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چکیده
از مسائل اجتماعی ،سیاسی مهم سالهای پس از سقوط نظام ساسانی مهاجرت و اسکان قبایل متعددی از تیرههای مختلف عریفی
یه ایران است که در تغییر ساختار ایران اثر چشمگیری یه جا گذاشت و در همان حال یاعث یروز مسائل سیاسی عدیده ای در ایران
گردیدند .این مهاجرین گذشته از این که یه مرور اختالفات سیاسی عقیدتی و قومی خود را یه ایران کشاندند یه تدریج زمینه رشفد
و گسترش اسالم را در الیههای اجتماعی مناطق مختل ممکن ساختند .از جمله این قبایل ایودُل یودند که آغاز کار و چگونگی یه
ثروت و قدرت رسیدن آنان در ایالت جبال در اوایل قرن دوم هجری نشان از نقش فعال و تاثیر گذار در تحوالت سیاسی ،مفذهبی و
اجتماعی منطقه دارد .روش پژوهش حاضر یه صورت ترکیبی از تبیین علّی ،عقالیی و روایی است و درصدد یررسی چرایی اسفکان و
جایگاه این خاندان در تحوالت مرتبط یا دستگاه خالفت و منطقه و مسائل مرتبط یا آن یا یهرهگیری از منایع موثفق و معتبفر اسفت.
یافتههای پژوهش حاکی از نفوذ مؤثر خاندان عرب تبار ایودُل در حکومتهای طاهریان ،صفاریان و سفامانیان مفییاشفد و در عفین
حال رایطه نسبتاٌ خویی یا دستگاه خالفت داشتند یه حمایت از علویان و شیعیان پرداختند و یه جلب شفاعران و هنرمنفدان اهتمفام
داشتند ولی سرانجام در فرهنگ ایرانی هضم شدند.
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Abstract
Among the important social and political issues after the collapse of Sassanid dynasty is
immigration and settling of clans of different Arabic tribes in Iran. This had had a significant
impact on the structural changes in Iran and led to a number of political problems in the
country.
In spite of the fact that these immigrants brought with them their ethnic, political and ideological
discrepancies, they gradually prepared the grounds for the thriving and development of Islam in
different social layers inside Iran. One of these tribes was Aboodolf whose ruling power in the
state of Jebal early in the second century (AH) was indicative of their active and powerful role in
political, religious and social changes in the region.
The methodology of the present study was a combination of causal, rational and narrative
investigation aiming at exploring the reason of the Aboodolfs’ settlement and their position and
role in changes related to caliphate system using reliable and valid sources.
Findings of this study were indicative of effective penetration of Aboodolf family of Arab race
into the government of the Taherids, Saffarids and Samanids. Meanwhile, they had a good
relationship with the government and supported the Alawites and Shiites. They also valued poets
and artists. However, they were finally assimilated into Iranian culture.
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مقدمه
یکی از پیامدهای پیروزی مسلمانان و شکست دولت ساسانی روند مهاجرت اقوام عرب یود که یا انگیزههای دینی ،اقتصادی ،نظفامی
و  ...صورت گرفت و منجر یه اسکان دائمی در شهرها و روستاهای ایران شد .یطوری که در یرخی مناطق ،یسیار وسفیع و تثثیرگفذار
یود و حتی ساختار و ترکیب جمعیتی را یه هم زد .از جمله مناطقی که در همان سالهای اولیفه فتوحفات یفه دالئفل متعفدد مفورد
توجه آنان قرار گرفت ،من طقه جبال یود .حضور اعراب مهاجر یه حدی چشمگیر یود که ینفا یفه گزارشفات تفاریخی و جغرافیفایی در
یسیاری از شهرهای ایالت جبال یافت جمعیتی ترکیبی از عرب و عجم یود .در نتیجه یکی از مسائل اجتماعی مهم سفالهفای اولیفه
پس از سقوط دولت ساسانی مهاجرت قبایل متعددی از تیرههای مختل عریی یه ایران است که در تغییر سفیمای اجتمفاعی ایفران
اثرات چشمگیری یرجای گذاشت و همزمان اختالفات سیاسی عقیدتی و قومی خویش را یه سکونتگاههفای جدیفد خفود کشفاندند،
یتدریج زمینه رشد و گسترش و نفوذ اسالم را در الیههای اجتماعی مناطق مختل ممکن ساخت یخصوص یرخی از ایفن مهفاجران
گاه از در مخالفت یا سیاستهای رسمی حکومت یرمی آمدند .یرخی هم یفه جهفت وایسفتگی و حمایفت حکومفت اسفالمی در خفود
احساس سروری و یرتری نسبت یه مردم را داشتند یه آزار و یهره کشی از آنفان و اعمفال هفر گونفه فشفارهای سیاسفی و اقتصفادی
کوتاهی نمیکردند.
یکی از تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران پس از سلطه اعراب مسلمان ،روند ورود و چگونگی اسفکان اعفراب مهفاجر در منفاطق
مختل ایران است که در این پژوهش سعی شده تا یه یررسی و چگونگی مهاجرت اعراب یخصوص خاندان ایودل کفه در یخشفی از
ایالت جبال اسکان یافتند و نقش و جایگاه اینها در تحوالت منطقهای خالفت عباسی یراسفاس منفایع دسفت اول ،شناسفایی و یفه
تعامالت متقایل آنها پرداخته شده است.
پیشنهی روابط ایرانیان با اعراب
ایران در طول تاریخ خود رایطه مستمری یا اعراب داشته است که گاه یا جنگ وگاه یا صلح یوده است .امفا ایفن رایطفه تفومم یفا
تثثیرگذاریها و تثثیرپذیری های متقایل یوده است .رایطه تجاری قریش یفا کشفورهای ایفران ،روم و حبشفه دارای پیشفینه تفاریخی
طوالنی است یه طوری که آن را یه عصر هود پیامبر می رساند لذا در عصر جاهلیت ایفن قبیلفه یفه «قفریش التجفار» مشفهور یفود.
