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 دراسة في الجغرافية التاريخية اإلسالميفي العرــــر  جيرفتمــديــشــــــــة 
 / جامعة ميدان كمية التربية - الكريم احسد حال عبد د.

 السمخص:
التأسيذ والبشاء،  القجيسة في السجن تكسغ أىسية السػضػع كػن إن مجيشة جيخفت تعج مغ        

بدبب الطخوف السحيصة والسدتججات مغ األحجاث التي و ، السذخق اإلسالميوالسيسا في ِبالد 
، وتسيدىا بالتالي بسطاىخ عسخانية االقتراديةضيخت عمى أرض الػاقع، فزاًل عغ السرالح 

كان ليا دورًا كبيخًا في معخض ،فوفكخية وسياسية، ميدت ىػيتيا عمى مخ التأريخ،  واقترادية
. لحلظ كان الدعي لجراسة خالل العرخ اإلسالميوالدياسية  االجتساعيةاألحجاث واألنذصة 

، مغ أىع البػاعث لشا لمبحث في التاريخيودورىا  االجتساعيةخرػصية تمظ السجيشة ومطاىخىا 
، في ججاول البحػث جيخفتعج أن لِسدشا بعس التيسير لسثل تمظ السجن ومشيا مجيشة ذلظ، ب

 األكاديسية . والجراسات
 واشتسمت دراستشا الستػاضعة ثالثة مباحث ،إذ ركدنا في الشقصة األولى مػقع مجيشة جيخفت ،     

السدمسيغ ،وتصخقُت في والشقصة الثانية درسُت فييا عغ تدسيتيا وبجاية تأسيديا وتحخيخىا مغ قبل 
لعسخانية والفكخية لسجيشة جيخفت الشقصة الثالثة  بعس مغ جػانب الحياة االقترادية واالجتساعية وا

 .وركدنا في الشقصة الخابعة الجػانب الدياسية والعدكخية  التي شيجتيا مجيشة جيخفت ،
 .الجغرافية التاريخية، العرر اإلسالمي،  جيرفتمــديــشــــــــة الكمسات االفتتاحية : 
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The city of Gervat in the Islamic era a study in historical geography 
Dr. Hala Abdul Kareem Ahmed - College of Education/ University 
of Maysan 
Abstract 
     The importance of the topic lies in the fact that it is considered one 
of the ancient cities in the foundation and construction, especially in the 
surrounding conditions and developments from the events that have 
emerged on the ground, and the economy space, and its distinction is 
scheduled to begin in drawing on environmental events in the Islamic 
era. To study studies on the subject, objective study and historical 
studies, one of the most important topics for scientific research in this, 
after studying the city of study in the city of Girvt, in academic tables 
and studies. 
      Our modest study included three sections, as we focused in the first 
point in the first point of its name and the beginning of its establishment 
and liberation by Muslims, and in the third beginning I dealt with aspects 
of the economic, urban and humor aspects of the city of Gervat in some 
parts, and we focused on the fourth point, the printing and return that 
the city of Jervat witnessed. 
Key words:The city of Gervat , the Islamic era , historical geography 

 
 
 
 
 



 دراسة يف اجلغرافية التارخييةاإلسالمي ر يف العص جريفتة مديه

 الكريم امحد  حال عبد د.                                                                                                             

 

   م(4243كانون األول  – 53ةلة دراسا  اارخيية ممةلق  العدد جم 
342 

 

342 

 السقدمة.
اإلسالمية في كل البالد التي وصل ألييا العخب السدمسػن ،  ازدىخت الحزارة العخبية      

مغ السجن  إذا أصبحت ، جيخفتفأسيسػا في بشاء السجن اإلسالمية، فكان ليع مغ ذلظ في مجيشة 
وبالد الكبيخة والسيسة بعج التفاعل الججي الحي حجث بيغ العخب السدمسيغ وسكان السجيشة 

تدتجيب لعسمية التصػر الحزاري الحي  جيخفتمجيشة  فأخحت السذخق اإلسالمي برػرة عامة،
في حخكة البشاء العمسي والثقافي  فأصبحت ليا األثخ ،قاده العخب في مياديغ حياتيا العامة 

 .  عمى مخ الحقب التاريخية والدياسي واالقترادي
التأسيذ والبشاء،  القجيسة فيالسجن وتكسغ أىسية السػضػع كػن إن مجيشة جيخفت تعج مغ        

بدبب الطخوف السحيصة والسدتججات مغ األحجاث التي و ، السذخق اإلسالميوالسيسا في ِبالد 
 واقترادية، وتسيدىا مطاىخ عسخانية االقتراديةضيخت عمى أرض الػاقع، فزاًل عغ السرالح 

التي كان  وفكخية وسياسية، ميدت ىػيتيا عمى مخ التأريخ، وتعج مجيشة جيخفت مغ تمظ السجن،
. خالل العرخ اإلسالميوالدياسية  االجتساعيةليا دورًا كبيخًا في معخض األحجاث واألنذصة 

، مغ أىع التاريخيودورىا  االجتساعيةلحلظ كان الدعي لجراسة خرػصية تمظ السجيشة ومطاىخىا 
، جيخفتة البػاعث لشا لمبحث في ذلظ، بعج أن لِسدشا بعس التيسير لسثل تمظ السجن ومشيا مجيش

 األكاديسية . في ججاول البحػث والجراسات
إذ ركدنا في الشقصة األولى مػقع مجيشة جيخفت  واشتسمت دراستشا الستػاضعة ثالثة مباحث ،      

والشقصة الثانية درسُت فييا عغ تدسيتيا وبجاية تأسيديا وتحخيخىا مغ قبل السدمسيغ ،وتصخقُت في 
الحياة االقترادية واالجتساعية والعسخانية والفكخية لسجيشة جيخفت  الشقصة الثالثة  بعس مغ جػانب 

 وركدنا في الشقصة الخابعة الجػانب الدياسية والعدكخية  التي شيجتيا مجيشة جيخفت . ،
واعتسجتشا في دراستشا عمى مجسػعة مغ السرادر األولية والسخاجع الثانػية  السثبتة في نياية     

 البحث .
 مديشة جيرفت  .أوال : مهقع 

في اإلقميع الثالث شػليا ثسان وثسانػن درجة والعخض اثشتان وثالثػن درجة مجيشة جيخفت تقع      
(،وىي مجيشة كبيخة جميمة مغ أعيان مجن كخمان ٔ،وىي مغ السجن السعخوفة في إقميع كخمان )
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بحخ الريغ وتراقب وأندىيا وأوسعيا، بيا خيخات ونخل كثيخ وفػاكو، غديَخة األنيار، تتاخع 
 :مغ أىسياكثيخة السجن وىي (، ٕمكخان)

يشدب إلييا مغ  ( ٖ)مشػقان : بالقاف ، وآخخه نػن : مجيشة بكخمان قخية مغ قخى نيخ السمظ (ٔ
( ، قجم بغجاد وقخأ القخآن وروي ٗالستأخخيغ حساد بغ سعيج أبػ عبج هللا الزخيخ السقخئ السشػني)

 ( .٘عشو أناشيج)
ن الذيغ السعجسة ، وكدخ الجيع ، وراء ساكشة ، ودال ميسمة ، مجيشة بيغ والشجخد : بدكػ  (ٕ

ىي مجيشة عامخة صغيخة القجر كثيخة العامخ وليا سػق ومشيا تفتخق شخيق و  ،(ٚ( وكخمان )ٙىسحان)
 .(ٜوالصخيق مغ والشجخد إلى مجيشة أذركان وىي مجيشة صغيخة) (ٛإلى ىخمد)

مغ نػاحي  (ٓٔالػاو ، ونػن : قخية مغ قخى بذت )مغػن : بزع أولو وثانيو ، وسكػن  (ٖ
 .( ٕٔ( ، يشدب إلييا عبجوس بغ أحسج السغػني)ٔٔنيدابػر)

مسا يمي  اإلقميعتقع في غخب  ،(ٖٔنػن) بكدخ أولو وسكػن ثانيو ثع راء وجيع وآخخه :الَديخَجان (ٗ
ت وأكثخىا : "الديخجان ِمرخ إقميع كخمان وأكبخ القرباىـ(ٖ٘ٚ)ت(، قال السقجسيٗٔبالد فارس)

