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 :الممخص
يستيدؼ البحث التعرؼ عمى الحياة الفكرية في مدينة باذغيس ، اذ قسـ 
البحث الى مبحثيف ، تضمف المبحث االكؿ الحياة الفكرية كالدينية في 

كعمماء كمفكرم باذغيس ،  مدينة باذغيس ، كالمبحث الثاني أىـ رجاالت
اما المنيجية المتبعة مف الباحث في اعداد ىذه الدراسة كانت ذات طابع 
كصفي، كتحميمي في بعض األحياف ، كقد تكصؿ الباحث الى مجمكعة مف 

 االستنتاجات االتية :
إف مدينة باذغيس تقع في ربع ىراة كىك أحد أرباع خراساف، كىي  .ُ

يـ، كاف تسميتيا يتعمؽ بمناخيا احدل الككر الميمة في االقم
ككنيا نقطة انطالؽ الريح، ككانت قبؿ الفتح العربي االسالمي 

 دار مممكة اليياطمة.
كانت الديانة الزرادشتية ىي السائدة عند أىؿ مدينة باذغيس  .ِ

فضالن عف الديانة المانكية كالمزدكية قبؿ الفتح العربي االسالمي، 
لالسالـ كالقضاء عمى األدياف كشيدت المدينة انتشاران كاسعان 

الفارسية القديمة بسبب اختالط العرب مع السكاف المحمييف، 
 نتيجة لمتسامح الديني كاالندماج االجتماعي.

استقرار بعض العكائؿ العربية في مدينة باذغيس مف الذيف نقمكا مف البصرة 
 ـ(.ُٕٔىػ/ ُٓكالككفة سنة )
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Abstract: 

The current research aims to identify the intellectual life 

in the city of Badghis, where the research was divided 

into two sections. Analytical and sometimes, the 

researcher reached a set of the following conclusions: 

1. The city of Badghis is located in the quarter of Herat, 

which is one of the quarters of Khorasan, and it is one of 

the important districts in the region, and its name is 

related to its climate as it is a point of departure for the 

wind. 

2. The Zoroastrian religion was prevalent among the 

people of Badghis, as well as the Manichaean and 

Mazdak religions before the Arab Islamic conquest. The 

city witnessed a wide spread of Islam and the elimination 

of ancient Persian religions due to the mixing of Arabs 

with the local population, as a result of religious 

tolerance and social integration. 

3. The settlement of some Arab families in the city of 

Badghis, who were transferred from Basra and Kufa in 

the year ( 15 AH / 135 AD). 

4. The city of Badghis became more stable and Islam 

spread in it after the organized conquest carried out by 

Qutayba bin Muslim, the governor of Khorasan ( 61-61 

AH / 301-357 AD) and the settlement of the soldiers in 

the open areas. 
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 المقدمة
تمتعت أقاليـ المشرؽ االسالمي بأىمية كبيرة لدل الدكلة العربية االسالمية، فضالن 

التاريخ االسالمي منذ الفتح العربي عف اقميـ خراساف الذم كاف لو دكره كبير في مجريات 
االسالمي، كبرزت أىميتو في النكاحي السياسية كاالقتصادية كالدينية كالفكرية كاالجتماعية في 
ضكء الدراسات المختمفة، فضالن عف دراسة مدف أقاليـ المشرؽ االسالمي كمدف اقميـ خراساف، 

ة لرقعة جغرافية كبيرة، إذ اف احداث تمؾ كاف الدراسة العامة لتاريخ أم مدينة يعد بمثابة دراس
المدينة لـ يقتصر عمى المدينة ذاتيا بؿ تشمؿ مف جاكرىا مف المدف، كاف ما ينطبؽ عمييا 
ينطبؽ عمى مف جاكرىا مف المدف األخرل في األعـ األغمب، كالعكس كذلؾ، أم ما ينطبؽ 

ماعية كاالقتصادية كالدينية عمى المدف المجاكرة ينسحب عمييا في الجكانب السياسية كاالجت
كمدينة باذغيس كاحدة مف مدف اقميـ خراساف التي تقع في ربع ىراة، قد برز دكرىا السياسي 

 ِّ-ُّمنذ الفتح العربي االسالمي اباف خالفة عمر بف الخطاب)رضي اهلل عنو( )
حث، ـ( ، كىذا كاحد مف أسباب اختيار مدينة باذغيس مكضكعان لمدراسة كالبّْٔ-ِّٔىػ/

فضالن عف انيا لعبت ادكاران مختمفة في جميع العصكر االسالمية، كاف الكثير مف مدف 
كحكاضر المشرؽ االسالمي عمكمان كخراساف خصكصان نالت اىتماـ كدراسة الباحثيف، لكف 

 مدينة باذغيس لـ يتناكليا أحد مف الباحثيف كدراسة اكاديمية عمى ما اعتقد.
ة لمدينة باذغيس مكضكع الدراسة تطمب البحث فيو كلمكقكؼ عمى االحكاؿ العام

ـ(، ليتسنى ُِٖٓىػ/ ٔٓٔتحديد المدة الزمنية مف الفتح العربي االسالمي لممدينة حتى سنة )
لمباحث الحصكؿ عمى اكبر كمية مف المعمكمات المتعمقة بمدينة باذغيس كلجميع جكانب 

 الحياة فييا.
اد ىذه الدراسة كانت ذات طابع كصفي، اما المنيجية المتبعة مف الباحث في اعد

كتحميمي في بعض األحياف ، لذا اقتضت طبيعة الدراسة اف تقسـ عمى مقدمة كتمييد كمبحثيف 
كخاتمة ، كقد تناكؿ الباحث في المقدمة أىمية المكضكع كأسباب اختياره كاالشكالية التي 

مة، فضالن عف يتطمب حميا خالؿ البحث، كعرض لبعض المصادر كالمراجع المستخد
الصعكبات التي كاجييا الباحث ، كفي التمييد تناكؿ الباحث جغرافية مدينة باذغيس ، 

 تسميتيا كمكقعيا. 
 التمهيد :جغرافية مدينة باذغيس
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 التسمية كالمكقع:
: اصميا بالفارسية باذخيز، كمعناه قياـ الريح، اك ىبكب الريح لكثرة الرياح باذغيس

 . (ُ)باذغيسفييا، فعٌربت كقيؿ 
تقريبان كخط  ْٔتقع باذغيس بالنسبة لخطكط الطكؿ كالعرض عمى خط الطكؿ 

ّٓالعرض 
(ِ) . 

 .(ّ)تقع باذغيس في ربع ىراة
، كباذغيس (ٓ)الى أرباع كيضـ ىذا الربع مدف: ىراة، كبكشج (ْ)إذ قسمت خراساف 
 .  (ٔ)كغيرىا

 ، (ٖ)مدف: نيسابكر،الذم يضـ (ٕ)كذكر اف مدينة باذغيس مف ربع ايرانشير
. ثـ فصمت اداريان مف ربع (ُِ()ُُ)، كالطبسيف(َُ)بكشنػج ، ىػػراة ، باذغيس، طكس (ٗ)قييستاف 

ايراف شير كاصبحت مف ضمف الربع الثالث مف ارباع خراساف الذم ضـ منيا بكشنج 
، كعدد ككرىا تسعة (ُٓ)، كنكاحي(ُْ)، كما اف خراساف قسمت الى مجمكعة ككر(ُّ)كباذغيس

 . (ُٕ)، كبكشنج كسرخس(ُٔ)كالنكاحي عددىا ثمانية كمف أىميا: باذغيس، كطكس كابيكرد
، كاف مدينة باذغيس تبعد  (ُٖ)كاف باذغيس مف أىـ النكاحي في خراساف كأجميا منزلة

، إذ اف الجبؿ الذم في (ُِ)، كليا حدكد مع مدينة ىراة(َِ()ُٗ)عف مدينة بكشنج ثالثة مراحؿ
حدكد لباذغيس ، كباذغيس مف نكاحي خراساف كمف اعماؿ ىراة  سفحو مدينة ىراة ىك آخر

، كتقع في الشماؿ مف مدينة ىراة، كىي عامرة بمدنيا الكثيرة، كليا ينسب (ِِ)كمرك الركذ
ىي  (ِْ)، كاف المسافة بيف ىراة كمدينة مركالركذ(ِّ)الكثير مف اىؿ العمـ كالمعرفة كالحديث

 . (ِٓ)المسافة بيف المدينتيف كـ( ، كمدينة باذغيس تقع في منتصؼ ِٕ)
باذغيس مدينة تحتكم عمى مزارع كقرل كثيرة، كىي ذات رخص كخير كثير، كىي 

، كقيؿ اف قراىا عامرة بخيراتيا الكفيرة، كيبمغ (ِٔ)عبارة عف مدف مف نكاحي ىراة كمرك الركذ
ف (ِٖ)، كاف مدينتي بامئيف(ِٕ)تعدادىا ثالثمائة قرية كبكى

عند الحديث عف ، كالمتاف ستعرفاف (ِٗ)
المدينة كىما متقاربتاف، فضالن عف المدف الكثيرة األخرل   (َّ)مدف باذغيس الحقان، ىما قصبتا

، (ُّ)كالتي تنتشر فييا البساتيف كتجرم في بعضيا المياه، كأىميا اصحاب زركع كاغناـ
تقع بالد جبمية تسمى بػ)غرج  (ِّ)كلمشرؽ مف باذغيس كعند منابع نير المرغاب

 (ّٓ). كباذغيس مدينة عظيمة، تقع ما بيف نير مرغاب مف الشرؽ، كنير ىراة(ّْ()ّّ)الشار(
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، تقع في قسميا الشرقي كىك شماؿ مدينة ىراة، ككنج (ّٔ)مف الغرب، كاف منطقة كنج رستاؽ
. ذكر بعض المؤرخيف اف مدينة (ّٖ()ّٕ)رستاؽ يبعد عف باذغيس نحك ثالثة عشر فرسخان 

 .(ّٗ)راة كجنكب مدينة مرك الركذ، قد كانت مممكة اليياطمةباذغيس كالتي تقع شماؿ مدينة ى

 المبحث االول : الحياة الفكرية والدينية في مدينة باذغيس
 أواًل: الديانات السائدة في باذغيس قبل الفتح العربي االسالمي

 ( الديانة الزرادشتية:ُ
في عيد الممؾ  ، إذ ظيرت(َْ)الديانة الزرادشتية مف أشير الديانات في المشرؽ قديمان 

كما لبثت الديانة الزرادشتية اف  (ِْ)ؽ.ـ( َِٓالذم اعتنؽ ىذه الديانة عاـ ) (ُْ)كشتاسب
 .(ّْ)ؽ.ـ( ْٖٔ -ِِٓأصبحت ديف الدكلة االخمينية الرسمي في عيد الممؾ دارا األكؿ )

 إف الدعكة الزرادشتية جاءت مبنية عمى الثنكية، إذ اف العالـ قائـ عمى
 ، كبنيت الدعكة الزرادشتية عمى المتضادات،(ْْ)النكر كالظممةعنصريف ميميف ىما 

فالخير كالشر كالصالح كالفساد كالسعادة كالشقاء، كىذه العناصر المتضادة في  
. كبما اف الشمس في السماء كالنار في األرض تعداف مف (ْٓ)صراع دائـ كنزاع مستمر

ف ىنا أكجبت الديانة الزرادشتية ، كم(ْٔ)مصادر النكر، فأصبحتا تمثالف رمزان إللو الخير
، إذ عدت الزرادشتية النار رمز لمضياء (ْٕ)تقديس النار كجعميا متقدةن باستمرار كليا معابد

كالنكر، فضالن عف انيا رمزه لمطيارة، كلـ يخؿي أم بمدو مف معبدو لمنار الذم يسمى )بيت 
، كتعتقد بكجكد (ْٗ)ظكاىر الطبيعية. إف الديانة الزرادشتية مف الديانات التي تقدس ال(ْٖ)النار(

، كاف الفرس (َٓ)أصميف لمخمؽ ىما: اإللو )آىك رامزدا( إلو الخير، كاإللو )آىرمف( إلو الشر
 .(ُٓ)يعبدكف إلو الخير

كمما جاءت بو الزرادشتية انيا تقدس األرض كالماء كاليكاء كيجب عدـ تنجيس ىذه 
 .(ِٓ)الظكاىر ألنيا طاىرة

لـ تعًط لممرأة أم أىمية في األسرة، إذ لـ يكف ليا دكر مستقؿ فيي كالديانة الزرادشتية 
تحت مسؤكلية الرجؿ كتنفذ ما يصدرهي مف أكامر، كشرعت ىذه الديانة تعدد الزكجات حسب 
امكانيات الرجؿ المادية، فضالن عف انيا أباحت الزكاج مف المحاـر كالزكاج مف األـ كاألخت 

ممارسات التي يتقرب بيا الفرد مف اإللو، كلممحافظة عمى ، إذ انيا عٌدت مف ال(ّٓ)كالبنت
 .(ْٓ)الركابط األسرية كالدـ
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 ِّّ -ّّّتعرضت الديانة الزرادشتية لمضياع نتيجة الجتياح االسكندر المقدكني )
ـ( كجدت الديانة الزرادشتية األرض ُْٔ -ِِٔ، كفي العيد الساساني ) (ٓٓ)ؽ.ـ( لممشرؽ

، السيما (ٔٓ)كثيقة بيف رجاؿ الديف الزرادشتية كالممكؾ الساسانييفالخصبة، إذ اصبحت العالقة 
ـ(، الذم اعطى لمزرادشتية جؿ ُِْ -ِِٔفي حقبة حكـ الممؾ الساساني اردشير )

اىتمامو، إذ ارسؿ في طمب كبار رجاؿ الديف الزرادشتية كأمرىـ بجمع ما تبقى مف أجزاء 
كاحد اسمو االفستا الذم جاء بو زرادشت  ، كجعميا في كتاب(ٕٓ)كتاب الزرادشتية كتعاليمو

، كقتؿ فيما بعد في بالد (ٖٓ)مؤسس الديانة الزرادشتية كالذم ادعى النبكة كالمكلكد في اذربيجاف
، عٌد اردشير كتاب االفستا كتابان مقدسان كعٌد الزرادشتية الديف (ٗٓ)ؽ.ـ( ّٖٓفارس عاـ )

 .(َٔ)الرسمي لمساسانييف
ير بالديف كصيتو البنو سابكر، إذ قاؿ لو: "يا بيني، إف كمما يدؿ عمى اىتماـ اردش

الديف كالممؾ اخكاف، كال غنى لكاحد منيما عف صاحبو، فالديف أس الممؾ، كالممؾ حارسو، 
، لذلؾ منح اردشير كبار رجاؿ (ُٔ)كما لـ يكف لو أس فميدكـ، كما لـ يكف لو حارس فضائع"

يـ التدخؿ في أمكر المجتمع عامة، السيما الديف الزرادشتية صالحيات كاسعة مما أتاح ل
األمكر االجتماعية، كالزكاج، كحؿ النزاعات بيف افراد المجتمع، فضالن عف ممارستيـ لدكرىـ 

، كىذه الصالحيات كاالمتيازات ادخمت رجاؿ الديف في صراع كتنافس مع االشراؼ (ِٔ)الديني
ة كالضرائب، كاصبح نفكذىـ مكازو كالنبالء، فضالن عف حصكليـ عمى امكاؿ طائمة مف الجباي

 .(ّٔ)لمدكلة السيما كانيـ منحك الممؾ القداسة، مما أتاح ليـ التدخؿ في احكاؿ المجتمع
مزج الممكؾ الساسانييف بيف الديف كالسياسة كي يمنحكا الشرعية لحكميـ، فضالن عف 

المجتمع بأف الممؾ  زرع قداستيـ التي منحيا رجاؿ الديف ليـ في نفكس العامة، إذ اقتنع افراد
، كاحتكر الممكؾ الساسانييف تعمـ الديانة الزرادشتية عمييـ كعمى (ْٔ)ىك خميفة اهلل في األرض

أتباعيـ، إذ بنكا مراكز لتعميـ الديانة الزرادشتية خاصة بطبقتيـ كبعض الطبقات العميا، 
كالمكجكدة في كتاب . إذ اف تعاليـ الديانة الزرادشتية (ٓٔ)كحرماف باقي الطبقات مف التعميـ

 .(ٔٔ)االفستا، صعبة الفيـ كتحتاج الى تفسيرىا لمعامة
، لعكامؿ عدة منيا: (ٕٔ)لـ تحقؽ الزرادشتية انتشاران كاسعان خارج محيط بالد فارس

، كعدـ (ٖٔ)حصر التعاليـ الدينية الزرادشتية بيف الممكؾ كأتباعيـ كحرماف عامة الشعب منيا
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اء المجتمع، فضالن عف عدـ كجكد تعامؿ حضارم مع اىتماـ رجاؿ الديف بسعادة ابن
 .(ٗٔ)اآلخريف

اف انتشار الديانة الزرادشتية اقتصر عمى بالد فارس، إذ دانت جميع أقاليـ البالد بيذه 
الديانة، السيما انتشارىا الكاسع كالكبير في اقميـ خراساف، إذ داف اىؿ المدف الخراسانية 

، كمارس (َٕ)باذغيس، إذ اعتنؽ أىميا الديانة الزرادشتيةبالزرادشتية، فضالن عف اىؿ مدينة 
أىؿ مدينة باذغيس طقكسيـ الدينية الزرادشتية كبنكا المعابد )بيكت النار( حتى الفتح العربي 

، ككاف يكجد في مدينة باذغيس مف أشير بيكت النار في قمعتيا الشييرة (ُٕ)االسالمي لممدينة
نيا تيرل مف مسافات بعيدة، فضالن عف اف الشعراء تغنكا المعركفة بقمعة نيزؾ، إذ كانت نيرا

 .(ِٕ)بالقمعة كنيرانيا
 الديانة المانكية: (ُ

 ، الذم كلد في(ّٕ)سميت الديانة المانكية بيذا االسـ نسبة الى مؤسسيا ماني
كىك فارسي األصؿ مف األسر العريقة، ككاف كالده )فاتؾ(  (ْٕ)ـُِٔأك  ُِٓمدينة بابؿ سنة 
ف كىاجر الى مدينة بابؿ التي كانت جزء مف االمبراطكرية الساسانية مف مدينة ىمدا

