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واألعياد واملناسباث ووسائل الرتفيه يف مدينت  والتقاليد العاداث
 نهايت العصر العباسي أألول حىت اإلسالميمن الفتح  ةهرا

 زىير عبد زيد شمخي .م.م
 تربية النجف أألشرف

Journalofstudies2019@gmail.com 
                    : الممخص

ىراة دكر ميـ  أقاليـ المشرؽ أألسالمي ,ظير لمدينة منذ تكجو الفتكحات العربية أالسالمية نحك      
,ككبير في المنطقة بسبب مكقعيا الجغرافي ,المميز كسكنت بعض القبائؿ في محيطيا ,مما مكنيا مف 
التحكـ بالطرؽ المؤدية الى اقاليـ المشرؽ أالسالمي ,ككاف ليذه المدينة أيضا الدكر الكبير مف حيث 

انت مدينة ىراة نبراسا مضيئا كالتأسيس,كالتسمية ,كلما فييا مف ميزات حيث ك المكقع كالمساحة ,
لممشرؽ أالسالمي ,ككاف ليا دكر كبير  كأيجابي كفعاؿ مع الدكلة العربية أالسالمية ,حيث شيدت 
المدينة ,تطكر كبير مف جميع الجكانب أالجتماعية كأالقتصادية,فكاف لمجانب االجتماعي الدكر الكبير 

,محط جعميالي الشرقي مف االمبرطكارية الساسانية ؾ كقكع المدينة في الجزء الشمالليذه المدينة ككذا
 .  أنظار الجكار كدفعيـ بصكرة دائمة لمسيطرة عمى المدينة

  .            (,األعياد, التسمية,خارطة العاداتالتسمية,الحكم أإلسالمي,: )الكممات المفتاحية
Customs, traditions, holidays, occasions and entertainment in the city of 

Harrat from the Islamic conquest until The end of the first Abbasid era 

Lect. Zuhair Abed Zaid Shamkhi 

Al-Najaf Al-Ashraf Education 

Abstract: 

Since the Arab and Islamic conquests headed towards the regions of the 

Islamic East, the city of Herat has played an important and significant role in 

the region because of its distinctive geographical location, and some tribes 

inhabited its surroundings, which enabled them to control the roads leading to 

the regions of the Islamic East. This city also had a great role in terms of 

location and area And the establishment, and the naming, and because of its 

features, as the city of Herat was a shining beacon of the Islamic East, and it 

had a great, positive and effective role with the Arab Islamic state, where the 

city witnessed a great development in all social and economic aspects. In the 

northeastern part of the Sassanid Empire, he caught the eye of the neighbors 

and pushed them permanently to control the city. 

Keywords:( label, Islamic rule, customs, holidays, entertainment, map).. 
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 المقدمة: 
الة كالسالـ عمى الحمدهلل رب العالميف حمدأ يكافي كيكافىء نعمو , كالص          

خير خمقو كخاتـ أنبيأئو كرسمو محمد أألميف صمى اهلل عميو كالو كسمـ كصحبو 
 الطاىريف.

حيث تنتمي ىذه الدراسة الى مجمكعة الدراسات ألتأريخية حكؿ دراسة الجانب 
كخاصة مدينة   أألجتماعي  في حقؿ التاريخ العربي أألسالمي لمدف المشرؽ أالسالمي

ىراة في العصكر أألسالمية أألكلى ,كدراسة المنابع أالكلى لمحضارة,حيث يعد الجانب 
أالجتماعي حمقة ميمة,في التاريخ أالسالمي في عصكرة أالكلى ,فكاف ليذا الجانب منذ 
القدـ يحتؿ مكانة ميمة في حياة المجتمعات البشرية ,كمدينة ىراة كانت أحدل أرباع 

اف,كنقطة التحكؿ في طبيعة الحياة السياسية ,كاالجتماعية, كاالقتصادية في أقميـ خرس
 ظؿ الحكـ العربي أالسالمي.

حيث شمؿ  البحث  عمى ثالث مباحث تناكؿ المبحث أالكؿ التسمية كالمكقع كالحدكد 
كتاريخ تأسيسيا,بينما تناكؿ المبحث الثاني ىراة تحت الحكـ أالسالمي لمدينة ىراة 

ىراة في :ثالثا.ىراة في العصر أالمكمثانيا::ىراة في العصر الراشدم. أوالفيو كتناكلنا 
كاألعياد  كالتقاليد العاداتالعصر العباسي أالكؿ حتى نيايتو, أما المبحث الثالث تناكؿ 

 : ثانياكالتقاليد. العاداتأ:أوألة كتضمف :كالمناسبات ككسائؿ الترفيو في مدينة ىرا
:كسائؿ الترفيو ,كبعد ىذه المباحث خاتمة كخريطة لمدينة ىراة ثالثاأالعياد كالمناسبات, 

 ,ثـ قائمة ىكامش كأخيرا قائمة مصادر كالمراجع.
الكامؿ ـ(2131ىػ/636) ت ,أبف أألثير كلقد أستعنت ببعض المصادر أألصمية أبرزىا

لعباد ,أثار البالد كأخبار اـ(2183ىػػػ/681) ,زكريا بف محمد في التاريخ ,كالقزكيني 
كغيرىا مف المصادر,ككذلؾ أستعنت ببعض المراجع مف أبرزىا ,أحمد أميف ,ضحى 

 عمى مبسطبشكؿ  ستعنت,  كذلؾ أاريخيا أثارىا أألسالـ,كخميؿ اهلل خميمي ,ىراة ت
البحث المنشكر في مجمة دراسات تربكية العدد  التسمية كالمكقع كالفتح االسالمي مف 

)النظاـ أألجتماعي مف البحث المكسكـ  1627كالثالثكف كانكف الثاني عاـ  السابع
لمباحث  حتى نياية العصر العباسي أألكؿ  كالفكرم لممجتمع في مدينة ىراة مف الفتح 
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كغيرىا مف المراجع المثبت في قائمة  ( مي زبكف / كمية التربكيةالمفتكحة)ـ د ميدم ع
 المصادر كالمراجع.

 المبحث أألكؿ
 التسمية كالمكقع كالحدكد

 أوال:التسمية:
ىراة بفتح الياء كالراء الميممة كىي مدينة  (2)كردت في كتاب اليند القدسي

 كىذة باسـ )ىرام كة( (1)(جميمة كعظيمة مف خرساف.ككرد ذكرىا في) كتاب الفيدا
 .(4)كىي إحدل أرباع خرساف (3)األسماء كجدت منقكشة عمى اآلثار الساسانية

أما المصادر المغكية العربية فقد ذكرت الفاظ كاشتقاقات مختمفة لكنيا تتفؽ 
 ييرؤني بالمعنى لككنيا تدؿ عمى اسـ مدينة ىراة ؛كانيا مشتقة مف اصؿ )ىراتي,

كىناؾ مف ذكر اليراء أم الفاسد كىرا (5)ىراء كىريد كميركد ،كيقاؿ ىرا الرجؿ ،كييرا
كبمركر الزمف صارت النسبة الييا باليركم نسبة الى ىراة  ك 6)مف البرد أم اصابو

 (.7)ككذلؾ ىناؾ مف انتسب لمدنيا كنكاحييا
 ثانيا :الموقع والحدود:

يبمغ حيث  (8)تقع ىراة في الجزء الشمالي الشرقي مف االمبرطكرية الساسانية 
(قدـ فكؽ مستكل سطح البحر ,كربع ىراة يقع اليـك شماؿ غرب 3675ارتفاعيا )
كمف الشماؿ (22)كمف الغرب بكشنج (26)كيحدىا مف الشرؽ بالد الغكر (9)أفغانستاف 
مساحتيا كاسعة فيي تمدد (24)كمف الجنكب بالد فرغانة (23)كتركستاف(21)باذغيس 

جغرافية إف مساحتيا تبمغ نصؼ فرسخ في امتدادا شاسعا فقد تحدثت المصادر ال
كعرضيا نحك خمسة عشرا ميال,كطكليا ثالثكف ميؿ (26)أم نصؼ ميؿ في مثمو(25)مثمو
أباد كباب خشؾ  ك بابليا سكر كأربع أبكاب باب زياد كباب فيركز (27)المدف ة,كثير 

 .(28)ككاف حاكميا يدعي )برازاف(
 :المثالثا:تأسيس مدينة ىراه وتاريخيا قبل اإلس
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أف الذم بناىا السكندر ذك القرنيف)الكسندركس بف فيمفكس(حيف (29)يذكر ابف العبرم 
كبعد أف  أستقر االسكندر في المشرؽ أستقر (16)دخؿ البالد فارس ثـ سار نحك الشرؽ 

 .(12)اليكناف خراساف ثـ استكلى أالسكندر عمى معظـ مماليؾ الفرس كقيرىا 
يتاف بخصكص بناء مدينة ىراة تناكؿ في األكلى بأف بناء أساسيا يعكد اكىناؾ رك 

االاف بعض (11)الردشير ,كفي الركاية الثانية أشار الى بناءىا يعكد الى عيد طميكرث
الدراسات الحديثة تذكر آف بناءىا يعكد الى تاريخ قديـ كلكف االسكندر أعاد تجديدة ثـ 

 .(13)تنظيـ المدينة
ة ىراة قبؿ اإلسالـ فقط  أرتبط بالصراع كالحركب بيف الممكؾ الساسانييف أما تاريخ مدين
شرؽ خرساف ,حيث أصبحت ىراة مركزا أداريا كاقتصاديا في منتصؼ  كاألقكاـ الساكنة

ؽ.ـ(حيث 539كاستمرت عمى ىذا الكضع حتى سنة ) (14)القرف السادس قبؿ الميالد 
مركر الزمف ضعؼ كيانيا كأصبحت عرضة يعتبر ىذا النكع مف عيكد القكة كالتكسع ,كب

 .(15)ليجمات القكل المجاكرة مف جية كالقكة الخارجية مف جية ثانية 
ؽ.ـ( أستطاع الينكد الكصكؿ الى ىراة فأصبحت تحت السيطرة اليندية 116في عاـ )

فقامكا عمى نشر الديانة البكذية بيراة كتعددت االتجاىات كالعقائد فكانت تمكج بيا ,
المجكسية كالبكذية كاليندية كعباد الشمس ثـ أصبحت ىراة بعد ضعؼ األسرة المكرية 
,محط أنظار )الساكيكف(ك)اليكة تشي(الككشانية التي استطاعت تككيف أكؿ  أمبرطكرية 

فكقعت ىراة تحت سيطرة أكؿ  تمدد مف حدكد السند شرقا الى حدكد بالد فارس غربا
كقد دخؿ اليكف في حركب طاحنة مع الساسانييف  أنتصر فييا ( 16)األباطرة الككشانييف

ـ(عمى ممؾ اليياطمة*بالقرب مف المرغاب*كقتمو كبنفس الكقت 438-417الساسانييف)
كاف لميياطمة بقايا حكـ ىراة ثـ أصبحكا يحكمكنيا نيابة عف الساسانييف ككانت جيكشيـ 

عده عبداهلل بف عامر حينما قد تقابمت مع جيش األحنؼ بف قيس*عند فتح ىراة كمف ب
 (.16)ظيرت شمس اإلسالـ بافؽ ىراة
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  لمبحث الثانيا                               
 تاريخ مدينة ىراه من الفتح اإلسالمي إلى نياية العصر العباسي األول            