 (.٘ٔ").عمسًا وفيسًا وأحدشيا رسسًا ذات بداتيغ ومياه وأسػاق فديحة أبيى مغ شيخاز..
وشعب او سيل واحج ىػ  (ٙٔ)جانب ناحية واحجة ىي الخوذبار إلىمغ مجن كخمان  :ىخمد  (٘

 .(ٛٔ)ومغ مجنيع األخخى  روذكان، جكيغ، جػاون  (،ٚٔ)درفارد
:"بأنيا أعطع (ىـ ٖ٘ٙاليسحاني)تابغ الفقيو  فػصفياة السشاخية لسجيشة جيخفت إما الصبيع     

ىـ( ٕٙٙووصف ياقػت الحسػي)ت (،ٜٔ)ىي قربتيا وان ىػاءىا اصح لمشاسمجنيا في كخمان و 
حيث لكغ يبجو لشا إن مشاخيا كان معتجل ويشاسب سكان ىحه السجيشة  ( ،ٕٓجػىا بالحار الذجيج)

 ساعجىا لشذػء حزارتيا وتخاثيع القيسة.
 تدسية والتأسيس.ثانيا: ال

 ،اجتفت السال : اجتخفو أجسع جيخفت بفتح الجيع وبالخاء السيسة بعجىا فاء وثاء وتعشي إي     
(،إما ٕٕ( وبعزيا يخجع في تدسيتيا إلى الذيخ الفارسي أيام جيخفت )ٕٔ)واْكَتَفَتُو  إي اجسعو

، ورثت السخزبة عغ أبييا وزوجت نفديا مغ  (ٖٕ)شاىجار بشت السخزبانبشاءىا فقج تع مغ قبل 
( ىـٖٕ -ٖٔ) وقج تع فتح ىحه السجيشة في عيج الخميفة عسخ بغ الخصاب،  (ٕٗ)بعس قخاباتيا
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أميخ عمييا  (ٕ٘وتع تعيغ سييل بغ عجي بغ عسخو العجمي)عاش في القخن األول اليجخي ( )
 الحي وصف ىحه السجيشة بقػلو:

 بجيرفت من كرمان ، أدىى وأمقرا           ولم تر عيشي مثل يهم رأيتو 
 (26واصبرا)وأكرم مشيم في المقاء         أرد عمى الجمى ، وإن دار دىرىم 

ولحقو عبج وتذيخ السرادر التاريخية انو عشجما قرجىا سييل بغ عجي لمػصػل كخمان       
بغ سييل  جيذو جمة، وعمى مق (ٕٚ)عاش في القخن األول اليجخي()هللا بغ عبج هللا بغ عتبان

، فاقتتمػا في أداني أرضيع ، ففزيع هللا  (ٕٛ)، و حذج لو أىل كخمان واستعانػا بالقفزعجي 
ييل مغ قبل شخيق القخى إلى أخحوا عميو بالصخيق وقتل الشديخ مخزبانيا ، ودخل سو تعالى ، 

فأصابػا ما شاءوا مغ بعيخ وشاة ، فقػمػا  ، (ٖٓ) مفازة مغ (ٜٕ)وعبج هللا بغ عبج هللا  جيخفت
الخميفة اإلبل والغشع فتحاصػىا باألثسان لعطع البخت عمى العخب وكخىػا أن يديجوا ، وكتبػا إلى 

إذا رأيتع أن إن البعيخ العخبي إنسا قػم ببعيخ المحع وذلظ مثمو ، ف "فأجابيع : بغ الخصابعسخ 
في تحخيخ مجيشة جيخفت انو عشجما  ىـ(ٛٓٛخمجون )ت (، بيشسا ذكخ ابغٖٔ")لمبخت فزاًل فديجوا

(  إلى كخمان كان سكانيا قج انتفزػا عميو مسا اتجو إلى ٕٖىـ()ٖٙسار مجاشع بغ مدعػد)ت 
ففتحيا عشػة ثع سار إلى الديخجان ثع فتح جيخفت عشػة ،وقيل إن الحي فتحيا مجاشع بغ  ىسيج

 (ٖٖبغ الخصاب وبعجىا سار إلى كخمان )مدعػد وكان افتتاحيا عشػة في عيج الخميفة عسخ 
 االزدي مغ كخمان الخبيع  عبج هللاىـ( سيخ القائج ٜٕ)سشة ولسا تػجو الجير لفتح خخاسان 

 ، اذ اإلسالميةشاعة الجولة العخبية  إلىسجدتان  إلعادة (ٖٗ)بغ زياد الحارثي 
وجيخفت التي  )الفيخج( إلىيجتاز صحخاء )السفازة( الكبخى حتى وصل بقػاتو  إناستصاع الخبيع 

 .(ٖ٘الجشػبية مغ السفازة ) اإلشخافتقع عمى 
وميسا كان االختالف في مغ ىػ الحي فتح ىحه السجيشة اال انو يبجو لشا انيا تست بسخاحل   

 لتحخيخىا وضسيا إلى الجولة العخبية اإلسالمية .
 لسديشة جيرفت.ثالثا :الجهانب االقترادية واالجتساعية والعسرانية والفكرية 

كان لسجيشة جيخفت أىسية كبيخة في السجال االقترادي فيي مغ حيث مػقعيا الجغخافي     
( ٖٙالستسيد تعج سػقا تجاريا كثيخة الدمع والسػاد الستشػعة  وفييا متاجخ مغ خخاسان وسجدتان)

 (.ٖٚالتي تجمب إلييا خيخات البزائع مغ السجن القخيبة مشيا والبعيجة عشيا )
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وتستعت مجيشة جيخفت بخرػبتيا أراضييا التي كانت تتشح مختمفة السحاصيل والغالت     
الدراعية وكان زرعيع عمى الدقي مغ نيخ صغيخ يدسى جخي روذ الحي كان شجيج الجخي 

في الدراعة وتسيدت بأنيا  و فزال إلى اعتسادىع عمى اإلمصاروماؤىع يدقػن بو ويذخبػن مش
بل يعخف بالسيدان الحي وصفو  بكثخة الجشات فيو ، والغالب عمى أراضييا بأنو تحتػي عمى ج

وتكثخ فييا أشجار الدياب والقخظ والحشا ،فزال  ج وشجخ انجعزرعتيع الشخل واشجار المػز واالتخ 
 (.ٖٛوقرب الدكخ، وسائخ الحبػب والثسار) واألزر، والدسدع ، والذعيخ ، إلى زراعة الحشصة ،

برشاعة الثياب القصشية الحي يترجر إلى سائخ األمرار وترشع واشتيخت مجيشة جيخفت      
الصيالدة الفاخخة والعسائع الخفيعة ،وتسيد جبل السيدان عمى احتػاه عمى الفزة التي ساىست في 
الرشاعات الفزية والسعجنية وكان الحصب الحي يجمب مشو حيث كان يعسل فيو جسع الحصب 

ىسية الحصب في الصبخ والتجفئة وإغخاض الرشاعة ،كسا نحػ عذخة أالف رجال ،وىحا يجل عمى أ 
اخترت مجن جيخفت ومغػن ودرىقان وىخمد بإنتاج الشيل أو الشيمة وىي صبغة زرقاء لربغ 

 (.ٜٖالسالبذ )
بجرىسيغ وكانػا  ا يتاجخون بالتسخ الحي يبايع مشوىحه السجيشة بالتجارة فكانػ واشتيخت     

 (.ٓٗيدتػردون الثياب القيػجية مغ قػىدتان )
وتسيدت مجيشة جيخفت بالتبايغ الدكاني فيي عبارة عغ  مديج مغ العخب والفخس وان اغمب      

سكانيا مغ العخب االزد والسيالبة وىشاك قػم يعخف بال مخوزق أصميع مغ البرخة وعخفػا بأنيع 
 (.ٔٗأصحاب مخؤة وكخم)