، كادعى انو (ٕٔ). قاـ ماني بدراسة الديانات السائدة في عصره كالزرادشتية كالنصرانية(ٕٓ)آنذاؾ
، ككاف ىذا (ٖٕ)، كبدأ دعكتو ليذا الديف الجديد في مدينة بابؿ(ٕٕ)قد اكحي اليو بديف جديد
 .(ٕٗ)ف تعاليـ االدياف في اليند كالزرادشتية كالمسيحية كغيرىاالديف الجديد ىك خميط م

إف تعاليـ ديف ماني مبنية عمى ما ىك مكجكد في االدياف السابقة، إذ انو يدعي اف 
 ، كالنكر ىك اهلل متمثالن بالخير، كالظممة(َٖ)العالـ مكٌكف مف النكر كالظممة

في االنساف في صراع دائـ كلـ ىي الشيطاف متمثمة بالشر كالنكر كالظممة مكجكداف 
 .(ُٖ)يتغمب أحده عمى اآلخر

لقد دعى ماني اتباعوي الى تيذيب النفس كالى قمع الشيكات، إذ اعتبر اف الشيكة مف 
، فضالن عف انو حٌرـ ذبح (ّٖ)، كحـر عمى اتباعو النكاح كي يستعجؿ الفناء(ِٖ)الشيطاف

اء الصالة إذ فرضيا ماني عمى اتباعو كتؤدل ، كمف تعاليـ الديانة المانكية أد(ْٖ)الحيكاف كاكمو
أياـ، كنبذ ماني في (ٖٔ)، فضالن عف فرضو الصياـ في كؿ شير عشرة (ٖٓ)في اربعة اكقات

.  لقد دعى ماني الى دينو الجديد في مختمؼ البالد كذلؾ اكاخر (ٕٖ)دينو الجديد عبادة األكثاف
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نطمؽ ماني لنشر دعكتو في بالد ، كبعد كفاة اردشير ا(ٖٖ)ـ(ُِْ -ِِٔحكـ الممؾ أردشير )
 .(ٖٗ)ـ(ِِٕ -ُِْفارس عندما تكج الممؾ سابكر بف اردشير )

، (َٗ)كدعى ماني الممؾ سابكر الى دينو الجديد فكافقو الممؾ عمى ذلؾ ككجد فيو التأييد
كخاطب الممؾ سابكر الناس بشأف ماني إذ قاؿ ليـ "... كساعدكه كدافعكا عنو بحيث ال 

. فضالن عف اف ماني استطاع اف يضـ لدينو أخكيف مف اخكة (ُٗ)م عميو.."يخالفو أحد كيعتد
. لكف ماني (ِٗ)الممؾ سابكر كىذا األمر منحو فرصة كبيرة لنشر دينو بحرية كبشكؿ كاسع

، إذ كانت الزرادشتية ىي الديف الرئيسي (ّٗ)كاجو مقاكمة عنيفة مف رجاؿ الديف الزرادشت
 .(ٓٗ)يف الزرادشت عمى ماني بسبب تقريب الممؾ سابكر لوي فضالن عف حقد رجاؿ الد (ْٗ)لمدكلة

ـ( كقد أيد ماني لكف ِّٕ -ِِٕكجاء مف بعد الممؾ سابكر ابنو ىرمز األكؿ )
. لقد انتشرت الديانة المانكية في مختمؼ البالد كمنيا بالد (ٔٗ)حكمو لـ يدـ سكل سنة كاحدة

كاضطيادىـ ألتباع الديانة المانكية مما ، رغـ تعصب رجاؿ الديف الزرادشتية لدينيـ (ٕٗ)فارس
، فضالن عف انتشار ىذه الديانة في خراساف كمدنيا كبالد ما (ٖٗ)جعؿ االتباع يخفكف عقائدىـ

كراء النير لكنيا لـ تستطع اف تككف دينان رسميان لمدكلة رغـ تأييد الممكيف سابكر كىرمز األكؿ 
 .(ٗٗ)ليا كاعتناقيا

ـ(، قاـ كبتحريض مف رجاؿ الديف ِٕٔ -ِِٕالحكـ )كعندما تكلى بيراـ بف ىرمز 
الزرادشتية باعتقاؿ ماني كامر بقتمو كسمخ جمده كحشي تبنان كصمب عمى باب مدينة نيسابكر 

 .(ََُ)ـ(ِٕٔككاف ذلؾ سنة )
لقد اثرت الديانة المانكية عمى المجتمع الساساني مف خالؿ مبادئ ىذا الديف التي 

ىددت مكانة رجاؿ الديف الزرادشت، فضالن عف انيا شكمت تميؿ الى العزلة كقطع النسؿ ك 
 .(َُُ)خطران كبيران عمى الزرادشتية ديف الدكلة الرسمي

 ( الديانة المزدكية:ّ
 ، كقد ظير مزدؾ(َُّ()َُِ)نسبت الديانة المزدكية الى مؤسسيا مزدؾ بف بامداد

الركايات في تحديد ، كاختمفت (َُْ)ـ(ُّٓ -ْٖٖخالؿ حكـ الممؾ الساساني قباذ األكؿ )
انو مف أىؿ  (َُٔ). كذكر الطبرم(َُٓ)المكطف األصمي لمزدؾ، فذكر انو مف مدينة نسا

اف مزدؾ مف  (َُٗ)ككرد عف الدينكرم (َُٖ)، كمنيـ مف قاؿ انو مف مدينة نيسابكر(َُٕ)مذرية
، اذ نادل (ُُُ). جاء مزدؾ بتعاليـ بعد اف جمع بيف الزرادشتية كالمانكية(َُُ)مدينة إصطخر
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مذىب الثنكيو الذم يؤمف بالنكر كالظممة ام الخير كالشر كما جاء بو زرادشت كماني مزدؾ ل
. فضالن عف مناداتو باالشتراكية في االمكاؿ كالنساء كاشاعتيا لمجميع اذ مثمت (ُُِ)مف قبؿ

. لقد كاف مزدؾ ينبذ القتاؿ (ُُّ)ىذه الديانة ثكرة اجتماعية كاقتصادية في المجتمع آنذاؾ
، (ُُْ)كالمخالفة كعد النساء كاألمكاؿ ىي المسببة ليذه األفعاؿ لذا اباحيا لمجميعكالتباغض 

كقد جاء ىذا التشريع في كقت تفاقـ بو الفقر كالمجاعة كالبؤس في الطبقات الفقيرة كثراء 
 .(ُُٓ)الطبقة االرستقراطية كتممكيـ األمكاؿ كاالمتعة الفائضة عف الحاجة

حربان عمى االشراؼ كالطبقة العميا في المجتمع جاءت المزدكية بثكرة اجتماعية ك 
، إذ قاؿ مزدؾ: "إف اهلل قد جعؿ االرزاؽ في األرض ليتقاسميا العباد بينيـ (ُُٔ)الساساني

بالسكية حتى ال يككف ألحدىـ فضؿ فييا عمى اآلخر، كلكف الناس تظالمكا كتغالبكا فغمبت 
ـ، كالكاجب المفركض اف يؤخذ لممقميف مف األقكياء الضعفاء كاستأثركا باألرزاؽ كاالمكاؿ عميي

كقد حـر مزدؾ اكؿ المحكـ كحـر ذبح الحيكانات كقد  (ُُٕ)المكثريف حتى يتساككا في األمالؾ"
 .(ُُٖ)اباح اكؿ الميتة

لقد لقيت الديانة المزدكية كتعاليميا ترحيبان مف الممؾ الساساني قباذ األكؿ بعد اف 
لتقريب مزدؾ مف البالط  يف الزرادشتية كاستنكارىـعرضيا عميو مزدؾ رغـ اعتراض رجاؿ الد

 .(َُِ)، كىذا األمر ادل الى زيادة اتباع مزدؾ(ُُٗ)الممكي
انتشرت الديانة المزدكية في مختمؼ البمداف اذ اف انضماـ الممؾ الساساني قباذ الييا 
ساعد عمى ىذا االنتشار الكبير، إذ أخذ الناس الدخكؿ في ديانة مزدؾ عف رغبة كرضى 

، كقد اتبع ىذه الديانة خمؽه ال يحصى في خراساف كمدنيا كاقاليـ (ُُِ)البعض ارضاءن لمممؾك 
 .(ُِِ)فارس

اف الشعب الفارسي سيما الطبقات العميا في المجتمع غضبكا عمى الممؾ قباذ كخمعكه 
ـ( كممككا أخاه جاماسب، كالتجأ بعد ىركبو مف السجف الى ممؾ ْٖٗكاكدعكه السجف سنة )

ي بالد ما كراء النير كأقاـ عنده سنتيف ثـ عاد الى ممكو بعد مساعدة اليياطمة اليياطمة ف
 .(ُِّ)ـ(َْٓكممكيـ لو سنة)

ـ( ابف قباذ مف أشد المعارضيف لديانة مزدؾ ٕٗٓ -ُّٓكاف كسرل انكشركاف )
كالحاقديف عميو كقد استطاع اف يقكـ كبمعكنة رجاؿ الديف الزرادشتية مف اقناع كالده قباذ 

 .(ُِْ)التخمص مف مزدؾ كديانتو بضركرة
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كمف أسباب حقد انكشركاف عمى مزدؾ، ركمى اف اـ الممؾ انكشركاف عند زكجيا قباذ 
في احد األياـ فدخؿ عميو مزدؾ فطمبيا لنفسو ليقضي حاجتو معيا فكافؽ قباذ عمى ذلؾ 

 .(ُِٓ)فنيض انكشركاف الى مزدؾ كتضرع اليو اف ييب لو أمو كقد قٌبؿ رجمو فتركيا
ـ(، خاطب انكشركاف مزدؾ قائالن ُّٓكلما ممؾ كسرل انكشركاف بعد كفاة ابيو سنة )

لو: يا ابف الخبيثة كيا ابف الزانية، ىؿ تتذكر كقد قبمت رجمؾ عمى أف تترؾ أمي، كأٌف نتف 
جكاربؾ مازاؿ في أنفي منذ ذلؾ الحيف، فقاؿ مزدؾ: نعـ، فأمر انكشركاف بقتمو كحرؽ جثتو، 

عادة الديف الزرادشتي كنادل انكشركا ف بإباحة دماء المزدكية كقتؿ منيـ خمؽ كثير كا 
 .(ُِٔ)القديـ

، كقيؿ قد قتؿ في (ُِٕ)كقتؿ انكشركاف مف المزدكية مف يقرب مف ثمانيف ألؼ شخص
. كنتيجة لمبطش كالتنكيؿ باتباع المزدكية استخدمكا التقية (ُِٖ)ضحكةو كاحدةو مائة الؼ شخص

 .(ُِٗ)المزدكية، إذ مارسكا طقكسيـ بسرية فأظيركا الزرادشتية كبطنكا
بعد ىذا العرض لمديانات السائدة في بالد فارس كاقميـ خراساف عمكمان كمدينة 

، كحدثت (َُّ)باذغيس خصكصان، اتضح اف الساسانييف اتخذكا الزرادشتية دينان رسميان ليـ
الديف الزرادشتية  نزاعات كصراعات دينية بعد ظيكر الديانتيف المانكية كالمزدكية بيف رجاؿ

، إذ اف ىذه الديانات ما ىي إال ثكرة اجتماعية ضد التمييز الطبقي الذم (ُُّ)كاألكاسرة
فرضتو الدكلة كالديانة الزرادشتية معان، كتمتع رجاؿ الديف الزرادشتية بامتيازات سياسية كدينية 

لى طبقات أدل ، إذ اف تقسيـ المجتمع الفارسي ا(ُِّ)كاصبحت سمطتيـ تمثؿ دكلة داخؿ دكلة
الى تدىكر االكضاع االجتماعية كاالقتصادية، فالطبقة العميا مترفة كتستحكذ عمى كافة 
الحقكؽ كاالمتيازات، كطبقة عامة الشعب تعاني مف االضطياد كالفقر كاف اليكة كبيرة بيف 

دعت  طبقة كأخرل لذا فالطبقة الدنيا مف عامة المجتمع ابدكا كبسرعة الديانة المزدكية ككنيا
 .(ُّّ)الى العدؿ كالمساكاة

كفي الجكانب السياسية تعرضت الدكلة الساسانية الى صراعات في مختمؼ مراحؿ 
ـ( ْٖٖ -ْْٖالحكـ كمف أىميا الصراع الذم حصؿ بيف قباذ كأخيو بالش كقد حكـ بالش )

ـ(، ثـ خمعو رجاؿ الديف كاكدعكه السجف بسبب ُّٓ -ْٖٖكخمعو اخكه قباذ كتكلى السمطة )
، كقاـ الممؾ ىرمز (ُّْ)اعتناقو المزدكية، إذ عيد اعتناقو لممزدكية ضربة لألشراؼ كرجاؿ الديف
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ـ( بقتؿ اخكتو لالنفراد بالسمطة، فضالن عف مقتؿ ىرمز مف قبؿ بيراـ جكبيف َٗٓ -ٕٗٓ)
 .(ُّٓ)احد قادة الجيش البارزيف كاستيالئو عمى الممؾ

ؿ شخص اسموي شيربراز كاغتصب ـ( قيتؿ الممؾ كسرل بركيز مف قبِٕٔكفي سنة )
، كبعدىا اصبحت الفكضى ىي السائدة اذ حكـ الدكلة الساسانية اكثر مف سبعة (ُّٔ)الحكـ

 .(ُّٕ)ـ(ِّٔ -ِٖٔممكؾ خالؿ مدة اربع سنكات )
فاألكضاع الدينية كالسياسية في الدكلة الساسانية متدىكرة كمضطربة، كاف الطبقة 

زرادشتي، كقد كجدت في الفتح االسالمي السفمى راغبة في الخالص مف التسمط ال
، فضالن عف حماسة المسمميف لمفتح االسالمي كااليماف المطمؽ بعقيدتيـ (ُّٖ)الخالص

، كاف الديف االسالمي قد احدث (ُّٗ)كرغبتيـ في نشر الديف االسالمي الحنيؼ في المشرؽ
 .(َُْ)تغييرات جكىرية في المجتمع الفارسي كفي مختمؼ جكانب الحياة

كبالتالي استغؿ العرب المسممكف األكضاع بعد سقكط الدكلة الساسانية كمقتؿ اخر 
 ممككيـ لمتكسع بالفتكحات لنشر الديف اإلسالمي الحنيؼ.

 ثانيًا: انتشار االسالم في باذغيس بعد الفتح العربي االسالمي:
ان اف االسالـ انتشر بشكؿو سريع في المشرؽ، إذ اف دعكة النبي محمد أصبحت دين

 .(ُُْ)ينافس كؿ األدياف السابقة لو
ككاف أكؿ دخكؿ لمجيش السالمي الى المشرؽ كبالتحديد الى اقميـ خراساف بغية نشر 

ـ(، كتٌكجت ّْٔ -ّْٔىػ/ ِّ-ُّالديف االسالمي في عيد الخميفة عمر بف الخطاب  )
كقعة فتكحات المسمميف بعد النصر الكبير الذم حققو العرب المسممكف عمى الفرس في م

-ِّٔىػ/ َْ -ُُ. إذ كاف العيد الراشدم )(ُِْ)ـ( كتكغمكا في خراسافُْٔىػ/ ُِنياكند )
ـ( ييعد أفضؿ عيد بعد عيد الرسكؿ األعظـ محمد ، فقد حمؿ الخمفاء الراشدكف  اعباء َٔٔ

 .(ُّْ)نشر االسالـ
مىا  )لقد اتصفت حككمة االسالـ بالعدؿ كاالحساف كالرحمة، إذ قاؿ اهلل تعالى:  كى

ٍمنىاؾى ًإال رىٍحمىةن ًلٍمعىالىًميفى  . كتمثؿ ذلؾ خالؿ العيديف النبكم كالراشدم مما أدل الى (ُْْ) ( أىٍرسى
، كقد كانت لمفتكحات في العيد الراشدم األثر الكبير في انتشار (ُْٓ)سرعة انتشار االسالـ

ات لبث االسالـ في المشرؽ، إذ تـ تمصير المدف كبناء المساجد فييا فكانت المساجد مقر 
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، فضالن عف تفكؽ االسالـ عمى األدياف التي سبقتو رغـ انتشارىا بشكؿ (ُْٔ)الدعكة االسالمية
 .(ُْٕ)كاسع ككثرة اتباعيا مثؿ الزرادشتية، كالمسيحية كالمانكية كالمزدكية كغيرىا

. لقد كصؿ االسالـ الى شرؽ خراساف منذ (ُْٖ)اف الدعكة االسالمية دعكة عالمية، 
ـ( آخر الممكؾ ُٓٔ -ِّٔاف الحؽ الجيش العربي االسالمي يزدجرد ) بدايات الفتح بعد

ـ(، كفراره الى شرؽ خراساف كاستقراره في ُْٔىػ/ ُِالساسانييف بعد ىزيمتو في نياكند سنة )
 .(ُْٗ)مدينة مرك

نياء الحكـ الساساني الى األبد دخؿ الجيش ُٓٔىػ/ ُّكبعد مقتؿ يزدجرد سنة ) ـ( كا 
ـ( بقيادة خميد بف عبد اهلل بف زىير كقد دخؿ ِٓٔىػػ/ ِّسنة )االسالمي الى باذغيس 

االسالـ الى باذغيس بيذا الفتح لكف أىؿ باذغيس كانكا يرتدكا عف االسالـ بعد مغادرة الجيش 
 .(َُٓ)االسالمي منيا

كاتخذ المسممكف خطكة ميمة بغية نشر كتثبيت االسالـ كىي استيطاف الجند، ففي 
لخميفة عثماف بف عفاف )رضي اهلل عنو( استقر الجند في مدينة ـ( زمف آْٔىػ/ ّْسنة )

 .(ُُٓ)مرك بقيادة أمير بف أحمد اليشكرم
عميو ـ( كتكلي اإلماـ عمي ٓٓٔىػ/ ّٓكبعد استشياد الخميفة عثماف بف عفاف  سنة )

الخالفة اضطربت احكاؿ خراساف كبقيت عمى ىذا الكضع المضطرب حتى تكلى  السالـ
ـ(، تـ تكلية نافع بف خالد الطاحي عمى ىراة ُٔٔىػ/ ُْياف الخالفة سنة )معاكية بف ابي سف

 .(ُِٓ)كباذغيس كبكشنج بيدؼ استيطاف الجند كالمحافظة عمى نشر االسالـ في ىذه المدف
( ألؼ مف عرب الككفة َٓكفي ىذا العيد كاف االستيطاف المنظـ، إذ تـ نقؿ )

سكانيـ شرؽ خراساف كفي مدنيا كمنيا ـ( كا  ُٕٔىػ/ ُٓكالبصرة بعياالتيـ كذلؾ سنة )
 .(ُّٓ)باذغيس كىراة كغيرىا، مما ادل الى انتشار االسالـ في المنطقة

اف الحمالت العسكرية التي تيدؼ لفتح مدينة باذغيس كانت تيدؼ لنشر االسالـ 
فييا، كبعد اضطراب األكضاع في باذغيس كبعض المدف الخراسانية إثر النزاع الزبيرم 

ىػ/ ٖٕاستمر عقد مف الزمف، قاـ يزيد بف الميمب بفتح مدينة باذغيس سنة ) االمكم الذم
، كعاد يزيد بف الميمب عندما (ُْٓ)ـ( بأمر مف ابيو الميمب بف ابي صفرة كالي خراسافٕٗٔ

، فضالن عف افتتاحيا (ُٓٓ)ـ(َّٕىػ/ ْٖكلي خراساف بعد كفاة ابيو الى فتح باذغيس سنة )
، اذ كاف اىؿ باذغيس يتمردكف (ُٔٓ)ـ(َْٕىػ/ ٖٓ)مف قبؿ المفضؿ بف الميمب سنة 
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كينكثكف العيكد كالمكاثيؽ مع الكالة كقادة الجيش ككما اشرنا في مكاضع عدة مف الفصؿ 
 الثاني مف ىذه الرسالة . 