(جوادعلی ،7631،ج)656 :6
یر اساس منایع تاریخی همزمان یا حاکمیت آشوریان ،اعراب یه کوچ یزرگی دست زدند (یویل )595 :7631 ،کفه مصفادب یفا
حکومت مادها در ایران یوده است( .سامی ) 356 :7635 ،در دوره هخامنشیان یا توجه یه سیاست مدارای آنفان ،رایطفه یفا اعفراب
وارد مرحله جدیدی شد و کوروش در شمال عریستان شهریاننشینی یه نام عریایا ایجاد کرد .در زمفان اسفکندر و سفلوکیان اعفراب
کماکان تحت سلطه آنان یودند( .یویل)101 :7631 ،
در جدال یین پارت ها و سلوکیان و استقرار اشکانیان ،سرزمین یین النهرین دچار تحوالت فراوانی شد و یر اثفر قحطفی قبایفل
مختل ع رب از صحرای عریستان و حجاز یه عراق کوچ کردند( .یلعمی )193 :7630 ،یه مرور قبایل عرب دولتهای محلی و نیمه
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مستقل متعددی را تشکیل دادند که تایع دولت اشکانی یودند( .مسعودی )221 :7633 ،روند تدریجی کوچ قبایل عفرب از نفواحی
مختل عریستان ،حجاز ،یمن ،یحرین یه جانب عراق ادامه داشت و یر ترکیب جمعیتی منطقه تثثیرگذار یود و تا این زمان عفربهفا،
ایرانیان و آرامیان اکثریت جمعیت یین النهرین را تشکیل می دادند.
پس از شکل گیری ساسانیان ،تغییرات ینیادی در سیاست داخلی و خارجی ایران یه وقوع پیوست .اینان یر خفالب اخفالب خفود،
سیاست تمرکز قدرت را در دستور کار خود قرار دادند .حکومتهای محلی و امیرنشینها را تحت فرمان خود در آوردنفد و اسفتقالل
داخلی آن ها را از یین یردند ،یا وجود این روند ،یرخی از قبایل در نزاع دولت اشکانی و ساسانی جانب اردشیر ساسانی را گرفتنفد یفه
عنوان نمونه میتوان از مرةینمالک (ین حنظله) نام یرد( .کسروی )769 :7655 ،یا این حال ،ساسانیان یفا مهفاجرت عفربهفا یفه
عراق (یین النهرین) موافق نبودند ،اردشیر درصدد یود از تمرکز قبایل عفرب در عفراق جلفوگیری کنفد در نتیجفه یرخفی قبایفل ،از
سیاستهای دولت جدید تبعیت نموده مثل اعراب حیره ،و یرخی هم ترجیح دادن از قلمرو ساسانیان خارج شوند از جملفه قبیلفهی
قضاعه که یه شام کوچ کردند( .این خلدون )793 :7636 ،ینایراین نخستین اولویت شاپور دوم سرکوب اعفراب یفود و یفا حمفالت
مکرر دست یه کشتار شدید آنها زد( .ثعالبی نیشایوری )662 :7631 ،یا وجود اعمال چنین سیاستهفایی نففوذ تفدریجی قبایفل
عرب یه نواحی شمال یین النهرین ادامه یافت .یه هرحال قبایل عرب هر زمانی ایران یا چالشی مواجه می شد ،آنفان ینفای ترکتفازی
می گذاشتند .در دوره قباد اول پس از جریان مزدک ،حارث ین عمرو معروب یه آکلالمرار یر دولت حیره مسلط شد و حتفی طمفع
یه قلمرو داخلی ایران در عراق یست( .کریستنسن )612 :7631 ،و یا کمک وی قبایل دیگر متوجه عراق شدند( .طبری:7655 ،
 ) 332حارث یه آیین مزدک پیوست و چون قباد توان سرکوب او را نداشت از در صلح یرآمفد .پفس از سفرکویی مفزدک و پیفروزی
انوشیروان دولت ساسانی قوی شد .حارث را از حکومت عزل و حیره را یه منذر سپرد( .اصفهانی )770 :7631 ،هم چنین یه علفت
خشکسالی و قحطی ،قبیله های تهامه یه عراق رو آوردند و از انوشیروان اجازه خواستند که در منطقه جزیره و یمانه سفاکن شفوند و
شاه یا شرایطی یه آنان اجازه اقامت داد( .پروکوپیوس ) 15 :7631 ،روند هجوم و مهاجرت اعراب یه فالت ایران کماکفان تفایعی از
شرایط سیاسی ،اجتماعی یود .پس از خسرو پرویز اوضاع دولت رو یه ضع و سستی نهاد یه طوری که در زمان خلیففه دوم پفس از
درگیری های مرزی و تهاجمات اولیه راه ورود اعراب یه سرزمین ایران تسهیل گردید و آنان در یسفیاری از نقفاط پراکنفده شفدند از
جمله اینان خاندان ایودُل یودند که در یخشی ایالت جبال اسکان یافتند.
چرایی و انگیزه مهاجرت اعراب به شهرهای ایران
عمدهترین علل مهاجرت اعراب طبیعت خشن و شرایط نامناسب آب و هوایی جزیرهالعرب ،مشکالت معیشتی ،نیاز یفه چراگفاه و
سرزمینی مستعد جهت تثمین زندگی قبیلهای تشکیل می داد .از آنجا که یا افزایش جمعیت شبه جزیره عریستان ،قبایفل موجفود
دچار تنگنای شدید یودند ،پس از آن که یا سرزمین مفتوحفه آشفنا شفدند ،تمایفل شفدید یفه مهفاجرت را نشفان دادنفد و در ایتفدا
مهاجرتها یا اجازه خلیفه صورت میگرفت ،از یرخی گزارشات تاریخی معلوم میگردد که خلیفه شخصاً مکان مهفاجرت و محفدوده
زندگی هر تیره یا قبیله را مشخص می کرد و یر آنان نظارت میکرد .شمار اعراب مهاجر یه عراق افزون شد و یسیاریشفان در عفراق
نماندند و یه ایران مهاجرت کردند .یه طوری که در کوفه پنجاه هزار خانه یرای رییعه و مضر و ییست و چهار هزار خانه یرای دیگران
ایجاد شد وکسانی که نامشان در دیوان یصره ثبت یوده ،در زمان امام علی (ع) یه شصت هزار نفر می رسید( .احمفد العلفی:3041 ،
 )62یصره و کوفه نخستین مراکزی یودند که یرخی قبایل عرب در آنجا اسکان یافتند .یه مفرور و یفا پیشفروی مسفلمین در داخفل
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ایران مهاجرت اعراب همچنان ادامه یافت و قبایل متعددی در شهرها و نواحی مختل استقرار و توطن یافتند .البته عفالوه یفر علفل
مذهبی و شخصی و در مواردی حکام عرب یرای یه کنترل درآوردن منطقهای و سرکوب مخالفان و جنگ یا کفار و توسعه فتوحفات،
طوایفی را کوچ می دادند .البته پس از تشکیل خالفت اموی و یعد عباسفی یرخفی از قبایفل عفرب و ففرق کفه یفا آنفان سرسفتیز و
ناسازگاری داشتند یا خود یه مناطق امنتر می گریختند و یا حکومت آنان را تبعید می کردند از جمله میتوان خوارج و علویفان و...