تع سكان مجيشة جيخفت بالبشاء والعسخان فبشػا العخب السدمسيغ عشج وصػليع إلى ىحه واى     
السجيشة جامع ومشبخ عتيق كسا قام الػالي سييل بغ عجي ببشاء قرخ، ودار لمجواويغ، وسػر 

 (.ٕٗتخابي لحساية ىحه السجيشة مغ اإلخصار السحجقة بيا )
 لفكخية والثقافية وفي مختمف العمػم والسعارف  ،واضيخ سكان ىحه السجيشة اىتسام بالجػانب ا    

الحي ولج ، (ٖٗىـ()ٜٕٔ)تججيع بغ عمي الكخماني ومغ اشيخ الذخريات في مجيشة جيخفت 
)عميو عمي بغ أبي شالب اإلمام ججه مغ شيعة  وكان (ٗٗ)في أيام األزارقة في مجيشة جيخفت 

 (. ٘ٗ)اليسغبالد القجر في  عطيع وقج وصف بأنو مغ األزد ، ، كبيخا في قػمو الدالم(
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ولقب عمساء ىحه السجيشة بمقب الجيخفتي ندبة إلييا، ومغ اشيخىع أبػ الحدغ بغ عسخ بغ      
عمي بغ إبخاهيع بغ إسحاق الجيخفتي ،إذا وصف بأنو عالع بالحجيث ،وحجث بذيخاز وروى عغ 

جد مغ التالميح مشيع أبػ أبي عبيج هللا دمحم بغ عمي بغ الحديغ بغ احسج االنساشي ،وسسع مشو ع
(،وروى زيج بغ السبارك )عاش في القخن الثالث  ٙٗالقاسع هبة هللا بغ عبج هللا الػارث الذيخازي )

 (.ٛٗ(عغ يػسف بغ الحجاج الحي كان مغ أىل جيخفت السذيػريغ )ٚٗاليجخي()
)ت  دمحم بغ ىارون  لعمساء السذيػريغ في ىحه السجيشة الحيغ عخفػا بعمع األندابومغ ا      
( الحي وصف بأنو اعمع خمق هللا تعالى في انداب الشاس وأياميع وكان عالع في ٜٗىـ()ٖٚٓ

وقج كان ابشاه عبج هللا وعبج العديد عمساء في عمع الحجيث، فزال إلى  انداب ندار ومعج واليسغ ،
 (.ٓ٘إنيع كانا مغ األشباء السذيػريغ في ىحه السجيشة )

ا إن مجيشة جيخفت قج تخكت اثخ في الجانب االقترادي والعسخاني والفكخي ندتشتج مغ ىح     
عمى الخغع مغ قمة الخوايات التاريخية اال إن ىحه السجيشة تخكت برستيا في التاريخ اإلسالمي في 

 كافة السجاالت ،وأعصت صػرة واضحة لتاريخيا عبخ العرػر اإلسالمية .
 لسديشة جيرفت.رابعا:الجهانب الدياسية والعدكرية 

نالت مجيشة جيخفت أىسية عبخ العرػر التاريخية مغ حيث األثخ الحي تخكتو ىحه السجيشة في     
الحياة الدياسية ،فعشج تع فتح ىحه السجيشة عشػة في عيج الخميفة عسخ بغ الخصاب عمى يج سييل 

ودخػل سكانيا  أو كسا ما تذيخ بعس الخاويات التاريخية عمى يج مجاشع بغ مدعػد بغ عجي ،
لتكػن قاعجة عدكخية لتحخيخ باقي السجن في خخاسان خالل العرخ  إلى الجيغ اإلسالمي ،

الخاشجي ، عانت ىحه السجيشة مغ الطمع واالضصياد كباقي السجن واألمرار في العرخ األمػي 
 (. ٔ٘ولتكػن قاعجة لمخػارج ضج الجولة األمػية )

( وأقام عبج ٖ٘ضج الجولة األمػي سار إلى شبخستان) (ٕ٘)بغ الفجاءة فمسا خخج قصخي      
فمسا سار قصخي إلى  قتاال شجيج ، (٘٘(بكخمان وقاتميع السميب بغ أبي صفخة )ٗ٘ربو الرغيخ)

وارتحل قصخي بغ (،ٚ٘يخبخه بسكانو)  (ٙ٘)جيخفت مغ أرض كخمان كتب إلى سسخة بغ الجعج 
وجعل كل "قال : و  ،مغ أصحابو  جيخفت فشدليا فيسغ بقي معو الفجاءة حتى صار إلى مجيشة

ليتبيغ صبخه وجياده مغ جياد يعدم عمى قتال السيمب بشفدو وأصحابو  واحج مغ ىؤالء القػم
 ج يقػل:، وأنذ"غيخه
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 (ٛ٘)إن السحارب يذشأني ويشتظر    دعها التبايع واالسراع وارتقبها * 
اعمسػا  ":ليعوقال  ثع أرسل قصخي إلى مغ كان معو في مجيشة جيخفت وأوصاىع وعيج إلييع و  

تكػنػن ! فأرسمػا إليو أن يا  أني قج عدمت غجا عمى الخخوج إلى السيمب وأصحابو فانطخوا كيف
. فمسا كان مغ الغج فتح القػم (ٜ٘) "ذلظ أميخ السؤمشيغ إنشا قج عدمشا عمى السػت ، فاعدم عمى

 (.ٓٙ)وأصحابو في زيادة عمى عذخة آالف ػاب السجيشة وخخجػا مشيا إلى لقاء السيمبأب
بجيخفت في سبعة  وصار إلى واد،عبج ربو  و، ففارقمع قصخي قع خالف بيغ األزارقة قج و و  

وبقي قصخي في بزعة عذخ ألف بأرض فارس ،وأرسل الحجاج ليع جير فقتميع ،آالف رجل 
(ٙٔ). 

بأمػاليع وحخميع ، فقاتميع السيمَّب قتاال شجيجا  الحرار خخجػا مغ جيخفتشال عمييع فمسا    
الخيل وتكّدخ الدالح ، وقتل الفخسان ، فتخكيع ، فداروا ؛ ودخل  واعقخ  حتى وصفػا بأنيع

وىحا يجل عمى االنترارات التي حققيا السيمب بغ أبي صفخة  عمى  (،ٕٙ) ب جيخفتالسيمَ 
 الخػارج في بالد فارس .

فكشت محصة لمرخاعات األسخية الحي   سا تخكت ىحه السجيشة برستيا في العرخ البػيييك   
خخج الجيمع بأىميع وأمػاليع ولدمػا حيصان البداتيغ وقرجوا جبال كان إذا  تسيد بيا ىحا العرخ ،

ولع يقجم فخسان شاىخ بغ خمف  ،قخيبا مشيع وصعجوا فيو حتى خمرػا ومزػا إلى جيخفت 
وبمغ أستاذ ،بعج انرخافيع مشو  (ٗٙ)نخماسيخمجيشة في تمظ الصخيق ودخل  يعإتباععمى (ٖٙ)

ال  فقال:" ،، وكان في القمعة التي ىػ بيا سالح كثيخ لو خصخ كبيخ (٘ٙ)ىخمد الخبخ وىػ ببع 
وأقام بيا يدتكثخ مغ  إلى جيخفت ػامزو ، (ٙٙ) "ا اليػم بيحا الخجل مع قػة شػكتوشاقة لش

 (.ٚٙ)لمقتال الخجال ويدتعج
فدار إلى جيخفت واستخمف عمييا  (ٛٙىـ( )ٖٙ٘)ت  وكانت محط أنطار احسج بغ بػيو   

سار عغ  وكان إبخاهيع الجواتي بعس أصحابو بعج إن خصب ىػ وعمي واخح رىائشو وخصب لو 
رسػل عمي بغ الدنجي  أتاهفمسا قاربيا  ،إلى مجيشة بع وسار إلى جيخفت  وكخمان إلى خخاسان 

 (ٓٚ)دخػل البمج فمع يقبل ودخل معد الجولة جيخفت  الجولة ماال ليستشع عغ فبحل لسعد (،ٜٙ)
وىحا يػضح لشا مجى إصخار معد الجولة في الديصخة عمى كافة السجن واألمرار والػصػل إلى 

