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  فصلنامه تاريخ اسالم
  شماره اول و دوم،، دوازدهمسال 

   45 - 46، شماره مسلسل 1390 بهار و تابستان
  
  

  فتوحات مسلمانان در قفقاز
  

 20/4/90: تاريخ تأييد  17/12/89: تاريخ دريافت

  ∗سجاد حسينيسيد 
  ∗∗جعفر آقازاده

كـان دفـاع    كه ام ، براي اين  )ق.  ه21(پس از شكست ايرانيان در نبرد نهاوند        
هاي ايراني يكـي    پارچه از ايرانيان گرفته شود، به فرمان عمر ايالت        منسجم و يك  

در راسـتاي ايـن سياسـت،    . پس از ديگري، مورد حمله مـسلمانان قـرار گرفـت          
جـا را   پس از فتح آذربايجان به سمت قفقاز حركت كردنـد و آن           مسلمان  اعراب  

 از زمان خالفت عمـر تـا پايـان          نخستين فتوحات اسالمي در قفقاز    . فتح نمودند 
حكومت معاويه در چهار مرحلة منقطع صورت گرفته و در عصر هريك از خلفا              

گيـري  هاي كلي خليفه وقت پـي     با روش و رويكردي خاص و مبتني بر سياست        
مسلمانان در اين دوره توانستند بر مناطقي از قفقاز دست يابند كه در             . شده است 

ني بود، ولي فراتر از مرزهاي ساساني، با مقـاوت          گذشته زير نظر حكومت ساسا    
در اين پژوهش، نخـستين     . شديد خزرها مواجه شدند و فتوحات متوقف گرديد       

فتوحات مسلمانان در منطقة قفقاز از زمان خالفت عمر تا پايان خالفت معاويـه              
                                           

  .دانشجوي دكتري تاريخ دانشگاه اصفهان ∗
  .دانشجوي دكتري تاريخ دانشگاه اصفهان ∗∗
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دهي و  مورد بررسي قرار گرفته و به مسائلي چون نوع فتوحات، چگونگي فرمان           
دهي آن، تأثير جغرافياي منطقه بر روند فتوحات، واكنش حكـام و اهـالي       سازمان

  . منطقه در برابر سپاهيان اسالم پرداخته شده است
  

خالفت عمر، خالفت عثمان، خالفت اميرالمـؤمنين        فتوحات، قفقاز،    :هاي كليدي واژه
  .، خالفت معاويهعلي

  
  مقدمه

پرويـز و از بـين     از مـرگ خـسرو  ضعف و فساد فزاينده حكومت ساساني به ويژه پـس         
زمان گرديد با حمـالت مـسلماناني كـه سرشـار از            رفتن جاذبه و كشش دين زردشتي، هم      

مسلمانان با فتح حيره    ) ق.  ه13-11(در زمان خالفت ابوبكر     . نيروي ايمان و انگيزه بودند    
) ق.  ه23 -13(در زمـان خالفـت عمـر    .  به مرزهاي ايران نزديـك شـدند  ١پايتخت عراق 

اي فتوحات مسلمانان در ايران با برنامه و سياست مشخصي ادامـه يافـت و قـدرت افـسانه               
سـپاهيان اسـالم،   . هاي سپاهيان اعراب مسلمان درهم شكـست   پادشاهان ساساني زير گام   

نواحي مختلف ايران را يكي پس از ديگري درنورديدند و فتوحات تا سرحد منطقـة شـمال                 
  . قفقاز پيش رفت ساساني؛ يعني عصرغرب ايران

آمـد و   ترين مناطق مـرزي دولـت ساسـاني بـه حـساب مـي             قفقاز همواره يكي از مهم    
 بـر   ٢نزديكي اين منطقـه بـه روم و رواج مـسيحيت در بخـش هـاي قابـل تـوجهي از آن                     

اين ناحيه هر از چند گاهي ميان ايران و روم دسـت بـه دسـت مـي              . حساسيتش مي افزود  
اير اقوام مهاجم در آن سوي مرزهـاي قفقـاز بـه سـر مـي                 از سوي ديگر، خزرها و س      ٣.شد

از ايـن رو دولـت      . كردنـد تر ارس را تهديد مـي     بردند و همواره اين منطقه و مناطق جنوبي       
ها، حصارها و سدهايي را در جاي جـاي سـرحدات ايـن منطقـه سـاخت كـه                   ساساني قلعه 

  ٤.االبواب در دربند بودها بابترين آنمعروف
اي براي دولـت ساسـاني      ها و حصارهاي مرزي قفقاز از اهميت ويژه       ازهرسيدگي به درو  
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كه ايشان در قراردادهايي، دولت روم را نيز ملزم به تقبـل بخـشي از             طوريبرخوردار بود، به  
 در عـصر خـسرو انوشـيروان رسـيدگي بـه قفقـاز و               ٥.هزينه هاي دفاعي اين معابر كردنـد      

انند ديگر نواحي ايران، سازمان حكومتي و نظـامي         استحكامات و معابر آن فزوني يافت و م       
  ٦.استواري در آن برقرار شد

اما با پيدايش ضعف فزاينده دولت ساساني در اواخر حيـات ايـن حكومـت، سـرداران و                  
ايـن وضـعيت نـشانگر آغـاز دوره جديـدي از ملـوك              . ها مسلط شـدند   حكام بر امور ايالت   

 ٧.ت مـسلمانان و سـقوط ساسـانيان پايـان يافـت     الطوايفي در تاريخ ايران بود كه با حمـال     
منطقة قفقاز نيز از اين حالت مستثنا نبود و در چنين شرايطي بود كه سپاهيان اسالم بـراي    

  .فتح اين منطقه اقدام كردند
اطالعات منابع درباره فتح قفقاز بـه صـورت پراكنـده هـستند و يـك نظـم منطقـي و                     

نابع بيش از هر چيز بـه عمليـات نظـامي توجـه     م. ها رعايت نشده است تاريخي در گزارش  
ها، نكات مهم مربوط به عكس العمل مردم، اوضاع عمـومي           اند و بايد از خالل روايت     كرده

  .منطقه و عوامل مختلف تأثيرگذار در كيفيت عمليات نظامي را استخراج كرد
مان خالفت در اين مقاله با بررسي زواياي مختلف فتوحات اسالمي در منطقه قفقاز از ز           

شـود  سعي مـي  ) ق. ه 60-41(تا پايان خالفت معاويه بن ابوسفيان       ) ق. ه 23 – 13(عمر  
هاي گوناگوني چون مسيرهاي لشكركشي، مراحل مختلـف فتوحـات در قفقـاز،             به پرسش 

واكنش حكام و مردم منطقه در برابر سپاه اسالم، تأثير جغرافياي طبيعـي منطقـه در رونـد                  
  .توحات در سرحدات ساسانيِ قفقاز پاسخ داده شودفتوحات، علت توقف ف

  
  نخستين مرحله فتوحات

تاريخ و جغرافياي دو منطقة قفقاز و آذربايجان از گذشته هاي دور، همواره درهم تنيده               
تـوان بـه   حتي گاهي اوقات، جغرافيـاي ايـن دو منطقـه را نمـي    . و مرتبط با هم بوده است    

 بـدين واقعيـت     ق. ه 4 در قـرن     حـدودالعالم يسنده  كه نو چنان. راحتي از هم تشخيص داد    

  :نويسدكند و مياعتراف مي
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 بـه يكـديگر پيوسـته و سـوادهاي     ]آذربايجـان و اران و ارمنييـه      [سه ناحيت 
  ٨ .ايشان به يكديگر اندر شده

