
 
 
 
 
 
 

م ذا اهميـة   ٨٤٠هـ/ ٢٢٥ان البحث في االوضاع السياسية ألقليم طبرستان  من الفتح حتى سنة    
حيث واجهت الدولة العربية االسالمية في اقليم طبرستان صعوباتٌ بالغةٌ عند فتحهم لهذا االقليم ، فهو 

  كبيرة. يقع الى الشمال من ايران جنوب بحر قزوين ،مما اعطاه اهميةً سياسيةً وتجاريةً
      الجغرافية الصعبة ، وارتباك اوضاعه فقد عانى االقليم من بيئته وفضالً عن اهمية موقعه

السياسية ،وشدة مقاومة سكانه للعرب المسلمين الفاتحين لهذا تعذر فتح اقليم طبرستان لسنين طويلة 
  ولم يدخل االسالم فيه األعن طريق الدعاة الزيدية العلويين.

Abstract 
 It is amatter of important to search in the political situations of 

Tabristan region since the Islamic conquest (Al-Fatih)till the year 
225A.H.840A.D. Where the Islamic Arabic State faced great difficulties in this 
region when they conquest it. It lies to the north of Iran, north Caspian sea 
from which it gained its commercial political importance.  

its hard geographical environment, the disturbance of its political 
circamistances ,the strong risistance of its people to the Arab muslim 
conquerors,So, they couldn't conquest Tabristan region for long years,and 
islam didn't enter it but by Al-Aawy zaidy callers. 
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يعد اقليم طبرستان من اقاليم الدولة االسالمية المهمة الواقعة في القسم الشـمالي  

ليـه  الغربي من ايران، وعلى طول ساحل بحر الخزر الجنوبي الغربي والذي اطلق ع
م اسم مازندران الندماجهما معا اداريا وسياسيا، وقد شـهد  ١٢هـ/٦في اواخر القرن 

هذا االقليم احداثا سياسية وعسكرية وصراعات داخلية من قبل حكامه المحليـين قبـل   
م وحتـى  ٦٥٠هـ/٣٠ه، وذكر سنة ٦٣٩هـ/١٨وبعد الفتح العربي االسالمي له سنة 

  م) لهذا االقليم.١٢٣١-١٢١٩هـ/٦١٨-٦١٦احتالل المغول خالل السنوات (
كان لظروف البيئة الجغرافية الصعبة لهذا االقليم اثر على الحياة السياسية فيـه  
فقد بقي هذا االقليم عصي على المسلمين لسنوات طوال، إذ لم يتمكن العرب المسلمون 
الفاتحون من نشر االسالم بشكل واسع فيه، نظرا لشدة مقاومة سكانه لهـم، غيـر ان   

ى هذا االقليم قد ساهم في انتشار االسالم بشكل واسع دخول عدد من الدعاة العلويين إل
-١٣٢بين سكانه، السيما بعد ان تمكنوا مـن الوقـوف بوجـه الخالفـة العباسـية (     

م) فقد هرب عدد من الدعاة العلويين الزيدية إلى هناك مؤسسين ١٢٥٨-٧٥٠هـ/٦٥٦
 م) تدين بالمذهب الزيـدي فـي هـذا   ٩٤٨-٨٦٤هـ/٣١٦-٢٥٠لهم امارة اسالمية (

  االقليم.
سنتعرف خالل البحث على تسمية اقليم طبرستان، وموقعه وحدوده ثم اوضاعه 

  السياسية قبل الفتح االسالمي وبعده.
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. فقد اوردت المصادر الجغرافية اراء )١(طَبرِستان: بفتح اوله وثانيه وكسر الراء
لكثـرة اشـتباك    –طبرسـتان   –عدة عن سبب تسميتها بذلك، يذكر ان سبب تسميتها 

اشجارها فال يستطيع الجيش المرور بها اال بعد ان تقطع االشجار بـالطبر مـن بـين    
. والطبر، أو التبر تعني )٣(–ستان  -، و-طبر –. وهو اسم مركب من كلمتين )٢(ايديهم

تعني بالفارسية الموضـع ،أو الناحيـة فسـميت     –ستان  -. و)٤(–الفأس  –بالفارسية 
  .)٦(تأتي بمعنى اخر هونوع من الشجر –ستان  -. و)٥(–ناحية الطبر –طبرستان أي 

طبرزنان  –ان تسمية طبرستان معربة من كلمة  )٧(وقد اورد ابن الفقيه الهمذاني
بعـض  ، وقد جاءت هذه التسمية بعد ان اجتمع في جيوش –الفؤوس والنساء  –، أي –

االكاسرة عدد كبير من الجناة وجب عليهم القتل،فتحرج منهم وشاور وزراءه وسـألهم  
.فقال: ( اطلبوا لي موضعاً احبسهم فيه فساروا الى )٨(عن عدتهم فأخبروه بكثرة عددهم

بالده يطلبون موضعاً خالياً حتى وقفوا بجبال طبرستان فأخبروه بذلك فأمر بحملهم اليه 
يومئذ جبل ال ساكن فيه ثم سأل عنهم بعد حول فأرسَل مـن يخبـر   وحبسهم فيه وهو 

بخبرهم فاذا هم احياء بالسوء حالهم فقيل لهم ما تشتهون وكان الجبل كثيـر االشـجار   
فقالوا: طبرها ، و الهاء فيه بمعنى الجمع في جميع كالم الفرس بمعنى انهـم يريـدون   

اخبر كسرى بذلك أمر ان يعطوا ما طلبـوا  اطباراً تقطع بها الشجر لتتخذ بيوتاً وحينما 
فحمل اليهم ذلك ثم امهلهم حوالً اخر وانفذ من يتفقدهم فوجدهم قد اتخذوا بيوتـاً فقـال   
لهم: ما تريدون، فقالوا: زنان زنان أي نريد النساء فأخبر الملك بذلك وأمر مـن فـي   

طبـر زنـان أي الفـؤوس     حبسه من النساء ان يحملن اليه فحملن فتزوجوا فسـميت 
    )٩(والنساء).
وقد يعود السبب الرئيس في تسميتها بطبرستان الى كثرة استخدام معظم سكانها  

ولهذا فأن  )١٠(وبمختلف طبقاتهم االجتماعية او فئاتهم العمرية للطبر في معظم حروبهم.
  )١١(اسم طبرستان من غير تعريب يقصد به موضع االطبار.
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برأيه حول معنى اسم طبرستان مشيراً الى انها  )١٢(اسفنديارفي حين انفرد ابن  
أيضاً الـى اسـم    )١٣(. واشار ابن اسفنديار-طرب وبستان  –تتألف من مقطعين وهما 

  .  -الذهب -نسبةً الى التبر –تبرستان  –اخر لها وهو 
الى تسميتها باالسم االول نظراً لكثرة  وربما يعود السبب الذي دفع ابن اسفنديار

بساتينها ومزارعها، اما  سبب تسميتها باالسم الثاني فقد يكون لكثرة معدن الذهب فيها، 
.او ربما لسبب كثرة اتخاذ نسائها للحلي المذهبة كزينة لهن  

 -بلغة اهل تلك الـبالد بــ    –الطبر  –ان معنى) ١٤(في حين ذَكر كي ليسترنج
  .-بالد الجبل  –ان معنى اسم طبرستان هو أي  -الجبل

ويبدو ان تسمية هذا االقليم باسم طبرستان  قد اختفى تداولها بين النـاس وحـل   
 –باسـم   –طبرسـتان   –بدالً عنها، وهذا يعنـي ان تسـمية    )١٥(محلها اسم مازندران

ط بين قد شاع تداوله في العصور التاريخية المتأخرة، وقد اقتصر تداوله فق -مازندران
. اذ لم تشر معظم المصادر الجغرافية القديمة اليه، وقد انفرد يـاقوت  )١٦(سكان االقليم
الى ان ياقوت الحموي يعـد   )١٨(. حيث اشار المستشرق كي ليسترنج)١٧(الحموي بذلك

اول من ذكر طبرستان بأسم مازندران في القرن السـابع الهجـري/ الثالـث عشـر     
لرئيس الذي دفعه الى تسميتها بذلك. وربما أخذت تسـمية  الميالدي، وال يعرف السبب ا

. وذلك نظراً لموقع هـذا اإلقلـيم   )٢٠(المجاور له )١٩(تشمل اقليم جرجان -مازندران  –
وطبرستان، ونتيجةً للمتغيرات الحاصلة فـي الحيـاة السياسـية فـأن     ) ٢١(بين خراسان

ياً وذلك حسب القـوة  جرجان كانت في بعض االوقات تتبع خراسان او طبرستان  ادار
. فضالً عن ان جرجان وطبرسـتان  )٢٢(السياسية الموجودة والحاكمة في كال االقليمين

دعـوا   )٢٤(، فأن غلب آل سامان)٢٣(كانا ومنذ سنين عدة تابعين ادارياً لخراسان والري
  .)٢٦(دعوا لهم )٢٥(لهم، وأن غلب عليها آل بويه

ويبدو ان تسمية طبرستان لم يتوقف تداولها بشكل مفاجيء بل كان بالتدريج، اذ 
كانا في البداية اسمين مترادفين، وكان اسم طبرستان يطلق على الجبال العالية خاصةً، 
ويشمل بصورة ثانوية الرقعة الضيقة من االرض المنخفضة المحاذية للبحر الممتدة من 
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ضيقة من االرض المنخفضة المحاذية للبحر جنوب شـرقي  دلتا سفيد رود الى الرقعه ال
وقد جنوب شرقي بحر قزوين ، وقد اطلق اسم مازنـدران اول مـرة    )٢٧(بحر قزوين،

  )٢٨(على هذه االراضي المنخفضة فقط حتى شمل المنطقة الجبلية ايضاً.
وهذا يعني ان اسم مازندران اسم محدث بحكم انها تمثل حدودها الغربية، وكـل  

 ننسب الى هذه الوالية يدعى بـ ماسم جبل يمتـد   -موز –، اذ ان  -موزاندرون -ي
، وكان يقال له موز كوه كما تمتد الـى  )٣١(وقصران )٣٠(. حتى كالر)٢٩(من حد جيالن

  .)٣٣(، ومعنى ذلك ان هذه الوالية كانت تقع ضمن حدود جبل موز)٣٢(جاجرم
ات التـي اطلقهـا المـؤرخين    نالحظ من خالل ما اوردناه انفاً ان معظم التسمي 

  والجغرافيين على اقليم طبرستان كانت مشابهةً الى حد ما مع طبيعتها الجغرافية.
 

.يحده من الشمال بحر )٣٤(يقع اقليم طبرستان في القسم الشمالي الغربي من ايران       
جرجان وقـومس،   ، والري، واذربيجان، ومن الشرق)٣٥(قزوين، ومن الجنوب قومس

  .)٣٧(فيحده من جهة الغرب )٣٦(اما اقليم الديلم
وقد اعتبر احد جغرافيي القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميالدي هـذا  

  .)٣٨(االقليم من اعمال خراسان
هذا ويمتد االقليم على طول ساحل بحر الخزر الجنـوبي الغربـي حيـث يقـع     

اقصى حدها مما يلي الـديلم خمسـون    )٤١(وطميس )٤٠(آخر يقع بين استراباذ) ٣٩(رباط
، وعرضها مما يلي السفوح التي تلي حدود قومس الـى سـاحل   )٤٣(، تقريباً)٤٢(فرسخاً

البحر مختلف فيه ففي بعض المواضع ستة وثالثون فرسخاً، وفـي الـبعض اآلخـر    
. وتُعـد  )٤٤(اربعون فرسخاً وجميعها متصلة العمران، والقرى، والمزارع، والمـروج 

وثمـان عشـرة    )٤٥(احية كبيرة، اذ يبلغ طولها تقريباً سبع وسبعون درجـة طبرستان ن
  .)٤٦(دقيقة، والعرض ثمان وثالثون درجة وخمسون دقيقة
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لقد كان اقليم طبرستان ومنذ المراحل التاريخية التي سبقت الفتح االسالمي لـه  
الً وحصناً لألكاسرة والجبابرة، نظراً لحصـانة هـذا االقلـيم ومناعتـه،     موطناً ومعق

ووعورة مسالكه، لهذا كانوا يقومون بارسال كل خزائنهم وكنـوزهم وذخـائرهم اليـه    
للحفاظ عليها من السلب والنهب، لهذا كان كل ملك يلحق به عدوه الهزيمة يتوجه الـى  

امن وراحة، ولبعده عن مكائـد خصـومه،    هذا االقليم متحصناً نظراً لما يجده فيه من
  .  )٤٧(ولصعوبة توغل اراضيه

يعد اقليم طبرستان اخر امالك االمبراطورية الساسانية قبل االسـالم، اذ بقـي   
نيفـاً وقرنـاً مـن     –االصفهبذ  –ملوكها من اهل البالد ممن عرفوا بأسم االصبهبذ او 
د فارس مسـتقلين فـي بالدهـم    الزمان، وبقيت كذلك حتى بعد ان فتح العرب بقية بال

الجبلية ضاربين نقوداً فيها والتي كانت تحمل الرموز الفهلوية حتى منتصـف القـرن   
  .)٤٨(الثاني الهجري/ الثامن الميالدي

وقد اشرنا سابقاً الى وجود نقود عربية اسالمية ضربت في عدد من مدن اقلـيم  
مرار التـداول بالعملـة   طبرستان السيما في العصور االسالمية المتقدمـة، مـع اسـت   

الفارسية، وهذا االمر يعطينا صورة واضحة عن طبيعة الوضع السياسي غير المستقر 
  في هذا االقليم وهذا ما سنوضحه بالتفصيل الحقاً.