 .بغجاد عاصسة الخالفة العباسية 
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 محصة لمقزاء اتخح مغ مجيشة جيخفت(كخمان ٔٚىـ( )ٕٖٚ)ت وعشجما ممظ عزج الجولة   
عمى القفز فدار إلى ىحه السجيشة وضع إليو مغ العداكخ لسحاربة القفز فاقتمػا وانيدم القفز 

 (.ٕٚومغ معيع مشيع ما يقارب خسدة اإللف مغ رجاليع وقتل ابشان أبػ سعيج البمػصي )
إلى جيخفت  فسمكيا وممظ أكثخ  (ٖٚىـ( )ٖٚٙالبػييي) ابغ بختيار مزى ىـ ٜٖٓوفي سشة    

السػفق عمي بغ إسساعيل في جير كثيخ وسار مججا حتى اشل  ليو بياء الجولةكخمان فديخ إ
انو ه فاستأمغ إليو مغ بيا مغ أصحاب بختيار ودخميا وسال عغ ابغ بختيار فأخبخ  عمى جيخفت 

بيع فمسا بمغ ذلظ  فاختار ثالثسائة مغ شجعان أصحابو وسار عمى ثسانية فخاسخ مغ جيخفت
 (.ٗٚ)السكان لع يججه 

 (٘ٚىـ()ٖٙٚ)صسرام الجولةوشيجت ىحه السجيشة الرخاع بيغ إفخاد األسخة البػييية إذا جيد     
ودارت القبس عمى تسختاش وىجفو ىػ وىػ صاحب فارس جيد العداكخ وسيخىا إلى تسختاش 

 (.ٙٚ)عمى شخيق جيخفت   ورجعيع معخكة بيشيع ادت إلى ىديستو
برستيا في التاريخ اإلسالمي عبخ العرػر  ومغ ىشا يبجو لشا إن مجيشة جيخفت تخكت   

ت األسخية خالل العرػر فكانت محط لمرخاعا التاريخية سػاء في العرخ األمػي أو العباسي،
 .اإلسالمية

 
 الخاتســـــــــــــة:

العرخ اإلسالمي ، والسيسا في بالد  التي تخكت برستيا فيمغ السجن جيخفت تعج مجيشة        
تبػا عغ فك ،خيغ والجغخافييغ العخب والسدمسيغحطيت باىتسام السؤر إذا ، السذخق اإلسالمي

تشػع في الديػل والجبال ، وتزاريديا التي كانت تكتشفيا مغ حجودىا ومػقعيا الجغخافي
 ، وعغ مشاخيا ومػاردىا السائية . والػديان

األسباب  في بشاء تمظ السجيشة وحكسيا بدبب تمظالسذخق اإلسالمي وقج سعى الػالة    
، لحلظ كانت أحجى السجن اإلسالمية السيسة آنحاك، إذ تسخس عشيا أبجاع فكخي اإلستخاتيجية

، وما واإلداريةالدياسية  وإحجاثيا جيخفتواىتع السؤرخػن بأخبار مجيشة كسا  ،وعسخاني كبيخ
 .صاحب السجيشة مغ نذاشات تاريخية مشح فتػحيا 
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والتصػرات التي شيجتيا الخالفة العخبية والسيسا في العرخ فسارست دورًا ميسًا في األحجاث      
األمػي ، كسا شيج ت صخاعًا مخيخًا بيغ القػى الستشافدة في العرخ البػييي خالل القخن الخابع 

 فتخكت برستيا في التاريخ اإلسالمي عبخ العرػر التاريخية. اليجخي ،
 

 
 نقال مغ االنتخنت

 
 



 دراسة يف اجلغرافية التارخييةاإلسالمي ر يف العص جريفتة مديه

 الكريم امحد  حال عبد د.                                                                                                             

 

   م(4243كانون األول  – 53ةلة دراسا  اارخيية ممةلق  العدد جم 
350 

 

350 

 
 نقال مغ االنتخنت

 
 اليهامش

                                                           

يقع إقمـيع كخمـان بـيغ فـارس ومكـخان وسجدـتان وخخاسـان، إذ يحـجُه مـغ جيـة الذـخق أقمـيع مكـخان ومـغ الغـخب  (ٔ)
بحــخ فــارس ،يسثــل إقمــيع كخمــان إقمــيع فــارس، أمــا مــغ جيــة الذــسال فتحــجُه مفــازة خخاســان وسجدــتان ومــغ الجشــػب 

ــجان واســعة، يشطــخ ابــغ حػقــل، صــػرة األرض،  ؛  ٕٛٙصــقعًا كبيــخًا وىــػ إقمــيع واســع يذــسل عمــى مــجنا كثيــخة وبم
 .ٕٗٙ/ ٗ؛ ياقػت، معجع البمجان، ٖٙٗالسقجسي، أحدغ التقاسيع ، 

حسـػي ، معجـع البمـجان، ؛  يـاقػت الٖٖٚ-ٖٖٙ؛ أبـػ الفـجاء، تقـػيع البمـجان، ٕٔٚ(ابغ حػقل، صـػرة األرض، ٕ)
ٗ /ٔٚٗ. 
كػرة واسعة ببغجاد بعج نيخ عيدى يقـال إنـو يذـتسل عمـى ثالثسائـة وسـتيغ قخيـة عمـى عـجد أيـام الدـشة قيـل إن  (ٖ)

أول مغ حفخه سميسان بغ داود عمية الدالم وقيل إنو حفخه اإلسكشجر حفخ نيخ السمظ أقفػرشاه بغ بالش وىػ الـحي 
 .ٜٕ٘/ٗياقػت الحسػي ، معجع البمجان، قتمو أردشيخ بغ بابظ، يشطخ

 (لع  نعثخ عمى تخجسة لو . ٗ)
 .ٖٙٔ/٘ياقػت الحسػي ، معجع البمجان ، (٘)



 دراسة يف اجلغرافية التارخييةاإلسالمي ر يف العص جريفتة مديه

 الكريم امحد  حال عبد د.                                                                                                             

 

   م(4243كانون األول  – 53ةلة دراسا  اارخيية ممةلق  العدد جم 
351 

 

351 

                                                                                                                                                                      

(بالتحخيظ والحال معجسة وآخخه نػن، وقج سسيت ىسحان ندبة إلى ىسحان بغ الفمػج بغ سام بغ نػح مجيشة كبيخة ٙ)
ثة، إسالمية، وليا  سػر وربس. ولمسجيشة أربعة أبػاب، كثيخة التجـارات والسيـخ، حدشة مقجارىا فخسخ في مثمو، محجَّ

؛ يـــاقػت الحســـػي ، معجـــع البمـــجان، ٕٚٔوليـــا ميـــاه وبدـــاتيغ كثيـــخة وزروع خرـــبة ، يشطـــخ ابـــغ الفقيـــو، البمـــجان، 
ٗ/ٜٛٔ  . 
 .ٖٖٛ/ ٘(ياقػت الحسػي ، معجع البمجان ،ٚ)
عمــى بــخ فــارس وىــي فخضــة كخمــان إلييــا تخفــأ (مجيشــة فــي البحــخ إلييــا خــػرض وىــي عمــى ضــفة ذلــظ البحــخ وىــي ٛ)

 .ٖٚٔ/ٗالسخاكب ومشيا تشقل أمتعة اليشج إلى كخمان وسجدتان وخخاسان، يشطخ ياقػت الحسػي ، معجع البمجان ،
 .ٜٖٗ/ٔ(اإلدريدي ،ندىة السذتاق ،ٜ)
وىــي كــػرة  (بمــج بشــػاحي نيدــابػر. قــال أبــػ الحدــغ بــغ زيــج البييقــي ســسيت بــحلظ ألن بذتاســف السمــظ أنذــأىآٔ)

 ٖٗٓ/ٔقربُتيا شخيثيث، وقيل سسيت بحلظ ألنيا كالطيخ لشيدابػر، يشطخ ياقػت الحسػي ،معجع البمجان ،
معجـــــع  قػت الحســـــػي،يـــــا يشطـــــخ، وىـــــي مجيشـــــة عطيســـــة ذات فزـــــائل كثيـــــخة، يدـــــسػنيا تذـــــاور، نيدـــــابػر، (ٔٔ)