را در نقاط مختل ردیایی نمود .حُلوان ،نهاوند ،دینور ،سیروان ،همدان ،اصفهان ،ری ،قزوین ،کاشان و قم از شهرهای ناحیفه جبفال
یودند که در همان اولین سالهای فتوحات مورد توجه اعراب قرار گرفتند و سپس نفواحی کرمفان و خراسفان یتفدریج مفورد توجفه
شیوخ و یزرگان قبایل عرب قرار گرفت زیرا منطقه کوهستانی جبال یا خُلق و خوی اعراب سازگاری کمتر داشت و آنفان یفه زنفدگی
در ییایان عادت داشتند و نمی توانستند در یک چنین آب و هوایی دوام ییاورند و تعداد کثیریشان در نواحی شرقیتر ساکن شفدند.
( یالذری ) 036 – 031 :3111 ،البته علل زیرینایی یرای مهاجرت اعراب وجود داشت از جمله ،آنها یفه کفوچ نشفینی و الگفوی
استقرار و تحرک یعنی هم کوچ افقی (تحرک منظم در یک منطقه وسیع یه دنبال علوفه) و هم کوچ عمفودی (تحفرک فصفلی گلفه
میان مراتع یلند و پست) در میانشان رواج داشت ( .دانیل ییتسن و فرد پالگ )631 -632: 3113 ،دیگر تثکیفد دیفن اسفالم یفر
هجرت یه سرزمینهای دیگر و تغییر شرایط ذهنی در وهله اول و سپس یهبود شرایط زیستی( سوره نساء ،آیه  -344سوره مزمفل،
آیه  )34و سوم جهادگری مسلمانان تحت تعالیم اسالم و یر پایه دالیل سیاسی و اقتصادی و در ادامه تثکید یر حفظ سفرزمینهفای
متصرفه و اسالمی سازی ،سبب شد که در قرون اولیه هجری مهاجرتها گسترش یاید .گفاهی ،مهفاجرتهفای ففردی یفا انگیزهفای
مختل صورت میگرفت ،موقت و یا دائمی مکانی را یه عنوان محل زندگی خود یرمیگزیدنفد کفه شفامل صفحایه ،تفایعین ،مفردان
سیاسی ،نظامی ،قضات ،مثموران مالیاتی و علمای یا مقاصفد نظفامی ،سیاسفی ،اقتصفادی و تبلیغفی و  ...یودنفد( .اصففهانی،3111 :
 -324 -326قمی )603 - 601-631 - 631-642- 633 :3131،وجود مقبرههای مقدسین اسالمی که اکنفون آنهفا را یفا
نام امامزادهها می شناسند مؤید مهاجرتهای اعراب یه سرزمینها دور و نزدیک مییاشد و یررسی کوتاهی در منایع قدیمی و جدیفد
نشان میدهد تعداد یسیاری مزارهای مقدسین و علمای دینی در شهرهای جبال همانند ،اصفهان ،همفدان ،کاشفان ،ایفالم ،قفزوین،
ری ،ساوه ،یروجرد ،دماوند و ...یه خصوص در قم قرار دارد( .این عنبه )62 - 642 :3121 ،اینها هم میفزان مهفاجرتهفا در دوره
های زمانی مختل را اثبات می کند و هم نفوذ و اثری که آنان داشتند را در منطقه نشان می دهد .یراسفاس منفایع موجفود ییشفتر
مزارهای موجود از آنِ پیروان و رهبران شیعه مییاشند و از طریق آنهایی که نسب مشخص و اثبات شفده دارنفد مفی تفوان درجفه
رشد و گسترش شیعه را در جبال مشخص کرد ( .این حوقل - 343 - 333 :3122 ،مقدسی) 316 - 366 :3123،
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شهرهای مهم ایالت جبال و وجه تسمیه کرج ابودُلف
مناطق مرکزی و غریی ایران که پس از ورود عربهای مسلمان یه سبب کوههای آن «جبال» نامیده شد .این رُسته ،خورههفای جبفال
را ماسبذان و مهرجانقذق و ماه کوفه که همان دینفور اسفت و مفاه یصفره کفه همفان نهاونفد اسفت و همفدان و قفم مفیدانفد ( .ایفن
رُسته )363 ،3124:مَقدسی ،جبال را یه سه خوره و هفت ناحیه یخش کرده است ( .مَقدسی ) 311 -310 :3123 ،مؤلف تفاریخ
قم شهرهای جبال را چنین ذکر کرده است  « :ناحیت قم از جمله یلدان جبل است از اقلیم چهارم و یالد جبل عبارت از همدان است
و ماسبذان که آن سیروان است و مهرجانقذق که آن صیمره است و قم و ماه البصره که آن نهاوند است و ماه الکوفه که دینور اسفت و
قرمیسین واهلل اعلم ( ».قمی ) 62 :3131 ،اصطخری هم حدود این ناحیه را از شهرروز ،حلوان ،صیمره ،شیروان تفا اصففهان و مفرز
فارس و کاشان تا همدان ،قزوین ،سهرورد و آذریایجان نوشته و اضافه می نماید که همهی آن جا کوهستانی و زمینی کفه در آن کفوه
نداشته یاشد کم دیده می شود ( .اصطخری)333 :3623 ،
این حوقل مرزیندی دقیقتری یرای جبال ذکر کرده است« .جبال و اعمال آن مجفاور نفواحی «آذریایجفان و ارمینیفه و اران» اسفت...