  :نويسددهد و ميها ميرا به اين سرزمين» رحاب«حتي مقدسي نيز عنوان مشترك 
.... هايش را در برگيرد پس آن را رحاب ناميدم          ورهمن نامي نيافتم كه همه خ     

ام، نخـستين آنهـا از بـاالي درياچـه،          من اين سرزمين را به سه خوره بخش كرده        
  ٩.اران است، سپس ارمنييه و در پايان آذربايجان باشد

ديگر مرتبط  تشابه، ارتباط و هم جواري باعث شده بود كه سرنوشت اين مناطق به يك             
گير قفقـاز   داد، اندكي بعد دامن   اي كه در آذربايجان روي مي      مواقع هر حادثه   در اغلب . شود
-داد پس از مـدتي در آذربايجـان بـه وقـوع مـي           چه در قفقاز رخ مي    شد و برعكس، آن   مي

-فتوحات اسالمي نيز در اين مناطق چنين حالتي را داشت و مسلمانان پـس از آن               . پيوست
جا به ثبات نسبي دست يافتند، لشكري به سوي شمال          نكه آذربايجان را فتح كردند و در آ       
  ١٠.فرستاده و به فتح قفقاز پرداختند

-ق ذكر مـي   .  ه22مشهورترين تاريخ براي نخستين فتوحات مسلمانان در قفقاز، سال          
-ق مـي  .  ه22كه جريان فتوحات در قفقاز را در زير حوادث سال           طبري بعد از اين    ١١.شود

پردازد كه تاريخ ثبت شـده در        مي ١٣ كوهستان قبج  ١٢ مردم موقان  نويسد، به ذكر امان نامة    
كه اعـراب پـس از      ولي به سبب آن    ١٤ .دهدق را نشان مي   .  ه21پاي اين امان نامه، سال      

 ١٥ق فتح كردنـد   .  ه22جا را در سال     به آذربايجان حمله نموده و آن     ) ق.  ه21(نبرد نهاوند   
ق بـراي فـتح ايـن ناحيـه         .  ه21ردند، سـال    و بعد از اين پيروزي به سوي قفقاز حركت ك         

  .ق فتح شده است.  ه22صحيح نيست و اين منطقه نيز در سال 
 بن عمرو، معـروف     اقةفرمانده اصلي نخستين مرحله از فتوحات مسلمانان در قفقاز، سر         

بـا ايـن وجـود، سـرداران        . بود كه از سوي عمر به اين منصب گماشـته شـد           » ذوالنور«به  
تـرين آنهـا عبـدالرحمن بـن        ر به همكاري با سراقه شده بودند كه معروف        ديگري نيز مأمو  
د و در   كـر عبدالرحمن در مقدمة سپاه اعزامي به سوي قفقـاز فعاليـت مـي            . ربيعه نام داشت  
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 بـن اسـيد     يفـة حـذ . ترين و بيشترين امور اين عمليات نظامي بر عهده وي بود          واقع سخت 

  ١٦.شدندماندهان رده پايين اين سپاه محسوب ميغفاري و بكير بن عبداهللا ليثي نيز از فر
عمر براي درهم شكستن مقاومت اهالي مناطق فتح شده و براي حفظ آهنگ فتوحات،              

آراسـت و  تر، لشكرهاي فراواني را پشت سر هم مـي به موازات فتح سرزمين هاي دوردست     
طقـه، همـواره از      در قفقاز نيروهـاي اعزامـي بـه من         ١٧.كردها و ميادين نبرد مي    روانه جبهه 

شدند و به فرمان خليفه، نيروها و سرداران تـازه          سوي كوفه و مدينه تقويت و پشتيباني مي       
در اين دوره از فتوحات نيز عمر، حبيب بن مسلمه          . گشتندنفس به محل فتوحات اعزام مي     

 راهـي ١٨را به دنبال دستة نخست سپاهيان، روانة قفقاز كرد و حبيب از مقرّ خود در جزيـره                
  ١٩.قفقاز شد

 22 بكير بن عبداهللا در همـين سـال   ،هابايد اشاره كرد كه پيش از همه اين لشكركشي       
ق بعد از فتح آذربايجان و صلح با مردم اين سرزمين، با اجازه خليفة دوم عازم قفقاز شد                  . ه

 اين لشكركـشي مقـدماتي، ارزش بـسيار زيـادي           ٢٠.و تا نزديكي هاي باب پيش روي كرد       
ي اصلي مسلمانان به قفقـاز داشـت و تجـارب و اطالعـات اوليـه بكيـر در                   براي لشكركش 

توانـست بـراي سـپاهيان سـراقه        ها، اقوام ساكن در آن مـي      خصوص جغرافياي منطقه، راه   
  . بسيار سودمند باشد تا آنان چشم بسته وارد معركه نگردند

نـب بـاب    عبدالرحمن بن ربيعه پس از گرفتن فرمان لشكركشي، از سوي سراقه بـه جا             
حـاكم محلـي    . حركت كرد و به بكير پيوست كه قبل از او در اين منطقه حضور يافته بـود                

منطقه كه در باب ساكن بود در خود توانايي مقابله با سپاهيان اسـالم را نديـد و بـا طلـب                      
 و  ٢٢شـد شـناخته مـي   » شاه« وي با لقب     ٢١.اي وارد مذاكره با عبدالرحمن گرديد     امان نامه 

طبري به خاطر تـشابه     . اند از وي ياد كرده    ٢٤»شهريار«و   ٢٣»شهربراز«ا نام   منابع مختلف ب  
  :داند كهنام، شهربراز را از خاندان شهربرازي مي

  ٢٥.بني اسرائيل را تباه ساخت و شام را از آنها خالي كرد
نكتة قابل تأمل درباره حاكم محلي، ايـن     . اما تشابه نام براي چنين ادعايي كافي نيست       
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  :نويسد فردي غير بومي بوده است و طبري به صراحت در اين باره مياست كه او
  ٢٦ شاه آنجا براز بود كه از مردم فارس بود

  :نگاردوگوهاي شهربراز با عبدالرحمن از زبان وي ميو در شرح گفت
  ٢٧.من با مردم قبج و ارمن نسبتي ندارم

 در قفقـاز از سـوي       شايان ذكراست كه اعمال سياست اسكان نيروها و حكام غير بومي          
خسرو انوشيروان بسيار معروف بود و شايد اين سياست در دوره هاي بعدي نيز ادامه يافتـه                 

  ٢٨.باشد و شهربراز فارسي، يكي از نتايج اعمال اين سياست در قفقاز بوده است
خواهد كه  مذاكراتي ميان شهربراز و عبدالرحمن انجام شد و شهربراز از عبدالرحمان مي           

كننـد، زبـون و     زيه آنها را در برابر دشمناني كه همواره به اين منطقـه حملـه مـي               با اخذ ج  
سراقه نيز بـراي ايـن      . كندباره از سراقه كسب تكليف مي     عبدالرحمان در اين  . ضعيف نسازد 

كه هركس مسلمانان را در جنگ با كفار ياري رساند، جزيـه و       : دهدوضعيت، چنين نظر مي   
 به گفته طبري، اين رفتار سراقه با دشمن مغلـوب و تـسليم              ٢٩.دشوخراج از او برداشته مي    

شده، در اسالم رسم گرديد و بعدها در ماوراءالنهر كه در معرض حمالت تركـان بـود، نيـز                   
اي براي مردم ارمينيه و بـاب صـادر كـرد و             سراقه پس از اين توافق، امان نامه       ٣٠.اجرا شد 