 .ٖٖٔ/٘البمجان،
بــغ أحســج الجخجــاني السقــخي ، يشطــخ ابــغ  عبــجوس بــغ أحســج السغــػني روى عشــو أبــػ إســحاق إبــخاهيع بــغ دمحم (ٕٔ)

 .ٕٖٕ/ٖاألثيخ ،المباب ،
 .ٖٕٔ/ ٖياقػت الحسػي ، معجع البمجان، ( ٖٔ)
 .ٖٖٚ-ٖٖٙ؛ أبػ الفجاء، تقػيع البمجان، ٕٔٚ( ابغ حػقل، صػرة األرض، ٗٔ)
 .ٜٖٗ( السقجسي، أحدغ التقاسيع، ٘ٔ)
 .ٓٗٗ/ٖالبمجان،ياقػت الحسػي ، معجع  مغ أرض سجدتان إلى اليشجمشج، (ٙٔ)
 .ٖٚ٘ -ٖٖٛ؛ لدتخانج، بمجان، ٜٖٓ -ٖٛٓ؛ ابغ حػقل، صػرة األرض، ٜٚاالصصخخي، السدالظ،  (ٚٔ)
؛  ياقػت الحسػي ،معجـع البمـجان، ٖٖٚ-ٖٖٙ؛ أبػ الفجاء، تقػيع البمجان، ٕٔٚابغ حػقل، صػرة األرض،  (ٛٔ)
، الخالفــــة بمــــجان ؛ لدــــتخانج،ٜٖٓ -ٖٛٓ؛ ابــــغ حػقــــل، صــــػرة األرض، ٜٚ؛ االصــــصخخي، السدــــالظ، ٗٚٔ/ ٕ

ٖٖٛ- ٖ٘ٚ. 
 .ٙ٘ٗالبمجان ، اليسحاني، (ٜٔ)
 .ٗٚٔ/ ٕياقػت الحسػي ،معجع البمجان،  (ٕٓ)
 . ٘ٓٔ/ٕٔ؛الدبيجي، تاج العخوس،٘ٗٔ/ٔالقامػس السحيط، الفيخوزابادي، (ٕٔ)
 . ٓٔٓٔ/  ٕتاريخ الخسل والسمػك،  ،الصبخي  (ٕٕ)
 لع اعثخ عمى تخجسة ليا. (ٖٕ)
 .ٚٛٔالسعصار ،الخوض  (الحسيخي،ٕٗ)
(ســييل بــغ عــجّي األزدي .مــغ أزدشــشػءة ، حميــف بشــى عبــج األشــيل مــغ األنرــار ، قتــل يــػم اليسامــة شــييج ٕ٘)

 . ٜٙٙ/ٕيشطخ الدسعاني ، االستيعاب ،
 .ٜٛٔ/ٕ(ياقػت الحسػي ،معجع البمجان ،ٕٙ)
 عميــــو والــــو كــــان مــــغ أصــــحاب الخســــػل )صــــمى هللاو  (عبــــج هللا بــــغ عبــــج هللا بــــغ عتبــــان األمــــػي األنرــــاري،ٕٚ)

وسمع(،وىػ الحي كتب الرمح بيشيع وبيغ أىل حي وكان شجاعا بصال مغ أشخاف الرحابة ووجػه األنرـار حميفـا 
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لبشي الحبمي مـغ األنرـار وقـج اسـتخمفو سـعج لسـا رحـل إلـى عسـخ فمسـا عـدل عسـخ سـعجا أقـخ عبـج هللا عمـى عسمـو، 
 .ٜٜٔ/ٖغابة،؛ابغ األثيخ ، أسج الٖٖٕ/ٗيشطخ ابغ الجػزي، السشتطع،

(يدــيخون إلييــا مــغ جبــال ليــع بَكخمــان، وىــع قــػم ال خــالق ليــع وجــػىيع وحذــة، وقمــػبيع قاســية، وفــييع بــأس ٕٛ)
وجالدة ال يبقػن عمى أحج وال يقشعػن بأخح السال حتى يقتمػن صاحبو وكل مغ ضفخوا بـو قتمـػه باألحجـار ، يشطـخ 

 .ٖٖٗ/ٖمعجع البمجان ،، ياقػت الحسػي ، ٕٔابغ خخذابة ،السدالظ والسسالظ،
 (لع اعثخ عمى تخجسة لو .ٜٕ)
 . ٗٗٗ/ٔ(مفدة مترمة بيغ بالد كخمان وفارس، يشطخ اإلدريدي ، ندىة السذتاقٖٓ)
 .ٕٜٗ(الحسيخي ،الخوض السعصار ،ٖٔ)
(مجاشع بغ مدعػد بغ ثعمبة بغ وىيب بغ عائح بغ ربيعة بغ يخبػع بغ سسال بـغ عـػف بـغ امـخئ القـيذ بـغ ٕٖ)

مـــغ القـــادة الذـــجعان . اســـتخمفو السغيـــخة بـــغ شـــعبة عمـــى " البرـــخة " فـــي خالفـــة الخميفـــة عســـخيغ  بيذـــة بـــغ ســـميع
 .ٕٚٚ/٘؛الدركمي ، اإلعالم ،ٖٓ/ٚالخصاب وغدا " كابل " ،يشطخ ابغ سعج ،الصبقات الكبخى ،

 .ٕٗٗ/ٜٔ،االربمي ، نياية اإلرب ،ٖٖٔ،/ٕ(ابغ خمجون،العبخ،ٖٖ)
يكشى أبا عبج الـخحسغ ، روى عـغ  أبـي بـغ كعـب وكعـب األحبـار ،وعشـو  أبـػ (الخبيع بغ زياد الحارثي األميخ ٖٗ)

مخمــج الحــق ومصــخف بــغ الذــخيخ وحفرــة بشــت ســيخيغ وأرســل عشــو قتــادة ، ولــي خخاســان لسعاويــة وكــان الحدــغ 
 ٖٛ٘/ٔالبرخي كاتبا لو، يشطخ الحىبي ، تاريخ اإلسالم،

 . ٖٗٚقجامة، الخخاج، ص (ٖ٘)
عــجة مشيــا )سيدــتان( و)سػســتان( يحــيط بيــا مّســا يمــي السذــخق مفــازة بــيغ مكــخان ، (ســسيت َسجدــتان بأســساء ٖٙ)

 .ٕٖٚ؛ لدتخنج، بمجان الخالفة الذخقية، ٔٗ/ ٖيشطخ ياقػت الحسػي ،معجع البمجان ، 
 .ٕٜٗالحسيخي ،الخوض السعصار ، ؛ٗٗٗ/ٔ(اإلدريدي ، ندىة السذتاقٖٚ)
، ٖ٘٘، ٕٖ٘؛ لدــتخانج، بمــجان ، ٖٔ٘غ التقاســيع ، أحدــ ؛ السقجســي البذــاري،ٜٜالسدــالظ،  (االصــصخخي،ٖٛ)

ٖ٘ٙ. 
ـــجان ، ٖٔ٘؛ السقجســـي البذاري،أحدـــغ التقاســـيع ، ٜٜالسدـــالظ،  (االصـــصخخي،ٜٖ) ، ٖ٘٘، ٕٖ٘؛ لدـــتخانج، بم

ٖ٘ٙ. 
 . ٕٖٔ؛ أبػ الفجاء، تقػيع البمجان، ٕٖٕ؛ القدويشي، آثار البالد، ٖٕٗ( ابغ حػقل، صػرة األرض، ٓٗ)
 .ٕٜٗلسعصار ،(الحسيخي ،الخوض أٗ)
 .ٕٜٗ(الحسيخي ،الخوض السعصار ،ٕٗ)
(ججيع بغ عمي األزدي السعشي ، شيخ خخاسان وفارسيا في عرخه ، ،ولج بكخمـان . وإلييـا ندـبتو ، وأقـام فـي ٖٗ)