ـ( بدأ الفتح المنظـ عمى يد القائد العربي قتيبة بف مسمـ َٕٓىػ/ ٖٔكفي سنة)
، افتتح قتيبة بف مسمـ مدينة باذغيس كقتؿ اميرىا (ُٕٓ)كاستقرار العرب في المناطؽ المفتكحة

ـ( اذ بمقتمو استقرت احكاؿ مدينة باذغيس كاستقر فييا العرب َٕٗىػ/ ُٗنيزؾ سنة )
 .(ُٖٓ)كاالسالـ

اف ىذا الفتح المنظـ كاالستقرار في األراضي كالمدف المفتكحة ادل الى انتشار 
سكنكا خراساف كمدنيا كالتي اصبح بعضيا االسالـ، فضالن عف العدد الكبير مف العرب الذيف 

 .(ُٗٓ)مراكز لمفكر العربي االسالمي كنشر االسالـ
ىػ/ َُُ -ٗٗكما شيد اإلسالـ انتشاران كاسعان في زمف الخميفة عمر بف عبد العزيز )

ـ( في اقميـ خراساف ، إذ دخؿ في عيده المالييف في االسالـ، فضالن عف انو ُٕٗ -ُٕٕ
 .(َُٔ)قميـ خراساف كمدنواكلى عناية فائقة با

 اف انتقاؿ القبائؿ العربية الى خراساف كاستقرارىا فييا كفي مدنيا 
، (ُُٔ)كمنيا مدينة باذغيس بعد الفتح العربي االسالمي أسيـ بشكؿ كبير في انتشار االسالـ

فضالن عف االندماج السكاني بيف السكاف االصمييف كالعرب المياجريف، فقد نشأ شعكر 
فيما بينيـ ادل بالنتيجة الى انتشار االسالـ كدخكلو مف قبؿ السكاف  اجتماعي جيد

، كمف العكامؿ التي ادت الى انتشار االسالـ بشكؿ كبير ىك معاممة العرب (ُِٔ)المحمييف
المسمميف الفاتحيف ألبناء المناطؽ المفتكحة بالسماحة كاحتراـ انسانيتيـ، إذ اف النصر الكبير 

حمميـ عمى التكبر كاالستعالء كاجبار الناس عمى الدخكؿ باالسالـ الذم حققو المسممكف لـ ي
، فضالن عف اف (ُّٔ)بالقكة، بؿ كاف التسامح ىك سمكؾ المسمميف مع سكاف المناطؽ المفتكحة

المسمميف الفاتحيف اشرككا ابناء البالد المفتكحة في ادارتيا، اذ تكلى المسممكف المناصب 
 الميمة كقيادة الجيش

، إذ قاـ الخميفة عمر (ُْٔ)كاعطاء الكظائؼ االخرل ألبناء البالد المفتكحةكالقضاء،  
مف الخطاب )رضي اهلل عنو( باستخداـ قباب كاليان عمى حمكاف كعيف كندابؾ أميران عمى 

، كفي عيد الخميفة االماـ عمي ، تـ تعييف العجمي عبد الرحمف بف ابزم عامالن (ُٓٔ)نيسابكر
 . (ُٔٔ)عمى خراساف 
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امح الذم كاف الصفة التي يتمتع بيا العرب مع سكاف البالد التي يتـ فتحيا كرغـ التس
كعقد معاىدات كمكاثيؽ الصمح فقد قاـ الحكاـ المحمييف لبعض المدف الى نقض ىذه العيكد 

، كاف (ُٖٔ)، لكف العرب المسمميف اصركا عمى سياسة التسامح كالتعامؿ االنساني(ُٕٔ)كالمكاثيؽ
محمييف كالعرب قد ادل الى التزاكج فيما بينيـ، كىذا العامؿ ساىـ في االندماج بيف السكاف ال

 .(ُٗٔ)تسييؿ عممية انتشار االسالـ بيف السكاف المحمييف
كمف العكامؿ الميمة كالرئيسية التي ساىمت في نشر االسالـ ىك انتشار المغة العربية 

العرب في المدف كالقرل  كالتي جاءت نتيجة لمفتح كاالستيطاف العربي في المنطقة، اذ انتشر
 .(َُٕ)كاالرياؼ كعممكا بالزراعة جنبان الى جنب مع السكاف المحمييف في القرل

اف المغة العربية ىي مف شعائر الديف االسالمي، لذا ادل انتشارىا الى انتشار 
االسالـ بشكؿ كاسع، إذ اف مف تعمـ المغة العربية يستطيع اف يؤدم الشعائر االسالمية، فضالن 

 .(ُُٕ)اف الصالة في االسالـ ال تقبؿ اال بقراءة القرآف بالمغة العربية عف
 

 المبحث الثاني : أهم رجاالت وعمماء ومفكري باذغيس
الباذغيسي: ىذه النسبة الى باذغيس بفتح الباء المنقكطة بنقطةو كاحدة كالذاؿ * 

رىا سيف المعجمة ككسر الغيف المعجمة بعدىا ياء منقكطة باثنتيف مف تحت كفي آخ
 .(ُّٕ)، كىي بميدات كقرل كثيرة كمزارع بنكاحي ىراة(ُِٕ)ميممة

، كقيؿ اسميا بالعجمية باذخير، كقد نسب الييا الكثير مف (ُْٕ)كقيؿ ىي دار اليياطمة
العمماء كالمفكريف كرجاالتيا اآلخريف الذيف ترككا اثران في المشرؽ اإلسالمي ، فضالن عف 

ف  .(ُٕٓ)، فضالن عف دىستافالنسبة الى قصبتييا بامئيف كبىكى
 كالمنسكبيف الى باذغيس منيـ رجاؿ الحديث كركاة كمنيـ رجاؿ سياسة كدكلة:

 اواًل: رجال الحديث والرواة من باذغيس:
كانت ركاية الحديث مكجكدة منذ عصر الصحابة رضكاف اهلل تعالى عمييـ، لكف بداية 

ث عف السند. فبدأ عمـ الحديث عمـ الحديث تعكد إلى زمف الفتف حيث بدأ االىتماـ بالبح
كمجمكعة مف العمكـ العقمية التي بدأت تتطكر لتصبح ممكة، فكانت تسمى بداية "التمييز كىنا 

 سكؼ نتطرؽ الى أشيرىـ كإنمكذج كمنيـ:
 ـ(: ّٖٔ-ْْٖىػ/ َِّ-ِْٖ( أحمد بف عمرك الباذغيسي)ُ
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 ف يركم، ككاف أحمد ىذا قاضيان لباذغيس ككا(ُٕٔ)كاف يركم عف ابف عٌينو
 .(ُٕٕ)عف ككيع بف الجراح

 .(ُٕٗ()ُٖٕ)كركل عنوي محمد بف نصر المرزكم 
كما كلي أحمد البريد في ىراة أياـ األمير مسعكد بف محمكد، كعاش فييا بنعيـ ثـ 

. كفي عيد عبد اهلل (ُُٖ)كانتعشت أمكره حتى تكفي فييا (َُٖ)تراجعت احكالو فانتقؿ الى زكزف
جمعت لو قضاء باذغيس كىراة كبكشنج معان، ككاف ـ( ّٖٔ-ْْٖىػ/ َِّ-ِْٖبف طاىر )

 .(ُِٖ)اسحاؽ بف ابراىيـ الحنظمي يعظـ أمره
 ـ(: ٖٕٔ -ٕٕٓىػ/ ُٖٓ-ُٗٔ( أبك خزيمة الباذغيسي)ِ

ـ(. إذ قاؿ: قاؿ ٖٕٔ -ٕٕٓىػ/ ُٖٓ-ُٗٔكاف راكيان ، حدث عف الخميفة الميدم )
أقرب الى ما يحب مف تذكيرم بما  الميدم: " ما تكسؿ إلٌي أحده بكسيمةو كال تذرع بذريعة، ىي

 .(ُّٖ)أسفمت مني اليو اتبعيا اختيا، كاحسف بيا، ألف منة األكاخر يقطع شكر األكائؿ"
 (ٖٓىػ/ ِّٖـ( )ٕٕٕىػ/ُُٔ( ابف العباس جماع بف محمد الباذغيسي )ّ

كاف محدثان كراكيان لمحديث النبكم الشريؼ، إذ ركل عنو ابك اسحاؽ ابراىيـ بف حامد 
. قاؿ: حدثنا ابك العباس جماع بف (ُْٖ)بف ابي سعيد المقرم الضرير السمرقندم بف محمد

محمد الباذغيسي، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ: "ما مف عبدو استحيا مف 
 .(ُٖٓ)الحالؿ إال ابتالهي اهلل بالحراـ"

 ( أبك سممة الباذغيسي:ْ
عرو انت اشعر قاؿ: قكلي: "الناس حدث ابك سممة قاؿ: قمت ألبي العتاىية في أم ش

"  .(ُٖٔ)في غفالتيـ.. كرحا المنية تطحفي
 ـ(:ّٓٗق/ِّْ( الحسيف بف عمي ابك عبد اهلل البزاز يعرؼ بالباذغيسي )ٓ

كقاؿ: تكفي سنة  (ُٖٖ)انو حدثوي عف السرم بف عاصـ (ُٕٖ)ذكر ابك القاسـ بف الثالج
 .(ُٖٗ)ـّٓٗق/ِّْ

 ي الباذغيسي:( محمد بف عبد اهلل بف الحسف المأمكنٔ
كىك مف أصحاب تكيف البخارم، ككاف يظير الرضا عف تكيف كيحمدهي كذكر محمد 

ككر األىكاز فتكجو الييا، ككانت  (ُُٗ)كاله مسركر البمخي (َُٗ)بف عبد اهلل اف تكيف البخارم
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لو كقعة مع الزنج، ككاف محمد بف عبد اهلل بف الحسف الباذغيسي يحدث عف تكيف البخارم 
 .(ُِٗ)خي كعالقتيماكمسركر البم
 ( أحمد بف صاحب البشتي الباذغيسي:ٕ

، كركل عنو ابك سعد (ُْٗ()ُّٗ)كاف أحمد يحدث عف ابي عبد اهلل المحاممي
، كىما مف بشت قرية مف (ُٔٗ)، ككاف معوي أخكه محمد بف صاحب الباذغيسي(ُٓٗ)الماليني

 .(ُٕٗ)قرل باذغيس في نكاحي ىراة
 ثانيًا: رجال سياسة ودولة من باذغيس:

 الحسف بف عمي الباذغيسي: (ُ
، كىك المعركؼ بالمأمكني الباذغيسي، كقد كاصؿ (ُٖٗ)كالهي المأمكف عمى أرمينية

ىػ/ ََِ، كفي سنة )(ُٗٗ)بطارقة ارمينية كتكدد الييـ كاظير ليـ الميف، كبعدىا خرجكا عميو
، كقد انيـز ابك (ََِ)ـ( اصطدـ الحسف بف عمي الباذغيسي بأبي السرايا في السكسُٖٓ

 .(َُِ)سرايا عمى يد الحسف بف عمي الباذغيسي المأمكنيال
 ـ(:ٔٔٗىػ/ ّٔٓ( داكد بف منصكر بف ابي عمي الباذغيسي)ت: ِ

، ككانت لو (َِِ)كاف رجالن صالحان مف أىؿ باذغيس كقد كلٌي خراساف، فحمد أمرهي 
 .(َِّ)عالقة مع ابف ممؾ الترؾ الغزية

 ـ(:ْٕٖىػ/ ُِٔ( طاىر بف حفص الباذغيسي)ّ
باذغيس، استخمفو عمرك بف الميث الصفار كالي ىراة في عيد أخيو يعقكب مف أىؿ 

 .(َِْ)ـ(ْٕٖىػ/ ُِٔبف الميث الصفار عمى ىراة، كعاد عمرك الى سجستاف سنة )
 ـ(:ِٖٗىػ/ ُِْ( عمير بف الكليد الباذغيسي)ْ

، كلي مصر باستخالؼ المعتصـ لوي إذ (َِٓ)ىك عمير بف الكليد الباذغيسي التميمي
ككاف عمير  (َِٔ)ـ(ِٖٗىػ/ ُِْتصـ كالي مصر بأمر أخيو المأمكف كذلؾ سنة )كاف المع

 .(َِٕ)الباذغيسي الخراساني التميمي كاؿو مف األجكاد كالرؤساء
، إذ قاـ القيسية (َِٖ)كبعد اف استقر لو األمر خرج عميو جماعة مف القيسية كاليمانية

غيسي في منطقة الحكؼ، بعد اف كاليمانية بخمع المأمكف كقتؿ عاممو عمير بف الكليد الباذ
سار الييـ عمير بجيكشو ككانت كقعة ىائمة كدارت معارؾ فيياخسرىا عمير كقتؿ سنة 

 .(َِٗ)ىػُِْ
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 ـ(:ِٖٔ -ْٕٖىػ/ ِْٕ -ِِّ( يعقكب بف ابراىيـ الباذغيسي)ٓ
كىك المعركؼ بقكصرة، كقد كلي بريد مصر كاالسكندرية كبرقة في خالفة المتككؿ 

. خرج اىؿ البجة كنقضكا (َُِ)ـ(ٖٓٓىػ/ ُِْـ(، كفي سنة )ِٖٔ -ْٕٖىػ/ ِْٕ -ِِّ)
العيد الذم كاف بينيـ كبيف المسمميف كامتنعكا عف دفع ما عمييـ، فكتب يعقكب الى المتككؿ 
بذلؾ ككاف حينيا نائبان في مصر كحاربيـ كانتصر عمييـ،  تكفي يعقكب بف ابراىيـ الباذغيسي 

 .(ُُِ)ـ(ٖٓٓىػ/ ُِْسنة )
 ـ(:ُْٖ -َٖٗىػ/ ُٖٗ -ُّٗيعقكب الباذغيسي )أبا العباس( ) ( يكسؼ بفٔ

، ككاف مع طاىر (ُِِ)مف أىؿ باذغيس، ككاف صاحب شرطة طاىر بف الحسيف
عندما تـ حصار قصر صالح في بغداد مف قبؿ طاىر بف الحسيف الذم كاف فيو الخميفة 

األميف  ، كقد سأؿ(ُِّ)ـ( ابف ىاركف الرشيدُْٖ -َٖٗىػ/ ُٖٗ -ُّٗمحمد األميف )
، فبعث اليو ابا العباس يكسؼ بف يعقكب الباذغيسي مع مجمكعة مف قكاده (ُِْ)طاىران األماف

ىػ/ ُٕٗذكم البأس ليالن، فسمـ اليو محمد كؿ ما مكجكد في القصر، ككاف ذلؾ سنة )
، كقد جاءت قكات مع العيارييف، (ُِٔ)، كما سمـ األميف القصر بجميع ما فيو(ُِٓ)ـ(ُّٖ

، فقتؿ داخؿ القصر ابك (ُِٕ)الطرؽ، كاالجناد، فدخمكا القصر كاقتتمكا تمؾ الميمةكالباعة في 
 . (ُِٖ)العباس يكسؼ بف يعقكب الباذغيسي كمف معوي مف القكاد كالرؤساء

 ثالثًا: شخصيات أخرى من باذغيس:
 ـ(:ْٕٕ-ّٕٓىػ/ ُّٔ-ُٖٓ( تميـ الباذغيسي)ُ

و قطيعة فييا منحيا إياه مف اىؿ باذغيس ىاجر الى بغداد عند بناءىا ككانت ل
 . (ُِٗ)ـ(ْٕٕ-ّٕٓىػ/ ُّٔ-ُٖٓالخميفة المنصكر)

 ( احمد بف المقداـ اليركم الباذغيسي )ذك القرنيف(:ِ
 .(َِِ)ـ(ِٖٖىػ/ ِٗٔكاف قاضيان لباذغيس، تكفي سنة )

 ( مراجؿ الباذغيسية:ّ
، (ُِِ)ىي أـ كلد زكجة ىاركف الرشيد كأـ الخميفة المأمكف كقد ماتت في نفاسيا

، ككانت مكلعة بترجيؿ كخدمة شعرىا لذلؾ (ِِِ)كانت مراجؿ طٌباخة كأصميا مف باذغيسك 
، فرآىا ىاركف ككانت زكجتو زبيدة لـ تحبؿ بعد مدة مف الزمف، (ِِّ)لقبيا صاحباتيا بمراجؿ



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)ِّٖٗ ) 
 