حيث كان اقليم طبرستان من الحصانة والمنعة، اذ بقي ملوك فارس يولونها الى 
ليكون نائباً عنهم فيها، فاذا عقدوا له عليها لم يعزلوه عنها حتى يموت، فـاذا   االصبهبذ

مات اقاموا مكانه ولده ان كان له ولد واال وجهوا باصبهبذ آخر، وبقوا على هذا الحال 
  . )٤٩(حتى مجيء االسالم

ملوك وامراء وقادة اقليم طبرستان بانهم اعظم النـاس،   )٥٠(ويصف ابن اسفنديار
االكاسرة، والملوك، والسالطين قديماً والخلفاء ال يقومون على امر اال بعـد   حيث كان

ابداء مشورتهم وموافقتهم، وكانوا يطلبون منهم البيعة اوالً، وألولياء عهودهم، وكـانوا  
  يعيشون حياة الفة مع الصديق والعدو.
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رستان تميز بجباله الوعرة، وتضاريسه ومضايقه سبقت االشارة الى ان اقليم طب
االقاسية، وقالعه المنيعة، وهذا قد انعكس على بيئتهم  وحياتهم السياسـية، والدينيـة،   
واالجتماعية فتجبر ملوكهم وعتوا وقسوا وتمسكوا بـدياناتهم وتقاليـدهم المجوسـية،    

ى لهم، ومما زاد في هـذا  مالذاً للفارين اليها، ومأو –كما اشرنا انفاً  –وغدت بالدهم 
االمر هو حالة االكتفاء الذاتي نوعاً ما التي عاشوها لغنى بالدهم، وثرواتهم االقتصادية 
وقد ساعدهم هذا على ان يكونوا بمنأى عن الحكم العربي االسـالمي، لـذلك تعـددت    

  محاوالت فتحه لتتوج بالنهاية بانتصار العرب الفاتحين ونشر االسالم في معظم مدنه.
رضي  –م وفي عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب ٦٤٣هـ/  ٢٢ففي سنة 

. وكتـب  )٥٢(على مال يؤديه لـه  )٥١(صالح اصبهبذ طبرستان سويد بن مقرن –اهللا عنه
بينهما كتاب جاء فيه: (بسم اهللا الرحمن الرحيم هذا كتاب من سويد بن مقرن للفرخـان  

هل العدو انك آمن بأمـان اهللا عـز   اصبهبذ خراسان على طبرستان وجيل جيالن من ا
وجل على ان تكف لصوتك واهل حواشي ارضك وال تؤوي لنا بغية وتتقي من ولـى  
خرج ارضك خمسمائة الف درهم من دراهم ارضك فاذا فعلت ذلك فليس ألحد منا ان 
يغير عليك وال يتطرق ارضك وال يدخل عليك اال باذنك سبيلنا علـيكم بـاألذن آمنـة    

وال تؤون لنا بغية وال تسلون لنا الى عدو وال تغلون فان فعلتم فال عهـد   وكذلك سبيلكم
هــ/  ٣٠. وذكر سـنة  )٥٤(م٦٣٩هـ/ ١٨. وذكر ان فتحها كان سنة )٥٣(بيننا وبينكم)

وذلك بعد ان افتتحت الممالـك   )٥٥(–  -م أي في عهد الخليفة عثمان بن عفان٦٥٠
الشيء اليسـير فيقبـل منـه     المتصلة بطبرستان، فكان صاحب طبرستان يصالح على

 )٥٦(سعيد بن العاص بن امية – -لصعوبة مسالكها حتى ولي الخليفة عثمان بن عفان
 )٥٩(. فكتـب مرزبـان  )٥٨(م٩٤٩هـ/  ٢٩. وذكر سنة )٥٧(م٦٥٠هـ/  ٣٠الكوفة سنة 

والي البصرة يدعوهما الى خراسان  )٦١(اليه والى عبد اهللا بن عامر بن كريز )٦٠(طوس
على ان يملكه عليها ايهما غلب وظفر، فخرج عبد اهللا بن عامر ليفرض سيطرته على 
طبرستان، وخرج سعيد بن العاص في الوقت ذاته فسبقه عبد اهللا بـن عـامر، وغـزا    
سعيد بن العاص طبرستان ومعه في غزواته االمـامين الحسـن والحسـين (عليهمـا     

، واعطـاه  )٦٢(تح سعيد بن العاص من طبرستان طميش، والرويان، ودنباوندالسالم)، فف
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اهل الجبال ماالً، وكان المسلمون يغزون طبرستان ونواحيها فربما اعطوا االتاوة عفواً 
  .  )٦٣(وربما اعطوها بعد قتال

م) وحينما تولى معاوية بـن  ٧٤٩-٦٦٠هـ/ ١٣٢ -٤١وخالل العصر االموي(
طبرسـتان   )٦٤(م) ولي مصقلة بن هبيرة٦٨٠-٦٦١هـ/ ٦٠ -٤١ابي سفيان الخالفة(

. فلما جاوز المضايق اخـذها العـدو   )٦٦(، وقيل عشرون الفاً)٦٥(وضم اليه عشرة االف
، )٦٧(عليهم، وهد هدوا الصخور على رؤوسهم، فهلكوا اجمعين ومعهم مصقلة بن هبيرة

  .)٦٨(فضرب الناس به المثل فقالوا: (حتى يرجع مصقلة من طبرستان)
ولى محمد بن االشـعث بـن قـيس     )٦٩(ان عبيد اهللا بن زياد بن ابي سفيان ثم

طبرستان فصالحهم وعقد لهم عقداً ثم امهلوا له حتى دخـل فأخـذوا عليـه     )٧٠(الكندي
المضايق وقتلوا ابنه ابا بكر بينما تمكن هو من النجاة، لذا كان المسلمون يغزون ذلـك  

م وفـي  ٧١٧هــ/  ٩٨. ففي سنة )٧١(هالثغر وهم حذرون من التوغل في عمق اراضي
م) قام يزيـد بـن   ٧١٨-٧١٥هـ/ ٩٩-٩٦عهد الخليفة االموي سليمان بن عبد الملك(

. فأسـتغاث االصـبهبذ   )٧٣(عامله على خراسان بغزو جرجان وطبرسـتان  )٧٢(المهلب
بالديلم، فأنجدوه فقاتله يزيد ثم صالحه مقابل ان يدفع لـه مـاالً مقـداره اربعـة االف     

سبعمائة الف درهم في كل سنة ، وان يخرجوا اربعمائة رجل علـى رأس   درهم،وعلى
. وكانوا قبل )٧٥(حريروغيرها )٧٤(كل رجل منهم ترس وطيلسان، ورخام فضة، ونمرقة

. ولم يزل اهل طبرستان يؤدون الصلح مرة )٧٦(ذلك قد صالحوا على مائتي الف درهم
وفي عهد الخليفة مروان بـن   .)٧٧(ويمتنعون عن ادائه مرةً اخرى فيحاربون ويسالمون

. مسـتغلين  )٧٨(م) نقضوا عهدهم مع المسـلمين ٧٥٠ -٧٤٤هـ/ ١٣٢ -١٢٧محمد (
بذلك صعوبة مسالك بالدهم وحصانتها، فأن شعر بضعف امير خراسان لم يعط شـيئاً  

  .)٧٩(له، معلناً بذلك الخروج عن طاعته
م) ٧٥٤-٧٥٠هــ/  ١٣٦-١٣٢وفي عهد الخليفة العباسي ابو العباس السـفاح( 

  .)٨٠(وجه اليهم الصلح فصالحوه
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م) الخالفة ٧٧٥-٧٥٤هـ/١٥٨ -١٣٦وحينما ولي الخليفة ابو جعفر المنصور(
 )٨١(تخوف االصبهبذ منه فكتب اليـه بالطاعـة، وقـدم لـه الهـدايا فـي النـوروز       

. )٨٣(ليرضى عنه، غير انه بعد ذلك نقض صلحه مع الخليفة وغدر بـه  )٨٢(والمهرجان
من المسلمين، فبعث الخليفة ابو جعفر المنصور اليهم قائده خـازم   وقام بقتل عدد كبير
 )٨٦(ومعهما مرزوق ابو الخصـيب  )٨٥(، وروح بن حاتم المهلبي)٨٤(بن خزيمة التميمي

مواله فسألهما مرزوق حينما طال عليهما األمر ان يضربان ويحلقـا راسـه ولحيتـه    
. فقال لـه: (ان هـذين   )٨٧(دةً منهففعال، فتوجه الى االصبهبذ شاكياً له ما فعاله به مكي

الرجلين استغشاني وفعال بي ما ترى وقد هربت اليك فأن قبلـت انقطـاعي وانزلتنـي    
المنزلة التي استحقها منك دللتك على عورات العرب وكنت يداً معـك علـيهم فكسـاه    
واعطاه واظهر له الثقة به والمشاورة له فكان يريه ان له ناصح وعليه مشـفق فلمـا   

على اموره وعوراته كتب الى خازم وروح بما احتاجا الى معرفتـه مـن ذلـك    اطلع 
، امـا  )٨٨(واحتال للباب حتى فتحه فدخل المسلمون المدينة وفتحوها وساروا في البالد)

  .)٨٩(االصبهبذ فأنه قتل نفسه بتناوله السم
وحينما وجه الخليفة ابو جعفر المنصور المهدي الى الري وكتب اليه ان يغـزو  

ستان وان يقوم بتوجيه ابا الخصيب وخازم بن خزيمة والجنـود الـى االصـبهبد،    طبر
معسكراً بإزائه فبلغه ان الجنـد   –ملك دنباوند  -وكان االخير يومئذ محارباً للمصمغان

، وقـال لـه:   )٩٠(قد وصلوا بالده، وان ابا الخصيب دخل سارية فساء المصمغان ذلك
، فاجتمعا علـى محاربـة المسـلمين، فانصـرف     )٩١((حتى صاروا اليك صاروا لي)

االصبهبذ الى بالده فحارب المسلمين وطالت تلك الحروب، فوجه الخليفة ابـو جعفـر   
. )٩٢(المنصور القائد عمر بن العالء وكان توجيهه اياه بمشورة ابرويز في المصـمغان 

اليـه  . فضـم  )٩٣(حيث قال: (يا امير المؤمنين ان عمر اعلم الناس بـبالد طبرسـتان)  
الخليفة ابو جعفر المنصور قائده خازم بن خزيمة فدخل الرويان ففتحهـا واخـذ قلعـة    
الطاق وما فيها، وطالت الحرب حتى فتح خازم طبرستان وقتل عـدداً كبيـراً مـنهم،    
فتوجه االصبهبذ الى قلعته وطلب االمان على ان يسلم القلعة بما فيها من ذخائر، فكتب 
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جعفر المنصور بذلك، فقام االصبهبذ فدخل بالد جـيالن مـن   المهدي الى الخليفة ابي 
  .)٩٤(الديلم فمات بها

ومن خالل الحمالت العسكرية التي وجهها المسلمون لفـتح اقلـيم طبرسـتان    
ونجاحهم في عهد الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور من فرض سيطرتهم على عـدد  

  .)٩٥(االول من مدن هذا االقليم يمكن ان يسمى هذا الفتح بالفتح
ونظراً لعدم استقرار االوضاع السياسية في اقليم طبرستان لعدم اسـتكمال فـتح   

نجد ان الخلفاء العباسيين بعد الفـتح االول   –كما سنوضح ذلك الحقاً  -مدن هذا االقليم
لألقليم كانوا ما ان يعينوا واٍل حتى يعزلوه ليأتي آخر من بعده، وهذا دليل على تدهور 

  هذا االقليم وتعثر الخالفة العباسية في فرض سيطرتها المطلقة عليه.االوضاع في 
م) سـنة  ٧٨٥ -٧٧٤هــ/  ١٦٩ -١٥٨اذ عين الخليفـة العباسـي المهـدي(   

على طبرستان والرويان، غير انه عزله في  )٩٦(م عامله سعيد بن دعلج٧٧٩هـ/ ١٦٣
ن والرويان م، وعين بدالً عنه عمر بن العالء، ثم عين على طبرستا٧٨٠هـ/١٦٤سنة 

هــ/  ١٦٧، ليعزل عنها سنة )٩٧(م العامل يحيى الحرشي٧٨١هـ/ ١٦٥وجرجان سنة 
. ليجهز ولي عهد الخليفة العباسي موسى )٩٨(م، ويعين مرة اخرى عمر بن العالء٧٨٣

الهادي جيشاً كبيراً، بعدة كبيرة في العام نفسه، باتجاه جرجان لمحاربة ونـداد هرمـز   
د ان تولى امرة هذا الجيش القائـد يزيـد بـن مزيـد     وشروين صاحبي طبرستان، بع

  .  )١٠٠(الذي قام بمحاصرتها )٩٩(الشيباني
وقد استمر االمر سجاالً بين الخلفاء العباسيين وحكام طبرسـتان، حيـث سـير    

في اربعين الفاً من العساكر وتوجـه   )١٠١(الخليفة العباسي المهدي القائد سعيد الحرشي
م وفـي عهـد   ٧٨٦هـ/ ١٧٠م، وفي سنة ٧٨٥هـ/ ١٦٩بهم الى اقليم طبرستان سنة 

م) تولى صالح بـن شـيخ بـن    ٧٨٦ -٧٨٥هـ/ ١٧٠ -١٦٩الخليفة العباسي الهادي(
  .)١٠٣( والية اقليم طبرستان.)  ١٠٢(عميرة االسدي

م) ٨٠٨ -٧٨٦هــ/  ١٩٣-١٧٠وفي عهد الخليفة العباسي هـارون الرشـيد(  
ور الري، والجبل، وجرجان والياً على ك )١٠٤(اصبح الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي
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م وبقي واليـاً عليهـا   ٧٩٢هـ/ ١٧٦، وطبرستان، وقومس، ودنباوند، والرويان سنة 
 م بعد ان اضيفت اليه خراسان، ثم عزل الفضل بن يحيى عنها٧٩٣هـ/١٧٧حتى سنة 

  .)١٠٦(واليتها من بعده )١٠٥(،وتولى عبد اهللا بن خازم
عين الخليفة هـارون الرشـيد الـوالي مهرويـه      م ٨٠٠هـ/ ١٨٤وفي سنة 

على طبرستان، ليقوم سكان هذا االقليم بقتل هذا الوالي من العـام التـالي    )١٠٧(الرازي
بدالً )١٠٨(م، ليعين الخليفة هارون الرشيد عبد اهللا بن سعيد الحرشي٨٠١هـ/ ١٨٥سنة 
 .ي، باعثـاً  م توجه الخليفة هارون الرشيد الى الـر ٨٠٤هـ/ ١٨٩وفي سنة )١٠٩(منه

االمان الى صاحبي طبرستان شروين بن قارن ، ووندا هرمز جـد مازيـار، وامانـاً    
لمرزبان بن جستان صاحب الديلم، فقدم كل من  وندا هرمز ومرزبان بن جستان الـى  
  ،الخليفة هارون الرشيد فأكرمهما، واحسن اليهما وضمن ونداهرمز السمع والطاعة لـه

م بتعيين ٨٠٤هـ/ ١٨٩د قام الخليفة هارون الرشيد سنة واداء الخراج عن شروين، وق
  .)١١١(والياً على طبرستان، والري، وقومس، ودنباوند وهمذان )١١٠(عبد اهللا بن مالك

