ٨٩( 
 ١٧٤،   ١سه، جياقوت ، المصدر نف)  ٩٠( 
  ٥٠٣/  ١ياقوت ، المصدر نفسه ،ج)   ٩١( 
  ٥٢١/  ١ياقوت ، المصدر نفسه ج  ) ٩٢( 

  ١٧٤/  ١ياقوت ، المصدر نفسه ج )   ٩٣(  
  .٤٢٦ص  ٥ياقوت ، المصدر نفسه ج )  ٩٤( 
 .للمزيد  ٤٧٣،  ٣الطبري ، المصدر السابق ،ج  ) ٩٥( 
    ٣٩١، ص  ٢ياقوت ، المصدر السابق ،ج  ) ٩٦( 
  ٢٩٥ص  ٥ياقوت ،المصدر نفسه ،ج )  ٩٧( 
  ٣٠١،  ٥ياقوت ، المصدر نفسه ، ج)   ٩٨( 
  ٣٢٠،  ٥ياقوت ، المصدر نفسه ، ج)  ٩٩( 
  .٢٨١،  ٤جواد علي ، المصدر السابق ، ج: للمزيد )  ١٠٠( 
  ١٧٤،  ١ياقوت ، المصدر السابق ، ج)  ١٠١( 
  ٢٨١،  ٤جواد علي ، المصدر السابق ،ج ) ١٠٢(
  ١٧٦،  ١ياقوت، المصدر نفسه ، ج)  ١٠٣(

  ٤٢٣، ١الحميري ، المصدرالسابق ، ج  ) ١٠٤( 
 ٢٥٤، ص  ١ج اTصابة في تمييز الصحابة ،ابن حجر ،  ) ١٠٥( 
   ٢٧٦،  ١الخطيب ،المصدر السابق ، ج )  ١٠٦( 
  ٢٣٠، ص  ٧، جواد علي ،المصدر السابق ،  ٣٧٦،  ٣الطبري ،المصدر السابق ، ج) ١٠٧( 

  . ٣٧٥،  ٣،٣٧٤الطبري ، المصدر نفسه ، ج)  ١٠٨(  
 ٣٣٢،  ١الحميري ، المصدر السابق ، ج)  ١٠٩( 
  .٣،٥٧٩الطبري ، المصدر السابق ، ج) )  ١١٠(

  .                   ٢٧٠، ص   ١الب&ذري ، فتوح البلدان ،ج)  ١١١( 
  .٣٢١وص ٣٢٠،  ١ياقوت، المصدرالسابق ، ج) ١١٢( 
  .١٨١، ص  ١ليعقوبي ، المصدر السابق ، جا)    ١١٣(  

  ٣٣٠ص /  ٢ياقوت ، المصدر السابق ،ج )  ١١٤( 
  .  ٤٣/  ٢الطبري ،المصدر السابق،ج )  ١١٥( 
أبن شيبه ، المصنف ، ،  ١٥٩، ص  ١٥جواد ، المصدر السابق ج . ٣٥٣ص  ١السمعاني ، المصدر السابق،  ج )  ١١٦(  
  .٢٥٥، ص  ٧ج

، أبن شيبه ، المصدر السابق ، ٥٢٩ص  ٤، الزمخشري ، الكشاف ، ج٤٥٣ص  ١، المصدر السابق ، جالب&ذري )   ١١٧( 
  .٢٥٥، ص  ٧ج

  .  ٣٧٥،ص ٣الطبري ، المصدر السابق ، ج ) ١١٨( 
 .٣٢٤و ص ٣٢٣ص ١الخطيب البغدادي ،المصدر السابق ،ج )  ١١٩( 
  ٣٦ص  ١الحميري ،المصدر السابق، ج )  ١٢٠( 
  ٢٣٠ص  ٧، المصدر السابق،ج  جواد علي)  ١٢١( 
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  ٢٧٩ص  ١٦جواد علي،المصدر نفسه ،ج )   ١٢٢( 
  .١٨ص  ١٢ابن كثير ،المصدر السابق ،ج )  ١٢٣(

 ،  ٣٤٤ص  ٣ابن خلكان ،المصدر المصدر السابق، ج ) ١٢٤( 
  .١٨ص  ١٢ابن كثير ، المصدر السابق، ج )    ١٢٥( 
  .٤٥٣ص  ١الب&ذري ، المصدر السابق ، ج ) ١٢٦(  
  .  ٣٦ص  ١الحميري ، المصدر السابق، ج )   ١٢٧(  
 . ٢٤٣، ص  ١الب&ذري ج)  ١٢٨(  

  
  قائمة المصادر

  ابن ا1ثير ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري         )  ١(  
  عمر عبد الس&م تدمري ، دار الكتاب العربي، بيروت ،              :خ ،تح ، الكامل في التاري)ھـ٦٣٠ت (                     