 ه(:04-ه11أوال:ىراه في العصر الراشدي )
ـ(كالبد اف نشير الى اف 614/-ق11خراساف سنة ) أرتبط فتح مدينة ىراة بفتح أقميـ 

 حيث تمكف  19)بقيادة حذيفة بف اليماف(18)أرسؿ الى نياكند جيشا(17)النعماف بف المقرف
السيطرة الفارسية مف تحرير المف بقيادة حذيفة بف اليماف  الجيش العربي اإلسالمي

نيار فييا الجيش فجرت معركة أ(31)الى نياكند(32)كىركب اخر ممؾ ساساني (36)
ـ( لفتحيا باب فارس أماـ 642ق/12الفارسي كسميت معركة نياكند )فتح الفتكح سنة 
استمر تكجيو جيكش (33)ة الى خرسافعالجيش العربي اإلسالمي فأنسحب يزدجرد كاتبا

كتكاصمت الفتكحات في جبية المشرؽ حتى نياية (34)حتى فتحت اغمب المدف كالقرل 
ـ(   ككذلؾ في عيد 644-13/634-23الخطاب )رض()عيد الخميفة عمر بف 

ـ(أرسؿ 656ق/36ـ(كفي عاـ )655-644ق/35-13الخميفة عثماف عفاف )رض()
ـ( 666-655ق/46-35الخميفة أمير المؤمنيف عمي بف ابي طالب )عميو السالـ()

 (.35)جيشا استطاع القضاء عمى عصياف جميع المناطؽ فدخؿ مكراف *
د اصبح ضركرة إستراتيجية كتاريخية بالنسبة لممسمميف كذلؾ اما فتح مدينة ىراة فق

ثـ يككف مف (36)لمسببيف ميميف األكؿ ىك ارتباط فتحيا بفتح المشرؽ بأكممة )خرساف(
خالؿ مف ىذا اإلقميـ العبكر الى بالد ماكراء النير كالسبب الثاني ىك القضاء عمى رمز 

مقرا )*(ساف(الف يزدجرد  أتخذ مف مرك المقاكمة الساسانية كىذا يتطمب فتح )اقميـ خر 
كما أف ىذا االقميـ اصبح  فيما بعد المقر الرئيسي لمقبائؿ العربية الفاتحة كمستكطنيـ 

ثـ فتح (38)تكجو االحنؼ بف قيس كاستطاع فتح ىراة عنكة  (37)كقاعدة لنشر االسالـ
ـ فر الى ثـ تكجو الجيش نحك مرك فأنسحب يزدجرد الى بمخ ث(38)مرك الشاىجاف 

 .(39)ماكراء النير 
حدثت أنقسامات في ىراة فأرسؿ الييا جيشا بقيادة خالد بف  ـ(649ق/19كفي عاـ )

 فحصؿ (46)عبداهلل بف زىير
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كتكابعيا كذلؾ عف مبمغ الؼ درىـ دفعيا كجزية   الصمح عف ىراة كباذغيس كبكشنج
 صبرة ثـ كجو (42)عف بالدة

يحرز  أفاالزدم الى ىراة مف اجؿ السيطرة عمى الكضع فأستطاع (41)بف شيماف 
 منيا فتح أألنتصاراتبعض 

ففتح (43)بعض الرساتيؽ اال أف محاكالتو فشمت ثـ تكلى األمر بعدة عبداهلل بف عامر
ثـ أسندت كالية خرساف لو ثـ سير جيشا الى ىراة بقيادة عبداهلل بف  خاـز  ىراة,

ـ(كاف 652ق/32كىنالؾ ركاية أخرل أكردىا أبف األثير مفادىا في عاـ )(44)السممي
السممي ,فبمغ حاكـ ىراة  عبداهلل بف عامر قد سير جيشا أخر الى ىراة يقكده بف خاـز

سار  ىذا الخبر فأسرع الى عبداهلل بف عامر كصالحو عف ىراة كتكابعيا كيقاؿ بف عامر
حو حاكميا عمى الؼ درىـ كجزية عف جيشا بنفسو الى ىراة كقاتؿ أىميا فصال

عمى رأس جيشا الى (46)كما كرد أيضا عبداهلل بف عامر كجو اكس بف ثعمبة (.45)بالدة
عبداهلل بف عامر أف يتكجو بنفسو الى ىراة األمر الذم  ىراة لكف قكة المقاكمة جعمت

 ,(47) ذرم اجبر أىؿ ىراة كتكابعيا اف تدفع الجزية بمقدار ألؼ درىـ حسب ركاية البال
أرسؿ جيشا استطاع القضاء عمى )عميو السالـ(كعندما تكلى اإلماـ عمي بف أبي طالب

عصياف جميع المناطؽ فتمكف مف دخكؿ مكراف حيث أف اإلجراءات التي تخذىا 
أجبرت أىؿ ىراة الى عقد الصمح كبقيت ىراة  )عميو السالـ(الخميفة عمي بف أبي طالب

 .(48)(عميو السالـ)استشياد الخميفة عمي بف أبي طالبكالمشرؽ عمى ىذا الحاؿ حتى 
كبير عمى مستكل القيادة كالقاعدة في الفتكحات اإلسالمية  كيمكف القكؿ كاف االىتماـ

عف نشر اإلسالـ كانتماء سكاف  كخاصة في الجبية الشرقية,كمانتج في العصر الراشدم
ىراة الى القبائؿ العربية كالى اإلسالـ كتصاىرىـ مع رجاؿ القبائؿ العربية كما أنتجت 
مدف خرساف كمنيا ىراة أعدد كبيرة مف العمماء في جميع المجاالت سكاء في عمـ 
 القراءات كالتفسير كغيرىا مف العمكـ حتى أصبحت عبر التاريخ مركزا مف مراكز

 .(49)حركات الفكريةال
 

 :م(907-661ه/131-01ثانيا: ىراه في العصر األموي)
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عمى المحافظة عمى مأتـ أنجازه في العصر  األمكمركزت دار الخالفة في العصر 
الراشدم في مجاؿ الفتكحات اإلسالمية ,كتمكف مف السيطرة عمى المدف التي نقضت 

حيث أصبح  األمكمي بداية العصر الصمح ثـ تكجيو الجيكش الى بالد ماكراء النير ف
 أدارةفضال عف (56)خرساف تابع لكالية البصرة التي أسندت الى عبداهلل بف عامر إقميـ

-662ق/66-42سفياف ) أبيإقميـ خرساف ,كاف ذلؾ في عيد الخميفة معاكية بف 
 )*(كباذغيس)*(في بعض مدف إقميـ خراساف مثؿ ىراة  تأزمت األكضاعـ(االاف 679
معالجة المكقؼ االانو لـ يتمكف مف  فحاكؿ كالي خرساف(52)كذلؾ لتمرد االىالي ( )*كبمخ

كفي  .(51)ىراة الصمح أىؿذلؾ فأرسمت لو قكة بأمر دار الخالفة ,ثـ طمب 
فقسـ خرساف (53)ـ(أسندت كالية خراساف الى الحكـ بف عمر الغفارم 665ق/45عاـ)

ـ( سير زياد بف ابيو مع الربيع بف 672ق/52)كفي عاـ  .(54)أدارية  الى أربعة أقساـ
إلسكانيـ مدف ىراة كباذغيس  بأكالدىـ, خمسيف الفا مف أىؿ البصرة كالككفة(55)زياد

كبعد أف اضطرب الكضع السياسي بسبب حركة عبداهلل بف الزبير .)*(كنيسابكر)*(كقادس
اج بف ق(المشرؽ اإلسالمي الى الحج86-65أعطى الخميفة عبدالممؾ بف مركاف)

عمى  (57)فعيف األخير المميب بف ابي صفرة(56)يكسؼ الثقفي
ـ(تكلى خرساف قتيبة بف مسمـ الباىمي 765ق/86ـ(كفي العاـ )697ق/78سنة),خرساف

ـ( اقر قتيبة 724-765ق/96-86كعندما كلي الخالفة الكليد بف عبد الممؾ عاـ)(58)
ىراة مف الناحية ـ(اضطربت 711ق/264عمى مكانتو كقكم مف شأنو,كفي سنة )

-265السياسية فشاعت الفتف ,كفي بداية عيد الخميفة ىشاـ بف عبد الممؾ )
, االاف (59)ـ( أصبح الكضع السياسي مستقر حسب ركاية الطبرم 741-713ق/215

ـ( فأسند 714ق/266األمر تأـز بالمشرؽ بشكؿ عاـ كبيراة بشكؿ خاص في سنة )
حيث  (66)سيار الميثي  فتنة الى نصر بفالخميفة ىشاـ ميمة القضاء عمى ىذه ال

أصبحت  األكضاع العامة في ىراة غير مستقرة بسبب ظيكرمايسمى بتيارات المنتازعة 
 .  (62)في المشرؽ األقصى كبقي ىذا النزاع قائما حتى سقكط الخالفة األمكية  .

 ه(109-131ثالثا: ىراه في العصر العباسي األول )
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شأنيـ في ذلؾ شأف بني  الخالص مف الحكـ األمكم,كاف أىؿ ىراة يحاكلكف سر 
يحممكف نفس الفكر العباسي لمخالص مف الحكـ القائـ  العباس كما كاف الخراسانيكف

,االاف الثكرة العباسية  ىي ثكرة عربية حمؿ عبئيا العرب كبصفة خاصة عرب بني 
تميـ كاالزد كربيعة كمضر,كما قدـ بعض األشخاص مف آىؿ ىراة في عاـ 

ـ( عمى إبراىيـ اإلماـ في مقره بالمدينة خالؿ مكسـ الحج كجرل بيف 742ق/214)
مسمـ  أبكأف مدينة ىراة أصبحت تحت سيطرة  (61)الطرفيف حكار الفكر السياسي

 (63)الخرساني كأصبحت احد المدف المؤيدة لمعباسيف
لحكـ العباسي كبعد اف ساد ا(64)كتشير ركايات  انضماـ أىؿ ىراه الى الدعكة العباسية 

ـ(تيارات فكرية جديدة 752ق/231) المشرؽ األقصى بعد كرساتيؽ كككرجميع نكاحي 
 ممالكيا إلرجاع تطمح بأشكاؿ مختمفة كانت

خفاء مقاصدىـ  بطاؿ اإلسالـ كا  مختمفة مف  لقد أخذت ىذة العناصر أشكاؿ(65)كا 
الحكـ كالخالفة كالعصياف فكاف ظيكرىا في مرحمة التأسيس كتثبيت  حركات التمرد

كاف  أفالقكؿ أجمعت اغمب الدراسات عمى  كخالصة (66)في عصكرىا األكلى  العباسية
لقد كانت لحركات الخكارج أثرا كبير  .(67)دكافع دينية كشعكبية ألصحاب ىذه الحركات

لقد استقرت   (68)ق(269 -258عمى الكضع السياسي في ىراة عيد الخميفة الميدم)
-269األمكر بيراة الى حد ما عمى عيد مكسى اليادم الذم كلى الخالفة عاـ )

الذم يعامؿ الناس معاممة طيبة  )*(ق( كبفضؿ حنكة القطف بف حارث الطائي276
-276كفي عاـ ) (.69)ىدأت أكضاع ىراة السياسية,كضرب بو المثؿ في الحمـ 