فأخذ ىاركف تمؾ الميمة مراجؿ الباذغيسية فجامعيا فحبمت مراجؿ بالمأمكف كبعد مدة حبمت 
 .(ِِٓ)كمراجؿ ىي بنت استاذسيس الباذغيسي .(ِِْ)زبيدة باألميف

* البامنجي: ىذه النسبة الى بامئيف، بعد الميـ ىمزة كياء ساكنة كنكف كالنسبة الييا 
، كىي (ِِٕ)، كالبامنجي: نسبة الى بامنج كىي بامئيف(ِِٔ)بامنجي كىي قصبة ناحية باذغيس
 .(ِِٖ)قصبة ناحية باذغيس بجكار ىراة

 عمـ كفكر كحديث كمنيـ:كينسب الى ىذه المدينة رجاؿ 
 ـ(:ُُْٕىػ/ ِْٓ( ابك نصر الياس بف احمد بف محمكد البامنجي)ُ

، كاف صالحان كشيخان صكفيان، كينسب الى (ِِٗ)ىك مف أىؿ بامئيف قصبة باذغيس
 بامئيف كىي قصبة ناحية باذغيس سمع منو ابك سعد، كاف مكلده سنة

 .(َِّ)ـ(ُُْٕىػ/ ِْٓـ( كتكفي سنة )َُٕٔىػ/ َْٔ)
، كاف كثير (ُِّ)يسكف خانقاه الخطيب كبيا سمع ابا اسعد الخطيب البامنجي كاف

األكؿ، كاذا فرغ مف االكؿ يضع في فمو حصاة يحركيا فسيئؿ عنيا فقاؿ:  ال أشبع مف 
 .(ِِّ)الطعاـ فاذا نفذ الطعاـ كضعت الحصاة في فميَّ ألشتغؿ بتحريكيا

ـ( َُٓٓىػ/ ْْٕالبامنجي )( ابك الفتح مسعكد بف أحمد بف يكسؼ الخطيب ِ
 ـ(:ُُّٓىػ/ ْٖٓ)

. تكلى الخطابة (ِّّ)مف أىؿ بامئيف، فقييان فاضالن جامع لمعمكـ كالفقو كالكعظ كاألدب
ببامئيف، كاف احد تالميذ االماـ ابك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد الفراء البغكم 

ف عمي بف حساف كتفقو عمى يد الحس (ِّٓ)، كتفقو عمى يده في مرك الركذ(ِّْ)الشافعي
 .(ِّٔ)المتبعي كىك مف مشاىير العمماء بقصبة باذغيس

ككاف مميح  (ِّٕ)ـ(ُُّٓىػ/ ْٖٓـ( كتكفي سنة )َُٓٓىػ/ ْْٕكلد ببامئيف سنة )
 .(ِّٗ)، ككاف يتحدث عف شيكخو كيركم كينقؿ الحديث(ِّٖ)الخط كىك مف بيت العمـ كاألدب

 ي منصكر الشاه البامنجي: ( ابك المعالي أحمد بف ابي الحسف بف ابي احمد بف ابّ
 .(َِْ)مف مدينة بامئيف ككاف راكية كمحدث، ككاف ابك المعالي ناقؿ لمحديث كراكية

 ( أبا نعيـ عبد الرحمف بف عمر االصفر البامنجي:ْ
، ككاف ينقؿ الركاية كالحديث عف شيكخو كعف (ُِْ)مف أىؿ بامئيف كمف تالميذ البغكم

ابي طالب )عميو السالـ( قاؿ: قاؿ عمي : قاؿ :رسكؿ اهلل العمماء، إذ نقؿ عف االماـ عمي بف 
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)صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو المنتجبيف كسمـ(: "مف أفتى الناس بغير عمـو لعنتوي 
، عاد ابا نعيـ الى بامئيف بعد اف تفقو عند االماـ الحسيف (ِِْ)المالئكة في السماء كاألرض"

، فضالن عف انو (ِّْ)كثير مف المسائؿ الفقييةبف مسعكد الفراء كأجرل مذاكرات عممية في 
 .(ِْْ)كاف ناقالن لمحديث كراكية

 ( عتيؽ بف عمي بف عمر ابك بكر البامنجي:ٓ
ىك مف اىؿ بامئيف قصبة باذغيس، نزؿ المكصؿ كأقاـ بيا كىك منسكب الى 

ىػ/ ْٗٓ، درس كدرَّس كأفتى في المكصؿ بعد اقامتو فييا الى اف تكفي سنة )(ِْٓ)بامئيف
 .(ِْٔ)ـ(ُُٕٗ

ف كىي ناحية باذغيس كيقاؿ ليا ببنة*  البىكني: كىي نسبة الى بىكى
، كالبكني بالفتح (ِْٕ)

ف بمد مف باذغيس، ك بيكنة بضـ الباء ، مدينة بافريقية كآخره نكف ىي نسبة الى بىكى
ف (ِْٖ) ، كبىكى

، (ِْٗ)بفتحتيف بميدة بيف ىراة كبغشكر، كىي قصبة ناحية باذغيس بينيا كبيف ىراة مرحمتاف
، كبكف فتحتيف كقيؿ بفتحة كسككف كالكاك ىي بميدة (َِٓ)كىي قريبة مف بامئيف قصبة باذغيس

 .(ُِٓ)مف باذغيس كالنسبة الييا البىٍكني
 ( ابك نصر أسعد بف المكفؽ القايني اليعقكبي الحنفي البىكني:ُ

 ىك مف بىكف ناحية باذغيس، كاف راكيان كناقالن لمحديث، اذ كاف يسمع مف ابي الفضؿ
 .(ِِٓ)محمد بف احمد بف جعفر الطبسي، كسىًمع منو ببىكف: ابك القاسـ ابف عساكر

 ( ابك عبد اهلل محمد بف بشر بف بكر البىكني:ِ
قاضي بىكف، ركل عف أبي جعفر محمد بف طريؼ البكني، كعف ابي جعفر الماليني، 

، (ِّٓ)كغيره كابي يزيد كأقرانيـ، كاف راكم، إذ حدث عف ابي جعفر محمد بف طريؼ البكني
 .(ِْٓ)ككاف فقييان 

 * الدىستاني: 
كىذه النسبة الى مدينة دىستاف كىي مف مدف باذغيس كمف أعمرىا تقع عمى ظير 

 ، كقد انتسب الييا بعض الشخصيات منيـ:(ِٓٓ)جبؿ كليا قرل عديدة
 ( عمر بف محمد بف الحسف القرغكلي الدىستاني: ُ
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متعممان كعالمان بالمغة كالنحك، صحب  كاف يمقب بأبي حفص األديب فكاف اديبان فاضالن 
االئمة كالعمماء ، ككاف كثير الحفظ سمع الحديث عف كثير مف العمماء كلد في دىستاف كنشأ 

 .(ِٔٓ)ـ(ُُّْىػ/ ّٖٓكسكف في نيسابكر حتى انتقؿ الى مرك كتكفي فييا سنة )
 ( محمد بف أحمد بف ابي الحجاج الدىستاني:ِ

كاف محدثان ، اذ حفظ عف العمماء الكثير مف لقب باليركم كلد في دىستاف ك 
 .(ِٕٓ)االحاديث

 الخاتمة
الحمد هلل الذم أعانني عمى انجاز ىذا البحث الذم بيف الحياة الفكرية في مدينة 
باذغيس كما تمتعت بو مف أىمية بيف مدف المشرؽ االسالمي مف الفتح العربي االسالمي 

 ـ(.ُِٖٓىػ/ ٔٓٔحتى سنة )
 ج التي تكصؿ الييا الباحث:كأدناه اىـ النتائ

إف مدينة باذغيس تقع في ربع ىراة كىك أحد أرباع خراساف، كىي احدل الككر  -ُ
الميمة في االقميـ، كاف تسميتيا يتعمؽ بمناخيا ككنيا نقطة انطالؽ الريح، ككانت قبؿ 

 الفتح العربي االسالمي دار مممكة اليياطمة.
أىؿ مدينة باذغيس فضالن عف الديانة كانت الديانة الزرادشتية ىي السائدة عند  -ِ

المانكية كالمزدكية قبؿ الفتح العربي االسالمي، كشيدت المدينة انتشاران كاسعان لالسالـ 
كالقضاء عمى األدياف الفارسية القديمة بسبب اختالط العرب مع السكاف المحمييف، 

 نتيجة لمتسامح الديني كاالندماج االجتماعي.
العربية في مدينة باذغيس مف الذيف نقمكا مف البصرة كالككفة استقرار بعض العكائؿ  -ّ

 ـ(.ُٕٔىػ/ ُٓسنة )
أصبحت مدينة باذغيس أكثر استقراران كانتشر فييا االسالـ بعد الفتح المنظـ الذم قاـ  -ْ

ـ( كاستقرار الجند في ُْٕ-َٕٓىػ/ ٔٗ -ٖٔبو قتيبة بف مسمـ كالي خراساف )
 المناطؽ المفتكحة.

باذغيس عدة تمردات عمى الدكلة العباسية كمنيا تمرد استاذسيس مف شيدت مدينة  -ٓ
اىؿ باذغيس؛ إذ خرج عمى الدكلة في عيد الخميفة المنصكر كتـ القضاء عميو، 
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فضالن عف العديد مف ثكرات الخكارج منيا ثكرة الحصيف الخارجي كالخارجي حمزة 
 الشارم.

لمشرؽ االسالمي )الدكلة خضعت مدينة باذغيس لحكـ الدكيالت المستقمة في ا -ٔ
 الطاىرية، الصفارية، السامانية، كالدكلة الغزنكية(.

أنجبت مدينة باذغيس العديد مف الرجاؿ منيـ العمماء كالمفكريف كالركاة كرجاؿ سياسة شارككا 
  في مجاالت عدة كفي مختمؼ األمصار االسالمية.

  
 

                                                 

الرحمف  ـ(، االنساب، تح: عبدُُٔٔىػ/ ِٔٓالسمعاني، عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي )ت:  (ُ)
 -ـُِٔٗ، مجمػػػػس دار المعػػػػارؼ العثمانيػػػػة، )حيػػػػدرآباد/ ُبػػػػف يحيػػػػى المعممػػػػي اليمػػػػاني كآخػػػػركف، ط

 ّٖٕ، صُ؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، جُِ، صِىػ(، جُِّٖ
 .ُِٔىػ(، صَُْٕ -ـُٕٖٗمؤنس، حسيف، اطمس تاريخ االسالـ، الزىراء لالعالـ العربي )القاىرة/  (ِ)
ة مشيكرة مػف مػدف خراسػاف، كقيػؿ مػف مػدف فػارس غػرب اصػطخر، كمػا كػاف بخراسػاف ىراة: مدينة عظيم (ّ)

احصػف منيػػا كال أجػػؿ فييػا بسػػاتيف كميػػاه غزيػػرة، كىػي مممػػكءة  بأىػػؿ العمػػـ كالفضػؿ كالثػػراء، كىػػي مديػػة 
عامرة ليا ربض محيط بيا مف جكانبيا، كداخميا مياه، كفييا مسجد جامع كحكلو اسػكاؽ. ينظػر: يػاقكت 

 ْٔٓ، صٓمعجـ البمداف، ج الحمكم،
خراسػػػاف: بػػػالد مشػػػيكرة، كتقػػػع فػػػي اقصػػػى الشػػػماؿ الشػػػرقي مػػػف بػػػالد فػػػارس، كىػػػي مػػػف احسػػػف ارض اهلل  (ْ)

كأعمرىا كأكثرىا خيران كاىميا احسف النػاس صػكرة كأكمميػـ عقػالن كاقػكميـ طبعػان، كأكثػرىـ رغبػة فػي الػديف 
لفارسية كاساف مكاف الشيء، كىي مقاطعة مف كالعمـ، كمعناىا مطمع الشمس، اذ اف خر اسـ الشمس با

ـ(، َُْٗىػػػ/ ْٕٖالدكلػػة االسػػالمية. ينظػػر: البكػػرم، ابػػك عبيػػد اهلل بػػف عبػػد اهلل بػػف عبػػد العزيػػز )ت: 
، عػػػػالـ الكتػػػػب )بيػػػػركت/ ّمعجػػػػـ مػػػػا اسػػػػتعجـ مػػػػف اسػػػػماء الػػػػبالد كالمكاقػػػػع، تػػػػح: مصػػػػطفى السػػػػقا، ط

 ٖٗ، صِىػ(، جَُّْ -ـُّٖٗ
ف كسػككف النػكف كجػيـ، بميػدة نزىػة حصػينة فػي كادم مشػجر بينيػا كبػيف بػاذغيس ثػالث بكشنج: بفتح الشػي (ٓ)

مراحؿ كعمى بعد عدة مراحؿ مف ىراة، كىي مدينة كبيرة مف مدف خراساف، ذات مياه كبسػاتيف كأشػجار 
كثيػػرة، كىػػػي أجػػػؿ قػػػدران مػػف بػػػاقي نػػػكاحي خراسػػػاف، كىػػي بمػػػد طػػػاىر بػػػف الحسػػيف بػػػف مصػػػعب. ينظػػػر: 

 -ـََُِـ(، البمػداف، دار الكتػب العمميػة )بيػركت/ َِٗىػػ/ ِِٗد بف ابي يعقػكب)ت: اليعقكبي، احم
 ُِق ػصُِِْ

ـ(، المسػػػالؾ كالممالػػػؾ، طبعػػػة ليػػػدف ُٖٗىػػػػ/ َِٓابػػػف خرداذبػػػة، ابػػػك القاسػػػـ عبػػػد اهلل بػػػف عبػػػد اهلل )ت:  (ٔ)
 ٓىػ(، صَُّٔ -ـُٖٖٗ)بريؿ/ 
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ح السػيف المعجمػػة كىػػاء سػػاكنة كراء اخػػرل كىػػي مػػف ايػراف شػػير: بالكسػػر، كراء، كالػػؼ كنػػكف سػػاكنتيف كفػػت (ٕ)
مممكػػة فػػارس، كىػػك اسػػـ لنيسػػابكر، اك ىػػي قصػػبة نيسػػابكر، ينظػػر: ابػػف حكقػػؿ، محمػػد المكصػػمي ابػػك 

 ٗىػ(، صُّٕٓ -ـُّٖٗـ(، صكرة االرض، دار صادر )بيركت/ َٗٗىػ/َّٖالقاسـ )ت: بعد
اسػػاف كبيػػا بضػػائع كثيػػرة كيبمػػغ طكليػػا فرسػػخ، نيسػػابكر: بمػػد كاسػػع كثيػػر الكػػكر، كىػػي اكبػػر مدينػػة فػػي خر  (ٖ)

كعرضػػيا كػػذلؾ كمزدحمػػة بالنػػاس كالتجػػار افتتحيػػا عبػػد اهلل بػػف عػػامر بػػف كريػػز فػػي خالفػػة عثمػػاف بػػف 
ىػػ كىػي عاصػمة خراسػاف كىػي مدينػة عظيمػة كمنبػع العممػاء، كقيػؿ اف  َّعفاف )رضي اهلل عنو( سنة 

صر في معركة في ىػذا المكػاف. ينظػر: يػاقكت الحمػكم ، الممؾ سابكر قاـ ببناء ىذه المدينة بعد اف انت
 ؛  ُّّ، ص ٓمعجـ البمداف ، ج

قييسػػتاف: بضػػـ القػػاؼ كسػػككف السػػيف كفػػتح التػػاء، مدينػػة بخراسػػاف كىػػي مػػف كػػكر نيسػػابكر كمعنػػاه مكضػػع  (ٗ)
 ِْالجبؿ، كالمعركؼ بيذا االسـ الجباؿ بيف نيسابكر كىراة، ينظر: المقدسي، احسف التقاسيـ، ص

طػكس: مدينػة بخراسػاف بينيػا كبػيف نيسػابكر مػرحمتيف كقيػػؿ سػتة عشػر فرسػخان، كىػي مدينػة كثيػرة المبػػاني  (َُ)
كثيرة االسكاؽ كاالرزاؽ، فييا قـك مف العرب كاكثر اىميا عجـ، كتضػـ مرقػد االمػاـ عمػي بػف مكسػى بػف 

يعقػكبي، البمػداف، جعفر بف محمد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف ابػي طالػب عمػييـ السػالـ، ينظػر: ال
 ّٗص

الطبسيف: كىي مثنى طبس تقع بيف نيسابكر كاصػفياف، كىػي طبسػاف طػبس العنػاب كطػبس التمػر كيقػاؿ  (ُُ)
ليػػا الطبسػػاف ألنيمػػا فػػي مكػػاف كاحػػد. كىػػي مدينػػة مػػف كػػكر نيسػػابكر، فييػػا نخيػػؿ كعمييػػا حصػػف بناؤىػػا 

البالذرم، ابك العباس احمػد بػف ، ينظر: ()طيف، كىي اكؿ فتكح خراساف في خالفة عثماف بف عفاف 
ـ(، فتػكح البمػداف، تػح: عبػد اهلل انػيس الطبػاع كعمػر انػيس الطبػاع، ِٖٗىػػ/ ِٕٗيحيى بف جابر )ت: 

 َٕٓىػ(، صَُْٕ -ـُٕٖٗمؤسسة المعارؼ )بيركت/ 
 ُٓٔ؛ ابف الفقيو، البمداف، صُٖابف خرداذبة، المسالؾ كالممالؾ، ص (ُِ) 
 َِٖ؛ اليعقكبي، البمداف، صُٖمالؾ، صابف خرداذبة، المسالؾ كالم (ُّ)
ككر: جمع كػكرة كالكػكرة مصػطمح ادارم لممدينػة كلكػؿ كػكرة قصػبة يقػيـ فييػا االميػر اك الػكالي، كىػي كػؿ  (ُْ)

مدينة تشتمؿ عمى مدف كقرل عديدة تجتمػع تحػت اسػـ كاحػد كذلػؾ يسػمى )الكػكرة(. ينظػر: ابػف حكقػؿ، 
 ّٖٖصكرة االرض، ص

كىي مصطمح قديـ، كيعد اصغر مف الككرة مف حيث المساحة، ينظر: ابػف حكقػؿ،  النكاحي: جمع ناحية (ُٓ)
 .ّٖٖصكرة االرض، ص