خخاسان إلى أن ولييا نرخ بغ سيار ، فخاف شخ الكخمـاني فدـجشو ، فغزـبت األزد ، يشطـخ الـجيشػري ، اإلخبـار 
 .ٗٔٔ/ٕدركمي ،اإلعالم ،؛  الٖٓٗالصػال ،

، ابغ حدم  ٙ٘(أصحاب نافع بغ األزرق وىي أكثخ فخق الخػارج عجدًا ،يشطخ البغجادي ، الفخق بيغ الفخق ، ٗٗ)
 ..  ٕٚٔ/ٗ، الفرل في السمل ، 

 .ٜٖٓ/ٛ(ابغ اعثع الكػفي ،الفتػح،٘ٗ)
 .ٜٖٓ/ٛ(ابغ اعثع الكػفي ،الفتػح،ٙٗ)
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، سكغ الخممة ، وىػ خال عمي بـغ السبـارك الرـشعاني، يشطـخ الـخازي ، (زيج بغ السبارك اليساني ، الرشعاني ٚٗ)
 .ٗٓٔ/ٗالسدي ، تيحيب الكسال ، ٖٚ٘/ٕالجخح والتعجيل ،

 .ٖٚ٘/ٕ(الخازي ، الجخح والتعجيل ،ٛٗ)
(دمحم بغ ىارون ، يكشى أبػ بكخ  مغ حفاظ الحجيث ،لو ) مدشج ( وترانيف في ) الفقو ( ،ندبتو إلى رويـان ٜٗ)

 ٕٛٔ/ٚ؛ الدركمي ، اإلعالم ،ٗٓٔ/ٗٔشبخستان ( يشطخ الرفجي ، الػافي بالػفيات ،) بشػاحي 
 .ٚٛٔ؛ الحسيخي ،الخوض السعصار ، ٖٛٔ/ٖ(ابغ األثيخ ، الكامل في التاريخ ،ٓ٘)
 . ٜٖٓ/ٛ(ابغ اعثع الكػفي ،الفتػح،ٔ٘)
بة الـى مػضـع بـيغ البحـخيغ (أبػ دمحم أبػ نعامة جعػنة بغ مازن بغ يديـج بـغ زيـاد ، اسـشج إليـو لقـب قصـخي ندـٕ٘)

وعسان ، إما لقبو فجاءة ، فقج لقب بو ابػه ألنو كان في اليسغ فقجم إلـى أىمـو فجـاءة ، فعـخف بـػالدة ابشـو ، فدـسي 
قصخي بغ فجاءة . وىػ احج القادة االزارقة ، خخج زمغ مرعب بغ الدبيخ حيغ ولي العخاق بجل أخيـو عبـج هللا بـغ 

 . ٜٓ/ٓٔىـ ، يشطخ الحىبي  ، العبخ في خبخ مغ غبخ ، ٜٚاتل ، وقج قتل سشة الدبيخ ، وبقى عذخيغ سشة يق
(بفــتح أولــو وثانيــو وكدــخ الــخاء. وىشــاك آراًء مختمفــة ألصــل كمســة شبخســتان، فــحكخ ابــغ الفقيــو أن شبخســتان ٖ٘)

لذـــجخ ســـسيت بيـــحا االســـع ألن قػمـــًا مـــغ جـــيالن دخمػىـــا وكـــان بيـــا شـــجخ كثيـــخ، فكـــانػا ال يـــخون األرض لكثـــخة ا
وألتفافو. فقالػا، لػ قصعشا ىحا الذجخ بالفؤوس وندلشاىا وعّسخناىا ففعمػا ذلظ، فدسيت البالد حدب لغتيع شبخستان 
أي بالد الفؤوس، ألن )شبخ( بالفارسية الفأس، و)ستان( السكان يحـج  أقمـيع شبخسـتان مـغ الذـخق جخجـان وقـػمذ، 

وجــدء مــغ بحــخ الخــدر، ومــغ الجشــػب بعــس قــػمذ والــخي ( ٖ٘ومــغ الغــخب أقمــيع أذربيجــان وبعــس بــالد الــخان)
؛ ٜٗٔ( وشيء مغ أذربيجان، ومغ الذسال بحخ الخدر ، يشطخ ابـغ رسـتة، األعـالق الشةيدـة، ٖ٘وقدويغ والصخم)

 .ٕٙٗ؛ أبػ الفجاء، تقػيع البمجان، ٕٓ٘/ صٖياقػت الحسػي ، معجع البمجان، 
بعج اختالفيع مع احج زعسائيع وىػ قصخي بغ الفجاءة ، وكان (احج مػالي قيذ بغ ثعمبة ، وقج بايعو الخػارج ٗ٘)

 . ٖٓٗ/ٔ. ابغ ابي الحجيج ، شخح نيج البالغة  ،ٕ٘ٗ/ٚعبج ربو معمع، يشطخ البالذري ،انداب االشخاف ،
(ىـــػ السيمـــب بـــغ ابـــي صـــفخة االزدي اميـــخ خخســـان ، صـــاحب الحـــخوب والفتـــػح ، غـــدا      اليشـــج ، حـــارب ٘٘)

لػفًا ، ولع يخ اميخ ايسغ نقية وال اشجع لقاء وال ابعج مسا يكخه وال اقخب لسا يجب مشو ،تػفى سشة االزارقة وابادىع ا
 .   ٗ٘/ٔىـ، يشطخ الحشبمي ، شحرات الحىب ،   ٕٛ

(سسخة بغ الجعج أبػ جعج أحـج قعـجة األزارقـة كـان فـي سـسخ الحجـاج بـغ يػسـف فمسـا سـار قصـخي إلـى جيخفـت ٙ٘)
 .ٕٙٚ/٘ٔي ، الػافي بالػفيات ،مغ أرض كخمان، يشطخ الرفج

 .ٜٓٗ،لدتخنج، بمجان الخالفة الذخقية،  ٕٛٚ/٘ٔ(الرفجي،الػافي بالػفيات ،ٚ٘)
 .ٜٓٗ،لدتخنج، بمجان الخالفة الذخقية،  ٕٛٚ/٘ٔ(الرفجي،الػافي بالػفيات ،ٛ٘)
 .ٔٗ(ابغ اعثع الكػفي ،الفتػح،ٜ٘)
 .ٔٗ(ابغ اعثع الكػفي ،الفتػح،ٓٙ)
 .ٜٓٗلدتخنج، بمجان الخالفة الذخقية،  ٕٛٚ/٘ٔبالػفيات ،(الرفجي،الػافي ٔٙ)
 .ٔ٘ٔ/ٕٔ(الشػيخي نياية اإلرب،ٕٙ)
(شــاىخ بــغ خمــف بــغ أحســج بــغ عمــي بــغ الميــث الرــفار، أميــخ سجدــتان.كان شــجاعا، بعيــج السصسح.نذــأ فــي ٖٙ)

يسـيغ الجولـة محسـػد إمارة والجه بدجدتان، ووجيو أبػه إلى قيدتان وبػششج، فسمكيسا وقتل صاحبيسا بغخاجق )عع 
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ابغ سبكتكيغ( ثع خخج عغ شاعة أبيو واستػلى عمى كخمان، وزحف عمى سجدتان فقاتـل أبـاه، وتدـمع مشـو الـبالد، 
 .ٕٕٔ/ٖ؛ الدركمي ، اإلعالم، ٖٖٗ/ٔيشطخ الحىبي ، تاريخ اإلسالم ، 

لسفازة، يشطخ السقجسـي ، (مجيشة مذيػرة مغ أعيان مجن كخمان بيشيا وبيغ بع مخحمة وإلى الفيخج عمى شخيق اٗٙ)
 .ٜٙٔ/ٔأحدغ التقاسيع ،

(كــػرة بــع  مــغ اقمــيع كخمــان التــي ضــست اربــع مــجن اىسيــا بــع ورايــيغ وكــػرة نخماســيخ وفييــا خســذ مــجن اىسيــا ٘ٙ)
؛ ٜٖٓ -ٖٛٓ؛ ابـــغ حػقـــل، صـــػرة األرض، ٜٚنخماســـيخ وندـــا وكـــػرة جيخفـــت، يشطـــخ االصـــصخخي، السدـــالظ، 