لميدم ابف حماد فأستقر كضعيا ـ( أسندت كالية ىراة الى ا868-786ق/293
ككاف أألمكر (72)ـ(الفضؿ بف يحيى البرمكي794-ق278تكلى خراساف ) (76)السياسي

كعمى رغـ مف تكاجد بعض الحركات في بعض نكاحي ىراة  71)مستقرة في مدينة ىراة
تكفى الرشيد عاـ  (.73)االاف كالي خرساف استطاع القضاء عمى ىذه الحركات

ـ(بطكس ككاف المأمكف في مرك عندما بمغو نعي أبيو كأصبح عامال 868ق/293)
ـ(استقر الكضع السياسي في 822ق/296كفي عاـ )(74)عمى خرساف طبقا لكالية العيد 

 . (76)مدينة ىراة
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القكؿ أف ىراة أصبحت تحت أدارة الفضؿ بف سيؿ في ىذه الفترة التأريخية كبعد  كيمكف
مف مرك كمنحو حكما في المشرؽ شبو مستقؿ ,لقد اختمفت المصادر  انتقؿ المأمكفأف 

أبف األثير اف عبداهلل بف طاىر تقمد أمارة خرساف  في مف تكلى أمر خرساف فقد ذكر
عمى كالية خرساف حتى سنة  طاىر بف الحسيف تكالكا أبناء,كميما يكف مف أمر فأف 

 . (76)ـ(817ق/159)
مف مرك  الى  الذم يستحؽ الذكر ىك انتقاؿ مركز قاعدة خرسافكالشى الممفت ك 

.كقد كانت عالقتيـ مع دار الخالفة جيدة حيث (77)نيسابكر ألسباب اقتصادية كعسكرية
جميع حركات المعارضة في المشرؽ األقصى ,كانت نياية الطاىريف عمى يد  قاتمكا

ة الصفارية في كالية ىػ(حيث نشأت األسر 198-154رجاؿ اإلمارة  الصفارية    )
سجستاف ,كيرجع تأسيس الدكلة الصفارية الى يعقكب بف ليث الصفار ,الذم بدا حياتو 

 .(78)عامال عند احد الصفاريف كمف ىنا عرؼ بيذا المقب نسبة الى صناعتو االكلى
                                 
 المبحث الثالث                          

العصر والتقاليد وأألعياد وأألحتفاالت ووسائل الترفيو في مدينة ىراة حتى  العادات
 العباسي أألول

 كالتقاليد: العاداتأوال:
كاف ألنتشار اإلسالـ أثراكبيرأ في الممارسات أألجتماعية اليكمية  في المجتمع       

 كالتقاليد االسالمية عمى أثر أنتشار االسالـ بينيـ عراؼالفتمسؾ االىالي باأ(79)اليركم
,كأقترف الكثير مف الجنكد العرب باالفارسيات مف أصؿ ىراة كتمسككا بالتقاليد الفارسية 

أم الذبيحة (العقيقة ) لسنف الدينية التي أخذتيا اىؿ ىراة أ  ,كمف أىـ (86)أألسالمية 
التي تذبح في اليكـ السابع مف كالدة الطفؿ ,كفي يكـ العقيقة ,يقاـ أحتفاؿ عظيـ يحضرة 

الشاه عمى كؿ أفراد األسرة كبعض مف أألقارب كاألىؿ كاألصدقاء , ككاف يكزع مف لحـ 
كما كاف مف ,(82)الفقراء ,كما كاف يأكؿ منيا كؿ الحاضريف ,كتعتبر العقيقة سنة مككدة 

المجتمع اليركم  أف يزف أألب أماـ شعر الطفؿ المكلكد ذىبا أكفضة كيتصدؽ  عادة
 .(81)بثمنيا عؿ الفقراء مع الدعاء لمطفؿ 
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كمف العادات أألخرل أقامة الكالئـ في المناسبات المختمفة منيا أألفراح كالختاف 
تدؿ عمى  ,فيقدـ األطعمة عمى المكائد بأكني ذىبية أكفضة ,كىي عادة كسركية(83)

كىك  (السمنك)رفاىية أىالي ىراة كتباعيـ لعادات ممككيـ ,كعند الكفاء بالنذكرتقدـ أكمة 
كاألرز كلو أدب كسنف قيمة,فيقدـ في عيد النكركزكيكزع عمى  غذاء قديـ يصنع مف لمحـ

أما مسألة  ( 84)األىالي في المنزؿ في أطباؽ تبركا,كما كاف يكزع منو عمى فقراء الحي 
فيي ظاىرة عامة تخص جميع المجتمعات كمنيا المجتمع اليركم ,فكاف ليـ  الحسد

أعتقاد في ىذه المسألة,كاف يعمدكف الى تعميؽ بعض مخالب الذئب أك النمر عند 
كفي الحسد يقاؿ أحذركا أىؿ ىراة فقد  ,.(85)الكتؼ لكي يبطمكه اك التقاء شر العيف

,ككدلؾ مف عادات المجتمع اليركم ىك تميز الرجؿ بالصدؽ كاألمانة (  86أشتيركا بو
في المعاممة كالعمؿ المستمر لمحصكؿ عمى الرزؽ مف خالؿ العمؿ كالكد ,كذلؾ مف 

.ناتج ىذا العمؿ مف (  87)تأثير أألداب اإلسالمية التي تعممكىا بعد أسالميـ 
ع الى القصص كاألساطير ككانكا يسيركف في جمسات السمر لالستما تأثرأألسالـ,

القديمة,ككاف الجمكس في حمقات األسكاؽ مف اجمؿ  العادات عند الرجاؿ ,ككانكا 
,كلعؿ مف المفيد االشارة االانيـ اليعرفكف (  88)يحتسكف الشام عمى أصكات المكسيقى 

الغدر كالالمركاغة ,كما أنو مف أىـ صفاتيـ,الصدؽ كاالمانة كالتمسؾ بالحؽ كالكفاء 
)يدكالع

89).
ككذلؾ مف أفضؿ ماتميز بو المجتمع اليركم الشجاعة كالصدؽ يكـ المقاء ,

,كىـ بارعكف في الحركب المفاجئة أم حرب العصابات كذلؾ بسبب طبيعة أرضيـ 
,كما أثبت التاريخ  (96 )الجبمية التي عكدتيـ عمى تحمؿ الصعاب في مكاجية األعداء 

مريف فيعبركا لبالدىـ ثـ الى بالدالسند ,كما أنيـ أيضا أف أألسكندرالمقدكني قد عانة األ
 ( 92) أرىقكا العرب في فتح ىراة التي فتحيا العرب عنكة .

    االعياد واالحتفاالت  ثانيا:
عبدة النار ,كىـ  كانكامف كاف أىؿ ىراة يأتكف لزيارة بيكت النار ,الف المجكس     

الذم ادعى النبكة كتبعو الكثير مف المجكس في تمؾ العبادة  (زرادشت)إتباع 
ككجدت ايضا بيعة لمييكد بجكار بيت النار ,,كانتشرت بيكت النار عمى جباؿ ىراة(91)

بعد الفتح كدخمكا في  اإلسالـ,كاقبؿ اليركييف عمى اعتناؽ ( 93 )عمى احد جباؿ ىراة 
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,كفي ىذا المجاؿ ذكر (94  ),كانتشرت مذاىب اىؿ السنة كالجماعة بيراة  أفكاجاديف اهلل 
رغبة في  كأكثرىـعقال  كأكمميـاىؿ ىراة مف احسف الناس صكرة  :"ا ف(95 )البيركني 

كاف أىؿ ىراة قائمكف عمى عمؿ الفرائض مف صكـ كصالة كزكاة كحج  ,الديف كالعمـ"
كقد كجد في ىذا الطريؽ كؿ العناية ,ككاف ىناؾ طريؽ لمحج مف ىراة الى مكة ,

كالمسافريف فيك أعظـ  كاالىتماـ مف قبؿ العباسيكف كذلؾ لحماية الماريف مف الحجاج.
كيعتبر عيد الفطر (,96 )طريؽ يخترؽ شبو الجزيرة العربية منذ القرف الثاني اليجرم 

عيد األضحى بمناسبة تأدية  الذم يعقب شير رمضاف مف أىـ األعياد  بيراة,ككذلؾ
فريضة الحج كتذبح بيا الذبائح التي يأكؿ منيا أىؿ البيت ,كما يكزعكف منيا عمى 

 .(.97)الفقراء كاألصدقاء
حتى  القديمة المشيكرة بيراة,اعياد فارسية استمر االحتفاؿ بيا زمنا طكيال األعيادكمف 

 بعد قياـ الخالفة العباسية كىي:
 :عيد السمق وألأ

) شير ىذا العيد في ليمة الحادم عشر مف شير  يبدأركز عيد النار , أبافكيسمى      

,كيقاؿ اف سبب اتخاذ  اإليرانيةكىك الشير الحادم عشر مف السنة الشمسية بيمف(
اليركييف ليذا العيد اف الممؾ الفارسي اقاـ عرسا الكالدة لما بمغ عددىـ مائة كلد ,فزكج 

ككاف مف  عادة الناس فيو ايقاد (98)ي ىذا العرس مف النيراف ,كاكثر ف باإلناثالذككر 
) نيراف بسائر االدىاف كالكلكع بيا حتى انيـ كانكا يمقكف بيا سائر الحبكب كالحيكاناتلا

99 ). 
فكاف مف عادتيـ االحتفاؿ بذلؾ العيد,كىنالؾ سبب اخر التخاذ ىذا العيد اف 

الفساد كخرب العمراف,كاحتؿ بالد فارس  "افراسياب"ممؾ الترؾ ,سار الى بابؿ,كاكثر
 ,فخرج عميو "زكبف طياسب" كطردة عف مممكتو الى بالدة ,فأتحذ الناس ذلؾ اليكـ عيدا

 (266  )ليـ لنصرىـ العظيـ عمى "افراسياب" 
 عيد الميرجاف:ثانيا:
الفارسية القديمة,كىك في اليكـ السادس عشر مف شير مير  األعيادكىك ايضا مف     
,ىك ظفر الممؾ افريدكف (262 )بع في السنة الشمسية كقيؿ سبب التسمية ليذا االسـ السا



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 
 5511 

اياه كعميو عمـ مف جمد البقر المرصع بالذىب كالفضة  كأسرهبف جمشيد ,بالضحاؾ 
 )كقد سقط ىذا العمـ في يد العرب عند فتح فارس  ( درفش كارياف ) ,(261يدعي 

الفرس,ممؾ ظالـ منذ القدـ كقد عظـ ظممو عمى كاف لدل  ألنو,كسمي ايضا بذلؾ (263
أم اف نفس (ميرجاف )فيسمى اليكـ الذم مات فيو بػ (مير) عامة الناس ككاف يسمى

كفي ىذا اليـك يصنع عرش ممؾ ىراة كتاجو مف ذىب ,كيقدـ العمماء  ,( 264  )مير 
لو ,كما تبسط المكائد كعمييا الدجاج كالبيض كالقديد  كاالمراء كالعظماء اليدايا النفيسو

كالشكاء كيجتمع عمييا العظماء ,فياكمكف ةيسمعكف األغاني كالمكسيقى كتكتمؿ البيجة 
,كفي يكـ عيد الميرجاف يظير اىؿ ىراة الفرح فيمبسكف الحمؿ (265)في ذلؾ اليكـ 

