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 المعالم الجغرافية إلقميم طبرستان
 كرار حسين الباحث.          فراس سميم حياويأ.د. 

 جامعة بابل/ كمية التربية األساسية
 أصل التسمية:

ىػ) اف طبرستاف سمية بيذا ّٓٔت( فذكر ابف النقية، كممة طبرستاف ألصؿامددت المصادر الجغرافية اقكاالن شتى 
يركف االرض مف كثرة الشجر كالتفافو فقالك: لك قطعنا  مكىا ككاف بيا شجر كثير، فكانكا الاالسـ الف قكمان مف جيبلف دخ
، طبر) بالفارسية الفأس(ذلؾ فسميت الببلد طبرستاف مف طريؽ الفؤكس، الف  اعمرناىا ففعمك ك ىذا الشجر بالفؤكس كنزلناىا 

ممة مأخكذ مف طبرز ناف ام الفؤكس كالنساء الف زناف في اف اصؿ الك هثـ ذكر ابف الفغية رأيان اخر مفاد، )ُ(كستاف المكاف
 كقد نقؿ ياقكت الحمكم )ِ(لغة الفرس تعني النساء ،ثـ عربت الكممة فقيؿ طبرستاف، كذكر ليذا المعنى قصة جميمة

كالذم يظير (ؿ اال انو لـ يكافقو في ىذا الرأم كانما اخذ الرأم االكؿ فقا، )ّ(ىػ) ىذا الرأم في كتابو معجـ البمدافِٔٔت(
لي، كىك الحؽ كيعضده ما شاىدناه منيـ اف اىؿ الجباؿ كثيرك الحركب كاكثر اسمحتيـ بؿ كميا الطبار حتى انؾ قؿ اف 

كبعدىا يصؿ ياقكت الى القكؿ اف ، ترل صعمككا كغنيا اال كبيده الطبر صغيرىـ ككبيرىـ ككانيا اكثرتيا فييـ سميت بذلؾ)
اما ، ىػ)ِّٕت( كابك الغداء )ٓ(ىػ)ِِٔت( كقد اخذ بيذا الرأم ايضان كؿ مف القزكيني )ْ(طبرستاف تعني مكضع اطبار

كالطبر كالتبر بالفارسية ( طبراستاف) ام الشجر كالفأس كيقكؿ:( ىػ) فيرل اف كممة طبرستاف مأخكذة مفْٕٖت ( البكرم
 استف)، قاؿ الشاعر:(مف الشجر  الفأس: كلذلؾ قيؿ طبرزيف، كاستمف الشجر كقد عربت العرب استاف، فقالت لضرب

 )ٔ(مثؿ االماء الغكادم تحمؿ الحزنا        تحيد عف استف سكد اسافمة
اف اصؿ كممة طبرستاف انو كاف يكجد في ىذه الببلد شجر اسمو  )ٕ(كقد كرد في بعض المصادر الفارسية الحديثة

البد اف يككف فييا  اآلراءالببلد الى ىذا الشجر كىذه بمغة سكانيا القدامى بيد طبرم ام الشجر المعمؽ، اك الضاحؾ فنسبت 
اف طبرستاف تعني ببلد الجبؿ الف طبر في لغة تمؾ الببلد معناىا  )ٗ(كرابينك) ٖ(نكع مف الخرافات كالخياؿ كيرل لسترينج

الؼ سنة ماءىكلة الجبؿ. كيرل اعتماد السمطنة اف الببلد التي تحيط بالسكاحؿ الجنكبية البحر الخزر ككانت قبؿ ثبلثة ا
بتكرل) كىذه كانت تسكف في الجيات الجنكبية ( االصؿ، كاف احدل ىذه الطكائؼ كانت تسمى *)(باربع طكائؼ تكرانية

الشرقية مف ساحؿ بحر الزر ابتداء مف الضفة الشرقية لنير ىراز كىذا النير يربط امؿ كبحر الخزر الى الضفة الجنكبية 

                                                           

 .َُّىػ، صَُِّابف الفقية، ابي بكر احمد بف محمد اليذاتي، مختصر كتاب البمداف، مطبعة بريؿ، ليدف، . ُ
 .َِّ. ابف الفقية، مختصر كتاب البمداف، صِ
 ُْ، صْالحمكم معجـ البمداف، ج .ّ
 .َْْ، صَُٔٗالببلد كاخبار لمعباد، دار صادر بيركت، القزكيني، زكريا محمد بف محمكد، اثار . ْ
ابك الفداء، عماد الديف اسماعيؿ بف محمد بف عمر، تقكيـ البمداف تحققي دينكد كالباركف مالؾ كككيف ديسبلف، دار الطباعة . ٓ

 .ّْمؤسسة الخانجي، مصر، ص، ـ، نشر قمبة المثنى، بغدادَُْٖ باريس، ،السمطانية
معجـ ما استعجـ مف اسماء الببلد كالمكاضع، حققو كظيفة كشرحو  ،ىػ)ْٕٖبيدة عبد الديف عبد العزيز االندلسي (تالبكرم، ابي ع. ٔ

 ـ.ُّٗٗىػ َُّْ، عالـ الكتب، بيركت، َُّمصطفى السقا، 
، جابنحانة شركة طبع كتاب،طيراف، جٕ  .ُِٕ، صّىػ، جُُّٕ-ٕٖٖ، ّ. فرىنؾ برىاف قاطع، جمد رـك
، مؤسسة ِبشير فرنيس، ككركيس عكاد، ط ـ) بمداف الخبلقة الشرقية، نقمو الى العربية ككضع فيارسة:ُّّٗلشرنج، كي (ت. ٖ

 .َْٗـ، صُٖٓٗالرسالة، بيركت، 
 .ُٕىػ، صُّّٔ يراف،طمطبعت بانؾ ممي ايراف، ، كحيد مازندراني: ترجمة رانبينك، ىػ.ؿ، مازندراف كاستر اباد،. ٗ
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كسميت  )ِ(كقد كاف في القديـ اكؿ طبرستاف امؿ(الحمكم نص يشير ىذا المكضع فقاؿ: ، كقد ذكر ياقكت )ُ(لنير اترؾ
كيؤيد ىذا الرأم انو كجد متحؼ  )ّ(طبرستاف)( ىذه المنطقة تبكر ستاف بمركر الزمف فصارت تبرستاف كعربت في العربية

، مى كجييا صكرة الممؾ الساسانيفي ايراف مسكككات فضية طبرية يرجع تاريخيا الى القرف االكؿ لميجرة كقد نقش ع
. )ْ(تبكرستاف)(كعمى ظيرىا مكقد في الكسط كرجبلف، كفي الجانب االيمف كتب عمييا بالخط القيمكم كممة ، كسرل الثاني

، كاف اسـ طبرستاف يطمؽ في القركف االكلى لميجرة عمى جميع الجيات الساحمية كالجبمية الكاقعة شرقي نير ىراز كغربية
القرف السابع لميجرة اخذ اسـ مازندراف يقضي عمى اسـ طبرستاف حتى بطؿ استعماؿ االخير في الكقت كلكف منذ 
كذكر ياقكت اف اسـ مازندراف اسـ يطمؽ عمى كالية طبرستاف كذكر اف ىذا االسـ اسـ حديثان ليا النو ذكر انو ، )ٓ(الحاضر

منذ  )ٕ(متى اخذ تسمية مازندراف اال انيا كانت معركفة االستعماؿكما انو ال يدرم  )ٔ(ال يكجد اسـ مازندراف في كتب االكائؿ
الشاىنامة) المؤ لؼ ( القرف السابع اليجرم) كلكنيا ذكرت عدة مرات في كتاب( منذ كقت متقدـ بالنسبة الى عصر ياقكت

ذكرىا اتميكنانيكف مارد) كما (مازد) اك ( الذم يعكد الى القرف الخامس لميجرة كما اف تسمية مازندراف تنسب الى طائفة
سكنت بيف سكاحؿ بحر الخزر الجنكبية الغربية ابتداء مف الشاطي ، كىذه الطائة ىي ثاني الطكائؼ القكرانية )ٖ(القدماء

اندراف) (ف كممة أل )ٗ(، بيف السفكح الشمالية لسمسمة جباؿ البرز فسميت ىذه المنطقة باسيـالى الغربالغربي لنير ىراز 
كقد حرفت كممة مازد ، مازاد اندراف) تعني المكاف التي تسكف فيو طائفة مازد( د تدؿ عمى المكاف فكممةبمغة سكاف تمؾ الببل

 :ديمماف فقد كرد ذكرىما بصكر مختمفة في الكتب الفارسية كالعربية فالفرس يقكلكفك  اما جيبلف )َُ(اندراف فصارت مازندراف
جيبلف كاحيانا بصيغة الجمع فيقكلكف جيبلنات كيقاؿ اف اسـ جيبلف جيؿ اك  :كيؿ اكجيؿ اك كيمة اك كيمؾ كالعرب يقكلكف

كترد كممة ديمـ اكديمماف عند العرب كالفرس،  ،)ُُ(اشتؽ مف كممة جؿ ام الطيف اك الكحؿ كذلؾ لكثرة المستنقعات فييا
مبكىييف ذركتيا تكسع كيستعمؿ الفرس ايضا كممة يممستاف كفي القرف الرابع اليجرة كىك الكقت التي ساكت فيو السمطة ل

مفيـك كممة الديمـ فصارت تشمؿ طبرستاف كجرجاف كقكمسس كببلد الخزر كاراف باالضافة الى جيبلف كديمماف كفي الكقت 
 .)ُِ(كبطؿ استعماؿ ديمـ كديمماف االخيرتيف الحاضر يطمؽ اسـ جيبلف عمى الكاليتيف

 جغرافية طبرستان 
لنسبة لدكائر ) بآٍِ، ٍّٓطبرستاف بيف (لشمالي الغربي مف ايراف كتقع كالية تقع طبرستاف كجيبلف كديمماف في القسـ ا

، ٍّٖ –ٍِٖ، ٍّٔؿ الشرقي كتقع جيبلف كديمماف بيف () بالنسبة لخطكط الطك ٍّٓ، ٍَِ –ٍْٗ، ٍَِالعرض الشمالي كبيف (

                                                           