نامـه شـدند و     كير بن عبدااهللا شاهد ايـن امـان       عبدالرحمان بن ربيعه و سلمان بن ربيعه و ب        
  :نامه آمده استمرضي بن مقرن آن را نوشت و شاهد شد در اين امان

اين امانيست از سراقه بن عمرو، عامل اميرالمؤمنان، عمربن خطاب به شهر            و  
-ها و دينشان را امـان مـي       ها و مال  دهد، جان براز و ساكنان ارمينيه و ارمنيان مي      

يان نبينند و پراكنده شان نكنند، مردم ارمينيه و ابواب از مقـيم و كـوچ                دهد كه ز  
بايد وقتـي هجـومي رخ دهـد راهـي        به آنها پيوندد، مي   . هركه در اطرافشان باشد   

شوند و دستور واليتدار را هجوم باشد يا نباشد، اجرا كنند هركـه ايـن را بپـذيرد          
اند كه سـپاهي شـدن بـه جـاي          جزيه از او برداشته شود مگر آنها كه سپاهي شده         

جزيه آنهاست و هركه مورد حاجت نباشد و بماند ماننـد ديگـر مـردم آذربيجـان                 
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عهده دار جزيه است اگر سپاهي شوند راهنمايي يك روز كامل از آنها برداشـته               
  ٣١.شود و اگر ترك كردند بايد بدهند

امتنـاع كردنـد؛    مردم ارمنستان و باب با پذيرش پرداخت جزيه و صلح از قبول اسـالم               
از . اي اسالم نيـاورده باشـند     زيرا جزيه از اهل كتاب در حالتي اخذ مي شد كه مردم منطقه            

 در  6 به عنوان اهل كتاب ياد نشده است، ولي مسلمانان اقدام پيـامبر            قرآنمجوس در   

 ٣٢.گرفتن جزيه از زردشتيان بحرين را مبنا قرار داده و بر مجوسان هم جزيه وضع نمودنـد                

 عمل  6ن منطقه هم كه مردم زردشتي و مسيحي بودند، مسلمانان به سيره پيامبر            در اي 
  .نموده و بر آنها جزيه وضع كردند

خود مسلمانان هستند و اين     از   شاهدان آن هم     .پيرايه است  ساده و بي   ،مفاد اين قرارداد  
، شـد قرارداد در مضمون تفاوتي با ديگر قراردادهايي كه در سـاير نقـاط ايـران بـسته مـي                  

  ٣٣.ندارد
تنها تفاوت، تعهد مردم به دفاع و حمايت از مسلمانان در صورت حمـالت خـزران بـود                

منطقه باب و ارمنستان همـواره در  . شدكه در اين صورت جزيه آن سال از آنها برداشته مي     
معرض حمالت تركان خزر قرارداشت و مسلمانان بدون حمايـت بوميـان قـادر بـه عقـب                  

، به همين سبب اين بند را در عهدنامه گنجاندند تا ضامن حمايت بوميان              راندن آنها نبودند  
  .از آنها باشد

ماننـد ديگـر مـردم      «در اين معاهده آمده است كه هركس در كار سپاهي شركت نكند             
در . ؛ يعني شيوه اخذ جزيه، مانند منطقه آذربايجـان اسـت          »آذربيجان عهده دار جزيه است    

  :  بود كه جان، مال و دين مردم به شرط آن در امان است كهقرارداد صلح آذربايجان آمده
بر كودك و زن بيماري كه چيزي از دنيا به كـف  . قدر توانشانهجزيه بدهند ب  

  ٣٤.ندارد و عابد خلوت نشين كه چيزي از دنيا به كف ندارد، جزيه نيست
 فقهـا كـه     هايجمله مردم به قدر توانشان جزيه بدهند، مبهم و نارسا است، ولي نوشته            
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تواند ما را اند ميها بعد از روي چنين قراردادهايي شيوه اخذ جزيه و مقدار آن را نوشته           مدت
ابـو حنيفـه    . فقها درباره ميزان جزيه آراي مختلفـي دارنـد        . در فهم اين عبارت ياري رساند     

 معتقد است كه از ثروتمندان چهل و هشت درهم، از افراد ميانه بيست و چهـار درهـم و از                   
مالك . پذيردفقرا دوازده درهم در هر سال اخذ شود، وي اجتهاد كارگزار در اين باب را نمي               

معتقد است كه حداقل و حداكثر جزيه از پيش معلـوم نيـست و ايـن بـه اجتهـاد فرمـانروا                      
شافعي هم معتقد است كه حداقل يك دينار ولي حداكثر مـشخص نيـست و               . بستگي دارد 

 قاضي ابويوسـف كـه خـود حنفـي اسـت، بـه              ٣٥.زار بستگي دارد  ميزان آن به اجتهاد كارگ    
 محقـق حـداقل و      ٣٦.بندي مردم به سه طبقه بر طبق اصول ابوحنيفه معتقـد اسـت            تقسيم

 در مورد مقدار جزيـه      ٣٧.داندرا بسته به رأي امام مي     حداكثري براي جزيه قائل نيست و آن      
يم مردم به سه گروه و اخذ جزيه        پرداختي از سوي اهالي باب، گويا منظور نويسندگان، تقس        

  .بر اساس توانايي آنها بود
اساس توضيح ماوردي جزيه تنها بر مردان آزاد         هاي معاف از ماليات هم بر     درباره گروه 

و عاقل واجب است و بر زن، كودك، ديوانه و برده از آن روي كه وابسته و عائله محسوب                   
دانـد و    و ديوانگان را از جزيه معاف مـي         محقق تنها اطفال، زنان    ٣٨.شوند، واجب نيست  مي
داند، ولي درباره بنـدگان و از كارافتادگـان نظـر قـاطعي     را بر زهاد و كشيشان واجب مي   آن

اند، حاكي از عـدم      اين كه در آذربايجان و باب، عباد را هم از جزيه معاف كرده             ٣٩.دهدنمي
-يه، بي شك بر عهده مقام     وظيفه گردآوري جز  . گيري در حق مردم اين ناحيه است      سخت

  .هاي بومي بود و اعراب تجربه و تشكيالت الزم براي اين كار نداشتند
ديگر مسئلة مورد تأمل، اهتمام مسلمانان براي تسلط بر باب، در ابتداي ايـن مرحلـه از              

چرايي ايـن امـر را بايـد در بزرگـي، عظمـت و بـه احتمـال قـوي                    . فتوحات در قفقاز است   
بـاب در   . وجـو كـرد   ن دوران در كل و يا بخشي از منطقة قفقـاز جـست            مركزيت باب در اي   

اي كـه   ها از اهميت فراواني برخوردار بود، به گونه       دوران ساسانيان و پس از اسالم تا مدت       
تـرين شـهرهاي   ق اين شهر را به همراه بردعه و تفليس از بـزرگ      .  ه4ابن حوقل در قرن     

اي برخوردار بوده   الت و منطقه از اهميت فوق العاده       در گذشته، مركز يك اي     ٤٠.نامداران مي 
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كرد، گويي تمـام آن كـشور،       اي سقوط مي  هرگاه مركز يك كشور، ايالت و يا منطقه       . است
  ٤١.ايالت و منطقه سقوط كرده و كار آن سامان به پايان رسيده است

