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 املستخلص
م ، في خالفة عثسان بغ عفان )رضي 251ه/ 13بعج ان تع فتح خخاسان نيائيًا سشة 

هللا عشو ( وفي والية عبج هللا بغ عامخ بغ كخيد والي البرخة تػجيت انطار العخب السدمسيغ 
نحػ بالد ماوراء الشيخ وذلظ مغ اجل ضع مشاشق ججيجة لمجولة العخبية االسالمية ، و بالخغع 

جغخافية لبالد ماوراء الشيخ اال ان ترسيع واصخار السقاتميغ العخب والسدمسيغ مغ الرعػبة ال
 ذلل تمظ الرعاب .

وجاء اسكان بعس الكبائل العخبية في خخاسان محػر ميع في عسمية الفتػحات     
العخبية في بالد ماوراء الشيخ لسا احجثو ىحا االستقخار لعػائل السقاتميغ مغ تذجيع لمتػجو نحػ 

ماوراء الشيخ بعج ان ازداد عجد الداكشيغ مغ العخب السدمسيغ في خخاسان فتصمب االمخ  بالد
ايجاد مكان اخخ متدع ليع، ثع استسخ ىحا التػجو واالستقخار في بالد ماوراء الشيخ حتى 
احجث نػع مغ التسازج الحزاري بيغ الػافجيغ والدكان االصمييغ سػاء في خخاسان او بالد 

حتى ضيخ جيل ججيج مشفتح عمى عخى االسالم ، بعج ان دخل الكثيخيغ مغ  ماوراء الشيخ ،
اىالي بعس مجن بالد ماوراء الشيخ االسالم ، واخحت تخفج العالع اجسع بعمساء وفقياء 

 ومختمف العمػم التي افادت السجتسعات كافة . 
البمجان  قدع البحث الى اربعة مباحث ، كان االول بعشػان : السذخوع العخبي في     

السذخقية السفتػحة ، والسبحث الثاني جاء بعشػان : دور الفاتحيغ في نذخ االسالم والمغة 
العخبية في بالد ماوراء الشيخ ، اما السبحث الثالث فتصخق الى :دور الفاتحيغ في بمػرة عادات 

ر الفاتحيغ وتقاليج واخالقيات سكان بالد ماوراء الشيخ ، واخيخا السبحث الخابع يبحث في : دو 
 في ازدىار الجػانب االقترادية والعسخانية في بالد ماوراء الشيخ .

 ما وراء النهر –الفاتحين  –الكلمات المفتاحية/ التمازج 
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ABSTRACT 

After Khorasan was finally inaugurated in 31 AH / 653 AD, in the 

succession of Uthman bin Affan (may Allah be pleased with him) and 

in the state of Abdullah bin Amer bin Kariz, governor of Basra, the 

attention of Muslim Arabs towards the country beyond the river in 

order to annex new areas of the Arab Islamic state, Despite the 

geographic difficulty of the country beyond the river, the determination 

and determination of the Arab and Muslim fighters has erased those 

difficulties. The settlement of some Arab tribes in Khorasan was an 

important axis in the process of the Arab conquests in the country 

beyond the river. This led to the stability of the families of the fighters 

from encouraging to move to the country beyond the river after the 

number of Arab Muslim residents in Khorasan. This orientation and 

stability in the country beyond the river until the latest kind of cultural 

fusion between the expatriates and the indigenous people, both in 

Khorasan or the country beyond the river, until the emergence of a new 

generation open to the folds of Islam, after the entry of many people of 

some cities in the country beyond the river Islam, and took the world 

Collect For the water and the jurists and the various sciences that all 

communities reported 

Keywords / mixing - the conquerors - the river 

 المشروع العربي في البلدان المشرقية المفتهحة :  -1
تسثل السذخوع العخبي بخغبة الفاتحيغ العخب السدمسيغ في تثبيت سمصان العخب في    

ونذخ الديادة اإلسالمية ال الجيغ اإلسالمي  –خخاسان وما وراء الشيخ  –فتػحة األراضي الس
كسا يذاع ويطغ دون عمع أو تسحيز ، والجليل عمى ذلظ أن جسيع السػاثيق والعيػد التي 
كتبيا قادة الفتح ألىل البالد السفتػحة ومشيا ما وراء الشيخ لع تؤكج وتذتخط اعتشاقيع اإلسالم ، 

 .  (3)بيغ ىحا ، أو دفعيع الجدية أو الحخب وإنسا خيخوا 
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أثسخت الفتػحات العخبية اإلسالمية نتائج مخجػة تتسثل في تأسيذ دولة متخامية     
، وقج اختمط العخب  (6)األشخاف ضست أمسًا وشعػبًا عجة مغ غيخ العخب عخفػا بالسػالي 

والسػالي وأىل الحمة وانجمجػا في السجتسع العخبي اإلسالمي ، وأصبحػا المبشات االساسية لحلظ 
، وقج اسيع زواج العخب بشداء سكان البمجان السفتػحة بذكل كبيخ في انجاح  (1)السجتسع 

 . (6)التػافق السجتسعي ما بيغ الصخفيغ وتصػر العالقة ما بيشيسا بذكل أفزل

عمى إثخ ىحا االنجماج بجأت العشاصخ العخبية تقل بفعل الديجات العجيجة بيغ العخب    
ودماء أخخى كالفخس والتخك ، ومع ىحا فقج افتخخت الجساعات الستبايشة بسسيداتيا اإلقميسية ، 

 ( .5)فقامت السفاضمة في السذخق بيغ العخب واألقػام األجشبية مثل الفخس والتخك

، الخأي الدابق بقػلو : " كان الدواج بغيخ العخبيات أكثخ  (2)عمل عسخ فخوخ وقج        
األسباب أثخًا في تبجل السجتسع العخبي اإلسالمي ، فقج تبجلت بو الحياة السعاشية في السصعع 
والسمبذ وآداب الدمػك ، وفي نذػء جيل لو عسػمو عخبية وخؤولو فارسية أو تخكية ، بيشسا 

ُخَمرًا ال يخون لألمع عمى العخب فزاًل في شيء ، وأصبح الجيل السػلج  كان أوائل العخب
 الججيج يتعرب لخؤولتو ، ويخى أن العخب ليدػا أفزل مغ سػاىع في كل شيء.. " .

وىحا يعشي أن الشدب العخبي كان خالرًا في عرخ قبل اإلسالم وصجر اإلسالم      
اإلباء فقط ، أما مغ حيث األميات فإنو إلى مشترف العرخ األمػي وضل محفػضًا مغ حيث 

اختمط اختالشًا عطيسًا ، وأصبح العخب الحزخ مشيع في القخن الثاني والثالث اليجخي/التاسع 
 . (7)السيالدي ىع غيخ العخب الحيغ كانػا في القخن االول اليجخي 

سثل العميا ومع ذلظ ضمت األمة العخبية مبعث العخب الفاتحيغ تستمظ تخاثًا يدخخ بال      
والسبادئ الدامية ، ىحا فزاًل عغ ارتباط أبشائيا بثقافة مذتخكة وتقاليج متذابية ولغة واحجة 
وىي لغة الجيغ واإلدارة والحكع ، وتستاز بكيع حدشة مع نذخ الحخية واإلخاء والسداواة وضسان 

         . ( 8)حقػق اإلندان
عشو( سياسة تحقيق السداواة والسػازنة  وقج اتبع الخميفة عسخ بغ الخصاب )رضي هللا   

في مدألة  -خخاسان وما وراء الشيخ  -بيغ العخب والدكان السحمييغ في السشاشق السفتػحة 
العصاء واألرزاق إذ كتب الخميفة عسخ بغ الخصاب إلى أمخاء األجشاد واألقاليع كتابًا قائاًل فيو 

ي العجع والخوم غيخ الدػدان _ فأسمسػا مخاشبًا ليع : ) ومغ أعتقتع مغ الحسخاء _ السػال
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فألحقػىع بسػالييع ، ليع ما ليع وعمييع ما عمييع ، وأن أحبػا أن يكػنػا قبيمة وحجىع فأجعمػىع 
 . ( 9)أسػتكع في العصاء (

أعصت ىحه الدياسة التي أتبعيا الخميفة عسخ بغ الخصاب ) رضي هللا عشو ( صػرة     
يغ بتدامح ديشيع ، وكدب والء أعجاد كثيخة مغ أىل البالد واضحة عغ تدامح العخب الفاتح

األصمييغ في خخاسان وما وراء الشيخ ، وشجعيع عمى اعتشاق اإلسالم عغ قشاعة تامة أو حتى 
 االنزػاء تحت مطمة الجولة العخبية اإلسالمية وأن بقػا عمى ديانتيع الػثشية .