 .ُُ-َُ، صُِْٗ، يرافطخاف، التدكيف في احكاؿ جباؿ شركيف،  محمد حسف ،اعتماد السمطنة )ُ(
 .ُْ، صْمعجـ البمداف، ج الحمكم، )ِ(
 .ّـ، صُٖٔٗحبيب، ميدم جكاد، الدكلة العمكية في طبرستاف، رسالة ماجستير، كمية االداب جامعة بغداد،  )ّ(
 .ٕٗ-ٔٗص ىػ،ُّّٔ ،عيسى، تاريخ فرىنؾ ايراف، جابخانة داشكاه )ْ(
 َْٗص سترنج، بمداف الخبلفة الشرقية،ل )ٓ(
 .ُّ، صْ، جُْ، صٓمعجـ البمداف، ج )ٔ(
 .ُٖص رابينك، مازندراف كاستراباد،؛ َْٗلسترنج، بمداف الخبلفة الشرقية، ص )ٕ(
 .َُاعتماد السمطنة، التدكيف في احكاؿ جياؿ شركيف، ص )ٖ(
ـ، ََِِاحمد محمد نادم، المشركع القكمي لمترجمة،  :رجمة كتقديـت ابف سفنديار، بياء الديف محمد بف حسف، تاريخ طبرستاف، )ٗ(

 .ٔٓ، صِّٖـ، عدد ََِِ
 .َُاعتماد السمطنة، التدكيف في احكاؿ جياؿ شركيف، ص )َُ(
 .ِِِ، صٕج دائرة المعارؼ االسبلمي، )ُُ(
ي، ابك عبد ا احمد المقدس ؛ُُٓ-ُْٗ، صُُٖٗف رستـ، ابك عمي احمد بف عمر، اعبلؽ النفسية، مطبعة بريؿ كليدف، با )ُِ(

 .َّٔ، ّٓٓ، ِٖص ،َُٗٗ، مطبعة بريؿ، ليدف، ِالبشارم، احسف التقاسيـ في معرفة االقاليـ، ط
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كتمتد ىذه الكاليات عمى ، )ُ(ة) بالنسبة لخطكط الطكؿ الشرقيٍِّ، ٍَٓ – ْْ، ٍْٖكبيف (، ) بالنسبة لخطكط العرضٍُُ
كطكؿ طبرستاف  ،)ِ(طكؿ ساحؿ بحر الخزر الجنكبي الغربي مف رباط االخر، كمف استر اباد كطميشة، الى اقميـ اذريجاف

) ميبلن كعرضيا مما يمي َُٓ(صدىا مما يمي جرجاف مف رالباط االخر الى اقصى حدىا مما يمي الديمـ حكالي  مف اكؿ
اما ، ) ميبلن َُِ -َُٖ(دكد قكمسس عمى ساحؿ بحر الخزر يختمؼ مف مكاف الى اخر فيبمغ مف السفكح التي تمي ح

كيجدىا مف  )ّ() كـَُٓ-ِٓ( كـ) كعرضيا يتراكح بيفِِٓ(جيبلف فيبمغ طكليا مف الشماؿ الغربيالى الجنكب الشرقي 
 .)ْ(الشرؽ جرجاف
كجزء مف بحر الخزر مف الجنكب بعض قكمسس . )ٔ(كبعض ببلد ايراف ، مف الغرب اقميـ اذربيجاف)ٓ(كقكمسس

 )َُ(كمف الشماؿ بحر الخزر، كشيء مف اذربيجاف) ٗ(كالطـر) ٖ(كقزكيف )ٕ(كالرم
ككنداد اسفاف اخك كنداد ىرمز ، يقع ىذا الجبؿ في القسـ الجنكبي الغربي مف طبرستاف عمى ما يبدك جبل ونداد اسفان/ػ ُ

بأسـ  كقد كرد ذكره في المصادر العربية، )ُُ(يككف مكقعيا عمى حدكد الديمـالتي  مزف)(ككاف مستعمرة في قرية تسمى 
 )ُّ(كنداد اسفاف)( كقد كرد اسمو في المصادر الفارسية بأسـ ،)ُِ(اك كندا اسفجاف) كنداسنجاف،(
عصيانو  كيرجع ىذا الجبؿ الى كنداد ىرمزد كىك زعيـ ذك نفكذ يرجع نسبو الى اؿ قارف،كقد اعمف جبال ونداد ىرمزد/ ػِ

في ىذا الجبؿ اثناء فترة خبلفة ىاركف الرشيد كقد قدـ ىاركف الرشيد عميو بنفسو الى الرل كاستدعاه كاعطاه االماف،كسمـ 
اصبييذ (كالراجح اف الرشيد صييرة  اصبييذ خراساف)(كسمـ كاليتو الى عماؿ ىاركف الرشيد كنصبو ىاركف الرشيد 

 .)ُْ(دنياكند)(بمية مما يمي ناحية جبؿ كيككف مكقع ىذه الناحية الج طبرستاف)

                                                           

 .ُّٕدىخذا، لفت نامة، ص. ُ
 .ُّٕ، صِج ابف حكقؿ، صكرة االرض، ؛ُِِص االصطخرم، لمسالؾ كالممالؾ، ؛ُْٗايف رستة، االعبلؽ النفسية، ص. ِ
 .َّْبف الفقية، مختصر كتاب البمداف، ا ؛ُْٗص ،و. المصدر نفسّ
جرجاف كتسمى شيرستاف ايضان كىي القصية، كاستر  ،كىي ككرة كاسعة تقع في الشماؿ الشرقي مف طبرستاف مف كحدتيا ،جرجاف. ْ

 .ُُٗ، صِالحمكم، محجـ البمداف، ج :كابسككف، ينظر اباف،
في ذيؿ الجباؿ طبرستاف بيف الرم كنيسابكر، كقصبتيا المشيكرة  قكمسس كىي ككرة كاسعة تشتمؿ عمى مدف كقرل كمزارع، كتقع. ٓ

 .ُْْص ،ْالحمكم، معجـ البمداف، ج ؛ّْٓ-ّّٓالمقدسي، احسف التقاسيـ، ص :ينظر (دامغاف) مف مدنيا بسطاـ، كبيار، سمناف.
غرب كالشماؿ فيك مف اراف، كما كاف الراف، كىي ببلد كاسعة بينيا كبيف اذربيجاف نير يقاؿ لو الرس ككؿ ماجاكره مف ناحية الم. ٔ

 .ُّٔ، صُالحمكم، معجـ البمداف، ج :ينظر .مف جية المشرؼ فيك مف اذربيجاف
تقع في جنكب طبرستاف بيف قكمسس كقزكيف،  ،الرم، كىي مدينة مشيكرة مف اميات الببلد كاعبلـ المدف كثيرة الفكاكو كالخيرات. ٕ

 :) فرسخ كالى امؿ ثماف مراحؿ، ينظرِٕ) فرسخكالى قزكيف (َُٔكبيف نيسابكر ( كىي محط الحاج عمى طريؽ السابمة، بينيا
 .ُِٔالمسالؾ كالممالؾ، ص رم،خصطاال

) فرسخ، كتقع في سفح جبؿ يتاخـ الديمـ ينظر، اليعقكبي، ُِ) فرسخ كالى ابير (ِٕقزكيف، كىي مدينة مشيكرة بينيا كبيف الرم (. ٖ
 .ِّْص ،ْمداف، جالحمكم، معجـ الب ؛ُِٕص البمداف،

، كتسـ طاـر اكتاـر كىي ككرة تقع في الجباؿ بيف قزكيف كجيبلف ينظرٗ  .ٔص ،ِج الحمكم، معجـ البمداف، :. الطـر
 .ٕٗص ،ْـ، جُُٗٗشالكف  مطير بف طاىر البدء كالتاريخ، اعتناء كمماف ىكار، مطبعة برندة، المقدسي،. َُ
 .ُِِص ،ٓج معجـ البمداف، الحمكم،؛ َّٔ-َّٓص مختصر كتاب البمداف، الفقيو،ابف ؛ ُُٓص االعبلؽ النفسية، ابف رستو،. ُُ
 .ِٖٗص ،ٕج االمـ كالممكؾ، الطبرم،. ُِ
 .ُُِص تاريخ طبرستاف، مرعشي،؛ ُٖٖص ،ُج تاريخ طبرستاف، ابف اسفنديار،. ُّ
 ،ُج تاريخ طبرستاف، اسفنديار، ابف؛ ٗٗص ،ُج تاريخ االمـ كالممكؾ، الطبرم،؛ ُْٓص االعبلؽ النفسيو، ابف رستو،. ُْ

 .ّٖٓص ،ٓج معجـ البمداف، الحمكم،؛ ٖٖص
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كىك الجزء االكسط الجنكبي مف سمسمة  كىك الجبؿ الكحيد الذم اتفقت عمى تسميو كمكقعو كؿ المصادر، جبل دفاوند/ػ ّ
 كبيف ىذا الجبؿ كبيف بحر الخزر حكالي )ُ(البرز الممتده في طبرستاف،كيشرؼ عمى نكاحي الرم كبعض نكاحي قكمس

كيحيط  ىك جبؿ كسط جباؿ يعمك فكقيا كالقبة،( ككصفو االصطخرم بقكلو:، )ِ(فرسخ) َّ( ينو كبيف الرمفرسخ) كب َِ(
.. كيرتفع مف اعبله دخاف دائـ الدىر كمو)كما انو زار ىذه المنطقة .بالمكضع الذم يعمك عمى الجباؿ نحك أربعة فراسخ

دنياكند ممتع جدا يرل (ىػ) قائبل: ّٕٓت( صفو المقدسيكرأل الجبؿ مف كسط ركذه بالرم،كبمغو انو يرل مف قرب ساكه ك 
كتكسك الثمكج قمو ىذا الجبمكيعكد ليذا السبب عدـ كجكد ، )ّ(مف نحك خمسيف فرسخا كسمعتيـ يقكلكف اف احدا اليرتقيو)

 يكجد االشجار فيو اال في سفكحو حيث تكجد بعض االشجار القميمو،دكف كجكد نباتات مف نكع اخر ككاف اعظـ جببل كال
كاف المحبكس بدنيا كند ، )ٓ(قدما )ََُٖٔ( ، كقد بمغ ارتفاع ىذا الجبؿ حكالي)ْ(بنكاحي الديمـ اك باقي الجباؿ بعظمتو جببل

حبسو في جب  ا جؿ كعز عمى سميماف ممكو مف(عمييـ السبلـ) فمما كند صخر الجني الذم اخذ خاتـ سميماف بف داكد 
غاية ية عدد مف الحصكف كالقبلع التي كانت سببا مف االسباب التي جعمت طبرستاف في كفي ىذه الناحية الجبم، )ٔ(دنياكند

