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 امللخص
من حقول التاريخ العربي أألسالمي لواحدة من المدن المهمة  التي فتحها المسلمون وأناروها بشعاع    تعد دراسة ألجانب االجتماعي جزءأمهما

دن المشرق أإلسالم,أذ أصبحت منارا عاليا من العلماء والمحدثين والفقهاء الذين  زادوا أألسالم أشعاعا هذه المدينة هي مدينة هراة واحدة من الم
خصوصية,  ومميزات كانت نبراسا مضيئأ للمشرق أألسالمي وكان دورهاأيجابي وفعال مع الدولة العربية   أألسالمي أذ كانت لهذه المدينة

عها ومساحتها  أألسالمية ومكانتها في الجزيرة العربية حيث تناولت دراستنا لهذه المدينة من الناحية ألجغرافية وألتأريخية لهذه المدينة من حيث موق
تها العلمية والفكرية ودورها القديم والحديث الذي لعبته هذه المدينة طوال فترة البحث ألهميتها من الناحية االجتماعية  وتأسيسها وتسميتها وأنجازا

 الكلمات المفتاحية,التسمية,الحكم أإلسالمي,العادات ,األعياد, التسلية,خارطة.              
Abstract 

The study of the urban aspect is an important part of the fields of Arab and Islamic history for one of the 

important cities that Muslims conquered and illuminated it with the ray of Islam, as it became a high beacon 

of scholars, moderni Those who made Islam more radiant, this city is the city of Herat and one of the cities 

of the Islamic East. The city, with its peculiarities and characteristics, was a shining beacon to the Islamic 

East, and its role was positive and effective with The Islamic Arab state and its position in the Arabian 

Peninsula, where our study dealt with this city from the point of view. The geography and history of this city 

in terms of its location, area, founding, naming and scientific achievements The intellectual and intellectual 

role and its ancient and modern role that this city played throughout the research period due to its importance 

from an urban point of view. 

 املقدمة: 
جانب مهم من جوانب حقل التاريخ العربي أن هذا البحث يعتبر واحد من مجموعة الدراسات ألتأريخية حو ل الجانب االجتماعي لمدينة هراة   و 

مة  أألسالمي لمدينة من مدن أقاليم المشرق أالسالمي التي أضاهاأألسالم بنوره وأنتشرت في تلك البقاع من العالم لألطالع على عمل ماضي أأل
انتها في المجال االجتماعي ولها مكانة مميزة  العربية أألسالمية ونشاطها والتعرف على تراثها الحافل باألمجادأن مدينة هراة لها خصوصيتها ومك

في حياة المجتمعات البشرية حيث تمكن العرب المسلمون في ظل الحكم أالسالمي منذ الفتح أألسالمي لهذه المدينة ولغاية العصر العباسي  
بية أألسالمية .حيث شمل  البحث  على أألول من جعل هذه المدينة أن تكون مركز أشعاع في تلك البقعة من العالم في ظل حكم الدولة العر 

سالمي ثالث مباحث تناول المبحث أالول التسمية والموقع والحدود لمدينة هراة وتاريخ تأسيسها,بينما تناول المبحث الثاني هراة تحت الحكم أال
عباسي أالول حتى نهايته, أما المبحث الثالث :هراة في العصر الثالثاهراة في العصر أالموي.ثانيا::هراة في العصر الراشدي.  أوالوتناولنا فيه  

:وسائل ثالثا: أالعياد والمناسبات,  ثانياأالعادات والتقاليد.أوأل:ة وتضمن :تناول أألعراف والتقاليد واألعياد والمناسبات ووسائل الترفيه في مدينة هرا 
را قائمة مصادر والمراجع.ولقد أستعنت ببعض المصادر أألصلية  الترفيه ,وبعد هذه المباحث خاتمة وخريطة لمدينة هراة ,ثم قائمة هوامش وأخي

ها ,أحمد  أبرزها أبن أألثير الكامل في التاريخ ,والقزويني ,أثار البالد وأخبار العباد وغيرها من المصادر,وكذلك أستعنت ببعض المراجع من أبرز 
 المراجع.  أمين ,ضحى أألسالم,وخليل هللا خليلي ,هراة تاريخها أثارها وغيرها من

 التسمية واملوقع واحلدود املبحث أألول
  (2()هراة بفتح الهاء والراء المهملة وهي مدينة جليلة وعظيمة من خرسان.وورد ذكرها في) كتاب الفيدا  (1)وردت في كتاب الهند القدسيأوال:التسمية:

(.أما المصادر اللغوية العربية فقد ذكرت الفاظ 4وهي إحدى أرباع خرسان) (3) األسماء وجدت منقوشة على اآلثار الساسانية باسم )هراي وة(وهذة
ء وهريد واشتقاقات مختلفة لكنها تتفق بالمعنى لكونها تدل على اسم مدينة هراة ؛وانها مشتقة من اصل )هراتي,يهرؤني،ويقال هرا الرجل ،ويهراهرا

وبمرور الزمن صارت النسبة اليها بالهروي نسبة الى هراة وكذلك هناك   و 6)اك من ذكر الهراء أي الفاسد وهرا من البرد أي اصابهوهن(5)ومهرود
 (. 7)من انتسب لمدنها ونواحيها 

دم فوق مستوى سطح  (ق3075يبلغ ارتفاعها ) حيث    (8)تقع هراة في الجزء الشمالي الشرقي من االمبرطورية الساسانية  ثانيا :الموقع والحدود: 
أفغانستان   غرب  شمال  اليوم  يقع  هراة  ,وربع  الغور  (9)البحر  بالد  الشرق  من  بوشنج  (10)ويحدها  الغرب  باذغيس (11)ومن  الشمال  ومن 

لغ نصف مساحتها واسعة فهي تمدد امتدادا شاسعا فقد تحدثت المصادر الجغرافية إن مساحتها تب(14)ومن الجنوب بالد فرغانة (13)وتركستان(12)
لها سور وأربع أبواب باب زياد (17)وعرضها نحو خمسة عشرا ميال,وطولها ثالثون ميل ,كثير المدن(16)أي نصف ميل في مثله(15)فرسخ في مثله

 .(18)وباب فيروز أباد وباب خشك وكان حاكمها يدعي )برازان(



   

         

 ...........العادات والتقاليد واألعياد واملناسبات ووسائل الرتفيه يف مدينة هراة من الفتح    

  

  

أن الذي بناها السكندر ذو القرنين)الكسندروس بن فيلفوس(حين دخل البالد  (19)ابن العبري    يذكرثالثا:تأسيس مدينة هراه وتاريخها قبل اإلسالم:
وبعد أن  أستقر االسكندر في المشرق أستقر اليونان خراسان ثم استولى أالسكندر على معظم مماليك الفرس (20)فارس ثم سار نحو الشرق  

.وهناك رويتان بخصوص بناء مدينة هراة تناول في األولى بأن بناء أساسها يعود الردشير ,وفي الرواية الثانية أشار الى بناءها يعود (21)وقهرها  
.أما  (23)االان بعض الدراسات الحديثة تذكر آن بناءها يعود الى تاريخ قديم ولكن االسكندر أعاد تجديدة ثم تنظيم المدينة(22)الى عهد طمهورث

شرق خرسان ,حيث أصبحت هراة مركزا   ريخ مدينة هراة قبل اإلسالم فقط  أرتبط بالصراع والحروب بين الملوك الساسانيين واألقوام الساكنةتا
ق.م(حيث يعتبر هذا النوع من عهود 539واستمرت على هذا الوضع حتى سنة )  (24)أداريا واقتصاديا في منتصف القرن السادس قبل الميالد  

ثانية  القوة وال الخارجية من جهة  المجاورة من جهة والقوة  القوى  لهجمات  الزمن ضعف كيانها وأصبحت عرضة  ,وبمرور  في عام  (25)توسع 
ق.م( أستطاع الهنود الوصول الى هراة فأصبحت تحت السيطرة الهندية فقاموا على نشر الديانة البوذية بهراة وتعددت االتجاهات والعقائد 220)

ا بها  تموج  )الساكيون(و)اليوة فكانت  أنظار  ,محط  المورية  األسرة  ضعف  بعد  هراة  أصبحت  ثم  الشمس  وعباد  والهندية  والبوذية  لمجوسية 
فوقعت هراة تحت سيطرة أول   تشي(الكوشانية التي استطاعت تكوين أول  أمبرطورية تمدد من حدود السند شرقا الى حدود بالد فارس غربا

م(على ملك الهياطلة*بالقرب من  438-427الهون في حروب طاحنة مع الساسانيين  أنتصر فيها الساسانيين)   وقد دخل ( 26)األباطرة الكوشانيين
حنف المرغاب*وقتله وبنفس الوقت كان للهياطلة بقايا حكم هراة ثم أصبحوا يحكمونها نيابة عن الساسانيين وكانت جيوشهم قد تقابلت مع جيش األ

 (.26هللا بن عامر حينما ظهرت شمس اإلسالم بافق هراة)بن قيس*عند فتح هراة ومن بعده عبد
 املبحث الثاني   تاريخ مدينة هراه من الفتح اإلسالمي إىل نهاية العصر العباسي األول 