 بود كـه    استيالي مسلمانان بر باب نيز به معناي استيالي آنها بر تمامي سرزمين هايي            
اين مسئله در مراحـل بعـدي فتوحـات، از نظـر            . مركز آن، اين شهر مهم و استراتژيك بود       

خواستند قبل از هر كاري در قفقاز، خـود را          مسلمانان مي . گذاشترواني تأثير به سزايي مي    
در برابر خطر تهاجم اقوام شمال اين منطقه ايمن سازند، بنابراين به سوي باب تاختند تا بـا          

جـا مـسجل سـازند و بـدين ترتيـب،           يال بر آن، تسلط خود را بر استحكامات دفاعي آن         است
تري به فتوحات خود در اين ناحيـه ادامـه          ضمن تضمين امنيت قفقاز جنوبي با خيال راحت       

  ٤٢.دهند
سراقه پس از ارسال خبر موفقيت عمليات فتح باب به خليفة دوم، عـزم خـود را بـراي                   

زم كرد و اميدوارتر از پيش، چهار تن از فرماندهان زيردست خـود             ادامة فتوحات در قفقاز ج    
  :را راهي فتح چهار ناحيه قفقاز نمود

ـ حـذ هاي اطراف ارمينيه؛    بكير بن عبداهللا به موقان؛ حبيب بن مسلمه به كوهستان           ةيف
  ٤٤. سلمان بن ربيعه به منطقه اي نامعلوم٤٣؛بن اسيد به كوهستان آالن

قان شده بود، بقيه فرماندهان اعزامي به سه ناحيـه قفقـاز بـا              جز سپاه بكير كه عازم مو     
-و براي مردم آن سامان امان نامه      شد  موقان فتح   تنها  بار  گردند و اين  عدم موفقيت باز مي   

شكست سـه سـردار سـپاه        عوامل   ٤٥. و آنان به پرداخت جزيه ملزم شدند       يددگراي تنظيم   
  :گيردمورد بررسي و موشكافي قرار مياز فتوحات در موارد زير مرحله اسالم در اين 

سپاهيان مسلمان كه به تازگي از عمليات جنگـي و لشكركـشي بـه بـاب بازگـشته                  . 1
 بـا نيـروي كمتـري در ايـن بخـش از             هـا آن. بودند، ديگر قدرت و نيروي اوليه را نداشتند       

د حتـي طبـري نيـز كمبـو     . فتوحات ظاهر شدند و به طبع نتيجه چنداني به دست نياوردنـد           
  ٤٦.كندلوازم و تجهيزات را از عوامل ناكامي در اين بخش از فتوحات بيان مي

هر چند مسلمانان در فتح باب موفق گشته بودند، اين بدين معنا نبود كـه نيروهـاي                 . 2
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اين ناحيه به خاطر موقعيت مـرزي اش        . اندنظامي منطقة قفقاز به طور كامل متالشي شده       
 اقوام مهاجم شمال با آن مواجه بـود، همـواره مـورد توجـه               و تهديدهايي كه دائماً از سوي     

. ويژة دولت ساساني قرار گرفته و در آن نيرو و تجهيزات نظامي فراواني استقرار يافته بـود                
دادنـد، سـپاه خـسته و فرسـودة اسـالم را در آن      اگر اين نيروهاي نظامي، خودي نشان مي    
  .چه اين موضوع عمالً نيز مشاهده شدانچن. موقعيت ياراي مقاومت در برابر ايشان نبود

وجود موانع طبيعي، چون كوهستان نيز باعث كندي گـسترش و تعميـق اسـالم در                . 3
كوهـستان  . قفقاز به لحاظ طبيعي از چنين وضعي برخوردار بـود         . گشتمناطق مختلف مي  

هيان مأمني مطمئن براي فرار و پناه مردم و نيروهاي نظامي منطقه به هنگام تهـاجم سـپا                
  :نويسدباره ميچه طبري نيز در اينچنان. آمداعراب مسلمان به حساب مي

  ٤٧.ها رفتندآنها كه اهل كوهستان بودند سوي كوه
شـناختند، امـا در مقابـل    هاي سـرزمين خـود را مـي   مردم منطقه، جاي جاي كوهستان 

تان ناشناس  مسلمانان هيچ شناختي از آن نواحي نداشتند و در صورت بروز درگيري، كوهس            
-از طرفي اعراب بيابـان    . توانست برايشان بسيار خطرناك و مهلك باشد      و صعب العبور مي   

هـا كـه    گرد بيشتر به جنگ در دشت و مناطق باز عادت داشتند و جنگيـدن در كوهـستان                
بـه همـين سـبب در       . اغلب با جنگ چريكي همراه بود براي ايشان سـخت و ناآشـنا بـود              

  . شدندفراوانيهاي هاي البرز متحمل شكستوهمناطقي نظير قفقاز و ك
 بن عمرو در دومين بخـش از نخـستين مرحلـه فتوحـات در قفقـاز درگذشـت و              ةقسرا

خليفه دوم نيز از مدينه، فرمان جنـگ بـا تركـان            . عبدالرحمن بن ربيعه جانشين وي گرديد     
اهيان اعزامـي    بايد در نظر داشت كه ارتباط ميان سپ        ٤٨.آن سوي باب را براي او صادر كرد       

به فتوحات با مركز خالفت همواره برقرار بود، اما سـرعت آن بـسيار كمتـر از آن مقـداري                    
-فرمانده سپاه اعزامي به منطقه، در بيشتر موارد با عمـل          . اندبوده است كه منابع بيان كرده     

كـرد وي بـه     ها ايـن عمـل    گرفت و بعد از مدت    كردي مستقالنه، خود تصميم نهايي را مي      
پس از جريان مرگ سراقه و جانشيني عبـدالرحمن نيـز،   . شدز خالفت گزارش داده مي    مرك
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 عبدالرحمن، فرمانـده اصـلي فتوحـات در قفقـاز گرديـد و              ٤٩.اوضاع بدين منوال بوده است    
  .ها بعد، از اين جريان آگاهي يافت و آن را تأييد كردخليفه دوم مدت

  
  دومين مرحله فتوحات

ق و بـه دوران خالفـت       .  ه25 و يـا     24منطقه قفقاز به سال     دومين مرحله فتوحات در     
در اين مرحلـه از فتوحـات        ٥٠.شودمربوط مي ) ق.  ه35-23(خليفة سوم، عثمان بن عفان      

اين بدين معناسـت  . برخي از مناطقي كه در مرحله نخست فتح شده بود، دوباره فتح گرديد           
  .كردنداب سرپيچي ميكه اين مناطق بعد از فتح اول شوريده و از اطاعت اعر

وليـد در نخـستين     . فرماندهي اصلي اين مرحله از فتوحات بر عهدة وليد بن عقبه بـود            
 طَيلسان راهي كرد و      و اقدام خود، عبداهللا بن شبيل احمسي را به مناطقي چون موقان، ببر           

اين سردار پس از انجام مأموريت نظامي خـود در ايـن منـاطق، بـا مقـادير قابـل تـوجهي                      
  ٥١.يمت بازگشتغن

داري فتوحات انتخاب شده بـود،       سلمان بن ربيعه باهلي نيز كه از سوي وليد به مقدمه          
 سـلمان  ٥٢.نويـسد طبري تعداد سپاهيان او را دوازده هزار تن مي     . در منطقه كرّ و فرّي كرد     