سرزمین جبال شامل شهرهایی مشهور است که یزرگترین آنها همدان ،دینور ،اصفهان و قفم اسفت و شفهرهایی کوچفک نیفز ماننفد
قاسان (کاشان) ،نهاوند ،لور ،کرج و یرج ( ».این حوقل )343 -346 :3122 ،یه نوشته ایوالفداء« :کفرج ایودلف شفهری اسفت میفان
همدان و اصفهان و نخستین کسی که یه آن صورت شهر داد ،ایودل قاسم ین عیسی العجلی یود .از یروجرد میفوه یفه آنجفا یرنفد( ».
ایوالفداء)319 :7130 ،
یعقویی نوشته است« :از نهاوند تا شهر کرج دو منزل راه است و کرج همان منزل های ایودل عیسی ین ادریس ین معقل یفن شفیخ
ین عمیر عجلی است .در دوران عجم ،شهر مشهوری نبود و در شمار آیادیهای یزرگ دهستانی از اصفهان یه نام «فائق» می آمد .از
آنجا تا شهر اصفهان شصت فرسخ فاصله است .پس عجلیان در آن فرود میآمدند و دژها و قصرها میسفاختند .چهفار روسفتا یفه آن
اضافه گشت که یکی از آنها «فائقین» گویند .کرج ،جایلق و یرقرود میان چهار کوه واقع است که در آنجا چشمههای جاری ففراوان
است .خراج کرج سه میلیون و چهار صد هزار درهم یود ( ».یعقویی)31 : 7656 ،
یاقوت حموی در مورد شهرهایی که کرج نام داشته اند می نویسد :کرج نام سه جایگاه است:
 -7شهری است میان همدان و اصفهان و این ناحیه را نخستین یار «ایودُل قاسم ین عیسی عجلی» یخشنده شجاع یه صورت شهر
درآورد و در آن اقامت گزید و شاعران یدان روی آوردند و از این رو «یکر» پسر «نطاح» در یرخی از شعرهای عتاب آمیز خویش یفه
ایودُل میگوید  :کرج دنیا نیست و مردم هم قاسم نیستند.
 -2از دهکدههای یه نام ری می یاشد.
 -6شهری است که مرکز آن «روذراور» است .از این ناحیه تا همدان هفت فرسنگ است و ایرانیفان آن را «کفره» نامنفد ( ».یفاقوت
حموی )759 -751 : 7626 ،این حوقل روذراور را یکی از عمال همدان یود که زعفران آنجا فراوان و از نظرخویی در دنیا یی نظیر
یود ،از همدان تا روذراور هفت فرسخ و از روذراور تا نهاوند نیز هفت فرسخ یفود ( .ایفن حوقفل )705 -702 :7633،احتمفال دارد
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این مکان در محل فعلی شهر تویسرکان یوده است .پس نتیجه میگیریم که کرج تا اواخر قرن دوم هجری روسفتایی یفیش نبفود از
طرب هارون الرشید ،یه عنوان تیول یه خاندان ایودل واگذار شد .سپس یه کرج ایودل شهرت یافت و از نیمه اول قرن سوم هجری
یتدریج یه صورت شهر کوچکی درآمد ،یه طوری که جغرافیا نویسان قرن چهارم هجری از آن یه عنوان شهر نفام یفرده اند.کفه چنفد
قرن دوام داشت و از قرن هفتم هجری یه یعد راه انحطاط پیموده و احتماالً در اثر حمالت مغوالن و تیمور یه مرور ویران گشت.
مبدأ و منشأ ابودُلف (عجلیان)
در فاصلهای نه چندان دور از محل سکونت اشعریان قم و در دورانی کم و ییش مقارن یا ایشان کوچ نشین دیگری از مهاجران عفرب
شکل گرفته یود که هر چند شرح حالشان را مانند اشعریان در کتاب مشخصی نمیتوان یافت و یایفد آن را یفه طفور پراکنفده و یفه
اجمال از نوشتههای مختل یه دست آورد ،تاریخ تقریبی مهاجرت ایودل یه ایالت جبال یفه اوایفل قفرن دوم هجفری مفی رسفد( .
یالذری )615: 7661،این حزم حرفهی ادریس این معقل را عطاری میداند( .این حزم )676 :7932/7617 ،این فقیه همدانی
یه نقل از کلبی چگونگی اسکان خاندان ایودُل را چنین معرفی می کند «:نیای ایودُل قاسم ین عیسی ین ادریس ین معقل عَجلی،
عطر آزما یود و گوسفندان داد و ستد میکرد .تا آن که همراه یا شماری از خانواده خود یه کوهستان آمده و در یکی از دهکدههفایی
که نام آن را یه عریی «مس» نوشته اند ،فرود آمدند ثروتی یافتند و امالکی یه چنگ آوردند .ادریس ین معقل یه مفردی از یازرگانفان
که مالی نزد او داشت ،تاخت آورد ،او را خفه کرد و مالش را گرفت .پس ادریس را یه کوفه یردند و در آنجا یه زمان حکمرانی یوس
ین عمر ثقفی (723-720هف  .ق) یر عراق در زمان هشام ین عبدالملک (705تا725هفف  .ق) زنفدانی کردنفد .آنگفاه عیسفی یفن
ادریس در کرج فرود آمد و یر آن چیره گشت و دژ آنجا را یساخت و سپس کار و یار ایودُل گرفت ،و در نزد حکومت جایگاه یفزرگ
یافت ،پس از آن دژ را یزرگ کرد و یرآن افزود و آنجا را کرج نامید که کرج ایودُل گفتند» (اینفقیفه همفدانی )237 : 7931،ایفن
رُسته اصفهانی در خصوص مبدم و منشث عجلیان چنین آورده «خانفدان ایودُلف از عبادیفان حیفره یودنفد کفه در آن شفهر یفه کفار
حسایگری اشتغال داشتند .جدّی از آنان روی کار آمد یه او ادریس می گفتند و این ادریس ثروتمند شد اما نتوانسفت عقایفد دینفی
خود را در کوفه آشکار کند ،لذا خانهای در یصره خرید سپس آن را رها کرد یه سوی منطقه جبال رفت و خاندان ایودُل از نسفل او
هستند» (این رُسته)231 :7610 ،
نخستین فرمانروا از خاندان عجلیان کرجی
یرخی منایع عیسی را فرزند و یرخی یرادر ادریس ین معقل ذکر کردهاند( .این فقیفه -237 ،اخبارالدولفه العباسفیه)255 :7917 ،
روایات متعددی دریاره زندانی شدن و علل آن در منایع آمده است یه قول یلعمی ،عیسی عامل خالدین عبداهلل قسری یود که پس از
آن که یوس ین عمر یه قدرت رسید .خالد و عمال او را یه دلیل نپرداختن خراج یه زندان انداخت( .یلعمی )7001 :7633 ،ولفی
اینخلدون وی را از داعیان عباسی دانسته که یه همراه ایومسلم روانه زندان شد (اینخلدون )726 :7636 ،یرخی ذکر کرده اند که
ایومسلم خراسانی در خانه عیسی متولد شده و در خانواده وی رشفد نمفود و همفراه وی زنفدانی گردیفد (یلعمفی)7001 :7633 ،
عیسی و فرزندانش در نواحی اصفهان راهزنی میکردند و پس از تویه در زمان مهدی عباسفی(735-751هفف  .ق) در کفرج سفاکن
شدند سپس قاسم ین عیسی ملقب یه ایودُل آن را یه شهری آیفاد تبفدیل نمفود یفه طفوری خانفدانش یفه کرجفی معفروب شفدند.