وقد تجددت الحمالت العسكرية للمسلمين الستكمال فتوحاتهم لبقية مـدن اقلـيم    
فـتح الـوالي   م وفي عهد الخليفة العباسي المأمون ٨١٦هـ/ ٢٠١طبرستان، ففي سنة 

من بالد الديلم واضـافهما الـى بـالد     )١١٣(والشيرز )١١٢(عبد اهللا بن خرداذبه الالرز
وبعث المازيـار   عنها، )١١٤(االسالم، وافتتح جبال طبرستان، وانزل شهريار بن شروين

بن قارن الى الخليفة المأمون وأسر ملك الديلم الذي كان يلقب ابا ليلى بغير عهـد فـي   
  .)١١٥(م٨١٦هـ/ ٢٠١سنة 

م مات شهريار بن شروين صاحب جبال طبرسـتان،  ٨٢٦هـ/ ٢١١وفي سنة 
وتولى من بعده ابنه سابور، فقام المازيار بن قارن بقتاله واسره، ثم قتله، لتصبح جبال 

  .)١١٦(طبرستان بيد المازيار بن قارن
اذ ولي الخليفة المأمون المازيار بن قارن اعمال طبرستان والرويان، ودنباونـد  

محمداً، وجعل له مرتبة االصبهبذ ، وبقى والياً عليها حتى توفي الخليفة المأمون وسماه 
  .)١١٧(م٨٣٣هـ/ ٢١٨سنة 
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م وحينما تـولى الخليفـة المعتصـم بـاهللا الخالفـة      ٨٣٣هـ/ ٢١٨وفي سنة 
م) اقره على عمله، لكنه غدر به بعد سـت سـنين   ٨٤٢-٨٣٣هـ/ ٢٢٧ -هـ٢١٨(

عامله على خراسـان،   )١١٨( بن طاهر بن الحسينواشهر من خالفته، فكتب الى عبد اهللا
والري، وقومس، وجرجان يأمره بمحاربته، فوجه عبد اهللا اليه عمه الحسن بن الحسين 
بصحبته عدد كبير من كبار رجال خراسان، ووجه الخليفة المعتصم باهللا اليـه ايضـاً   
محمد بن ابراهيم بن مصعب فضالً عمن انضم اليه من جند الحضرة، فلمـا توافـدت   

كاتب اخ له يدعى قوهيار بن قارن الحسن ومحمـداً واعلمهمـا انـه     الجنود في بالده
معهما عليه، وكانوا اهل عمله قد ملوا سيرته لتجبره وتعسفه، فكتب الحسن يشير عليه 

. وقال للمازيار: (ان الحسن قد اتاك وهـو بموضـع   )١١٩(بأن يكمن في موضع سماه له
. )١٢٠(ريد مشافهتك فيما بلغني)كذا وذكر غير ذلك الموضع وهو يدعوك الى االمان وي

فسار المازيار لمواجهة الحسن، واراد المازيار الهرب فسيطر قوهيار علـى المنطقـة   
التي كانت تحت نفوذه، وانقض عليه جند الحسن واسروه سلماً بغير عهـد وال عقـد،   

م فضرب بالسياط بين يدي الخليفـة المعتصـم   ٨٤٠هـ/ ٢٢٥وحمل الى سامراء سنة 
. واخذ قوهيار بعض خـواص اخيـه فقتـل    )١٢١(م٨٤٠هـ/ ٢٢٥ات سنة باهللا حتى م

بطبرستان، وفتحت سهلها وجبلها، فتوالها عبد اهللا بن طاهر، وطاهر بن عبد اهللا مـن  
  .)١٢٢(بعده

ان الفتوحات التي شهدها اقليم طبرستان، لم تنجح الى حداً ما في نشـر الـدين   
المناطق عن طريق الدعاة الزيديـة   االسالمي، بدليل ان الدين االسالمي دخل الى هذه

-٨٦٤هــ/  ٣١٦ -٢٥٠العلويين بعد الفتح االسالمي بسنين طويلة، بدءاً من سـنة ( 
م)، ولمدة اربعة وستين عاماً، تمكنوا خاللها من تأسيس دولة قوية لهم فـي هـذا   ٨٢٨
  . )١٢٣(االقليم
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 ٢٢٥االسالمي وحتى سنة دراسة اوضاع اقليم طبرستان السياسية من الفتح ان 

م امر بالغ االهمية نظرا للصعوبات البالغة التي واجهتهـا الدولـة العربيـة     ٨٤٠هـ/
االسالمية في فتح اقاليم المشرق االسالمي كافة واقليم طبرستان خاصة وما ترتب على 

  ذلك الفتح من اثار سلبية وايجابية.
م ١٣هـ/٧وبداية القرن  م١٢هـ/٦وقد تبين ان اقليم طبرستان عرف في القرن 

إذ لم تكن هذه التسمية موجـودة فـي    -مازندران –أي بعد االحتالل المغولي له باسم 
المصادر التاريخية القديمة، إذ كان اسم طبرستان يطلق علـى المنـاطق المنخفضـة    

إلى جنوب شرق بحر قزوين بـدأت   الضيقة والمحاذية للبحر والممتدة من دلتا سفيدرود
هذه التسمية تطلق على المناطق الجبلية أيضاً فيما بعد وكان للموقع الجغرافـي المهـم   
القليم طبرستان ووقوعه شمال ايران وجنوب بحر قزوين، مما اعطاه اهمية سياسـية  

  وتجارية كبيرة.
اع تـارة  وقد انمازت الفتوحات العربية االسـالمية القلـيم طبرسـتان باالنـدف    

واالنحسار تارة اخرى وذلك تبعا لظروف االقليم الجغرافية والسياسية وشـدة مقاومـة   
سكانه للعرب المسلمين الفاتحين، فضال عن اضطراب الظروف السياسية في المشـرق  
االسالمي عموما بسبب التنافس والتناحر بين االمارات االسالمية المستقلة التي كانـت  

  مدنه. تفرض سيطرتها على معظم
لذلك فأن الدين االسالمي لم يدخل الى اقليم طبرستان عن طريق الفتوحات التي 
شهدها هذا االقليم بل عن طريق الدعاة الزيدية العلويين بعد الفتح االسـالمي بسـنين   

  طويلة .
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م)، ١٢٢٨هــ/  ٦٢٦الحموي، شهاب الدين ابي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي البغدادي(ت -)١(
معجم البلدان، تقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي، بيروت،(دار احياء التراث العربي، د. ت)، 

م)، ١٣٣٨هــ/  ٧٣٩؛ ابن عبد الحق، صفي الدين عبد المؤمن البغـدادي(ت  ٢٤٤، ص٣مج 
، بيـروت،(دار  ١على اسماء االمكنة والبقاع، تح: علي محمـد البجـاوي، ط   مراصد االطالع

  .٨٧٨، ص٢م)، مج ١٩٩٢هـ/١٤١٢الجيل، 
م)، معجم ما استعجم من اسماء البالد ١٠٩٤هـ /٤٨٧البكري، ابو عبيد اهللا بن عبد العزيز(ت  -)٢(

ابـو   ؛٨٨٧، ص٣هــ)، ج ١٤٠٣، بيروت،(عالم الكتب، ٣والمواضع، تح: مصطفى السقا، ط
م)، تقويم البلدان، تصحيح: ١٣٣١هـ/ ٧٣٢الفداء، عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر(ت 

؛ القلقشـندي،  ٤٣٢م)، ص١٨٤٠البارون ماك كوكين ديسالن، باريس،(دار الطباعة السلطانية، 
م)، صبح االعشى في صناعة االنشا، تـح: عبـد القـادر    ١٤١٧هـ/ ٨٢٠احمد بن علي  (ت 
؛ الحميري، محمـد بـن عبـد المـنعم     ٣٨٤، ص٤م)، ج١٩٨١رة الثقافة،زكار، دمشق،(وزا

، ١م)، الروض المعطار في خبر االقطار، تح: احسان عباس، ط١٥٠٤هـ/٩١٠الصنهاجي(ت 
  .٣٨٣م)، ص١٩٧٥بيروت،(مطابع هيد لبرغ، 

م)، المصـباح  ١٣٧٠هـ/ ٧٧٠الرافعي، ابو العباس احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي(ت -)٣(
  .٣٦٨، ص٢نير في غريب الشرح الكبير، بيروت،(المكتبة العلمية، د. ت)، جالم

؛ ٢٤٤، ص٣؛ ياقوت الحموي، معجم البلـدان، مـج  ٨٨٧، ص٣البكري، معجم ما استعجم، ج -)٤(
م)، اثار البالد واخبار العباد، بيـروت،  ١٢٨٣هـ/ ٦٨٢القزويني، زكريا محمد بن محمود(ت 

؛ القلقشـندي، صـبح   ٤٣٢لفداء، تقـويم البلـدان، ص  ؛ ابو ا٤٠٤م)، ص١٩٦٠(دار صادر، 
  .٣٨٣؛ الحميري، الروض المعطار، ص٣٨٤، ص٤االعشى، ج

؛ القلقشـندي،  ٤٣٢؛ ابو الفداء، تقويم البلدان، ص٢٤٤، ص٣ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج -)٥(
  .٣٨٤، ص٤صبح االعشى، ج

 .٣٨٣لمعطار، ص؛ الحميري، الروض ا٨٨٧، ص٣البكري، معجم ما استعجم، ج -)٦(
م)، مختصر كتاب البلـدان، ليدن،(مطبعـة بريـل،    ٩٥١ -هـ٣٤٠ابو بكر احمد بن محمد(ت  -)٧(

؛ القزويني، اثار ٢٤٥، ص٣؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج٣٠٢ص -٣٠١م)، ص١٣٠٢
  .٤٠٤ص -٤٠٣البالد، ص

وي، معجم البلدان، ؛ ياقوت الحم٣٠٢وص ٣٠١ابن الفقيه الهمذاني، مختصر كتاب البلدان، ص -)٨(
  .٢٤٥، ص٣مج



 

 

٦٦٧ 



  

  

  .٢٤٥، ص٣ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج -)٩(
، ٣؛ ياقوت الحموي، معجم البلـدان، مـج  ٣٠٢ابن الفقيه الهمذاني، مختصر كتاب البلدان، ص -)١٠(

  .٢٤٥ص
  .٢٤٥، ص٣ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج -)١١(
تاريخ طبرستان، ترجمـة: احمـد محمـد    م)، ١٢١٦هـ/ ٦١٣بهاء الدين محمد بن حسن(ت  - )١٢(

  .٩١م)، ص٢٠٠٢هـ/١٤٢٢، القاهرة، (المجلس االعلى للثقافة، ١نادي، ط
  .٩١تاريخ طبرستان، ص -)١٣( 
بلدان الخالفة الشرقية، ترجمة وتعليق: بشير فرنسيس وكوركيس عـواد، بغـداد، (مطبعـة     -)١٤( 

  .٤٠٩م)، ص١٩٥٤هـ/ ١٣٧٣الرابطة، 
لزاي نون ساكنة ودال مهملة وراء واخره نون، اسم لوالية طبرستان. اذ تقع مازندران: بعد ا - )١٥(

جنوب بحر قزوين ويبدو انه اسم محدث اذ لم يأت ذكرها في كتب الجغرافيين االوائل. لمزيـد  
؛ القلقشندي، صبح االعشى، ١٩٥، ص٤من التفاصيل ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج

، ٣د. محمـد شـفيق، الموسـوعة العربيـة الميسـرة، ط      ؛ غربال،٣٨٧وص ٣٨٦، ص٤ج
  ٢٩٧٥، ص١م)، مج٢٠٠٩بيروت،(شركة ابناء شريف االنصاري للطباعة والنشر والتوزيع، 

  .٤٠٩ليسترنج، كي، بلدان الخالفة الشرقية، ص - )١٦(
  .١٩٥، ص٤، ومج٢٤٥وص ٢٤٤، ص٣معجم البلدان، مج - )١٧(
  .٤٠٩بلدان الخالفة الشرقية، ص - )١٨(
جرجان: بالضم واخره نون مدينة مشهورة وعظيمة بين طبرستان وخراسان، يـذكر ان أول   - )١٩(

من احدث بنائها يزيد بن المهلب بن ابي صفرة، وقد خرج منها كثير من األدبـاء، والعلمـاء،   
والفقهاء، والمحدثين، وهي اقل ندى ومطر من طبرستان، واهلها احسن وقاراً ويساراً. لمزيـد  

هــ/  ٢٩٢ل ينظر: اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضـح(ت  من التفاصي
، بيـروت،(دار الكتـب العلميـة،    ١م)، البلدان، وضع حواشيه: محمد امين ضـناوي، ط ٩٠٤

هــ/  ٣٤٦؛ االصطخري، ابو اسحاق ابراهيم بـن محمـد(ت   ٩٢م)، ص٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٢
؛ ياقوت الحمـوي، معجـم   ٢١٢م)، ص١٩٢٧م)، مسالك الممالك، ليدن، (مطبعة بريل، ٩٥٧

؛ العفيفـي، عبـد الحكـيم،    ٣٤٩وص ٣٤٨؛ القزويني، اثار البالد، ص٤٢٠، ص٢البلدان، مج
، بيروت، (اوراق شرقية للطباعـة والنشـر والتوزيـع،    ١مدينة اسالمية، ط ١٠٠٠موسوعة 

  .١٩٤م)، ص٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١
  .٤٠٩ليسترنج، كي، بلدان الخالفة الشرقية، ص - )٢٠(
 –أســان   -بمعنى اسم الشـمس، و –خُر  -ـان: كلمة مؤلفـة من مقطـعين هماخراسـ - )٢١(

كأنه اصل الشـيء ومكانـه أي بـالد الشـمس، ومعنـاهـا ايضا كل بـال تعـب، او كُـل    
، وهي بــالد  –سـهل  –بمعنى  –أسـان  -كُل، و –تأتي بمعنى  –خُر  –بالرفاهـية الن 
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مشـهورة شـرقيها ما وراء النـهر وغربها قهسـتان، وقصبتها هراة، ومرو، وبلخ، وهـي  
من أحسـن بـالد اهللا وأعمرها،وأكـثرها خيراً، واهلها احسن الناس واكملهم عقـالً ورغبـة 
في الدين. لمزيد من التفـاصـيل ينظر: ابن حوقل، ابو القاسـم محمد بن علي النصـيبي (ت  

