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 حاضرةعنوان الم

 الجغرافية التاريخية لألنبار
ان التقسيمات االدارية الفارسية القديمة لمنطقة االنبار تضعها ضمن طساسيج كورة  

استان العالي, الذي يشمل االنبار وطسوج قطربل, وبادوريا, ومسكن  ويضم طسوج االنبار 
وضيقة  بل ان خمسة رساتيق فقط وهذا التقسيم االداري لألنبار يعتبر مساحته محدودة 

االنبار تشمل مناطق اوسع من جهاتها المختلفة, فتمتد الى الغرب والشمال لتصل بتخوم 
الشام والجزيرة كما تمتد شرقًا الى المنطقة التي انشئت فيها بغداد فيما بعد, اما في الجنوب 

ية فيبدو ان تأثير االنبار كان يصل الى أليس التي تعد اول ارض العراق من جهة الباد
 وأليس كانت تعرف بأنها قرية من قرى االنبار

ويذكر ياقوت االنبار مدينة على نهر الفرات غرب بغداد وكانت الفرس تسميها  
فيروز سابور طولها تسع وستون درجة ونصف وعرضها اثنتان وثالثون درجة وثلثان, وقال 

حنطة والشعير والقت ابو القاسم االنبار حد بابل سميت به ألنه كان يجمع بها انابير ال
والتبن, وكانت االكاسره ترزق اصحابها منها وكان يقال لها االهراء, فلما دخلتها العرب 

 عربتها فقالت االنبار  .
 

 الموقع
االنبار مدينة عراقية قديمة تقع اطاللها على ضفة نهر الفرات اليسرى على بعد  

ية, وتبعد حوالي ثمانية كيلومتر حوالي ستة كيلو متر الى الجنوب من صدر جدول الصقالو 
م( وقيل 081-013الى الشمال من مدينة الفلوجة, ويقال بناها سابور الثاني الساساني )

م( وكانت تدعى فيروز شاه وجاء في كتاب )نزهة القلوب( لمؤلفه 171-141سابور االول )



ايانيان وقد ه "ان مؤسس االنبار هو الملك مهراب ق743حمد اهلل القزويني المتوفي سنة 
جعلها معتقاًل ألسرى اليهود الذين سباهم بختنصر لذلك سميت االنبار, ثم جدد بناءها 
سابور الثاني وقد كان لألنبار مكانتها في زمن العرب اذ اتخذها الخليفة العباسي االول ابو 

ه عاصمة مملكته وشيد فيها القصور له ولحاشيته وسكن فيها وقد 101عبداهلل السفاح 
ي ودفن في القصر الذي شيده فيها, ويذكر ان ابا جعفر المنصور اخو السفاح اخذ توف

البيعة فيها وسكنها ردحًا من الزمن ثم انتقل منها الى العاصمة الجديدة بغداد, ومن خالل 
 . (i)ما ذكر في كتاب نزهة المشتاق ان مدينة االنبار تسبق عهد سابور 
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