يغ في االراضي السحخرة ، مشيع زياد شجع القادة العخب عمى استقخار العخب الفاتحي   
بغ أبي سفيان الحي وضع خصة ثابتة تزسشت ىحا االستقخار ، فاصجر االوامخ لقائجه ربيع بغ 
زياد الحارثي بشقل خسديغ ألف مقاتل مع عياالتيع مغ أىل السرخيغ " البرخة والكػفة " 

ح وليدتقخوا في خخاسان ثع ليكػنـػا الشػاة األولى لمفت –نيخ جيحػن  -وأسكشيع دون الشيخ 
، ثع تتابعت اليجخات إلى خخاسان وما وراء الشيخ حيشسا ( 31)يتجيػا إلى بالد ما وراء الشيخ

ولييا سعيج بغ عثسان بغ عفان ، إذ قصع الشيخ متخأسًا جشجه ، فارضًا سيصختو عمى سسخقشج ، 
 .(33)رى وأىميامـؤكجًا الرمح الحي فخضو الػالي عبج هللا بغ زياد عمى حاكع بخا

ازداد تجفق الكبائل العخبية وباستسخار إلى خخاسان وماوراء الشيخ وبسػجات كبيخة في    
، بامخ مغ الخميفة يديج بغ معاوية بإنتخاب ألفي رجل ، وقيل ستة (  36)واليو سمع بغ زياد

سشة ، وبيحا تػجو معو خمق كثيخ مغ خـخاسـان والبرخة وأشخافيع ، وكان ذلظ  (31)آالف
 .( 36)م 281ىـ/23

وفي عيج والية قتيبة بغ مدمع الباىمي ، ازداد تجفق اليجخات العخبية حيشسا قجم عميو     
م ، 731ىـ/95جير مغ عخب العخاق بعثو الحجاج بغ يػسف الثقفي ، فغدا بيع وذلظ سشة 

، وحسل  (35)وأسكغ بعزيع في بخارى ووجو قػمًا مشيع إلى كر وندف ثع رجع إلى مخو 
( مقاتل ، 6111الشاس مغ جشج وعامة مع عياالتيع لمدكغ في سسخقشج والحيغ قجر عجدىع بــ)

 . ( 32)وبيحا ُعج ىحا الدياسة أول استيصان مشطع لمكبائل العخبية في بالد ما وراء الشيخ
وبعج االستقخار في سسخقشج بجأ يشطع شؤون السجيشة وفقًا لدياستو التي تشرب     
ولرالح الجولة األمػية، إذ اشتخط عمى أىل سسخقشج أن يدمسػه ألفي ألف ومائتي ألف لرالحو 

ألف رأس ، ليذ فييع صبي أو في األمػال في كل عام ، عمى أن يعصػه تمظ الدشة ثالثيغ 
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ولجشجه ، فال يكػن ليع فييا مقاتل  شيخ أو فييع عيب ، وعمى أن يخمػا السجيشة لقتيبة بغ مدمع
 . (37)وكان شائعًا لقتيبة بغ مدمع ، وبشى فييا مدججًا لو فيو مشبخ مغ أىميا إال

وبجأ الجشج السدتقخيغ في االراضي السفتػحة ببشاء احياء الى جانب السجن القجيسة ، 
عجت مجن حكيكية صغيخة مخاصفة لألولى ليا تحريشاتيا وجامعيا وسػقيا ، وىكحا تكػنت 

ارسية ، والى جانبيا الزاحية والخبس ، ان ىحه كتل سكانية مددوجة تتزسغ السجيشة الف
التػأمة بيغ السجن يـُعج أمخًا ججيجًا تسامًا ، والسيسا في خخاسان وما وراء الشيخ في مخو وبخارى 

 . (38) وسسخقشج
واخح األعاجع يشدبػن إلى الكبائل العخبية بالػالء عمى أساس إن مػلى القػم مشيع ، او 

خوفة ، وضل األمخ كحلظ إلى أن خف وتزأل في العرخ العباسي ، انتحال اندابًا عخبية مع
حيشسا اخح عجد كبيخ مغ العخب الرخحاء يشتسػن مثل األعاجع إلى السجن والقخى والجروب 

 .( 39)والدكظ ، والسحال واألماكغ السختمفة 
إلى ، سبب إقامة العخب السدتقخيغ في البمجان السفتػحة ( 61)وقج أوعدت نيكيتا ايميديف

 جانب الدكان السحمييغ ومذاركتيع في مدكشيع وإعسـاليع ومـدارعيع قـائمًة : 
" تحدبًا مغ نذػب ثػرات بيغ الدكان السحمييغ والسدتقخيغ الججد ، فقج دأب الحكام 
األمػييغ عمى إقامة مدتعسخات زراعية إلى جانب الحاميات مشيا ، ولكػن أن الصبقة القخوية 

، السيسا وأن العخب الفاتحيغ السدتقخيغ ال يجفعػن العذخ عمى حاصالت لع تختح ليحا األمخ 
األرض في حيغ أن الفالحيغ يجفعػن الخخاج وقج يرل إلى نرف الحاصالت والزخائب 
كانت تجبى عغ كل مشدل ، ولحلظ مغ أجل دفع ضخائب أقل كان الشاس يحتسمػن العير معًا 

 ، وبأعجاد كبيخة تحت سقف واحج ... "  .
والشدوح اخح جانب اوسع في عيج نرخ بغ سيار إذ حيشسا سار إلى الذاش لقتال  

ألف( إذ 61ممكيا كػر صػل ، كان معو جشج مغ بخارى وسسخقشج وأشخوسشو ، بعجد يقجر )
 . ( 63)أمخ جشجه بالثبات في السػاضع التي حمػا بيا وعجم الخخوج

 : بالد ماوراء النهر دور الفاتحين في نشر االسالم واللغة العربية في -2
لع يكغ اإلسالم ديشًا فقط ، وإنسا ىػ نطام اجتساعي متكامل فيو مجسػعة مغ القػاعج   

واألنطسة التي يدتصيع الشاس أن يعيذػا بسقتزاىا ، إذ أصبح التذخيع اإلسالمي أساس 
القانػن في البالد السحخرة باعتشاق أىميا اإلسالم ، وحل مكان القػانيغ والتذخيعات التي كانت 
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ا ، وعمى مغ اسمع البج مغ أن يمع بالتذخيع اإلسالمي فأخح االسالم يشطع العالقات سائجة فيي
االجتساعية واالقترادية بذكل يتيح لجسيع األفخاد أن يحطػا بالحخية واألمغ والكخامة ، ويدػد 

 .( 66)الحق والخيخ والعجالة
ض الجدية عمى إن العخب الفاتحيغ لع يجبخوا أحجًا عمى اعتشاق اإلسالم بجليل فخ    

غيخ السدمسيغ ىحا دليل عمى احتخام حخيتيع واختيارىع في البقاء عمى ديشيع ، وبيحا فأن 
السعارك كانت مػجية ضج زعساء البالد وحكاميا ودىاقشتيا ليسشعػىع مغ أن يؤثخوا في 

 اختيارات رعيتيع ويفخضػا عمييع البقاء عمى ديشيع . 
مة شجيجة في بادئ األمخ مغ قبل األىالي والدكان وقج واجو العخب الفاتحػن مقاو      

السحمييغ عمى أن ىحه السقاومة لع تذسل شخائح السجتسع جسيعيا ، بل ان الصبقة السعجمة في 
 ( .61)ىحا السجتسع قج وججت في اإلسالم مشفحًا ومخخجًا ليا مغ واقعيا األليع

اسة التي سمكيا العخب الفاتحيغ ، رأيًا حػل الدي (66)وقج كان لمسدتذخق تػماس ارنػلج   
في نذخ اإلسالم بيغ سكان البالد السفتػحة ، قائاًل : " بعج أن حاول الدكان السحمييغ في 
بخارى وسسخقشج مقاومة الجيغ اإلسالمي بكثيخ مغ ضخوب العشف والعشاد حتى أنو لع يدسح 

امًا شػيمة عمى أن يطيخوا بحسل الدالح إال لمحيغ دانػا بيحا الجيغ ، ولع يجخأ السدمسػن أعػ 
في السداجج وغيخىا مغ األماكغ العامة مغ غيخ أن يكػنػا متقمجي الدالح مع مخاقبة حجيثي 
العيج باإلسالم ، حتى بحل الفاتحػن جيػدًا مختمفة إلدخال الشاس في حطيخة الجيغ ، حتى 

بقخاءة القخآن بالمغة  إنيع حاولػا تأليفيع بالسال ليحزخوا صالة الجسعة في السداجج ، وسسحػا
 الفارسية بجاًل مغ العخبية حتى يدتصيعػا جسيعًا فيسو في سيػلو ويدخ" . 

وقج امخ قتيبة بغ مدمع ببشاء مرمى لمعيج في مشصقة الجيكدتان بيغ السجيشة والقمعة     
ة ، وبسا ان الفاتحيغ ليدػا بسأمغ مغ اىالي البالد السحمية امخىع بابقاء سالحيع في الرال

، واضحى ىحا السرمى مخكدا لتجسع الشاس واضيف  (65)دون ندعو لجرء اي تعخض مفاجئ 
اليو ديػانًا لمخخاج ، وضل السدجج حتى زمغ األميخ إسساعيل الداماني إذ تع تػسيعو بذخاء 

، وكان ىشاك (62)دور كبيخة تقع حػلو ، ثع أنذأت فيو قشاديل كانت تتقج في شيخ رمزان
ييغ يقع عمى يسيغ الجاخل إلى السجيشة بخارى مغ الباب الججيج ، ىحا يجل مدجج باسع القخش

، ولع يعج ىحا السدجج أو غيخه مغ السداجج  (67)عمى وجػد قبائل قخشية قج استػششت السجيشة 
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السقامة في بالد ما وراء الشيخ مجخد دور عباده فحدب ، وإنسا كانت مجارس لمثقافة اإلسالمية 
 .( 68)ا تػشيغ الكبائل العخبية في السجن الكبخى كبخارى وسسخقشجوأتبع بعج إقامتي

وقج رافق عسمية انتذار االسالم تعمع المغة العخبية حتى اعتشق الغالبية مغ الدكان     
السحمييغ الجيغ اإلسالمي واتقان لغة العخبية كػنيا لغة الجيغ والدياسة والفكخ ، ووقع عمى 

 عاتقيع التبذيخ باإلسالم ونذخه بيغ الشاس كافة .
والجيغ اإلسالمي ، والحزارة العخبية ، وكان الفزل الكبيخ في نذخ المغة العخبية    

والتقاليج والعادات األصيمة في تمظ الخبػع لمكبائل واألسخ الكيدية واليسانية التي ندحت مغ 
السرخييغ البرخة والكػفة في خالفة معاوية بغ أبي سفيان ، وكانػا ليع الفزل في تعخيب 

مغ العمساء واألدباء الحيغ نبغػا  سكان تمظ البالد لقخون عجة ، عسل عمى إنجاب أجيال عجة
، وكان لتمظ الكبائل دور في الحياة االقترادية واالجتساعية ، (69)في المغة العخبية والذخيعة 

فأسيسػا بجور كبيخ في نذخ اإلسالم والمغة العخبية ، فزاًل عغ ازدىار الحياة العمسية 
 .(11)والفكخية

تػثيق عخى المغة العخبية ونذخ الجيغ  عسل القائج قتيبة بغ مدمع الباىمي عمى   
االسالمي مغ خالل التخمز مغ الكتب التخكية القجيسة ذي األخبارا والقرز الستعمقة 
باألديان الدابقة ، وإسكان عجدًا مغ جشجه في بيػت األىالي في البالد التي فتحػىا ، وقج 