   )تفاؿ بو بعد دخكؿ اإلسالـالجديدة كيخرجكف لمتنزه في المركج كالحدائؽ كاستمر االح

 ,قاؿ سميماف الفارسي :"كنا عمى عيد الفرس نقكؿ اف اهلل(266
ففضميما عمى اخرج زينة لعبادة مف الياقكت في النكركز,كمف الزبرجد في الميرجاف ,

اف  الحجاج بف  .(267 )غيرىما مف االياـ كفضؿ الياقكت كالزبرجد عمى سائر الجكاىر"
,االف الخميفة اإلسالـيكسؼ الثقفي ىك اكؿ مف سف اليدايا النيركز كالميرجاف في 

 26)الى منعو لـ يدـ طكيال ( 141-77)عمر بف عبدالعزيز منعيا سنة  األمكم
 :عيد النكركز:ثالثا
يعتبر  معنى ىذه الكممة ىي اليكـ الجديد ,أم اليكـ االكؿ مف السنة الشمسية,كىك أف

ممؾ ليراة  أكؿىك  (جميشد)القديمة بيراة,كيقاؿ سمي بذلؾ الف الممؾ األعيادمف اىـ 
,فمما  أعناقيـجمس عمى سرير مف ذىب,كحممو الرجاؿ عمى  أذربيجافعندما دخؿ 

 .(269)ظيرت عميو الشمس كراه العامة مف الناس عظمكه كفرحكا بو كسمك ذلؾ اليـك 
د بجعؿ يكـ النكركز عيدا عامؿ لكؿ سكاف جميش أمرباليكـ الجديد كقد 

القمر ككاف العرب يفرحكف بعيدم النكركز       خراساف ,كجميشد بمعنى شعاع 
محمد صؿ اهلل عميو كالو )كالميرجاف ,كاحتفؿ بيما اىؿ المدينة ,حتى منعيـ النبي 

 .(226 )مف االحتفاؿ بيما (كسمـ
كما كاف الناس كفي ىذا العيد حيث ترش البيكت بالماء كتقدـ اليدايا لحاكـ ىراة 

كلـ يكف يعرؼ (جميشد)يتيادل فيما بينيـ ,بالسكر الف أكؿ ظيكر كاف في اياـ الممؾ
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,كقد (222)قبمو ,كمف عادات اليركييف في ىذاليـك ,االغتساؿ بالماء لمتطيير مف الذنكب 
ىراة ,كما احتفمت بو,فكاف فيو  اإلسالـد حتى بعد اف دخؿ استمر االحتفاؿ بيذا العي

حيث  .(221)لناس بعضيـ ببعض بالماء  كالتقاليد الفارسية ,كىي رشا األعراؼنفس 
يخرج األطفاؿ كرجاؿ لمتنزه في عيد نكركز الى الحدائؽ كالمركج الخضر المميىة بالكركد 

,كفي ىذا اليـك أيضا تقـك النساء (223 )كاإلزىار كالرياحيف ككانكا يمعبكف فييا باألراجيح
بمبس أبيى المالبس كيضعف الطيب كيخرجف لمحدائؽ أيضا فالحدائؽ كانت امتع 

كخالصة القكؿ اف ىراة كانت تحتفؿ بعيديف إسالمييف ىما عيد  .(224  )الكسائؿ التسمية
احتفمت بأعيادىا القديمة  الفطر كاألضحى كذلؾ بعد استتاب العقيدة اإلسالمية بيا,كما

 حتى بعد دخكؿ اإلسالـ أراضيو
 ثالثا:كسائؿ الترفيو:

مجالس الغناء كالميك كالطرب في مقدمة كسائؿ الترفيو,كىي امتداد  أف           
دشير بف بابؾ ٍأر                                    الىلمجالس الممكؾ التي تعكد 

 بزماـ سياستيـ" : "اف اردشير اكؿ مف رتب الندماء كاخذ(225  )الساساني قاؿ الجاحظ
 ىذه الكسائؿ في ىراة ىي : أىـكمف 
 الغناء -1

غناء العرب ,فحذكا حذكة الف العجـ ىك اركع مف الغناء الفارسي  أف      
كانكا يغنكف غناء جميال ,عمى ثالثة اكجو,منيا غناء القياف,كغناء الثقيؿ 

 مف  كأكؿناء الخفيؼ,النغمات,كغناء اليزج فيك الغ
اىزج مف )الفارسي ,ككاف يضرب بو المثؿ فيقاؿ (طكيس)غنى اليزج ىك 

,كيعد فف الغناء في مقدمة الفنكف كالتي ىي (226  )ككاف ينقر عمى الدؼ(طكيس
ضركب الحضارة ,كالغالب عمى الظف اف تاريخ الغناء في ىراة يرجع  أىـمف 

لس الممكؾ كالحكاـ حفالت الغناء ,فكانت تقاـ في مجا اآلريةالى العصكر 
ىي مف الكممات التي (القينة)اف كممة  ,(.227  )المكسيقية اآلالتكالعزؼ عمى 

,كفي الغالب اف أركع  (.228   ) تطمؽ عمى اإلماء كالقف,ثـ اطمقت عمى المغنية
,كقد ماؿ  الحفالت الغنائية ,كانت تقدـ في األفراح كالمناسبات الختاف لالكالد
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اليركييف الى المكسيقى ذات االيقاع العالي ,التي يصاحبيا الرقص السريع,كما 
كلما  ,(.229   )اف لممكسيقى اليندية اليادئة تاثير في النغـ كالمكسيقى في ىراة 

جاء اإلسالـ ,كاستكلى المسممكف عمى الممالؾ الدنيا ,كحازكا سمطاف العجـ 
رؼ كغمب عمييـ بما حصؿ ليـ مف غنائـ االمـ كغمبكىـ عميو ,كمالكا الى الت

,كصاركا الى نظارة العيش كرقة الحاشية كاستحالء الفراغ ,كافترؽ المغنكف 
 الفرس كالرـك ,فكقعكا الى الحجاز كصاركا مكالى العرب .

 
الطرب الذم كجدت عمى ارض ىراة عمى سبيؿ المثاؿ ال  آالت أىـكمف     

 الحصر ىي :
ذامجكفة   آلةاستعممو المغنكف في ىراة كىك  كقدالطنبور:      داعبتو يد المغني  كا 

 (.216   )اإللحافانطقتو بساحر 
 .(212  ) األخرلعمى  بإحداىامعرب جنؾ كىك الو ذات حمؽ مفرغ يضرب :الصنج    
الى  األمكييف أياـىك طبؿ كبير يستعمؿ مع البكؽ في الحركب,كقد انتقمت  :كوس    

 .(211   )صاحبة مع الدؼ م كثر                     أصبحالمكسيقى الحربية 
 .(.213  )الو نفخ قديمة تصدر اصكاتامختمفة:المزمار        
   )الطرب  آالتكترية قديمة كىك مف الحشب كلو عنؽ طكيؿ كىك افخر  آلة:العود      

214.) 
 :الرقص-1

عظيما مف قبؿ الشباب اليركم ,كتعد رقصة االتف مف  إقبااللقي الرقص        
الرقصات الشعبية القديمة,كىي رقصة جماعية مف اكثر االشياء المبيجة لدل الذككر 

في دائرة  كامرأةمف عشرة الى عشريف رجؿ  عددىـ يتراكحكاالناث فيقؼ نفر مف الفتياف 
 .(.215   )مكسيقية ,كيقؼ داخؿ الدائرة رجؿ اك اثناف يغنياف كيعزفاف عؿ الة 

 (.116   )الزور خانة -3
عند العرب كمف اىـ ىذه  أيضاىراة منذ القدـ كقسـ منيا عرفت  أىؿعرفيا        

:حيث العرب في (اك الممعب الرياضيساحة المبارزة اك حمبة المصارعة )الكسائؿ 
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مع بعض قبؿ  جاىميتيـ المبارزة قبؿ الشركع في الحرب ,فكاف القادة يبارزكنبعضيـ
البدء في القتاؿ ,كتعد المبارزة مف سمات القكة كالشجاعة كاالقداـ ,اما فيما عدا ذلؾ 

فكاف الخصـ يقتؿ خصمة حيثما كجدة ,كىذه التعتبر مبارزة كبمجيء االسالـ حـر قتؿ 
 .(.119   )النفس االبالحؽ

مصارعة اك كىي كحمبة ال(بالزكرخانة)كفي كثير مف مدف كقرل ىراة ,كجد مايعرؼ 
الممعب الرياضي حيث كانت تقاـ فييا االلعاب الرياضية المثيرة لشغؿ اكقات الفراغ 

ككسيمة لمتسمية ككاف اقباؿ الرجاؿ كالشباب عمى مشاىدة ىذة المباريات عظيما,اذكانكا 
يعشقكف مشاىدة المصارعة ,كالصراع عمى الفكز ,كالتغمب عمى الخصـ بشتى الطرؽ 

ى مف التصفيؽ كتمتيب حناجرىـ باليتاؼ كالتشجيع ,ككانكا ىكالء ,ككانت ايدييـ تدم
 (.111  )دكف يتراىنكف فيما بينيـ عؿ الفائزىالمشا

بقرع كىك الذم يدير التمرينات ,(.117) (كينة سكار) أيضاكيسمى (المرشد)ككاف المدير 
نشادالطبكؿ  المتصارعكف يرتدكف سراكيؿ طكيمة ,كاحيانا قصيرة  أفمعينة ,كما  إشعار كا 

أم حزاـ كمنو يمسؾ كؿ  (منطقة)مف الجمد اك مف نسيج متيف كيمسؾ ىذه السراكيؿ 
  )مصارع غريمة كيجذبو منو ,كغالبا مايحيط المتصارع ذراعة بتعاكيذ اتقاء شر العيف 

134.). 
بركح الفركسية كالشجاعة فيتعانؽ المتصارعاف عند لبس (الزكرخانة)كقد تميز نظاـ 

السراكيؿ كعند خمعيا ,كيمكف تبادؿ الضربات المسمكح بيا فحسب كاذ انتيت 
 (.131  ) بأيدييـالمصارعة لمس المتصارعاف جباىيـ 

 :ركوب الخيل -4
ثرة مراعي الخيكؿ الجيدة االصمية ,كاىـ ماكانت تتميز بيا ىراة ىك ك أىم أن        

بيا  التي يشترؾ(بزكشي)لعبة اشتيرت بيا ىراة في زمف بعيد بكاسطة الخيؿ ىي لعبة 
 .(.131  )مجمكعتاف مف الفرساف

 :الصيد-5
الممارسة كالتدريب كالرياضة ,فالصيد مف اقدـ كسائؿ  ىك مف كسائؿ التسمية كىكصنؼ

ىراة,كىي مف عادات الممكؾ  أىاليالتسمية في ىراة ,كىكاية الصيد لـ تكف جديدة عمى 
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الممكؾ يستعدكف استعداد كبيرا لمخركج لمصيد ,فكانت تجيز ليـ الخياـ  ىكالء,فكاف 
ىا ليـ عبيدىـ كغممانيـ ,كما التي يستريحكف بيا اثناء الصيد في الصحراء ,كالتي يعد

اما فيما  ,(.133  )الكريمة  كاألحجاراعدكا ليـ الخيكؿ التي كانت تزيف سركجيا بالذىب 
يتعمؽ بكالب الصيد كصقكر الصيد فكانت مدربة احسف تدريب عؿ اقتناص الفريسة 