 ه(40-ه11أوال:هراه يف العصر الراشدي )
بقيادة  ( 28)أرسل الى نهاوند جيشا(27)المقرن   م(والبد ان نشير الى ان النعمان بن624/ -ه22أرتبط فتح مدينة هراة بفتح أقليم خراسان سنة ) 

فجرت  (32)الى نهاوند(31)وهروب اخر ملك ساساني  (30)بعد أن استطاع الجيش العربي اإلسالمي من تحرير السيطرة الفارسية  (29)حذيفة بن اليمان
ب فارس أمام الجيش العربي اإلسالمي فأنسحب م( لفتحها با641ه/21معركة أنهار فيها الجيش الفارسي وسميت معركة نهاوند )فتح الفتوح سنة  

وتواصلت الفتوحات في جبهة المشرق حتى نهاية عهد (34)استمر توجيه جيوش حتى فتحت اغلب المدن والقرى (33)يزدجرد واتباعية الى خرسان
م(وفي عام  655-644ه/35- 23م(   وكذلك في عهد الخليفة عثمان عفان )رض() 644-634/ 23- 13الخليفة عمر بن الخطاب )رض()

م( جيشا استطاع القضاء على عصيان  660- 655ه/40- 35م(أرسل الخليفة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب )عليه السالم() 656ه/36)
اما فتح مدينة هراة فقد اصبح ضرورة إستراتيجية وتاريخية بالنسبة للمسلمين وذلك للسببين مهمين األول هو  (.35)جميع المناطق فدخل مكران *

ثم يكون من خالل من هذا اإلقليم العبور الى بالد ماوراء النهر والسبب الثاني هو القضاء على  (36)ارتباط فتحها بفتح المشرق بأكملة )خرسان(
رئيسي مقرا كما أن هذا االقليم اصبح  فيما بعد المقر ال)*(رمز المقاومة الساسانية وهذا يتطلب فتح )اقليم خرسان(الن يزدجرد  أتخذ من مرو  

ثم (38)ثم فتح مرو الشاهجان  ( 38)توجه االحنف بن قيس واستطاع فتح هراة عنوة   (37)للقبائل العربية الفاتحة ومستوطنهم وقاعدة لنشر االسالم
  م(حدثت أنقسامات في هراة فأرسل اليها 649ه/ 29.وفي عام ) (39)توجه الجيش نحو مرو فأنسحب يزدجرد الى بلخ ثم فر الى ماوراء النهر  

  ( 41)الصلح عن هراة وباذغيس وبوشنج وتوابعها وذلك عن مبلغ الف درهم دفعها كجزية عن بالدة  فحصل  (40)جيشا بقيادة خالد بن عبدهللا بن زهير
بعض الرساتيق اال    االزدي الى هراة من اجل السيطرة على الوضع فأستطاع أن يحرز بعض أألنتصارات منها فتح(42)بن شيمان   ثم وجه صبرة

ففتح هراة.ثم أسندت والية خرسان له ثم سير جيشا الى هراة بقيادة عبدهللا بن  خازم  (43)أن محاوالته فشلت ثم تولى األمر بعدة عبدهللا بن عامر
م(كان عبدهللا بن عامر قد سير جيشا أخر الى هراة يقوده بن خازم  651ه/31خرى أوردها أبن األثير مفادها في عام ) وهنالك رواية أ(44)السلمي

ل أهلها السلمي ,فبلغ حاكم هراة هذا الخبر فأسرع الى عبدهللا بن عامر وصالحه عن هراة وتوابعها ويقال بن عامر سار جيشا بنفسه الى هراة وقات
على رأس جيشا الى هراة لكن قوة  (46)كما ورد أيضا عبدهللا بن عامر وجه اوس بن ثعلبة  (.45)الف درهم كجزية عن بالدةفصالحه حاكمها على  

اية  المقاومة جعلت عبدهللا بن عامر أن يتوجه بنفسه الى هراة األمر الذي اجبر أهل هراة وتوابعها ان تدفع الجزية بمقدار ألف درهم حسب رو 
ا تولى اإلمام علي بن أبي طالب)عليه السالم(أرسل جيشا استطاع القضاء على عصيان جميع المناطق فتمكن من دخول  (وعندم47)  البالذري  

ا  مكران حيث أن اإلجراءات التي تخذها الخليفة علي بن أبي طالب)عليه السالم( أجبرت أهل هراة الى عقد الصلح وبقيت هراة والمشرق على هذ
.وخالصة القول كان االهتمام كبير على مستوى القيادة والقاعدة في الفتوحات (48)علي بن أبي طالب)عليه السالم(الحال حتى استشهاد الخليفة 
وخاصة في الجبهة الشرقية,ومانتج عن نشر اإلسالم وانتماء سكان هراة الى القبائل العربية والى اإلسالم وتصاهرهم   اإلسالمية في العصر الراشدي
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بية كما أنتجت مدن خرسان ومنها هراة أعدد كبيرة من العلماء في حميع المجاالت سواء في علم القراءات والتفسير وغيرها مع رجال القبائل العر 
 .(49)من العلوم حتى أصبحت عبر التاريخ مركزا من مراكزالحركات الفكرية

 م(:749-661ه/132-41ثانيا: هراه يف العصر األموي)
ي على المحافظة على مأتم أنجازه في العصر الراشدي في مجال الفتوحات اإلسالمية ,وتمكن من السيطرة  ركزت دار الخالفة في العصر األمو 

 على المدن التي نقضت الصلح ثم توجيه الجيوش الى بالد ماوراء النهر في بداية العصر األموي حيث أصبح إقليم خرسان تابع لوالية البصرة 
عامر بن  عبدهللا  الى  أسندت  )فضال(50)التي  سفيان  أبي  بن  معاوية  الخليفة  عهد  في  ذلك  ,كان  إقليم خرسان  أدارة  عن  - 661ه/60- 41 

فحاول والي خرسان معالجة  (51)وذلك لتمرد االهالي  )* (وبلخ  )*(وباذغيس)*(م(االان األوضاع تأزمت في بعض مدن إقليم خراسان مثل هراة  796
م(أسندت والية خراسان  665ه/45.وفي عام) (52)ار الخالفة ,ثم طلب أهل هراة الصلحالموقف االانه لم يتمكن من ذلك فأرسلت له قوة بأمر د

خمسين  (55)م( سير زياد بن ابيه مع الربيع بن زياد671ه/ 51. وفي عام )(54)أدارية    فقسم خرسان الى أربعة أقسام(53)الى الحكم بن عمر الغفاري  
.وبعد أن اضطرب الوضع السياسي بسبب حركة عبدهللا  )*(ونيسابور)*(هراة وباذغيس وقادسالفا من أهل البصرة والكوفة بأوالدهم, إلسكانهم مدن  

بن مروان)  عبدالملك  الخليفة  أعطى  الزبير  الثقفي86-65بن  يوسف  بن  الحجاج  الى  اإلسالمي  ابي (56)ه(المشرق  بن  الملهب  األخير  فعين 
وعندما ولي الخالفة الوليد بن عبد  (58)رسان قتيبة بن مسلم الباهلي  م(تولى خ705ه/ 86م(وفي العام )697ه/78سنة),على خرسان  (57)صفرة

م(اضطربت هراة من الناحية السياسية فشاعت 722ه/104م( اقر قتيبة على مكانته وقوي من شأنه,وفي سنة )714- 705ه/96- 86الملك عام)
  , االان (59)وضع السياسي مستقر حسب رواية الطبري  م( أصبح ال742-723ه/125- 105الفتن ,وفي بداية عهد الخليفة هشام بن عبد الملك )

م( فأسند الخليفة هشام مهمة القضاء على هذه الفتنة الى نصر بن  724ه/106األمر تأزم بالمشرق بشكل عام وبهراة بشكل خاص في سنة )
حيث أصبحت  األوضاع العامة في هراة غير مستقرة بسبب ظهورمايسمى بتيارات المنتازعة . في المشرق األقصى وبقي هذا    (60)سيار الليثي  

 .   (61)ا حتى سقوط الخالفة األموية النزاع قائم
 ه(247-132ثالثا: هراه يف العصر العباسي األول )

كان أهل هراة يحاولون سر الخالص من الحكم األموي,شأنهم في ذلك شأن بني العباس كما كان الخراسانيون يحملون نفس الفكر العباسي 
عربية حمل عبئها العرب وبصفة خاصة عرب بني تميم واالزد وربيعة ومضر,كما قدم للخالص من الحكم القائم ,االان الثورة العباسية  هي ثورة  

م( على إبراهيم اإلمام في مقره بالمدينة خالل موسم الحج وجرى بين الطرفين حوار الفكر  741ه/124بعض األشخاص من آهل هراة في عام )
وتشير روايات  انضمام أهل هراه  ( 63)أصبحت احد المدن المؤيدة للعباسينأن مدينة هراة أصبحت تحت سيطرة أبو مسلم الخرساني و   (62)السياسي

م(تيارات فكرية جديدة 751ه/132وبعد ان ساد الحكم العباسي جميع نواحي وكور ورساتيق المشرق األقصى بعد )(64)الى الدعوة العباسية  
التمرد (65)بأشكال مختلفة كانت تطمح إلرجاع ممالكهاوإبطال اإلسالم وإخفاء مقاصدهم   العناصر أشكال مختلفة من حركات  لقد أخذت هذة 