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(سمعانی )33 :7300 ،پس وی نخستین فرمانروا از خاندان عجلیان کرجی یود که توسفط هفارون الرشفید یفه حکومفت فارسفی و
جبال رسید (مرزیانی ) 663 :7912/7302،و یه گسترش و افزایش ساختمان ها و افزایش و دژ و یاروهای آن شهر همت گمفارد،
چندان که آنجا را یه نام او کرج ایودُل خواندند .و از سرهنگان مثمون عباسی ،ادیبی یخشنده ،پهلوانی شاعر ،تشفیع گرایفی نامفدار،
جنگجو و موسیقیدان یود.
سیاست ابودلف قاسم بن عیسی در قبال تحوالت منطقه
وی یا فرمان هارون یه حکومت فارس و جبال رسید .در نزاع میان امین و مثمون چون در آغاز از سرداران امفین محسفوب مفیشفد
نخست جانب امین را گرفت .زمانی که علی ین عیسی ین ماهان فرمانده سپاه امین از جانفب وی والیفت جبفال و حکومفت نفواحی
همدان ،نهاوند ،قم و اصفهان را یافت ،ایودُل قاسم که یا او سایقه دوستی دیرینه نیز داشت و یه سبب مجاورت قلمروش یا حکومفت
وی ،و هم یه امر خلیفه ،یا افراد تحت امرش یه لشکر امین پیوست و فرمانده جناح راست لشکری که تحت فرمان علی ین عیسی یه
جنگ سپاه طاهرین حسین سردار مثمون رفت (جمادی الثانی  591هف  .ق) در پی کشته علی یفن عیسفی و شکسفت سفپاه امفین،
ایودُل یه همدان رفت و هرچند طاهر کوشید تا او را یه ییعت مامون جلب کند وی خودداری ورزید و یه این یهانفه کفه نمفیتوانفد
ییعت امین را فسخ نماید خود را از اختالب دو یرادر کنار کشید و ظاهرا گوشهنشینی اختیارکرد و یه کرج رفت .یعد از غلبه طفاهر و
قتل امین ،در زمان خالفت مثمون هنگامی که وی در ری یود (452هف  .ق) ایودُل را یه خدمت خواند یا وجود ترس از مثمون و یفه
رغم آنچه مخالفان وی انتظار داشتند تواناییش در شعر سبب شد مورد اکرام خلیفه قرارگرففت .حکومفت آن نفواحی را هفم یفه وی
یخشید( .این اثیر521 : 5991/5241،؛ )459همچنین در پیکار خرمیان و دیلمیان یا دستگاه خالفت یرضد آنان یه نففع عباسفیان
شرکت نمود و در اشعارش یه آن مباهات نموده است .مناسبات وی یا طاهریان خراسان یسیار عالی و دوستانه یود اما یفا دیلمیفان و
خرمیان همواره خصمانه یود .جنبه شاعری و ادب پیشگی ایودُل در کتابهای ادیفی یازتفایی گسفترده یافتفه و از وی آثفاری ثبفت
گردیده است( .این ندیم )797 :7659 ،اوج پیشرفت این خاندان و شاید هم نام و آوازه کرج که یه قول یاقوت مرکز اسفتانی شفده
یود (یاقوت حموی ) 257 :7626 ،در زمان ایودُل یود .عالوه یر آن که امالکی وسیع کسب نمود و یفرای خفود دسفتگاهی شفبیه
دریار شاهان فراهم ساخته یود ،در دریار مثمون و سپس دریار معتصم شثن و مقامی یافت و در یغداد هم یرای خفود دم و دسفتگاهی
داشت آن چنان که در شعری خود را کسروی روش خوانده از آن رو که همچون کسری تایستان ها را در جبال و زمسفتانهفا را در
عراق می گذرانده (مسعودی )713 : 7610،و یه جهت آن که دستی گشاده و شاعر پسند داشته قرارگاه او در کفرج محفل رففت و
آمد شاعران ستایشگر شده یود و یه نوشته ایوالفرج اصفهانی یکی از آنها یه نام علی ین جبله تا آن حد در ستایش او پفیش رفتفه و
او را یر همه اعراب یرتر داده یود که مثمون را آن چنان یه خشم آورده یوده که یه قول صاحب االغانی زیانش را از قفایش یفدرآورد (
ایونعیم اصفهانی)271 : 7611،
ایودُل در دوران معتصم در سپاهی که یه فرماندهی افشین سردار یزرگ معتصم یه جنگ یایفک رفتفه یفود شفرکت داشفت .در
االغانی آمده که ایودُل یر افشین نافرمان شده یود و افشین هم کسی را فرستاده یود تا او را گرفتفه نفزد او یبرنفد تفا او را یفه کیففر
یرساند و چون خبر یه معتصم رسید از احمد ین ایی داود قاضی دریار خود خواسفت تفا حیلفهای اندیشفد و ایودُلف را از آن مهلکفه
یرهاند و او هم توانست ایودُل را نجات دهد (همان )676 ،در همین راستا طبری نقل می کند قاضی ایوداود یفا همدسفتی ایودُلف
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توانست یرای معتصم که خود دل خوشی از نام و آوازهیی که افشین پس از پیروزی یر یایک که ییش از ییسفت سفال سفپاهیانش را
درهم شکسته یود ،کسب نمود ،نداشت ،دست آویزهایی ساختند تا معتصم توانست یه استناد آنها افشین را یه وسیله همان قاضفی
و دیگر توطئهگران ارائه میکنند و اعدام نماید( .طبری )7671- 7605 :7615 ،عالوه یر این چندین یار دشمنانش توانسفتند یفا
دسیسه چینی خلیفه را یر علیه او یر انگیزانند ،وساطت طاهرین حسین مانع از مصادره اموالش گردید و سرانجام معتصم او را حاکم