حيث كانت  ,(.130  ),فكاف االستعداد لرحمة الصيد عند الممكؾ مف أجمؿ الرحالت 
الصقكر مخصصة لصيد الطيكر كالثعابيف ,كما كاف البعض يخرج الى الصحارم 
لصيد الماعز الصحراكم كاألرانب كالكبؾ الذىبي كىك ديؾ ريشو جذاب كجميؿ 

نكع مف الديكؾ الجميمة ذات االلكاف الزاىية ,كمف اىـ كسائؿ الصيد ,(.133  ),كالقراقاكؿ
ؾ اك حفر الحفر كتغطيتيا بالقش اك الشكؾ كذلؾ نجد ايضا السياـ كالقسى كالشبا

ككانكا اليركييف يخرجكف لمصيد عمى عادة ممككيـ أم  ,( 136  )لصيد الحيكانات الحية 
بعد االستعداد الكبير مف تجييز الخياـ كالطعاـ الكفير كفي نياية الرحمة كانكا ياكمكف 

 .(.139 )مايصيدكف في حفالت ممتعة 
 الخاتمة

 تكصمنا مف خالؿ بحثنا الى مايمي:
,تقع في بقعة ممتازة  رسافخ أرباعىي مدينة جبمية احد  ىراهمدينة  أف(2

 ,تحيط بيا الجباؿ كاليضاب العالية منكؿ جية.
الشامخة ,كيتككف معظـ سطحيا  أسياتشكؿ ىراة السفكح الغربية لجباؿ كسط (1

 مف مرتفعات.
مف خالؿ دراستنا اف تسمية ىراة كاشتقاقاتيا كتسمياتيا في العيد  أكضحنا(3

المقدكني  االسكندراكفي عصر القديـ ,سكاء كاف في عصكر سيطرة االريف 
 ممكؾ الفرس. أكفي,
 أرباعبينت مف خالؿ دراسة مكقع ىراة كالحدكد الجغرافية مف خالؿ تكسطيا (4

 خرساف. إقميـخرساف ككقكعيا في 
 اإلسالـكبناء مدينة ىراة قبؿ  نشأتراستنا تكصمنا الى تاريخ مف خالؿ د(5

 . اإلسالـكتاريخ تجديد بناءىا كنظاميا السياسي كاالجتماعي قبؿ 
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ليذه  اإلسالميمف خالؿ دراستنا الى تاريخ فتح العربي  أيضا اكتكصمن(6
 المدينة كطبيعتيا في العصر الراشدم.

 األمكمة لمدينة ىراة في العصر السياسي األكضاعدراسة  أيضا كأكضحنا(6
  األكؿ,كالعصر العباسي 

مف خالؿ دراستنا الى طبيعة النظاـ االجتماعي القائـ في  أيضاكتكصمنا (7
كاالعياد  كالتقاليد العاداتباالمتمثؿ  األكؿىراة حتى نياية العصر العباسي 

 كالمناسبات ككسائؿ الترفيو.
تمسكيف بالتقاليد ىراة كانكا م أىؿؿ دراستنا باف كتكصمنا ايضا مف خال(8
بيا ىي  يأخذكفىذه السنف التي كانكا  أىـكمف  اإلسالميةالفارسية  العاداتك 
 .(العقيقة)
ىراة كانكا يزكركف بيكت النار ,أم انو معبدة  أىؿكذلؾ تكصمنا ايضا باف (9

 النار.
القديمة المشيكرة بيراة ,ىك عيد السمؽ,  األعياد أىـاف مف  أيضاكتكصمنا (26

 كالميرجاف ,كالنكركز.
مف خالؿ دراستنا اف مجالس الميك كالطرب كانت في  أكضحناككذلؾ (22

مقدمة كسائؿ التسمية التي ترجع الى عيد اردشيربف بابؾ الساساني مثال 
 الغناء,الطنبكر,,الصنج ,ككس ,العكد,المزمار.

 كأيضا,األصيمةاف مدينة ىراة كانت تتميز بكثرة الخيكؿ  أيضا كأكضحنا(21
تدريب عمى  أحسفتتميز بكالب الصيد كصقكر الصيد التي كانت مدربة 

 اقتناص الفريسة.
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 لمدينة ىراة خريطة                               
مؤلؼ مجيكؿ ,حدكد العالـ مف المشرؽ الى المغرب ,تحقيؽ  نقالعف :اليوامش (2

 .18,ص  2988مير حسف شاة تعريب محمد بيكمي ميراف,كابؿ,
نقال عف مؤلؼ مجيكؿ )القرف الخامس اليجرم(تاريخ سسيستاف ,شرح كتصحيح  (1

ممؾ الشعراء شاركف محمد تقي بيادر,تعريب محمد معيف,طيراف 
 .42ـ,ص2965,

لرابعة مف الممكؾ الفرس كيقاؿ في اصميـ انيـ مف االقكاـ اؿ ساساف:ىـ طبقة ا (3
االرية التي سكنت بالد فارس كتسمكا بيذااالسـ نسبةالى الكاىف االعؿ لبيت النار 

,مجمد 2985,بيركت,ـ3ازانجمف ,دائرة المعارؼ االسالمية ط )جدىـ ساساف(
 ,اؿ ساساف.8,ص9
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كرد اف كممة خراساف كممة خراساف : بضـ الخاء المعجمة ,كتعني مكاف الشمس, (4
مركبة مف )خر(كىك الشمس,ك)ساف(يعني المكضع ,أم بالد الشمس المشرقة 

ـ(,االخبار الطكاؿ ,كثقو 895ق/181,ابكحنيفة الدينكرم,احمد بف داكد,)ت
الدكتكر عصاـ محمد الحاج عمي,مطبعة دار الكتب العممية ,بيركت 

ـ(,معجـ 2694ق/487 ت  ؛البكرم,ابك عبيداهلل بف عبد العزيز6ـ,ص1662,
مااستعجـ مف اسماء البالد كالمكاضع,تحقيؽ مصطفى السقا 

 .494ـ,ص2975,القاىرة,1,ط
ـ(,جميرة المغة ,طبع 931ق/316ابف دريد,ابكبكرمحمدبف الحسف االزدم )ت (5

,كتاب االشتقاؽ ,تحقيؽ عبد السالـ محمد 455,ص1ـ,ج2982الباب الحمبي,
,ابف منظكر,ابك الفضؿ جماؿ 489ـ,ص2979ىاركف ,دار المسيرة ,بيركت ,
ـ(,لساف العرب ,دار الكتب 2322ق/722الديف محمد بف مكـر )ت

 ,مادة ىر.66,ص6ـ,ج2985العممية,بيركت,
ـ(,مقياس المغة,تحقيؽ عبد 2664ق/395ابك الحسف احمد احمد بف زكريا)ت (6

الرازم ,محمد   52-56,ص6ـ,ج2986,بيركت , 3السالـ محمد   ىاركف, ط
ـ(,مختار الصحاح ,دار الكتاب 2167ق/666بكر بف عبد القادر)ت  بف ابي

,مادة ىرا ؛الزبيدم محب الديف ابك الفيض 396ـ,ص 2967العربي ,بيركت,
ـ(,تاج العركس مف جكاىر 2792ق/2165السيد محمد مرتضى الحسيني )ت

 . 53,ص7,كمادة)ىرا( ,ج 1362,ص 2ـ,مادة ىرد,ج2985القامكس ,القاىرة ,
ـ(,االنساب 2266ق/561,ابكسعد عبد الكريـ بف محمد )تالسمعاني  (7

)مادة اليركم(؛النكرم,شياب الديف احمد بف 73,ص 5ـ,ج2986,بيركت,1,ط
ـ(,نياية االرب في فنكف االدب,تحقيؽ محمد ابك الفضؿ 2332ق/731عبداهلل)ت

مكسى,االفصاح في فقو المغة ,دار  ؛حسيف,يك12,ص2ـ,ج2955,القاىرة, ابراىيـ
 .172ـ,ص 2997,بيركت,1لعممية,طالكتب ا
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ـ(عجائب االقاليـ السبع ,تعميؽ 926ق/189سيراب,ابكالحسف بف بيمكؿ)ت بعد  (8
؛ احمد,عطية اهلل,القامكس االسالمي,دار 44ـ,ص2975,بيركت,1ىانس فكف,ط
 ؛256,ص2ـ,ج2975,القاىرة 1التحرير ,ط

ختصر كتاب ـ(م963ق/19ابف الفقيو اليمذاني ,ابك بكر احمد بف ابراىيـ )ت   (9
 .325,ص2965البمداف ,ليدف 

الغكر :اقميـ جبمي كاسع شرؽ مدينة ىراة فيو قرل كمساكف كثيرة ,القزكيني   (26
(  اثار البالد 681/2183,زكريا بف محمد بف محمكد                   ,)ت

 .365ـ,ص2965,بيركت 1كاخبار العباد ,ط
ع الى الغرب مف ىراة بكشنج :بالد كاسعة بناكىا حسف تحؼ بيا االشجار تق (22

(     ,صكرة االرض ,طبع مكتبة 367,ابف حكقؿ,ابك القاسـ النصيبي )ت
 .316ـ,ص2939الحياة,بيركت,

باذغيس: بالد بيا قرل كبساتيف كثيرة ,ابك الفداء,عماد الديف اسماعيؿ )ت  (21
 .455ـ, ص2918ـ(,تقكيـ البمداف ,ليدف ,2332ق/731

تركستاف :اسـ يطمؽ عمى جميع بالد الترؾ فييا مدف مشيكرة حتى بمغ اكثر  (23
 .455مف عشريف مدينة ,ابك الفداء,تقكيـ البمداف,ص 

ـ(,زيف االخبار,تحقيؽ عبد 2684ق/446الكريزم,ابك سعيد عبد الحي )ت (24
 .34ـ,ص2981االردف, 2الحي حبيبي,ترجمة عفاف زيداف,ط

 .521كالفداء,تقكيـ البمداف ,ص؛ اب433ابف حكقؿ,صكرة االرض ,ص  (25
 .266ق,ص2315لطفي ,عبد الباقي ,افغانستاف,كابؿ, (26
قصبتيا:ىي نفسيا ىراة كمف اىـ مدنيا استربياف ,اكفة,باشاف,خشب  (27

,خيشار,كركخ,ماراباذ,مالف, كتضـ عدد مف الرساتيؽ كانكاحي 
ف احمد منيا,باذغيس,بكشنج,كنج رستاؽ,ستج,كريكرد,كغيرىا,المقدسي,محمد ب

التقاسيـ في معرفة االقاليـ بيركت،بال ت ,ص ـ( احسف 992ق/382البشارم  
؛ الحديثي ,قحطاف عبد الستار ,ارباع خرساف,طبع جامعة البصرة 217

 .37-33ـ,ص2988
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ق(خاص 419الثعالبي ,ابك منصكر عبد الممؾ بف محمد بف اسماعيؿ )ت  (28
 .298ـ,ص 2985,القاىرة,3الخاص ,ط

ـ(,تاريخ مختصر الدكؿ 2186ق/685)ت ابف العبرم ,غريغكريكس( (29
 .214ـ,ص2985,لبناف,3,ط
ياقكت الحمكم ,شياب الديف ابك عبداهلل الركمي )ت -16