 كايضا ،)ٕ(ككانت بالقرب مف جبؿ دنياكند كتشرؼ عمىبمدة كيمو فيركزككه)أم (الجبؿ االزرؽ)( غاية المناعو كمنيا،قمعة
معو العيريف)كىذه القمعو مف القبلع القديمو كسماىا ابف الفقيو (ق قمعة استكناكند اكاستنباد) كقد سماىا ياقكت اجرىد ايضا،(

كتمتاز بالمناعة كالحصانة ككانت في عصر الساسانييف ىي المعقؿ الرئيسي لممصمغاف ممؾ تمؾ الناحية حيث نزؿ بيا 
 كبعد اف حرؽ صخر بف جني خاتـ النبي سميماف بف داكد انشد الطائي: )ٖ(الميدم ابف المصمغاف

 ىاماف في الدنيػػا كال قاركف      ػاؿ فػػػػػرعكف ػكالما ناؿ ما قد نػػػػػػػػػػػ
 بػػػػػػػالعالميػػف كانت افريػػػػػػذكف      بؿ كاف كالضحاؾ في سطكاتو

كذكر عمي بف زيدانو كجو الى ىذا الجبؿ مف يتعرؼ خبره مف الديالمتو كالطبرية فذكركا انيمصعدكه في يكميف كليمتيف 
مف بعيد كأنو قبو منخرطو في رأم العيف كعمييا رمبل تغكص فيو االقداـ كلـ يركا عمييا  كبعض اليـك الثالث فكجدكه يرل

دابو كاليبمغيا طائر مف شدة البرد كعكاصؼ الرياح. انيـ جد في قمتيا ثمثيف نقبو يخرج منيا الدخاف الكبريتيكراكا عمى طرؼ 
ا انيـ راكا الجباؿ حكلو مثؿ التبلؿ كانيـ نظركا الى البحر تمؾ النقب كبرتيا اصفر كانو الذىب حممكا منو الينا حربا كزعمك 

 .)ٗ(فحزركه نيرا صغيرا كقد كاف بيف الجبؿ كالبحر مسافة تزيد عمى عشريف فرسخا كذلؾ لشدة ارتفاعو
تعتبر جباؿ شركيف مف امنع الجباؿ كاصعبيا مسمكا عف باقي جباؿ طبرستاف كافتتح مكسى بف حفص  جبال شروين/-ْ

بف العبلء كمازياربف قارف جباؿ شركيف مف طبرستاف في خبلفو المأمكف العباسي ثـ اف المأمكف كلى المازيار بف عمر 
كتقع ىذه الجباؿ في اطراؼ طبرستاف الجنكبية ، )َُ(اعماؿ طبرستاف كدنياكند كسماه محمدا كجعؿ لو مرتبو االصبيبد

جباؿ شرديف) تقدمف الجباؿ ( كىذه الجباؿ، )ُُ(اد ىرمزد)كند( الشرقية مما يمي ببلد كقكمس،كىي تككف مجاكره لجباؿ
                                                           

 .ِٖٕ ،ٕٓٓص ابف الفقيو،مختصر كتاب البمداف،. ُ
 .َُٖ-َُٕص ،ُج مركج الذىب، المسعكدم،؛ ِٕٗص مختصر كتاب البمداف، ابف الفقيو،. ِ
 .َُٕص ،ُج مرج الذىب، المسعكدم،؛ ّٖٗص احسف التقاسيـ،. ّ
 .ْْص التنبيو كاالشرؼ، المسعكدم، ؛ُِّص حسف التقكيـ،ا المقدس،. ْ
 ـ،ُٖٓٗ دار مصر لمطباعة، القاىرة،، عبد النعيـ محمد حسنيف كابراىيـ الشكاربي ترجمو: ماضييا كحاضرىا، ايراف، دكنالد كلبر،. ٓ

 .ُُص
 .ُِّص االصطخرم، المسالؾ كالممالؾ،؛ ِٕٗص مختصر كتاب البمداف، ابف الفقيو،. ٔ
 .ٖٖص ،ُج تاريخ طبرستاف، ابف اسفنديار،؛ ِْٖص ،ْج، معجـ البمداف حمكم،ال. ٕ
 .ُِّص، ابف اسفنديار تاريخ طبرستاف؛ ِٕٓص مختصر كتاب البمداف، ابف الفقيو،. ٖ
 .ِٕٗص مختصر كتاب البمداف، ابف الفقيو،. ٗ
 .َّٗص مختصر كتاب البمداف، ابف الفقيو،. َُ
 .ٕٓص ،ُج تاريخ طبرستاف، ابف اسفنديار،؛ َّّص مداف،مختصر كتاب الب ابف الفقيو،. ُُ
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 تسمى ككانت ىذه الناحية الجبمية، كتقدمف امنع جباؿ طبرستاف كاعقدىا كاكثرىا شجرا كادغاؿ الممتنعة كصعبة المسمؾ،
انو اسـ خاص حسب ما ذكرناه لنا اعتماد السمطنة كاف العرب تعرفكا عمييا في زمف كاف يسمى حاكميا فظنكا  سكاد ككه)(

كما ، )ُ(ليذا الحاكـ فسمكا جباؿ ىذه الناحية بأسمو كاف شرديف كاف بمثابة لقب عاـ يطمؽ عمى كؿ حاكـ في تمؾ الناحية
كىي جباؿ في  الركنج،الفادكسباف،كقارف)( اف ىناؾ جباؿ اخرل في كتب البمد اثنيف في القرف الثالث اكالرابع لميجرة كىي:

مؾ تكسكىا االشجار الغابية العالية،كيغمب عمييا الفياض كالمياه،كتتميز بخصكبة التربو،كلكؿ جبؿ غاية المناعة صعبة المس
كتقع جباؿ قارف بيف طبرستاف كبسطاـ كدافغاف كالرم كفي ىذه الناحية الجبميو مجمكعة مف القرل كال تكجد ، )ِ(منيا رئيس

كذكر المسعكدم اف ممؾ طبرستاف كاف يدعى قارف ، )ّ(فييا مدينو غير سميار التي تقع عمى مرحمو مف مدينة سارية
فتقع في القسـ الجنكبي الغربي مف  الركينج)(اما جباؿ ، )ْ(في القرف الرابع اليجرم)( كالجبؿ معركؼ بو كبكلده

جو طبرستاف،كتشرؼ عمى النكاحي الشمالو الغربية مف كالية الرم ألف ىذه الجباؿ تقع بيف الرم كطبرستاف،فما كاف في ك 
كىي اقرب جباؿ طبرستاف الى  )ٓ(كما كاف مف كجو طبرستاف فيككف تابع لحدكد طبرستاف الرم فيككف تابع لحدكدالرم،

فيككف مكقعيا في الجنكب الشرقي مف  فادكسباف)( اما الجباؿ، )ٔ(حدكد الديمـ حيث تمتد الى القرب كتتصؿ بجباليا
كىذه االسرة كانت االسرة الحاكمة ، البادكسباف)( عف سارية مقرا السرةطبرستاف ككانت قرية اـر التي تبعد مسافة مرحمة 

كعمى مايبدك لنا كاضحا  ،)ٕ(كانتيى حكميا بمجيئ الغزك المغكلي ثمانية قركف)( لممنطقة فترة طكيمة مف الزمف تصؿ الى
سكبو الى ركياف ألنيا تقع في الرنيج)المن( كما اف الركنيج ىي الركنيج)( اف جباؿ الفادكسباف تقع الى الشرؽ مف جباؿ

كما اف الجباؿ تحيط بطبرستاف مف ثبلث جيات كتؤلؼ معظـ سطحيا،مامف جية الشماؿ فيحيط بيا بحر  ،)ٖ(ككرتيا
كما اف السبلسؿ الجبمية متصمة مع بعضيا كال يفصميا عف بعضيا االممرات جبمية صغيرة كبينيا كبيف جباؿ  الخزر،

 .)ٗ(ند اسفنجاف درب كمضيؽ ممتنعة تسمؾ القكافؿ التجارات الى خارج طبرستافشركيف كجباؿ بنداذ ىرمزد كب
 كىي االراضي المنخفضة المحصكرة بيف سكاحؿ بحر الخزر الجنكبية الغربية كبيف جباؿ طبرستاف كديمماف السيول/ -ب
-ُاعيا في طبرستاف مف كتضيؽ ىذه السيكؿ كتتسع مف مكاف الخر كحيث يككف اتس، السفكح الشمالية لسبلسؿ البرز)(

كالمنطقة المحصكرة بيف سارية كامؿ مف ، كمف ثـ تأخذ باالتساع حيث يصؿ اقصى اتساع ليا في جيبلف، )َُ(فرسخا ِٓ
 كبيف الجباؿ مف حد الديمـ الى استرابا كالى البحر اكثر مف يـك(اكسع الجيات السيمية في طبرستاف. كقد ذكر ابف حكقؿ: 

الجبؿ فإذا حاز الجائز الديمـ الى الجبؿ اتسع البر حتى يصير بينو كبيف البحر مسيرة ماء كربما ضاؽ حتى يضرب ال
كالمستنقعات كالبحيرات الصغيرة التي قد تجؼ في بعض ، كتتخمؿ طبرستاف بعض التبلؿ القميمة االرتفاع، )ُُ(يكميف كاكثر)

الف البحر  :،ليس بجميع طبرستاف نير تجرم سفينةكتجرم انيار صغيرة فييا كقد اشار االصطغرم بقكلو: (ك ، )ُِ(االحياف
( كتنبع اغمب ىذه االنيار مف الجباؿ كتصب في بحر الخزر مف اىـ ىذه االنيار: نير  )ُّ(منيا قريب عمى اقؿ مف يـك

                                                           