وخالصة القول أجمعت اغلب الدراسات   (66) والعصيان فكان ظهورها في مرحلة التأسيس وتثبيت الحكم والخالفة العباسية في عصورها األولى  
أثرا كبير على الوضع السياسي في هراة عهد الخليفة  .لقد كانت لحركات الخوارج  (67)على أن كان ألصحاب هذه الحركات دوافع دينية وشعوبية

ه( وبفضل 170- 169لقد استقرت األمور بهراة الى حد ما على عهد موسى الهادي الذي ولى الخالفة عام )   (68)ه(169  - 158المهدي)
- 170وفي عام )  (.69)هراة السياسيةهدأت أوضاع  ,الذي يعامل الناس معاملة طيبة وضرب به المثل في الحلم    )*(حنكة القطن بن حارث الطائي

م(الفضل بن يحيى  794-ه178تولى خراسان )  (70)م( أسندت والية هراة الى المهدي ابن حماد فأستقر وضعها السياسي808-786ه/931
استطاع القضاء    وعلى رغم من تواجد بعض الحركات في بعض نواحي هراة االان والي خرسان 72)وكان أألمور مستقرة في مدينة هراة (71)البرمكي

م(بطوس وكان المأمون في مرو عندما بلغه نعي أبيه وأصبح عامال على خرسان طبقا 808ه/ 193توفى الرشيد عام ) (.73)على هذه الحركات
ل  ويمكن القول أن هراة أصبحت تحت أدارة الفضل بن سه   (70)م(استقر الوضع السياسي في مدينة هراة 811ه/196وفي عام ) (74)لوالية العهد  

في هذه الفترة التأريخية وبعد أن انتقل المأمون من مرو ومنحه حكما في المشرق شبه مستقل ,لقد اختلفت المصادر في من تولى أمر خرسان  
سنة  فقد ذكر أبن األثير ان عبدهللا بن طاهر تقلد أمارة خرسان ,ومهما يكن من أمر فأن أبناء طاهر بن الحسين توالوا على والية خرسان حتى  

.وقد (77)والشى الملفت و الذي يستحق الذكر هو انتقال مركز قاعدة خرسان من مرو  الى نيسابور ألسباب اقتصادية وعسكرية  (76)م(827ه/259)
كانت عالقتهم مع دار الخالفة جيدة حيث قاتلوا جميع حركات المعارضة في المشرق األقصى ,كانت نهاية الطاهرين على يد رجال اإلمارة  
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هـ(حيث نشأت األسرة الصفارية في والية سجستان ,ويرجع تأسيس الدولة الصفارية الى يعقوب بن ليث الصفار ,الذي  298-254ية    ) الصفار 
 ( 78)بدا حياته عامال عند احد الصفارين ومن هنا عرف بهذا اللقب نسبة الى صناعته االولى

ائل الرتفيه يف مدينة هراة حتى نهاية  العصر العادات والتقاليد وأألعياد وأألحتفاالت ووس املبحث الثالث
 العباسي أألول

أثرا  أوال: اإلسالم  والتقاليد:كان ألنتشار  الهروي   العادات  المجتمع  في  اليومية   أألجتماعية  الممارسات  في  االهالي  (79)كبيرأ   باألعراف فتمسك 
ارسية أألسالمية والتقاليد االسالمية على أثر أنتشار االسالم بينهم ,وأقترن الكثير من الجنود العرب باالفارسيات من أصل هراة وتمسكوا بالتقاليد الف

في يوم العقيقة ,يقام أحتفال أي الذبيحة التي تذبح في اليوم السابع من والدة الطفل ,و (العقيقة  )  ,ومن أهم ا لسنن الدينية التي أخذتها اهل هراة  (80)
ين  عظيم يحضرة كل أفراد األسرة وبعض من أألقارب واألهل واألصدقاء , وكان يوزع من لحم الشاه على الفقراء ,كما كان يأكل منها كل الحاضر 

با أوفضة ويتصدق بثمنها عل ,كما كان من عادة المجتمع الهروي  أن يزن أألب أمام شعر الطفل المولود ذه (81),وتعتبر العقيقة سنة موكدة  
,فيقدم األطعمة على الموائد  (83).ومن العادات أألخرى أقامة الوالئم في المناسبات المختلفة منها أألفراح والختان  (82)الفقراء مع الدعاء للطفل  

وهو غذاء    (السمنو )ء بالنذورتقدم أكلة  بأوني ذهبية أوفضة ,وهي عادة كسروية تدل على رفاهية أهالي هراة وتباعهم لعادات ملوكهم ,وعند الوفا
ى  قديم يصنع من للحم واألرز وله أدب وسنن قيمة,فيقدم في عيد النوروزويوزع على األهالي في المنزل في أطباق تبركا,كما كان يوزع منه عل 

ن لهم أعتقاد في هذه المسألة,كان  .أما مسألة الحسد فهي ظاهرة عامة تخص جميع المجتمعات ومنها المجتمع الهروي ,فكا(  84)فقراء الحي  
وفي الحسد يقال أحذروا أهل هراة فقد أشتهروا  . (85)يعمدون الى تعليق بعض مخالب الذئب أو النمر عند الكتف لكي يبطلوه او التقاء شر العين

للحصول على الرزق من خالل العمل ,وكدلك من عادات المجتمع الهروي هو تميز الرجل بالصدق واألمانة في المعاملة والعمل المستمر  (   86به
.وكانوا يسهرون في جلسات السمر لالستماع الى القصص واألساطير (   87)والكد ,وذلك من تأثير أألداب اإلسالمية التي تعلموها بعد أسالمهم  

,ولعل من المفيد (  88)لموسيقى القديمة,وكان الجلوس في حلقات األسواق من اجمل  العادات عند الرجال ,وكانوا يحتسون الشاي على أصوات ا
  وكذلك من أفضل ماتميز ,.(89)االشارة االانهم اليعرفون الغدر والالمرواغة ,كما أنهمن أهم صفاتهم,الصدق واالمانة والتمسك بالحق والوفاء والعهد

  به المجتمع الهروي الشجاعة والصدق يوم اللقاء ,وهم بارعون في الحروب المفاجئة أي حرب العصابات وذلك بسبب طبيعة أرضهم الجبلية التي 
التاريخ أيضا أنأألسكندرالمقدوني قد عانة األمرين فيعبروا لبالدهم ثم الى    (90  )عودتهم على تحمل الصعاب في مواجهة األعداء   ,كما أثبت 

 ( 91) الدالسند ,كما أنهم أرهقوا العرب في فتح هراة التي فتحها العرب عنوة .ب
الذي ادعى النبوة وتبعه الكثير   (زرادشت)كان أهل هراة يأتون لزيارة بيوت النار ,الن المجوس عبدة النار ,وهم إتباع  االعياد واالحتفاالت  ثانيا:

,واقبل  ( 93 )نار على جبال هراة,ووجدت ايضا بيعة لليهود بجوار بيت النار على احد جبال هراة  ,وانتشرت بيوت ال(92)من المجوس في تلك العبادة  
,وفي هذا المجال ذكر البيروني (94   )الهرويين على اعتناق اإلسالم بعد الفتح ودخلوا في دين هللا أفواجا وانتشرت مذاهب اهل السنة والجماعة بهراة  

اس صورة وأكملهم عقال وأكثرهم رغبة في الدين والعلم".وان أهل هراة قائمون على عمل الفرائض من صوم وصالة  :"ا ناهل هراة من احسن الن(95  )
ين من  وزكاة وحج ,وكان هناك طريق للحج من هراة الى مكة ,وقد وجد في هذا الطريق كل العناية واالهتمام من قبل العباسيون وذلك لحماية المار 

ويعتبر عيد الفطر الذي يعقب شهر رمضان من  (,96  )م طريق يخترق شبه الجزيرة العربية منذ القرن الثاني الهجري  الحجاج والمسافرين فهو أعظ
لفقراء أهم األعياد  بهراة,وكذلك عيد األضحى بمناسبة تأدية فريضة الحج وتذبح بها الذبائح التي يأكل منها أهل البيت,كما يوزعون منها على ا

 عياد القديمة المشهورة بهراة,اعياد فارسية استمر االحتفال بها زمنا طويال حتى بعد قيام الخالفة العباسية وهي:.ومن األ(.97)واألصدقاء

وهو الشهر الحادي عشر من السنة الشمسية ) شهر بهمن(ويسمى أبان روز عيد النار ,يبدأ هذا العيد في ليلة الحادي عشر من شهر  :عيد السلق وألأ
ناث ,واكثر في  اإليرانية ,ويقال ان سبب اتخاذ الهرويين لهذا العيد ان الملك الفارسي اقام عرسا الوالدة لما بلغ عددهم مائة ولد ,فزوج الذكور باإل

) ولوع بها حتى انهم كانوا يلقون بها سائر الحبوب والحيواناتوكان من  عادة الناس فيه ايقاد انيران بسائر االدهان وال(98)هذا العرس من النيران  

وخرب  (  99 الفساد  بابل,واكثر  الى  ,سار  الترك  "افراسياب"ملك  ان  العيد  هذا  التخاذ  اخر  سبب  العيد,وهنالك  بذلك  االحتفال  عادتهم  من  .فكان 
دة ,فأتحذ الناس ذلك اليوم عيدالهم لنصرهم العظيم على "افراسياب" العمران,واحتل بالد فارس ,فخرج عليه "زوبن طهاسب" وطردة عن مملكته الى بال