                  325,ص1ـ,ج2957,بيركت, , بمداف ـ(,معجـ2118ق/616
المدف في  عطيات ,عبد القادر حمدم,العامؿ الجغرافي كاثره عمى نشاة   (16

 .92ـ,ص2972جامعة االسكندرية,’افغانستاف ,القاىرة ,مجمة كمية االداب
 .272ق,ص 2333اليركم ,سيؼ بف محمد ,تاريخ نامة ىراة,طبع ىراة ,   (12

كرستسف ,ارثر ,ايراف في عيد الساسانيف,ترجمة يحيى الخشاب ,تعميؽ عبد  11 
                                                                                                                           218   -217ـ,2985,القاىرة 1الكىاب عزاـ,ط

( الفركدس, ىماـ الديف حسيف)القرف الخامس اليجرم(,شينامة,طبع مكتبة 14
 .27,ص2ـ,ج2986الحياة,االسكندرية     ,

 .161,ص2,ج2975ادر, بيركت,(  ابف االثير,الكامؿ في التاريخ,دار ص15
( غكستاؼ,لكبكف,حضارات اليند ,ترجمة عادؿ زعتر ,البالب الحمبي ,القاىرة 16
 .468ص  ,2978,
*( اليياطمة: نسبة الى ىيطؿ بف عالـ بف ساـ بف نكح )عميو السالـ(سار اليو في  

 .492,ص 8كت معجـ البمداف ,جقكلده مف بابؿ كاستكطنيا كعمرىا.يا
:قرية مف قرل ىراة ثـ مف قرل ماليف ,ياقكت الحمكم,معجـ البمداف  *(المرغاب

 .149,ص8,ج
*(األحنؼ بف قيس معاكية التميمي: أبك بحر اسمو الضحاؾ كقيؿ صخر ,سياسي 

ـ شارؾ في عدة معارؾ 629ؽ.ق/3كقائد ضربت بو العرب المثؿ في الحمـ كلد عاـ 
احمد بف عثماف  في المشرؽ اإلسالمي ,الذىبي ,شمس الديف محمد بف

ـ(,سير اعالـ النبالء ,دار الكتاب العربي ,بيركت 2347ق/748)ت
 .68,ص4ـ,ج2992,
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(النعماف بف مقرف المزني:يكنى اباعمرك  كقيؿ ابك حكيـ كقيؿ النعماف بف عمرك 17
بف مقرف بف عائذ بف ىجير ينتيي نسبو الى اد بف طابخة المزني,كمزنية نسبة الى 

 ميع المعارؾ استشيد يـك نياكند اع شارؾ في جاميـ ,صحابي جميؿ شج
( ابف األثير,أسد الغابة في معرفة الصحابة ,الباب الحمبي 18 

 .299,ص2ـ,ج2985,مصر,
( نياكند: مدينة عظيمة تبعد عف ىمذاف ثالثة اياـ,كيقاؿ انيا مف ابناء نكح)عميو 19

 ,مادة نياكند.25,ص21السالـ(,ياقكت الحمكم ,معجـ البمداف ,ج
 

( ىك حذيفة بف حسقؿ كيقاؿ حسيؿ بف جابر ينتيي نسبة الى جركة بف الحارث بف 36
مازف بف قطيعة ابف ريث بف غفطاف,ابف سعد,محمد بف سعد)ت 

 ق/2388ـ(,الطبقات الكبرل ,تحقيؽ أحساف عباس ,بيركت ,845ق/136
 18,ص5ـ,ج2968

 كمابعدىا.469,ص4( الطبرم ,تاريخ الرسؿ كالممكؾ ,ج32
يزدجرد بف شيريار اخر ممكؾ الفرس ,ابف حبيب,ابك جعفر محمد (ىك  31
ـ 2941ـ(,المحبر,دار المعارؼ العثمانية,حيدر اباد الدكف ,اليند,859ق/145)ت
 .364,ص
ـ(,مركج الذىب,تحقيؽ 957ق/346(  المسعكدم ,ابك الحسف عمي بف الحسيف )33

 .146,ص2,ج2966,القاىرة,3محمد محي الديف عبد الحميد,ط
 .456,ص4الطبرم,تاريخ الرسؿ كالممكؾ,ج (34
مف المدف ,البالذرم,احمد ( مثؿ قزكيف كىمذاف كاذربيجاف كارمينية كجرجانكغيرىا 35

فتكح البمداف ,الباب الحمبي                 ـ(,891ق/179بف يحيى    )ت 
؛ ناجي حسف ,القبائؿ العربية في المشرؽ خالؿ 313-323ـ,ص 2965,مصر,2,ط

 .268,ص 2986,بغداد,2مكم ,طالعصر اال
 .242,ص5(الطبرم,تاريخ الرسؿ كالممكؾ,ج36
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*(مكراف: اسـ لسيؼ البحر افتتحت اياـ الخميفة عمر بف الخطاب)رض(,ياقكت 
 .365,ص 8الحمكم,معجـ البمداف,ج

,مصر 4( احمد عادؿ كماؿ ,سقكط المدائف كنياية الدكلة الساسانية,ط37
 .315,ص2986,
احمد ,امتداد العرب في صدر االسالـ ,مجمة المجمع العممي  ( العمي ,صالح38 

 .33,ص2982,بغداد ,31العراقي ,العدد 
*( مرك : اعظـ مدف خراساف بيف مرك كنيسابكر سبعكف فرسخا كمعتاىا الحجارة 

 .153,ص8البيضاء ,ياقكت الحمكم,معجـ البمداف ,ج
 263,ص 5م ,تاريخ الرسؿ كالممكؾ,جلطبر   - 39  -     

,ص 1ـ,ج2975(ابف االثير ,الكامؿ في التاريخ ,دار صادر ,بيركت,46
334. 
ـ(,البداية 2317ق/774(ابف كثير ,عماد الديف ابك الفداء اسماعيؿ )42

 .7,ج 217ـ, ص ,2955كالنياية ,طبع مطبعة السعادة ,مصر,
 .27,ص1(ابف األثير , الكامؿ في التاريخ ,ج41
الحنفي ,الذىبي ,سير اعالـ (خالد بف عبداهلل بف زىير 43

 .167,ص4النبالء,ج
ـ(,الخراج ,المطبعة 798ق/281(ابك يكسؼ ,يعقكب بف ابراىيـ,)ت 44

 ز59ق,ص2381السمفية ,القاىرة ,
( صبرة بف شيماف رئيس قبيمة االزد القحطانية اليمينية اشتير امرة بعد سنة 45
 .55ص, 4ق ,الذىبي ,سير اعالـ النبالء,ج 19
بف عامر بف كريز بف حبيب بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف  (عبداهلل46

ق/ 456قصي ,قائدا , شجاعا ,ابف حـز ,ابي محمد عمي بف سعيد )ت
ـ(,جميرة انساب العرب كتحقيؽ عبد السالـ محمد ىاركف ,دار 2663

 .74ـ,ص2972,مصر,2المعارؼ,ط
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بف (عبداهلل بف خاـز بف اسماء بف الصمت بف حبيب بف حارثة بف ىالؿ 47
سماؾ بف عكف بف امرم القيس ,قتؿ في زمف الخميفة عبد الممؾ بف مركاف 

 .129,ابف حـز ,جميرة انساب العرب ,ص 
 .12,ص 3(الكامؿ في التاريخ,ج48
(اكس بف ثعمبة ينتيي نسبو الى قبيمة قيس بف ثعمبة صاحب قصر اكس 49

معارؼ ـ(,ال889ق/167بالبصرة ,ابف قتيبة ,ابك محمد عبداهلل بف مسمـ )
 .97ـ,ص2976,تحقيؽ محمد اسماعيؿ الصاكم ,بيركت ,

 .497( فتكح البمداف ,ص56
ق 146( ابف خياط,خميفة بف خياط ,ابك عمر الميثي العصفرم)ت 52
ـ(,تاريخ خميفة بف خياط ,تحقيؽ اكـر ضياء العمرم,مطبعة االداب 854/
 .242ـ,ص2967,

في المشرؽ االسالمي  (دعكب ,ماىر عبد الغني ,مركز الحركات الفكرية51
 .69,ص1669,طرابمس ,2,مركز الجياد الميبي ,ط

الجميمي,رشيد عبداهلل,تاريخ الدكلة  ,42( ابف خياط ,تاريخ خميفة ,ص53
 .378ـ,ص2986,بغداد ,1العربية االسالمية,ط

*( ىراة: مدينة عظيمة مشيكرة مف اميات المدف خرساف فييا بساتيف كثيرة 
 .427,ص8غزيرة ,ياقكت الحمكم ,معجـ البمداف ,ج كمياة

*(باذغيس : ناحية تشمؿ عمى قرل مف اعماؿ ىراة كمرك كالركذ معناىا 
,ص 1بالفارسية قياـ الريح اك ىبكب الرياح ،ياقكت الحمكم,معجـ البمداف ,ج

154. 
*(بمخ: مدينة مشيكرة بخرساف طكليا مائة كخمس عشر درجة كعرضيا سبع 

ة كتقع في االقميـ الخامس كياقكت الحمكم,معجـ كثالثكف درج
 .378,ص1البمداف,ج

 .242( ابف خياط ,تاريخ خميفة,ص54
 .275,ص5(الطبرم ,تاريخ الرسؿ كالممكؾ كج55
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(الحكـ بف عمرك الغفارم ,صحابي جميؿ قاـ بفتكحات في المشرؽ كخاصة 56
 .245,ص5في جباؿ الغكر ,الطبرم ,تاريخ الرسؿ كالممكؾ ,ج

 .114,ص3بف االثير ,الكامؿ في التاريخ,ج(ا57
(الربيع بف زياد الحارثي مف بني الياف : شجاع جميؿ القدر كلي البحريف 58

كفتح سجستاف لعبداهلل بف عامر,ابف حجر العسقالني,ابك الفضؿ احمد بف عمي 
ـ(,االصابة في تميز الصحابة ,تحقيؽ عادؿ عبد 2448ق/851بف محمد )ت 

المعكض ,دار الكتب العممية ,بيركت  المكجكد كعمي محمد
 .566,ص4ق,ج2465,

*(قادس: مدينة ليا ركايات كثيرة طكليا عشر ميال قريبة مف البر كىي جزيرة 
غربي االندلس قريبة مف البر بينيا كبيف البر االعظـ خميج صغير ,ياقكت 

 .6,ص7الحمكم ,معجـ البمداف ,ج
معدف الفضالء كمنبع العمماء *( نيسابكر: مدينة عظيمة ذات فضائؿ جسمية 

درجة مف االقميـ الرابع كقاؿ بعضيـ انيا  39درجة كعرضيا  85طكليا 
سميت بيذا االسـ الف سابكر مر بيا ,ياقكت الحمكم كمعجـ 

 .411,ص8البمداف,ج
 .296,ص 3(ابف االثير ,الكامؿ في التاريخ ,ج59
 .426(الجميمي , تاريخ الدكاة العربية االسالمية ,ص66
(الحجاج بف يكسؼ الثقفي :اتصؿ عبدالممـ فكالة شرطنة كقمده المشرؽ ثـ 62

بنى مدينة كاسط كحارب الخكارج كابف االشعث,ابف خمكاف ,ابك العباس شمس 
ـ(,كفيات االعياف , تحقيؽ احساف 2181ق/682الديف احمد بف محمد )ت 
 .46,ص1ـ,ج2994عباس ,دار صادر ,بيركت ,