ابيكرد: بفتح اكلو ككسر ثانيو كياء ساكنة كفتح الكاك كسككف الراء، مدينة بخراساف قػرب سػرخس، ينظػر:  (ُٔ)
بد الحؽ، مراصػد ؛ ابف عِٖٗ؛ القزكيني، آثار البالد، صٖٔ، صُياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج

 .ِِ، صُاالطالع عمى اسماء االمكنة كالبقاع، ج
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سػرخس: مدينػة بينيػا كبػيف نيسػابكر سػتة مراحػؿ، كىػي بػيف نيسػابكر كمػرك، فتحيػا عبػد اهلل بػف خػاـر فػي  (ُٕ)
كاليػة ابػػف عػػامر، كىػػي مدينػػة كبيػػرة مػػف نػػكاحي خراسػػاف كفييػػا اخػػالط مػػف النػػاس. ينظػػر: المػػنجـ، آكػػاـ 

 ٕٔالمدائف، ص المرجاف في ذكر
؛ َِّ؛ المقدسػػػػي: احسػػػػف التقاسػػػػيـ فػػػػي معرفػػػػة األقػػػػاليـ، صِْٓاالصػػػػطخرم، مسػػػػالؾ الممالػػػػؾ، ص (ُٖ)

 ْٔٗىػ(، صُُِْ -ـُِٗٗالبكرم، المسالؾ كالممالؾ، دار الغرب االسالمي )ال.ـ/ 
)ت: مراحؿ: جمع مرحمة ككؿ مرحمة تعادؿ ما يقرب مػف سػتة فراسػخ، ينظػر: ابػف رسػتة، احمػد بػف عمػر (ُٗ)

  ِِىػ(، صَُّٗ-ـُِٖٗـ(، االعالؽ النفيسة، دار صادر)بيركت/َِٗىػ/ َِٗ
ـ(، المقفػى الكبيػر، تػح: محمػد َُْْىػػ/ ْٖٓ؛ المقريزم، تقػي الػديف )ت:  َُُاليعقكبي، البمداف، ص (َِ)

 ُْٔ، صْىػ(، جُِْٕ -ـََِٔ، دار الغرب االسالمي )بيركت/ ِاليعالكم، ط
 .ٓٗٓفي خبر االقطار، صالحميرم، الركض المعطار  (ُِ)
 َُٓابف عبد الحؽ، مراصد االطالع في خبر االقطار عمى اسماء االمكنة، ص (ِِ)
ـ(، ُِِّىػػػ/ َّٔابػػف األثيػػر، ابػػك الحسػػف عمػػي بػػف ابػػي الكػػـر محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الكػػريـ )ت:   (ِّ)

ىػػػ(، ُُْٓ -ـُْٗٗ، دار الكتػػب العمميػػة، )بيػػركت/ ِالكامػػؿ فػػي التػػاريخ، تػػح: عبػػد اهلل القاضػػي، ط
 ِٔٓ، صٖج

كتقػػع بػػيف الغػػكر كغزنػػة مػػرك الػػركذ: مدينػػة فػػي خراسػػاف كمعناىػػا كادم المػػرح، إذ اف المػػرك ىػػك المػػرح،  (ِْ)
كبالقرب مػف مػرك الشػاىجاف كعمػى نيػر عظػيـ كنسػبت اليػو كىػي ناحيػة كاسػعة. ينظػر: القزكينػي، آثػار 

 ُٖٔالبالد كاخبار العباد، ص
ـ(، تػػاريخ ِِٗىػػػ/ َُّ؛ الطبػػرم، محمػػد بػػف جريػػر ابػػك جعفػػر )ت: َٕٓالػػبالذرم، فتػػكح البمػػداف، ص (ِٓ)

 .ِٕٔ، صِ( جَُْٕ -ـُٕٖٗممية )بيركت/ ، دار الكتب الع ُالرسؿ كالممكؾ، ط
؛ ابػػف األثيػػر؛ المبػػاب ُّٖ، صُ؛ يػػاقكت الحمػػكم، معجػػـ البمػػداف، جِِ، صِالسػػمعاني، االنسػػاب، ج (ِٔ)

؛ ابػػك الفػػداء عمػػاد  َُٓ، صُىػػػ(، جََُْ -ـَُٖٗفػػي تيػػذيب االنسػػاب، دار صػػادر، )بيػػركت/ 
ىػػػػ(، ُّْٔ -ـُِٖٗة ليػػػدف )بريػػػؿ/ ـ(، تقػػػكيـ  البمػػػداف، طبعػػػُُّّىػػػػ/ ِّٕالػػػديف اسػػػماعيؿ )ت: 

، دار الجيػؿ ِ؛ عطكاف، حسيف، الشعر في خراساف مف الفػتح الػى نيايػة العصػر االمػكم، ط ْٓٓص
 .ُٕ-ُٔىػ(، صَُْٗ -ـُٖٗٗ)بيركت/ 

، ُ؛ ابف األثير، المباب فػي تيػذيب االنسػاب، جُُٔمجيكؿ، حدكد العالـ مف المشرؽ الى المغرب، ص (ِٕ)
 .ُٓٗع خراساف، ص؛ الحديثي، أربآَُص

، ُبامئيف: كىي مدينة مف اعماؿ ىػراة، كتعػد قصػبة بػاذغيس، ينظػر: يػاقكت الحمػكم، معجػـ البمػداف، ج (ِٖ)
 .ُٕٓص

بىػػكف: مدينػػة تقػػػع بػػيف ىػػراة كبغشػػػكر، كتابعػػة لناحيػػة بػػػاذغيس، ينظػػر: يػػاقكت الحمػػػكم، معجػػـ البمػػػداف ،   (ِٗ)
 .َٔٔ، صُج
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اك قصبة البالد كمدينتيا ككػذلؾ القصػبة ىػي القريػة اك كسػط القريػة  قصبة: قيؿ البمد، كىي قصبة السكاد (َّ)
 .ٕٔٔ، صُككسط المدينة، ينظر: ابف منظكر، لساف العرب، ج

؛ ابػػػف عسػػػاكر، أبػػػك القاسػػػـ عمػػػي بػػػف الحسػػػف بػػػف ىبػػػة اهلل الدمشػػػقي ِِ، صِالسػػػمعاني، االنسػػػاب، ج(ُّ) 
، دار الفكػػػػر ُمػػػػد  مطيػػػػع الحػػػػافظ، طـ(، االربعػػػػيف البمدانيػػػػة، تػػػػح: محُُٕٓىػػػػػػ/ ُٕٓالشػػػػافعي )ت: 

، ُ؛ الزىراني، مرزكؽ بف ىياس آؿ مػرزكؽ، نسػبة كمنسػكب، طٕٖىػ(، صُُِْ -ـُِٗٗ)بيركت/
 .ٓٗىػ(، صُّْٓ -ـَُِْال.ف )ال.ـ/ 

نيػػػر مرغػػػاب: يبػػػدأ مػػػف شػػػماؿ جبػػػاؿ الباميػػػاف كيجػػػرم عمػػػى مػػػرك الػػػركذ. ينظػػػر: االصػػػطخرم، مسػػػالؾ  (ِّ)
؛ االدريسػي، محمػد بػف محمػد بػف عبػد اهلل بػف ِْٕة االرض، ص؛ ابف حكقؿ، صكر ُْٖالممالؾ، ص

، عػالـ الكتػب )بيػركت/ ُـ(، نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفػاؽ، طُُْٔىػ/ َٔٓادريس الحسني )ت: 
 .ُِٓ، صُىػ(، جَُْٗ –ـ ُٖٗٗ

غرج الشار: ىي غرشستاف، كتقع شػرؽ ىػراة كجنػكب مػرك الػركذ كشػماؿ غزنػة، كتسػمى جبػاؿ الممػؾ، اذ  (ّّ)
اف الغػرج ىػي الجبػاؿ كالسػنار ىػك الممػؾ، ألنػو لقػب ممػكؾ ىػذه المنطقػة ىػك الشػار، كىػي ناحيػة كاسػعة 

 ّْكثيرة القرل، ينظر: المقدسي، احسف التقاسيـ، ص
؛ عطػػكاف، الشػػعر فػػي ْٖٓ؛ لسػػترنج، بمػػداف الخالفػػة الشػػرقية، صَّٗالمقدسػػي، احسػػف التقاسػػيـ، ص (ّْ)

 .َُْالعربية، ص ؛ فميكزف، تاريخ الدكلةُٕخراساف، ص
نير ىراة: نير يجرم مف جباؿ البامياف كمف عيكنيا، كيجرم عمى بػاب مدينػة ىػراة كىػك يشػؽ بػالد ىػراة  (ّٓ)

؛ ابػػف حكقػػؿ، ِٖٔثػػـ الػػى بكشػػنج ثػػـ ينحػػدر الػػى سػػرخس. ينظػػر: االصػػطخرم، مسػػالؾ الممالػػؾ، ص
 .ْٗٓ؛ الحميرم، الركض المعطار، صْْ، صِصكرة االرض، ج

عمؿ كبير مف ناحية بػاذغيس كمػرك الػركذ، كبينػو كبػيف ىػراة مرحمتػاف كالػى بغشػكر مرحمػة، كنج رستاؽ:  (ّٔ)
 كالرسػػػػتاؽ كممػػػػة فارسػػػػية معربػػػػة كجمعيػػػػا رسػػػػاتيؽ كىػػػػك كػػػػؿ مكضػػػػع فيػػػػو مػػػػزارع كقػػػػرل كىػػػػك بمنزلػػػػة  

؛ يػػاقكت الحمػػكم، معجػػـ ُِٓ  السػػكاد عنػػد اىػػؿ العػػراؽ. ينظػػر: االصػػطخرم، مسػػالؾ الممالػػؾ، ص
ـ(،مختػار الصػحاح، دار ُِٕٔىػػ/ ٔٔٔ؛ الػرازم، ابػك بكػر بػف عبػد القػادر )ت: ّٕ، صُالبمداف، ج

 ِِْىػ(، صَُّْ–ـ ُّٖٗرسالة )بيركت / 
أميػػاؿ، ام اف طػػكؿ الفرسػػخ يسػػاكم سػػتة كيمػػكمترات،  ّالفرسػػخ: احػػدل كحػػدات قيػػاس المسػػافة، كيسػػاكم  (ّٕ)

ي النظػػػاـ المتػػػرم، ترجمػػػة: د.كامػػػؿ ينظػػػر: ىنػػػتس، فػػػالتر، المكاييػػػؿ كاالكزاف االسػػػالمية كمػػػا يعادليػػػا فػػػ
 .ْٗىػ(، صُّٖٗ -ـَُٕٗالعسمي، منشكرات الجامعة االردنية )عماف/ 

؛ لسػترنج، بػالد الخالفػة ِْٖ، صْ؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، جٕٔ، صِابف الفقيو، البمداف، ج (ّٖ)
 .ُٕ؛ عطكاف، الشعر في خراساف، صْٖٓالشرقية، ص

بناحيػػة بمػػخ كطخارسػػتاف كممكيػػـ اشػػنكار، كيسػػكنكف بػػيف خراسػػاف كبػػالد التػػرؾ، اليياطمػػة: ىػػـ قػػـك كػػانكا  (ّٗ)
كتكاجدكا عمى حدكد الصيف منذ القرف الثاني قبؿ الميالد كاقامكا دكلة قكية ىناؾ، بعد ذلؾ ىػاجركا الػى 
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حكض نير جيحػكف ككانػت ليػـ صػراعات كثيػرة مػع الدكلػة الساسػانية، كقػد سػمكا بيػذا االسػـ نسػبة الػى 
بف النبي نكح عميو السالـ، اذ اف ىيطؿ قد نزؿ كراء النير كيقصد بو كراء نير جيحػكف كعرفػت ىيطؿ 

ـ(، مفػاتيح ٕٗٗىػػ/ ّٕٖبعد ذلؾ ببالد اليياطمة. ينظر: الخكارزمي، محمد بػف احمػد بػف يكسػؼ )ت: 
، تػػػح: ابػػػراىيـ االبيػػػارم، ط ، ؛ يػػػاقكت الحمػػػكمُُْ، دار الكتػػػاب العربػػػي )بيػػػركت/ د.ت(، صِالعمػػػـك

؛ البغػدادم، عبػد ُِٓ؛ ابف الكردم، خريػدة العجائػب كفريػدة الغرائػب، ص ْٓ، صٓمعجـ البمداف، ج
ـ(، خزانػػػػة االدب، تػػػػح: د.محمػػػػد نبيػػػػؿ طريفػػػػي كاميػػػػؿ بػػػػديع  ُُْٖىػػػػػ/ َُّٗالقػػػػادر بػػػػف عمػػػػر )ت: 

؛ داكد، ازىػػار صػػبار، مدينػػة ّٓ، صٕىػػػ(، جُُْٖ -ـُٖٗٗيعقػػكب، دار الكتػػب العمميػػة )بيػػركت/ 
ـ(، رسػػػالة ٖٗٗىػػػػ/ ّٖٗاف دراسػػػة فػػػي احكاليػػػا السياسػػػية كاالقتصػػػادية مػػػف الفػػػتح حتػػػى سػػػنة )صػػػغاني

؛ ايميسػػػػيؼ، نيكيتػػػػا، الشػػػػرؽ ٖـ، صَُِٗماجسػػػػتير غيػػػػر منشػػػػكرة، كميػػػػة اآلداب، الجامعػػػػة العراقيػػػػة، 
 -ـُٖٔٗاالسػػالمي فػػي العصػػر الكسػػيط، ترجمػػة: منصػػكر ابػػك الحسػػف دار الكتػػاب الحػػديث )بيػػركت/ 

؛ دنمػػكب، دكغػػالس مػػكرتف، تػػاريخ الييػػكد فػػي الخػػزر، ترجمػػة: سػػييؿ زكػػار، دار َُّىػػػ(، صَُْٔ
 .ِْىػ(، صَُُْ -ـَُٗٗحساف )دمشؽ/ 

؛ ابػػػػراىيـ، ابػػػػراىيـ محمػػػػد، األديػػػػاف الكضػػػػعية فػػػػي َُٗ، صِابػػػػف خمػػػػدكف، ديػػػػكاف المبتػػػػدأ كالخبػػػػر، ج (َْ)
ىػػػػػػ(، َُْٔ -ـُٖٔٗ ، مطبعػػػػػة االمانػػػػػة )القػػػػػاىرة/ُمصػػػػػادرىا المقدسػػػػػة كمكقػػػػػؼ االسػػػػػالـ منيػػػػػا، ط

 .ُٔٔص
 كشتاسب : لـ اجد لو ترجمة .  ((ُْ
الثعػػالبي، غػػرر السػػير المعػػركؼ بكتػػاب غػػرر أخبػػار الممػػكؾ الفػػرس كسػػيرىـ، مكتبػػة االسػػدم، )طيػػراف/   (ِْ)

ـ(، ََُِىػػػػػػػ/ ُُْ؛ الفردكسػػػػػػي، ابػػػػػػك القاسػػػػػػـ احمػػػػػػد الطكسػػػػػػي )ت: ِٓىػػػػػػػ(، صُِّٖ -ـُّٔٗ
الشػػينامة، ترجمػػة: الفػػتح بػػف عمػػي البنػػدارم، تػػح: عبػػد الكىػػاب عػػزاـ، الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب 

 ِّّ، صِىػ(، جُُْٓ -ـُْٗٗىرة/ )القا
؛ عصػػػفكر، ٕٗ؛ طقػػكش، تػػاريخ الخمفػػػاء الراشػػديف، صُٕٗ، صُابػػف األثيػػر، الكامػػػؿ فػػي التػػػاريخ، ج (ّْ)

 -ـُٕٖٗمحمػػد ابػػك المحاسػػف، معػػالـ حضػػارات الشػػرؽ االدنػػى القػػديـ، دار النيضػػة العربيػػة )بيػػركت/ 
 ِٕٗىػ(، صَُْٖ

؛ كفػػافي، محمػػد عبػػد السػػالـ، فػػي أدب ِْٗ، صُِشػػا، جالقمقشػػندم، صػػبح االعشػػى فػػي صػػناعة االن(ْْ) 
 .ُُٗىػ(، صُّٕٗ -ـُُٕٗ، دار النيضة العربية )بيركت/ ِالفرس كحضارتيـ، ط

؛ بيرينا، حسف، ِٕٗ؛ عصفكر، معالـ حضارات الشرؽ، صَِٗ، ص ُالشيرستاني، الممؿ كالنحؿ، ج (ْٓ)
، ترجمػػػة: محمػػػد نػػػكر الػػػديف عبػػػد المػػػنعـ تػػػاريخ ايػػػراف القػػػديـ مػػػف البدايػػػة حتػػػى نيايػػػة العيػػػد الساسػػػاني

 .ُّْالسباعي، مراجعة كتقديـ: يحيى الخشاب، مكتبة االنجمك المصرية )القاىرة/ د.ت(، ص
 .ٖٓ؛ كريستينسف، ايراف في عيد الساسانييف، صَِٗ، ص ُالشيرستاني، الممؿ كالنحؿ، ج(ْٔ) 
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الدينيػة لػدل الشػعكب، ترجمػة: إمػاـ عبػد ؛ بارندر، جفػرم، المعتقػدات ّٕابف الجكزم، تبميس ابميس، ص (ْٕ)
 -ـُّٗٗالفتػػػاح، مراجعػػػة: عبػػػد الغفػػػار مكػػػاكم، المجمػػػس الػػػكطني لمثقافػػػة كالفنػػػكف كاالداب )الككيػػػت/ 

؛ يكسػػػػؼ، جمشػػػػيد، الزرادشػػػػتية الديانػػػػة كالطقػػػػكس كالتحػػػػكالت الالحقػػػػة بنػػػػاءن عمػػػػى ِّىػػػػػ(، صُُّْ
 .ِٕ، صىػ(ُِّْ -ـَُِِ، مكتبة زيف )بيركت/ ُنصكص االفستا، ط

؛ المييبي، تعامؿ المسمميف مع سكاف البالد المفتكحػة فػي ٖٔكريستينسف، ايراف في عيد الساسانييف، ص (ْٖ)
 .َْالمشرؽ، ص