  .م١٩٩٧، ١لبنان ط                        
  ، ) ھـ٤٨٧ت (أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن محمد البكري ا1ندلسي البكري  ، )  ٢(  

  .       م   ١٩٩٢المسالك والممالك ،دار الغرب اTس&مي سنة الطبع *  
  .بيروت  م ١٩٨٣،  ٣معجم ما استعجم معجم ما استعجم من أسماء الب&د والمواضع ، بيروت ط )              *  ٣(  
  م ١٩٨٨،فتوح البلدان ،دار ومكتبة الھ&ل، بيروت،)ھــ ٢٧٩ت ( الب&ذري ،أحمد بن يحيى بن جابر بن داود )   ٤(  
  ،  ) ھـ٥٩٧ت (لفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ابن الجوزي ، جمال الدين أبو ا)  ٥( 

  المنتظم في تاريخ ا1مم والملوك ،تح محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادرعطا ، دار الكتب                          
  .م  ١٩٩٢، ١العلمية، بيروت ط                         

  ، اTصابة في تمييز ) ھــ  ٨٥٢ت( علي بن حجر العسق&ني الشافعي   ابن حجر ، أبو الفضل أحمد بن)   ٦(    
  الصحابة ، تح عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ، دار الكب العلمية  ، بيروت                           
  .م١٩٩٤ھــ ،  ١٤١٥،  ١ط                         

  الروض المعطار في خبر ا1قطار ، )  ھــ ٩٠٠ت ( عبد هللا بن عبد المنعم  الحميري ، أبو عبد هللا محمد بن )   ٧(  
  . ١٩٨٠سنة  ٢تح، احسان عباس، موسسة ناصر للثقافة ، بيروت ، ط                         

  ، تاريخ بغداد ، تح ) ھــ  ٤٦٣ت ( الخطيب ،  أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي البغدادي )   ٨( 
  م ٢٠٠٢، ١بشار عواد معروف ، بيروت ، ط                        

  )  ھــ  ٦٨١ت (ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي ا1ربلي  )   ٩(   
  .م ١٩٠٠،سنة  ٦بيروت ، ج إحسان عباس،دار صادر ــ.وفيات ا1عيان وأنباء أبناء الزمان ، تح                         

  ابن خياط  ، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري، تاريخ خليفة بن خياط ، تح ، أكرم )   ١٠(  
  . ١٣٩٧،  ٢مؤسسة الرسالة ، دمشق و بيروت ،ط، ضياء العمري ، دار القلم                          

  مد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي الرازي الشافعي  الملقب بفخر الدين الرازي ،  أبو عبد هللا مح)  ١١(   
 .ھــ  ١٤٢٠،  بيروت ،  ٣مفاتيح الغيب، دار احياء التراث العربي ، ط) ھــ  ٦٠٦ت ( الرازي                        

  التنزيل ،دارالكتاب العربي  الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  ، الكشاف عن حقائق غوامض)  ١٢( 
  .م١٩٨٦ھــ ،  ١٤٠٧، سنة  ٣، ط  بيروت                          

  إص&ح المنطق ، تح ، محمد مرعب ، دار احياء ) ھــ ٢٤٤ت ( ابن السكيت ، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )  ١٣( 
 .م ٢٠٠٢،  ١، طالثراث العربي                         

       )ھـ  ٥٦٢ت  ( اني ، ل&مام ابي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي  السمع)  ١٤(  
  .م  ١٩٦٢ ١ا�نساب ، تح ،عبد الرحمن بن يحى ، دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد ، ط                         

  مصنف أبن   ، )ھــ  ٢٣٥ت (م بن عثمان بن خواستي العبسي أبن شيبه ، أبو بكرعبد هللا بن محمد بن إبراھي)   ١٥(  
  .ھــ ١٠٤٩، ١أبي شيبه في ا1حاديث وا�ثار ،تح ، كمال يوسف الحوت ، الرياض ط                          

  ، المعجم الكبير) ھـ ٣٦٠ت ( الطبراني ، سلمان بن أحمد بن أيوب بن مطير ابو القاسم اللخمي )  ١٦( 
  . ٧٧، ص  ٢، ب& ت ، ج ٢تح ، حمدي عبد المعم السلفي ، القاھرة ، ط                        

  تاريخ ا1مم ) ھـ ٣١٠ت ( الطبري ، أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ا�ملي الطبري، )    ١٧(  
  .ھــــ.١٣٨٧،  ١،طوالملوك وصلة تاريخ الطبري ، دار الثراث ، بيروت                         

    ، ) ھـ  ٥٧١ت (ابن عساكر، أبي القاسم علي بن الحسن ابن ھبة هللا بن عبد هللا المعروف بابن عساكر)   ١٨(   
  .م ١٩٩٥تاريخ دمشق ،تح ،عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت ،                            