(  100 ) 
 عيد املهرجان:ثانيا:
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 ) في اليوم السادس عشر من شهر مهر السابع في السنة الشمسية وقيل سبب التسمية لهذا االسم    وهو ايضا من األعياد الفارسية القديمة,وهو

  (  درفش كاريان  )  ,(102,هو ظفر الملك افريدون بن جمشيد ,بالضحاك وأسره اياه وعليه علم من جلد البقر المرصع بالذهب والفضة يدعي  (101

,وسمي ايضا بذلك ألنه كان لدى الفرس,ملك ظالم منذ القدم وقد عظم ظلمه على عامة  (103  )وقد سقط هذا العلم في يد العرب عند فتح فارس
,وفي هذا اليوم يصنع عرش ملك هراة وتاجه من  (  104   )أي ان نفس مهر  (مهرجان  )فيسمى اليوم الذي مات فيه بـ  (مهر)الناس وكان يسمى  

النفيسه   الهدايا  العلماء واالمراء والعظماء  ,ويقدم  العظماء  ذهب  عليها  والقديد والشواء ويجتمع  الدجاج والبيض  الموائد وعليها  تبسط  ,كما  له 
,وفي يوم عيد المهرجان يظهر اهل هراة الفرح فيلبسون الحلل الجديدة (105),فياكلون ةيسمعون األغاني والموسيقى وتكتمل البهجة في ذلك اليوم  

 ,قال سليمان الفارسي :"كنا على عهد الفرس نقول ان هللا (106   )فال به بعد دخول اإلسالمويخرجون للتنزه في المروج والحدائق واستمر االحت
الياقوت والزبرجد على سائر   النوروز,ومن الزبرجد في المهرجان ,ففضلهما على غيرهما من االيام كفضل  اخرج زينة لعبادة من الياقوت في 

من سن الهدايا النيروز والمهرجان في اإلسالم,االن الخليفة األموي عمر بن عبدالعزيز    . ان  الحجاج بن يوسف الثقفي هو اول(107  )الجواهر"
 . (108)الى منعه لم يدم طويال (  101-99)منعها سنة 

قال سمي :أن معنى هذه الكلمة هي اليوم الجديد ,أي اليوم االول من السنة الشمسية,وهو يعتبر من اهم األعياد القديمة بهراة,ويثالثا:عيد النوروز
الرجال على أعناقهم ,فلما ظهرت عليه   هو أول ملك لهراة عندما دخل أذربيجان جلس على سرير من ذهب,وحمله  (جميشد)بذلك الن الملك

.باليوم الجديد وقد أمر جميشد بجعل يوم النوروز عهدا عامل لكل سكان  (109)الشمس وراه العامة من الناس عظموه وفرحوا به وسمو ذلك اليوم  
محمد )اهل المدينة ,حتى منعهم النبي  خراسان ,وجميشد بمعنى شعاع       القمر وكان العرب يفرحون بعيدي النوروز والمهرجان ,واحتفل بهما

.وفي هذا العيد حيث ترش البيوت بالماء وتقدم الهدايا لحاكم هراة كما كان الناس يتهادى فيما (110  )من االحتفال بهما  (صل هللا عليه واله وسلم
ين في هذاليوم ,االغتسال بالماء للتطهير من  ولم يكن يعرف قبله ,ومن عادات الهروي(جميشد)بينهم ,بالسكر الن أول ظهور كان في ايام الملك

,وقد استمر االحتفال بهذا العيد حتى بعد ان دخل اإلسالم هراة ,كما احتفلت به,فكان فيه نفس األعراف والتقاليد الفارسية ,وهي رشا  (111)الذنوب  
بالماء   ببعض  الح(112)لناس بعضهم  الى  نوروز  عيد  في  للتنزه  األطفال ورجال  يخرج  واإلزهار  .حيث  بالورود  المليىة  الخضر  والمروج  دائق 

باألراجيح فيها  يلعبون  أيضا  (113  )والرياحين وكانوا  للحدائق  الطيب ويخرجن  المالبس ويضعن  أبهى  بلبس  النساء  تقوم  أيضا  اليوم  ,وفي هذا 
يين هما عيد الفطر واألضحى وذلك بعد استتاب .وخالصة القول ان هراة كانت تحتفل بعيدين إسالم(114   )فالحدائق كانت امتع الوسائل التسلية

 العقيدة اإلسالمية بها,كما احتفلت بأعيادها القديمة حتى بعد دخول اإلسالم أراضيها
أن مجالس الغناء واللهو والطرب في مقدمة وسائل الترفيه,وهي امتداد لمجالس الملوك التي تعود الى  أر دشير بن بابك ثالثا:وسائل الرتفيه:

 : "ان اردشير اول من رتب الندماء واخذ بزمام سياستهم"ومن أهم هذه الوسائل في هراة هي : (115  )ني قال الجاحظالساسا
أن الغناء الفارسي هو اروع من غناء العرب ,فحذوا حذوة الن العجم كانوا يغنون غناء جميال ,على ثالثة اوجه,منها غناء القيان,وغناء  الغناء -1

وكان  (اهزج من طويس)الفارسي ,وكان يضرب به المثل فيقال  (طويس)لهزج فهو الغناء الخفيف,وأول من غنى الهزج هو  الثقيل النغمات,وغناء ا
,ويعد فن الغناء في مقدمة الفنون والتي هي من أهم ضروب الحضارة ,والغالب على الظن ان تاريخ الغناء في هراة يرجع (116  )ينقر على الدف

هي من الكلمات  (القينة).ان كلمة  (.117   )الى العصور اآلرية ,فكانت تقام في مجالس الملوك والحكام حفالت الغناء والعزف على اآلالت الموسيقية
,وفي الغالب ان أروع الحفالت الغنائية ,كانت تقدم في األفراح والمناسبات الختان   (.118    )  إلماء والقن,ثم اطلقت على المغنيةالتي تطلق على ا

النغم    لالوالد ,وقد مال الهرويين الى الموسيقى ذات االيقاع العالي ,التي يصاحبها الرقص السريع,كما ان للموسيقى الهندية الهادئة تاثير في
.ولما جاء اإلسالم ,واستولى المسلمون على الممالك الدنيا ,وحازوا سلطان العجم وغلبوهم عليه ,ومالوا الى الترف  (.119    )وسيقى في هراة  والم

الى    واوغلب عليهم بما حصل لهم من غنائم االمم ,وصاروا الى نظارة العيش ورقة الحاشية واستحالء الفراغ ,وافترق المغنون الفرس والروم ,فوقع
 الحجاز وصاروا موالى العرب .    ومن أهم آالت الطرب الذي وجدت على ارض هراة على سبيل المثال ال الحصر هي : 

 ( .120   )وقد استعمله المغنون في هراة وهو آلة  مجوفة وإذا داعبته يد المغني انطقته بساحر اإللحانالطنبور:
 . (121  )جنك وهو اله ذات حلق مفرغ يضرب بإحداها على األخرى  معربالصنج:
 . (122   )هو طبل كبير يستعمل مع البوق في الحروب,وقد انتقلت أيام األمويين الى الموسيقى الحربية أصبح أكثر مصاحبة مع الدف  كوس:

 . (.123  )اله نفخ قديمة تصدر اصواتامختلفةالمزمار:
 ( .124   )و من الحشب وله عنق طويل وهو افخر آالت الطرب آلة وترية قديمة وهالعود:
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: لقي الرقص إقباال عظيما من قبل الشباب الهروي ,وتعد رقصة االتن من الرقصات الشعبية القديمة,وهي رقصة جماعية من اكثر الرقص-2
عشرين رجل وامرأة في دائرة ,ويقف داخل الدائرة رجل االشياء المبهجة لدى الذكور واالناث فيقف نفر من الفتيان يتراوح ععددهم من عشرة الى  

 . (.125   )او اثنان يغنيان ويعزفان عل الة موسيقية 
ساحة المبارزة او حلبة المصارعة  )عرفها أهل هراة منذ القدم وقسم منها عرفت أيضا عند العرب ومن اهم هذه الوسائل  (.126    )الزور خانة  -3

:حيث العرب في جاهليتهم المبارزة قبل الشروع في الحرب ,فكان القادة يبارزونبعضهم مع بعض قبل البدء في القتال ,وتعد (او الملعب الرياضي
م حرم  المبارزة من سمات القوة والشجاعة واالقدام ,اما فيما عدا ذلك فكان الخصم يقتل خصمة حيثما وجدة ,وهذه التعتبر مبارزة وبمجيء االسال

وهي كحلبة المصارعة او الملعب الرياضي حيث كانت (بالزورخانة).وفي كثير من مدن وقرى هراة ,وجد مايعرف  (.127    )الحققتل النفس االب
اذكانوا تقام فيها االلعاب الرياضية المثيرة لشغل اوقات الفراغ كوسيلة للتسلية وكان اقبال الرجال والشباب على مشاهدة هذة المباريات عظيما,

المصارعة ,والصراع على الفوز ,والتغلب على الخصم بشتى الطرق ,وكانت ايديهم تدمى من التصفيق وتلتهب حناجرهم بالهتاف   يعشقون مشاهدة
وهو الذي يدير ,(.129)  (كهنة سوار)ويسمى أيضا  (المرشد)وكان المدير  .(.128    )والتشجيع ,وكانوا هوالء المشاهدون يتراهنون فيما بينهم عل الفائز