گـاه  آن.  لـشكر كـشيد    ٥٤»ثُرثُـور « روانـه شـد و بـر سـاحل رود            ٥٣»برذعـه «به شارستان   
 ٥٦،»بالشـجان «يـا   » بالسـجان «پـس از آن بـر       .  را بدون جنـگ فـتح كـرد        ٥٥»بيلقان«
 و در   ٦٣»فيالن«٦٢،»لكز «٦١،»شمكور«٦٠،»شروان «٥٩،»شابران «٥٨،»مسقط «٥٧،»قبله«

  ٦٤ .چيره گشت و خود را به سرحدات تركان خزر رسانيد» باب«نهايت 
-ها مـي ين فاتح اين سرزم،ابن أعثم كوفي، مسلم بن ربيعه را به جاي سلمان بن ربيعه    

تـوان بـه    هـاي دو روايـت را مـي        اين تفاوت نام فرمانده در كنار تشابه ديگر بخش         ٦٥.داند
با اين تفصيل، سلمان بن ربيعه توانست بيـشترين      . اشتباه راويان ابن أعثم كوفي نسبت داد      

اي به فـتح ايـن منـاطق نـشده اسـت و نحـوه               پيش از اين اشاره   . نقاط قفقاز را فتح نمايد    
ديگر، پس از پايان فتح هر شـهر در منـابع انعكـاس نيافتـه                تعامل طرفين با يك    برخورد و 
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سلمان در ادامه فتوحات خود در قفقاز، از باب گذشت و به جنگ تركان خزر رفت، امـا                  
پيكر او را در همان منطقه باب االبـواب         . در اين عمليات نظامي شكست خورد و كشته شد        

بـه گفتـه منـابع در ايـن جنـگ چهـار هـزار نفـر از              . ردنددر پشت رود بلنجر به خاك سـپ       
كـوفي، شـمار كـشته شـدگان مـسلمانان را بـه همـراه                ابن أعثم  ٦٦.مسلمانان كشته شدند  

 هرچند اين اعـداد و      ٦٧.نويسدشان كه وي مسلم بن ربيعه مي داند، ده هزار نفر مي           فرمانده
راي كشته شدگان سپاه اسـالم آن       تواند دقيق باشد، اما اعالم چنين رقم بزرگي ب        ارقام نمي 

 ابـن جمانـه   .هم توسط منابع اسالمي، نشانگر بزرگي شكست و تلفات زياد مسلمانان است         
  :گويد بن مسلم ميةقتيبباهلي درباره سلمان و 

 مــــا را دو گــــور اســــت، گــــوري در بلنجــــر 
  

 و قبـــر ديگـــر در چينـــستان، كـــه آه از ايـــن دو قبـــر   
  

  هايش به همه سوي كشيد    كه در چين خفته است فتح     آن
  

  ٦٨و اين دگر همان است كـه رحمـت بـاران از آن جوينـد                
  

  
وي . حبيب بن مسلمه در اين مرحله از فتوحات قفقاز نيز به ياري سپاه اسـالم شـتافت                

ايـن  » بطريـق «كه همان گرجستان است، گـشت و بنـا بـه درخواسـت              » جرزان«رهسپار  
 يكي از شهرهاي مهم آن رفت و ايـن پيمـان            »تفليس«سامان براي انعقاد پيمان صلح به       

 در اين زمان بر تفليس مسيحي نشين، شخصيتي مذهبي حكومت       ٦٩.جا منعقد گرديد  در آن 
او از طرف مردم گرجستان با حبيب بن مسلمه صلح كرد و تعهـد پرداخـت جزيـه                  . كردمي
-داند و در اين   زمان با جنگ سلمان در برابر خزران مي       بالذري، فتوحات حبيب را هم    . نمود

  :نويسدباره مي
بعد از شكست سلمان، عثمان، حبيب بن مسلمه را به شام فرستاد و حذيفه بن               

  ٧٠.يمان عبسي را بر ارمنستان واليت داد
  :نويسدداند و مينيز فتوحات حبيب را بعد از شكست سلمان ميابن اعثم 

ين وي  عثمان بعد از عزل حبيب در ايـن مرحلـه حذيفـه بـن يمـان را جانـش                  
  ٧١.نمود
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 حذيفه را بعد از مدتي عزل كرد و پـس از            ، بر اين باورند كه عثمان     ابن اعثم بالذري و   
 بن شعبه والي اين منطقه شدند تا نوبت به اشعث           ةآن، پشت سر هم چند نفر از جمله مغير        

  ٧٢.كنندرسيد و ذكري از لشكركشي بزرگ ديگري به اين ناحيه نمي
  

  سومين مرحله فتوحات
ق و در زمان خالفت عثمـان       .  ه32مرحله فتوحات مسلمانان در قفقاز در سال        سومين  

شخـصي كـه در     . ربيعـه بـود   بنفرماندة اصلي اين مرحله از فتوحات عبدالرحمن      . انجام شد 
مرحلة نخست فتوحات اسالمي در قفقاز خوش درخشيد و اين بار خليفه سوم از او خواست                

 دربند باب االبواب كه به منزله مرز دولت ساساني بـا            تا سرحدات اسالمي را از دروازه هاي      
اما خواسـت خليفـه محقـق نگرديـد و در           . خزران بود فراتر برد و بر تركان خزر پيروز شود         

جنگي كه ميان لشكر اسـالم و خـزران در گرفـت، عبـدالرحمان و بـسياري از سـرداران و        
گداز بود كه خليفه سوم در      اين شكست آنقدر سنگين و جان     . نيروهاي مسلمان كشته شدند   

  :سوگ شهيدانش گفت
مردم كوفه كاستي گرفتنـد خـدايا آنهـا را بيـامرز و         . انا هللا و انا اليه راجعون     

  ٧٣.مقبلشان كن
طـوري  . نكته جالب توجه در اين خصوص، نگاه بسيار معنوي منابع به اين واقعه اسـت              

هـاي  ، درباره الهامات و پيغام    كه ضمن اشاره به اشتياق مسلمانان براي شهادت در اين نبرد          
كنند كه تركـان پيكـر بـي جـان          حتي منابع اظهار مي   . گويندغيبي در اين واقعه سخن مي     

 ٧٤.جوينـد چنان از آن براي طلب باران و نصرت تبرك مي         عبدالرحمن را با خود بردند و هم      
در واقـع،   رسد چنين اعتقادي نسبت به مزار عبدالرحمن اعتقادي متأخر اسـت و             به نظر مي  

پس از مسلمان شدن اين مناطق در ميان مردم رواج يافته است و گزارش طبري به زماني                 
چنين بايد گفت كـه كـسب بركـت از          هم. شود پس از اسالم آوردن اين مناطق مربوط مي       

 ريشه در عقايد صوفيانه دارد و اگر صوفيـسم تركـان      ،هاي مقدس وجود زنده و مرده انسان    
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د قبل و بعد از اسالم آوردن ايشان بدانيم، تبرك جـستن آنـان از مـزار                 را مخلوطي از عقاي   
  .عبد الرحمن حتي پيش از گرايش به اسالم توجيه پذير است

هـاي  علت توقف مسلمانان در اين حدود به اين خاطر بود كه آنها تنهـا توانـستند پايـه                 
د آخـرين سـرحد     سست و لرزان حكومت پير و فرسوده ساساني را براندازند، پـس تـا دربنـ               

اما زماني كه پـا بـه قلمـروي حكومـت جـوان و              . ساسانيان پيش رفتند و آن را فتح كردند       
هـا در   هاي مكرري را تجربه كرده و عقب نشستند و سـال          پوياي خزرها گذاشتند، شكست   