ىك ابك سعيد ظالـ بف سراؽ بف صبح الكندم  (الميمب بف ابي صفرة :61
 .356,ص5,ابف خمكاف ,كفيات األعياف ,ج

(ىك أبك جعفر قتيبة بف مسمـ بف عمرك بف الحسيف الباىمي ,كلد في العراؽ 63
 .426,ص3عاـ ,الذىبي ,سير أعالـ النبالء,ج45ق كقتؿ كعمره  49عاـ
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 .223-221,ص5(تاريخ الرسؿ كالممكؾ,ج64
سيار صاحب خرساف كاف نصر يتقمد ديكاف خراساف ليشاـ بف (نصر بف 65

 .388ك383(,ابف خياط ,تاريخ خميفة ,ص215ق,-265عبد الممؾ )
 .227,ص5(الطبرم ,تاريخ الرسؿ كالممكؾ ,ج66
 .369,ص5( ابف األثير ,الكامؿ في التاريخ ,ج67
 .272( ناجي حسف ,القبائؿ العربية ,ص68
 369,ص 5التاريخ,ج ( ( ابف األثير ,الكامؿ في69
 362- 366(الدينكرم ,اإلخبار الطكاؿ ,ص 76
 .156-143,ض 2(المسعكدم مركج الذىب ,ج72
(فكزم ,فاركؽ عمر ,تاريخ العراؽ في العصكر الخالفة العربية اإلسالمية 71

 .86ـ,ص2988.مكتبة النيضة,بغداد,
,البصرة (ناجي ,عبد الجبار كآخركف ,الدكلة العربية في العصر العباسي 73
 .84ـ,ص2992,

 .155,ص2(المسعكدم ,مركج الذىب ,ج74
 *(القطف بف حارث الطائي ,لـ أقؼ عمى ترجمتو في المصادر .

 .256(ابف خياط ,تاريخ خميفة ,ص 75
 .189,ص5؛ابف األثير ,الكامؿ ,ج293(ابف قتيبة ,المعارؼ ,ص76
(البرامكة : أسرة مف اشراؼ الفرس ينتسبكف الى جدىـ برمؾ اك برمكؾ كىك 77

لقب السادف االكبر لمعبد النكييار ببمخ,عبد الحميـ ,عباس ,البرامكة في التاريخ 
 .27,ص2981,منشكرات ,كزارة الثقافة كالشباب ,عماف ,

 , 362,ص 5(ابف األثير ,الكامؿ في التاريخ ج78
كتيبة ,المنيج االجتماعي اإلسالمي,طرابمس  الدككالي,حميدة (79

 .75ـ.ص2988
 .77االسالمي ,ص الدككمي,المنيج االجتماعي (86
 .169,ص1,ج2987السيد سابؽ,فقو السنة,دار الفكر العربي,بيركت(82
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 .169,ص1السيد سابؽ,فقو السنة ,ج(81
 .169,ص1السيد سابؽ,فقو السنة ,ج (83
سكاف العالـ ’؛محمكد شاكر281,ص2احمد اميف ,ضحى االسالـ,ج(84

 .71,ص2968,بيركت,4االسالمي,ط
 .77الدككمي,المنيج االجتماعي االسالمي ,ص   (85
 2987االفغاني كتقاليدة ,بيركت,صكر مف عادات الشعب ’محمد عمي (86
 .35,ص

 .77الدككمي,المنيج االجتماعي االسالمي ,ص (87 
العيد,اياـ في بالد االفغاف,طبعة المجمع العممي العراقي مطر ,محمد (88

 ؛جكرج حداد ,المدخؿ 47,ص2986,بغداد,
محمد اماف ؛35ـ,ص2977الى تاريخ الحضارة,طبعة جامعة دمشؽ ,

 ,267صافي,االدب العربي ,فغانستاف ,ص
,االثار الباقية عف (ىػ446 )البيركني,ابك الريحاف محمد بف احمد المتكفى( 89

  342,صالقركف الخالية ,بيركت بال 
 .44صافي,محمد اماف,االدب العربي في افغانستاف.ص(96
 .56ـ.ص2991اـ القعقاع,امية حسيف,افغانستاف مقبرة الغزاة ,بيركت,(92
داىخدة ,عمي اكبر,لغت نامة ,ترجمة محمد معيف ,حيدر اباد دكف (91

 .273ىػ,ص2332,
حداد,المدخؿ الى تاريخ الحضارة,طبع جامعة جكرج (93

 .78ـ,ص2977دمشؽ,
,حسيف مؤنس,اطمس 313ابف الفقيو,مختصر كتاب البمداف ,ص(94

 .247ـ.ص2984االسالـ,القاىرة ,
 .79جكرج حداد,المدخؿ الى تاريخ الحضارة,ص (95
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االزىرم,ابك منصكر,االعياد في المجتمع االسالمي,المجمة العربية (96
 .28ص ,الرياض , (25)عددسعكدية,ال

 .79جكرج حداد,المدخؿ الى تاريخ الحضارة,ص (97
,صبح االعشى في صناعة االنشا (ىػ812ت )القمقشندم,احمد بف عمي (98

 ,تحقيؽ : الدكتكر يكسؼ عمي الطكيؿ ,
 .251,ص1ـ,  ج2987دار الفكر,دمشؽ , 
 .251,ص1القمقشندم, صبح االعشى,ج (99

 .265,ص كرستسف,ايراف(266
 .111البيركني,االثار الباقية ,ص(262
 .111البيركني,االثار الباقية ,ص (261
 297,ص243,ص2بي,تاريخ اليعقكبي ,جاليعقك (263
 .51ـ,ص2973كاثره في االدب العربي ,القاىرة , الصياد,النكركز(264
 .134,ص4ابف االثير ,الكامؿ في التاريخ,ج(265
نامت ,ترجمة السيد محمد العزاكم  نظاـ الممؾ ,سياست(266

 .72ـ,ص2986,بغداد,
 .47,ص( الصياد,النكركز كاثره في االدب العربي267

 .43,ص( الصياد,النكركز كاثره في االدب العربي268 
الصياد,النكركز كاثره في االدب  .126البيركني,الثار الباقية ,ص( 269            

 .43,صالعربي
,مصر 3في اخالؽ الممكؾ ,تحقيؽ,احمد زكي ,ط الجاحظ,التاج(226 

 .246ـ,ص2974
.؛المسعكدم,مركج الذىب 246الجاحظ,التاج في اخالؽ الممكؾ,ص (222     
 .289,ص2,ج

 .126البيركني ,االثار الباقية,ص(221  
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البيركني ,تحقيؽ مالميندمف مقكلة مقبكلة,طبع المعيد العربي (223 
 .291ـ,ص2967االسالمي,مدريد 

 .86محمد عمي ,صكر مف عادات الشعب االفغاني ,ص (224 
 .33ـ,ص2974,مصر 3التاج في اخالقالممكؾ ,تحقيؽ احمد زكي ,ط(225          

 .139,ص2ابف قتيبة ,عيكف االخبار ,ج(226
  139,ص2ابف قتيبة ,عيكف االخبار ,ج (227 
 .219ـ,ص2977 الخطيب,عبداهلل ميدم,الفنكف االفغانية,القاىرة(228 
 .242ـ,ص2986الغناء كالمكسيقى عند العرب ,بيركت ’احمد تيمكر (229 
الناصرم,احمد خالد ,قطكؼ الريحاف مف زىر (216 
 .333ـ,ص2993,الرياض2االفناف,ط
 .334الناصرم,قطكؼ الريحاف,,ص (-212         
 2ابف خمكاف,كفيات االعياف,ج(211 

 195,ص4,ج(النكيرم,نياية االرب213
 .215,ص5النكيرم,المصدر نفسة ,ج ( 214          

 45محمد عمي ,صكر مف عادات الشعب االفغاني ,ص (215
,كتسمى دار القكة,مؤلؼ مجيكؿ ,تاريخ خانة:دار المصارعة  زكر(216
 .312سيستاف ,ص 
 .45محمد عمي ,صكر مف عادات الشعب االفغاني كتقاليدة,ص(217
 .312سيستاف ,ص مؤلؼ مجيكؿ,تاريخ(218
 .656كينة سكار:فارس عجكز,حسنيف ,قامكس الفارسية,ص(219
 .49,ص2ريخ بغداد,جالخطيب البغدادم,تا(236
 .312مؤلؼ مجيكؿ ,تاريخ سيستاف,ص(232
حسيف محمد جكىر,افغانستاف,دار المعارؼ (231 

 .36ـ,ص2967,مصر1,ط
 .43,ص2القمقشندم,صبح االعشى ,ج(233 
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 .43,ص2,المصدر نفسة,ج القمشندم(234 
 .311مؤلؼ مجيكؿ ,تاريخ سيستاف ,ص(235 
 .352,ص1لنجكيرث,دائرة المعارؼ االسالمية ,مادة افغانستاف,ج(236 
 .36ىػ,ص2342نقال عف مؤلؼ مجيكؿ جغرافيةافغانستاف ,كابؿ ,(237 

 :أكال المصادر
 (ـ2131ىػ/636ابف األثير ،عزالديف الجزرم )ت

 ـ.2985معرفة الصحابة ,الباب الحمبي ,مصر, أسد الغابة في- -2  
 ـ.2975الكامؿ في التاريخ ,دار صادر ,بيركت ,-1   
 ـ2694ىػػػ/487هلل بف عبد العزيز)أبك عبدا’البكرم        
معجـ ماأستعجـ ,مف أسماء البالد كالمكاضع,تحقيؽ ,مصطفى -3

 ـ.2975القاىرة,’السقاط
 ـ(891ىػػػ/179)تالبالذرم ،احمد بف يحيى       
 ـ.2965فتكح البمداف ,الباب الحمبي ,مصر , -4
 (ىػ446ت),ابك الريحاف محمد بف احمد البيركني     
 عف القركف الخالية ,بيركت بال تاالثار الباقية -5

 ـ(2696ىػػػ/49الثعالبي ,أبك منصكر عبد الممؾ بف محمد بف اسماعيؿ )ت     
 ـ.2985’خاص الخاص ,القاىرة -6

 (ىػ155)ت الجاحظ,ابي عثماف عمر بف بحر
 ـ2974,مصر,3التاج في اخالؽ الممكؾ,تحقيؽ احمد زكي ,ط-7

 ـ(859ىػ/145ابف حبيب ,أبكجعفر محمد )ت 
 ـ.2941المحبر ,دار المعارؼ العثمانية ,حيدر اباد الدكف ,اليند ,-8
 
 ـ(2448ىػػػ/851ابف حجر العسقالني ,أبك الفضؿ احمد بف عمي بف محمد)ت    
اإلصابة في تميز الصحابة ,تحقيؽ عادؿ احمد عبد المكجكد كعمي محمد المعكض -9

 ـ.2465,دار الكتب العممية ,بيركت,
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 ـ(2663ىػػ/456أبف حـز ,أبي محمد عمي بف سعيد )ت
 ـ.2972تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاركف ,دار المعارؼ,مصر,’جميرة أنساب العرب -26

 ـ(992ىػػ/367أبف حكقؿ ,أبي القاسـ النصيبي )ت 
 ـ.2939صكرة االرض ,مكتبة الحياة ,بيركت,--22
 ـ(895ىػػ/181حنيفة الدينكرم,أحمد بف داكد )ت  كآب