 ٤٢٦، ص ٢م)، ج١٩٣٨، ليـدن،(مطبعة بريـل،  ٢م)، صـورة األرض، ط٩٧٧هـ/ ٣٦٧
؛ ٤٩٠وص ٤٨٩، ص٢وما بعدها؛ البكري، معجـم مـا اســتعجم، ج    ٤٢٨وص ٤٢٧وص

؛ ابن االثير، ابو الحسن علي بن محمد بـن  ٢١٨، ص٢ياقوت الحموي، معجـم البلـدان، مج
هذيب االنساب، بيروت، (دار صـادر،  م)، اللباب في ت١٢٣٢هـ/ ٦٣٠عبد الواحد الشيباني(ت 

هــ/  ٨١٦؛ الباكـوي، عبد الرشيد صالح بن نوري(ت ٤٢٩، ص١م)، ج١٩٨٠هـ/ ١٤٠٠
م)، تلخيص االثـار وعجـائب الملك القهـار، ترجمه وعلق عليه: د. ضيـاء الــدين  ١٤١٣

ميـة  بن موسى بونياتوف، اكاديميـة العـلوم لالتحـاد السوفيتي، معهد االستشــراق واكادي 
م، مخطوطـة مصـورة   ١٩٧١هــ/  ١٣٩١العلوم لجمهورية اذربيجـان السوفيتي، موسكو، 

، ١٩٠/٢٦٣محفوظـة في مكتبة كليـة العـلوم االسـالمية، جـامعـة بغداد، تحت الـرقم  
؛ الحديثي، د. قحطان عبد السـتار، ارباع خراسـان الشـــهيرة دراســة فـي    a٤١ورقة

االقتصـادية حتى نهـايـة القرن الرابـع الهجـري، البصرة، أحوالها الجغرافيـة واالدارية و
  وما بعدها. ١٦وص ١٥)، ص١٩٩٠(مطبعة دار الحكمـة، 

؛ ليسترنج، كي، بلدان الخالفـة  ٢٤٤، ص٣ومج ٤٢، ص٢ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج - )٢٢(
  .٤١٧الشرقية، ص

ليفة العباسي المهدي قد نزل فيهـا  الري: اسم مدينة الري هو المحمدية، وسميت بذلك الن الخ- )٢٣(
م)، ٧٧٥-٧٥٤هــ/  ١٥٨-١٣٦عندما كان وليـاً للعهد في عهد الخليفة العباسي المنصـور( 

افتتحت على يد القـائد قرظة بن كعب االنصاري في عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطـاب  
للمدينـة   م، شرب اهلها من عيون كثيرة، واودية عظـام، ٦٤٣هـ/ ٢٣(رضي اهللا عنه) سنة 

رساتيق واقاليم عدة، وهي مدينة عامرة، كبيرة، لها ابواب عدة منها باب الطـاق وباب هشـام 
وغـيرها، ولها حصن وفيها مسجد جامع . لمزيد من التفـاصيل ينظـر: البــالذري، ابـو    

م)، فتـوح البلـدان، عنـي بمراجعتـه     ٨٩٢هــ/  ٢٧٩الحسـن احمد بن يحيى بن جابر(ت 
م)، ١٩٧٨هــ/  ١٣٩٨رضوان محمد رضوان، بيروت، (دار الكتب العلمية،  والتعلـيق عليه:

؛ ابن الفقيه الهمذاني، مختصر كتـاب  ٩٠وص ٨٩؛ اليعقوبي، البلدان، ص٣١٦ص -٣١٣ص
م)، ٩٢٢هــ/  ٣١٠؛ الطبري، ابو جعفـر محمد بن جريـر (ت  ٣٩٠ص -٢٦٨البلدان، ص

هـ/ ١٣٥٧قاهرة،(مطبعة االسـتقامة، تاريخ الرسل والملوك، تح: نخبة من العلماء االجالء، ال
هــ/  ٣١٤؛ ابن اعثم الكوفي، ابو محمد بـن احمـد(ت   ٢٣٢ص -٢٣١، ص٣م)، ج١٩٣٩
هــ/  ١٤١١، بيروت، (دار االضواء للطباعة والنشر، ١م)، الفتوح، تح: علي شيري، ط٩٢٧

؛ المنجم، اسـحق بن حســين(من علمـاء القـرن الخامــس     ٣١٣ص-٣١٠م)، ص١٩٩١
دي عشـر الميـالدي)، آكـام المرجـان في ذكر المدائن المشـهورة في كل الهجـري / الحا
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؛ ٤٥٧، ص ٢؛ ياقوت الحموي، معجـم البــلدان، مـج   ١٥مكان، د. م،(د. مط، د. ت)، ص
  . ٣٧٧وص ٣٧٦وص ٣٧٥القزويني، اثار البـالد، ص

 –سـامان   – آل سامان: تنسب هذه االسرة الى االكاسرة وسموا بهذا االسم نسبةً الى جـدهم  -)٢٤(
ويذكر انه من ولد بهرام بن اردشير بن سابور الذي خلف اسد  واالخير خلف نوح، ويحيـى،  

 –والياس الذي تولى كل منهم والية في المشرق، بعد قيامهم بتاسيس امارة عرفت بأسـمهم أي  
ـ ٩٩٨هـ/ ٢٨٩التي اسسها اسماعيل بن احمد الساماني سنة ( -االمارة السامانية ن م) متخذاً م

مدينة بخارى عاصمة له، فشهد عهده ازدهاراً ثقافياً، وفكرياً واسعاًُ، ونشطت صالتها الثقافيـة  
مما ساعد على انتشار الثقافة العربية االسالمية فيها، واتسع نفوذهم وذاع صيتهم بعد سيطرتهم 

ا م) لكن ما لبث ان خضعت واقتسم الطامعون امالكه٨٩٨هـ/ ٢٨٧على اقليم طبرستان سنة (
م.لمزيد مـن التفاصـيل ينظـر:     ٩٠٧هـ/  ٢٩٥بعد وفاة اسماعيل بن احمد الساماني سنة  

م)، تاريخ بخارى، تعريب: محمـد بـن   ٩٥٩هـ/ ٣٤٨النرشخي، ابو بكر محمد بن جعفر(ت 
 ٨٧وص ٨٦م)، ص١٩٧٢هـ/ ١٣٩٢تاويت، فاس،(مطبعة محمد الخامس الجامعية والثقافية، 

م)، ١١٦٩هــ/  ٥٦٥و الحسن علي بن ابي القاسم بن زيد(ت ؛ البيهقي، ظهير الدين اب٨٨وص
تاريخ بيهق وذكر العلماء واالئمة واالفاضل الذين نبغوا فيها او انتقلوا اليها، ترجمة وتحقيـق:  

؛ ١٧٩وص ١٧٨وص ١٧٧م)، ص٢٠٠٥هــ/  ١٤٢٥، دمشق،(دار اقرأ، ١يوسف الهادي، ط
ابو عمرو منهاج الدين عثمان بـن  ؛ الجوزجاني، صدر جهان ٩٤، ص٢ابن االثير، اللباب، ج
م)، طبقات ناصري، تصحيح ومقابلة وتعليق: عبد الحي ١٢٩٨هـ/ ٦٩٨سراج الدين محمد(ت 

 ٢٠٢وص ٢٠١، ص١م)، ج١٩٢٣هــ/  ١٣٤٢حبيبي قنـدهاري، د. م، (مطبعـة كابـل،    
هــ/  ٧٣٠؛ مستوفي قزوينى، محمد عبد اهللا بن ابي بكر بن احمد بـن نصـر(ت   ٢٠٣وص

كزيده، اهتمام: د. عبد الحسين نوائي، د. م، (در جابخانه فردوسـى آغـاز،    م)، تاريخ١٣٢٩
هــ/  ٩٠٤؛ مير خواند، امير محمد بن سيد برهان الدين(ت ٣٧٧وص ٣٧٦هـ)، ص١٣٣٦
= ٣٠، ص٤م)، ج١٩٢٠هــ/  ١٣٣٩م)، تاريخ روضة الصفا، د. م،(ارديبهشت مـاه،  ١٤٩٨
م)، لب التواريخ، الخط: محمد ١٥٦٠هـ/ ٩٦٨؛ القزويني، يحيى بن عبد اللطيف(ت ٣١=وص

باقر بن اسماعيل بن اية اهللا الحاج شيخ جعفر، بفهارس: ضياء الدين محيط بن محمد كاظم، د. 
ــط،  ـــ/ ١٣٤٣م،(د. م ؛ ١٤١و وص١٤٠وص ١٣٩وص ١٣٨وص ١٣٧م)، ص ١٩٢٤ه

 ١٠٧حيدر، محمد علي، الدويالت االسالمية في المشرق، القاهرة، (عالم الكتـب، د. ت)، ص 
  . ١٠٨وص

آل بويه: ينتسب آل بويه الى ابي شجاع بويه بن فنا خسرو الذي كان رجالً من عامة النـاس   - )٢٥(
يعيش على صيد السمك بناحية بحر قزوين من بالد الديلم وكان له ثالث ابناء هم علي، الحسن، 

قلوا الـى  احمد عملوا جنوداً في جيش القائد الديلمي ماكان بن كاكي، وبعد ضعف هذا القائد انت
خدمة قائد آخر هو مرداويج بن زيار، وبعد تخلصهم من التبعية ساروا جنوباً واحتلـوا اقلـيم   
فارس وساعدهم على ذلك ضعف الخالفة العباسية. لمزيد من التفاصيل ينظـر: ابـن االثيـر،    
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هــ/  ١٤٠٧، بيروت،(دار الكتب العلميـة،  ١الكامل في التاريخ، تح: محمد يوسف الدقاق، ط
؛ ابن الطقطقى، محمد بـن علـي بـن طباطبـا(ت     ٨٩وص ٨٨وص ٨٧، ص٧)، مجم١٩٨٧
م)، الفخري في اآلداب السـلطـانية والـدول االســالمية، بيـروت، (دار   ١٣٠٥هـ/ ٧٠١

 ٤٠٨؛ مستوفي قزوينـي، تـاريخ كزيـده، ص   ٢٧٩وص ٢٧٨وص ٢٧٧صادر، د. ت)، ص
م)، تتمـة  ١٣٤٨هــ/  ٧٤٩؛ ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر(ت ٤١٠وص ٤٠٩وص

، ١م)، ج١٩٩٦هـ/ ١٤١٧، بيروت،(دار الكتب العلمية، ١تاريخ المختصر في اخبار البشر، ط
 ومـا بعـدها؛   ١٥٧وص ١٥٦وص ١٥٥وص ١٥٤؛ القزويني، لب التـواريخ، ص ٢٥٥ص

المعاضيدي، د. خاشع، والجميلي،د. رشيد، تاريخ الدويالت العربية االسـالمية فـي المشـرق    
؛ ٥٦وص ٥٥م)، ص١٩٨٠هــ/  ١٤٠١ع على نفقة جامعـة بغـداد،   والمغرب، بغداد، (طب

، ٢م)، ج٢٠٠٣، بغـداد،(بيت الحكمـة،   ١الجاف، د. حسن كريم، الوجيز في تاريخ ايران، ط
؛ الصالبي، علي محمد، دولة السالجقة وبـروز مشـروع   ٩٠وص ٨٩وص ٨٨وص ٨٧ص

م)، ٢٠٠٦تبة االيمـان،  ، المنصورة،(مك١اسالمي لمحاربة التغلغل الباطني والغزو الصليبي، ط
  .٢٩وص ٢٨ص

  .٣٨٣، ص٢ابن حوقل، صورة االرض، ج - )٢٦(
سمي بأسماء عدة منها بحر طبرستان، وبحـر جرجـان، وبحـر الخـزر، وسـمي كـذلك        - )٢٧(

بالخراساني، والجبلي، وربما سماه بعضهم الدوارة الخراسانية، واسمه بالفارسية زراء اكفـودة،  
دريا، يصب فيه انهار كثيرة، وقد سكن سواحل هذا البحر قبائـل عـدة.    ويسمى كذلك اكفودة

م)، ٨٤٦هــ/  ٢٣٢ولمزيد من التفاصيل ينظر: الخوارزمي، ابو جعفر محمد بن موسـى(ت  
هــ/  ١٣٤٥صورة االرض، اعتنى به وصححه هانس فون، فينـا، (مطبعـة هولزهـوزن،    

؛ ٢٧٣وص ٢٧٢ص، ١؛ ياقوت الحمـوي، معجـم البلـدان، مـج     ٨وص ٨٠م)، ص١٩٢٦
ــبالد، ص   ــار ال ــي، اث  ٤٠٣وص ٣٧٤وص ٣٥٣وص ٣٤١وص ٣٠١وص ٢١٧القزوين

، ٣؛ القلقشـندي، صـبح االعشـى، ج   ٣٥؛ ابو الفداء، تقويم البلدان، ص٤٩٣وص ٤٩١وص
؛ واصف بك، امين،الفهرست، معجم الخريطة التاريخية للمسالك االسالمية، ٢٥٨وص ٢٥٧ص

  .٢٣م)، ص١٩١٦ي للطباعة، تح: احمد زكي باشا، القاهرة،(دار المصر
  .٤٠٩ليسترنج، كي، بلدان الخالفة الشرقية، ص - )٢٨(
جيالن، بالكسر اسم لبالد كثيرة من وراء بالد طبرستان، وليس بجيالن مدينة كبيرة انما هـي   -)٢٩(

، ٢قرى في مروج بين جبال. لمزيد من التفاصيل ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلـدان، مـج  
  .٣٥٤وص ٣٥٣آثار البالد، ص؛ القزويني، ١٠٥ص

كالر: مدينة في جبال طبرستان بينها وبين آمل ثالث مراحل وبينها وبين الري مرحلتان كانت  -)٣٠(
؛ ابـو  ١٤٧، ص٤في ثغورها. لمزيد من التفاصيل ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، مـج 

  .٤٩٤؛ الحميري، الروض المعطار، ص٤٣٠الفداء، تقويم البلدان، ص
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قُصران: هي كلمة فارسية يريد بها الجمع، وهما قصران الداخل وقصران الخـارج، وهمـا    - )٣١(
ناحيتان كبيرتان بالري في جبالها، فيها حصن مانع يمتنع على والة الري فضالً عن غيرهم فال 
يزال رهائن اهله عند من يتملك الري من نواحيه. لمزيد من التفاصيل ينظر: ياقوت الحمـوي،  

  .٤٤٠؛ القزويني، اثار البالد، ص٥٤، ص٤بلدان، مجمعجم ال
جاجرم: بلدة لها كورة واقعة بين نيسابور وجوين وجرجان تشتمل على قرى كثيرة وبلد حسن  - )٣٢(

وبعض قراها في الجبل المشرف على ازاذوار قصبة جوين، ينسب اليها جماعة من اهل العلـم  
؛ القزوينـي،  ٢١، ص ٢ي، معجم البلدان، مجوكل فن. لمزيد من التفاصيل ينظر: ياقوت الحمو

  .٣٤١اثار البالد، ص
  .٧٣ابن اسفنديار، تاريخ طبرستان،ص - )٣٣(
التميمي، حيدر قاسم، العلويون في المشرق االسالمي واثرهم الفكري والحضاري حتى القرن  - )٣٤(

  .٤٠م)، ص٢٠١٠هـ/ ١٤٣١، بيروت،(دار النهضة العربية، ١الخامس الهجري، ط
قومس: وهي كورة كبيرة واسعة في االقليم الرابع تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهي فـي   - )٣٥(

ذيل جبال طبرستان واكثر ما يكون في والية ملكها وقصبتها المشهورة دامغان وهي بين الري 
؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ٩٠ونيسابور. لمزيد من التفاصيل ينظر: اليعقوبي، البلدان، ص

  .١٠٢، ص٤مج 
الديلم: جيل سموا بارضهم في قول بعض اهل األثر وليس بأسم اب لهم، والديلم فـي االقلـيم    - )٣٦(

بفتح الدال وسكون الياء، وفتح الالم وهم الذين كان منهم ملوك بنـي   –الرابع، ويذكر ان الديلم 
كما يذكر بويه= =الخارجين على خلفاء بني العباس، فقيل هم من بني ماداي بن يافث بن نوح، 

انهم من بني باسل بن اشور بن سام بن نوح، وهنالك من نسبهم الـى العـرب وهـذا القـول     
ضعيف، كذلك الديلم ناحية بين طبرستان واذربيجان على بحر قزوين قاعدتها مدينـة رشـت.   