توان در افـول    از سويي ديگر، پيروزي اعراب را مي      . پشت سرحدات تركان خزر باقي ماندند     
 آيين زردشتي در ايران هم سراغ گرفت، امـا خـزران در ايـن دوران يهـودي          و رنگ باختن  

ورزيدند و اين مذهب نقاط ضعف آيـين زردشـتي را           بودند و بر اين آيين تعصب خاصي مي       
پـس بـه    . دانـستند د در راه دين يهود مـي      انداشت و خزران دفاع از قلمرو خود را نوعي جه         

  .مسلمانان را عقب راندندشدت از آيين و قلمرو خود دفاع كرده و 
  

  چهارمين مرحله فتوحات
-منابع هيچ گزارشي از وضعيت قفقاز در دوران خالفت اميرالمؤمنين امام علي بن ابـي              

گويا دو مرحله از فتوحات در عهد خليفه پيشين،         . دهندارائه نمي ) ق. ه ) 35-40طالب
هـاي  از سـويي جنـگ    .  بـود  ثبات نسبي را براي حكومت اسالمي در قفقاز به ارمغان آورده          

 شـكل گرفـت، بـراي ايـشان مجـالي بـراي             داخلي كه در دوران خالفت آن حضرت      
هاي داخلـي و ديگـر      از طرفي ديگر جنگ   . پرداختن به امور سرحدات اسالمي باقي نگذارد      

اي، نظيـر   حوادث مهم در اين دوره، مورخان و راويـان را از پـرداختن بـه حـوادث حاشـيه                  
اي است كه آنها به      در اين دوره اشاره    قفقازتنها گزارش منابع از     . داردز مي تحوالت قفقاز با  

 در نهج البالغه نيز     ٧٥.كنندس، به عنوان حاكم منطقه ارمينيه و آذربايجان مي        ياشعث بن ق  
  ٧٦. به اشعث درج شده استاي از جانب امامنامه

ـ اومرحله چهارم فتوحات در قفقاز، در زمان اولين خليفـة امـوي، معـ               بـن ابوسـفيان     ةي

كننـد و تنهـا بـه       منابع تاريخ دقيق اين مرحله از فتوحات را مشخص نمي         . صورت پذيرفت 
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فرمانـدهي اصـلي ايـن عمليـات نظـامي          . نماينـد بيان وقوع آن در عهد معاويه بسنده مـي        
بـار  او كه در مراحل قبلي فتوحات قفقاز نيز نقش داشت، اين          . برعهدة حبيب بن مسلمه بود    

وي در  . اندهي كارآزموده و آشنا به عمليات نظامي در اين منطقه مبـدل گـشته بـود               به فرم 
حاصل اين فـتح    . اين مرحله از فتوحات، براي بار دوم به فتح جرزان و تفليس مبادرت كرد             

 جان و   ،در اين صلح نامه   . مجدد، انعقاد پيمان نامه صلح ميان مسلمانان و اهالي منطقه بود          
  ٧٧.ان در برابر پرداخت جزيه به مسلمانان محترم شمرده شدمال و آيين مردم جرز

بدين ترتيب دفتر نخستين فتوحات اسالمي در قفقاز بسته شد و مسلمانان در اين دوره               
هاي آنها براي پا نهادن بـه قلمـرو تركـان    توانستند بر ناحيه قفقاز مسلط شوند، اما كوشش      

  .خزر به نتايج مرگباري براي آنها منجر گرديد
  

  نتيجه
اولين مرحله از ايـن فتوحـات    . فتوحات اسالمي در قفقاز، در چهار مرحله صورت گرفت        

زمـان  . دو مرحله بعـدي در زمـان خالفـت عثمـان انجـام شـد              . در دوران عمر آغاز گرديد    
خـورد و   گزارشي از فتوحات در اين منطقه بـه چـشم نمـي            خالفت اميرالمؤمنين علي  

، آخرين مرحله فتوحات اسـالمي در قفقـاز رقـم خـورد و     سرانجام در دوران خالفت معاويه    
  .مسلمانان پس از زماني طوالني توانستند بر اين ناحيه چيره شوند

شـد و در  در اين دوران از نظر جغرافيايي، فتوحـات تنهـا در قفقـاز جنـوبي دنبـال مـي                
ران گويي اعراب مسلمان، جانشين شـهريا     . سرحدات ساسانيان و تركان خزر متوقف گرديد      

حكومت جوان و پوياي خزرها اجازه ورود اسـالم را بـه قفقـاز شـمالي                . ساساني شده بودند  
-ها از سوي خزران بر اعـراب مـسلمان تحميـل مـي            نداد و همواره سنگين ترين شكست     

  .گرديد
هاي مسلمانان بـود و مـانع تعميـق         موقعيت كوهستاني منطقه، سدي در برابر پيشروي      

بدين دليل پس از نخستين مرحله فتوحات، بسياري        . شدطقه مي اسالم در ميان ساكنان من    
از مناطق فتح شده، خود را از سيطره حاكمان جديد رهانيدند و در مرحله بعـديِ فتوحـات،                  
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صـلح و جزيـه در نـواحي مختلـف قفقـاز            . دوباره از سوي فرماندهان مسلمان فـتح شـدند        
هـاي شـمالي و آن      ، اما در سـرزمين    زدجنوبي، همواره وضعيت را به نفع مسلمانان رقم مي        

  .هاي باب جنگ و شكست نصيب آنان گشتسوي دروازه
و شـام در    ) عراق(اختالفات سپاه اسالم در قالب تضادهاي موجود ميان سپاهيان كوفه           

عقبه، سلمان بن ربيعه    بنعمرو، وليد بن   ةقرا. شوداين بخش از تاريخ اسالم نيز متجلي مي       

تـرين نماينـدگان سـپاهيان اعزامـي از كوفـه           توان، شـاخص  عه را مي  و عبدالرحمن بن ربي   
. آيـد ترين نمايندة سپاهيان شام به حساب ميدانست و در مقابل حبيب بن مسلمه، برجسته   

كند و آنهـا بيـشترين نقـش را در نخـستين            بنابراين كفه ترازو به سود كوفيان سنگيني مي       
ما رفته رفته شاميان عامالن اصـلي فتوحـات در         فتوحات در منطقه قفقاز بر عهده داشتند، ا       

اين نقش با خالفت معاويه و انتصاب حبيب بن مسلمه به فرمانـدهي اصـلي               . قفقاز گشتند 
  .تر شدفتوحات پر رنگ

اي كه هميـشه پـس   به گونه . ترين مسير فتوحات در قفقاز، مسير آذربايجان بود       معروف
رسيد و عمليات نظامي از جنوب به طـرف شـمال           از غلبه بر آذربايجان، نوبت قفقاز فرا مي       

  .شدهدايت مي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 45-46، شماره مسلسل 1390شماره اول و دوم، بهار و تابستان  دوازدهم،   سال        

 

 
 
 
 

133

  
  
  

  ها نوشتپي
                                           

وسـعت آن بـسيار كمتـر از آن         . بخش جنوبي منطقه دجله و فرات است      ) العراق(عراق  . 1
 خ اسـالم،  تـاري آبـري و ديگـران،      .ج  .آ: ك.ر. اندازه اي بود كه امروز عنوان كـشور عـراق دارد          

  .104، ص 1381امير كبير، : ترجمه احمد آرام، تهران
هـاي  از همـان نخـستين سـده      . گسترش مسيحيت در قفقاز، تاريخي بـس قـديمي دارد         . 2