بقرع الطبول وإنشاد إشعار معينة ,كما أن المتصارعون يرتدون سراويل طويلة ,واحيانا قصيرة من الجلد او من نسيج متين ويمسك هذه   التمرينات
 . (.130  )أي حزام ومنه يمسك كل مصارع غريمة ويجذبه منه ,وغالبا مايحيط المتصارع ذراعة بتعاويذ اتقاء شر العين  (منطقة)السراويل 

ويمكن تبادل الضربات المسموح بها بروح الفروسية والشجاعة فيتعانق المتصارعان عند لبس السراويل وعند خلعها ,(الزورخانة)ام  وقد تميز نظ
 . 131  )فحسب واذ انتهت المصارعة لمس المتصارعان جباههم بأيديهم 

ماكانت تتميز بها هراة هو كثرة مراعي الخيول الجيدة االصلية ,واهم لعبة اشتهرت بها هراة في زمن بعيد بواسطة ركوب الخيل: أن أهم    -4
 . (.132  )جموعتان من الفرسانالتي يشتركبها م(بزكشي)الخيل هي لعبة 

الممارسة والتدريب والرياضة ,فالصيد من اقدم وسائل التسلية في هراة ,وهواية الصيد لم تكن جديدة   هو من وسائل التسلية وهوصنفالصيد:-5
بها    على أهالي هراة,وهي من عادات الملوك ,فكان هوالء الملوك يستعدون استعداد كبيرا للخروج للصيد ,فكانت تجهز لهم الخيام التي يستريحون 

 . (.133    )ها لهم عبيدهم وغلمانهم ,كما اعدوا لهم الخيول التي كانت تزين سروجها بالذهب واألحجار الكريمة  اثناء الصيد في الصحراء ,والتي يعد
اما فيما يتعلق بكالب الصيد وصقور الصيد فكانت مدربة احسن تدريب عل اقتناص الفريسة ,فكان االستعداد لرحلة الصيد عند الملوك من  

حيث كانت الصقور مخصصة لصيد الطيور والثعابين ,كما كان البعض يخرج الى الصحاري لصيد الماعز الصحراوي  .(.134   )أجمل الرحالت 
نوع من الديوك الجميلة ذات االلوان الزاهية ,ومن اهم وسائل الصيد نجد  ,(.135    )الذهبي وهو ديك ريشه جذاب وجميل ,والقراقاول  واألرانب والكبك

وكانوا الهرويين يخرجون للصيد  .(.136    )ايضا السهام والقسى والشباك او حفر الحفر وتغطيتها بالقش او الشوك وذلك لصيد الحيوانات الحية  
 ) ملوكهم أي بعد االستعداد الكبير من تجهيز الخيام والطعام الوفير وفي نهاية الرحلة كانوا ياكلون مايصيدون في حفالت ممتعة  على عادة  

137.). 
 اخلامتة

 توصلنا من خالل بحثنا الى مايلي:
 والهضاب العالية منكل جهة.(أن مدينة هراه هي مدينة جبلية احد أرباع جرسان ,تقع في بقعة ممتازة ,تحيط بها الجبال 1
 (تشكل هراة السفوح الغربية لجبال وسط أسيا الشامخة ,ويتكون معظم سطحها من مرتفعات. 2
(أوضحنا من خالل دراستنا ان تسمية هراة واشتقاقاتها وتسمياتها في العهد القديم ,سواء كان في عصور سيطرة االرين اوفي عصر االسكندر 3

 رس. المقدوني ,أوفي ملوك الف
 (بينت من خالل دراسة موقع هراة والحدود الجغرافية من خالل توسطها أرباع خرسان ووقوعها في إقليم خرسان. 4
 م .(من خالل دراستنا توصلنا الى تاريخ نشأت وبناء مدينة هراة قبل اإلسالم وتاريخ تجديد بناءها ونظامها السياسي واالجتماعي قبل اإلسال5
 دراستنا الى تاريخ فتح العربي اإلسالمي لهذه المدينة وطبيعتها في العصر الراشدي. (وتوصلن أيضا من خالل 6
 (وأوضحنا أيضا دراسة األوضاع السياسية لمدينة هراة في العصر األموي ,والعصر العباسي األول  6
العباسي األول المتمثل باالعادات والتقاليد (وتوصلنا أيضا من خالل دراستنا الى طبيعة النظام االجتماعي القائم في هراة حتى نهاية العصر  7

 واالعياد والمناسبات ووسائل الترفيه.
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أخذون  (وتوصلنا ايضا من خالل دراستنا بان أهل هراة كانوا متمسكين بالتقاليد والعادات الفارسية اإلسالمية ومن أهم هذه السنن التي كانوا ي8
 .(العقيقة)بها هي 

 راة كانوا يزورون بيوت النار ,أي انه معبدة النار.(كذلك توصلنا ايضا بان أهل ه 9
 (وتوصلنا أيضا ان من أهم األعياد القديمة المشهورة بهراة ,هو عيد السلق, والمهرجان ,والنوروز.10
الساساني (وكذلك أوضحنا من خالل دراستنا ان مجالس اللهو والطرب كانت في مقدمة وسائل التسلية التي ترجع الى عهد اردشيربن بابك  11

 مثال الغناء,الطنبور,,الصنج ,كوس ,العود,المزمار.
(وأوضحنا أيضا ان مدينة هراة كانت تتميز بكثرة الخيول األصيلة,وأيضا تتميز بكالب الصيد وصقور الصيد التي كانت مدربة أحسن تدريب 12

 على اقتناص الفريسة. 

 
 خريطة لمدينة هراة  

 ,ص  1988حدود العالم من المشرق الى المغرب ,تحقيق مير حسن شاة تعريب محمد بيومي مهران,كابل,نقالعن مؤلف مجهول , :الهوامش (1
نقال عن مؤلف مجهول )القرن الخامس الهجري(تاريخ سسيستان ,شرح وتصحيح ملك الشعراء شارون محمد تقي بهادر,تعريب محمد معين,طهران  (2

 . 41م,ص1965,
الفرس ويقال في اصلهم انهم من االقوام االرية التي سكنت بالد فارس وتسموا بهذااالسم نسبةالى الكاهن  ال ساسان:هم طبقة الرابعة من الملوك   (3

 ,ال ساسان. 8,ص9,مجلد 1985,بيروت,م3االعل لبيت النار )جدهم ساسان( ازانجمن ,دائرة المعارف االسالمية ط
ن كلمة مركبة من )خر(وهو الشمس,و)سان(يعني الموضع ,أي بالد  خراسان : بضم الخاء المعجمة ,وتعني مكان الشمس,ورد ان كلمة خراسا (4

م(,االخبار الطوال ,وثقه الدكتور عصام محمد الحاج علي,مطبعة دار الكتب 895ه/282الشمس المشرقة ,ابوحنيفة الدينوري,احمد بن داود,)ت
عجم مااستعجم من اسماء البالد والمواضع,تحقيق م(,م1094ه/487؛البكري,ابو عبيدهللا بن عبد العزيز ت   6م,ص 2001العلمية ,بيروت ,
 . 494م,ص1975,القاهرة,2مصطفى السقا ,ط

,كتاب االشتقاق ,تحقيق عبد 455,ص2م,ج1981م(,جمهرة اللغة ,طبع الباب الحلبي,932ه/320ابن دريد,ابوبكرمحمدبن الحسن االزدي )ت (5
م(,لسان  1311ه/711,ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت,ابن منظور489م,ص1979السالم محمد هارون ,دار المسيرة ,بيروت ,

 ,مادة هر. 66,ص 6م,ج1985العرب ,دار الكتب العلمية,بيروت,
   51- 50,ص6م,ج1986,بيروت ,  3م(,مقياس اللغة,تحقيق عبد السالم محمد   هارون, ط1004ه/395ابو الحسن احمد احمد بن زكريا)ت (6

,مادة هرا ؛الزبيدي 396م,ص  1967م(,مختار الصحاح ,دار الكتاب العربي ,بيروت,1267ه/666ر)ت  الرازي ,محمد بن ابي بكر بن عبد القاد
)ت  الحسيني  مرتضى  محمد  السيد  الفيض  ابو  الدين  ,1791ه/1205محب  ,القاهرة  القاموس  جواهر  من  العروس  م,مادة  1985م(,تاج 

 .  53,ص7,ومادة)هرا( ,ج 2361,ص 1هرد,ج
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)مادة الهروي(؛النوري,شهاب الدين احمد  73,ص  5م,ج1986,بيروت,2م(,االنساب ,ط1166ه/562م بن محمد )تالسمعاني ,ابوسعد عبد الكري (7
عبدهللا)ت ,القاهرة,1331ه/ 732بن  ابراهيم  الفضل  ابو  محمد  االدب,تحقيق  فنون  في  االرب  ؛حسين,يوسف 21,ص1م,ج 1955م(,نهاية 

 . 271م,ص  1997,,بيروت2موسى,االفصاح في فقه اللغة ,دار الكتب العلمية,ط
؛ احمد,عطية هللا,القاموس 44م,ص1975,بيروت,2م(عجائب االقاليم السبع ,تعليق هانس فون,ط910ه/289سهراب,ابوالحسن بن بهلول)ت بعد   (8