؛ القلقشـندي، صـبح   ٣٦٩، ص٢لمزيد من التفاصيل ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج
  .  ٥٥؛ واصف بك، امين، الفهرست، ص٤٢١، ص١االعشى، ج

، بيروت،(دار ١م)، االعالق النفيسة، ط٩٢٢هـ/ ٣١٠ابن رستة، ابو علي احمد بن عمر(ت  - )٣٧(
  .١٣٧، ص٧م)، مج١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨احياء التراث العربي، 

  .١٦المنجم، اكام المرجان، ص - )٣٨(
رباط: هو اسم للموضع الذي يقيم فيه المسلمون على حدود البالد االسالمية لدفع كيد االعـداء   - )٣٩(

وطردهم. لمزيد من التفاصيل ينظر: المقريزي، تقي الدين ابي العباس احمد بن علي بن عبـد  
م)، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثـار المعـروف بـالخطط    ١٤٤١هـ/ ٨٤٥القادر(ت 
هــ/  ١٤١٨، بيـروت،(دار الكتـب العلميـة،    ١طبع وحواشي: محمد بيضون، ط المقريزية،

؛ الغالمي، واثق محمد نذير، الربط والخوانق والبيمارستانات ودورها ١٩٩، ص٤م)، ج١٩٩٨
 . ١١٨م، ص٢٠٠٠، ١في التربية، بحث منشور في مجلة دراسات اسالمية، العدد 
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المثناة من فوق وراء والف وياء موحـدة والـف وذال   استراباذ: بالفتح ثم السكون وفتح التاء  -)٤٠( 
معجمة مدينة كبيرة مشهورة وهي من اعمال طبرستان بين سـارية وجرجـان. لمزيـد مـن     

؛ ابو الفـداء، تقـويم البلـدان،    ١٤٣، ص١التفاصيل ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج
ام: د. منوجهر سـتوده،  ؛ مؤلف مجهول، حدود العالم من المشرق الى المغرب، اهتم٤٣٩ص

ترجمه من الفارسية الى العربية: اسراء سبهان فرحان القيسي، قدمتها كمشروع ترجمـة الـى   
كلية اللغات في جامعة بغداد، وهو جزء من متطلبات نيل درجة الدبلوم العالي للترجمة باللغـة  

   .١١٨م، ص٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٣الفارسية، كلية اللغات، جامعة بغداد، 
: او طميش او تميشة بفتح اوله وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت وهـي مـن االقلـيم    طميس - )٤١(

الخامس، مدينة تقع في سهول اقليم  طبرستان بينها وبين سارية ستة عشر فرسخاً وهي أخـر  
حدود طبرستان من ناحية خراسان وجرجان. لمزيد من التفاصيل ينظر: ياقوت الحموي، معجم 

  .١١٨مؤلف مجهول، حدود العالم، ص؛ ٢٦٦، ص٣البلدان، مج
الفرسخ: ثالثة اميال، والميل الف باع، والباع اربع اذرع شرعية، أي ان طول الفرسخ حوالي  - )٤٢(

؛ هنتس، ٣٩، ص١ستة كيلومتر. لمزيد من التفاصيل ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج
ام المتري، ترجمـة: كامـل العسـلي،    فالتر، المكاييل واالوزان االسالمية وما يعادلها في النظ

  .٩٤وص ٩٣وص ٩٢عمان،(منشورات الجامعة االردنية، د. ت)، ص
  .١٣٧، ص٧ابن رستة، االعالق النفيسة، مج  - )٤٣(
  .١١٨؛ مؤلف مجهول، حدود العالم، ص١٣٧، ص٧ابن رستة، االعالق النفيسة، مج - )٤٤(
من الفلك وفـي مسـاحة االرض خمسـة    درجة: الدرجة قدر ما تقطعه الشمس في يوم وليلة  - )٤٥(

وعشرون فرسخاً وتنقسم الدرجة الى ستين دقيقة. لمزيد من التفاصيل ينظر: ابن خرداذبة، ابـو  
م)، المسالك والممالـك، ليدن،(مطبعـة بريـل،    ٩١٢هـ/ ٣٠٠القاسم عبيد اهللا بن عبد اهللا(ت 

  .٤١، ص١؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج٤م)، ص١٨٨٩
م)، الجغرافيـا، تـح: اسـماعيل    ١٢٨٥هــ/  ٦٨٥سعيد المغربي، ابو الحسن علي (ت ابن  - )٤٦(

  .١٧٣م)، ص١٩٧١العربي، بيروت،(المكتب التجاري، 
  .٨٩ابن اسفنديار، تاريخ طبرستان، ص - )٤٧(
 .٤١٠ليسترنج، كي، بلدان الخالفة الشرقية، ص - )٤٨(
، ٣اقوت الحموي، معجم البلدان، مـج ؛ ي٣٠٧ابن الفقيه الهمذاني، مختصر كتاب البلدان، ص - )٤٩(

  .٢٤٦ص
  .٩٣تاريخ طبرستان، ص - )٥٠(
هو بن عائذ بن منجا بن هجير بن نصير بن حبيشة بن كعب بن عبد ثور بن هرمة بن الطـم   - )٥١(

بن عثمان وهو مزينة بن عمرو المدني، كنيته ابو عمرو، ويقال ابو عـدي، لـه سـماع مـن     
وفى بها. لمزيد من التفاصيل ينظر: االصبهاني، احمـد بـن   )، عداده من الكوفيين، وتالنبي(

، ١م)، رجال صحيح مسـلم، تـح: عبـد اهللا الليثـي، ط    ١١٨٠هـ/ ٥٧٦علي بن منجويه(ت 
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؛ الصـفدي، صـالح الـدين بـن ايبـك(ت      ٢٨٨، ص١هـ)، ج١٤٠٧بيروت،(دار المعرفة، 
، ١طم). الوافي بالوفيـات، تـح: احمـد االرنـاؤوط وتركـي مصـطفى،       ١٣٦٢هـ/ ٧٦٤

؛ ابن حجر العسقالني، ٣١، ص١٦م).ج٢٠٠٠هـ/ ١٤٢٠بيروت،(دار احياء التراث العربي، 
، ١م). تقريب التهذيب، تح: محمد عوامـة، ط ١٤٤٨هـ/ ٨٥٢شهاب الدين احمد بن علي(ت 

  . ٢٦٠، ص١م)، ج١٩٨٦هـ/١٤٠٦سوريا،(دار الرشيد، 
؛ ابـن  ٤٢٨وص ٤٢٧، ص٢؛ ابن االثـير، الكامـل، مـج  ٢٣٣، ص٣الطبري، تـاريخ، ج - )٥٢(

خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مـن ذوي  
  .٥٥٦، ص٢م)، مج١٩٩٢هـ/ ١٤١٣، بيروت،(دار الكتب العلمية، ١السلطان االكبر، ط

  .٢٣٤ص -٢٣٣، ص٣الطبري، تاريخ، ج - )٥٣(
  .٤٢٧، ص٢ابن االثير، الكامل، مج - )٥٤(
  .٤٢٧، ص٢؛ ابن االثير، الكامل، مج٣٢٤وص ٣٢٣، ص٣الطبري، تاريخ، ج - )٥٥(
سعيد بن العاص بن امية: هو ابن ابي احيحة سعيد بن العاص بن امية بن عبد شمس بن عبد  - )٥٦(

م، كان اميراً شريفاً جواداً وقوراً، واله الخليفة عثمان بن ٦٢٤هـ/ ٣٠مناف بن قصي ولد سنة 
رضـي   –الكوفة واحد الذين كتبوا المصحف للخليفة عثمان بن عفان  –رضي اهللا عنه  –عفان 

ولي امرة المدينة مرات عدة للخليفة معاوية بن ابي سفيان، وقد اعتزل الفتنـة ولـم    –اهللا عنه 
يقاتل مع معاوية بن ابي سفيان، ولما صفا االمر الى االخير وفد سعيد اليه فاجازوه بمال كثير، 

م. لمزيد من التفاصل ينظـر:  ٦٧٩هـ/ ٥٩م، او ٦٧٨هـ/ ٥٨او  م،٦٧٧هـ/ ٥٧توفي سنة 
م)، الثقاة، تح: السـيد  ٩٦٥هـ/ ٣٥٤ابن حبان، محمد بن احمد بن ابي حاتم التميمي البستي(ت 

؛ ٢٧٧وص ٢٧٦، ص٤م)، ج١٩٧٥هــ  ١٣٩٥، د. م،(دار الفكـر،  ١شرف الدين احمد، ط
م).سـير اعـالم   ١٣٤٧هـ/ ٧٤٨(ت الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ابن قايماز

، بيروت،(مؤسسـة الرسـالة،   ٩النبالء، تح: شعيب االرناؤوط ومحمد نعـيم العرقسوسـي، ط  
  .٤٤٧وص ٤٤٦وص ٤٤٥، ص٣هـ)، ج١٤١٣

؛ ابـن االثيـر،   ٣٢٤وص ٣٢٣، ص٣؛ الطبري، تاريخ، ج٣٣٠البالذري، فتوح البلدان، ص - )٥٧(
  .٧وص ٦، ص٣الكامل، مج

؛ ابـن االثيـر،   ٣٢٤وص ٣٢٣، ص٣؛ الطبري، تاريخ، ج٣٣٠لبلدان، صالبالذري، فتوح ا - )٥٨(
  .٧وص ٦، ص٣الكامل، مج

وهي الرئيس من الفرس ، ومعنـاه   –مرازبة  –بفتح الميم والراء الساكنة وضم الزاء والجمع  - )٥٩(
، وعند العجم ال تطلق اال على الرجل العظيم القدر. ينظر: الجـواليقي،  -حافظ الحد  –بالعربية 

م)، المعرب من الكالم ١١٤٤هـ/ ٥٣٩بو منصور موهوب بن احمد بن محمد بن الخضر(ت ا
، القـاهرة،  ١االعجمي على حروف المعجم، تحقيق وشرح: ابو االشبال احمد محمد شـاكر، ط 

؛ القمي، السـيدعباس،  ٣٦٦وص ٣٦٥م)، ص١٩٤٢هـ/ ١٣٦١(مطبعة دار الكتب المصرية، 
؛ شير، ادي، االلفاظ الفارسـية  ١٤٨، ص٣دى، د. ت)، جالكنى وااللقاب، طهران،(مكتبة الص

  .  ١٤٥م)، ص١٩٠٨المعربة، بيروت،(مطبعة مكتبة االباء اليسوعيين، 
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مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ تشتمل على بلـدتين يقـال الحـداهما     - )٦٠(
خليفة الراشدي عثمان بن الطابران ولالخرى نوقان، ولهما اكثر من الف قرية، فتحت في عهد ال

 ٣٣٧، ص٢. لمزيد من التفاصيل ينظر: ابن اعثم الكوفي، الفتـوح، ج -رضي اهللا عنه –عفان 
، ٣؛ يـاقوت الحمـوي، معجـم البلـدان، مـج     ٩٤ص -٩٣؛ اليعقوبي، البلدان، ص٣٣٨وص
  .٧٩؛ وآصف بك، امين، الفهرست، ص٢٧٢ص

رضـي   –يفة الراشدي عثمان بن عفان هو بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، عامل الخل- )٦١(
م، كنيته ابو عبد الرحمن، هو الذي افتـتح  ٦٢٥هـ/ ٤على البصرة، ولد بمكة سنة  –اهللا عنه 

م. لمزيد ٦٧٩هـ/  ٥٩عامة بالد فارس وخراسان، وسجستان، توفي بمكة ودفن بعرفات سنة 
م)، ٨٤٤هــ/  ٢٣٠من التفاصيل ينظر: ابن سعد، محمد بن منيع ابو عبـد اهللا البصـري(ت   

؛ ٤٧وص ٤٦وص ٤٥وص ٤٤، ص٥الطبقات الكبرى،= =بيـروت،(دار صـادر، د. ت)، ج  
  .٨وص ٧، ص٥ابن حبان. الثقاة، ج

؛ ابـن االثيـر،   ٣٢٤وص ٣٢٣، ص٣؛ الطبري، تاريخ، ج٣٣٠البالذري، فتوح البلدان، ص - )٦٢(
  .٧وص ٦، ص٣الكامل، مج

حدة وبعد االلف واو ثم نون ساكنة وآخـره دال،  دنباوند: بضم اوله وسكون ثانيه وبعده باء مو- )٦٣(
وهو جبل من نواحي الري ، وهو في االقليم الرابع ، ودنباوند ايضاً جبل بكرمـان . ينظـر:   