اإلخبار الطكاؿ,كثقو الدكتكر عصاـ محمد الحاج عمي,مطبعة دار الكتب العممية -21
 ـ   1662,بيركت, تييؤ
 ىػ(682العباس شمس الديف احمد بف محمد)ت أبف خمكاف,ابك

 ـ.2994,تحقيؽ احساف عباس ,دار صادر بيركت , كأنباء أبناء الزماف كفيات االعياف-23
 (ـ854ىػ/146اط ,خميفة بف خياط )ت ابف خي     
 ـ.2967تاريخ خميفة بف خياط,,تحقيؽ أكـر ضياء العمرم ,مطبعة اآلداب ,-24
 931ىػ/316مد بف الحسف االزدم )تمح دريد ,أبك بكرأبف       
 ـ.2982جميرة المغة ,الباب الحمبي ,-25
 ـ(2347ىػ/748الذىبي ,شمس الديف محمد بف احمد بف عثماف )ت    
 ـ.2992النبالء ,دار الكتاب العربي ,بيركت , ـسيرا عال--26
 ـ(2167ىػ/666الرازم ,محمد بف أبي بكر بف عبد القادر )ت   
 ـ.2967الصحاج ,دار الكتاب العربي ,بيركت ,مختار -27
 ـ( 2792ىػ/2165الزبيدم,محب الديف أبك الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني )ت   
 ـ.2985تاج العركس مف جكاىر القامكس,القاىرة ,-28
 ـ(2664ىػ/395ابف زكريا ،أبك الحسف احمد بف زكريا )ت  

 ـ.2986ىاركف,بيركت,مقياس المغة ,تحقيؽ عبد السالـ محمد -29
 

 ـ(845ىػ/136ابف سعد ,محمد بف سعد )ت 
 ـ.2388الطبقات الكبرل ,تحقيؽ أحساف عباس ,بيركت ,-16

 ـ(2266ىػ/561السمعاني ,أبك سعيد عبد الكريـ بف محمد )ت 
 ـ.2986األنساب ,بيركت ,-12
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 ـ(926ىػ/189أبك الحسف بف بيمكؿ )ت ’سيراب 
 2975تعميؽ ىانتس فكف ,بيركت,ع ,عجائب األقاليـ السب-11

 ـ(911ىػ/ 326الطبرم ,محمد بف جرير )ت 
 ـ.2986تاريخ الرسؿ كالممكؾ ,تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ,بيركت ,-13

 ـ(2186ىػ/685ابف العبرم ,غريغكرس)ت 
 ـ.2985تاريخ مختصر الدكؿ ,لبناف ,-14

 ـ(2332ىػ/731أبك الفداء ,عماد الديف اسماعيؿ )ت 
 ـ.2918’تقكيـ البمداف ,ليدف -15

 ـ(963ىػ/196ابف الفقيو,أبك بكر احمد بف إبراىيـ اليمذاني )ت 
 ـ.2965مختصر كتاب البمداف ,ليدف ,-16

 الفردكس,حماـ الديف حسيف)قرف الخامس ىجرم(
 ـ.2986شيامة ,مكتبة الحياة اإلسكندرية ,--17 

 ـ(889ىػ/176ابف قتيبة ,أبك محمد عبداهلل بف مسمـ )ت 
 ـ.2976المعارؼ ,تحقيؽ محمد اسماعيؿ الصاكم ,بيركت ,-18

 (ىػ812)ت القمقشندم,احمد بف عمي
صبح االعشى في صناعة االنشا,تحقيؽ الدكتكريكسؼ عمي الطكيؿ دار الفكر,دمشؽ -19

 ـ2987
 

 ـ(2648ىػ/446الكرديزم,أبك سعيد عبد الحي )ت 
 ـ.2981فاف زيداف,األردف ,زيف اإلخبار ,تحقيؽ عبد الحي حبيبي ,ترجمة ع-36

 ـ(2317ىػ/774ابف كثير,عماد الديف أبك الفداء اسماعيؿ )ت 
 ـ2955البداية كالنياية ,مطبعة السعادة ,مصر ,-32

 ـ(957ىػ/346المسعكدم ,ابكالحسف عمي بف الحسيف )ت 
 ـ2966مركج الذىب كمعادف الجكىر ,تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد,القاىرة ,-31

 ـ(992ىػ/382المقدسي ,محمد بف احمد الشبارم)ت 
 أحسف التقاسيـ ,بيركت ,بال ت .   -33
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 ـ(2322ىػ/722ابف منظكر ,أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر )ت 
 ـ.2985لساف العرب ,دار الكتب العممية ,بيركت ,-34

 مؤلؼ مجيكؿ             
مير حسف شاه .تعريب محمد بيكمي حدكد العالـ مف المشرؽ الى المغرب ,تحقيؽ -35

 ـ.2988,ميراف كابؿ ,
 مؤلؼ مجيكؿ)القرف الخامس اليجرم (   
تاريخ سيستأف ,شرح كتصحيح ممؾ الشعراء شاركف محمد تقي بيادر ,تعريب محمد -36

                      .ـ2965معيف,طيراف  
 ـ(2332ىػ/731النكيرم,شياب الديف احمد بف عبداهلل )

 ـ.2955اإلرب في فنكف األدب ,تحقيؽ محمد ابك الفضؿ إبراىيـ ,القاىرة , نياية-37
 ـ(2118ىػ/616ياقكت الحمكم,شياب الديف ابك عبداهلل الركمي )ت  

 ـ.2957معجـ البمداف ,دار صادر ,بيركت ,-38
   (ىػ 191ت)اليعقكبي ,أحمد بف يعقكب بف كىيب  
 .45 ـ,2966تاريخ اليعقكبي ,   طبعة ليدف,-39

 ـ(798ىػ/281أبك يكسؼ ,يعقكب بف ابراىيـ )ت      
 ىػ.2331الخراج ,المطبعة السمفية ,القاىرة ,-46

 ثانيا: قائمة المراجع
 ـ.2975احمد ,عطية اهلل ,القامكس اإلسالمي,دار التحرير,القاىرة,   (2
 ـ.2986’مصر ’أحمد ,عادؿ كماؿ ,سقكط المدائف كالدكلة الساسانية  (1
 ـ.2985’,دائرة المعارؼ اإلسالمية ,بيركت  أزانجمف (3

 ـ.1621,مؤسسة الينداكم ,أحمد أميف,ضحى أألسالـ(4    
 ـ.2986أحمد تيمكر,الغناء المكسيقى عند العرب,بيركت(5     
 ـ.2986تاريخ الدكلة العربية اإلسالمية,بغداد,’(  الجميمي ,رشيد عبداهلل 6     
 ـ.2986الى تاريخ الحضارة ,طبع دمشؽ جكرج حداد,المدخؿ(7     

 ـ.2997(حسيف ,يكسؼ مكسى,االفصاح في فقو المغة ,دار الكتب,بيركت ,8       
 الحديثي ,قحطاف عبد الستار. (9
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 ,ـ.2988أرباع خرساف ,طبع جامعة البصرة 
 الحركات أألنفصالية,طبع جامعة الدكلة العربية في العصكر العباسية المتأخرة,

 ـ.2987البصرة,
 ـ.2967,مصر,1افغانستاف,دار المعارؼ,ط حسيف محمد جكىر, .(26. 

 ـ2984حسيف محمد مؤنس   أطمس أألسالـ القاىرة, (22           
 ـ.2977الخطيب,عبداهلل ميدم,الفنكف االفغانية,القاىرة,(21          
 ـ.2332اباد دكف, داىخدة,عمي اكبر,لغت نامة,ترجمة محمد معيف,حيدر-23           

الجياد   ؽ اإلسالمي ,دعكب,ماىر عبد الغني ,مركز الحركات الفكرية في المشر  (24  
                                                 1661 الميبي

 ـ.2988الدككالي,حميدة كتيبة,المنيج االجتماعي االسالمي,طرابمس    (25          
   ـ.2987سابؽ,فقو السنة,دار الفكرالعربي ,بيركتالسيد   ( 26         
 ـ.2987بيركت,صافي ,محمد اماف ,االدب العربي في افغانستاف .( 23         

 ـ.2973لصياد,النكركز كاثره في االدب العربي ,القاىرة, -24         
قي العمي ,صالح أحمد ,أمتداد العرب في صدر أألسالـ ,مجمة المجمع العممي العرا (25

 298,بغداد,31,العدد 
 ـ.2981عبد الحميـ,عباس,البرامكة في التاريخ,كزارة الثقافة كالشباب,عماف , (26
 ـ.2978(غكستاؼ ,لكيكف,حضارات اليند,ترجمة عادؿ زعتر ,الباب الحمبي ,القاىرة ,27
 فكزم ,فاركؽ عمر ,تاريخ العراؽ في عصكر الخالفة العربية اإلسالمية,مكتبة النيضة (28

 ـ2988بغداد ,
 ـ.2991القعقاع,أمية حسيف,افغانستاف مقبرة الغزاة,بيركت ,(29
كرستف ,أرثر ,أيراف في عيد الساسانيف,ترجمة يحيى الخشاب ,تعميؽ عبد الكىاب  (16

   .2985,عزاـ,القاىرة
 ـ2987محمد عمي ,صكر مف عادات الشعب االفغاني كتقاليدة,بيركت,(12
 ـ 2987بيركت,محمد اماف ,صافي ,االدب العربي ,افغانستاف. -11
 ـ2968, 4العالـ االسالمي,بيركت ,طمحمكد شاكر,سكاف (13
 ـ.2986مطر,محمد العيد ,اياـ في بالد افغاف,طبعة المجمع العممي العراقي,بغداد,(14
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 ـ.2986(ناجي ,حسف ,القبائؿ العربية في المشرؽ خالؿ العصر األمكم ,بغداد,15
ناجي عبد الجبار كآخركف ,الدكلة العربية اإلسالمية في العصر العباسي ,البصرة ( 16
 ـ.2992,

 ـ2986نظاـ الممؾ,سياست نامت ,ترجمة السيد محمد العزاكم,بغداد,(17
 ـ2993, 2الناصرم,احمد خالد ,قطكؼ الريحاف مف زىر االفناف,الرياض, ط(18
 ـ.2333اة ,طبع ىراة,سيؼ بف محمد ,تاريخ نامة ىر  اليركم, (19

 الرسائؿ كاالطاريح:
ـ,بأشراؼ 2966جامعة بغداد , –الطاىريكف ,رسالة ماجستير مقدمة الى كمية أال داب -2

 .الدكتكر قحطاف عبد الستار الحديثي
 المجالت كالدكريات :

عطيات ,عبد القادر حمدم ,العامؿ الجغرافي كأثره عمى نشأة المدف في افغانستاف ,القاىرة -2
 ـ.2972,مجمة كمية االداب ,جامعة أألسكندرية ,

االزىرم ,أبك منصكر ,لنجكيرث,دائرة المعارؼ االسالمية,مادة افغانستاف, دار المعارؼ  -1
 ـ .2967,
)النظاـ أألجتماعي كالفكرم  لمفتكحة  ,ـ د ميدم عمي زبكف / كمية التربكيةا -3

,مجمة دراسات لممجتمع في مدينة ىراة مف الفتح حتى نياية العصر العباسي أألكؿ  (
 ـ.1627تربكية,العدد السابع كالثالثكف,