 .   (  13)القجيسة انتيج األميخ عبج هللا بغ شاىخ نفذ الشيج ، إذ اتمف كتب الفخس
وفي عرخ الخميفة عسخ بغ عبج العديد قصعت عسميات التعخيب في خخاسان وما وراء 
الشيخ مع االنجماج الدكاني مخاحل ميسة وكبيخة ، فغالبية الشاس اخحوا يشادون بكيام أمو واحجة 

سات ججيجة ، وقج بعث ىحا األمخ اليمع في قمػب أعجاء اإلسالم والعخوبة ، فشذصت تشطي
ىادفة إلسقاط الحكع األمػي ، وشخد إتباعو مغ السشاشق السفتػحة بالسذخق ، وكان ابخز ىحه 

 .(16)التشطيسات وعمى رأسيا الجعػة العباسية
،  (11)ن قيام الخالفة العباسية تخافق مع أو تاله مباشخة قيام حخكات الدنجقةا

، مع تػقف أعسال التعخيب واالنجماج في خخاسان وما وراء الشيخ ، ولكغ مع ( 16)والذعػبية
ذلظ ضمت المغة العخبية لغة اإلدارة والعمع والعمساء في كل بقاع الجولة العخبية اإلسالمية ، ومع 
مخور األيام ازداد التأثيخ الججيج عمى مشاشق ما وراء الشيخ ، وبجأت أجداء كبيخة مغ ىحه 

 . ( 15)ج شابعيا التخكي السديصخ لتتحػل إلى إسالمية فارسيةالسشاشق تفق
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: " إن الفتح العخبي اإلسالمي لخخاسان وما وراء الشيخ قجم خجمات  (12)رأى شبػلخ     
جميمة إليخان والحزارة والثقافة اإليخانية ، إذ لع يكتِف بتػحيج أراضي اإلمبخاشػرية الداسانية ، 

ما دون الشيخ ثع ما وراء الشيخ ، وتػلج عشجىا نػاة أمة إيخانية بل زادىا اتداعًا بخخاسان 
 لعخبية ومتبشية لمحخف العخبي " .مشجمجة ، ونػاة لغة إيخانية ججيجة متأثخة با

وقج اىتع الخمفاء العباسيػن بشذخ المغة العخبية ، إذ أمخوا بإنذاء أماكغ خاصة     
ورخرػا الجخػل فييا لسغ أراد ، فانتذخت المغة عخفت بـ" كتبخانات" لتعميع المغة العخبية ، 

العخبية في سائخ جيات آسيا الػسصى ، حتى تكمسػا بيا بجاًل عغ لغتيع ، واعتاد الخميفة 
السأمػن ومغ اقتجى بو بعجه حزػر الجروس العامة التي يمقييا السعمسػن عمى الصالب 

 .( 17)لعمػم بذكل امثل ومشطعلستابعة سيخ عسمية تعمع المغة العخبية واإلسالم وباقي ا
 بالد ماوراء النهر دور العرب الفاتحين في بلهرة عادات وتقاليد واخالقيات سكان -3

فبعج أن استقخ العخب الفاتحيغ والشازحيغ تسكشػا مغ شخاء األراضي ىشاك وامتالكيا     
أساليب ، والتأقمع في وششيع الججيج ، حاولػا االنجماج مع الدكان السحمييغ في جسيع 

وسمػكيات ومدتػيات معاشيع وحياتيع االجتساعية واالقترادية ، ولع يغيخوا مغ أحػال سكان 
البالد األصمييغ بل حدشػا مشيا كثيخًا مغ أوضاعيع االجتساعية بسا يشدجع ومبادئ الجيغ 
اإلسالمي الحشيف ، فزاًل عغ ان العخب لع يقػمػا بدحب األراضي الدراعية مغ ُمالكيا بل 

ى العكذ فقج أبقػىـا بيج أصحابيا ، وخفزػا كثيخًا مغ الزخائب التي كانت مفخوضة عم
 . (18)عمييع أيام الداسانييغ

وما عخف عغ اىالي بالد ما وراء الشيخ بأن معطسيع مغ التخك الحيغ كانػا محبيغ     
ندل بجاره لبعزيع البعس كأنيع أخػة يعيذػن في دار واحجة ، وما يشدل احج بأحج إال وكأنو 

 .( 19)، وكل واحج مشيع ىسو الجػد فيسا ممكت يجه مغ غيخ سابق معخفة أو تػقع مكافأة
وأكخاميع لمزيف صفة تالزمت معيع ، وىي إحجى السطاىخ السسيدة في البالد ،       

إذ كان في كل مجيشة وقخية في السذخق دور خاصة إلستكبال الزيػف ، يصمق عمييا اسع 
ًا ما تكػن قخب السدجج ، وإذا لع تػجج ىحه الجور ، فيدتعسل السدجج ليحا الحجخة ، وغالب

 . (61)الغخض
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وىحه الرفة تتفق مع الصبيعة القبمية لمعخبي ، ومع اإلسالم الحي أكج عمى التخحيب     
عمى ذلظ بقػلو : ) ومغ كان )صلى هللا عليه وأله وسلم( بالزيف وإكخامو ، وأكج الخسػل 

 . ( 63)واليػم اآلخخ فميكخم ضيفو (يؤمغ باهلل 
وقج تعسقت وانغخست في سكان بالد ماوراء الشيخ جسيع الرفات الحدشة والسحسػدة ، 

 التي تتػافق مع مبادئ الجيغ االسالمي ، وتاثخىع برفات العخبي السدمع .
اذ انساز اىالي مجيشة بخارى برفات خمكية محسػدة أثشى عمييا العخب السدمسيغ 

غ فييا ، كرجق الجيغ ، وحفظ األمانة ، وحدغ الديخة ، والسعاممة الحدشة ، واألمخ القائسي
بالسعخوف والشيي عغ السشكخ ، وسالمة الشية ، وىحه الرفات ميدتيع عغ جسيع بالد ما وراء 

 .(66)الشيخ
فقج كان معطع سكان الذاش وفخغانة مغ األغشياء الحيغ تججىع أول السبادريغ في 

اعة كبخائيع ، حتى استجعاىع الخمفاء العباسييغ لسا امتازوا بو مغ فزل وتشطيع االنفاق في ش
اختمفػا بو عغ باقي األجشاس والسيسا في المباس والذجاعة ، وبيحا تجريجيًا أصبحػا مغ 
حاشية الخمفاء العباسييغ ، ورؤساء عداكخىع لسا يسمكػن مغ حدغ التجبيخ والصاعة لمدمصان 

 . ( 61)ادىعوالمصف في خجمة أسي
ولذجة تأثخ سكان بالد ماوراء الشيخ باالسالم والسدمسيغ العخب ، فقج كانت ليع     

آداب لمخحمة والدفخ أخحت تجريجيًا تشزػي تحت التقاليج اإلسالمية ، فيع عشج العدم لمدفخ 
 كان عمى السدافخ ان يخد السطالع ، وقزاء الجيػن ، وإعجاد الشفقة لسغ تمدم نفقتو ، ورد

الػدائع ، وعشج عػدتو البج مغ أن يخسل مغ يبمغيع بعػدتو كي ال يباغتيع ، فيخى ما يكخه ، 
ومغ األفزل أن ال يرل لياًل ، وكان عادًة يخافق السدافخ رفيق يئشذ بو وحجتو ، وأن يقترج 

 .( 66)باإلقامة ، وآداب الزيافة
جاء اإلسالم لكي يطيخىا وىحه العادات كانت مػجػدة في بالد ما وراء الشيخ ، و     

 بالذكل األمثل ، السيسا في رحمة الحج إلى بيت هللا الحخام .
وقج شيجت بالد ما وراء الشيخ أعيادًا ومشاسبات خاصة وشعبية كان يتع األحتفال بيا  

قبل انتذار اإلسالم فييا ، الحي حخم األحتفال بيحه األعياد لسا تجل عميو مغ شخك ووثشية 
، وسخعان ما أعاد الخمفاء العباسييغ العسل (62)، والسيخجان (65)يجي الشػروزوكفخ ، مثل ع

 .   (67)بيحه األعياد لسا تجره عمييع مغ أمػال وىجايا
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كسا ان ليع عادات في استكبال شيخ رمزان الكخيع بالتكبيخ والتيميل ، إذ كانت     
ػائج اإلفصار لمفقخاء في كل ليمة مغ بيػت األىالي واألمخاء مديشة بالسرابيح السشيخة ، وتقام م

ليالي رمزان ، وتبقى األبػاب مفتػ لسا تجره عمييع مغ أمػال وىجايا حة الستكبال الشاس 
والسيسا السحتاجيغ ألخح احتياجاتيع مغ شعام وماء أو صجقات مالية حتى نياية صالة 

 .( 68)الفجخ
خك السدمسيغ شقػس معيشة وكان لدكان بالد ما وراء الشيخ مغ العخب والت       

لالحتفال بعيجي الفصخ واألضحى ، إذ كانت دور األىالي والقرػر والسداجج الجامعة تديغ 
بديشة جسيمة وتعمق السرابيح ، وتفخش أراضي الجور والقرػر بأفخخ أنػاع الفخش والدجاجيج 

لى الػزراء ، وتقجم افخخ وأشيب األكالت والسذارب ، ويقػم الدالشيغ بإرسال اليجايا إ
والكتاب والعمساء وخجمة القرػر إلدخال البيجة والدخور في نفػسيع ، فزاًل عغ فتح الجور 
والقرػر الستكبال السيشئيغ بعج الرالة ، وتحفل قرػر الحكام بإنذاد الذعخ والصخب 
واأللعاب الذعبية ، لبث روح الفخح والسخح والدخور بيحه السشاسبة الكخيسة ، ويدداد تػزيع 

، وقج تشػعت أزياء ومالبذ سكان بالد ( 69)الرجقات عمى السحتاجيغ والفقخاء في أيام العيج
السذخق والسيسا بالد ما وراء الشيخ ، وقج تأثخت أزياؤىع بسالبذ العخب الحيغ سكشػا معيع ، 
 إذ اشتيخت بالد ما وراء الشيخ مشح القجم بالسشدػجات الفاخخة واأللبدة السختمفة ، وقج زادت