 مـيالدي ايـن آيـين بـه دسـت           2 و   1در سده   . ميالدي، مسيحيت در آلبانياي قفقاز رواج يافت      
ز تبليـغ شـد و حتـي قبـل از رواج آن در     فاددي، حواري اعزامي از اورشليم، در آلبانيـاي قفقـا      

در . با اين وجود چنـدان پايگـاهي پيـدا نكـرد          . ارمنستان، در اين ناحيه از قفقاز گسترش يافت       
در ايـن دوره    .  مـيالدي دومـين مرحلـه از رواج مـسيحيت در ايـن ناحيـه رخ داد                 5 و   4قرون  

شـده بـود در ارمنيـه       گريگوري كه در يك خانواده مسيحي در شهر قيـصري آنـاطولي، متولـد               
حكمران آلبانيا نيز تحت تأثير تيـردات       . را به مسيحيت فرا خواند    .)  م 332 -287(تيردات سوم   

  :ك. ر.دكرآلبانياي قفقاز اعالم  مسيحيت را دين رسمي. م313به آيين مسيح گرويد و در 
Vaqif Piriyev ،Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası،Bakı،araz 

nəşriyatı،2002،pp.4-43. 
صداي معاصر،  :  ترجمه رشيد ياسمي، تهران    ايران در زمان ساسانيان،   سن،  آرتور كريستن . 3
  .174، ص 1382
علمـي و   :  ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده، تهـران        مـروج الـذهب،   علي بن حسين مـسعودي،      . 4

  .173، ص1374فرهنگي، 
  .251، ص 1 ج همان،. 5
  .46 -7، ص 1382وزارت امورخارجه، : تهران گلستان ارم،عباسقلي آقا قدسي، . 6
  .358 ص پيشين،آرتور كريستن سن، . 7
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كتابخانه طهـوري،  :  به كوشش منوچهر ستوده، تهران  حدودالعالم من المشرق الي المغرب،    . 8
  .157، ص 1362
:  ترجمه علينقي منزوي، تهران     االقاليم، ةاحسن التقاسيم في معرف   محمد بن احمد مقدسي،     . 9

  .553 -4، ص1، ج 1361ؤلفان و مترجمان، شركت م
بنيـاد فرهنـگ    :  ترجمه آذرتاش آذرنوش، تهـران     فتوح البلدان، احمد بن يحيي بالذري،     . 10
  .163، ص 1364ايران، 
اسـاطير،  :  ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران    تاريخ الرسل والملوك،  محمد بن جرير طبري،     . 11
سـيد محمـد حـسين      :  ترجمـه  تـاريخ كامـل،   ر،  ؛ عزالدين علي بن االثي    1981، ص   5، ج   1362

  .1532، ص 4، ج 1368اساطير، : روحاني، تهران
اين ناحيه در غرب درياي خـزر قـرار دارد و مـا             . نامندمنطقه موقان را امروزه مغان مي     . 12

گـي لـسترنج،   ؛ Piriyev, lbid , p 51: ك.ر. بين دو منطقه آذربايجان و شروان واقـع اسـت  
علمـي فرهنگـي،    :  ترجمه محمود عرفـان، تهـران      هاي خالفت شرقي،  رزمينجغرافياي تاريخي س  

  .189- 188، ص 1373
: نويـسد كنـد و مـي    هاي قفقاز است مسعودي از آن با نام جبل قبخ يـاد مـي             همان كوه . 13

اي معتبر است و شـامل ممالـك و اقـوام بـسيار     جبل قبخ كوهي بزرگ است و ناحيه آن ناحيه «
هفتاد و دو قـوم هـست كـه هـر قـوم شـاه و زبـاني جـدا دارد و ايـن              در اين كوهستان    . است

: ك. ر. »هـاي آن اسـت    ها دارد و شهر باب و ابـواب بـر يكـي از تنگـه              ها و دره  كوهستان تنگه 
  .173 صپيشين،مسعودي، 

  .1984 ص پيشين،طبري، . 14
ـ    بن خيـاط،     خليفة؛  164 ص   پيشين،؛ بالذري،   1970 ص   همان،: ك.ر. 15   بـن  ةتـاريخ خليف
  .108؛ ص 1414دار الفكر، :  تحقيق سهيل زكار، بيروتخياط،
  .1981 ص همان،طبري، . 16
چاپ و نشر   :  ترجمه تيمور قادري، تهران    تاريخ اسالم كمبريج،  ام، هولت و ديگران،     پي. 17
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  .112، ص 1، ج 1383بين الملل، 

  .هاي واقع در بين دجله و فرات در شمال عراق را جزيره گويندسرزمين. 18
علمي و فرهنگـي،    :  تهران تاريخ يعقوبي، ؛ ابن واضح يعقوبي،     1982طبري، پيشين، ص    . 19
  .46، ص 2، ج 1372
بنيـاد  :  مـسعود، تهـران    – ترجمـه ح     مختصر البلدان، احمد بن محمد بن فقيه همداني،       . 20

تاريخنامـه  ؛ ابـوعلي بلعمـي،   1531، ص 4 ج پيـشين، ؛ ابن اثير،   126، ص   1349فرهنگ ايران،   
  .530، ص 1، ج 1366نشر نو، : تصحيح محمد روشن، تهران طبري،
  .1532-3 ص پيشين،؛ ابن اثير، 1982 ص پيشين،طبري، . 21
اين طبقه مركب بـود     . خواندنددر دولت ساسانيان، افراد طبقه اول را با لقب شاهي مي          . 22

ود را بـه  كردند و شاهان كوچكي كـه خـ  داري كه در اكناف كشور فرمانروايي مي     از امراي تيول  
كـرد  كشيدند و شاهنشاه در عوض، شاهي را در دودمان آنها موروثي مـي            پناه شاهنشاه ايران مي   

كه پيوسته، سپاه خود را در اختيار سرور و مخدوم خود بگذارند و گويا از جمله                مشروط به آن  
  .71 ص پيشين،آرتور، كريستن سن، : ك.ر. شرايط، دادن خراج هم بوده است

  .ين پيشطبري،. 23
  .پيشينابن اثير، . 24
  .پيشينطبري، . 25
  .همان. 26
  .همان. 27
  .46 ص پيشين،عباسقلي آقا قدسي . 28
  .پيشينطبري، . 29
  .531، ص 1 ج پيشين،؛ بلعمي، 1983 ص همان،. 30
   .531- 530 ص همان،؛ بلعمي، 1383 ص همان،طبري، . 31
  .129 تا، صدارالمعرفه، بي:  بيروتكتاب الخراج،قاضي ابويوسف، . 32
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هاي مسلمانان با ايرانيـان در      نعمت اهللا صفري فروشاني، درآمدي بر صلح نامه       : بنگريد. 33

  . اغلب صفحاتپيشين، سال يكم، شماره دوم؛ طبري، تاريخ اسالم،آغاز فتح ايران، 
  .1980 ص همان،طبري، . 34
 و  علمـي :  ترجمه و تحقيق حسين صـابري، تهـران        آيين حكمراني، ابوالحسن ماوردي،   . 35

  .297، ص 1383فرهنگي، 
  .122 ص پيشين،قاضي ابويوسف، . 36
 ترجمه ابوالقاسم بن احمد يزدي، بـه كوشـش محمـدتقي            شرايع االسالم، محقق حلي،   . 37