؛ كفػػافي، ُّْ؛ كريستينسػػف، ايػػراف فػػي عيػػد الساسػػانييف، صُِٓ، صُاليعقػػكبي، تػػاريخ اليعقػػكبي، ج (ْٗ)
 .ُِٗفي أدب الفرس كحضارتيـ، ص

؛ الزكبػي، ممػدكح، ىػؿ َِٗ؛ الشيرتسػاني، الممػؿ كالنحػؿ، صُّٓ، صُيعقػكبي، جاليعقكبي، تػاريخ ال(َٓ) 
؛ الزيتاكم، الحركات الفارسية ّٗىػ(، صُُْٖ -ـُٖٗٗكاف زرادشت نبيان، المكتبة الثقافية )بيركت/ 

 .ْٓ-ْْغير االسالمية في المشرؽ، ص
مػػع سػػكاف الػػبالد المفتكحػػة فػػي  ؛ المييبػػي، تعامػػؿ المسػػمميفَِٗ، ص ُالشيرسػػتاني، الممػػؿ كالنحػػؿ، ج(ُٓ) 

 .َْالمشرؽ، ص
؛ اسػماعيؿ، نػكرم ٖٖ؛ ابػف الجػكزم، تبمػيس إبمػيس، صُِٓ-َُٓ، صُاليعقكبي، تاريخ اليعقكبي، ج(ِٓ) 

؛ ابػػػػك ٗٓىػػػػػ(، صُُْٕ -ـُٕٗٗ، منشػػػػكرات دار عػػػػالء الػػػديف )دمشػػػػؽ/ ِ، الديانػػػة الزرادشػػػػتية، ط
 .ُّٖمغمي، ايراف دراسات عامة، ص

؛ كفػػافي، فػػي َُّ؛ كريستنسػػف، ايػػراف فػػي عيػػد الساسػػانييف، صِٖٖ، صُدء كالتػػاريخ، جالبمخػػي، البػػ(ّٓ) 
 .ِّٗأدب الفرس كحضارتيـ، ص

؛ كريستنسػػػف، ّٕ؛ ابػػػف الجػػػكزم، تبمػػػيس ابمػػػيس، صُّٓ -ُِٓ، صُاليعقػػػكبي، تػػػاريخ اليعقػػػكبي، ج(ْٓ) 
األديػػاف السػػابقة  ؛ كافػػي، عمػػي عبػػد الكاحػػد، االسػػفار المقدسػػة فػػيَُّايػػراف فػػي عيػػد الساسػػانييف، ص

 .ُِٕىػ(، صُّْٖ -ـُْٔٗ، دار النيضة )القاىرة/ ُلالسالـ، ط
؛ َّىػػػ(، صُّْٗ -ـُْٕٗ، دار الفكػػر )بيػػركت/ ّخطػػاب، محمػػكد شػػيت، قػػادة فػػتح بػػالد فػػارس، ط (ٓٓ)

 .ُٔٓكافي األسفار المقدسة في االدياف السابقة لالسالـ، ص
؛ كلبػػر، دكنالػػد، ايػػراف ماضػػييا كحاضػػرىا، ترجمػػة: عبػػد ِْٖالقزكينػػي، آثػػار الػػبالد كأخبػػار العبػػاد، ص(ٔٓ) 

 .ْٓىػ(، صَُْٓ -ـُٖٓٗ، دار الكتاب المصرم )القاىرة/ ِالمنعـ محمد حسيف، ط
 .ِْ؛ كلبر، ايراف ماضييا كحاضرىا، صَّخطاب، قادة فتح بالد فارس، ص(ٕٓ) 
اذربيجػاف: مقاطعػة تقػع فػي القسػـ الغربػي مػف بػالد فػارس كىػي مػف مقاطعػات ميػديا تمػي ارمينيػة، ينظػر:  (ٖٓ)

 .َِالحميرم، الركض المعطار في خبر األقطار، ص
 -ـُّٖٗالمسػػعكدم، التنبيػػو كاالشػػراؼ، تصػػحيح: عبػػد اهلل اسػػماعيؿ الصػػاكم، دار الصػػاكم )القػػاىرة/ (ٗٓ) 

؛ اسػػماعيؿ، الديانػػة الزرادشػػتية، ُٕٗ، صُكامػػؿ فػػي التػػاريخ، ج؛ ابػػف األثيػػر، الُّٗىػػػ(، صُّٕٓ
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ىػػػػ(، َُْْ -ـُْٖٗ، دار الػػػكطف العربػػػي )بيػػػركت/ ُ؛ مظيػػػر، سػػػميماف، قصػػػة الػػػديانات، طْٕص
 .ّٔ؛ يكسؼ، الزرادشتية الديانة كالطقكس، ّْ؛ كافي، األسفار المقدسة، صِٔٔص

 .ّٔة كالطقكس، ص؛ يكسؼ الزرادشتية الديانِٕٗبارتكلد، تركستاف، ص(َٔ) 
؛ صػػػػديقي، الحركػػػػات الدينيػػػػة فػػػػي ايػػػػراف، ِٓٓ، صُالمسػػػػعكدم، مػػػػركج الػػػػذىب كمعػػػػادف الجػػػػكىر، ج(ُٔ) 

 .ِّ-ُّص
؛ َُٔ -َُٓ؛ كريستنسػػػػف، ايػػػػراف فػػػػي عيػػػػد الساسػػػػانييف، صِْخطػػػػاب، قػػػػادة فػػػػتح بػػػػالد فػػػػارس، ص (ِٔ)

ؿ االسالـ كدكرىا فػي حضػارة الغزالي، عمي كسار غدير سمطاف، )العبادات كالشرائع الدينية الفارسية قب
بػػالد فػػارس(، مجمػػة جامعػػة كػػربالء المقدسػػة، جامعػػة كػػربالء المقدسػػة، المجمػػد الخػػامس، العػػدد الرابػػع، 

؛ المييبػػي، تعامػػؿ المسػػمميف مػػع سػػكاف الػػبالد المفتكحػػة ُُّىػػػ(، صُِْٖ –ـ ََِٕ)كػػانكف األكؿ/ 
 .ِْفي المشرؽ، ص

؛ صػديقي، الحركػات الدينيػة ُّ-َّا السياسية كاالقتصادية، صداكد، مدينة صغانياف دراسة في احكالي (ّٔ)
؛ ابػػك مغمػػي، ايػػراف دراسػػة عامػػة، ُُِ؛ كريستنسػػف، ايػػراف فػػي عيػػد الساسػانييف، صِّفػي ايػػراف، ص

 .ُّٕص
؛ المييبػػي، تعامػػؿ المسػػمميف مػػع سػػكاف الػػبالد ُِٔعصػػفكر، معػػالـ حضػػارات الشػػرؽ األدنػػى القػػديـ، ص (ْٔ)

 .ّْالمفتكحة في المشرؽ، ص
 .ِِٓ؛ كريستنسف، ايراف في عيد الساسانييف، صّّّ، صُالفردكسي، الشينامة، ج(ٓٔ) 
فسػػتا الكتػػاب المقػػدس ؛ عبػػد الػػرحمف، خميػػؿ، آِٖ، صُالمسػػعكدم، مػػركج الػػذىب كمعػػادف الجػػكىر، ج (ٔٔ)

؛ كافػػػػي، َُ-ٕىػػػػػ(، صُِْٗ -ـََِٖ، ركافػػػػد لمثقافػػػػة كالفنػػػػكف )دمشػػػػؽ/ ُلمديانػػػػة الزرادشػػػػتية، ط
 .ُّاألسفار المقدسة في االدياف السابقة لالسالـ، ص

 .ْٖٔ، صِعمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ االسالـ، ج (ٕٔ)
؛ كريستنسػػػػف، ايػػػػراف فػػػػي عيػػػػد ٕٓر، ص؛ الثعػػػػالبي، غػػػػرر السػػػػيّّّ، صُالفردكسػػػػي، الشػػػػينامة، ج (ٖٔ)

 .ِِٓالساسانييف، ص
؛ داكد، مدينػة صػغانياف دراسػة فػي احكاليػا ْٖٔ، صِعمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ ااالسالـ، ج (ٗٔ)

؛ المييبػػػي، تعامػػػؿ المسػػػمميف مػػػع سػػػكاف الػػػبالد المفتكحػػػة فػػػي المشػػػرؽ، َّالسياسػػػية كاالقتصػػػادية، ص
 .ْْص

؛ بػاقر، طػو، تػاريخ ايػراف ّٕممكؾ األرض كاالنبياء عمييـ الصالة كالسػالـ، ص االصفياني، تاريخ سني (َٕ)
؛ الكيالنػػي، كجيػػو فػػارس، الػػدعاة ُُٖىػػػ(، صُّٗٗ -ـُٕٗٗالقػػديـ، مطبعػػة جامعػػة بغػػداد )بغػػداد/ 

؛ يكسػػػؼ، ّٗىػػػػ(، صُُّْ -ـُِّٗكالمتػػػألييف كالمتنبئػػػيف كالمتميػػػديف، المطبعػػػة العربيػػػة )القػػػاىرة/ 
 .ّْيانة كالطقكس، صالزرادشتية الد

 .ٓٗ، صُسبط ابف الجكزم، مرآة الزماف في تكاريخ االعياف، ج(ُٕ) 
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 .ُٔٓ، صُالدكادارم، كنز الدرر كجامع الغرر، ج (ِٕ)
ماني : ىك ماني بف فاتؽ اك فاتػؾ ، ككػاف ابػكه مػف أىػؿ ىمػداف ىػاجر الػى احػدل قػرل بػالد بابػؿ كفييػا (ّٕ) 

نبػػكة . ينظػػر : المسػػعكدم، مػػركج الػػذىب كمعػػادف الجػػكىر، مػػيالدم ، ادعػػى ال ُِٔاك  ُِٓكلػػد سػػنة 
؛ القمػػاطي، ىنيػػة مفتػػاح، الفكػػر َِٖ؛ البيركنػػي، اآلثػػار الباقيػػة عػػف القػػركف الخاليػػة، صِّٕ، صُج

؛ كيمػػز، ىربػػرت َُِىػػػ(، صُِْْ -ـََِّالػػديني القػػديـ، منشػػكرات جامعػػة قػػاف يػػكنس )بنغػػازم/ 
، مطبعػة لجنػة التػأليؼ كالترجمػة ُد العزيػز تكفيػؽ جاكيػد، طجكرج، معػالـ تػاريخ االنسػانية، تعريػب: عبػ

 .ٖٗٓىػ(، صُّٗٔ -َُٓٗكالنشر )القاىرة/ 
؛ بػػػراكف، ادكارد، تػػػاريخ ُّٕ، صِ؛ السػػػمعاني، األنسػػػاب، جِٕ، صِالشيرسػػتاني، الممػػػؿ كالنحػػػؿ، ج(ْٕ) 

المجمػػس االعمػػى ، ُاألدب فػػي ايػػراف مػػف الفردكسػػي الػػى سػػعدم، ترجمػػة: أحمػػد كمػػاؿ الػػديف حممػػي، ط
؛ التػدمرم، محمػد اسػماعيؿ، تػاريخ الصػالت بػيف َِْ، صُىػ(، جُِْٔ -ـََِٓلمثقافة )القاىرة/ 

 .َّ، دار الفتح )بيركت/ د.ت(، صُاليند كالبالد العربية، ط
ىػػػػ(، الفيرسػػػت، المكتبػػػة التجاريػػػة الكبػػػرل َٗٗىػػػػ/ َّٖابػػػف النػػػديـ، محمػػػد بػػػف اسػػػحاؽ بػػػف محمػػػد )ت: (ٕٓ) 

؛ كريستينسػػف، ّْ؛ صػػديقي، الحركػػات الدينيػػة فػػي ايػػراف، صْٕٓىػػػ(، صُّْٕ -ـُِٗٗ)القػػاىرة/ 
 .ُُٕايراف في عيد الساسانييف، ص

؛ كريستينسػػف، ّْ؛ صػػديقي،  الحركػػات الدينيػػة فػػي ايػػراف، صُِْبػػراكف، تػػاريخ االدب فػػي ايػػراف، ص (ٕٔ)
 .ُِٕايراف في عيد الساسانييف، ص

 .َُِالقماطي، الفكر الديني القديـ، ص (ٕٕ)
؛ كلبػر، ُُٕ؛ كريستنسف، ايراف في عيد الساسػانييف، صَِٓ، صُابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج (ٖٕ)

 .ْٔايراف ماضييا كحاضرىا، ص
؛ صػديقي، الحركػات الدينيػة َِْ؛ براكف، تػاريخ االدب فػي ايػراف، صِٕٓالبيركني، اآلثار الباقية، ص (ٕٗ)

 .ّْفي ايراف، ص
؛ ابػف النػديـ، الفيرسػػت، َٗ، صُ؛ المطيػر، البػدء كالتػػاريخ، جُّ، صّ، جالمسػعكدم، مػركج الػػذىب(َٖ) 

 .ِّٗص
 .َُٔ، صُ؛ المسعكدم، مركج الذىب، جُّٗ، صُاليعقكبي، تاريخ اليعقكبي، ج(ُٖ) 
؛ خطاب، قادة فتح بػالد فػارس، ِٕٔ، صُ؛ البيركني، اآلثار الباقية، جَْٔابف النديـ، الفيرست، ص (ِٖ)

 .ِِٓلفرس، ص؛ كفافي، في ادب اِْص
ىػػػػػػ(، ََُْ -ـَُٖٗالحػػػػػديثي، التػػػػػاريخ الساسػػػػػاني كالبيزنطػػػػػي، منشػػػػػكرات جامعػػػػػة البصػػػػػرة )البصػػػػػرة/ (ّٖ) 

 .ِٓٗ، صُُ؛ ديكرانت، قصة الحضارة، جُِِص
؛ كريستينسف، ُّْ، صُ؛ ابف األثير، المباب في تيذيب األنساب، جَِٕالبيركني، اآلثار الباقية، ص(ْٖ) 

 .ُّٕص ايراف في عيد الساسانييف،
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 .ُّٕ؛ كريستنسف، ايراف في عيد الساسانييف، صْٓٔابف النديـ، الفيرست، ص (ٖٓ)
؛ كفػػػػافي، فػػػػي ادب الفػػػػرس، ِْ؛ خطػػػػاب، قػػػػادة فػػػػتح بػػػػالد فػػػػارس، صْٔٔابػػػػف النػػػػديـ، الفيرسػػػػت، ص (ٖٔ)

 .ِِٔص
 .ُّٖ؛ كريستنسف، ايراف في عيد الساسانييف، صِْٖ، صُالشيرستاني، الممؿ كالنحؿ، ج (ٕٖ)

؛ نغػػريف، جيػػك كايػػد، مػػاني كالمانكيػػة، دراسػػات لديانػػة مػػاني ّْصػػديؽ، الحركػػات الدينيػػة فػػي ايػػراف، ص(ٖٖ) 
 .ُٕٗىػ(، صَُْٓ -ـُٖٓٗ، دار االحساف )القاىرة/ ُكحياة مؤسسيا، ترجمة: سييؿ زكار، ط

 .ّْ؛ صديقي، الحركات الدينية في ايراف، صْٖٓابف النديـ، الفيرست، ص(ٖٗ) 
؛ كريستينسػف، ايػراف ّْ؛ صديقي، الحركػات الدينيػة فػي ايػراف، صٕٖالتنبيو كاالشراؼ، صالمسعكدم، (َٗ) 

 .ُٖٓفي عيد الساسانييف، ص
 .ْٖنغريف، ماني كالمانكية، ص (ُٗ)

؛ المييبي ، تعامؿ المسمميف مع سكاف البالد المفتكحػة ، ُٖٔكريستنسف، ايراف في عيد الساسانييف، ص(ِٗ) 
 . ْْص

 .ُٖٔ؛ كريستنسف، ايراف في عيد الساسانييف، صّٖٕقركف تحستيف، صشبكلر، تاريخ در  (ّٗ)
 .ُِٖ؛ عصفكر، معالـ حضارات الشرؽ االدنى القديـ، صٕٗطقكش، تاريخ الخمفاء الراشديف، ص(ْٗ) 
 .ِّٔ؛ الحديثي، دراسات في التاريخ الساساني كالبيزنطي، صٖٖ، صِابف الجكزم، المنتظـ، ج (ٓٗ)

 .ِّٔ؛ الحديثي، دراسات في التاريخ الساساني كالبيزنطي، صٖٖ، صِ، جابف الجكزم، المنتظـ(ٔٗ) 
 .َِْبراكف، تاريخ االدب في ايراف، ص(ٕٗ) 
 .ّٓصديقي، الحركات الدينية في ايراف، ص (ٖٗ)
 .ِْٓ، ص ُالشيرستاني، الممؿ كالنحؿ، ج (ٗٗ)

؛ راكنػػػػدم، تػػػػاريخ ّٓ، صِ؛ الطبػػػػرم، تػػػػاريخ الرسػػػػؿ كالممػػػػكؾ، جْٕالػػػػدينكرم، االخبػػػػار الطػػػػكاؿ، ص(ََُ) 
 .ُٕٖ؛ كريستينسف، ايراف في عيد الساسانييف، صّٕٕ، صُاجتماعي ايراف، ج

 .َِٗ؛ البيركني، اآلثار الباقية، صَْٕابف النديـ، الفيرست، ص(َُُ) 
ػػزدؾ: رجػػؿ إبػػاحي ظيػػر زمػػاف قبػػاذ كادعػػى النبػػكة، ثػػـ دعػػا النػػاس الػػى االشػػتراكية فػػي كػػؿ شػػيء كالػػى  (َُِ) مى

اف اكثر ما يقع بيف النػاس مػف البغضػاء كالمخالفػة انمػا سػببو النسػاء كاألمػكاؿ كجعػؿ  اإلباحية ألنو زعـ
؛ ُْٔ، صُالنػػاس فيػػو شػػركاء فأجابػػو قبػػاذ ثػػـ قتمػػو انكشػػركاف. ينظػػر: اليعقػػكبي، تػػاريخ اليعقػػكبي، ج

؛ ابف خمدكف، ِْٗ، صُ؛ الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ، جِٗ، صِالطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج
 .ُٕٔ، صِالمبتدأ كالخبر، ج ديكاف