 شيختيا في العرػر اإلسالمية ، والسيسا في عرخ الخالفة العباسية .
فقج اشتيخت العسامة وىي لباس رأس معخوف الحي يتسيد شكميا بأنيا تتجرج في     

 .( 51)شكل قسعي عالي مجبب إلى شاقية صغيخة
واختمفت السالبذ باختالف الصبقات االجتساعية في خخاسان وما وراء الشيخ مغ      

، في حيغ كانت مالبذ الصبقة الفقيخة  (53)يث السطيخ، فقج لبذ األغشياء الجيباج والحخيخح
 . (51)، والقالنذ ، وذلظ في خػارزم ، وفي بخارى كان زييع األقبية والقالنذ (56)القخاشق

وتعػد فكخة اختالف السالبذ باختالف الصبقات االجتساعية الى العيج الداساني        
التخكي القائع عمى الصبكية ، إذ كان ال يحق أن يختجي أحجىع مالبذ ال تخز  أو السجتسع

الصبقـة التي يشتسي إلييا ونذأ فييا حتى لػ تحدشت حالتو السادية ، إذ كان أىل كل شبقة مسغ 
يخجمػن الفخس أو التخك يختجون مالبذ ال يمبديا احج غيخ ىحه الصبقة ، فـإذا دخل احجىع 

، وبسجيء الفاتحيغ العخب (56)خالل مالبدو والصبقة التي يشتسي إلييا إلى السمظ عخف مغ
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وتصبيق مبادئ الجيغ اإلسالمي قج ُالغيت الصبكية في استعسال االلبدة وارتجاءىا لجى عامة 
السجتسع السذخقي السيسا في خخاسان وما وراء الشيخ ، وأصبح الفخد يختجي ما يذاء مغ 

 التي يشتسي الييا .   السالبذ مغ غيخ تحجيج لمصبقة 
وكان مغ نتائج االنجماج الدكاني الحاصل بيغ العخب وسكان البالد السفتػحة    

والسيسا خخاسان وما وراء الشيخ ، أن تأثخوا وانجىذػا لسا رأوه مغ أنػاع األشعسة والســـأكــــػالت 
  ( .55)والتـــــي مشيــــا الفــــــالــــػذج

أما السخأة في السذخق اإلسالمي عسػمًا ، وفي بالد ما وراء الشيخ خرػصًا ، فقج     
 حطيت باالحتخام والتقجيخ كأي امخأة مدمسة في جسيع أرجاء الجولة اإلسالمية . 

إذ تخمرت مغ قيػد التخمف والجاىمية كأختيا العخبية في البالد العخبية اإلسالمية ،    
إذ كانت تمظ القيػد تحج مغ حخيتيا ، وتبعجىا عغ إندانيتيا ، وأصبح ليا حق السداواة التامة 
مع الخجل ، وأخحت تتستع باستقالليا االقترادي الحي يسثل السيخاث جانبًا مشو ، ومشحيا 

م حق العمع والتفقة في الجيغ ، ومارست حقػقيا الدياسية واالجتساعية التي رفعت مغ اإلسال
 .( 52)سسػ مكانتيا كػنيا امخأة مدمسة تسيدت عغ مثيالتيا في السجتسعات القجيسة

 بالد ماوراء النهر دور العرب في ازدهار الجهانب االقتصادية والعمرانية في -4
يغ مشذغميغ بسيسة الفتػحات العخبية اإلسالمية والسيسا بجايًة كان الفاتحيغ السدمس     

في البمجان السذخقية فتخكػا ميام الحخف الرشاعية ، واألراضي الدراعية بيج أصحابيا مغ 
غيخ العخب في تمظ البمجان ، حتى تػلى العخب السدتقخيغ في تمظ البمجان شؤون ىحه الحخف 

ذ بعج أن تزاءلت حخكة الفتػحات العخبية والرشاعات واألراضي مذاركة مع أصحابيا ، إ
اإلسالمية اتجو العخب السدمسيغ لميجخة إلى األمرار ، واتدعت الحياة في السجن ، احتل 
الرشاع وأصحاب الحخف مخكدىع السيع في السجتسع العخبي اإلسالمي نتيجة التصػر 

اد حخكة سظ الشقػد ، االقترادي ، وزيادة عجد الدكان والخخاء في السدتػى السعيذي ، وازدي
 .   (57)مسا أدى إلى ضيػر الرشاعات ونسػىا في األمرار

وفي العرخ األمػي تػجيت سياسة األمػييغ نحػ االعتساد عمى الدراعة بػصفو   
مرجرًا ثابتًا لسجن األمرار ، وما تبع ذلظ مغ سياسة أنذاء لألسػاق والسشذأت ، واتداع 

 .  (58)لتجاري نصاق الشذاط الدراعي والرشاعي وا
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وقج ابقى العخب الفاتحيغ األراضي الدراعية بيج أصحابيا ، ألنيع اعخف بيا ،      
وخفزػا كثيخًا مغ الزخائب التي كانت تفخض عمييع أيام الداسانييغ ، وتع اتخاذ عجد مغ 
اإلجخاءات التي تحافظ عمى األرض وتديج مغ إنتاجيا ، وبحات الػقت تديج مغ ريعيا ، وقج 

خ قتيبة بغ مدمع الباىمي فخض الخخاج حدب السداحة التي تدرع لُيكيع العجل بيغ الشاس ، اق
إذ لسا عقج قتيبة بغ مدمع الباىمي الرمح مع غػزك بغ اخذيج أميخ سسخقشج فإن ما ضسشو كل 

 .  (59)ما في سسخقشج ورساتيقيا وكر وندف أرضيا ومدارعيا وجسيع حجودىا
الدراعية اإلسالمية عمى إنساء الثخوة الدراعية وجعل الفالحيغ فقج ىجفت الدياسة        

أحخارًا في أمالكيع ، وضسشت ليع إدارتيا ، وكان اليجف مغ ذلظ ىػ تحجيع سمصة الجىاقيغ 
الحيغ كانت ليع الديادة الكاممة عمى القخية الػاحجة أو أكثخ كػنيا ممظ خاص ليع ، أما 

انت الجولة العخبية اإلسالمية تصسح إلى زيادة الغمة الدراعية الفالحيغ فييا فيع عبيج اقشاء ، وك
مغ خالل أبقاء األراضي بيج أصحابيا يدتثسخونيا بال عائق أو رقيب بإعصاء الفالح السجال 
الػاسع والحخية في استثسار أرضو وتحجيج ندبة الزخيبة التي يجفعيا ، وىحه مدألة ميسة 

أمام الجىاقيغ بجفع ضخيبة مقجرة جدافًا دونسًا تحجيج  شالسا أقمقت الفالح الحي كان مصالب
 . (21)ندبتيا

وأن محافطة العخب الفاتحيغ عمى السيغ والحخف في بالد ما وراء الشيخ قج أسيع     
في حجوث تحػل سخيع وبالغ في تسجن األمع التي خزعت لخاية اإلسالم ، وازدىخت فييا 

واسع الشصاق مع ما يتالءم والسخحمة الحزارية  الرشاعات ، وتصػرت الحخف والسيغ تصػراً 
 .( 23)الججيجة

وبجأت أعجاد كبيخة مغ العخب مغ ذوي الخبخة السيشية والحخفية باليجخة إلى مجن ما      
وراء الشيخ ، إذ أصبحت ىحه السشاشق مخكدًا لتجسعات مجنية ججيجة بعج الفتح اإلسالمي ، 

ى جانب السجن القجيسة ، وكانت ىحه السجن مػجػدة واستقخ العخب في مجن ججيجة أنذئت إل
 . (26)في بالد خخاسان وما وراء الشيخ بيغ نيدابػر ومخو إلى بخارى وسسخقشج

وقج أشتغل عجد كبيخ مسغ ىاجخ مغ العخب عمى يج الحخفييغ والرشاع في بالد ما      
 .( 21)وراء الشيخ ، حتى أجادوا الرشاعات الفشية في تمظ البالد

وقـج شيجت مجن بالد ماوراء الشيخ السيسا بخارى وسسخقشج نذاشـًا صشاعيًا       
واقتراديًا بارزًا في العرخ العباسي ، إذا اشتيخت بخـارى برشاعة األندجـة القصشيـة 
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، وكدبت فخغانـة ( 26)والرػفيـة وصشاعة الخيام ، فزـاًل عغ الرشاعات السعجنيـة والخذبيـة
 .( 25)فـي الرشاعـات السعجنيـة لكثـخة معادنيـا ، كالحىب والفزة والحجيجشيـخة ال تزـاىي 

ومغ الرشاعات السيسة التي انتقمت الى مخكد الخالفة العباسية في بغجاد ىي       
صشاعة الػرق ، والسيسا في عيج الخميفة ىارون الخشيج ، وذلظ عغ شخيق خخاسان ، وفي 

 .  ( 22) م796ىـ/378سشة  عيج والييا الفزل بغ يحيى البخمكي
وبيحا حل الػرق محل الخق في دواويغ الخالفة العباسية ، وعمى ىحا األساس     

انتذخت صشاعة الػرق ، واستعسالو مشح ذلظ الػقت في بغجاد أي في القخن الثاني اليجخي / 
 . ( 27)الثامغ السيالدي

ثخ ميع في انتذار الكتابة ، وكان النتذار الػرق ، وانتذار معامل خاصة لترشيعو ا    
 .  (28)ونذخ الثقافة بيغ شبقات السجتسع في الجولة العخبية اإلسالمية

ودور العخب كان ميسًا بالشدبة لطيػر الكاغج ، فيع الحيغ نقمػا ىحا السشتج ،     
وشخيقة صشاعتو إلى أوربا عمى اثخ االحتكاك العخبي األوربي ، ىحا فزاًل عغ دور العخب 

 .  (29)ديغ صشاعة الػرق في تح
ومغ أنػاع التسازج الحزاري ما بيغ العخب وسكان بالد ما وراء الشيخ، ان عخب     

الكػفة قج سكشػا في سسخقشج واثخوا عمى سكان البالد األصمييغ مغ ناحية الفشػن الدخخفية 
 . (71)بخصػط وكتابات عخبية مثل الخط الكػفي