دمشق نمود یه طوری که یرخی نام او را جزو امرای دمشق آورده اند( .صفدی )769 :7916/7302 ،مسعودی سفال مفرگ وی را
223هف  .ق نوشته و ادامه میدهد« ایودل قاسم ینعیسی عجلی سرور و ساالر عشیره عجل و رییعفه کفه شفاعری توانفا و پهلفوانی
دلیر و نغمهگری ماهر درگذشت»( مسعودی)315 :7610،
حاکمان بعد از ابودلف
یعد از ایودُل ( 442هف  .ق) پسرش عبدالعزیز ین قاسم یه حکمرانی جبال رسید وی همدان را یا وجود تسلط اکفراد در آن نیفز یفه
قلمروش افزود و یه رغم آنکه نواحی اصفهان و جبال غالباً از جانب خلیفه یه امرای ترک مانند وصی و موسی ین یُغا سفپرده مفی-
شد توانست قدرت و موقعیت خاندان خود را حفظ کند و حتی وقتی وصی ریاست والیت جبال را از جانب خلیفه دریافت نمود یفه
عبدالعزیز خلعت والیت جبال و نیایت خویش را داد .در اصفهان عبدالعزیز و یرادرش احمد اینیه و قصور یا شکوه ساختند که مدت-
ها یعد از آنها یر جای یودند .عبدالعزیز هرچند در مقایل سپاه موسی ین یغا یه فرماندهی مفلح غالم خلیففه کفه یفه تسفخیر جبفال
اعزام شده یود شکست خورد ( 411هف  .ق) و مادرش یه اتفاق جمعی از افرادش در کرج یفه اسفارت درآمدنفد و اصففهان را هفم از
دست داد ،ولی توانست حکومت کرج و ایغارین را حفظ کند ( .طبری)434-131 :5131 ،
یا مرگ عبدالعزیز در سال  412هف  .ق ،خلیفه پسرش دُل که در سالهای پایانی حیات پفدرش مفثمور جمفعآوری خفراج جنفدی
شاپور ،تستر و اهواز یود را حکمرانی جبال داد .وی در دوره کوتاه حکومفت خفویش جهفت تثبیفت و اسفتحکام حکومفت در جبفال
موفقیتهایی کسب نمود .دُل در سال 421هف  .ق در پی سوء قصدی در اصفهان جان سپرد ( .همان)195 ،
دُل یرخالب پدرش نه تنها تمایلی یه تشیع نداشت یلکه یه دشمنی و مخالفت یا آن میپرداخت .مسعودی مینویسفد « عیسفی
ین ایی دُل نقل میکرد که یرادرش دل که پدرش کنیه از نام او گرفته یود ،وهن علی ینایی طالب میگفت و شفیعه او را تحقیفر
میکرد و آنها ینادانی منسوب می داشت ،یک روز که در مجلس پدر خود نشسته یود پدرش حضور نداشت میگفت :پنداشتهاند که
هر کس عیب علی گوید زنازا ده است...ایودُل  ...گفت سخن دُل را شنیدم حدیث دروغ نیست و چیفزی کفه در ایفن معنفی آمفده
خالب ندارد(»....مسعودی)231 ،5134 ،
احمد ین عبدالعزیز پس از قتل یرادرش توسط طرفدارانش یه امارت رسید فرماندهی یخشی از سپاه صففاری را یفر عهفده داشفت
همانند عمرو لیث سعی در رضایت خلیفه را داشت از جانب عمرو لیفث و یفا موافقفت خلیففه یفه حکومفت اصففهان رسفید( .تفاریخ
سیستان )424 :5152 ،پس از عصیان عمرولی ث نسبت یه دستگاه خالفت و دیگر مشکالت ،خلیفه عهد و منشور کرمان و پارس را
یرای احمد ینعبدالعزیز ارسال نمود ( .همان )424-419 ،در نتیجه احمد یرعلیه عمرو لیث طغیان نمود و طی جنگی سخت سفپاه
صفاری را در هم شکست تعداد زیادی را اسیر و غنائم زیادی را کسب نمود و یه معتمد و معتضد خفدمت کفرد و در مثموریفتهفای
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دیگری علیه مخالفان عباسی را از جمله در سال 422هف  .ق یا یکتمِر و در سال 439هف  .ق یا رافع ین هرثمه یفه نبفرد پرداخفت و
توانست نه تنها یر رمی یلکه در جریان تعقیب فراریان تلفات یه آنان وارد سازد(.مسعودی )219-213 ،5134 ،از دیگر وقفایع مهفم
دوره امارت احمد پناه دادن یه سادات رضوی یود در این ایام ایوجعفر موسی ین محمد (112هف  .ق) از کوفه یفه قفم هجفرت نمفود
اقوام عرب آنجا اجازه سکونت یه وی را ندادند ،یه نزد احمد ین عبدالعزیز که در کاشان یود رفت که مورد استقبال قرار گرففت و یفه
وی خلعت و مقرری سالیانه اعطا نمود ( .قمی)451-452: 5111 ،
یا مرگ احمد در سال  494هف  .ق (مسعودی )219 ،5134 ،اختالب میان یرادرانش عمر و یکر یاال گرفت در چنفین شفرایطی
خلیفه معتضد از صدور منشور والیت امتناع نمود .سرانجام در سال 495هف  .ق « معتضد یه سبب حوادثی که رخ داده یود و قضفیه
محمد ین زید علوی حسینی فرمانروای طبرستان از آن جمله یود ،یه دیار جبل رفت و پسر خفود علفی مکتففی را یفه حکومفت ری
گماشت و در آنجا اقامت داد .قزوین ،زنجان ،ایهر ،قم و همدان را نیز یه او سپرد ،حکومت اصفهان و کرج ایودُل را نیز یفه عمفر یفن
عبدالعزیز داد(».همان ) 224 ،جندی یعد عمرین عبدالعزیز از خلیفه نافرمانی کرد و خلیفه یرادرش یکر را فرمان حکومت داد دیفری
نپایید( 191هف  .ق) مجدداً یه اطاعت خلیفه درآمد آنگاه یه همراه فرزندان و نزدیکانش از اصفهان یه یغفداد رففت و مفورد اسفتقبال
خلیفه قرار گرفت( .طبری ) 29 ،5131 ،یا این حال اختالب دو یرادر کماکان ادامه داشت یه طوری که ایفن یفار یکفر علیفه خلیففه