 .ّ-ٓص التدكيف في احكاؿ جباؿ شرديف، .ُ
 .ّٕٔص ،ِج صكرة االرض، ابف حكقؿ، ،ُُِص المسالؾ كالممالؾ، االصطخرم، .ِ
 .ّٕٕ-ّٕٔ ،ِج صكرة االرض، ابف حكقؿ، .ّ
 .ّٕٕ-ّٕٔص صكرة االرض، حكقؿ، ابف؛ ُٕٖص ،ُج مركج الذىب، .ْ
 .ُّْ ،َّٕص خبلفة الشرقية،بمداف ال لسترنج، .ٓ
 المصدر نفسو. .ٔ
 .ُّْبمداف الخبلفة االشرقية،ص لسترنج، .ٕ
 .ّٓٔ-ّْٔ،صَُدائرة المعارؼ االسبلمية (مادة ركياف)ج .ٖ
 .َّٓمختصر كتاب البمداف،ص ابف الفقيو، .ٗ
 .ِٖالسمطنة، التدكيف في اصكاؿ جباؿ شركيف، ص اعتماد .َُ
 .ُِِاالصطغرم، المسالؾ كالممالؾ، ص .ُُ
 ىػ، دانشكاه، ايراف.َُّْيراف، طؿ، حدكد العالـ مف الشرؽ الى الغرب، بككشش منكجير ستكدة، مؤلؼ مجيك  .ُِ
 .ّٖٕ -ّٕٕ، صِابف حكقؿ، صكرة االرض، ج ؛ّٓٔالمقدسي، احسف التقاسيـ، ص .ُّ
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اؿ ثـ يخترؽ المدينة كيقسميا الى قسميف كيتجو نحك الشم، ىراز اك (ىرىز) كىك ينبع مف المرتفعات الجنكبية لمدينة امؿ
كىي فرضة امؿ كمحط السفف كالتجار كال تبتعد عف المدينة اال ، )ُ(فيصب في بحر الخزر كتقع عمى مصبو مدينة اىمـ

كيجرم ، )ّ(كفي السيؿ الغربي في طبرستاف تجرم انيار: الكيبج كشالكس كبعر ركد (بكر اباد)، )ِ(بمسافة مرحمة بسيطة
تجاه الديمـ فيمتقي بنير ضرؾ اكزف بالقرب مف قنطرة فجيؿ كيطمؽ نير شاه ركد في الجنكب الشرقي مف طبرستاف با

 .)ْ(ككاف ىذا النير يسمى قديما بأسـ نير (اماردم)، عمييما اسـ (سفيد ركد) الذم يصب في بحر الخزر بالقرب مف ككتـ
 .)ْ((اماردم)

التي تسمى  كما يبدك لدينا كاضحا اف سيؿ طبرستاف فيو بعض االماكف الرممية كالصحراكية كفيو ايضا الصحراء
. كما )ٔ(كىناؾ ايضا (صحراء ليكاني) في الجنكب الشرقي مف امؿ )ٓ((صحراء كازار) التي تقع في الغرب مف طبرستاف

يبدك لدينا اف جيبلف ايضا تمتاز باراضي سيمية التي يككف محاطة بالمستنقعات مف جية الغرب كالجنكب كيجرم في 
اما بحر الخزر ال تكجد فيو جزيرة صالحة  )ٕ(ف الى قسميف شرقي كغربيسفيدركد) كيقسـ جيبل( ارض جيبلف نير يسمى

لمسكف كال تكجد فيو شيء سكل االسماؾ كيسمى في الكقت الحاضر بحر قزكيف كيمتاز ىذا البحر بأنو صعب السمؾ ال 
. )ٖ(التجارم الخارجيكقد استفاد منو التجار الركس كاالتراؾ كالمسمميف كالمناطؽ القريبة منو في التبادؿ ، حد لو جزر

كقد قامت معظـ مدف طبرستاف عمى سكاحمو الجانبية مف ، شالكس) كغيرىا، سفيدركد، اترؾ، اثؿ، اىمـ( كيصب فيو نير
جية الغرب كالجنكب كقد ادل ىذا بدكره الى انتعاش طبرستاف في الزراعة كالصناعة كالتجارة كما اف ىذه المناطؽ كانت 

اف ىذا البحر يقطع اذا طابت الريح عرضا مف كقد ذكر االصطغرم (، )ٗ(صنة كاالتراؾ كالركسمعرضة لمغزك مف قبؿ القرا
ليس لو اتصاؿ بشيء مف البحار كما كذكر االصطغرم ايضا بأنو ( )َُ(مف طبرستاف الى باب االبكاب في اسبكع كاحد)

،  يمنعو مانع اال نير عذب يقع فيوال، فمك اف رجبل طاؼ بيذا البحر لرجع الى مكانو الذم ابتدأ منو، عمى كجو االرض
فأف في بعض المكاقع مف بحر فارس ربما ، بخبلؼ بحر القمـز كسائر بحر فارس، مظمـ كقعره طيف، ...،كىك بحر مالح

 .)ُُ(يرل عمقو لصفاء ما تحتو مف الحجارة البيض...)
مف جممة العكامؿ ، الى التضاريس كالمناختتميز التربة في ببلد طبرستاف بالتنكع. كىذا التنكع باالضافة  التربة/ -جـ

حيث التضاريس المنبسطة كالمناخ الدافئ ، الطبيعية التي تقـك بدكرىا الى تنكع فعاليات البشرية فييا ففي السيكؿ الساحمية
مما جعؿ سكاف طبرستاف ينصرمكف الى ، حيث تسكد التربة الرمادية الطينية التي تككف مبلئمة لزراعة الرز، الممطر

حيث فاض االنتاج عف الحاجة المحمية كالتصدير منيا بكميات كبيرة خارج الببلد ، زراعة الرز كانتاجو بمساحات كاسعة
كتتنكع التربة كبما اف المناخ متنكع كالترة ايضا فاف ذلؾ سكؼ يؤدم الى ، بينما في المناطؽ الجبمية يككف المناخ متنكع

الجبمية السفمى تسكد التربة الرمادية المفككة التي تصمح لزراعة القطف كالقمح كغيرىا التنكع في االنتاج الزراعي ففي السفكح 
مف محاصيؿ المنطقة الحارة. اما السفكح الجبمية الكسطى ذات التربة التباشيرية تنمك االشجار الغابية كأشجار الزاف 

كلكنيا مكسكة بالنباتات كالحشائش ، مك الغاباتفكالبمكط. اما في السفكح العالية فأف التربة فييا ال تصمح لمزراعة اك ن
                                                           

 .ّٖٓ، صِابف حكقؿ، صكرة االرض، ج ؛ُِٕاالصطغرم، المسالؾ كالممالؾ، ص .ُ
 .ِْٖ، صُمعجـ البمداف، ج الحمكم، ؛ّٗٓالمقدسي، احسف التقاسيـ، ص .ِ
 .ِّٕ -ِّْ، صُابف اسفنديار، تاريخ طبرستاف، ج .ّ
 .ُّٕ -ُِٕ، صُالحمكم، معجـ البمداف، ج .ْ
 .ِِٔ، صُابف اسفنديار، تاريخ طبرستاف، ج .ٓ
 .ِٗٓ، صُابف اسفنديار، تاريخ طبرستاف، ج .ٔ
 .ُُِاالصطغرم، المسالؾ كالممالؾ،  .ٕ
 .ِّ، ُٗالمقدسي، احسف التقاسيـ، ص .ٖ
 .ِٔٔ، صُاسفنديار، تاريخ طبرستاف، جابف .  .ٗ
 .ُِّالمسالؾ كالممالؾ، ص .َُ
 المصدر نفسو. .ُُ
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الماء (ك ، )ِ(سقيع نقيع يغمب عمييا النزكز كبخؿ االرض) نيكف العرب ارض ىذه الببلد بأنياكقد كصؼ البمدا )ُ( الصغيرة
 .)ّ(كالفياض بيا غالب االماكف مف المستعمية في الجباؿ فأنيا ايبس)

نكعة بيف السيكؿ كالصحراء كالجزر كتتخميا سبلسؿ جبمية بؿ تحيط طبرستاف لما كانت طبيعة ارض طبرستاف مت المناخ/
الخزر) كالذم يسمى حديثا ببحر ( الجباؿ مف ثبلث جيات كالجزء الكبير مف االراضي السكنية منتشرة عمى سكاحؿ بحر

العكامؿ الطبيعية التي تحدد  قزكيف) كاف مف المؤكد مناخيا متنكعا تبعا لتنكع طبيعة ارضيا. كما كيعتبر المناخ مف اىـ(
نكع نكع الزراعة كمكسـ زراعتيا كتحدد طريؽ عمؿ االنساف كيؤثر المناخ تأثيرا مباشرا في تكجيو نشاط االنساف سكاء كاف 

كما تسيـ ، لمزراعة ىذا التأثير سمبيا اك ايجابيا فأختبلؼ المناخ في أم منطقة مف المناطؽ يحدد المكاسـ اك الكقت المعيف
المقدار الكمي لبلمطار) يقـك بدكره بتيديد انتاج المزركعات (المدل الحرارم) ككمية تساقط االمطار ة الحرارة (درج

كاصنافيا كما اف تكزيع النباتات الطبيعية تتيدد ايضا بالمناخ. كذلؾ اف النباتات كانت تحدد حركات االنساف كتنقبلتو مف 
، المناخ في كاليات: طبرستاف كديمماف كجيبلف شبو مدارم كذك امطار غزيرة كما اف )ْ(مكاف الى اخر في ناحية طبرستاف

كما كتمتاز المناطؽ الساحمية فييا بشتاء معتدؿ كصيؼ  ،كإلحاطتيا ببحر البرز، كذلؾ لكقكعيا عمى سكاحؿ بحر الخزر
ف الصيؼ معتدال كتككف درجات حار كرطكبة عالية. ككؿ ما اتجينا نحك جنكب ىذه المناطؽ تزداد البركدة في الشتاء كيكك 

 ذلؾ لكجكد الجباؿ العالية. كقد اشار ابف حكقؿ الى ىذه الظاىرة المناخية:، الحرارة معتدلة كتقؿ نسبة الرطكبة في الجك
كجميع طبرستاف يغمب عمييا المياه كالفياض كالتبخر كاالماكف في المكاضع المستعمية في الجباؿ ففييا قمة رطكبة (

كترتفع ، فيككف الجك جافا حارا كمميئا بالرطكبة تارة اخرل، متاز المناخ في ىذه النكاحي بالتقمبات السريعةكي ،)ٓ(كيبس)
تتعرض المنطقة كقد ، درجات الحرارة احيانا كتنخفض انخفاضا شديدا احيانا اخرل كقد تتحكؿ الرياح اليادئة الى عكاصؼ