مـجن ما وراء الشيخ والسيسا بخـارى وسسخقشج وبيكشج  اما فيسا يخز التجارة ، وكانت    
تعج مغ أىع مخاكد انتعاش الحياة االقترادية لسػقعيا التجاري الستسيد كحمقة وصل بيغ 
العخاق وفارس مغ جية ، و اليشج و الريغ مغ جية أخخى ، إذ يسخ بيا السسخ التجاري 

شخق آسيا ، وىػ شخيق الحخيخ الحي  الخئيذ الحي يخبط الجولة العخبية اإلسالمية مع جشػب
 .  (73)يختخق الكثيخ مغ مجن ما وراء الشيخ كبخارى وسسخقشج والذاش وغيخىا

والتجارة كانت متػسعة األدوار والشذاشات ، فإلى جانب كػنيا ذات أىسية      
لعخبية في اقترادية ، إال أنيا كانت عاماًل ميسًا مغ عػامل انتذار اإلسالم ، والثقافة والمغة ا

، إذ مارس التجار السدمسيغ دورًا  (76)مشاشق واسعة وبعيجة عغ مخكد الجولة العخبية اإلسالمية
بارزًا وميسًا في نذخ مبادئ اإلسالم بيغ الكبائل الداكشة في السجن التجارية ذات العالقة مع 
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بيغ الذخق والغخب الجولة العخبية اإلسالمية ، أو قج تكػن ساكشة عمى شخيق القػافل التجارية 
 . (71)إلى بيغ اليشج والريغ إلى شخق مػانئ البحخ األبيس الستػسط

وقج مارس العخب السدمسػن دورًا رئيدًا بيغ التجار االجانب الحيغ كانػا يتاجخون مع     
، وقج نطخ التجار ( 76)الريغ ، إذ كانػا ُيعاممػن معاممة شيبة مغ قبل الحكػمة الريشية

، مثل  (75)ػن إلى الريغ كػنيا السخكد الخئيذ لمبزائع الكسالية الجقيقة الرشعالعخب السدمس
... وغيخىا مغ السػاد ( 72)العاج ، والكيخب الفرػصي ، وعصخ الكشجر ، والكافػر ، والياقػت

 . 
وقج استخجم الفاتحػن العخب في البجاية مدكػكات الذعػب التي تغمبػا عمييا ،     

 عخبية البيدنصية ، والعخبية الفارسية .فطيخت السدكػكات ال
وفيسا يخز الجانب العسخاني ، فقج ساعج العخب الحيغ استقخوا في السذخق عسػمًا عمى 
تقجم الحياة في السجن ، إذ بجأت الحياة والحخكة تشتقل رويجًا رويجًا إلى األحياء التي يكيع فييا 

إلسالمية الججيجة ىي دار اإلمارة التي الرشاع والتجار ، إذ أن محػر الشذاط في السجيشة ا
تسثل مخكد الدمصة ، ورئاسة السجيشة ثع السدجج الجامع الحي ُيعج ممتقى الجساعة اإلسالمية ، 

 .( 77)ومخكد الحياة الثقافية والعامة
وقج ازدىخت السداجج والسجارس في بخارى ، حتى قيل إن عجدىا كان يديج عمى ما    

. وقج اشخنا سابقًا الى اىع السداجج التي قام العخب مع سكان  (78)ةفي مجن شخق آسيا مجتسع
البالد السفتػحة بإعسارىا عمى الصخاز العخبي االسالمي ، اذ أقيع مدجج في بيكشج ، وفي 

، والسدجج الجامع في خػارزم الحي يقع وسط  (79)سسخقشج السدجج الجامع القخيب مغ الدػق 
 ( .81)األسػاق

وقج ساد الصخاز العباسي في العسارة اإلسالمية في أنحاء السذخق جسيعيا ، وكانت       
مغ أىع مطاىخه الحزارية في بادئ األمخ أستعسال الجز واألجخ في البشاء بجاًل مغ الحجخ 

البشاء في واستعسل الخذب بذكل واسع كسادة أساسية في مػاد ( 83))الصابػق( ، والصيغ
 (  .81)استعسال مادة الجز لتخبط الحجارة واآلجخ بعزيا ببعس، وتع ( 86)السذخق 

وتجريجيًا أصبح العخب السدمسيغ ىع حسمة الحزارة ودعاة التسجن ، وأصبح وجػد     
الحسامات كسشذأت خجمية وشخشًا مغ شخوط قيام السجن ، ومغ أىع مطاىخىا خجمة عامة 

 (  .86)لمسػاششيغ
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في تخصيط السجن ، ومشح وقت مبكخ ، وازدادت  حتى أصبحت ىحه السباني ميسة    
الحسامات في العرخ العباسي نتيجة لحالة االستقخار الدياسي ، واالترال الحزاري 
بالذعػب والثقافات السػجػدة ، فزاًل عغ حالة التخف والخخاء التي عست مجتسع بمجان 

بحت مغ السخافق السيسة السذخق ، واالنتقال مغ حياة البداشة في العيػد اإلسالمية حتى أص
 (  .85)لمسجن التي لع تخُل مشيا

 :    االحاالت  
الكبائل العخبية في السذخق ، خالل   حدغ ، ؛   69صامتجاد العخب في صجر اإلسالم ، .،   ( العمي ، 3)

 . 26ص -21ص،   م( 769-221ىـ/316-61العرخ األمػي)
و ص  68، جيػد العخب في انتذار اإلسالم والحزارة العخبية في خخاسان والسذخق  ، ص  ( اليػزبكي6)

11 . 
 ص  الجغخافية الحزارية في السذخق اإلسالمي ،( آل سعج ، 1)
 . 326صالذخق اإلسالمي في العرخ الػسيط ، ( ايميديف ، 6)
 .  29، ص سػرديل ، الحزارة اإلسالمية في عرخىا الحىبي ( 5)
–316تاريخ األدب العخبي األعرخ العباسية )األدب السحجث إلى أخخ القخن الخابع اليجخي ) وخ ،فخ (2)

 . 17، ص 6م(  ، ج3118–751ىـ/199
 . 376، ص  ( زيجان  ، تاريـخ التسجن اإلسالمي 7)
 . 9، ص  ؛ معخوف ، أصالة الحزارة العخبية  2( الثعالبي  ، فقو المغة وسخ العخبية ، ص8)
 . 166سالم  ، األمػال ، باب الفخض لمسػالي مغ الفيء ، ص ابغ( 9)
، دراسات في تاريخ وحزارة السذخق اإلسالمي ، ذنػن ،  637ص فتػح البمجان ،  لبالذري ،ا( 31)

 . 387ص
 . 69؛ العمي ، امتجاد العخب ، ص 665و ص 633، ص 6ج  ، تاريخ اليعقػبي ،   ( اليعقػبي 33)
 . 378العخبية في السذخق ، ص( حدغ ، الكبائل 36)
، األنباري ، التػزيع الجغخافي لعخب  379ص - 378حدغ  ، الكبائل العخبية في السذخق ، ص (31)

 . 328ص -327، ص  خخاسان 
،  1، ج م.3925الكامل في التاريخ ، الشاشخ : دار صادر ودار بيخوت ، بيخوت ،  ( ابغ األثيخ ،36)

 -378؛ حدغ ، الكبائل العخبية في السذخق ، ص 53ص -51ب ، ص؛ العمي ،  امتجاد العخ  398ص
 . 379ص

  ؛ االنباري  13، ص ؛ اليػزبكي  ، جيػد العخب في انتذار اإلسالم  53العمي  ، امتجاد العخب ، ص( 35)
 . 328، التػزيع الجغخافي لعخب خخاسان  ، ص
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  ؛ اليػزيكي ،  633ية في السذخق ، صالكبائل العخب ، ؛ حدغ  6، ص 5ابغ األثيخ ، الكامل ، ج( 32)
  13سمصان ، جيػد العخب في انتذار اإلسالم  ، ص

 . 68، ص 6؛ ابغ األثيخ ، الكامل ، ج 637، ص 6ج  تجارب األمع وتعاقب اليسع مدكػبو  ،  (37)
 . 16، اإلسالم في عطستو األولى مغ القخن الثامغ حتى القخن الحادي عذخ السيالدي  ، ص لػمبارد( 38) 
 . 76ص -71عخوبة العمساء السشدػبيغ لمبمجان األعجسية في خخاسان  ، ص ،معخوف ( 39)
 . 326الذخق اإلسالمي ، ص أيميديف،(61)
 . 56العمي  ، امتجاد العخب ، ص( 63)
 - 665، ص ػحجة في أقاليع السذخق اإلسالمي خالل العرخ العباسي ، مطاىخ ال الجسيمي ( 66)

 . 662ص
 . 18العمـي ، استيصان العخب فـي خخاسان ، ص( 61)
 . 385ص،  الجعػة إلى اإلسالم ، بحث في تاريخ نذخ العقيجة اإلسالمية  أرنػلج، (66)
 . 28ص ،صفحات مغ تاريخ اإلسالم والسدمسيغ في بالد الدػفيات الػلي ، ( 65)
 .79ص -78ص تاريخ بخارى ،  ،الشخشخي( 62)
 . 392ص تخكدتان مغ الفتح العخبي إلى الغدو السغػلي ،  ،( بارتػلج67)
 . 73، صتاريخ السدمسيغ وحزارتيع في آسيا الػسصى وبالد القػقاز ( أبػ الشرخ ، 68) 
 . 58، ص 3معخوف ، عخوبة العمساء ، ج( 69)
 . 52العخب ، صالعمي ،  امتجاد ( 11)
الثامخي ، الحياة العمسية زمغ الدامانييغ )التاريخ الثقافي لخخاسان وبالد ما وراء الشيخ في القخنيغ  (13)

 .77الثالث والخابع لميجخة ( ، ص
 . 8، السقجمة ، صالعالع اإلسالمي في العرخ السغػلي ، نقمو إلى العخبية : شبػلخ ، بارتػلج ، ( 16)
الدنجقة : أتباع ديران ثع ماني ثع مددك ، وىع القائمػن بجوام الجىخ مغ أصحاب زرادشت ، والدنادقة ( 11)