 . ٖٚ٘ -ٖٖٛلدتخانج، بمجان، 
 .ٖٛ/ٜ؛ابغ األثيخ ، الكامل في التاريخ ،  ٔٗابغ اعثع الكػفي ،الفتػح،(ٙٙ)
 .ٖٛ/ٜ؛ابغ األثيخ ، الكامل في التاريخ ،  ٔٗ(ابغ اعثع الكػفي ،الفتػح،ٚٙ)
(أحسج بغ بػيو بغ فشاخدخو بغ تسام، ، أبػ الحدغ، معد الجولة، مغ ممػك بشي بػيو في العخاق.كان في أول ٛٙ)

رأســو، ثــع ممــظ ىــػ وأخــػاه )عســاد الجولــة و )ركــغ الجولــة( الــبالد.، يشطــخ ابــغ الجــػزي ، أمــخه يحســل الحصــب عمــى 
 .٘ٓٔ/ٔ؛ الدركمي ،اإلعالم،ٖٜٖ/ٔابغ تغخي بخدي ، الشجػم الداىخة ،ٕٛٔ/ٗالسشتطع ،

(عمي بغ الدنجي السعخوف بعمي كمػيو، وىػ رئيذ الُقْفز، والَبُمػص، وكـان ىـػ وأسـالفو متغّمبـيغ عمـى تمـظ ٜٙ)
 .ٚٙٗ/ٖشاحية ابغ األثيخ ، الكامل في التاريخ ،ال
 .ٜٖ٘/ٖ(األميغ ،أعيان الذيعة ،ٓٚ)
(أبـػ شـجاع فشاخدـخو، السمقـب عزــج الجولـة بـغ ركـغ الجولــة أبـي عمـي الحدـغ ابــغ بػيـو الـجيمسي ابـغ الحدــغ ٔٚ)

لعباســية بــالعخاق، السمقــب ركــغ الجولــة ابــغ بػيــو الــجيمسي، أبــػ شــجاع، أحــج الستغمبــيغ عمــى السمــظ فــي عيــج الجولــة ا
 .ٙ٘ٔ/٘الدركمي ، اإلعالم، ٓ٘/ٗيشطخ ابغ خمكان،وفيات األعيان،

 تػلى ممظ فارس ثع ممظ السػصل وبالد الجديخة
 .ٜٖ٘/ٖ(األميغ ،أعيان الذيعة ،ٕٚ)
ىــ(، تـػلى الحكـع ٖٖٔفي العخاق، ولـج سـشة ) البػييييغ ثاني حكام معد الجولة البػييي (عد الجولة بختيار بغٖٚ)

السصيـع  لميجخة وكان في الخامدة والعذخيغ مغ عسخه وذلـظ فـي عيـج الخميفـة ٖٙ٘سشة  معد الجولة بعج وفاة ابيو
 ٖٚ٘/ٖ، يشطخ الرفجي ، الػافي بالػفيات ،  العباسي هلل
 .ٜٖ٘/ٖ(األميغ ،أعيان الذيعة ،ٗٚ)
بعج وفـاة  وكخمان وفارس العخاق تػلى حكع بشي بػيو ىػ أبػ كاليجار السخزبان أحج سالشيغ (صسرام الجولة٘ٚ)

، يشطـــخ الـــحىبي ، ســـيخ اعـــالم الشـــبالء ، الصـــائع هلل ىجخيـــة زمـــغ الخميفـــة العباســـي ٕٖٚســـشة  عزـــج الجولـــة أبيـــو
ٔٙ/ٖٛٙ 

 .ٖٛ/ٜ(ابغ األثيخ ، الكامل في التاريخ ٙٚ)
 

 السرادر والسراجع
 السرادر األولية

 م(.2232ىـ/636ابن األثير،أبه الحدن عمي بن أبي الكرم الذيباني )ت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%B9_%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%B9_%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%B9_%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D9%84%D9%84%D9%87
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 د.ت(. بيخوت، أسج الغابة،) دار الكتاب العخبي، (ٔ
 م(.ٜٙٙٔبيخوت، الكامل في التاريخ،)دار صادر،  (ٕ
 د.ت( . بغجاد، المباب في تيحيب األنداب،)مكتبة السثشى، (ٖ

ــي الحدــشي  ــن عم ــى ب ــن يحي ــن إدريــس ب ــد   ب ــن عب ــن   ب ــد     ب ــه عب اإلدريدــي، أب
 م(2264ىـ / 566)ت
 م(.ٜٜٛٔىـ / ٜٓٗٔالكتب، )بيخوت، دار  ٔندىة السذتاق في اختخاق اآلفاق، ط (ٗ

 م( 957ىـ/ 346االصطخري، ابه اسحق ابراهيم بن   الفارسي السعروف بالكرخي )ت 
، )وزارة الحيشـي ومخاجعـة دمحم شـفيق غخبـال السدالظ والسسالظ، تحقيق د. دمحم جابخ عبـج العـال (٘

 ( .ٜٔٙٔالثقافة واإلرشاد القػمي ، اإلدارة العامة ، مرخ، 
 م(926ىـ/ 324ي، ابه   احسد )تابن اعثم الكهف

 الفتػح ، دار الشجوة الججيجة )بيخوت ، د.ت(  (ٙ
 م( 2632ىـ/423البغدادي ، عبد القادر بن طاىر بن   االسفرايشي )ت

 د.ت(  الفخق بيغ الفخق ، دار الكتب العمسية )بيخوت، (ٚ
 م(. 892ىـ /279أحسد بن يحيي بن جابر )ت  البالذري،

 د.ت(. القاىخة، ،)دار السعارف،ٔورياض زركمي،ط تحقيق، سييل زكار، أنداب األشخاف، (ٛ
مكتبــــــــــــة  تحقيــــــــــــق، صــــــــــــالح الــــــــــــجيغ السشجج،)لجشــــــــــــة البيــــــــــــان العخبــــــــــــي، فتــــــــــــػح البمــــــــــــجان، (ٜ

 . م( ٜ٘ٚٔالشيزة،القاىخة،
 م( .2469ىـ/874أبه السحاسن يهسف )ت ابن تغري بردي،

 ٕ٘ٓٓوالػثائق القػمية،القاىخة،دار الكتب ) ،ٕط داىخة في ممػك مرخ والقاىخة،الشجػم ال (ٓٔ
 م(.

 م(  .2266ىـ/ 597ابن الجهزي،جسال الدين أبه الفرج عبد الرحسن )ت   
تحقيــق، دمحم عبــج القــادر عصــا ومرــصفى عبــج القــادر  السشــتطع فــي تــاريخ السمــػك واألمــع، (ٔٔ

 م ( .ٕٜٜٔ،)دار الكتب العمسية،بيخوت،ٔعصا،ط
 م(.2448ىـ /852عمي بن   )تابن حجر العدقالني ،شياب الدين أحسد بن 

والذـيخ عمـي دمحم  الذـيخ عـادل أحسـج عبـج السػجـػد، ،تحقيـقفي تسييد الرـحابة  اإلصابة (ٕٔ
 ىـ(.٘ٔٗٔ)دار الكتب العمسية،بيخوت،ٔمعػض،ط

 م(.ٜٗٛٔ)دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع،بيخوت،ٔط تيحيب التيحيب، (ٖٔ
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 م( .2258ىـ/ 656  ) ت عز الدين أبه حامد بن هبة  ابن أبي الحديد،
ــــــــخاهيع،ط شــــــــخح نيــــــــج البالغــــــــة، (ٗٔ ــــــــػ الفزــــــــل إب ــــــــق، دمحم أب ــــــــب ٔتحقي ــــــــاء الكت ،)دار إحي

 م(.ٜٜ٘ٔالعخبية،بيخوت،
 ( 2663ىـ/456ابن حزم ، ابه   عمي بن احسد الظاىري )ت

الفرل في السمل واألىػاء والشحل ، تحقيق ، د.دمحم ابخاهيع نرـخ ، د.عبـج الـخحسغ عسيـخة  (٘ٔ
 ( ٜ٘ٛٔ، دار الجيل )بيخوت ، 