يؼ. اما في االكقات العادية فنسيـ الشماؿ العميؿ يضفي عمى جماؿ الفكف) الشديدة الجافة في فصؿ الصالى ىبكب رياح (
تجينا نحك المنطقة ركعة كبيجة كيجعميا مكاف اصطياؼ لممصطافيف مف جميع اماكف ايراف. كتزداد االمطار فييا كمما ا

، لمؤذية المضجرةال تخمك طبرستاف شتائيـ كصيفيـ مف االمطار الدائمة الكثيرة العظيمة اكذكر ابف حكقؿ: ( ،الغرب
كلذلؾ ترل بيكت طبرستاف كديمماف كجيبلف مف  ،)ٔ(القاطعة لمغريب عف االشغاؿ الصادرة عف الميمات مف االعماؿ)

 .)ٕ(القصب كالخشب كسطكحيـ مسنمة بالقراميد
الشمالية مف اف اعتداؿ درجات الحرارة كغزارة االمطار، كتكافر كميات معتدلة مف الرطكبة في الجيات  النبات الطبيعي:

جبار طبرستاف كديمماف اثرت في نمك الغابات فييا كجعمتيا شبييو بالمناطؽ االستكائية فنشاىد في االقساـ الجنكبية ليذه 
الجباؿ الخالية مف الغابات الف قمميا مغطاة بالثمكج عمى معظـ اياـ السنة كلقمة امطارىا كلبعدىا مف بحر الخزر كانخفاض 

ىك جبؿ اقرع كعمى ( دنياكند) الذم كصفو ابف حكقؿ:كخير مثاؿ عمى ذلؾ جباؿ (، صخكرىا صبلبةدرجة الحرارة فييا ك 
كما اف الغابات في المناطؽ الشمالية الغربية اكثر كثافة منيا في االقساـ ، )ٖ(مادكف القمة اشجار قميمة كالنبات معيا)

، )ٗ(االكلى كالسيما المنطقة المحصكرة بيف ديمماف كطبرستاف الشمالية الشرقية، نظرا الى كثرة الرطكبة كاالمطار في االقساـ
كالزاف ، كالشمشاد، كاشجار البمكط، اما االقساـ الكسطى مف ىذه الجباؿ نشاىد اشجار ذكات اكراؽ عريضة، )ٗ(كطبرستاف

                                                           

 .ّْٓ -ّّٓ؛ المقدسي، احسف التقاسيـ، صِّٖ-ُّٖ، صِابف حكقؿ، صكرة االرض، ج. ُ
 .ُِٓاالصطخرم، المسالؾ كالممالؾ، ص. ِ
 .ُّٖ؛ ابف حكقؿ، صكرة االرض، صُِٓاالصطخرم، المسالؾ كالممالؾ، ص. ّ
 .ْْجماؿ الديف الدناصكرم، مراجعة: دكلت صادؽ، مطبعة دار اليبلؿ، القاىرة، ص جكردف، الجغرافية تكجو التاريخ، ترجمة: ايست،. ْ
 .ُّٖ، صِصكرة االرض، ج. ٓ
 .ِّٖ، صِصكرة االرض، ج. ٔ
 .؛ٕٔ، صُ؛ ابف اسفنييار، تاريخ طبرستاف، جُِٓ -ُِْاالصطغرم، المسالؾ كالممالؾ، ص. ٕ
 .َِٖص ،ِج ،. صكرة االرضٖ
 .ُِص . االصطخرم، المسالؾ كالممالؾ،ٗ
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لشككية كالنباتات ا، يمتؼ بعضيا ببعض بكاسطة نكع مف الباتات الممتفة، كفي ظؿ ىذه االشجار العالية تنمك شجيرات كثيرة
بحيث تبدك ككانيا قطعة نسيج مف الشجر اليكف اختراقيا بام حاؿ مف االحكاؿ كمما يزيد ىذه المناطؽ الغابية تعقيد اف 
اشجارىا تنقض اكراقيا كاف كثرة تساقط اكراؽ االشجار كاغصانيا كتراكميا عمى االرض لفترات زمنية طكيمة تؤدم الى 

اما االقساـ الشمالية االقؿ ، )ُ( رستاف كجيبلف كبيف االقاليـ كالمناطؽ المجاكرة لياغرقمة التنقؿ كاالتصاؿ بيف نكاحي طب
طبرستاف بمد كثير المياه كالثمار كاالشجار الجبمية (ارتفاعا تنمك فييا شجيرات كنباتات سيمية. قاؿ االصطخرم: 

 .)ِ()كالسيمية
 اواًل: المدن الجبمية:

بمية كتقع عمى بعد مرحمة مف غرب شالكس عمى حدكد طبرستاف المغربية تعتبر مدينة كبلر مف مدف طبرستاف الج
، كيذكر الطبرم اف كبلر ىي عبارة عف )ّ(المحاذية لديمماف لذلؾ كانت ذغران ميما مف ثغكر المسمميف في ىذه الديار

 )ْ(ككؤل محتطب كصراعي كليس الحد عمييا ممؾ كانما ىي صحراء مف مكتاف االرض غير انيا ذات غياض كاشجار
) رجؿ بقيادة جكيريو ََٓ، ككاف يرابط في مسمحتيا ()ٓ(كجو) نفسياياقكت المحمكم اف كبلر ىي مدينة ( كقضف
كيمي ، )ٕ( كلكف يذكرنا لشرنج اف كبلر ككجة كركياف ىي ليست اسماء لمدينة كاحدة كانما ىي مدف متجاكرة، )ٔ(السعدم

ستاف كككرة كاسعة كىي اكبر مدينة في الجباؿ ككدياف في االقميـ الرابع، مدينة كبلر سعيد اباذ كىي بميدة في جباؿ طبر 
طكليا ست كسبعكف درجة كخمس كثبلثكف دقيقة، كعرضيا سبع كثبلثكف درجة كعشر دقائؽ كبينيما كبيف جيبلف اثناعشر 

المدينة المسجد الجامع،  ، كتقع في جنكب غرب شالكس في المنطقة الجبمية التي تحاذم جباؿ ديمماف. كفي ركياف)ٖ(فرسخا
الجامع، كفي ركياف كانت تنتج نكع مف الثياب التي تصنع مف الصكؼ االحمر ككانت مشيكرة جدا بيف المجكسييف، 
كالمعاطؼ التي تقي مف المطر كالسبط الجيدة ككانت تصدر الى االفاؽ كما اف ركياف ثغر مف ثغكر المسمميف عمى حدكد 

) رجؿ ياتمركف بامر عمر بف ََٔلكالية ككانت بيا مسمحة مككنة مف (ار) ىذه استندككانت (كجكر) قصرا ( ،)ٗ(ديمماف
كقد خرج سكياف جماعة مف اىؿ العمـ منيـ ابك المحاسف عبد الكاحد بف اسماعيؿ بف احمد بف محمد الركياني ، العبلء*

د بف عبد الرحمف الطبلس كابا سمع ابا منصكر محم، مف اىؿ امؿ طبرستاف، كاف مف رؤكس االئمة كاالفاضؿ لسانا كبيانا
محمد عبد ا بف جعفر الخبازم بامؿ، كابا اسحاؽ ابراىيـ بف محمد المطيرم بسارية، كابا الحسيف عبد الغافر بف محمد 

.، كلد في ذم الحجة سنة خمس عشرة كاربعمائة كقتؿ مسركر الماكردم بسنيابكر،.. الفارس كابا حفص عمر بف احمد بيف
ؼ بك منصكر محمد ، ـ الجمعة في الجامع عند ارتفاع النيار الحادم عشر مف محـر سنة اثنيف كخمسمائةشييدا بامؿ يك 

بف احمد بف شعيب بف عبد ا بف الفضؿ بف عقبة الركياني صاحب ابي حامد االسفرائيني سكف بغداد كحدث بيا عف 
زيات كمحمد بف اسماعيؿ الكراؽ كسيؿ بف عمي بف محمد بف احمد بف كيساف النكحي كابك حفص عمر بف احمد بف ال

                                                           

 .ّٔص ،ُج ،ابف اسفنديار،تاريخ طبرستاف ،ِّْص ،الببلذرم، فتكح البمداف .ُ
 .ُِْص ،المسالؾ كالممالؾ ،االصطخرم .ِ
ة تجارب االمـ كتعاقب اليمـ، عناي ،ابك عمي احمد بف محمد بف يعقكب ،مسككيو ؛َّّمختصر كتاب البمداف، ص ،ابف الفقيو .ّ

 .ُٕٓص ،ٔـ، جُُْٗكتصحيح: ق.ؼ. امدركز، مطبعة شركة التمدف الصناعية، مصر، 
 .ِْٗص ،ٕج ،الطبرم، االمـ كالممكؾ .ْ
 .ّْٖص ،ْمعجـ البمداف، ج .ٓ
 .َُٖص ،ُابف اسفنديار، تاريخ طبرستاف، ج .ٔ
 .ُْْبمداف الخبلفة الشرقية،  .ٕ
 .َُْص ،ّج معجـ البمداف، ،الحمكم .ٖ
 .ْٕص ،ُج ابف اسفنديار، تاريخ طبرستاف، ؛َّْ-َّّداف، صابف الفقيو، مختصر كتاب البم .ٗ

 .َُٓص * كىك لقب مف القاب ممكؾ ركياف بعد انضماميما الى طبرستاف. ينظر: ابف رستة، االخبلؽ النفسية،
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ككاف صدكقا يسكف قطيعة الربيع ببغداد، كمات في شير ربيع االكؿ سنة ، احمد الديباجي كابي بكر محمد بف احمد المفيد
دفف مف الفدقي صغيرة باب حرب. كابك الحسف عمي بف احمد بف عمي بف عبد ا بف محمد بف ، ست كثبلثيف كاربعمائة

الطبرم الركياني سكف بخارل، كاف امامان فضبل عارفا بمذىب الشافعي كقد تفقو عمى يد االماـ ابك القاسـ الفكراني الحسيف 
كابي سيؿ احمد بف عمي االييكردم كركم لنا عنو ابك عمر كعثماف بف عمي البيكندم كمات ببخارل في شير رمضاف سنة 

الركياني ابك بكر، مف مف حفاظ الحديث لو مسر كتصانيؼ في  . ككذلؾ محمد بف ىاركف)ُ(ثبلث كثمانيف كاربعمائة
لتي كتقع في اقصى الحد الغربي لطبرستاف بازاء الديمـ كبالقرب مف سعيد اباد مدينة ككرشيد، كتقع قرية مزف ا )ِ(الفقو)(