الزيق ، الدنجيق مشو ألنو  –جسع مفخده زنجيق مغ الثشػية ، وىػ معخب عغ الفارسية " زنجكخاي " والدنجقة 
ػل رجل زنجيق ، وزنجقي إي بخيل ضيق عمى نفدو وىػ الحي ال يؤمغ باآلخخة ووحجانية الخالق ، والعخب تق

، وما تقػلو العامة ىػ السمحج والجىخي ، إذ أن الدنجيق ال يتسدظ بالذخيعة ، ويقػل بجوام الجىخ ، والعخب 
تعبخ عغ ىحا بقػليع ممحج أي شاعغ في األديان ، وقيل ىػ مغ يشفي وجػد الباري عد وجل ، وكان يدسى 

عخف الذخعي زنجيقًا ، وقج كانت الدنجقة بدعامة مددك الحي ضيخ في عرخ الخسػل السشافق ، فرار في ال
أيام السمظ الفارسي الداساني قباذ ، وزعع أن الشاس ُشخكة في السال والشداء ، واضيخ كتابًا اسساه " زنجا " وىػ 

:  كتاب السجػس الحي جاء بو زرادشت ، وندب أصحاب مددك إلى زنج فعخبت الكمسة فقيل : "زنجيق" ، وقيل
زنجيق معخب " زن ديغ " أي " ديغ السخأة " ، وقج خخج الدنجيق مغ ممة اإلسالم ، ولع يؤمغ بكتاب هللا وسشة 
رسػلو ، واليقػم بفخائس اإلسالم ، إذ كان ىحا الدنجيق يمقي العجاوة والبغزاء واالختالف بيغ السدمسيغ حتى 

مػال ، والدنجيق يجخل ضسغ السختج ، فيجب قتمو يؤول األمخ إلى سفظ الجماء ، وىتظ األعخاض ، وذىاب األ
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(، السمل  ؛ الذيخستاني  361لسديج مغ التفاصيل يشطخ : األشعخي  ، اإلبانة عغ أصػل الجيانة  ، ص
 . 82، ص 3والشحل ، ج

( الذعػبية : ىع فخقة يرغخون ويحقخون شأن العخب وال تفزل العخب عمى العجع ، وال تخى ليع فزاًل 16)
ىع ، وما يقرج بالذعػبية وفقًا لخؤية الجاحظ ، تعشي تعرب كل شعب لقػميتو وحزارتو ، وبغس عمى غيخ 

العخب ، وقج اشتجت ىحه الحخكة في العرخ العباسي والسيسا الدمغ الحي عاش فيو الجاحظ ، ونجست عغ 
الحيغ يسثمػن  تعجد الذعػب التي ضسيا السجتسع العباسي مغ فخس وتخك وروم وزنج وىشػد إلى جانب العخب

األمة الحاكسة ، فكانت محاولة ىحه الذعػب أثبات وجػدىا واالدالل بسآثخىا وحزاراتيا والبخىشة إن العخب 
 3ج البيـان والتبييغ ، ليدػا أفزل مغ سائخ األمع بل ىع دونيا شأنًا . لسديج مغ التفاصيل يشطخ : الجاحظ ، 

 . 61، ص
 . 33ص –31المي ، السقجمة ، ص( شبػلخ ، بارتػلج ، العالع اإلس15)
 . 33العالع اإلسالمي ، السقجمة ، ص شبػلخ، (12)
 . 336ص خالصة تاريخ العخب )كتاب العالع( ، ( سيجيػ ، 17)
 . 628، صتاريخ الجولة العخبية مغ ضيػر اإلسالم إلى نياية الجولة األمػية ( فمياوزن ، 18)
 . 558، ص آثار البالد وأخبار العباد( القدويشي ، 19)
 . 326ص، آسيا السػسسية وعالع السحيط اليادي ،  أبػ العيشيغ( 61)
 . 13، ص 6( ابغ حشبل ، السدشج  ، ج63)
 . 136، ص، مدالظ السسالظ  االصصخخي ( 66)
 . 628، ص 6ق صػرة األرض ، ابغ حػقل ،( 61)
 . 96ص-91( فييع ، أدب الخحالت ،  ص66)

: معشاه اليػم الججيج ، ويدعسػن أنو اليػم الحي خمق فيو إاللو اىػارامددا الشػر ، وىػ الػقت  الشػروز( 65)   
الحي ابتجأ فيو الفمظ بالجوران ، ومجتو عشجىع ستة أيام ، وكان الفخس ليع شقػس معشية في ىحا اليػم ، إذ 

يحتفل بالعيج ، وُتقتل فيو جسيع كان السمػك يدعجون رعاياىع في جسيع الػاليات ، وكان مغ يذتغل يدتخيح و 
الحذخات والحيػانات الزارة التي ىي مغ خمق اىخيسغ آلو الذخ والطمسة ، وبحلظ يعج قتل ىحه الحذخات 
بسثابة قخابيغ تقجم لكي يخضى آلو الخيخ  اىػارامددا . لسديج مغ التفاصيل يشطخ : البيخوني ، التفيع ألوائل 

 . 326، إيخان في عيج الداسانييغ ، ص  كخيدتشدغ ؛  383ص -381، ص صشاعة التشجيع 
السيخجان : وقتو في فرل الخخيف ، ومجتو ستة أيام ، واليػم األخيخ مشيا سسى السيخجان األكبخ ،  (62)

الن فيو عقج التاج عمى رأس ممظ السمػك الفارسي ، وكان الفخس يجىشػن ممػكيع بجىغ ألبان ، وىػ يدتخخج 
القزبان يدسى ثسخة الذػع ، ويمبدػن مالبدًا خاصة بالسشاسبة كالسػشى ويتػجػن مغ شجخ شػيل الداق و 

رؤوسيع بتيجان عمى صػرة الذسذ وأول مغ يجخل عمى السمظ السػبحان الخئيذ األعمى لبيت الشار وقاضي 
س تباعًا القزاة بشفذ الػقت ، حاماًل بيجه شبقًا فيو مختمف الفػاكو والخزخ ، وتجق الجفػف ، ثع يجخل الشا
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عمى حدب شبقاتيع مغ األعمى إلى األدنى . لسديج مغ التفاصيل يشطخ : الخػارزمي ، مفاتيح العمػم ، 
 . 616؛ البيخوني ، اآلثار الباقية ، ص 73ص

، تاريخ الحزارة اإلسالمية في السذخق في عيج نفػذ األتخاك إلى مشترف القخن الخامذ  ر( سخو 67)
 . 391ص  اليجخي ، 

؛ عبج الباقي ،  معالع الحزارة العخبية في القخن الثالث اليجخي ،   699بييقي ، تاريخ ، صال (68)
 . 89ص

 . 53، ص 6( الصخازي  ، مػسػعة التاريخ اإلسالمي والحزارة اإلسالمية لبالد الدشج واليشج ، ج69)
 . 26ص ( العبيجي  ، السالبذ العخبية اإلسالمية في العرخ العباسي ، 51)
 . 683، ص 6السقجسي ، أحدغ التقاسيع ، ج (53)
( القخاشق : جسع قخشق ، وتعشي الدتخة أو القسيز مدبل عمى الكتفيغ حتى السخفقيغ . لسديج مغ 56)

 . 696ص،السعجع السفرل بأسساء السالبذ عشج العخب التفاصيل يشطخ : دوزي ، 
 . 683، ص 6( السقجسي ، أحدغ التقاسيع ، ج51)
 . 97، ص 3جنذػار السحاضخة وأخبار السحاكخة  ،  ( التشػخي ،56)
الفالػذج : مرشػع مغ الجقيق الخالز وعدل الشحل ، يخمط الدسغ والعدل جسيعًا ثع يصبخ ، وقيل ( 55)

، كتاب كان دار عبج هللا ابغ ججعان أول مغ أشعع الفالػذج بسكة . لسديج مغ التفاصيل يشطخ : الفخاىيجي 
   137، ص 8، جالعيغ  

 .  362معالع الشطام االجتساعي في اإلسالم  ، ص  الكعكي ،  (52)
 . 88العمي ، التشطيسات االجتساعية واالقترادية في البرخة ، ص( 57)
 .   85( جب ،  دراسات في حزارة اإلسالم  ، ص58)
 .  628فمياوزن ، الجولة العخبية ، ص (59)
( الجليسي ، نطام الخي والدراعة في بالد ما وراء الشيخ مغ الفتح حتى نياية القخن الخابع اليجخي ، 21)

  633ص
 . 13، ص ( الجفاع ، لسحات مغ تاريخ الحزارة اإلسالمية 23)
 . 618، ص 6مرصفى ، السجن في اإلسالم حتى نياية العرخ العثساني ، ج (26)
 . 11ص( حديغ ، فشػن اإلسالم  ، 21)
؛ السقجسي  13؛ الشخشخي ، تاريخ بخارى ، ص 372ص -375االصصخخي ، مدالظ السسالظ ، ص (26)

 . 166، ص6، أحدغ التقاسيع ، ج
، ثسار القمػب في السزاف والسشدػب  ؛ الثعالبي  329، صالجساىخ في معخفة الجػاىخ ( البيخوني ، 25)

 . 561، ص
 .   17لى ، ص، اإلسالم في عطستو األو  ( لػمبارد22)
 .  985، ص دراسات في حزارة اإلسالم ؛ جب  ،  375ص  تخاث فارس ، ،   ( أيبخي 27)
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 .  398ص  – 397، ص تاريخ العخب والذعػب اإلسالمية ( كاىغ ، 28)
 . 17، ص ( بجري ،  دور العخب في تكػيغ الفكخ األوربي 29)
 .  376ص  – 371ص ( ديسانج ، الفشػن االسالمية ، 71)
 . 638، ص  أسػاق بغجاد حتى بجاية العرخ البػييي الكبيدي ، ( 73)
 .31الدامخ ،  األصػل التاريخية لمحزارة العخبية اإلسالمية في الذخق األقرى  ، ص (76)
 . 63، جغخافية العالع اإلسالمي  ، ص  ( أبػ العال 71)
 .  653، ص 6إلسالم ، ج؛ حدغ  ، تاريخ ا 376( الجوري ، تاريخ العخاق االقترادي ، ص76)
 .  382، ص 3، تخاث اإلسالم ، ج  ( بػزوزث ، شاخت 75)
، ايميديف ، الذخق اإلسالمي ،  376ص  تاريخ العخاق االقترادي في القخن الخابع اليجخي ( الجوري ، 72)