  .127، ص 1، ج 1368دانشگاه تهران، : دانش پژوه، تهران
  .296 پيشين،ن ماوردي، سابوالح. 38
  .پيشينمحقق حلي، . 39
ميركبيـر،  : ، ترجمه و توضيح جعفـر شـعار، تهـران     ابن حوقل  سفرنامهمحمد بن حوقل،    . 40
   .89، ص 1366
هرگـاه دولتـي    «: نويـسد كند و مـي    به اين حقيقت اشاره مي      العبر ابن خلدون در مقدمه   . 41

پايتخت خود را از دست بدهد، باقي ماندن نواحي ديگر براي آن سودي نخواهد داشـت و بـي       
-خت به منزله قلب است كه روح از آن برانگيخته مـي           درنگ مضمحل خواهد گرديد؛ زيرا پايت     

عبـدالرحمن  : ك.ر. »شود و چون قلب به دست دشمن بيفتد كليه نواحي آن منهزم خواهد شـد              
بنگاه ترجمه و نشر كتاب،     :  ترجمه محمد پروين گنابادي، تهران     مقدمه ابن خلدون،  بن خلدون،   

  .318، ص 1، ج 1336
42 .A.H.Balayev ve sayir , Azerbaycan tarixi en qedim dovrlerden 

XX esrin evvellerine qeder, Baki,”Elm” neshriyati, 1993 ,pp.121-2. 
در خـوارزم   .م  .  ق 2رساند كه در قرن     ها را به اقوام آئورس مي     كريستن سن نسب االن   . 43

 حركـت در    اين اقوام در قـرن بعـد بـه        . نامندتسي مي زيستند و نويسندگان چيني آنها را ين      مي
-شود و آنـان را االن مـي       آمده، روبه جانب غرب نهادند و پس از آن نام اقوام آئورس محو مي             

. اين كلمه همان لفظ آريا است كه در لهجه شمال ايران به اين صـورت درآمـده اسـت                  . خوانند
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، سـن آرتـور كريـستن   : ك.ر. قوم اوست كه امروزه در قفقاز ساكنند از باقي ماندگان االن هايند           

داند كه پيش از تركـان بـر        ؛ با اين وجود فراي آنان را از قبايل سارمات مي          12 و 11 ص   پيشين،
هاي امروزي در شـمال گرجـستان را از         او هم اوست  . هاي جنوب روسيه فرمانروا بودند    استپ

 ترجمـه مـسعود     تـاريخ باسـتاني ايـران،     ريچارد نلسون فراي،    : ك.ر. داندها مي بازماندگان االن 
عباسقلي آقاقدسي نيز اطالعات جالبي از      . 68-9، ص   1382علمي و فرهنگي،    : نيا، تهران رجب
  .9 – 6 ص پيشين،عباسقلي آقاقدسي، : ك.ر. ها را در كتاب گلستان ارم درج كرده استاالن

   .1533 – 4 ص پيشين،؛ ابن اثير، 1983 – 4 ص پيشين،طبري، . 44
  .همانطبري، . 45
  .همان. 46
  .همان. 47
  .انهم. 48
آذر آهنچي، رهبري فتوحات به وسيله خليفه ابوبكر و عمر   : ك. براي اطالعات بيشتر ر   . 49

   .94-87، ص 2 و 1، شماره 25 سال مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد،بن خطاب، 
  .165 ص پيشين،؛ بالذري، 2091 ص پيشين،طبري، . 50
  .همانطبري، . 51
  .همان. 52
ابن حوقل آن را مهـم تـرين منطقـه          . ا مركز منطقه اران بوده است     هدر بسياري از دوره   . 53

تر از آن   داند، كه در عراق و طبرستان جز ري و اصفهان شهري بزرگ           اران و چون چشم آن مي     
برذعه امروزه در جنوب شرقي شهر گنجه و در نزديكي مصب رودخانه ترتر به رود كر                . نيست

  .Piriyev ،lbid،p67؛ 86 صپيشين،ابن حوقل، : ك.ر. قرار دارد
  Ibid  :ك.ر. ريزدهمان رودخانه كوچك ترتر است كه به رود كر مي. 54
در ساحل شمالي رود ارس و در نزديكي محل پيوستن دو رود كر و ارس به همـديگر         . 55

  .lbid: ك.ر. قرار دارد
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م مطابق  موضعي در منطقه موقان كه به احتمال قوي با منطقه باالساكان در آلبانياي قدي             . 56
  .lbid: ك.ر. است

. از شهرهاي منطقه شروان كه مابين دو شهر مهم و مشهور شماخي و شكي قـرار دارد                . 57
  .lbid:ك.ر

  ..lbid, p.51:ك.ر. از نواحي شمالي منطقه شروان است. 58
  .lbid:ك.ر. شهري در منطقه شروان كه در شمال شماخي و جنوب دربند قرار دارد. 59
چنين در گذشته شـهري نيـز بـدين نـام در            هم. شود كر اطالق مي   به مناطق شمال رود   . 60

  .lbid:ك.ر. شمال شماخي و جنوب شابران وجود داشته است
ايـن شـهر درشـمال غربـي گنجـه و در            . نيز بدان اطالق شده است    » شام خور «عنوان  . 61

  .lbid:ك.ر. ساحل جنوبي رود كر قرار دارد
  .شهر كوچكي پشت دربند. 62
يـاقوت حمـوي،    : ك.ر. گفتنـد تي نزديك دربند كه شاه آن را فيالن شاه مي         شهر و والي  . 63

  .286، ص 4تا، ج دارصادر، بي:  بيروتمعجم البلدان،
، ص  1367نقـره،   :  ترجمه محمد متوكـل، تهـران      فتوح البلدان، احمد بن يحي بالذري،     . 64

 پيـشين، يعقـوبي،  ؛ 1605 ص پيـشين، ؛ ابن اثير،    136ص   پيشين،؛ ابن فقيه همداني،     292 -291
  .61-2ص 

 ترجمه محمد بن احمـد مـستوفي هـروي، مـصحح            الفتوح،كوفي،  أعثمبنعليبنمحمد. 65
  .289- 286، ص 1372علمي فرهنگي، : غالمرضا طباطبائي مجد، تهران

 يعقـوبي،   پيـشين،  ابن اثيـر،     پيشين؛؛ ابن فقيه همداني،     293 -292 ص   پيشين،بالذري،  . 66
  .پيشين
  .291- 289 صپيشين،وفي، كابن اعثم . 67
  .293 ص پيشين،بالذري، . 68
؛ ابـن أعـثم كـوفي،    129 ص پيـشين، ؛ ابـن فقيـه همـداني،    1604 ص پيشين،ابن اثير،  . 69

ابن أعـثم كـوفي،     : ر ك . فتوحات حبيب بن مسلمه در اين دوره را اندكي متفاوت نوشته است           
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  .291 -290 ص پيشين،
  .293، 291 – 285 ص پيشين،بالذري، . 70
  .291ص پيشين، ابن اعثم كوفي، . 71
  .294- 293ص پيشين، بالذري، همان، . 72
  .1663 -5پيشين، ؛ ابن اثير، 2158-62ص همان، طبري، . 73
بـالذري،  : ك.ر. دهـد بالذري طلب باران را به جنازه سلمان بن ربيعه نسبت مـي           همان،  . 74
  .293 ص پيشين،
  .137ص پيشين، ابن فقيه همداني، . 75
دفتـر نـشر    : ترجمه عبدالمحمد آيتي، چاپ سوم، تهران     نهج البالغه،   يف رضي،   سيدشر. 76

  .609، ص 1378فرهنگ اسالمي، 
  .پيشينطبري، . 77