كتعتبر منطقة ، )ّ(الكالة بندار سفجاف)، كقد كانت مف ثغكر المسمميف كىي بمدة بنكاحي الديمـ ككاف يجتمع بياكاف يسكنيا (
كيذكر ياقكت اف شممبة بمدة مف ناحية دنباكند قريبة ، )ْ(نكاحي طبرستاف بردا، صيفا كشتاءمنطقة كيمة كشممبة مف اشد م

يضرب اىؿ جرباف كطبرستاف بقاضييا ، مف كيمة ليا زركع كبساتيف كاعشاب كثيرة كجكز، كىي اشد تمؾ النكاحي بردان 
اما فريـ فمكضع في جباؿ الديمـ، كقاؿ ، )ٔ(. كقيؿ يستخرج الحديد مف الجباؿ القريبة منيا)ٓ(المثؿ في اضطراب الخمقة

شميار كفريـ) عمى مرحمة مف ساريو كمستقر اؿ قارف في مدينة (االصطفرم: كاما جباؿ قارف فانيا قرل االمدينة بيا اال 
شميار) الكحؿ كيستخرج (كتتيح في مدينة ، )ٕ(كاسرةفريـ كىك مكقع حصنيـ كذخائرىـ كمكاف ممكيـ يتكارثكنو منذ اياـ اال

االرجاف) كىي بميدة بيف الرم كامؿ الجبمية الكسطى تقع عدة مدف منيا (كفي المنطقة ، )ٖ(منيا الحديد كالرصاص كبيافيرا
فرست كطبرستاف بينيما كبيف كؿ كاحدة مف البمديف ثمانية عشر فرسخان كىي تقع في جنكب امؿ كفي منتصؼ الطريؽ ك 

كينسب الى االرجاف عدد مف العمماء منيـ مف ينسب الييا محمد بف بندر بف محمد البلرجاني ، )ٗ(ككنازؿ كبرزياف كتمار
كاف يسكنيا ، االصبيبنداف) كىي مدينة في ببلد الديمـاما (، )َُ(ىػ)ََٓسنة ( الطبرم ابك يكسؼ الفقيو الحنفي كلد بعد

 .)ُُ(ميبلف ممؾ تمؾ الناحية، كبينيا كبيف البحر
 ثانيا: المدن السيمية:

، كطكليا سيع سيؿ كجبؿ، كىي في االقميـ الرابعتعتبر مدينة امؿ مف اكبر مدف سيؿ طبرستاف، الف طبرستاف 
كسبعكف درجة كثمث، كعرضيا سبع كثبلثكف درجة كنصؼ مربع. كبيف امؿ كساريو ثمانية عشر فرسخان، كبيف امؿ 

تقع امؿ كسط سيؿ طبرستاف ك ، )ُِ(ف امؿ كسالكس كىي مف جية الجيبلف عشركف فرسخاكالركياف اثنا عشر فرسخان، كبي
، )ُْ(كيذكر لنا اليعقكبي انيا تقع عمى بحر الديمـ، )ُّ(عف ساحؿ بحر الخزر الجنكبي ميبلن) ُِاربعة فراسخ اك عمى بعد (

ة كبعد ذلؾ اتخذ الطاىريكف مدينة ككانت امؿ عاصمة طبرستاف في الفترة التي سبقت خضكع طبرستاف لبلمارة الطاىري

                                                           

 .ُِٓ، صُالقمي، الكنى كااللقاب، ج ؛َُٔص ،ّ. السمعاني، االنساب، جُ
 .ُِٖص ،ٕ، جَُٖٗ، دار العمـ لممبليف، بيركت، ٓجـ)، ط. الزركيمي، خير الديف، االعبلـ (قامكس تراِ
 .ُِِ، صٓج الحمكم معجـ البمداف، ؛َّٓ. ابف الفقيو، مختصر كتاب البمداف، ّ
 .ُِّ. االصطفرم، المسالؾ كالممالؾ، صْ
 .ُْٕحدكد العالـ، ص ،. مؤلؼ مجيكؿٓ
 .َّٔ، صّ. عجـ البمداف، جٔ
 .َِٔص ،ْجـ البمداف،جالحمكم، مع؛ ُُِ. المسالؾ كالممالؾ، صٕ
 .ُِٔالمسالؾ كالممالؾ، ص . االصطفرم،ٖ
 .ّّْص ابك الفداء، تقكيـ البمداف،؛ ٕص ،ٓ. الحمدم، معجـ البمداف، جٗ
 .ْٔٔص ،ٓج السمعاني، االنساب، ؛ٕص ،ٓج . الحمكم، معجـ البمداف،َُ
 .َُِص ،ُج معجـ البمداف، ،. الحمكمُُ
 .ٕٓ، صُ. الحمكم، معجـ البمداف، جُِ
 .ِٔٔ، صِدائرة المعارؼ االسبلمية (مادة امؿ)،ج ؛ّْٕ. ابك الفداء، تقكيـ البمداف، صُّ
 .ِٕٔ. البمداف، صُْ
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، )ُ(سارية مركزا لحكميـ، كعندما قامت الدكلة العمكية في طبرستاف استعادت امؿ مركزىا السابؽ كاصبحت عاصمة الببلد
قدسي كاشار ىػ) كصفو المُٕٕسنةالعباسية في خبلفة ىاركف الرشيد ( كفي ىذه المدينة مسجد جامع بني في عيد الدكلة

كليـ مع ذلؾ جامعاف، في العتيؽ نير كاشجار يمي في طرؼ االسكاؽ كاالخر بقربو احاط بكؿ ني بقكلو: (الى جامع ثا
ىػ) الذم ىدـ السكر ِِْ-ُُِيميف بقيا الى زمف مازيار بف قار (. ككاف حكؿ المدينة خندؽ كسكر عظ)ِ(جامع ركاؽ

ككاف بامؿ ، )ٓ(كبيمارستاف )ْ( كفي امؿ دارة االمارة، )ّ(كردـ الخندؽ اثناء تمرده عمى الدكلة العباسية في عيد المأمكف
، لكنيـ كؿ ما ينتسبكف الى غير طبرستاف كقد خرج منيا كثير مف العمماء، )ٔ(مسمحة في اكؿ اسبلـ اىميا في الفي رجؿ

بك كذلؾ ا ،ريخ المشيكر، اصمو كمكلده مف امؿفيقاؿ ليـ طبرم، منيـ ابك جعفر محمد جرير الطبرم صاحب التفسير كالتا
ىػ) َُّفر الطبر خالو كمات ابف جرير سنة (، كاصمو مف امؿ ايضا، ككاف يزعـ ابا جعبكر الخكارزمي محمد بف العباس

كالييا ينسب احمد بف ىاركف االممي كابك نصر الميث بف جعفر بف الميث البخارم االممي سكف امؿ، ركم عف عمي بف 
نو خمؼ بف محمد بف اسماعيؿ الخياـ كابك العباس الفضؿ بف احمد بف سيؿ بف ، ركم عخثـر كابي عبد الرحمف الفرياناتي

اىمـ) بميدة بساحؿ بحر ايسككف مف نكاحي (كتعتبر مدينة ، )ٕ(سعيد بف تميـ االممي مف امؿ جيحكف، حدث ببخارا
اىمـ) فرضة تبر مدينة (، يركل عنو باككيو. كتعطبرستاف، ينسب الييا ابراىيـ بف احمد االىممي، ركل عف احمد بف يكسؼ

ككانت مركزا لتجمع السكاف كمحكر الحياة االقتصادية، كذلؾ لكقكعيا في كسط سيؿ ، )ٖ(امؿ كمحط السفف التجار
كالتصاليا بالبحر عف طريؽ نير ىراز، كلككنيا مركزا لطرؽ المكاصبلت، كلكثرة منتجاتيا الزراعية كالصناعية. ، طبرستاف

، القطف، كفكاكو الصركد كالكرـكففي منطقة امؿ انتشرت زرا لعجيبة ، كفييا ينسج الفرش الطبرم، كالثياب اعة الرز، الثـك
شب منيا ، كتحاؾ بيا البسط ذكم الحكاشي البيضاء المكشاة بالذىب كفييا انكاع جيدة مف الخمف الصكؼ كالحرير كالكتاف

 .)ٗ(كؿ بمداف العالـ ، كليس لو مثيؿ فيالشمشاد، كىك غاؿ كنفيس، تصنع منو عركش الممكؾ
، )َُ(كأصبحت مدرسة مزدىرة لمفكر الزيدم في عيد العمكييف، كصارت قبمة لمعمماء، كقد أزدىرت فييا الحياة الفكرية

كقاؿ أبك ، أـر خاست األسفؿ كىما ككرتاف بطبرستاف، : أـر خاست األعمىىؿ رساتيؽ كثيرة كقرل عامرة منياكترتبط بأ
بمدة عند سارية مازندراف لو معرفة  :حمزة بف كندريف بف أبي جعفر اآلرمي القزكيني سكف أـر سعد أبك الفتح خسرك الديف

) الذم التجأ الى طبريتاف في ب منيا قرية (قطرم) التي كاف يقيـ بيا (قطرم بف الفجاءة الخارجيكتقع بالقر ، )ُُ(باألدب
 )ُّ(ميمة)كعمى مسافة فرسخيف تقع تقع مدينة (مؿ شرؽ آ كفي) ُِ()ىػٖٔ–ٓٔخميفة األمكم عبد الممؾ بف مركاف (عيد ال

                                                           

 .ِٕٔاليعقكبي، البمداف،ص .ُ
 .ّٗٓاحسف التقاسيـ، ص .ِ
د ابك الحسف عمي ابي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عب، ابف االيثر ؛ِٕ-ُٕص ،ُج ابف اسفندار، تاريخ طبرستاف، .ّ

 ىػ،ُّّٓ-ُّْٖ عبد الكىاب النجار، القاىرة، الطباعة المنيرية، :الكاحد الشيباني الممقب بعز الديف، الكامؿ في التاريخ، تحقيؽ
 .ِّٓ، صٓٔج

 .َُّ-َّْص مختصر كتاب البمداف، ،ابف الفقيو .ْ
 .ّٗٓاحسف التقاسيـ، ص ،المقدسي .ٓ
 .ْص برنيارد دارف، االنتخابات البيية، .ٔ
 .ٕٔ، صُاب، جالسمعاني، االنس .ٕ
 .ِْٖص ،ُالحمكم، معجـ البمداف، ج .ٖ
 .َّْابف الفقيو، مختصر كتاب البمداف، ص .ٗ
ىػ)، الفيرست، طبعو كشرحو يكسؼ عمي الطكيؿ، كضع فيارسو: َّٖ إبف النديـ، أبي الفرج محمد بف أبي يعقكب اسحاؽ (ت .َُ