 .  696ص  – 693ص
 . 318، ص ( الحجيثي ، أسػاق السجن الخخاسانية 77)
 .  383ص تاريخ الجولة اإلسالمية في آسيا وحزارتيا ، ( الداداتي ، 78)
 . 678، ص 6( السقجسي ، أحدغ التقاسيع ، ج79)
 . 285، ص 6ج ، مخاصج اإلشالع عمى أسساء األمكشة والبقاع  ( ابغ عبج الحق ،81)
 . 37صالفشػن اإليخانية في العرخ اإلسالمي ، ( حدغ ، 83)
 . 619، ص6؛ ابغ حػقل ، صػرة األرض ، ق 78، مدالظ السسالظ ، ص االصصخخي ( 86)
 . 332، ص 1م ، ( ياقػت الحسػي ، معجع البمجان 81)
 . 16، ص  آثار األول بتختيب الجول   العباسي ، ( 86) 
   15، ص  األلفي ، الحسامات التخاثية في العخاق ( 85) 
 

 :قائمة المصادر والمراجع 
 ،(م3616/ىـ211ت) الكخيع عبج بغ دمحم بغ دمحم الكخم أبي بغ الحدغ ، األثيخ ابغ -3

 . م3925 ، بيخوت ، بيخوت ودار صادر دار:  الشاشخ ، التاريخ في الكامل
 تخجسة ، اإلسالمية العقيجة نذخ تاريخ في بحث ، اإلسالم إلى ،تػماس، الجعػة ارنػلج -6

 مكتبة: الشاشخ ، الشحخاوي  وإسساعيل عابجيغ السجيج وعبج حدغ إبخاليع حدغ. د:  العخبية إلى
 م3971ص ،1ط ، مرخ – القاىخة ، السرخية الشيزة

 السذخق  في الحزارية الجغخافية سعج، الخحسغ عبج العديد عبج. د ، سعج آل   -1
 م6133 ، بيخوت ، ناشخون  لمعمػم العخبية الجار: الشاشخ ، اإلسالمي
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( ، م915/ىـ166ت) سالع بغ إسحاق بغ إسساعيل بغ عمي الحدغ أبػ،  األشعخي  -6
 – القاىخة،  األنرار دار: الشاشخ،  محسػد حديغ فػقيو. د:  تح،  الجيانة أصػل عغ اإلبانة
   م3977،  3ط،  مرخ

 مدالظ ،( م953/ىـ161ت) الكخخي دمحم بغ إبخاليع إسحاق أبػ ، ، االصصخخي  -5
 . م3967 ، بيخوت ، صادر دار: الشاشخ ، ليجن ، بخيل ، السسالظ

 
 ، مرخ ، السعارف دار مصبعة: الشاشخ ، اإلسالمي الفغ ، صالح أبػ ، األلفي   -2
   ت.بال ، 6ط
 في مشذػر بحث ، خخاسان لعخب الجغخافي التػزيع ، عمي الخزاق عبج.د ، األنباري  - -7

 ، الخابع العجد ، بغجاد ، األولى الدشة ، السعمسيغ نقابة ترجرىا ، األجيال دراسات  مجمة
 . م3981

 أبػ مشرػر. د:  تخجسة ، الػسيط العرخ في اإلسالمي الذخق ،  نيكيتا،  ايميديف  -8
 .   م3982 ، بيخوت ، الحجيث الكتاب دار مؤسدة: الشاشخ ، الحدغ

 أحسج. د و كفافي دمحم. د:  العخبية إلى نقمو ، فارس تخاث ، ج.أ ، أربخي ،  أيبخي  - -9
 وراجع كتابتو في اشتخك ، عيدى وأحسج خفاجة صقخ ودمحم بكخ يعقػب والديج الداداتي
 الكتب إحياء دار: الشاشخ ، أربخي  ، ج.أ:  نذخه عمى أشخف ، الخذاب يحيى:  تخجستو
 م3959 ، وشخكاه الحمبي البابي عيدى ، العخبية

 عغ نقمو ، السغػلي الغدو إلى العخبي الفتح مغ تخكدتان ، فاسيمي ، بارتػلج - -31
 السجمذ ، العخبي التخاث قدع شبعو عمى اشخف ، ىاشع عثسان الجيغ صالح. د:  الخوسية
 م3983 ، 3ط ، الكػيت ، واالداب والفشػن  لمثقافة الػششي

 دار مصبعة: الشاشخ،  األوربي الفكخ تكػيغ في العخب دور،  الخحسغ عبج،  بجري  -33
 م3979،  1ط،  بيخوت،  القمع
 م3913 ، القاىخة ، ، البمجان فتػح ،( م896/ىـ679ت) يحيى بغ احسج ، البالذري   -36
 مغ نخبة:  تخجسة،  اإلسالم تخاث،  جػزيف،  شاخت،  أ.س،  بػزورث -31

 م3978،  الكػيت،  الستخرريغ
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 السعارف دائخة جسعية مصبعة:  الشاشخ ، الجػاىخ معخفة في الجساىخ ، البيخوني -36
 م 3955 ، 3ط ، الجكغ آباد حيجر ، العثسانية

 ، زيغ رمدي :  االنكميدية المغة إلى وتخجستو شبعة ألدم ، التشجيع صشاعة ألوائل التفيع -35
 م3916 ، ليجن
 ،( م996/ىـ186ت) داود فيع أبي بغ دمحم بغ عمي بغ السحدغ أبػ ، التشػخي  - -32

 م3971/ىـ3193 ، م.  بال ، السحاكخة وأخبار السحاضخة نذػار
 لخخاسان الثقافي التاريخ) الدامانييغ زمغ العمسية الحياة ، ذنػن  إحدان.د ، الثامخي  -37

 3ط ، بيخوت ، الصميعة دار: الشاشخ ،( لميجخة والخابع الثالث القخنيغ في الشيخ وراء ما وبالد
 م6113 ،

 فقو ،( م3118/ىـ669ت) إسساعيل بغ دمحم بغ السمظ عبج مشرػر أبػ ، الثعالبي -38
  م3918 ، لبشان – بيخوت ، العخبية وسخ المغة
 ،( م3118/ىـ611ت) إسساعيل بغ دمحم بغ السمظ عبج مشرػر أبػ ،، الثعالبي  - -39
 ت.بال ، القاىخة ، السعارف دار:  الشاشخ ، والسشدػب السزاف في القمػب ثسار
:  الشاشخ ، والتبييغ البيـان ،( م828/ىـ655ت) محبػب بغ بحخ بغ عسخو،  الجاحظ -61
 م6111/ىـ3661 ، لبشان -بيخوت ، اليالل ومكتبة دار
: الشاشخ،  عباس إحدان.د:  تخجسة،  اإلسالم حزارة في دراسات،  ىاممتػن ،  جب -63
 م3976 ، 6ط ، بيخوت،  لمسالييغ العمع دار
 خالل اإلسالمي السذخق  أقاليع في الػحجة مطاىخ ، هللا عبج راشج. د ، الجسيمي - -66

 6العجد ، م3981 ، السدتشرخية الجامعة ، اآلداب مجمة في مشذػر بحث ، العباسي العرخ
 غيخ ماجدتيخ رسالة ، العخاق في التخاثية الحسامات ، العابجيغ زيغ ، جعفخ   -61

 م3995 ، بغجاد جامعة ، اآلداب كمية ، مشذػرة
 في مشذػر بحث ، الخخاسانية السجن أسػاق ، الدتار عبج قحصان. د ، الحجيثي  - -66

 م3982/ىـ3617 ، 1العجد ، عذخ الثانية الدشة ، البرخة جامعة ، العخبي السؤرخ مجمة
-61)األمػي  العرخ خالل ، السذخق  في العخبية الكبائل ، ناجي. د ، حدغ -65

  م3981 ، 3ط ، العخب السؤرخيغ اتحاد مشذػرات ،( م769-221/ىـ316
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 دار مصبعة: الشاشخ ، اإلسالمي العرخ في اإليخانية الفشػن  ، دمحم زكي ، حدغ -62
 م3961 ، القاىخة ، السرخية الكتب

 ت.بال ، لبشان – بيخوت ، صادر دار: الشاشخ ، السدشج ، حشبل ابغ - -67
 ، بخيل ، األرض صػرة ،( م977/ىـ127ت) الشريبي القاسع أبػ ، حػقل ابغ  - -68
 م3918 ، بيخوت ، صادر دار:  الشاشخ ، ليجن
 ، م3983 ، مرخ ، اإلسالمية الحزارة تاريخ مغ لسحات ، هللا عبج عمي.د ، الجفاع -69
 . 13ص
: الشاشخ ، العثساني العرخ نياية حتى اإلسالم في السجن ، شاكخ. د ، مرصفى  -11

 م3987 ، 3ط ، الكػيت ، الدالسل ذات مصبعة
 مخكد ، اليجخي  الخابع القخن  في االقترادي العخاق تاريخ،  العديد عبج. د،  الجوري   -13

 م3999 ، 6ط ، بيخوت ، العخبية الػحجة دراسات
 أكخم:  تخجسة ، العخب عشج السالبذ بأسساء السفرل السعجع ، ريشيارت ، دوزي  -16

 ، ت.بال ، بغجاد ، العامة الثقافة مجيخية ، األعالم وزارة: الشاشخ ، فاضل
 الفتح مغ الشيخ وراء ما بالد في والدراعة الخي  نطام،  نجع سييل حدغ دمحم،  الجليسي -11
،  رشج ابغ - التخبية كمية،  مشذػرة غيخ دكتػراه  أشخوحة،  اليجخي  الخابع القخن  نياية حتى
  م6131،  بغجاد
 دار: الشاشخ،  عيدى دمحم احسج. د:  تخجسة،  االسالمية الفشػن ،  س.م،  ديسانج -16