  ) ھـ٧٣٩ت (الحق، ابن شمائل القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفّي الدين  أبن عبد الحق ،عبد المؤمن بن عبد )  ١٩(  
  ھــ ١٤١٢، ١مراصد ا�ط&ع على أسماء ا1مكنة والبقاع ،دار الجيل، بيروت ،ط                           

  ، كتاب )  ــ ھ١٧٠ت ( الفراھيدي ، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراھيدي  البصري)  ٢٠(  
  .أجزاء  ٨، طبع دار الھ&ل ، ب& ، ت ،  إبراھيم السامرائي.العين ، دار، تح مھدي المخزومي و                         
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  .، آثار الب&د وأخبار العباد ، دار صادر، بيروت ،ب& ، ت ) ھـ٦٨٢ت (القزويني ، زكريا بن محمد بن محمود )   ٢١( 
  ، البداية والنھاية ،تح، ) ھـ  ٧٧٤ت ( أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي البصري الدمشقي ابن كثير ، )  ٢٢(  

 .م ١٩٨٨،  ١علي شيري ، دار إحياء التراث العربي  ،ط                        
  ، تجارب ا1مم وتعاقب الھمم ) ھـ٤٢١ت (ابن مسكويه ، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه )  ٢٣( 

  . م  ٢٠٠٠،  ٢تح أبو القاسم ، طھران ،  ط                         
  )     ھــ  ٦١٠ت ( المطرزي ، ناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن علي أبو الفتح برھان الدين الخوارزمي )  ٢٤(   

  .المغرب ،دار الكتاب العربي ،  ب& ت                            
  .، البدء والتاريخ ، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد ، ب&،ت )  ھـ٣٥٥ت (لمطھر بن طاھر المقدسي، ا)  ٢٥(   
  )  ھــ ٧١١ت ( أبن منظور ،محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ، ا1نصاري الرويفعي  ا1فريقي )    ٢٦(  

  .ھــ  ١٤١٤ ،  ٣لسان العرب ، دار صادر ـ بيروت ، ط                            
  . ١٩٩٥، بيروت ، ٢ياقوت ،  أبو عبد هللا  بن عبد هللا الحموي ، معجم البلدان ، دار صادر ط)   ٢٧(   

  اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وھب ابن واضح الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي    )  ٢٨(  
 .م ١٣٥٨وبي ، مطبعة الغري  ، النجف ، ، تاريخ اليعق)ھــ  ٢٩٢ت (                      

  ، طبقات الحنابلة ، تح  محمد حامد الفقي ،دار )  ھـ٥٢٦ت (ابن أبي يعلى ،أبو الحسين ، محمد بن محمد )   ٢٩(  
  . المعرفة ، بيروت ، ب& ،ت                              

  :المراجع 
  تحرير «، التحرير والتنوير)ھـ١٣٩٣ت (الطاھر بن عاشور   التونسي ، محمد الطاھر بن محمد بن محمد)   ٣١(   

 م ١٩٨٤الدار التونسية للنشر ، تونس » المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد                      
 .م  ٢٠٠١،   ٤جواد علي  ، المفصل فى تاريخ العرب قبل اTس&م، دار الساقي  ،ط )    ٣٢(  

  الحديثي ، نزار عبد اللطيف ، ا1مة والدولة في سياسة النبي محمد صلى هللا عليه  وسلم والخلفاء الراشدين ،  )   ٣٣  (
  . ١٩٨٧دار الحرية للطباعة ، بغداد ،                          

  ح ھانس فون مرثك ، سھراب ، كتاب عجائب ا1قاليم السبعة التي فيھا العمارة ، تصنيف ، سھراب  تصحي)    ٣٤( 
  م مدينة فينا١٩٢٩مطبعة آدولف ھولزھون،                       

  صدقي حمدي وعبد المطلب .الواموسيل ،رحلة الفرات ا1وسط ـ رحلة وصفية ودراسات تاريخية ، ترجمة د)    ٣٥(  
 .م مطبوعات المجمع العلمي العراقي١٩٩٠صالح احمد العلي وآخرون ، .عبد الرحمن داود مراجعة د                      

َحْيلِّي ، الفِْقهُ اTس&ميُّ وأدلَّتُهُ الشَّامل ل�دلّة الشَّرعيَّة وا�راء المذھبيَّة وأھّم النَّظريَّات الف)   ٣٦(     قھيَّة َوْھبَة الزُّ
ابعة المنقَّحة، ب& ،ت وتحقيق ا1حاديث النَّبويَّة  ، دار الفكر ،دمشق ،                                  .الطَّبعة الرَّ

  
  
  
  