  . ٣١٦، ص٢ياقوت الحموي، معجم البلدان ، مج
بن امرئ القيس بن ربيعة بن مالك ابن ثعلبة، من وجوه  مصقلة بن هبيرة: بن شبل بن يثربي - )٦٤(

. لمزيـد   -عليه السالم  –اهل العراق، وكان من اصحاب الخليفة الراشدي علي بن ابي طالب 
هـ/ ٥١٧من التفاصيل ينظر: ابن عساكر،ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا(ت 

سمية من دخلها من اآلماثل، تح: محب الدين ابي م)، تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وت١١٢٣
 ٢٧٠وص ٢٦٩، ص٥٨م)، ج١٩٩٥سعيد عمر بن غرامة العمـري، بيـروت،(دار الفكـر،    

  وما بعدها. ٢٧١وص
؛ ابـن الفقيـه الهمـذاني،    ٢٩٦، ص٥؛ الطبري، تاريخ، ج٣٣٠البالذري، فتوح البلدان، ص - )٦٥(

  .٣٠٧مختصر كتاب البلدان، ص
؛ ابـن الفقيـه الهمـذاني،    ٢٩٦، ص٥؛ الطبري، تاريخ، ج٣٣٠ح البلدان، صالبالذري، فتو - )٦٦(

  .٣٠٧مختصر كتاب البلدان، ص
؛ ابـن الفقيـه الهمـذاني،    ٢٩٦، ص٥؛ الطبري، تاريخ، ج٣٣٠البالذري، فتوح البلدان، ص - )٦٧(

  .٣٠٧مختصر كتاب البلدان، ص
؛ ابـن الفقيـه الهمـذاني،    ٢٩٦، ص٥؛ الطبري، تاريخ، ج٣٣٠البالذري، فتوح البلدان، ص - )٦٨(

  .٣٠٧مختصر كتاب البلدان، ص
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عبيد اهللا بن زياد بن ابيه بن ابي سفيان: يعد اول القادة الذين عبروا النهر علـى االبـل، واله    - )٦٩(
هـ/ ٥٥الخليفة معاوية امر خراسان فأقام سنتين ثم نقله اميراً على البصرة فقاتل الخوارج سنة 

هـ/ ٦٧م وذكر سنة ٦٨٧هـ/ ٦٦على يد ابراهيم بن االشتر سنة م، واشتد عليهم، وقتل ٦٧٥
م.  لمزيد من التفاصيل ينظر: البالذري، انساب االشراف، تح: د. سهيل زكار، د. رياض ٦٨٦

 -٤٠١، ص٥م)، ج١٩٩٦هــ/  ١٤١٧، بيروت،(دار الفكر للطباعـة والنشـر،   ١زركلي، ط
م)، ١٢٠٠هــ/  ٥٩٧محمـد(ت  ؛ ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بـن  ٤١٦ص

؛ ٦٣، ص٦هــ)، ج ١٣٥٨، بيـروت،(دار صـادر،   ١المنتظم في تاريخ الملوك واالمـم، ط 
  . ٢٤٥، ص١٩الصفدي، الوافي بالوفيات، ج

، عداده في اهل  )(محمد بن االشعث بن قيس الكندي: كنيته ابو القاسم، ولد في عهد النبي  - )٧٠(
لمران قتله المختار بن ابي عبيد، امه ام فروة اخـت  م في وقعة ا٦٨٦هـ/ ٧٥الكوفة، قتل سنة 

. لمزيد من التفاصيل ينظر: ابن حبـان،   -رضي اهللا عنه  -الخليفة الراشدي ابي بكر الصديق
؛ ابن حجر العسقالني، االصابة في تمييز الصحابة، تـح: علـي محمـد    ٣٥٢، ص٥الثقاة، ج

  .٣٢٨وص ٣٢٧، ص٦م)، ج١٩٩٢هـ/ ١٤١٢، بيروت، (دار الجيل، ١البجاوي، ط
  .٣٣١البالذري، فتوح البلدان، ص - )٧١(
يزيد بن المهلب بن ابي صفرة االزدي: وهو الذي تولى امر خراسان بعد وفـاة ابيـه سـنة     - )٧٢(

م، فمكث نحو سنتان ثم عزله الخليفة االموي عبد الملك بن مروان برأي الحجاج ٧٠٢هـ/ ٨٦
عزله حبسه فهرب يزيد الى الشام. تـوفي سـنة   بن يوسف حيث كان االخير يخشى بأسه، فلما 

؛ ابن ٨٢وص ٨١، ص٧م. لمزيد من التفاصيل ينظر: ابن الجوزي، المنتظم، ج٧٢١هـ/ ١٠٢
م)، وفيـات  ١٢٨٢هــ/  ٦٨١خلكان، ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر(ت 

 ٢٧٨، ص٦د. ت)، جاالعيان وانباء ابناء الزمان، تح: احسان عباس، بيـروت،(دار الثقافـة،   
  وما بعدها. ٢٧٩وص

؛ ابن ٢٩٤وص ٢٩٣وص ٢٩٠، ص٥؛ الطبري، تاريخ، ج٣٣٣البالذري، فتوح البلدان، ص - )٧٣(
؛ ابن ١٧٢، ص١؛ ابن الوردي، تاريخ، ج٣٠٧وص ٣٠٦وص ٣٠٥، ص٤االثير، الكامل، مج

يـام  م)، العبر وديوان المبتدأ والخبـر فـي ا  ١٤٠٥م/ ٨٠٨خلدون، عبد الرحمن بن محمد(ت 
، بيـروت، (دار الكتـب   ١العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان االكبر، ط

  .٨٧، ص٣م)، مج١٩٩٢هـ/ ١٤١٣العلمية، 
نمرقة: جمعها نمارق وهي الوسادة الصغيرة التي يتكأ عليها. لمزيد من التفاصيل ينظر: ابـن   - )٧٤(

؛ مصطفى ابراهيم ٣٦١، ص١٠، جمنظور، لسان العرب، فصل القاف، باب النون، مادة نمرق
  .٩٥٤، ص٢واخرون، المعجم الوسيط، مادة النمرق، ج
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؛ مسكويه، ابـو  ٢٩٦وص ٢٩٥، ص٥؛ الطبري، تاريخ، ج٣٣٣البالذري، فتوح البلدان، ص - )٧٥(
م)، تجارب االمم وتعاقب الهمم، تح: سـيد  ١٠٣٠هـ/ ٤٢١علي احمد بن محمد بن يعقوب(ت 

 ٢٩٨، ص٢م)، مـج ٢٠٠٣هــ/  ١٤٢٤الكتب العلميـة،  ، بيروت، (دار ١كسروى حسن، ط
؛ ابـن خلـدون، تـاريخ،    ٣٠٧وص ٣٠٦وص ٣٠٥، ص٤؛ ابن االثير، الكامل، مج٢٩٩وص
  .٨٨وص ٨٧، ص٣مج

  .٢٩٥، ص٥الطبري، تاريخ، ج - )٧٦(
  .٣٠٦، ص٤؛ ابن االثير، الكامل، مج٣٣٣البالذري، فتوح البلدان، ص - )٧٧(
  .٣٣٣صالبالذري، فتوح البلدان،  - )٧٨(
  .٣٨٤الحميري، الروض المعطار، ص - )٧٩(
  .٣٣٤البالذري، فتوح البلدان، ص - )٨٠(
النوروز، او " النيروز ": اسم فارسي معرب، وهو اول ايام السـنة الشمسـية عنـد الفـرس      - )٨١(

وعندهم ايضاً نزول الشمس اول الحمل، ومعناه يوم جديد، وقد يراد به يوم فرح وتنزه، وفـي  
سية " نيغ روز" ويعنى بوم جديد. لمزيد من التفاصيل ينظر: الجواليقي، المعرب من اللغة الفار

؛ شير، ادي، ٧١، ص١؛ ابن الوردي، تاريخ، ج٣٨٨الكالم االعجمي على حروف المعجم، ص
  .١٠٧االلفاظ الفارسية المعربة، ص

، وتعني المتصلة وهـو  -كان  -وتعني المحبة و –مهر  –المهرجان: وهي كلمة مركبة من  - )٨٢(
عيد للفرس، ويوافق في بداية الشتاء، لكنه تقدم بعد ذلك حتى بقى في الخريـف وهـو اليـوم    

عندما تنزل الشمس اول الميزان، وهو ستة ايام، ويقال انا اهللا  -مهر –السادس عشر من شهر 
ا االسم الن الملوك كانوا يترحمـون  فرش فيه االرض وجعل االجسام مقراً لالرواح وسمي بهذ

مات في ذلك اليوم  -مهر –على جميع رعاياهم ويقدمون لهم الطعام، وقيل ان ملكاً ظالماً اسمه 
فتذكاراً لنجاتهم اتخذوا عيدا لهم كل سنة. ينظـر: شـير، ادي، االلفـاظ الفارسـية المعربـة،      

  .١٤٧ص
  .٣٨٤وض المعطار، ص؛ الحميري، الر٢٢٩، ص٣ابن خلدون، تاريخ، مج - )٨٣(
م، ٧٦٣هــ/  ١٤٦هو من والة اقليم طبرستان الذي حكم بعد مرزوق ابو الخصيب منذ سنة  - )٨٤(

  .١٨٦كانت مدة واليته عامين. ابن اسفنديار، تاريخ طبرستان، ص
هو ابو حاتم بن قبيصة بن المهلب بن ابي صفرة االزدي، يعد من الكرمـاء االجـواد، ولـي     - )٨٥(

فاء العباسيين هم الخليفة العباسي ابو العباس السفاح، وابـو جعفـر المنصـور،    لخمسة من الخل
والمهدي، والهادي، والرشيد، كان والياً على السند والها اباه الخليفة العباسـي المهـدي سـنة    

هــ/  ١٦٠م وكان قد واله في اول خالفته الكوفة، ويذكر انه ولي السند سـنة  ٧٧٥هـ/ ١٥٩
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م، ثم واله البصرة، وعزله الخليفة الرشيد عن السـند  ٧٧٧هـ/ ١٦١م ثم عزل عنها سنة ٧٧٦
م. لمزيد مـن التفاصـيل   ٧٩١هـ/ ١٧٤م، وتوفي بها سنة ٧٨٧هـ/ ١٧١وواله افريقيه سنة 

؛ الزركلي، خير الـدين، االعـالم   ٣٠٦وص ٣٠٥، ص٢ينظر: ابن خلكان، وفيات االعيان، ج
، بيروت،(دار ٥مستعربين والمستشرقين، طقاموس تراجم الشهر الرجال والنساء من العرب وال

  .٣٤، ص٣م)، ج٢٠٠٢العلم للماليين، 
م، حيث امـر ببنـاء   ٧٦١هـ/ ١٤٤هو اول والة الخالفة العباسية على اقليم طبرستان لسنة  - )٨٦(

المسجد الجامع في مدينة ساري في السنة نفسها، وكانت مدة واليته عامين في آمل بعـد فـتح   
؛ المرعشي، ظهير الـدين بـن   ١٨٦: ابن اسفنديار، تاريخ طبرستان، صاقليم طبرستان. ينظر

م) تاريخ طبرستان ورويان ومازندران اعتناء واهتمام: كترين ١٤٧٦هـ/ ٨٨١نصير الدين(ت 
هــ/  ١٣٤٤بندكان، برنهار د دارن، بطربورغ،(طبع خانـه اكادميـة سـنية امبراطوريـة،     

 .٣٧٤م)، ص١٨٥٥
؛ ابن خلـدون،  ١٥٤وص ١٥٣، ص٦؛ الطبري، تاريخ، ج٣٣٤، صالبالذري، فتوح البلدان - )٨٧(

  .٢٢٩، ص٣تاريخ، مج
  .١٥٤وص ١٥٣، ص٦؛ الطبري، تاريخ، ج٣٣٤البالذري، فتوح البلدان، ص - )٨٨(
؛ مسـكويه،  ١٥٤وص ١٥٣، ص٦؛ الطبـري، تـاريخ، ج  ٣٣٤البالذري، فتوح البلدان، ص - )٨٩(

  .٦٤، ص٣تجارب االمم، ج
  .١٣٢، ص٥؛ ابن االثير، الكامل، مج١٥٢وص ١٥١ص ،٦الطبري، تاريخ، ج - )٩٠(
  .١٣٢، ص٥؛ ابن االثير، الكامل، مج١٥٢وص ١٥١، ص٦الطبري، تاريخ، ج - )٩١(
  .١٣٢، ص٥؛ ابن االثير، الكامل، مج١٥٢وص ١٥١، ص٦الطبري، تاريخ، ج - )٩٢(
  .١٣٢، ص٥؛ ابن االثير، الكامل، مج١٥٢وص ١٥١، ص٦الطبري، تاريخ، ج - )٩٣(
؛ ٦٣وص ٦٢، ص٣؛ مسكويه، تجارب االمـم، ج ١٥٢وص ١٥١، ص٣الطبري، تاريخ ،ج - )٩٤(

  .١٣٢، ص٥ابن االثير، الكامل، مج
  .١٥٢، ص٦الطبري، تاريخ، ج - )٩٥(
م، كـان  ٧٧١هـ/ ١٥٥هو من القادة والوالة العباسيين، بنى سور وخندق مدينة البصرة سنة  - )٩٦(

هــ/  ١٥٧، ولي على امرة البحرين سـنة  م٧٧٢هـ/ ١٥٦على شرطة البصرة واحداثها سنة 
م، ارسله الخليفة العباسي المهدي والياً ٧٧٥هـ/ ١٥٩م،= =عزَل عن احداث البصرة سنة ٧٧٣

م. لمزيـد  ٧٧٩هـ/١٦٣م وعزل عنها سنة ٧٧٨هـ/ ١٦٢على اقليم طبرستان والرويان سنة 
 ٣٥٢وص ٣٠١وص ٣٠٠، وص٢٩٨، ص٦مــن التفاصــيل ينظــر: الطبــري، تــاريخ، ج

 ٢٢٨وص ٢٠٩وص ١٩٥وص ١٨٧وص ١٨٣، ص٨؛ ابن الجوزي، المنـتظم، ج ٣٥٦وص
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ــل، ج  ٢٦٤وص ٢٥٧وص ٢٢٩وص ــر، الكام ــن االثي  ٢٣١وص ٢١٢-٢١٠، ص٥؛ اب
؛ ابن كثير، اسماعيل بن عمر القرشي ابـو الفـداء الدمشـقي(ت    ٣٥٣وص ٢٤٥ -٢٤٣وص
 ١١٤ص ،١٠م)، البدايـة والنهايـة، بيروت،(مكتبـة المعـارف، د. ت)، ج    ١٣٧٢هـ/ ٧٧٤
  .١٢٩وص