 .ّٖٓ)، صََُِ-، دار الكتب العممية، بيركت، (لبنافّأحمد شمس الديف، ط
 .ُْٓ، ص ُلحمكم، معجـ البمداف، جا .ُُ
 .َُٖ، ص ُإبف أبي سفنديار، تاريخ طبرستاف، ج .ُِ
 .ُِٕاألصطخرم، المسالؾ كالممالؾ، ص  .ُّ
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فراسخ مف  ،فراسخ مف شرؽ ميمة ) عمى بعدكتقع (ترجي، )ُ(كىي بمدة صغيرة يستخمص منيا قصب السكر بكميات كبيرة
ابك عبد ا بف أحمد يحيى المامطيرم (كنسب الى مامطيرالميدم بف محمد بف العباس بف  .كمرحمة مف سارية، مامطير
) ركل عف ابي جعفر أحمد بف محمد صاحب عبد ىػَْْ قدـ ىمذاف في شكاؿ سنة، بف سرىنؾف الطبرم) كيعرؼ باالحس

، )ِ(ركل عنو ابك سعد الماليني الحافط، الرحمف بف أبي حاتـ كالحاكـ أبي عبد ا كأبي عبد الرحمف السممي كذكر جماعة
 . )ْ(غرب سارية بمقدار مرحمة فراسخ مف جية الشرؽ كعف جنكب )ّ(كتبعد مامطير عف آمؿ
كقد اشتيرت بانتاج نكع مف الحصر الصيفية التي كانت تمتاز بالقكة كالحياكة الجميمة التي تككف ، كفييا مسجد جامع

جنمك) كتككف بيف ترجي كسارية كذكر المرعشي أنيا كالية تابعة (، )ٓ(مف طراز خاص لتضفي عمى قكتيا جمالية في العمؿ
) رجؿ تحت ََّ(إفَّ بيا مسمحة مككنة مف  :ىػ) كقاؿُّٔت ( كقد أكرد أكؿ ذكر ليا إبف سفنديار، )ٔ(تابعة الى سارية

، )ٖ() فرسخا مف شرقي آمؿُٖ) فراسخ عف بحر الخزر ك(ّأما (سارية) كىي مدينة كبيرة تبعد (، )ٕ(امرة خميفة بف بيراـ
لصكفية كالقطنية كفييا عدد كبير مف التجار كفييا الفكاكو كسارية مدينة عامرة كثيرة السكاف تنتج سارية الثياب الحريرية كا

) رجؿ تحت إمرة القديدم كقد لحؽ بيذه المدينة ََٓكمسمتحيا كانت مف (، )ٗ(كالقطف كتصدر الزعفراف كالصندؿ كالحرير
فاخرة كحصينة  كقد ذكر المقدسي يصؼ سارية بعدما كانت مدينة عامرة فييا اسكاؽ كثياب، )َُ(الخراب بعد الغزك المغكلي

ة العباس أبك جعفر كقد كلى الخميف، )ُُ(كليا جامع فيو نارنجة كأركقة دائرة كفي قنطرة الجسر شجرة تيف ظاىرة، ليا خندؽ
ىػ) كقاـ ىذا ببناء مسجد سارية ككضع ليا منبر ُِْالمنصكر عاممو (أبا الخصيب) عمى طبرستاف بعد فتحيا سنة (

 ).ُّ(سركم)مف ببلد مازندراف كالنسبة الييا ( كسارية بمدة، )ُِ(فأصبح مركزيا دينيا كفكريا

المطميرم: فقيو شافعي ، أبك اسحاؽ السركم، كقد نسب إلييا كثير مف العمماء منيـ: ابراىيـ بف محمد بف مكسى
، )ُْ(لو كتب في االصكؿ كالفركع –. كزار بغداد كلد بيا ككلي قضائيا، نسبة الى مطير مف قرل بمدة سارية بطبرستاف

بغداد اياـ ذىب الى ، مف سارية مازندراف، عمـ بالحديث كاالصكؿ اضؿ إماميف، ككذلؾ أبك جعفر رشيد الديف المازندراني
(اسباب ، الفصكؿ) في النحك(مف مؤلفاتو ، المكصؿ كاستقر في حمب كتكفي بيا . ثـ انتقؿ الىالمقتفي كعظمت منزلتو

 ككذلؾ مدينة، )ُٓ(مناقب آؿ أبي طالب)(، )لقرآفتأكيؿ متشابيات ا(، )كالتصانيؼلـ العمماء في التراجـ معا(، )نزكؿ القرآف
ركل عف ابراىيـ بف ، جنارة) مف قرل طبرستاف مف سارية كاسترأباد كينسب الييا أبك اسحاؽ ابراىيـ بف محمد الجنارم(

                                                           

 .ُْٓمؤلؼ مجيكؿ/ حدكد العالـ، ص .ُ
 .َِّإبف الفقيو، مختصر كتاب البمداف، ص .ِ
 ْْ، صٓالحمكم، معجـ البمداف، ج .ّ
 َِّإبف الفقيو، مختصر كتاب البمداف، ص .ْ
 .ّٕ، ص ُنديار، تاريخ طبرستاف، جإبف أبي سف .ٓ
 .َِْ-َِِتاريخ طبرستاف، ص  .ٔ
 .ُٕٗتاريخ طبرستاف، ص  .ٕ
 .َّْإبف الفقية، مختصر كتاب البمداف، ص .ٖ
  ُْٓمؤلؼ مجيكؿ، حدكد العالـ، ص  .ٗ
 .ُٕٗ، ص ُإبف أبي سفنديار، تاريخ طبرستاف، ج .َُ
 .ّٗٓأحسف التقاسيـ، ص .ُُ
 .َّْإبف الفقية، مختصر كتاب البمداف، ص .ُِ
 .ُٕٗ، صّعاني، االنساب، جالسم .ُّ
كحالة، عمر رضا، معجـ المؤلفيف، مكتبة المثنى، بيركت، دار احياء التراث العربي،  ؛ِٔ، صُالزركمي، األعبلـ، ج .ُْ

 .َُٖ، صُـ، جُٕٓٗ
 .ِٕٗ، صٔالزركمي، األعبلـ، ج .ُٓ
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نامية) كىي () فرسخا تقع ُْ( كعمى مسافة .)ُ(ركل عنو عثماف بف سعيد بف ابي سعيد لمعيار الصكفي، محمد الطميسي
بينيا ، نامشة) مف رساتيؽ طبرستاف( كيذكر لنا الحمكم في معجمو البمداني اف اسميا، )ِ(ليست بمدينة بؿ ىي صحارم

ككاف سعيد أمير ، ) عنكة في اياـ عثماف بف عفافىػَّ(فتحيا سعيد بف العاص في سنة ، ) فرسخاَِ(كبيف سارية 
، ) ككرة في سيؿ طبرستافأما (ميركاف، )ْ() فرسخأُة بيف سارية كطميشة طكلو ( يمر بناميكيكجد طريؽ ال، )ّ(الككفة

تحت إمرة القائد خمؼ بف عبد ، )ٓ() رجؿَََُككاف بيا مسمحة (، مدينة ذات منبركبيا ، بينيا كبيف سارية عشرة فراسخ
كىك شيخ ثقة ، نزيؿ بغداد، بف أحمد الميركاني : أبك القاسـ يكسؼ بف محمدكينسب إلييا عدد مف العمماء منيـ، )ٔ(ا

ابا عبد الكاحد بف محمد بف ميدم الفارسي ك بغداد كعٌمر حتى حدث سمع ابا عمر (صدكؽ صالح متصكؼ سمع القدماء ب
. كىك مف صكفية رباط (الحسيف بف الحسف) الغضائرم كغيرىـ ) القرشي كابا عبد االحسف احمد بف محمد بف الصمت

طكليا ، ) كىي في االقميـ الخامساما (طميسة، )ٕ(مات ببغداد في ذم الحجة سنة ثماف كستيف كاربع مئة ببغداد الزكزني
بينيا كبيف سارية ، كعرضيا ثماف كثبلثكف درجة كنصؼ كربع كىي بميدة في سيكؿ طبرستاف، ثماف كسبعكف درجة كثمثاف

) في اياـ عثماف ىػَّ( رجاف. فتحيا سعيد بف العاص سنةكىي ىخر حدكد طبرستاف مف ناحية خراساف كج، ) فرسخأُ(
) رجؿ مف العرب َََِ(ككانت في المدينة مسمحة تضـ ، )ٖ(كفييا خٌمؼ كثير مف الناس مسجد كجامع كمنبر، بف عفاف

سكريا كالظاىر اف اىتماـ العرب بيذا المكقع كتسميحو يدؿ عمى اىمية المنطقة ع، )ٗ(تحت إمرة شمر بف عبد ا الخزاع
: ابك اسحاؽ ابراىيـ بف محمد كينسب الييا عدد مف العمماء منيـ، )َُ(كطميسة ىذه كانت خربة في القرف التاسع لميجرة

، )ُُ(ركل عنو ابك اسحاؽ ابراىيـ بف محمد الجنارم كغيرىـ، ي عبد ا محمد بف محمد السكسكييركم عف اب، الطميسي
) مف قرل طبرستاف مف سارية كاسترأباد كينسب الييا أبك اسحاؽ ابراىيـ (جنارةأما  ،تو كال تاريخ كفاتوكلـ تذكر تاريخ كالد
أما ، )ُِ(ركل عنو عثماف بف سعيد بف ابي سعيد لمعيار الصكفي، ركل عف ابراىيـ بف محمد الطميسي، بف محمد الجنارم

) فراسخ ٓمدينة بطبرستاف بينيا كبيف آمؿ (ي ) كى(ناتؿ) أك (ناتمة المدف السيمية التي تقع في الجية الغربية مف آمؿ منيا
كنسب الييا قـك مف اىؿ العمـ منيـ ابك الحسف عمي بف ، كبينيا كبيف شالكش مثميا كىي في سيؿ طبرستاف خضرة نظرة