عصیان کرد .وصی موشگیر از جانب خلیفه مثمور سرکوب او گردید چون تاب مقاومت در یرایر سپاه عباسی را نداشت یفه اصففهان
گریخت آنگاه در سال 192هف  .ق یه محمد ین زید علوی حاکم طبرستان پناه یرد و سال یعد یر اثر ییماری درگذشفت( .ایفن اثیفر،
 )91 ، 5991/5241هرچند یرخی منایع نوشته اند که یَکر توسط محمد ین زید مسموم گردید( .این اسفندیاری)411 :5141 ،
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آخرین شخصیت از خاندان ایودُل  ،حارث ین عبدالعزیز مشهور یه ایولیلی یود که در سال 492هف  .ق شورش نمفود کفه توسفط
یرادرش عمر سرکوب و در قلعه زز زندانی گردید .پس از چندی توانست از زندان فرار کند و یعد از مرگ یرادرش یا کمک یارانش یه
جای وی نشست این یار هم علیه خلیفه عصیان نمود که سرانجام در جریان درگیری یه سپاه خلیفه یه طور اتفاقی از اسب خفویش
در غلطید و ینا یه روایتی در سال 491هف  .ق « یه شمشیر خود کشته شده است» و عیسی نوشرس سر او را یرای خلیفه یفه یغفداد
فرستاد( .مسعودی )212-211 ،5134 ،در هر حال خاندان یا نفوذ ایودُل در طول حکومتهفای طاهریفان ،صففاریان و سفامانیان
کماکان یه حیات خود ادامه داد و تا سال 144هف  .ق که مرداویج اصفهان تصرب نمود هنوز امارت این شهر را در اختیار داشتند.
نتیجه گیری
در تاریخ ایران یرخی از قبایل عرب همیشه در صدد رهایی از سرزمین خشک و خش جزیره العرب یودند و پس از ظهور اسفالم
و پیروزی نظامی اعراب مسلمان یر ایران سیر مهاجرت اعراب یه صورت جمعی و فردی در اقصا نقاط ایران جفاری شفد .یسفیاری از
آنان پس از اسکان یه موفقیتهای یسیار یاالیی دست یافتند ،از جمله آنها خاندان نه چندان یزرگ ایودُل یودند که یفه مفدت 31
سال ( 454 – 491هف  .ق) در یخشی از جبال ،البته یا تبعیت از سیاستهای عباسیان قدرت منطقهای خفود را تثبیفت نمودنفد .از
این خاندان عرب تبار شش نفر یه حکومت رسیدند که گاهی حوزه قدرت آنان یه خارج از ایالت جبال هم میرسید و در یسفیاری از
تحوالت سیاسی ،اجتماعی منطقه یه پیشبرد اهدافشان نائل گردیدند .در عفین پیفروی از خلففای عباسفی تفا حفدودی از اسفتقالل
یرخودار یودند .حوزه قلمرو ایودُل مکانی امن یرای شاعران ،ادیبان ،علویان و شیعیان محسوب میشد .سایقه رایطه آنان یا عباسفیان
یه دوره ینی امیه یرمیگردد که مَ عقل ین ادریس در قصد شورش یه نفع عباسیان ناکام ماند ،یه جبال هجرت نمود و یا وجود شرایط
نه چندان مساعد اولیه آنان یه مرور توانستند جایگاه خود را تثبیت کنند و پس از چندی یه عنوان نیرویی قایل قبول و مطرح مورد
توجه هارون الرشید قرار گرفتند و حکومت فارس و جبال را کسب نمودند .یا یرقراری امنیت راهها و سفرکوب راهزنفان در معفادالت
سیاسی ،نظامی یه ایفای نقش پرداختند .در نزاع امین و مثمون یا وجود این که از دست اندرکاران نظامی یودند و پس از شکسفت و
قتل امین توانستند چندی یعد یا مثمون همراه شوند و یه عنوان حامی عباسیان در چالشهای عمده از جمله در سفرکوب یایفک یفا
افشین همکاری نمودند و در حمله یه دیلم پیروزیهایی یدست آوردند .ایودُل در عمران و آیادی و یرقراری امنیت در منطقه جبال
یه عنوان پل ارتباطی شرق و غرب موفق یودند همچنین یه توسعه شهرسازی و ایجاد یناهای عظیم در شفهرهای مختلف از جملفه
اصفهان اقدام کردند و کرج ایودُل را از دهی کوچک یه شهری معروب و مطرح تبدیل کردند .همچنفین یفه طرففداری شفجاعانه از
تشیع اشتهار داشت یه طوری که حتی فرزندش را یه جهت مخالفت یا او از خود راند در ایام فرمانروایی این خاندان از سادات علوی
حمایت می کردند آنان زمینه گسترش تشیع در جبال را فراهم نمودند .یا توجه یه این که یرخی از اعضای خاندان ایودُل در شعر و
ادب دستی داشتند موفق یه یه جذب شعراء و خطبای معروفی شدند و در توسعه فرهنگی یفه ایففای نقفش پرداختنفد .یفه هرحفال
خاندان ایودُل و طوای وایستهاش مدتها توانستند یا حفظ قومیت و زیان عریی خود در این ناحیه دوام آوردند و سرانجام هماننفد
کوچ نشینهای سایر مناطق ایران در مردم ایران تحلیل رفتند ،خودشان ایرانی و زیانشان فارسی گردید .یا وجفود اهتمفام آنفان یفه
زیان و ادب عریی در نهایت در فرهنگ ایرانی هضم شدند.
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منابع و مآخذ
 -1قرآن
 -2این اثیر ،عزالدین علی ،7915/7305 ،الکامل فی التاریخ ،دارصادر ،ییروت.
 -6این حزم ،7932/7612 ،جمهرةانساب ،چاپ عبدالسالم محمد هارون ،قاهره.