 م3951،  مرخ،  السعارف
: الشاشخ ، اإلسالمي السذخق  وحزارة تاريخ في دراسات ، الػاحج عبج شو.د ، ذنػن  -15
 م6115 ،3ط ، ليبيا -بشغازي  ، الػششية الكتب دار: الشاشخ ، بيخوت ، اإلسالمي السجار دار
،  مؤنذ حديغ. د:  عميو وعمق راجعـة،  اإلسالمي التسجن تاريـخ،  جخجي،  زيجان   -12

 م3958 ، 6ط،  اليالل دار: الشاشخ
: الشاشخ ، وحزارتيا آسيا في اإلسالمية الجولة تاريخ ، محسػد احسج. د ، الداداتي -17

 م3987 ، القاىخة ، الذخق  نيزة مكتبة
 الذخق  في اإلسالمية العخبية لمحزارة التاريخية األصػل ، فيرل. د ، الدامخ -18

  م3977 ، بغجاد ، األقرى
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 نفػذ عيج في السذخق  في اإلسالمية الحزارة تاريخ ، الجيغ جسال دمحم.د ، سخور -19
 م3925 ، القاىخة ، العخبي الفكخ دار: الشاشخ ، اليجخي  الخامذ القخن  مشترف إلى األتخاك

 مغ لمسػالي الفخض باب ، األمػال ،( م817/ىـ666ت) القاسع عبيج أبػ ، سالم ابغ -61
 بيخوت ، لمصباعة الذخوق  دار: الشاشخ ، عسارة دمحم. د:  وتحقيق ودراسة تقجيع ، الفيء

 م3989 ، 3ط ، والقاىخة
:  تخجسة،  الحىبي عرخىا في اإلسالمية الحزارة،  وحانيغ دومشيظ،  سػرديل -63

  م3981 ، 3ط،  بيخوت،  والشذخ لمصباعة الحكيقة دار: الشاشخ،  زيشة حدشي.د
 ت.بال ، بيخوت ، اآلثار دار ،( العالع كتاب) العخب تاريخ خالصة،  سيجيػ -66
. د:  العخبية إلى نقمو ، السغػلي العرخ في اإلسالمي العالع،  بارتػلج،  شبػلخ   -61
 ، والشذخ لمصباعة حدان دار: الشاشخ ، زكار سييل. د:  لو وقجم راجعو ، عيدى أسعج خالج

 م3986/ىـ3616 ، 3ط ، دمذق
 ،(م3351/ىـ568ت) أحسج بكخ أبي بغ الكخيع عبج بغ دمحم الفتح أبػ ، الذيخستاني -66

 ت.بال ، بيخوت ، السعخفة دار: الشاشخ ، كيالني سيج دمحم. د:  تح ، والشحل السمل
 لبالد اإلسالمية والحزارة اإلسالمي التاريخ مػسػعة ، مبذخ هللا نرخ ، الصخازي  -65

 – ججة ، السعخفة عالع: الشاشخ ، الشجوي  الحدشي عمي الحدغ أبػ:  تقجيع ، واليشج الدشج
 .  م3981 ، 3ط ، الدعػدية

 اإلشالع مخاصج ،( م3118/ىـ719ت) السؤمغ عبج الجيغ صفي ، ، الحق عبج ابغ -62
      ت.بال ، بيخوت ، الجيل دار: الشاشخ ، البجاوي  دمحم عمي:  تح ، والبقاع األمكشة أسساء عمى
 الثامغ أو الدابع القخن  في عاش) العدكخي  هللا عبج بغ الحدغ ، العباسي   -67

 ، بػالق مصبعة: الشاشخ ، الجول بتختيب األول آثار ،( عذخ الخابع أو عذخ الثالث/اليجخي 
 م3878/ىـ3695 ، مرخ

 ، العباسي العرخ في اإلسالمية العخبية السالبذ ، حدغ صالح. د ، العبيجي -68
   م3981 ، بغجاد ، الحخية دار مصبعة: الشاشخ

 ، السعارف مصبعة: الشاشخ ، اإلسالمي العالع جغخافية ، شو محسػد. د ، العال أبػ -69
 م3928 ، 6ط ، مرخ
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 العمسي السجسع: الشاشخ ، اإلسالم صجر في العخب امتجاد ، احسج صالح.د ، العمي -51
 م3983 ، العخاق -بغجاد ، العخاقي

 كمية مجمة في مشذػر بحـث ، خخاسان فـي العخب استيصان ، احسج صالح. د ، العمـي -53
 الثالث العجد ، م3958 ، بغجاد ، اآلداب

: الشاشخ،  البرخة في واالقترادية االجتساعية التشطيسات،  احسج صالح. د،  العمي  -56
 م3929 ، 6ط ، بيخوت،  الصميعة دار
: الشاشخ ، اليادي السحيط وعالع السػسسية آسيا ، أحسج سيج حدغ. د ، العيشيغ أبػ -51

 ت.بال ، اإلسكشجرية ، الجامعية الثقافة مؤسدة
 األميخية السصابع لذؤون  العامة بالييئة شبع: الشاشخ ، لمتخجسة القػي  السخكد ، الغشي -56

 م6119 ،6ط ، القاىخة ،
:  تح ، العيغ كتاب ،(م793/ىـ375ت) أحسج بغ الخميل الخحسغ عبج أبػ ، الفخاىيجي -55

 ، 6ط ، اليجخة دار مؤسدة: الشاشخ ، الدامخائي وإبخاليع السخدومي ميجي. د
 م3991/ىـ3631

 القخن  أخخ إلى السحجث األدب) العباسية األعرخ العخبي األدب ،تاريخ ،عسخ فخوخ -52
 6ط،  بيخوت،  لمسالييغ العمع دار: الشاشخ( ،  م3118–751/ىـ199–316) اليجخي  الخابع

  م3983 ،
 األمػية الجولة نياية إلى اإلسالم ضيػر مغ العخبية الجولة تاريخ ، يػليػس ، فمياوزن  -57

 مرصفى. د:  تقجيع ، مؤنذ حديغ. د:  مخاجعة ، ريجة أبػ اليادي عبج دمحم. د:  تخجسة ،
   عبج لبيب
 م3989 ، الكػيت ، الخسالة مصابع: الشاشخ ، الخحالت أدب ، دمحم حدغ. د ، فييع -58
 وأخبار البالد آثار ،( م3681/ىـ286ت) محسػد بغ دمحم بغ زكخيا ، ، القدويشي -59

 ت.بال ، بيخوت ، صادر دار: الشاشخ ، العباد
 ، القاسع الجيغ بجر. د:  تخجسة ، اإلسالمية والذعػب العخب تاريخ،  كمػد،  كاىغ -21

 م3976 ، 3ط ، بيخوت ، الحكيقة دار: الشاشخ
 الحخية دار: الشاشخ ، البػييي العرخ بجاية حتى بغجاد أسػاق ، حسجان. د ، الكبيدي -23

 .  م3979 ، بغجاد ، لمصباعة



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2مج 3العدد )

 2029( انون االولك)

 

  (82(  
 

 دار:  الشاشخ ، اإلسالم في االجتساعي الشطام معالع ، احسج يحيي. د ، الكعكي -26
 . م3983 ، العخبية الشيزة

 عبج:  مخاجعة ، الخذاب أحسج:  تخجسة ، الداسانييغ عيج في إيخان ، كخيدتشدغ -21
 ( .م3986 – بيخوت) ، العخبية الشيزة دار مط ، عدام الػىاب

 الحادي القخن  حتى الثامغ القخن  مغ األولى عطستو في اإلسالم ، مػريذ ، لػمبارد  -26
 ، بيخوت ، والشذخ لمصباعة الصميعة دار: الشاشخ ، حافظ ياسيغ. د:  تخجسة ، السيالدي عذخ

 م3977 ، 3ط
 األمع تجارب ،( م3111/ىـ663ت) يعقػب بغ دمحم بغ أحسج عمي أبػ،  مدكػبو   -25

 م6111 ، 6ط ، شيخان ، سخوش نذخ ، أمامي القاسع أبػ:  تحقيق ، اليسع وتعاقب
 ، بغجاد ، التزامغ مصبعة: الشاشخ ، العخبية الحزارة أصالة ، ناجي.د ، معخوف -22
  م3929 ، 6ط

 ، خخاسان في األعجسية لمبمجان السشدػبيغ العمساء عخوبة ، ناجي. د ، معخوف -27
  م3972 ، 3ط ، العخاق ، األعالم وزارة: الشاشخ

 وقّجم تخجسو ، بخارى  تاريخ  ،(م959/ىـ168ت) جعفخ بغ دمحم بكخ أبػ ، الشخشخي   -28
 دار: الشاشخ ، الصخازي  مبذخ هللا ونرخ بجوي  السجيج عبج أميغ:  عميو وعّمق وحققو لو

 ت.بال ، 1ط ، القاىخة ، السعارف
 الػسصى آسيا في وحزارتيع السدمسيغ تاريخ ، العطيع عبج دمحم. د ، الشرخ أبػ -29

 م6119 ، 6ط ، القاىخة ، الفكخ نػابغ شخكة: الشاشخ ، القػقاز وبالد
 ، الدػفيات بالد في والسدمسيغ اإلسالم تاريخ مغ صفحات ، شو الذيخ ، الػلي -71

 م3981 ،3ط ، لبشان -بيخوت ، الججيج الفكخ دار مشذػرات: الشاشخ
 معجع ،(م3668/ىـ262ت) هللا عبج أبػ الجيغ شياب البمجان معجع ، الحسػي  ياقػت -73

 م3977/ىـ3197 ، صادر دار: الشاشخ ، البمجان
 دار: الشاشخ ، اليعقػبي تاريخ ،( م897/ىـ686ت) وىب بغ أحسج ، اليعقػبي   -76

  ت.بال ، بيخوت ، صادر
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 في العخبية والحزارة اإلسالم انتذار في العخب جيػد ، سمصان تػفيق. د ، اليػزبكي -71
 ، العاشخة الدشة ، والتخاث الثقافة آفاق مجمة في مشذػر بحث ، والسذخق  خخاسان
 . 17 العجد ، م6116/ىـ3661
   
  
  
  
  
  
 

 