كسمع ، كسكف بغداد، سافر الى ديار مصر كالشاـ كخراساف، أحد التجار المعركفيف، ابراىيـ بف عمر الحمبي الناتمي
تكفي بعد شكاؿ سنة ، كابا الفضؿ محمد بف عبيد ا الصراـ كغيرىما، ابا بكر احمد بف عمي بف خمؼ الشيرازم بنيسابكر

كعمى نفس ىذه المسافة مف غرب ناتؿ تقع مدينة شالكس كىي مدينة في جباؿ طبرستاف مف ، )ُّ(سبع عشر كخمس مئة

                                                           

 .ُٕٔ-ُٔٔ، صِالحمكم، معجـ البمداف، ج .ُ
 .ِّْ، صّالطبرم، تاريخ االمـ كالممكؾ، ج .ِ
 .ِْٓ، صٓمعجـ البمداف، ج الحمكم، .ّ
 .َّّ، َّّابف الفقية، مختصر كتاب البمداف، ص  .ْ
 .ِّّ، صٓالحمكم، معجـ البمداف، ج .ٓ
 .َّْابف الفقية، مختصر كتاب البمداف، ص  .ٔ
 .ّْٔ، صُٖالذىبي، سير اعبلـ النببلء، ج ؛ُْٔ-ُْٓ، صٓالسمعاني، االنساب، ج .ٕ
 .ُْ، صْالحمكم، معجـ البمداف، ج .ٖ
 .َّْتصر كتاب البمداف، ص ابف الفقية، مخ .ٗ
 .ٖالمرعشي، تاريخ طبرستاف، ص .َُ
 .ِٕ، صْالسمعاني، االنساب، ج .ُُ
 .ُٕٔ-ُٔٔ، صِالحمكم، معجـ البمداف، ج .ُِ
 .ُْْ، صٓالسمعاني، االنساب، ج .ُّ
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، )ُ() فرسخاَِ(شالكس كآمؿ مف ناحية الجباؿ الديممية  كبيف، ) فراسخٖبينيا كبيف الرم (مدف السيؿ كىي احد ثغكرىـ 
فقو عصره ، كينسب الييا خمؽ مف العمماء منيـ ابك عبد ا عبد الكريـ بف احمد بف الحسف بف محمد الشالكسي الطبرم

منو ابك محمد  سمع، كخرج الى الحجاز، كرد بغداد، كبيتو بيت الزىد كالعمـ، ككاف كاعظا زاىدا، كمدرسيا ككمفتييا، بآمؿ
ككذلؾ ابك بكر محمد بف الحسيف بف القاسـ بف ، )ِ( كتكفي سنة خمس كستيف كاربعمائة، عبد ا بف يكسؼ الجرجاني
كاف فقييا صالحا عفيفا مكثرا مف الحديث حريصا عمى ، كيكنى ابا جعفر الصكفي الكاعظ، الحسيف الطبرم الشالكسي

صر ا بف احمد الخشناكم كابا سعد عمي بف عبد ا بف صادؽ كاسماعيؿ بف سمع بنيسابكر ابا عمي ن، جمعو ككتابتو
) ىػْٕٕككانت كالدتو بشالكس سنة (، ككاف يحضر مجالس الحديث كيسمع كيكتب عمى كبر سنو، عبد الفاخر الفارسي

سكر متيف ككانت يا كحكل، كقمعة حجرية، كفي مدينة شالكس مسجد جامع كمنبر، )ّ()ىػ ّْٓ( كتكفي بآمؿ في محـر سنة
) ىدـ العمكييف السكر المحاط بالمدينة كازالكا قمعتيا الحجرية معمنيف ىػَُّكفي سنة (، )ْ() رجؿََٓ(مسمحتيا تتككف مف 

معمنيف كضع الحد لمغارات بيف الديمـ كطبرستاف كبدأ السبلـ كالكئاـ يعـ بيف الطرفيف كنجحكا في نشر االسبلـ بيف السكاف 
ىذا ككانت شالكس مف مدف سيؿ طبرستاف صنفيا ياقكت مف المناطؽ الجبمية ، )ٓ(ا يعتنقكف االكثافالمجكسييف الذيف كانك 

) فراسخ عف ْ( ) كىي قرية صغيرة تبعدكمف المدف السيمية االخرل (خكاجؾ، )ٔ(كىذا غير صحيح النيا مدينة سيمية
 .)ٕ(ية مف مدينة آمؿ) تقع في الجية الشرقالمدينة السيمية االخرل (ىستكيك ، شالكس مف الشرؽ

 
 :ثالثا/ ديممان

كال منازؿ ، صغيرة السرية كال جميمة كال ظرؼ كال شريقةالديمـ كقد كصؼ لنا المقدسي انيا: () ىي قصبة تعتبر (بركاف 
 ، )ٖ()ثيفةكال جكامع بؿ في قرل ك، كال بمدانيا كبيرة ظريفة، كال اسكاقيا بالكاسعة العطيفة، كال منازؿ رشيقة انيقة، طيبة لفيفة

) مقرا لؼ في ىذا القكؿ المقدسي كقاؿ اف (ركذبار) ىي قصبة ببلد الديمـ كخاإف (ركذبار )ٗ(في حيف يذكر االصطخرم
: ركذبار قصبة بببلد د اآلبي في تاريخوكقاؿ ابك سع، كقد ايده بيذا الرأم ياقكت الحمكم، لممكؾ ديمماف مف آؿ سجستاف

عمييا سباع ذىب كشمس () كذكر بانيا: (سيرـكمدينة صغيرة بيا قمعة سماىا المقدسي سبلركند) أما مدينة (، )َُ(الديمـ
 .)ُُ(كبيكتيـ لبف)، كقمر
) خربيا باؿ في كالية (تاـر: كىي قمعة حصينة عمى نير عظيـ جار بيف جكقد ذكر ياقكت الحمكم اسميا (سميراف) 

. اما الطالقاف كانت مدينة كبيرة كعامرة ال تكجد )ُِ(بلعصاحب المكت كبيا آثار حسنة تدؿ عمى انيا كانت مف أميات الق

                                                           

 .ُُّ، صّالحمكم، معجـ البمداف، ج .ُ
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كلـ تذكر كتب ، )ُ(: إف الديمـ انصرفكا عنيا ككرىكا ذلؾ لتطرفيا كبيا عمماء كأجمةماف مدينة مثميا كقد ذكر المقدسيفي ديم
ككعكرة كتب المسالؾ ككتب البمداف مكاضع ىذه المدف كيعكد السبب في ذلؾ كحسب ما اتصكر الى صعكبة المسالؾ 

ككما يذكر لنا المقدسي اسماء ثبلث مدف تابعة لديمماف .الطريؽ كبعدىا كؿ تمؾ االسباب الى قمة المعمكمات الجغرافية عنيا
) كالديمماف ككرة في تاـر، كالـر، أـر خشـ، شكيرز(: اسمائيا كىيكلكنو لـ يذكر لنا عنيا شيئا اك معمكمات سكل ذكر 

 :كينسب الييا عدد مف العمماء منيـ، )ِ(ليـ لباقة كال عمـ كال ديانةال ترل ، صغيرة المدف، الجباؿ
قدـ بغداد كحدث بيا عف ، لو معرفة بالحديث، كاف شابا فاضبل، أبك محمد الحسف بف مكسى بف بندار بف خرشاد الديممي

ابك سعيد عبد ا بف احمد بف محمد بف سميماف المالكي كاحمد بف الحسيف شعبة كمحمد بف اسحاؽ بف دارا االىكازم ك 
، )ّ(احدل محاؿ الغربية ببغداد –سكف دارالقز ، الحسيف بف ابي الفضؿ شنيؽ الديممي الفقيو مف اصحاب احمد بف حنبؿ

عمكمات سكل شيء ضئيؿ كمنيا مدينة (شير) اما مؤلؼ حدكد العالـ فقد ذكر ثبلثة عشر مدينة كايضا لـ يذكر لنا عنيا م
 .)ْ(كاخذ اتباعو يبثكنيا في المناطؽ المجاكرة لديمماف، ذىا الناصر مركزا رئيسيا لدعكتو) التي اتخكمدينة (ىكسـ

 -جيالن: :رابعا
كلـ تذكرىا كتب البمداف ككتب المسالؾ العربية كلكف ذكرىا ، (رشت) ىي قصبة جيبلف في الكقت الحاضرتعتبر مدينة  

جكىا شديد الحر (: ككصفيا مستكفي قزكيني بقكلو، )ٔ(جيؿ سنةكنكاحي الديمـ شيعة كاكثر اىؿ ال، )ٓ(مؤلؼ حدكد العالـ
مف الساحؿ المغربي لبحر ) فتقع بالقرب (دكالبأما مدينة ، )ٕ()ف كالحرير كمنيا يحمؿ الى اآلفاؽيكثر فييا القط، عفف

ب كسكؽ : أف البناء في ىذه المدينة مف جص كحجر كالجامع عمى طرؼ كىك بمد طيالخزر. حيث يذكر لنا المقدسي
) قريبة مف النير بناؤىـ بعض حجر كبعض (كيف ركذك، كقداـ الجامع سيمة خمفو مكضع يجتمع فيو المياه، حسف

كعمى مسافة اربعة ، )ٖ(قد خؼ اىميا كقؿ خيرىا كبقية مدف الجيؿ عمى الساحؿ، خركاىات كالجامع كسط البمد كمكغكاف
كفييا القمح كالقطف ، كنكاحييا ذات خيرات كثيرة، ) فتقع في كسط جيبلفـأما (تكل، )ٗ() كبيا منبر(بيممافمراحؿ تقع مدينة 

ينسب الييا ىبة ا بف ابي المحاسف بف ، ككتـ) بميدة مف نكاحي جيبلف(اما ، )َُ(لنارنج كاالترنج كالميمكف كالحرمكالرز كا
 قدـ بغداد كلو اثنا عشرة سنة في سنة، تيادابي بكر الجيبلني ابك الحسف احد الزىاد العباد المدققيف النظر في الكرع كاالج

(سفيدركد) الىجاف) فتقع في شرؽ مصب ( اما مدينة، )ُُ(ركل الحديث كسمعو، )ىػٖٓىػ) كمات في جمادل االخرة (ُُٓ(
) كىي ناحية في ببلد جيبلف يجمب منيا (الىجكقد سماىا ياقكت ، )ُِ(كبلر الطبرية)في جية الشماؿ الغربي مف مدينة (

 .)ُّ(سـ البلىجي كليس بالجيداالبري
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