 ؛ 156,ص 1م,ج1975,القاهرة 2االسالمي,دار التحرير ,ط
 . 315,ص1905ان ,ليدن م(مختصر كتاب البلد903ه/29ابن الفقيه الهمذاني ,ابو بكر احمد بن ابراهيم )ت   (9

(   682/1283الغور :اقليم جبلي واسع شرق مدينة هراة فيه قرى ومساكن كثيرة ,القزويني ,زكريا بن محمد بن محمود                   ,)ت  (10
 . 365م,ص1965,بيروت 2اثار البالد واخبار العباد ,ط

(     ,صورة االرض ,طبع  367هراة ,ابن حوقل,ابو القاسم النصيبي )تبوشنج :بالد واسعة بناوها حسن تحف بها االشجار تقع الى الغرب من   (11
 . 320م,ص 1939مكتبة الحياة,بيروت,

 .455م, ص1928م(,تقويم البلدان ,ليدن , 1331ه/732باذغيس: بالد بها قرى وبساتين كثيرة ,ابو الفداء,عماد الدين اسماعيل )ت  (12
 . 455شهورة حتى بلغ اكثر من عشرين مدينة ,ابو الفداء,تقويم البلدان,ص تركستان :اسم يطلق على جميع بالد الترك فيها مدن م (13
 . 34م,ص 1982االردن,  1م(,زين االخبار,تحقيق عبد الحي حبيبي,ترجمة عفان زيدان,ط1084ه/440الكريزي,ابو سعيد عبد الحي )ت  (14
 . 512؛ ابوالفداء,تقويم البلدان ,ص 433ابن حوقل,صورة االرض ,ص  (15
 . 160ه,ص1325فغانستان,كابل,لطفي ,عبد الباقي ,ا (16
وانواحي   (17 الرساتيق  من  عدد  وتضم  ,خيشار,كروخ,ماراباذ,مالن,  ,اوفة,باشان,خشب  استربيان  مدنها  اهم  ومن  هراة  نفسها  قصبتها:هي 

البشاري    احمد  بن  رستاق,ستج,كريكرد,وغيرها,المقدسي,محمد  االقا991ه/381منها,باذغيس,بوشنج,كنج  معرفة  في  التقاسيم  احسن  ليم  م( 
 . 37- 33م,ص1988؛ الحديثي ,قحطان عبد الستار ,ارباع خرسان,طبع جامعة البصرة 127بيروت،بال ت ,ص 

 . 198م,ص 1985,القاهرة,3ه(خاص الخاص ,ط 429الثعالبي ,ابو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل )ت  (18
 . 124,صم1985,لبنان,3م(,تاريخ مختصر الدول ,ط1286ه/685(ابن العبري ,غريغوريوس)ت  (19
                396,ص5,ج 315,ص 2م,ج1957م(,معجم البلدان,دار صادر,بيروت,1228ه/626ياقوت الحموي ,شهاب الدين ابو عبدهللا الرومي )ت    (20
 . 91,صم1971عطيات ,عبد القادر حمدي,العامل الجغرافي واثره على نشاة المدن في افغانستان ,القاهرة ,مجلة كلية االداب’جامعة االسكندرية,   (21
 . 171ه,ص 1333الهروي ,سيف بن محمد ,تاريخ نامة هراة,طبع هراة ,   (22

الساسانين,ترجمة   (23 عهد  في  ,ايران  ,ارثر  عزام,ط  كرستسن  الوهاب  عبد  ,تعليق  الخشاب  .                                                                                                                             128    - 127م,1985,القاهرة  2يحيى 
 . 17,ص1م,ج1986حياة,االسكندرية     ,( الفرودس, همام الدين حسين)القرن الخامس الهجري(,شهنامة,طبع مكتبة ال24
 . 262,ص1,ج 1975(  ابن االثير,الكامل في التاريخ,دار صادر, بيروت,25
 . 408,م وص 1978( غوستاف,لوبون,حضارات الهند ,ترجمة عادل زعتر ,البالب الحلبي ,القاهرة ,26

 ه في ولده من بابل واستوطنها وعمرها.يافوت الحموي *( الهياطلة: نسبة الى هيطل بن عالم بن سام بن نوح )عليه السالم(سار الي 
 . 249,ص8*(المرغاب :قرية من قرى هراة ثم من قرى مالين ,ياقوت الحموي,معجم البلدان ,ج

م  619ق.ه/3*(األحنف بن قيس معاوية التميمي: أبو بحر اسمه الضحاك وقيل صخر ,سياسي وقائد ضربت به العرب المثل في الحلم ولد عام  
م(,سير اعالم النبالء ,دار 1347ه/748في عدة معارك في المشرق اإلسالمي ,الذهبي ,شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان )تشارك  

 . 68,ص4م,ج1991الكتاب العربي ,بيروت ,
الى اد بن طابخة  (النعمان بن مقرن المزني:يكنى اباعمرو  وقيل ابو حكيم وقيل النعمان بن عمرو بن مقرن بن عائذ بن هجير ينتهي نسبه 27

 المزني,ومزنية نسبة الى امهم ,صحابي جليل شجاع شارك في جميع المعارك استشهد يوم نهاوند  
 . 199,ص1م,ج1985( ابن األثير,أسد الغابة في معرفة الصحابة ,الباب الحلبي ,مصر,28 

 ,مادة  15,ص12( نهاوند: مدينة عظيمة تبعد عن همذان ثالثة ايام,ويقال انها من ابناء نوح)عليه السالم(,ياقوت الحموي ,معجم البلدان ,ج29
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( هو حذيفة بن حسقل ويقال حسيل بن جابر ينتهي نسبة الى جروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة ابن ريث بن غفطان,ابن سعد,محمد بن 30
 . 28,ص5م,ج 1968ه/  1388م(,الطبقات الكبرى ,تحقيق أحسان عباس ,بيروت ,845ه/230سعد)ت 

 ومابعدها.409,ص4( الطبري ,تاريخ الرسل والملوك ,ج31
م(,المحبر,دار المعارف العثمانية,حيدر اباد الدكن  859ه/245(هو يزدجرد بن شهريار اخر ملوك الفرس ,ابن حبيب,ابو جعفر محمد )ت32

 . 364ص م ,1942,الهند,
33( الحسين  بن  علي  الحسن  ,ابو  المسعودي  عبد  957ه/346(   الدين  محي  محمد  الذهب,تحقيق  م(,مروج 

 . 240,ص1,ج1960,القاهرة,3الحميد,ط
 . 456,ص4( الطبري,تاريخ الرسل والملوك,ج34
 م(,                 892ه/279( مثل قزوين وهمذان واذربيجان وارمينية وجرجانوغيرها من المدن ,البالذري,احمد بن يحيى    )ت 35

,ط الحلبي  ,الباب  البلدان  االموي 323- 313م,ص  1965,مصر,1فتوح  العصر  خالل  المشرق  في  العربية  ,القبائل  حسن  ناجي  ؛ 
 . 168,ص  1980,بغداد,1,ط
 . 141,ص5(الطبري,تاريخ الرسل والملوك,ج36

 . 305,ص  8,ياقوت الحموي,معجم البلدان,ج*(مكران: اسم لسيف البحر افتتحت ايام الخليفة عمر بن الخطاب)رض(
 . 325,ص1986,مصر ,4( احمد عادل كمال ,سقوط المدائن ونهاية الدولة الساسانية,ط 37

 . 33,ص 1981,بغداد ,32( العلي ,صالح احمد ,امتداد العرب في صدر االسالم ,مجلة المجمع العلمي العراقي ,العدد  38 
 . 253,ص 8اعظم مدن خراسان بين مرو ونيسابور سبعون فرسخا ومعتاها الحجارة البيضاء ,ياقوت الحموي,معجم البلدان ,ج *( مرو :

 . 163,ص 5( الطبري ,تاريخ الرسل والملوك,ج39
 . 334,ص 2م,ج1975(ابن االثير ,الكامل في التاريخ ,دار صادر ,بيروت,40
 .7,ج 127م, ص ,1955م(,البداية والنهاية ,طبع مطبعة السعادة ,مصر,1327ه/774ل ) (ابن كثير ,عماد الدين ابو الفداء اسماعي41
 . 17,ص2(ابن األثير , الكامل في التاريخ ,ج42
 . 267,ص4(خالد بن عبدهللا بن زهير الحنفي ,الذهبي ,سير اعالم النبالء,ج43
 ز 59ه,ص1382,القاهرة ,م(,الخراج ,المطبعة السلفية 798ه/ 182(ابو يوسف ,يعقوب بن ابراهيم,)ت 44
 . 55ص, 4ه ,الذهبي ,سير اعالم النبالء,ج 29( صبرة بن شيمان رئيس قبيلة االزد القحطانية اليمينية اشتهر امرة بعد سنة 45
ه/  456(عبدهللا بن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ,قائدا , شجاعا ,ابن حزم ,ابي محمد علي بن سعيد )ت46

 . 74م,ص1971,مصر,1م(,جمهرة انساب العرب وتحقيق عبد السالم محمد هارون ,دار المعارف,ط1063
(عبدهللا بن خازم بن اسماء بن الصلت بن حبيب بن حارثة بن هالل بن سماك بن عون بن امري القيس ,قتل في زمن الخليفة عبد الملك  47