  لم اتمكن من العثور على معلومات كافية عنه سوى ما ذكر في المتن. - )٩٧(
  .١٧٢وص ١٧١وص ١٦٣وص ١٦٢، ص٣مسكويه، تجارب االمم، مج - )٩٨(
هو ابو خالد من القادة، كان والياً على ارمينية واذربيجان انتدبه الخليفـة العباسـي هـارون     - )٩٩(

الشيباني كبير الخوارج في عهـده، فقتـل ابـن طريـف سـنة      الرشيد لقتال الوليد بن طريف 
م وعاد الى ارمينية وكان فيما وليه اليمن، توفي ببردعة من بالد اذربيجان سنة ٨٠٧هـ/ ١٧٩
؛ ابـن  ٤٧٣وص ٤٦٥، ص٦م. لمزيد من التفاصيل ينظر: الطبري، تاريخ، ج٨٠١هـ/ ١٨٥

  .٣٢٣وص ٣٠٢، ص٥االثير، الكامل، ج
  .١٧٢، ص٣االمم، مج مسكويه، تجارب - )١٠٠(
  لم اتمكن من العثور على معلومات كافية عنه سوى ما ذكر في المتن. - )١٠١(
م. لمزيـد مـن   ٧٨٥هـ/ ١٦٩هو من الوالة العباسيين، ولي اقليم طبرستان والرويان سنة  - )١٠٢(

  .٢٦٩، ص٥؛ ابن االثير، الكامل، ج٤٢١، ص٦التفاصيل ينظر: الطبري، تاريخ، ج
  .١٨٢وص ١٧٤، ص٣تجارب االمم، مجمسكويه،  - )١٠٣(
م، وزيـر الخليفـة   ٧٦٥هــ/  ١٤٧الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي:ابو العباس ولد سنة  - )١٠٤(

الخليفـة هـارون    العباسي هارون الرشيد، واخوه في الرضاع، كان من اجود الناس استوزره
م، فحسنت فيها سيرته، واقام فيها ٧٩٤هـ/ ١٧٨الرشيد مدة= =قصيرة، ثم واله خراسان سنة 

الى ان قام الخليفة هارون الرشيد بتصفبة البرامكة فقبض عليه وعلى ابيه يحيى واخذهما معـه  
م. ٨٠٨هــ/ ١٩٣الى الرقة فسجنهما، واستصفى اموالهم، توفي الفضل في سجنه بالرقة سـنة  

؛ القزوينـي،  ٣٦ص– ٢٧، ص٤لمزيد من التفاصيل ينظر: ابن خلكان، وفيـات االعيـان، ج  
 ١٥١، ص٥؛ الزركلـي، خيـر الـدين، االعـالم، ج    ٣١، ص٤التدوين في اخبار قـزوين، ج 

  .١٥٢وص
 لم اتمكن من العثور على معلومات كافية عنه سوى ماذكر في المتن. - )١٠٥(
 .٢١٥ص -  ٢٠٠، ص٣مسكويه، تجارب االمم، مج - )١٠٦(
هــ/  ١٨٤هو من سبي سنباذ فاعتقه الخليفة العباسي المهدي، ولي اقليم طبرسـتان سـنة    - )١٠٧(

م. لمزيد من التفاصيل ينظر: الـبالذري، فتـوح   ٨٠١هـ/ ١٨٥م، ليقتل في السنة التالية ٨٠٠
؛ ٣٢٢، ص٥؛ ابن االثير، الكامـل، ج ١٠٣، ص٩؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج٢٩٤البلدان، ص

  .١٨٦، ص١٠كثير، البداية والنهاية، ج ابن
  لم اتمكن من العثور على معلومات كافية عنه سوى ما ذكر في المتن. - )١٠٨(



 

 

٦٧٩ 



  

  

 ٢٢٧وص ٢٢٢، ص٣؛ مسـكويه، تجـارب االمـم، مـج    ٤٧٢، ص٦الطبري، تاريخ، ج - )١٠٩(
  .٢٢٨وص

  لم اتمكن من العثور على معلومات كافية عنه سوى ما ذكر في المتن. - )١١٠(
  .٢٥٢وص ٢٥١، ص٣؛ مسكويه، تجارب االمم، مج٥٠٧، ص٦طبري، تاريخ، جال  - )١١١(
 لم اتمكن من العثور على معلومات جغرافية وافية عنها. - )١١٢(
وزيادة الزاي نسبة كما   -شير –بالكسر ثم السكون وتقديم الراء المفتوحة على الزاي وهي  - )١١٣(

قالوا رازي ومروزي، من قرى سرخس، شبيهة بالمدينة بينهما مسيرة يومين على طرف من 
 .١٧٠، ص٣طريق هراة. ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج

االصبهبد شهريار: هو احد حكام اقليم طبرستان المحليين من اسرة آل باوند وقد ظـل فـي    - )١١٤(
طويلة حتى انه عاصر شمس المعالي قابوس بن وشمكير وكـذلك السـلطان يمـين     الحكم مدة

  .٣٢٦الدولة محمود الغزنوي. ينظر: ابن اسفنديار، تاريخ طبرستان، ص
؛ ابن خلدون، ٤٣٢، ص٥؛ ابن االثير، الكامل، مج١٤١وص ١٤٠، ص٧الطبري، تاريخ، ج - )١١٥(

  .٣١٤، ص٣تاريخ، مج
  .٤٠٤، ص٣مسكويه، تجارب االمم، مج - )١١٦(
؛ الحميري، الـروض  ٢٠٣، ص١؛ ابن الوردي، تاريخ، ج٣٣٤البالذري، فتوح البلدان، ص - )١١٧(

 ٢٠٨، ص١؛ الجاف، د. حسـن كـريم، الـوجيز فـي تـاريخ ايـران، ج      ٣٨٤المعطار، ص
  .٢٠٩وص

الخزاعـي ولـد سـنة     هو ابو العباس عبد اهللا بن طاهر بن مصعب بن رزيق بن ماهـان  - )١١٨(
م، وكان نبيالً عالي الهمة شهماً ، وولي امرة الشام مدة، ونقل الى مصر سـنة  ٧٩٨هـ/ ١٨٢
م فأقام بها سنة، ونقل الى الدينور، ثم واله الخليفـة العباسـي المـأمون علـى     ٨٢٦هـ/ ٢١١

ابور سـنة  خراسان ليصبح اميراً عليها فكانت له طبرستان، وكرمان، له شعر مليح، توفي بنيس
سنة. لمزيد من التفاصيل ينظر: اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، علق  ٤٧م وهو ابن ٨٤٤هـ/ ٢٣٠

 ٣٢٥، ص ٢هــ)،ج ١٤٢٥، قم،(مطبعة شريعت، ٢عليه ووضع حواشيه: خليل المنصور، ط
م)، تاريخ سـني ملـوك االرض   ٩٧٠هـ/ ٣٦٠؛ االصفهاني، حمزة بن الحسن(ت ٣٢٦وص

؛ ١٦٩وص ١٦٨م)، ص١٩٦١يروت،(مطبعـة دار مكتبـة الحيـاة،    واالنبياء، تح: جوتوالد، ب
م)، زين االخبـار، تعريـب:   ١٠٤٨هـ/ ٤٤٠الكرديزي، ابو سعيد عبد الحي بن الضحاك(ت 

؛ ابن خلكـان، وفيـات   ٩وص ٨وص ٧وص ٦م)، ص١٩٧٢محمد بن تاويت، فاس،(د. مط، 
  وما بعدها. ٨٤وص ٨٣، ص٣االعيان، ج
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 ٣٠٤وص ٣٠٣، ص٧؛ الطبـري، تـاريخ، ج  ٣٣٥وص ٣٣٤صالبالذري، فتوح البلدان،  - )١١٩(
؛ ابن االثيـر، الكامـل،   ٥٨وص ٥٧، ص٤؛ مسكويه، تجارب االمم، مج٣٠٦وص ٣٠٥وص
؛ الحميــري، الــروض ٥٦وص ٥٥وص ٥٤وص ٥٣وص ٥٢وص ٥١وص ٥٠، ص٦مــج

  .٢٠٩، ص١؛ الجاف، د. حسن كريم، الوجيز في تاريخ ايران، ج٣٨٤المعطار، ص
 ٣٠٤وص ٣٠٣، ص٧؛ الطبري، تـاريخ، مـج  ٣٣٥وص ٣٣٤لبلدان، صالبالذري، فتوح ا - )١٢٠(

 ٥٣وص ٥٢وص ٥١وص ٥٠، ص٦؛ ابن االثير، الكامل، مج٣٠٧وص ٣٠٦وص ٣٠٥وص
  .٣٨٤؛ الحميري، الروض المعطار، ص٥٦وص ٥٥وص ٥٤وص

 ٣٠٤وص ٣٠٣، ص٧؛ الطبري، تـاريخ، مـج  ٣٣٥وص ٣٣٤البالذري، فتوح البلدان، ص - )١٢١(
؛ ابن االثير، الكامـل،  ٧٢، ص٤يه، تجارب االمم، مج؛ مسكو٣٠٧وص ٣٠٦وص ٣٠٥وص
؛ ابن خلـدون، تـاريخ،   ٥٦وص ٥٥وص ٥٤وص ٥٣وص ٥٢وص ٥١وص ٥٠، ص٦مج
  .٣٨٤؛ الحميري، الروض المعطار، ص٣٢٨وص ٣٢٧، ص٣مج

؛ الحميـري،  ٢٩١وص ٢٨٣، ص٧؛ الطبري، تـاريخ، ج ٣٣٥البالذري، فتوح البلدان، ص - )١٢٢(
  .٣٨٤الروض المعطار، ص

  .١٥٨، ص١الجاف، د. حسن كريم، الوجيز في تاريخ ايران، ج - )١٢٣(
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  اوالً: المصادر االصلية غير المطبوعة (المخطوطات).

  م).١٤١٣هـ/ ٨١٦الباكوي، عبد الرشيد صالح بن نوري(ت   
تلخيص اآلثار وعجائب الملك القهار، ترجمه وعلق عليه: د. ضياء الدين بـن   .١

موسى بونياتوف، اكاديمية العلـوم لألتحـاد السـوفيتي، معهـد االستشـراق      
م، ١٩٧١هـ/ ١٣٩١واكاديمية العلوم لجمهورية اذربيجان السوفيتي، موسكو، 

بغـداد،   مخطوطة مصورة محفوظة في مكتبة كلية العلوم االسالمية، جامعـة 
  .١٩٠/٢٦٣تحت الرقم 

  المصادر االصلية المطبوعة (العربية وغير العربية "المعربة وغير المعربة".                      ثانياً:
     هــ/  ٦٣٠ابن االثير، ابو الحسن علي بن محمد بن عبـد الواحـد الشـيباني(ت

  م).١٢٣٢
 ، بيـروت، (دار الكتـب  ١لكامل في التاريخ، تح: محمد يوسـف الـدقاق، ط  ا .١

هــ/  ١٤٢٤، بيروت،(دار الكتب العلمية، ٤م)، ط١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧العلمية، 
  م).٢٠٠٣

 م).١٩٨٠هـ/ ١٤٠٠اللباب في تهذيب االنساب، بيروت،(دار صادر،  .٢
  م).١٢١٦هـ/ ٦١٣ابن اسفنديار، بهاء الدين محمد بن حسن(ت  

، القاهرة، (المجلس االعلـى  ١تاريخ طبرستان، ترجمة: احمد محمد نادي، ط .٣
  م).٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٢ة، للثقاف

  م)١١٨٠هـ/ ٥٧٦االصبهاني، احمد بن علي بن منجويه(ت. 
، بيـروت، (دار المعرفـة،   ١رجال صحيح مسلم، تح: عبـد اهللا الليثـي، ط   .٤

  هـ).١٤٠٧
  م).٩٥٧هـ/ ٣٤٦االصطخري، ابو اسحاق ابراهيم بن محمد(ت  

  م).١٩٢٧مسالك الممالك، ليدن، (مطبعة بريل،  .٥
 م).٩٧٠هـ/ ٣٦٠سن(ت االصفهاني، حمزة بن الح 
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تاريخ سني ملوك االرض واالنبياء، تح: جوتوالد، بيروت،(مطبعة دار مكتبـة   .٦
  م).١٩٦١الحياة، 

  م).٩٢٧هـ/ ٣١٤ابن اعثم الكوفي، ابو محمد بن احمد(ت 
، بيروت، (دار االضـواء للطباعـة والنشـر،    ١الفتوح، تح: علي شيري، ط  .٧

  م).١٩٩١هـ/ ١٤١١
 م).١٠٩٤هـ/ ٤٨٧عبد العزيز(ت  البكري، ابو عبيد اهللا بن   

، ٣معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع، تـح: مصـطفى السـقا، ط    .٨
  هـ).١٤٠٣بيروت،(عالم الكتب، 

  م).٨٩٢هـ/ ٢٧٩البالذري، ابو الحسن احمد بن يحيى بن جابر(ت  
فتوح البلدان، عني بمراجعته والتعليق عليـه: رضـوان محمـد رضـوان،      .٩

  م).١٩٧٨هـ/ ١٣٩٨لعلمية، بيروت،(دار الكتب ا
، بيـروت،  ١انساب االشراف، تح: د. سهيل زكار، د. رياض زركلـي، ط  .١٠

  م).١٩٩٦هـ/ ١٤١٧(دار الفكر للطباعة والنشر، 
  م)١١٦٩هـ/ ٥٦٥البيهقي، ظهيرالدين ابوالحسن علي بن ابي القاسم بن زيد (ت  

وذكر العلماء واالئمة واالفاضل الذين نبغوا فيها او انتقلوا اليها،  تاريخ بيهق .١١
هــ/  ١٤٢٥، دمشـق، (دار اقـرأ،   ١ترجمة وتحقيق: يوسف الهـادي، ط 

  م).٢٠٠٥
    هــ/  ٥٣٩الجواليقي، ابو منصور موهوب بن احمد بن محمد بـن الخضـر(ت

  م).١١٤٤
ابـو  المعرب من الكالم االعجمي على حروف المعجم، تحقيـق وشـرح:    .١٢

، القاهرة، (مطبعـة دار الكتـب المصـرية،    ١االشبال احمد محمد شاكر، ط
  م).١٩٤٢هـ/ ١٣٦١