 م(.2326ىـ/727الحسيري،أبه عبد     بن عبد   بن عبد السشعم ) ت
ــــــــخ األقصــــــــار، (ٙٔ ــــــــي خب ــــــــخوض السعصــــــــار ف ــــــــان، ال ــــــــة لبش ــــــــق ،إحدــــــــان عباس،)مكتب  تحقي

 م(.ٜ٘ٚٔبيخوت،
 م(.2678ىـ/ 2689عبد الحي ابن العساد )ت حشبمي،ال

 د.ت(. بيخوت، شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب،) دار إحياء التخاث العخبي، (ٚٔ
 م ( . 977ى/ 367ابن حهقل، أبه القاسم   الشريبي )ت 

 صػرة األرض، ) بيخوت، دار مكتبة الحياة، بال( (ٛٔ
 م(922ىـ / 366)تابن خرداذبة، أبه القاسم عبيد   بن عبد   

 (.ٙٛٛٔىـ / ٖٗٓٔالسدالظ والسسالظ، )ليجن، مصبعة بخيل،  (ٜٔ
 م( .2465ىـ / 868عبد الرحسن بن أبي بكر بن   )ت  ابن خمدون،

العبــخ وديــػان السبتــجأ والخبــخ فــي أيـــام العــخب والعجــع ومــغ عاصــخىع مــغ ذوي الدـــمصان  (ٕٓ
 م(. .ٕٔٓٓشحادة،)دار الفكخ،بيخوت،خميل  ضبط متشو، مخاجعة، سييل زكار، األكبخ،

 م( .895ىـ/282الديشهري،أحسد بن أبي داود )ت
ــــــــــــار الصــــــــــــػال، (ٕٔ ــــــــــــج الســــــــــــشعع عــــــــــــامخ،ط األخب ــــــــــــق، عب ــــــــــــاء الكتــــــــــــاب ٔتحقي ،) دار إحي

 م(   .ٜٓٙٔالعخبي،القاىخة،
 م( .2347ىـ/ 748شسس الدين   بن أحسد) ت  الذىبي،

 م( .ٜٚٛٔتجمخي،)دار الكتاب العخبي،بيخوت،تحقيق، عسخ عبج الدالم  تاريخ اإلسالم، (ٕٕ
 تحقيــــــق، أبــــــػ ىــــــاجخ دمحم زغمــــــػل )دار الكتــــــب العمسيــــــة، العبــــــخ فــــــي خبــــــخ مــــــغ غبــــــخ، (ٖٕ

 م(. ٜ٘ٛٔبيخوت،
 م(.938ىـ/327أبه حاتم أحسد بن حسدان)ت الرازي،

 د.ت(. بيخوت، الجخح والتعجيل،)دار إحياء التخاث العخبي، (ٕٗ
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 م( ، 962ىـ/بعد 296ابن رستة ، احسد بن   )ت بعد 
 م( ٜٔٛٔاالعالق الشةيدة ، مصبعة بخيل )ليجن ،  (ٕ٘

 م(  .2796ىـ/ 2265  مرتزى الحديشي)ت  الزبيدي،
 م (. ٜٜٗٔعمي شخي،) دار الفكخ،بيخوت، تحقيق، تاج العخوس، (ٕٙ

 م(.844ىـ/236أبه عبد     بن سعد )ت ابن سعد،
 د.ت (. بيخوت، الصبقات الكبخى،)دار صادر، (ٕٚ

 م(. 2266ىـ /  562عبد الكريم بن   )ت  الدسعاني،
 م(. ٜٛٛٔ،)دار الجشان،بيخوت،ٔعبج هللا عسخ البارودي،ط تقجيع وتعميق، األنداب،   (ٕٛ

 م( .922ىـ / 326أبه جعفر   بن جرير) ت  الطبري،
،)مؤسدــــــــــة ٗتحقيــــــــــق، نخبـــــــــــة مــــــــــغ العمســـــــــــاء األجــــــــــالء،ط تــــــــــاريخ الخســــــــــل والسمــــــــــػك، (ٜٕ

 م( . ٖٜٛٔاألعمسي،بيخوت،
 م( .2362ىـ/764صالح الدين خميل أيبك)ت الرفدي،

وتخكـــــي مرـــــصفى،) دار إحيـــــاء التـــــخاث  تحقيـــــق، أحســـــج األرنـــــاؤوط، الـــــػافي بالػفيـــــات، (ٖٓ
 م(.ٕٓٓٓالعخبي،بيخوت،

أبه الفداء، عساد الدين إسساعيل بن عمي بن محسهد بن   بن عسر بن شاىشذاه بـن أيـهب 
 م(2332ىـ / 732الذافعي )ت 

 م(.ٓٗٛٔىـ / ٕٙ٘ٔتقػيع البمجان، )باريذ، دار الصباعة الدمصانية،  (ٖٔ
 م(975ىـ / 365ابن الفقيو، أبه بكر أحسد بن   اليسذاني )ت

ىـــــــ / ٙٔٗٔ)بيــــــخوت، عــــــالع الكتــــــاب،  ٔكتــــــاب البمــــــجان، تحقيــــــق، يػســــــف اليــــــادي، ط (ٕٖ
 م(.ٜٜٙٔ

 م(.ٗٛٛٔ/  ىـٕٖٓٔمخترخ كتاب البمجان، )ليجن، مصبعة بخيل،  (ٖٖ
 م(.2424ىـ/827مجد الدين   بن يعقهب)ت الفيروز آبادي،

 م(ٜٛٙٔالقامػس السحيط،)عالع الكتب،بيخوت، (ٖٗ
 م (948أو  932ىـ/ 337أو  326قدامة بن جعفر )

 (ٜٔٛٔالخخاج وصشاعة الكتابة، تحقيق دمحم حديغ الدبيجي ،) دار الخشيج، بغجاد،  (ٖ٘
 م(2283ىـ/ 682محسهد )القزويشي، زكريا بن   بن      
 آثار البالد وأخبار العباد ، )دار صادر، بيخوت،  ال. ت (. (ٖٙ



 دراسة يف اجلغرافية التارخييةاإلسالمي ر يف العص جريفتة مديه

 الكريم امحد  حال عبد د.                                                                                                             

 

   م(4243كانون األول  – 53ةلة دراسا  اارخيية ممةلق  العدد جم 
358 

 

358 

                                                                                                                                                                      

 م(.2342ىـ / 742جسال الدين أبه الحجـــاج يهســـف )ت  السزي،
تحقيـــــــــق، بذـــــــــار عـــــــــػاد معـــــــــخوف وشـــــــــعيب  تيـــــــــحيب الكســـــــــال فـــــــــي أســـــــــساء الخجـــــــــال، (ٖٚ

 م(. ٜٛٛٔ،)مؤسدة الخسالة،بيخوت،ٗاألرناؤوط،ط
 م ( . 985ى/ 375  بن أحسد بن أبي بكر البشاء البذاري )ت  السقدسي، شسس الدين

ـــاء التـــخاث  (ٖٛ ـــة األقـــاليع، تحقيـــق، دمحم مخـــدوم، )بيـــخوت، دار إحي أحدـــغ التقاســـيع فـــي معخف
 م(.ٜٚٛٔىـ / ٚٓٗٔالعخبي، 

 م(2332ىـ/ 732الشهيري، شياب الدين احسد بن عبد الهىاب )
 (. ٜٕٜٔسرخية، القاىخة،  نياية اإلرب في فشػن األدب ، )دار الكتب ال (ٜٖ

 م( .2228ىـ/626شياب الدين أبه عبد  )ت ياقهت الحسهي،
 م(. ٜٜٚٔمعجع البمجان،)دار إحياء التخاث العخبي،بيخوت، (ٓٗ

 
 السراجع الثانهية

 محدن . األمين،
 د.ت(. بيخوت، حدغ األميغ )دار التعارف، تحقيق وتخخيج ، أعيان الذيعة، (ٔٗ

 خير الدين . الزركمي،
األعــــــــــالم قــــــــــامػس تــــــــــخاجع ألشــــــــــيخ الخجــــــــــال والشدــــــــــاء مــــــــــغ العــــــــــخب والسدــــــــــتعخبيغ   (ٕٗ
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