ـ(، المقػػاالت كالًفػػرؽ، تصػػحيح: محمػػد جػػكاد ُّٗىػػػ/ َُّالقمػػي، سػػعد الػػديف عبػػد اهلل ابػػي خمػػؼ )ت:  (َُّ)
؛ المسػػعكدم، مػػركج الػػذىب كمعػػادف ُّٗىػػػ(، صُِّٖ -ـُّٔٗشػػككر، مطبعػػة حيػػدرم، )طيػػراف/ 

 .َْ، صَُ؛ الصفدم، الكافي بالكفيات، جِِٕ، صُالجكىر، ج
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؛ المسػػػػعكدم، التنبيػػػػو كاالشػػػػراؼ، ٓٗ؛ الػػػػدينكرم، االخبػػػػار الطػػػػكاؿ، صّٔحبيػػػػب، المحبػػػػر، صابػػػػف  (َُْ)
، ٖٖص  .ّٓ؛ صديقي، الحركات الدينية في ايراف، صِٓ؛ الخكارزمي، مفاتيح العمـك

 .َِٗالبيركني، اآلثار الباقية عف القركف الخالية، ص (َُٓ)
 .ٗٗ، صِتاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج (َُٔ)
مذرية: مدينة تقػع عمػى الجانػب الشػرقي مػف نيػر دجمػة، كقيػؿ انيػا قريػة مػف قػرل بمػخ، ينظػر: الطبػرم،  (َُٕ)

 .ِْٔ؛ كرستنسف، ايراف في عيد الساسانييف، صٗٗ، صِالرسؿ كالممكؾ، ج
 .ِِّبيرنيا، تاريخ ايراف القديـ، ص(َُٖ) 
 .ٓٔالدينكرم، األخبار الطكاؿ، ص(َُٗ) 
المعجمػة، مدينػة مػف مػدف فػارس كحصػكنيا، كىػي مدينػة جميمػة جميمػة  اصطخر: بالكسر كسػككف الخػاء(َُُ) 

؛ يػػاقكت الحمػػكم، معجػػـ َْٔ، صُكبيػػرة . ينظػػر: االدريسػػي، نزىػػة المشػػتاؽ فػػي اختػػراؽ اآلفػػاؽ، ج
 .ٕٖ، صُ؛ ابف عبد الحؽ، مراصد االطالع، جُُِ، صُالبمداف، ج

 .ِِٓفرس، ص؛ كفافي، في ادب الِِٗ، صُالشيرستاني، الممؿ كالنحؿ، ج (ُُُ)
؛ القمقشػػػندم، صػػػػبح َِّ، صُ؛ الشيرسػػػػتاني، الممػػػؿ كالنحػػػػؿ، جُّٗالقمػػػي، المقػػػػاالت كالًفػػػرؽ، ص (ُُِ)

؛ طقػػػػكش، تػػػػاريخ الخمفػػػػاء الراشػػػػديف ِّٕ؛ بيرنيػػػػا، تػػػػاريخ ايػػػػراف القػػػػديـ، صِٖٗ، صُّاالعشػػػى، ج
 .ٖٗالفتكحات كاالنجازات السياسية، ص

؛ طقػػػكش، تػػػاريخ ِّٗنظػػػاـ الممػػػؾ، سياسػػػة نامػػػة، ص؛ ِٗ، صِالطبػػػرم، تػػػاريخ الرسػػػؿ كالممػػػكؾ، ج (ُُّ)
 .ِّٖ؛ كرستينسف، تاريخ ايراف في عيد الساسانييف، صٖٗالخمفاء الراشديف، ص

، ُ؛ الشيرسػتاني، الممػؿ كالنحػؿ، جََٔ؛ الثعالبي، غرر السير، صِٗٓالبيركني، اآلثار الباقية، ص(ُُْ) 
؛ بيرنيػػا، تػػاريخ ايػػراف القػػديـ، َُٕ، صِ؛ ابػػف الجػػكزم، المنػػتظـ فػػي تػػاريخ الممػػكؾ كاألمػػـ، جِِٗص
 .ُْٖص

؛ عمػػي، المفصػػؿ فػػي تػػاريخ العػػرب ُّٗ؛ بػػاقر، تػػاريخ ايػػراف، صَُُ، صِالفردكسػػي، الشػػينامة، ج (ُُٓ)
 .َُٔ -ُٗٓ، صٕقبؿ االسالـ، ج

؛ نظػػػاـ الممػػػؾ، ِّٗ، صُ؛ البمخػػػي، البػػػدء كالتػػػاريخ، جِٗ، صِالطبػػػرم، تػػػاريخ الرسػػػؿ كالممػػػكؾ، ج(ُُٔ) 
 .ِّٗص سياسة نامة،

؛ كرستينسػف، ايػراف فػػي ََٔ؛ الثعػػالبي، غػرر السػير، صِٗ، صِالطبػرم، تػاريخ الرسػؿ كالممػكؾ، ج (ُُٕ)
 .ِّٖعيد الساسانييف، ص

؛ الغزالػي، العبػادات كالشػرائع الدينيػة الفارسػية قبػؿ االسػالـ ِٗ، صِالطبرم، تاريخ الرسػؿ كالممػكؾ، ج(ُُٖ) 
 .ِِٗي ادب الفرس، ص؛ كفافي، فُِّكدكرىا في حضارة بالد فارس، ص

؛ الكعبػػػي، نصػػػير، جدليػػػة الدكلػػػة كالػػػديف كالفكػػػر الشػػػرقي ّٓصػػػديقي، الحركػػػات الدينيػػػة فػػػي ايػػػراف، ص (ُُٗ)
 .ِّٕىػ(، صُُّْ -ـََُِالقديـ، ايراف العصر الساساني أنمكذجان، دار الجمؿ )بيركت/ 
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 .ّٓصديقي، الحركات الدينية في ايراف، ص (َُِ)
 .ّّْ؛ كريستينسف، ايراف في عيد الساسانييف، صِّٗ، صنظاـ الممؾ، سياسة نامة (ُُِ)

؛ ِٔٔ، صُ؛ ابف األثير، الكامؿ فػي التػاريخ، جَِٗالبيركني، االثار الباقية عف القركف الخالية، ص(ُِِ) 
 .ّّْكريستينسف، ايراف في عيد الساسانييف، ص

؛ سػػبط ِّٔ، صُالجػػكىر، ج؛ المسػػعكدم، مػػركج الػػذىب كمعػػادف ٓٔالػػدينكرم، االخبػػار الطػػكاؿ، ص(ُِّ) 
؛ صديقي،  ّٔٓ، صُ؛ ابف خمدكف، ديكاف المبتدأ كالخبر، جِْْ، صِابف الجكزم، مرآة الزماف، ج

؛ ِْ، صٔ؛ عمػػػي، المفصػػػؿ فػػػي تػػػاريخ العػػػرب قيػػػؿ اإلسػػػالـ، جّٓالحركػػػات الدينيػػػة فػػػي ايػػػراف، ص
 .ْٗالمييبي ، تعامؿ المسمميف مع سكاف البالد المفتكحة ، ص

 .َِٔ؛ الثعالبي، غرر السير، صٕٗ، صٗج االصفياني، االغاني، جابك الفر  (ُِْ)
، ُ؛ ابػػف األثيػر، الكامػػؿ فػػي التػػاريخ، جَُٗ، صِابػف الجػػكزم، المنػػتظـ فػػي تػاريخ الممػػكؾ كاألمػػـ، ج (ُِٓ)

 .ّْ، صُ؛ ابف الكردم، تاريخ ابف الكردم، ج ّٓٗص
، ِ؛ سػبط ابػف الجػكزم، مػرآة الزمػاف، جَُٖ، صِابف الجػكزم، المنػتظـ فػي تػاريخ الممػكؾ كاألمػـ، ج (ُِٔ)

؛ حػػاجي خميفػػػة، سػػػمـ الكصػػػكؿ الػػػى طبقػػػات ّْ، صُ؛ ابػػف الػػػكردم، تػػػاريخ ابػػػف الػػػكردم، جّْٓص
 .ّٖٓ؛ بيرنيا، تاريخ ايراف القديـ، صّْٗ، صُالفحكؿ، ج

 .َٓٔالبي، غرر السير، ص؛ الثعِْٗالبمخي، البدء كالتاريخ، ص(ُِٕ) 
 .ٕٗ، صٗابك الفرج االصفياني، االغاني، ج (ُِٖ)
 .ُُٔصديقي، الحركات الدينية في ايراف، ص (ُِٗ)
؛ يكسؼ، الزرادشتية الديانة ٕٗ؛ طقكش، تاريخ الخمفاء الراشديف، صِٕٗبارتكلد، تركستاف، ص (َُّ)

 .ّٔكالطقكس، ص
 .ٖٗطقكش، تاريخ الخمفاء الراشديف، ص(ُُّ) 
 .ْٗ؛ المييبي، تعامؿ المسمميف، صُّٕك مغمي، ايراف دراسة عامة، صاب (ُِّ)
 .ِّٓكريستنيسف، ايراف في عيد الساسانييف، ص (ُّّ)
؛ كريستينس، ِٗ، صِ؛ الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، جُّْ، صُاليعقكبي، تاريخ اليعقكبي، ج (ُّْ)

 .َّّايراف في عيد الساسانييف، ص
 .ُِٓ، صِكؾ، جالطبرم، تاريخ الرسؿ كالمم (ُّٓ)
 .َُٖالدينكرم، األخبار الطكاؿ، ص (ُّٔ)
 .ْٗ-ّٗ؛ طقكش، تاريخ الخمفاء الراشديف، صُُٓ، صُاليعقكبي، تاريخ اليعقكبي، ج (ُّٕ)
 .ِٗطقكش، تاريخ الخمفاء الراشديف، ص (ُّٖ)
 .ُُّالدينكرم، األخبار الطكاؿ، ص (ُّٗ)
 .ّٕالمسمميف، ص؛ المييبي، تعامؿ ُٓكلبر، ايراف ماضييا كحاضرىا، ص (َُْ)
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كات، مػػػكنتغمرم، محمػػػد فػػػي المدينػػػة، ترجمػػػة: شػػػعباف بركػػػات، منشػػػكرات المكتبػػػة العصػػػرية )بيػػػركت/  (ُُْ)
 .ّْٗىػ(، ثُُّٕ -ـُِٓٗ

؛ الطبػػرم، تػػاريخ الرسػػػؿ ُٔٓ، صِاليعقػػكبي، تػػػاريخ اليعقػػكبي، ج ؛ِْٖالػػبالذرم، فتػػكح البمػػداف، ص (ُِْ)
 .ّّ، صّالتاريخ، ج؛ ابف األثير، الكامؿ في ُُٔ، صْكالممكؾ، ج

، الجامعػػة ُِالمصػػرم، جميػػؿ عبػػد اهلل محمػػد، انتشػػار االسػػالـ الفتكحػػات االسػػالمية زمػػف الراشػػديف، ط (ُّْ)
 .ّٕىػ(، صَُْٗ -ـُٖٗٗاالسالمية )المدينة المنكرة/ 

 .َُٕسكرة األنبياء، اآلية  (ُْْ)
 -ـََِٕ، دار السػػػالـ )القػػػاىرة/ ُعبػػػد المطيػػػؼ، عبػػػد الشػػػافي، السػػػيرة النبكيػػػة كالتػػػاريخ االسػػػالمي، ط (ُْٓ)

 .ََُ؛ المصرم، انتشار االسالـ الفتكحات زمف الراشديف، صُّٕىػ(، صُِْٖ
 .َُِالمصرم، انتشار االسالـ الفتكحات االسالمية زمف الراشديف، ص (ُْٔ)

 .ِٕٕالتاريخ االسالمي، صعبد المطيؼ، السيرة النبكية ك (ُْٕ) 
 .ِٖسكرة سبأ، اآلية  (ُْٖ)
؛ ُٖ، صِ؛ ابف األثير، المبػاب فػي تيػذيب األنسػاب، جُٕٔ، صْالطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج (ُْٗ)

 .َُٕالغريرم، الحركة الفكرية العربية في اصفياف في القركف الستة االكلى مف تاريخ االسالـ، ص
 .ُّْ، صْ؛ الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، جُٓٔابف  خياط، تاريخ خميفة بف خياط، ص (َُٓ)
عمػى خراسػاف.  ()امير بف أحمر اليشػكرم، قيػؿ أميػر كقيػؿ أمػيف، اسػتعممو الخميفػة عثمػاف بػف عفػاف  (ُُٓ)

 ـ(، تكممػةُُِّىػػ/ ِٗٔانظر: ابف نقطة، ابك بكر محمد بف عبد الغنػي بػف ابػي بكػر البغػدادم )ت: 
ىػػ(، َُْٖ -ـُٕٖٗ، جامعػة أـ القػرل )مكػة المكرمػة/ ُاالكماؿ، تػح: عبػد القيػـك عبػد رب النبػي، ط

 .ُُِ، صُج
؛ المييبػػػي، تعامػػػؿ ِِْ، صٓ؛ الطبػػػرم، تػػػاريخ الرسػػػؿ كالممػػػكؾ، جّٓٗالػػػبالذرم، فتػػػكح البمػػػداف، ص(ُِٓ) 

 .َِِالمسمميف مع سكاف البالد المفتكحة في المشرؽ، ص
 .ّٔٗ؛ فميكزف، تاريخ الدكلة العربية، صُٔٗ، صّمؿ في التاريخ، جابف األثير، الكا (ُّٓ)
؛ ُٔٓ، صّ؛ ابػػػػف األثيػػػػر، الكامػػػػؿ فػػػػي التػػػػاريخ، جُّٗ، صٔالطبػػػػرم، تػػػػاريخ الرسػػػػؿ كالممػػػػكؾ، ج (ُْٓ)

 .ُٗطقكش، تاريخ الدكلة األمكية، ص
 .َْٖ؛ فميكزف، تاريخ الدكلة العربية، صُٕٓ، صّابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج(ُٓٓ) 
؛ الػػػذىبي، تػػػاريخ االسػػػالـ ككفيػػػات المشػػػاىير ُِٓ، صُِالنػػػكيرم، نيايػػػة االرب فػػػي فنػػػكف األدب، ج(ُٔٓ) 

 .ٗ، صٕكاالعالـ، ج
 .ّٗينظر الفصؿ االكؿ مف ىذه الرسالة ، ص(ُٕٓ) 
 .ِْٔ، صٔ؛ الذىبي، تاريخ االسالـ، جِّٔ، صّالطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج (ُٖٓ)
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التكزيع الجغرافي لعرب خراسػاف(، مجمػة دراسػات االجيػاؿ، السػنة االكلػى، العػدد االنبارم، عبد الرزاؽ، ) (ُٗٓ)
 .َُٖىػ(، صََُْ -ـَُٖٗالرابع، )بغداد/ تشريف الثاني، 

؛ البيػػػاني، الحيػػػاة االجتماعيػػػة فػػػي خراسػػػاف مػػػف الفػػػتح ّٓ، صُُالطبػػػرم، تػػػاريخ الرسػػػؿ كالممػػػكؾ، ج(َُٔ) 
 .ْٓـ(، صُِٖٓىػ/ ٔٓٔاالسالمي الى نياية )

جػػػب، ىػػػاممتكف، دراسػػػات فػػػي حضػػػارة االسػػػالـ، ترجمػػػة: احسػػػاف عبػػػاس كآخػػػركف، دار العمػػػـ لمماليػػػيف  (ُُٔ)
 .َٓ(، صُّّٖ -ـُْٔٗ)بيركت/

 .ُْٔ؛ فميكزف، تاريخ الدكلة العربية، صُٕالدكرم، العصر العباسي األكؿ، ص (ُِٔ)
 .ِِٖعبد المطيؼ، السيرة النبكية كالتاريخ االسالمي، ص (ُّٔ)
 .ِْٖالسيرة النبكية كالتاريخ االسالمي، صعبد المطيؼ،  (ُْٔ)
؛ المييبي ، تعامؿ المسمميف مػع سػكاف الػبالد المفتكحػة  ْٗ، ص ْالطبرم ، تاريخ الرسؿ كالممكؾ ، ج (ُٓٔ)

 .  ُٕٓ، ص
 . ّّٕابف اعثـ الككفي ، الفتكح ، ص (ُٔٔ)
؛ فيصػػؿ، شػػكرم، حركػػة الفػػتح االسػػالمي فػػي القػػرف  االكؿ اليجػػرم، ّْٗالػػبالذرم، فتػػكح البمػػداف، ص (ُٕٔ)

 .َُِىػ(، صُّْٗ -ـُْٕٗ، دار العمـ لممالييف )بيركت/ّط
ديمكبيف، مكريس، دراسات النظـ االسالمية، نقمو مف الفرنسية: صالح الشػماع، فيصػؿ السػامر، مطبعػة (ُٖٔ) 

 .ُّٔىػ(، صُُّٕ -ـُِٓٗالزىراء )بغداد/ 
آؿ سػػػعد، عبػػػد العزيػػػز، الجغرافيػػػة الحضػػػارية فػػػي المشػػػرؽ االسػػػالمي، الػػػدار العربيػػػة لمعمػػػـك )بيػػػركت/  (ُٗٔ)

 .ّْٗ؛ فميكزف، تاريخ الدكلة العربية، صُٕٔىػ(، صُِّْ -ـَُُِ
 .ّْٖالبالذرم، فتكح البمداف، ص (َُٕ)

خمػػدكف، مطبعػػة الكشػػاؼ )بيػػركت/ د.ت(، ؛ ابػػف خمػػدكف، مقدمػػة ابػػف ٖٕالنرشػػخي، تػػاريخ بخػػارل، ص(ُُٕ) 
 .ّٕٗص

 .ِِ-ُِ، صِالسمعاني، االنساب، ج (ُِٕ)
؛ السػػيكطي، لػػب األلبػػاب فػػي تحريػػر االنسػػاب، َُٓ، صُابػػف األثيػػر، المبػػاب فػػي تيػػذيب االنسػػاب، ج(ُّٕ) 