 . 219بن مروان ,ابن حزم ,جمهرة انساب العرب ,ص 
 . 21,ص  3مل في التاريخ,ج(الكا48
مسلم  49 بن  عبدهللا  محمد  ,ابو  قتيبة  ,ابن  بالبصرة  اوس  قصر  صاحب  ثعلبة  بن  قيس  قبيلة  الى  نسبه  ينتهي  ثعلبة  بن  (اوس 

 . 97م,ص1970م(,المعارف ,تحقيق محمد اسماعيل الصاوي ,بيروت ,889ه/267)
 . 497( فتوح البلدان ,ص50
م(,تاريخ خليفة بن خياط ,تحقيق اكرم ضياء العمري,مطبعة االداب  854ه /240الليثي العصفري)ت    ( ابن خياط,خليفة بن خياط ,ابو عمر51

 . 141م,ص1967,
 . 69,ص2009,طرابلس ,1(دعوب ,ماهر عبد الغني ,مركز الحركات الفكرية في المشرق االسالمي ,مركز الجهاد الليبي ,ط52
 . 378م,ص1986,بغداد ,2,تاريخ الدولة العربية االسالمية,ط, الجميلي,رشيد عبدهللا41( ابن خياط ,تاريخ خليفة ,ص53

 . 417,ص 8*( هراة: مدينة عظيمة مشهورة من امهات المدن خرسان فيها بساتين كثيرة ومياة غزيرة ,ياقوت الحموي ,معجم البلدان ,ج
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الري بالفارسية قيام  البلدا  *(باذغيس : ناحية تشمل على قرى من اعمال هراة ومرو والروذ معناها  الحموي,معجم  الرياح ،ياقوت  او هبوب  ح 
 . 254,ص 2,ج

*(بلخ: مدينة مشهورة بخرسان طولها مائة وخمس عشر درجة وعرضها سبع وثالثون درجة وتقع في االقليم الخامس وياقوت الحموي,معجم  
 . 378,ص2البلدان,ج 

 . 141( ابن خياط ,تاريخ خليفة,ص 54
 . 175ص,5(الطبري ,تاريخ الرسل والملوك وج55
 . 145,ص5(الحكم بن عمرو الغفاري ,صحابي جليل قام بفتوحات في المشرق وخاصة في جبال الغور ,الطبري ,تاريخ الرسل والملوك ,ج56
 . 224,ص3(ابن االثير ,الكامل في التاريخ,ج57
بن عامر,ابن حجر العسقالني,ابو الفضل  (الربيع بن زياد الحارثي من بني اليان : شجاع جليل القدر ولي البحرين وفتح سجستان لعبدهللا  58

م(,االصابة في تميز الصحابة ,تحقيق عادل عبد الموجود وعلي محمد المعوض ,دار الكتب العلمية 1448ه/852احمد بن علي بن محمد )ت  
 . 506,ص4ه,ج1405,بيروت ,

ندلس قريبة من البر بينها وبين البر االعظم خليج صغير *(قادس: مدينة لها روايات كثيرة طولها عشر ميال قريبة من البر وهي جزيرة غربي اال
 . 6,ص7,ياقوت الحموي ,معجم البلدان ,ج 

العلماء طولها   درجة من االقليم الرابع وقال    39درجة وعرضها    85*( نيسابور: مدينة عظيمة ذات فضائل جسمية معدن الفضالء ومنبع 
 . 422,ص8ت الحموي ومعجم البلدان,جبعضهم انها سميت بهذا االسم الن سابور مر بها ,ياقو 

 . 196,ص  3(ابن االثير ,الكامل في التاريخ ,ج59
 . 410(الجميلي , تاريخ الدواة العربية االسالمية ,ص60
وقلده المشرق ثم بنى مدينة واسط وحارب الخوارج وابن االشعث,ابن خلكان ,ابو    (الحجاج بن يوسف الثقفي :اتصل عبدالملم فوالة شرطنة 61

 . 40,ص2م,ج1994م(,وفيات االعيان , تحقيق احسان عباس ,دار صادر ,بيروت ,1282ه/ 681العباس شمس الدين احمد بن محمد )ت 
 . 350,ص5,وفيات األعيان ,ج (المهلب بن ابي صفرة : هو ابو سعيد ظالم بن سراق بن صبح الكندي ,ابن خلكان 62
عام 63 العراق  في  ,ولد  الباهلي  الحسين  بن  عمرو  بن  مسلم  بن  قتيبة  جعفر  أبو  وعمره    49(هو  وقتل  أعالم  45ه  ,سير  ,الذهبي  عام 

 . 410,ص3النبالء,ج
 . 113-112,ص5(تاريخ الرسل والملوك,ج64
بن  65 لهشام  خراسان  ديوان  يتقلد  نصر  كان  خرسان  صاحب  سيار  بن  )(نصر  الملك  خليفة 125ه,-105عبد  ,تاريخ  خياط  (,ابن 
 . 388و 383,ص
 . 117,ص5(الطبري ,تاريخ الرسل والملوك ,ج66
 . 369,ص5( ابن األثير ,الكامل في التاريخ ,ج67
 . 171( ناجي حسن ,القبائل العربية ,ص68
 369,ص 5( ( ابن األثير ,الكامل في التاريخ,ج69
 361-  360(الدينوري ,اإلخبار الطوال ,ص 70
 . 250-243,ض 1(المسعودي مروج الذهب ,ج71
 . 86م,ص1988(فوزي ,فاروق عمر ,تاريخ العراق في العصور الخالفة العربية اإلسالمية .مكتبة النهضة,بغداد, 72
 . 84م,ص1991(ناجي ,عبد الجبار وآخرون ,الدولة العربية في العصر العباسي ,البصرة ,73
 . 255,ص1(المسعودي ,مروج الذهب ,ج74

 *(القطن بن حارث الطائي ,لم أقف على ترجمته في المصادر . 
 . 156(ابن خياط ,تاريخ خليفة ,ص 75
 . 289,ص 5؛ابن األثير ,الكامل ,ج193(ابن قتيبة ,المعارف ,ص76
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النويهار ببلخ,عب77 د الحليم ,عباس (البرامكة : أسرة من اشراف الفرس ينتسبون الى جدهم برمك او برموك وهو لقب السادن االكبر لمعبد 
 . 17,ص1982,البرامكة في التاريخ ,منشورات ,وزارة الثقافة والشباب ,عمان ,

 ,  301,ص  5(ابن األثير ,الكامل في التاريخ ج78
 . 75م.ص 1988الدوكالي,حميدة كتيبة ,المنهج االجتماعي اإلسالمي,طرابلس  (79
 . 77الدوكلي,المنهج االجتماعي االسالمي ,ص (80
 . 269,ص 2,ج1987,فقه السنة,دار الفكر العربي,بيروتالسيد سابق(81
 . 269,ص2السيد سابق,فقه السنة ,ج(82
 . 269,ص2السيد سابق,فقه السنة ,ج (83
 . 72,ص 1968,بيروت,4؛محمود شاكر’سكان العالم االسالمي,ط182,ص1احمد امين ,ضحى االسالم,ج(84
 . 77االجتماعي االسالمي ,ص الدوكلي,المنهج (   85
 . 35,ص 1987محمد علي ’صور من عادات الشعب االفغاني وتقاليدة ,بيروت,(86

 . 77الدوكلي,المنهج االجتماعي االسالمي ,ص  (87 
 ؛جورج حداد ,المدخل  47,ص1986المجمع العلمي العراقي ,بغداد, مطر ,محمد العيد,ايام في بالد االفغان,طبعة(88

 , 107؛محمد امان صافي,االدب العربي ,فغانستان ,ص35م,ص1977الى تاريخ الحضارة,طبعة جامعة دمشق ,
 . 341,االثار الباقية عن القرون الخالية ,بيروت بال ت.,ص(هـ440 )البيروني,ابو الريحان محمد بن احمد المتوفى(   89
 . 44(صافي,محمد امان,االدب العربي في افغانستان.ص90
 . 50م.ص1992(ام القعقاع,امية حسين,افغانستان مقبرة الغزاة ,بيروت,91
 . 173هـ,ص 1331(داهخدة ,علي اكبر,لغت نامة ,ترجمة محمد معين ,حيدر اباد دكن ,92
 . 78م,ص1977(جورج حداد,المدخل الى تاريخ الحضارة,طبع جامعة دمشق,93
 . 147م.ص 1984,حسين مؤنس,اطلس االسالم,القاهرة ,323ابن الفقيه,مختصر كتاب البلدان ,ص (94
 . 79( جورج حداد,المدخل الى تاريخ الحضارة,ص95
 . 18م,ص1405(االزهري,ابو منصور,االعياد في المجتمع االسالمي,المجلة العربية سعودية,العدد الخامس عشر,الرياض ,96
 . 79تاريخ الحضارة,ص( جورج حداد,المدخل الى 97
 م. 1987,صبح االعشى في صناعة االنشا ,تحقيق : الدكتور يوسف علي الطويل ,دار الفكر,دمشق ,(هـ821ت  )(القلقشندي,احمد بن علي  98
 . 152,ص2( القلقشندي, صبح االعشى,ج99