 -3این حوقل ،ایوالقاسم النصیبی ،7633 ،سفرنامه این حوقل ،ایران در«صورة االرض» ،ترجمه و توضیح جعفرشعار ،امیرکبیر ،تهران.
 -5این خلدون ،العبر ،7636 ،ترجمه ی عبدالمحمد آیتی ،موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران.
 -3این رُسته ،احمد ین عمر ،7610 ،االعالق النفیسه ،ترجمه و تعلیق حسین قره چانلو ،امیرکبیر ،تهران.
 -1این اسفندیار ،محمد ین حسن ،7633 ،تاریخ طبرستان ،تصحیح عباس اقبال ،پدیده خاور ،تهران.
 -1این عنبه ،جمال الدین احمد ، 3121 ،الفصول الفخریه ،یه کوشش سیدجمال الدین محمد محدث ارموی ،علمی فرهنگی ،تهران.
 -9این فقیه همدانی ،ایویکر احمد ین ایراهیم ،7931 ،مختصر کتاب البلدان ،چاپ دخویه ،لیدن.
 -70این ندیم ،محمد ین اسحاق ،7659 ،الفهرست ،ترجمه ی رضا تجدد ،طهوری ،تهران.
 -77ایو الفداء ،عماالدین اسماعیل ،7130،تقویم البلدان ،المحرومه یدارا الطباعه السلطانیه ،پاریس.
 -72ایوالفرج اصفهانی ،علی ین حسین ،7301 ،کتاب االغانی ،تحقیق عبداهلل علی مهنا ،دارالفکر ،ییروت.
 -31ایونعیم اصفهانی ،این عبداهلل حافظ  ،3111،ذکر اخبار اصفهان ،نوراهلل کسایی ،سروش ،تهران.
 -30احمد العلی ،صالح ،3041 ،امتداد العرب فی صدراالسالم ،مؤسسه الرسالة ،ییروت.
 -75اصطخری ،ایواسحاق ایراهیم ین محمد الفارسی 7937 ،م ،المسالک و الممالک ،الهیئة العامه القصور الثقافه ،مصر.
 -73اصفهانی ،حمزه ین حسن ، 7631 ،تاریخ پیامبران و شاهان (تاریخ سنی ملوک االرض و االنبیاء) ،جعفر شعار ،امیرکبیر ،تهران.
 -31یالذری ،احمد ین یحیی ،3111 ،فتوح البلدان ،ج ،6ترجمه ی محمد توکل ،نشر نقره ،تهران.
 -71یلعمی ،ایوعلی محمد ، 7633 ،تاریخ یلعمی ،یه تصصحیح یهار(ملک الشعراء) یه کوشش محمد پروین گنایادی ،ینگاه ترجمه و نشر کتاب،
تهران.
 -79یلعمی ،ایو علی محمد  ،7633 ،تاریخنامه طبری ،چ محمد روشن ،تهران.
 -20یویل .جی .آ ،7631 ،تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی ،ترجمه ی حسن انوشه ،ج ،6قسمت اول ،امیرکبیر ،تهران.
 -63ییتسن ،دانیل و فرد پالگ ،3113 ،انسان شناسی فرهنگی ،ترجمه ی محسن ثالثی ،علمی ،تهران.
 -22پروکوپیوس ، 7631 ،جنگ های ایران و روم ،ترجمه ی ایوالقاسم پاینده ،ینگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.
 -26ثعالبی نیشایوری ،عبدالملک ین محمد ین اسماعیل ، 7631 ،تاریخ ثعالبی(غرر اخبار و ملفوک الففرس و سفیرهم) ،ترجمفه و مقدمفه ی
زنتبرگ و دیپاچه ی مجتبی مینوی ،پیشگفتار و ترجمه ی محمد فضائلی ،نشر نقره ،تهران.
 -23جواد علی ،7631 ،تاریخ مفصل عرب قبل از اسالم ،ترجمه ی محمد حسین روحانی ،ج ،7کتاب سرای ،یایل.
 -25سامی ،علی ،7635 ،تقش ایران در فرهنگ اسالمی ،نوید ،شیراز.
 -23سمعانی ،عبدالکریم ین محمد ،7910/7300 ،االنساب  ،ج ،77حیدرآیاد دکن.
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 -21صفدی ،خلیل ین ایبک ،7916/7306 ،امراء دمشق فی االسالم ،چاپ صالح الدین منجد ،ییروت.
 -21طبری ،محمد ین جریر ،7615 ،تاریخ طبری ،ترجمه ی ایوالقاسم پاینده ،اساطیر ،تهران.
 -66قمی ،حسن ین محمد ،3131 ،تاریخ قم ،ترجمه ی حسن ین علی ین حسن عبدالملک قمی ،یه تحقیق سید جالل الدین تهرانی ،چفاپ
مطبعه مجلس ،تهران.
 -60کسروی ،احمد ،7655 ،شهریاران گمنام ،امیرکبیر ،تهران.
 -67کریستن تن ،آرتور ،7631 ،ایران در زمان ساسانیان ،ترجمه ی رشید یاسمی ،امیرکبیر ،تهران.
 -62مرزیانی ،محمد ین عمران ،7912/7302،معجم الشعراء ،چ  ،کونکو ،ییروت.
 -66مسعودی ،علی ین حسین ،7613 ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ترجمه ی ایو القاسم پاینده ،انتشارات علمى و فرهنگى ،تهران.
 -63مقدسی ،ایوعبداهلل محمد ین احمد ،7637 ،احسن التقاسیم ،ترجمه علینقی منزوی ،شرکت مؤلفان و مترجمان ایران ،تهران.
 -63مؤل مجهول ، 7917 ،اخبارالدوله العباسیه و فی اخبار العباس و ولده ،چاپ عبدالعزیز دوری و عبدالجبار مطلبی ،ییروت.
 -65مؤل مجهول ،7633 ،تاریخ سیستان ،یه تصحیح محمد تقی یهار ،انتشارات پدیده ،تهران.
 -63یاقوت حموی ،شهاب الدین ایو عبداهلل ،7626 ،معجم البلدان ،مصر.
 -61یعقویی ،احمد ین ایی یعقوب ( این واضح یعقویی) ،7653،البلدان ،ترجمه محمد ایراهیم آیتی ،ینگاه ترجمه و نشرکتاب ،تهران.
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