 .ِٔص
 .ِِٔ، صْ؛ حاجي خميفة، سمـ الكصكؿ الى طبقات الفحكؿ، جِِ، صِالسمعاني، االنساب، ج (ُْٕ)
 .َُٓ؛ ابف األثير، المباب في تيذيب االنساب، صِِ، صِالسمعاني، االنساب، ج (ُٕٓ)
 .ٓٗالزىراني، نسبة كمنسكب، ص (ُٕٔ)
ككيع بف الجراح: بف مميح الركاسي ابك سفياف، حػافظ لمحػديث، كػاف محػدث العػراؽ فػي عصػره كلػد فػي  (ُٕٕ)

 .ُُٕ، صٖالككفة كتفقو كحفظ الحديث. ينظر: الزركمي، االعالـ، ج
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محمد بف نصر المركزم: ىك ابك عبد اهلل إماـ الفقو كالحديث كػاف مػف أعمػـ النػاس، كلػد فػي بغػداد نشػأ (ُٖٕ) 
 .ُِٓ، صٕفي نيسابكر، استكطف سمرقند. ينظر: الزركمي، االعالـ، ج

؛ ِْْ، صُٓ؛ الزبيدم، تاج العركس مػف جػكاىر القػامكس، جُّٖ، صُالحمكم، معجـ البمداف، ج(ُٕٗ) 
 .ِِ، صِ؛ السمعاني، االنساب، جَُٓ، صُاب في تيذيب األنساب، جابف األثير، المب

زكزف: كىي بميدة كبيرة بيف ىراة كنيسابكر خرج منيا جماعػة كبيػرة مػف العممػاء. ينظػر: الحمػكم، معجػـ (َُٖ) 
 .َٖ، صِ؛ ابف األثير، المباب في تيذيب االنساب، جُٖٓ، صّالبمداف، ج

ـ(، دمية القصر كعصرة اىؿ َُٕٓىػ/ ْٕٔالباخرزم، عمي بف الحسيف بف عمي بف ابي الطيب )ت:  (ُُٖ)
؛ ابػف ناصػر، تكضػيح المشػتبو ِّْ، صُىػػ(، جُُْْ-ـُّٗٗ، دار الجيؿ )بيػركت/ ُالعصر، ط

 .ٓٗ؛ الزىراني، نسبة كمنسكب، صُِْفي ضبط اسماء الركاة كانسابيـ كالقابيـ ككناىـ، ص
 .ُّ-ِٕ، صٖالثقات، ج ابف حباف،(ُِٖ) 
؛ ابػػػف الجػػػكزم، ِْٗ، صّٓ؛ ابػػػف عسػػػاكر، تػػػاريخ دمشػػػؽ، جّْٗ، صٓالبغػػػدادم، تػػػاريخ بغػػػداد، ج(ُّٖ) 

 .َُِ، صٖالمنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ، ج
ابك اسحاؽ بف ابراىيـ الحنظمي: ابف راىكيو، عالـ خراساف في عصره مف سكاف مػرك )قاعػدة خراسػاف(  (ُْٖ)

لحفػػػاظ كشػػػيخ المشػػػرؽ كمػػػف عممػػػاء الػػػديف كالفقػػػو كالحػػػديث، طػػػاؼ الػػػبالد لجمػػػع كىػػػك مػػػف أحػػػد كبػػػار ا
، ّ( . ينظػػػر: السػػػمعاني، االنسػػػاب، جٖٓىػػػػ/ ِّٖـ(، كتػػػكفي سػػػنة)ٕٕٕىػػػػ/ُُٔالحػػػديث، كلػػػد سػػػنة)

 .ِِٗ، صُ؛ الزركمي، االعالـ، جّْص
مػػاء سػػمرقند، ـ(، القنػػد فػػي ذكػػر عمُُّْىػػػ/ ّٕٓالنسػػفي، نجػػـ الػػديف عمػػر بػػف محمػػد بػػف أحمػػد )ت:  (ُٖٓ)

 .ُِىػ(، صَُِْ –ـ ُٗٗٗتح: يكسؼ اليادم، طبع ايراف )ال.ـ/ 
 .ٓٓ، صْابك الفرج االصفياني، االغاني، ج(ُٖٔ) 
 .َٕ، صٖالخطيب البغدادم، تاريخ بغداد كذيكلو، ج (ُٕٖ)

 القاسـ بف الثالج: لـ اجد لو ترجمة.(ُٖٖ) 
 السرم بف عاصـ: لـ اجد لو ترجمة.(ُٖٗ) 
 تكيف البخارم: لـ اجد لو ترجمة. (َُٗ)

 مسركر البمخي: لـ اجد لو ترجمة.(ُُٗ) 
 .ْٕٓ، صٗالطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج(ُِٗ) 
 ابي عبد اهلل المحاممي: لـ اجد لو ترجمة.(ُّٗ) 
 .ْٗٗ، صُابف ناصر، تكضيح المشتبو في ضبط اسماء الركاة كانسابيـ كالقابيـ، ج(ُْٗ) 
أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل اليػػػركم حػػػافظ مكثػػػر متصػػػكؼ كثيػػػر ابػػػك سػػػعد المػػػاليني: ىػػػك (ُٓٗ) 

 .ُُِ، صُالرحالت. ينظر: الزركمي، االعالـ، ج
 .ُٔٓ، صُابف األثير، المباب في تيذيب األنساب، ج(ُٔٗ) 
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؛ ابػػف القيسػػراني، ِْٓ، صُ؛ يػػاقكت الحمػػكم، معجػػـ البمػػداف، جِْٔ، صِالسػػمعاني، األنسػػاب، ج (ُٕٗ)
 .ُّٓ؛ الزىراني، نسبة كمنسكب، صُٔاالنساب المتفقة، ص

 .َٗٓ؛ ابف الفقيو، البمداف، صََّ، صُاليعقكبي، تاريخ اليعقكبي، ج(ُٖٗ) 
 .ّّٓابف قدامة، الخراج كصناعة الكتابة، ص (ُٗٗ)

؛ الػػذىبي، تػػاريخ االسػػالـ ككفيػػات المشػػاىير كاالعػػالـ، ُِٔ، صٓتػػاريخ الرسػػؿ كالممػػكؾ، ج الطبػػرم،(ََِ) 
 .ٕٔ، صُّج

 االصػػػػػػػبياني، عمػػػػػػػي بػػػػػػػف الحسػػػػػػػيف بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف الييػػػػػػػثـ المركانػػػػػػػي االمػػػػػػػكم القرشػػػػػػػي  (َُِ)
، ُـ(، مقاتػػػػػػؿ الطػػػػػػالبييف، تػػػػػػح: أحمػػػػػػد صػػػػػػقر، دار المعرفػػػػػػة )بيػػػػػػركت/ د.ت(، جٔٔٗىػػػػػػ/ ّٔٓ)ت: 
 .ْْٓص

 .َْٔابف الفقيو، البمداف، ص (َِِ)
 .ُٓٓالقزكيني، آثار البالد كأخبار العباد، ص(َِّ) 
؛ ِّٕ، صِٓ؛ النػكيرم، نيايػة االرب كفنػكف األدب، جّّٖ، صٔابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج (َِْ)

 .ِْْ، صْابف خمدكف، ديكاف المبتدأ كالخبر، ج
 .ُِّ، صُالقاىرة، جابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر ك  (َِٓ)

 .ْٖٗ، صٓابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج(َِٔ) 
 .ٖٗ، صٓالزركمي، االعالـ، ج(َِٕ) 
 .َُٖ، صٓالطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج(َِٖ) 
، ُْ؛ سػبط ابػف الجػكزم، مػرآة الزمػاف، ج ٗٗابف طيفكر، كتاب بغداد في تاريخ الخالفة العباسػية، ص (َِٗ)

؛ ابػػػف خمػػػدكف، ديػػػكاف ِْٓ، صٓ؛ الػػػذىبي، تػػػاريخ االسػػػالـ ككفيػػػات المشػػػاىير كاالعػػػالـ، ج ُِْص
 .ِٓٓ، صّالمبتدأ كالخبر، ج

 .ّٕٕ، صُْية كالنياية، ج؛ ابف كثير، البداِِّ، صٓالطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج (َُِ)
، َُ؛ ابػف كثيػر، البدايػة كالنيايػة، جٖٗ، صُٓسبط ابػف الجػكزم، مػرآة الزمػاف فػي تػاريخ االعيػاف، ج(ُُِ) 

 .ِّْص
 .َٖ، صٓالطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج(ُِِ) 
 .ْٗ، صُّالذىبي، تاريخ االسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ، ج(ُِّ) 
 .َٖ، صٓكالممكؾ، جالطبرم، تاريخ الرسؿ (ُِْ) 
 .َٖ، صٓالطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج(ُِٓ) 
 .ْٗ، صُّالذىبي، تاريخ االسالـ، ج(ُِٔ) 
 .ّٗ، صٓالصفدم، الكافي بالكفيات، ج(ُِٕ) 
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؛ ِْٕ، صُّ؛ سػػبط ابػػف الجػػكزم، مػػرآة الزمػػاف، ج َٖ، ص ٓالطبػػرم ، تػػاريخ الرسػػؿ كالممػػكؾ ، ج (ُِٖ)
 . ْٗ، صُّالذىبي، تاريخ االسالـ، ج

 .ِْاليعقكبي، البمداف، ص(ُِٗ) 
، ٔ؛ الػػػذىبي، تػػػاريخ االسػػػالـ ككفيػػػات المشػػػاىير كاالعػػػالـ، جِّٓ، صْ؛ المػػػزم، تيػػػذيب الكمػػػاؿ، ج(َِِ) 

 . َُِ، صٖ؛ الصفدم، الكافي بالكفيات، جَِٖص
؛ المقريزم، شذكر العقكد،  ََّ، ص َُ؛ ابف كثير ، البداية كالنياية ، جٓٗابف حبيب، المحبر، ص (ُِِ)

 .ُّ؛ الحميرم ، الركض المعطار ، ص ُْٗص
ـ(،االنبػػاء فػػي تػػاريخ الخمفػػاء، تػػح: قاسػػـ ُُْٖىػػػ/ َٖٓابػػف العمرانػػي، محمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد)ت: (ِِِ) 

 .ٔٗىػ(، صُُِْ -ـََُِ، دار اآلفاؽ العربية )القاىرة/ ُالسامرائي، ط
 .ّٕخبر االقطار، ص؛ الحميرم ،  الركض المعطار في  ُْٔ، صْالمقريزم، المقفى الكبير، ج (ِِّ)

؛ ابػف عسػاكر، تػاريخ دمشػؽ، تػح: عمػرك بػف عزامػو العمػركم، ُْٔ، صْالمقريزم، المقفى الكبيػر، ج(ِِْ) 
 .ُٓٓ، صٓىػ(، جُِْٓ –ـ ُٓٗٗ، دار الفكر )بيركت/ ُط

 .َُْالكرديزم، زيف األخبار، ص (ِِٓ)
، ْى طبقػات الفحػكؿ، ج؛ حاجي خميفػة، سػمـ الكصػكؿ الػَّّ، صُياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج(ِِٔ) 

 .ِّّص
 .َُٖالزىراني، نسبة كمنسكب، ص(ِِٕ) 
 .ّّٗ، صّّابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (ِِٖ)

، رئاسػػة ديػػكاف االكقػػاؼ، )بغػػداد/ ُالسػػمعاني، التحبيػػر فػػي المعجػػـ الكبيػػر، تػػح: منيػػرة نػػاجي سػػالـ، ط(ِِٗ) 
 .ُِْ، صُىػ(، جُّٓٗ -ـُٕٓٗ

 .ّّٗص، ُياقكت الحمكم ، معجـ البمداف، ج(َِّ) 
 .ْٓٓالسمعاني، المنتخب في معجـ شيكخ السمعاني، ص(ُِّ) 
 .ُِْ، صُالسمعاني، التحبير في المعجـ الكبير، ج (ِِّ)
 .ُِٓ، صُالسمعاني، التحبير في المعجـ الكبير، ج (ِّّ)
 .ِٔٗ، صٕالسبكي، طبقات الشافعية الكبرل، ج (ِّْ)

ـ(، السير مف ُُِِىػ/ ُٔٓالبغكم الشافعي )ت: ابف الفراء، ابك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد (ِّٓ) 
ىػػػ(، ُِِْ -ـََُِالتيػػذيب، تػػح: راكيػػة بنػػت احمػػد الظيػػار، الجامعػػة االسػػالمية )المدينػػة المنػػكرة/ 

 .ِّٗص
 .ّْٖالسمعاني، المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني، ص (ِّٔ)
 .ِٔٗ، صٕالسبكي، طبقات الشافعية الكبرل، ج (ِّٕ)

 .ّْٖف معجـ شيكخ السمعاني، صالسمعاني، المنتخب م(ِّٖ) 
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، ِىػػ(،جُُِْ-ـَََِ، دار البشائر )دمشػؽ/ ُابف عساكر، معجـ الشيكخ، تح: كفاء تقي الديف، ط(ِّٗ) 
 .ُُُِص

 .ُٓٓ، صٓابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج(َِْ) 
، دار المعرفػػة )بيػػركت/ ُابػػف الفػػراء، مصػػابيح السػػنة، تػػح: يكسػػؼ عبػػد الػػرحمف المرعشػػمي كآخػػركف، ط (ُِْ)

 .ُْ، صُىػ(، جَُْٕ -ـُٕٖٗ
جػػػرَّار، نبيػػػؿ سػػػعد الػػػديف سػػػميـ، االيمػػػاء الػػػى زكاد األمػػػالي كاألجػػػزاء، اضػػػكاء السػػػمؼ ، ال. ف ، )ال.ـ/  (ِِْ)

 .ُْٔ، صٓىػ(، جُِْٖ -ـََِٕ
 .ُٕٗ، صٕالسبكي، طبقات الشافعية الكبرل، ج(ِّْ)
 .ْٕٓ، صُابف عساكر ، معجـ الشيكخ، ج (ِْْ)
ـ(، ُِّٗىػػػػ/ ّٕٔابػػف المسػػػتكفي، المبػػػارؾ بػػػف أحمػػػد بػػػف المبػػارؾ بػػػف مكىػػػكب المخمػػػي االربمػػػي )ت:  (ِْٓ)

، ُىػػ(، جََُْ -ـَُٖٗتاريخ أربؿ، تح: سامي بف سيد خماس الصػفار، دار الرشػيد لمنشػر )بغػداد/
 .َِٔص

 ابػػػػػػػػػف الممقػػػػػػػػػف، سػػػػػػػػػراج الػػػػػػػػػديف ابػػػػػػػػػك حفػػػػػػػػػص عمػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػافعي المصػػػػػػػػػرم (ِْٔ) 
ـ(، العقػػػد المػػػذىب فػػي طبقػػػات حممػػػة المػػذىب، تػػػح: أيمػػػف نصػػر االزىػػػرم كسػػػيد َُُْ ىػػػ/َْٖ)ت: 

 .ْٖٗىػ(، صُُْٕ-ـُٕٗٗ، دار الكتب العممية )بيركت/ ُميني، ط
 .ُِّ، صُابف ناصر، تكضيح المشتبو في ضبط اسماء الركاة كأنسابيـ كالقابيـ ككناىـ، ج (ِْٕ)

 .ْٕالسيكطي، لب المباب في تحرير االنساب، ص(ِْٖ) 
 .ُْٓ، صُ؛ السمعاني، االنساب، جَٔٔ، صُياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج(ِْٗ) 
،  ْ؛ حػػػػػاجي خميفػػػػػة، سػػػػػمـ الكصػػػػػكؿ الػػػػػى طبقػػػػػات الفحػػػػػكؿ، ج ُْٓ، صُالسػػػػػمعاني، االنسػػػػػاب، ج (َِٓ)

 .ِّْص
 .ُٖٔ؛ الزىراني، نسبة كمنسكب، صُٖٖابف األثير، المباب في تيذيب االنساب، ص (ُِٓ)
؛ ابف ناصر، تكضيح المشتبو في ضػبط اسػماء الػركاة ُٖٖفي تيذيب األنساب، ص ابف األثير، المباب (ِِٓ)

؛ ابف حجر، تبصير المنتبو بتحريػر المشػتبو، تػح: محمػد عمػي ٓٓٔ، صُكانسابيـ كالقابيـ ككناىـ، ج
 .ُِٖ، صُالنجار، مراجعة: عمي محمد البجاكم، المكتبة العممية )بيركت/ د.ت(، ج

؛ الزبيػػػػدم، تػػػػاج ٓٓٔ، صُ؛ ابػػػػف ناصػػػػر، تكضػػػػيح المشػػػػتبو، جُْٓ، صُالسػػػػمعاني، األنسػػػػاب، ج(ِّٓ) 
؛ المنصػػكرم، ابػػك الطيػػب نػػايؼ بػػف صػػالح بػػف عمػػي، ِٕٖ، صّْالعػػركس مػػف جػػكاىر القػػامكس، ج

، ِىػػػػ(، جُِّْ -ـَُُِ، دار العاصػػػمة )الريػػػاض/ ُالػػػركض الباسػػػـ فػػػي تػػػراجـ شػػػيكخ الحػػػاكـ، ط
 .ُٖٗ؛ الزىراني، نسبة كمنسكب، صُْٗص

 .ُِٗ؛ الحديثي، ارباع خراساف، صْٕٖ، صُت الحمكم، معجـ البمداف، جياقك (ِْٓ) 
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؛ َّٖ؛ المقدسػػػػي، أحسػػػػف التقاسػػػػيـ فػػػػي معرفػػػػة األقػػػػاليـ، صُِٓاالصػػػػطخرم، مسػػػػالؾ الممالػػػػؾ، ص (ِٓٓ)
 .ُٕٗ، صٔالسمعاني، األنساب، ج

نسػػػبة ؛ الزىرانػػػي، ُٓٗ؛ الحػػػديثي، أربػػػاع خراسػػػاف، صِْٓ، صْيػػػاقكت الحمػػػكم، معجػػػـ البمػػػداف، ج(ِٔٓ) 
 .ُّٔكمنسكب، ص

؛  ٖٔ، صُ؛ ابف األثير، المباب في تيذيب األنسػاب، جِْٗ، صِياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج(ِٕٓ) 
 .ْٕٗ؛ الزىراني، نسبة كمنسكب، ص ُْٗالحديثي، أرباع خراساف، ص
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