 . 165(كرستسن,ايران ,ص 100
 . 222(البيروني,االثار الباقية ,ص 101
 . 222االثار الباقية ,ص( البيروني,102
 . 197,ص143,ص1(اليعقوبي,تاريخ اليعقوبي ,ج 103
 . 52م,ص1973(الصياد,النوروز واثره في االدب العربي ,القاهرة ,104
 . 234,ص4(ابن االثير ,الكامل في التاريخ,ج105
 . 71م,ص1986(نظام الملك ,سياست نامت ,ترجمة السيد محمد العزاوي ,بغداد,106
 . 47وروز واثره في االدب العربي,ص( الصياد,الن107

 . 43( الصياد,النوروز واثره في االدب العربي,ص108 
 . 43. الصياد,النوروز واثره في االدب العربي,ص216(البيروني,الثار الباقية ,ص  109

 . 146م,ص1974,مصر 3(الجاحظ,التاج في اخالق الملوك ,تحقيق,احمد زكي ,ط110 
 . 189,ص 1.؛المسعودي,مروج الذهب ,ج146الملوك,ص ( الجاحظ,التاج في اخالق111   
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 . 216(البيروني ,االثار الباقية,ص112  
 . 192م,ص1967(البيروني ,تحقيق ماللهندمن مقولة مقبولة,طبع المعهد العربي االسالمي,مدريد 113 
 . 86(محمد علي ,صور من عادات الشعب االفغاني ,ص 114 

 . 33م,ص1974,مصر 3احمد زكي ,ط(التاج في اخالقالملوك ,تحقيق 115
 . 239,ص1(ابن قتيبة ,عيون االخبار ,ج116
  239,ص1( ابن قتيبة ,عيون االخبار ,ج117
 . 129م,ص1977(الخطيب,عبدهللا مهدي,الفنون االفغانية,القاهرة 118
 . 141م,ص1986(احمد تيمور ’الغناء والموسيقى عند العرب ,بيروت 119
 . 333م,ص 1993,الرياض1الريحان من زهر االفنان,ط(الناصري,احمد خالد ,قطوف 120
 . 334(الناصري,قطوف الريحان,,ص121
 1(ابن خلكان,وفيات االعيان,ج122
   295,ص4(النويري,نهاية االرب,ج123
 . 125,ص5( النويري,المصدر نفسة ,ج 124      
 45( محمد علي ,صور من عادات الشعب االفغاني ,ص125
 . 321وتسمى دار القوة,مؤلف مجهول ,تاريخ سيستان ,ص (زور خانة:دار المصارعة , 126
 . 45(محمد علي ,صور من عادات الشعب االفغاني وتقاليدة,ص 127
 . 321(مؤلف مجهول,تاريخ سيستان ,ص128
 . 656(كهنة سوار:فارس عجوز,حسنين ,قاموس الفارسية,ص129
 . 49,ص1(الخطيب البغدادي,تاريخ بغداد,ج130
 . 321تاريخ سيستان,ص(مؤلف مجهول ,131
 . 30م,ص1967,مصر2(حسين محمد جوهر,افغانستان,دار المعارف ,ط132
 . 43,ص1(القلقشندي,صبح االعشى ,ج133
 . 43,ص1(القلشندي ,المصدر نفسة,ج134
 . 322(مؤلف مجهول ,تاريخ سيستان ,ص135
 . 351,ص2(لنجويرث,دائرة المعارف االسالمية ,مادة افغانستان,ج136
 . 36هـ,ص1341ؤلف مجهول جغرافيةافغانستان ,كابل ,نقال عن م(137

 : أوال المصادر
 ( 630ابن األثير ،عزالدين الجزري )ت

 م. 1975الكامل في التاريخ ,دار صادر ,بيروت ,-   -1
 م 1094هـــ/ 487العزيز)م. البكري ’أبو عبدهللا بن عبد  1985أسد الغابة في معرفة الصحابة ,الباب الحلبي ,مصر,-2
 م( 892هـــ/279م. البالذري ،احمد بن يحيى )ت1975معجم ماأستعجم ,من أسماء البالد والمواضع,تحقيق ,مصطفى السقاط’القاهرة,-3
 هـ( 440)تالبيروني,ابو الريحان محمد بن احمد      م. 1965فتوح البلدان ,الباب الحلبي ,مصر , -4
 م( 1096هـــ/49الثعالبي ,أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل )ت  االثار الباقية عن القرون الخالية ,بيروت بال ت-5
 هـ( 255م.الجاحظ,ابي عثمان عمر بن بحر)ت 1985خاص الخاص ,القاهرة ’-6
 م( 1448هـــ/852ابن حجر العسقالني ,أبو الفضل احمد بن علي بن محمد)ت    م 1974,مصر, 3التاج في اخالق الملوك,تحقيق احمد زكي ,ط-7
م.أبن حزم ,أبي محمد 1405اإلصابة في تميز الصحابة ,تحقيق عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد المعوض ,دار الكتب العلمية ,بيروت,-8

 م(1063هــ/456علي بن سعيد )ت
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 م( 991هــ/367م.أبن حوقل ,أبي القاسم النصيبي )ت 1971حمد هارون ,دار المعارف,مصر,جمهرة أنساب العرب ’تحقيق عبد السالم م-9
 م( 895هــ/282م.آبو حنيفة الدينوري,أحمد بن داود )ت 1939صورة االرض ,مكتبة الحياة ,بيروت,--10
 ابن حبيب ,أبوجعفر محمد )ت 2001اإلخبار الطوال,وثقه الدكتور عصام محمد الحاج علي,مطبعة دار الكتب العلمية ,بيروت, تييؤ - 11
 م( 854هـ/240م.     ابن خياط ,خليفة بن خياط )ت 1942المحبر ,دار المعارف العثمانية ,حيدر اباد الدكن ,الهند ,- 12
 هـ( 681العباس شمس الدين احمد بن محمد)ت  م. أبن خلكان,ابو1967تاريخ خليفة بن خياط,,تحقيق أكرم ضياء العمري ,مطبعة اآلداب ,-13
 932هـ/320م. أبن دريد ,أبو بكر محمد بن الحسن االزدي )ت1994وفيات االعيان,تحقيق احسان عباس ,دار صادر بيروت ,-14
 م( 1347هـ/748الذهبي ,شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان )ت 1981جمهرة اللغة ,الباب الحلبي , -15
 م( 1267هـ/666م. الرازي ,محمد بن أبي بكر بن عبد القادر )ت  1991الء ,دار الكتاب العربي ,بيروت ,سيرا عالم النب--16
 م(  1791هـ/1205الزبيدي,محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني )ت    م 1967مختار الصحاج ,دار الكتاب العربي ,بيروت ,-17
 م( 1004هـ/ 395م. ابن زكريا ،أبو الحسن احمد بن زكريا )ت  1985تاج العروس من جواهر القاموس,القاهرة ,-18
 م( 845هـ/ 230م.ابن سعد ,محمد بن سعد )ت 1986مقياس اللغة ,تحقيق عبد السالم محمد هارون,بيروت,-19
 م( 1166هـ/ 562م.السمعاني ,أبو سعيد عبد الكريم بن محمد )ت 1388عباس ,بيروت , الطبقات الكبرى ,تحقيق أحسان- 20
 م( 910هـ/ 289م.سهراب ’أبو الحسن بن بهلول )ت 1986األنساب ,بيروت ,- 21
 م( 922هـ/ 310الطبري ,محمد بن جرير )ت 1975عجائب األقاليم السبع ,تعليق هانتس فون ,بيروت,- 22
 م( 1286هـ/685م.ابن العبري ,غريغورس)ت 1986يق محمد أبو الفضل إبراهيم ,بيروت ,تاريخ الرسل والملوك ,تحق-23
 م( 1331هـ/732م.أبو الفداء ,عماد الدين اسماعيل )ت 1985تاريخ مختصر الدول ,لبنان ,-24
 م(903هـ/ 290م.ابن الفقيه,أبو بكر احمد بن إبراهيم الهمذاني )ت 1928تقويم البلدان ,ليدن ’ -25
 الفردوس,حمام الدين حسين)قرن الخامس هجري(  م 1905تاب البلدان ,ليدن ,مختصر ك-26

 م( 889هـ/276م.ابن قتيبة ,أبو محمد عبدهللا بن مسلم )ت 1986شهامة ,مكتبة الحياة اإلسكندرية ,--27 
 هـ(821م.القلقشندي,احمد بن علي)ت 1970المعارف ,تحقيق محمد اسماعيل الصاوي ,بيروت ,- 28
 م( 1048هـ/440الكرديزي,أبو سعيد عبد الحي )ت  1987صبح االعشى في صناعة االنشا, دارالفكر,دمشق - 29
 م( 1327هـ/774م.ابن كثير,عماد الدين أبو الفداء اسماعيل )ت  1982زين اإلخبار ,تحقيق عبد الحي حبيبي ,ترجمة عفان زيدان,األردن ,-30
 م( 957هـ/346مالمسعودي ,ابوالحسن علي بن الحسين )ت  1955,البداية والنهاية ,مطبعة السعادة ,مصر - 31
 م( 991هـ/381مالمقدسي ,محمد بن احمد الشباري)ت 1960مروج الذهب ومعادن الجوهر ,تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد,القاهرة ,-32
 م( 1311هـ/711أحسن التقاسيم ,بيروت ,بال ت . ابن منظور ,أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت - 33
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