  م).١٢٠٠هـ/ ٥٩٧ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد(ت  
  هـ).١٣٥٨، بيروت،(دار صادر، ١المنتظم في تاريخ الملوك واالمم، ط .١٣
  م).٩٦٥هـ/ ٣٥٤ي(ت ابن حبان، ابو حاتم محمد بن احمد البستي التميم .١٤
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  م).١٩٧٥هـ/ ١٣٩٥، د.م، (دار الفكر، ١الثقاة، تح: شرف الدين احمد، ط .١٥
  م).١٤٤٨هـ/ ٨٥٢ابن حجر العسقالني، شهاب الدين احمد بن علي(ت  

، ســوريا،(دار الرشــيد، ١تقريــب التهــذيب، تــح: محمــد عوامــة، ط .١٦
  م).١٩٨٦هـ/١٤٠٦

   ـ د اهللا الرومـي البغـدادي(ت   الحموي، شهاب الدين ابي عبد اهللا ياقوت بـن عب
  م).١٢٢٨هـ/ ٦٢٦
معجم البلدان، تقديم: محمد عبد الرحمن المرعشـلي، بيـروت،(دار احيـاء     .١٧

  التراث العربي، د. ت).
  م).١٥٠٤هـ/ ٩١٠الحميري، محمد بن عبد المنعم الصنهاجي(ت  

، بيروت،(مطابع ١الروض المعطار في خبر االقطار، تح: احسان عباس، ط .١٨
  م).١٩٧٥هيدلبرغ، 

 )م).  ٩١٢هـ/ ٣٠٠ابن خرداذبة، ابو القاسم عبيد اهللا بن عبد اهللا 
  م).١٨٨٩المسالك والممالك، ليدن،(مطبعة بريل،  .١٩

  م).١٤٠٥م/ ٨٠٨ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد(ت  
العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصـرهم   .٢٠

هــ/  ١٤١٣وت، (دار الكتب العلميـة،  ، بير١من ذوي السلطان االكبر، ط
  م).١٩٩٢

    هــ/  ٦٨١ابن خلكان، ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابـي بكـر(ت
  م).١٢٨٢

وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان، تح: احسان عباس، بيروت،(دار الثقافة،  .٢١
  د. ت).

  م).٨٤٦هـ/ ٢٣٢الخوارزمي، ابو جعفر محمد بن موسى(ت 
تنى به وصححه: هانس فون، فينـا، (مطبعـة هـولز    صورة االرض، اع  .٢٢

  م).١٩٢٦هـ/ ١٣٤٥هوزن، 
  م).١٣٤٧هـ/ ٧٤٨الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ابن قايماز(ت  
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، ٩سير اعالم النبالء، تح: شعيب االرناؤوط ومحمد نعـيم العرقسوسـي، ط   .٢٣
  هـ).١٤١٣بيروت،(مؤسسة الرسالة، 

  هــ/  ٧٧٠محمد بن علـي المقـري الفيـومي(ت    الرافعي، ابو العباس احمد بن
  م).١٣٧٠

  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بيروت،(المكتبة العلمية، د. ت). .٢٤
  م).٩٢٢هـ/ ٣١٠ابن رستة، ابو علي احمد بن عمر(ت  

هــ/  ١٤٠٨، بيروت،(دار احياء التـراث العربـي،   ١االعالق النفيسة، ط .٢٥
  م).١٩٨٨

 م).٨٤٤هـ/ ٢٣٠بد اهللا البصري(ت ابن سعد، محمد بن منيع ابو ع 
  الطبقات الكبرى، بيروت،(دار صادر، د. ت).   .٢٦

  م).١٢٨٥هـ/ ٦٨٥ابن سعيد المغربي، ابو الحسن علي(ت  
  م).١٩٧١الجغرافيا، تح: اسماعيل العربي، بيروت،(المكتب التجاري،  .٢٧

  م).١٣٦٢هـ/ ٧٦٤الصفدي، صالح الدين بن ايبك(ت  
، بيـروت،(دار  ١االرناؤوط وتركي مصطفى، طالوافي بالوفيات، تح: احمد  .٢٨

  م).٢٠٠٠هـ/ ١٤٢٠احياء التراث العربي، 
  م).٩٢٢هـ/ ٣١٠الطبري، ابو جعفر محمد بن جرير(ت   

تاريخ الرسل والملوك، تح: نخبة من العلمـاء االجـالء، القاهرة،(مطبعـة     .٢٩
  م). ١٩٣٩هـ/ ١٣٥٧االستقامة، 

  م).١٣٠٥ـ/ ه٧٠١ابن الطقطقى، محمد بن علي بن طباطبا(ت   
الفخري في االداب السلطانية والدول االسالمية، بيـروت،(دار صـادر، د.    .٣٠

 ت).
  م).١٣٣٨هـ/ ٧٣٩ابن عبد الحق ، صفي الدين عبد المؤمن البغدادي(ت 

مراصد االطالع على اسماء االمكنة والبقاع، تح: علي محمـد البجـاوي،     .٣١
  م)١٩٥٤هـ/ ١٣٧٣، بيروت، (دار المعرفة، ١ط
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 هــ/  ٥١٧، ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا بـن عبـد اهللا(ت   ابن عساكر
 م).١١٢٣

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من دخلها من اآلماثل، تح: محـب    .٣٢
  م).١٩٩٥الدين ابي سعيد عمر بن غرامة العمري، بيروت،(دار الفكر، 

 م). ١٣٣١هـ/ ٧٣٢بن عمر(ت ابو الفداء،عماد الدين اسماعيل بن محمد   
تقويم البلدان، تصحيح: البارون ماك كوكين ديسالن، باريس،(دار الطباعـة   .٣٣

  م).١٨٤٠السلطانية، 
  م).٩٥١هـ/ ٣٤٠ابن الفقيه الهمذاني، ابو بكر احمد بن محمد(ت   

 م).١٣٠٢مختصر كتاب البلدان، ليدن، (مطبعة بريل،  .٣٤
  م).١٢٢٥هـ/ ٦٢٢القزويني، عبد الكريم بن محمد الرافعي(ت  

التدوين في اخبار قزوين، تح: عزيز اهللا العطـاري، بيـروت،(دار الكتـب     .٣٥
  م).١٩٨٧العلمية، 

  م).١٢٨٣هـ/ ٦٨٢القزويني، زكريا بن محمد(ت 
  م).١٩٦٠اثار البالد واخبار العباد، بيروت،(دار صادر،    .٣٦

  م).١٤١٧هـ/ ٨٢٠القلقشندي، ابو العباس احمد بن علي(ت  
تح: عبد القادر زكـار، دمشـق،(وزارة   صبح االعشى في صناعة االنشا،   .٣٧

  م).١٩٨١الثقافة، 
  م).١٣٧٢هـ/ ٧٧٤ابن كثير، اسماعيل بن عمر القرشي ابو الفداء الدمشقي(ت  

  البداية والنهاية، بيروت،(مكتبة المعارف، د. ت). .٣٨
  م).١٠٤٨هـ/ ٤٤٠الكرديزي، ابو سعيد عبد الحي بن الضحاك(ت 

  م).١٩٧٢فاس، (د.مط،  زين االخبار، تعريب: محمد بن تاويت،   .٣٩
  م).١٠٣٠هـ/ ٤٢١مسكويه، ابو علي احمد بن محمد بن يعقوب(ت  

، بيـروت، (دار  ١تجارب االمم وتعاقب الهمم، تح: سيد كسروى حسـن، ط  .٤٠
  م).٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤الكتب العلمية، 
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     هــ/  ٨٤٥المقريزي، تقي الدين ابي العباس احمد بن علي بـن عبـد القـادر(ت
  م).١٤٤١

عتبار بذكر الخطط واآلثار المعروف بالخطط المقريزية، طبـع  المواعظ واال .٤١
هــ/  ١٤١٨، بيروت،(دار الكتـب العلميـة،   ١حواشي: محمد بيضون، ط

  م).١٩٩٨
      المنجم، اسحق بن حسين(من علماء القرن الخـامس الهجـري/ الحـادي عشـر

   الميالدي).
د. آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكـان،د. م، (د. مـط،    .٤٢

  ت).
 .مؤلف مجهول   

حدود العالم من المشرق الى المغرب، اهتمام: د. منوجهر سـتوده، ترجمـه    .٤٣
من الفارسية الى العربية: اسراء سبهان فرحان القيسي، قـدمتها كمشـروع   
ترجمة الى كلية اللغات في جامعة بغداد، وهو جزء من متطلبات نيل درجة 

(كليـة اللغـات، جامعـة بغـداد،     الدبلوم العالي للترجمة باللغة الفارسـية،  
  م).٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٣

  م).٩٥٩هـ/ ٣٤٨النرشخي، ابو بكر محمد بن جعفر(ت 
تاريخ بخارى، تعريب: محمد بن تاويت، فاس،(مطبعـة محمـد الخـامس      .٤٤

 م).١٩٧٢هـ/ ١٣٩٢الجامعية والثقافية، 
  م).١٣٤٨هـ/ ٧٤٩ابن الوردي، زين الدين عمر بن المظفر(ت  

، بيروت،(دار الكتـب العلميـة،   ١في اخبار البشر، ط تتمة تاريخ المختصر .٤٥
  م).١٩٩٦هـ/١٤١٧

  م).٩٠٤هـ/ ٢٩٢اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح(ت  
، بيـروت،(دار الكتـب   ١البلدان، وضع حواشيه: محمد امين ضـناوي، ط  .٤٦

  م).٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٢العلمية، 
  هـ).١٤٢٥، قم، (مطبعة شريعت، ٢تاريخ اليعقوبي ، ط .٤٧
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   المصادر الفارسية االصلية (غير المعربة). ثالثاً:
   الجوزجاني، صدر جهان ابو عمرو منهاج الدين عثمان بن سراج الدين محمـد(ت

 م).١٢٩٨هـ/٦٩٨
طبقات ناصرى، تصحيح ومقابله وتعليق: عبد الحي حبيبى قندهارى،   .١

 م).  ١٩٢٣هـ/ ١٣٤٢د. م،(مطبعة كابل، 
 م).١٥٦٠هـ/ ٩٦٨د اللطيف(ت القزويني، يحيى بن عب  

لب التواريخ، الخط: محمد باقر بن اسماعيل بن اية اهللا الحـاج شـيخ    .٢
جعفر، بفهارس: ضياء الدين محيط بن محمد كـاظم،د.م، (د. مـط،   

 م).١٩٢٤هـ/ ١٣٤٣
  م).١٤٧٦هـ/ ٨٨١المرعشي، ظهير الدين بن نصير الدين(ت   

مام: كترين بنـدكان،  تاريخ طبرستان ورويان ومازندران، اعتناء واهت .٣
برنهار د دارن، بطربورغ،(طبع خانه اكادميـة سـنية امبراطوريـة،    

  م).١٨٥٥هـ/ ١٣٤٤
    هــ/  ٧٣٠مستوفى قزوينى، محمد عبد اهللا بن ابي بكر بن احمد بـن نصـر(ت

 م).١٣٢٩
تاريخ كزيده، اهتمام: د. عبـد الحسـين نـوائى، د.م،(در جابخانـه       .٤

  هـ).١٣٣٦فردوسى آغاز، 
 ،م).١٤٩٨هـ/ ٩٠٤امير محمد بن سيد برهان الدين(ت  مير خواند 

  م).١٩٢٠هـ/ ١٣٣٩تاريخ روضه الصفا، د.م،(ارديبهشت ماه    .٥
  رابعاً: المراجع الثانوية:

 .التميمي، حيدر قاسم   
العلويون في المشرق االسالمي واثرهم الفكري والحضاري حتى القرن الخـامس   .١

  م).٢٠١٠هـ/ ١٤٣١، بيروت،(دار النهضة العربية، ١الهجري، ط
 .الجاف، د. حسن كريم   
  م).٢٠٠٣، بغداد،(بيت الحكمة، ١الوجيز في تاريخ ايران، ط .٢



 

 

٦٨٨ 



  

  

 .الحديثي، د. قحطان عبد الستار   
ارباع خراسان الشهيرة دراسة في احوالها الجغرافية واالدارية واالقتصادية حتى  .٣

  .م)١٩٩٠نهاية القرن الرابع الهجري، البصرة، (مطبعة دار الحكمة، 
 .حيدر، محمد علي 
  الدويالت االسالمية في المشرق، القاهرة،(عالم الكتب، د. ت). .٤
 .شير، ادى   
  م).١٩٠٨االلفاظ الفارسية المعربة، بيروت،(مطبعة مكتبة االباء اليسوعيين،  .٥
 .العفيفى، عبد الحكيم 
، بيروت، (اوراق شرقية للطباعة والنشـر  ١مدينة اسالمية، ط ١٠٠٠موسوعة   .٦

  م).٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١والتوزيع، 
 . القمي ،السيد عباس 
  الكنى وااللقاب، طهران،(مكتبة الصدى، د. ت).   .٧
 . ليسترنج، كي 
 بلدان الخالفة الشـرقية ،ترجمـة وتعليق:بشيرفرنسـيس وكـوركيس عـواد،       .٨

 .م)١٩٥٤هـ/ ١٣٧٣بغداد،(مطبعة الرابطة،
   .مصطفى،ابراهيم، الزيات، احمد ،عبد القادر، ماجد ،النجار،محمد   
  لمعجم الوسيط، تح:مجمع اللغة العربية،د.م،(دار الدعوة،د.ت).ا .٩
 .المعاضيدي، د. خاشع، الجميلي، د. رشيد 

تاريخ الدويالت العربية االسالمية في المشرق والمغرب، بغداد،(طبع على نفقـة    .١٠
  م).١٩٨٠هـ/ ١٤٠١جامعة بغداد، 

 .هنتس، فالتر   
النظـام المتـري، ترجمـة: كامـل     المكاييل واالوزان االسالمية وما يعادلها في  .١١

  العسلي، عمان،(منشورات الجامعة االردنية، د. ت).

 .واصف بك، امين   
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الفهرست، معجم الخريطة التاريخية للمسالك االسالمية، تح: احمد زكـي باشـا،    .١٢
 م).١٩١٦القاهرة،(دار المصري للطباعة، 

  الموسوعات العربية. خامساً:
 .غربال ، د. محمد شفيق   
، بيروت،(شركة ابناء شريف االنصاري للطباعـة  ٣العربية الميسرة، ط الموسوعة .١

  م).٢٠٠٩والنشر والتوزيع، 


