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 ھاى مسلمانان با ايرانیان در آغاز فتح ايران  نامه درآمدى بر صلح

  اهللا صفرى فروشانى  نعمت

  :عبنم
  دوشماره   فصلنامه تاريخ اسالم

................................................................................................................................................  

  

ھا  ويژه اگر در آستانه بروز تحولى عظیم در سرنوشت آن ھا به ھا و ملت بررسى قراردادھاى خارجى میان دولت
  . تواند بسیارى از حقايق پنھان تاريخى را روشن سازد باشد، مى

ھاى فراوانى را در جوانب  ھاى مسلمانان با ايرانیان در آغاز فتح ايران واقعیت نامه ا بررسى صلحدر اين راست
كه  دھد، عالوه بر آن مختلف سیاسى، فرھنگى، اعتقادى، اقتصادى و اخالقى طرفین قرارداد فراروى ما قرار مى

نان و پیشرفت اسالم و نیز تواند محقق تاريخى را در تحلیل مسائل مھمى ھمچون علل پیروزى مسلما مى
  . يارى رساند جغرافیاى پیشرفت

ھا پرداخته و مناطق و شھرھايى را  نامه آورى متون صلح مقاله حاضر با مورد توجه قراردادن اھداف فوق، به جمع
 كند كه از میان چھار ناحیه بزرگ ايران آن زمان يعنى كور عراق، كور فارس و اھواز، كور جبل و كور بررسى مى

  . است نامه گشوده شده خراسان، با انعقاد صلح

  مقدمه 

شود  اھمیت اين اسناد وقتى ھويدا مى. ترين منابع براى شناخت تاريخ يك ملت است اسناد مكتوب يكى از مھم
ھا را از  ھاى آن ھا و حب و بغض گیرى ھاى مورخان، جھت گران تاريخى معموال در ھنگام برخورد با گفته كه تحلیل

جا كه حاوى  اما اسناد مكتوب از آن. نگرند ور نداشته و در مرحله اول با شك و ترديد به سخنان آنان مىنظر د
  ) ١( .تواند پايه كار محققان قرار گیرد گیرى است مى اطالعات مستقیم و بدون جھت

را در  كه اسناد امور ادارى، حقوقى، حسابدارى و مكاتبات شخصى، محقق تاريخ چنان در اين میان، ھم
تواند تا حد  ھا و قراردادھاى با ديگر ممالك نیز مى رساند، اسناد عھدنامه بھتر اوضاع اجتماعى يارى مى شناخت

اى كه محقق تاريخ اسالم را رنج فراوان  اما متاسفانه نكته. زيادى او را از روابط خارجى يك كشور آگاه سازد
د داخلى و چه در بعد خارجى، ھیچ نوع سند مكتوبى دھد آن است كه از قرون اولیه اسالم چه در بع مى

امرى كه بررسى علل آن موضوع يك تحقیق تاريخى مستقل را تشكیل (مستقیما به دست ما نرسیده است 
ھاى مسلمانان با  نامه ھا و صلح عھدنامه) ٢( صلى اهللا علیه وآله، ھاى پیامبر اكرم ھا و عھدنامه نامه). دھد مى

ھمگى مبتنى بر نقل مورخان است و نه تنھا ما بلكه مورخان قرون اولیه اسالم كه ... ا ومردمان ديگر كشورھ
  . اند تر موردى ادعاى رؤيت آن اسناد را نموده ھا ھم اكنون موجود است، در كم كتب آن

مچون ھاى مورخان برخورد نموده و احتماالتى ھ بنابراين طبیعى است كه محقق با اين اسناد، ھمانند ديگر گفته
به عنوان مثال، دقت در ; گیرى مورخ، تحريف، جعل و احیانا فراموشى قسمتى از سند را از نظر دور ندارد جھت

 ھاى مختلف قبايل مدينه در آغاز ورود به آن شھر صلى اهللا علیه وآله با يھوديان و گروه عبارات عھدنامه پیامبر اكرم

لى اهللا علیه وآله و نیز توجه به فصاحت و بالغت آن بزرگوار، حداقل ص ھا با ديگر عبارات آن حضرت و مقايسه آن) ٣(
ترين نظر را در نقل به معنا بودن آن  سازد و خوشبینانه محقق را در نقل به لفظ بودن اين عھدنامه دچار ترديد مى

  . داند مى

زد آن است كه محتواى اين سا تر دچار ترديد مى چه محقق را در استفاده از اين اسناد كم اما از طرف ديگر، آن
ھاى مختلف قرار گیرد و در  اى نیست كه مورد بھره بردارى سیاسى، اجتماعى و مذھبى گروه گونه اسناد به

جا است كه تفكیك بین محتواى اين  بیشتر موارد با روح اسالم و قوانین اسالمى ھماھنگى كامل دارد، و از ھمین
نمايد،  نامه كه مورد بحث ماست، ضرورى مى به خصوص در بخش صلحھا،  اسناد و حوادث منتھى به تنظیم آن

و با اين ديد خوشبینانه در محتواى ) ۴( ھاى راويان در ابعاد مختلف وجود دارد گیرى زيرا در اين حوادث امكان جھت
ان رفته و به ھاى مسلمانان با ايرانیان در ھنگام فتح اير نامه ھا است كه مقاله حاضر به سراغ صلح نامه اين صلح

  . پردازد ھا مى بررسى اجمالى آن

  تبیین موضوع ) ١



 

٢ 
 

است كه در آن، كلمه »  ھاى مسلمانان با ايرانیان در آغاز فتح ايران در آمدى برصلح نامه«موضوع مقاله 
نه اين كه از (مبین اين نكته است كه گشايش نھايى شھر به واسطه عقد قرار داد صلح بوده است »  نامه صلح«
كه  چنان) از رويارويى با مسلمانان، ايرانیان سرزمین خود را با عقد قرار داد صلح تسلیم مسلمانان كرده باشندآغ

  . است ھاى فراوان و ناتوانى ايرانیان منعقد شده ھا و جنگ ھا پس از محاصره نامه در موارد فراوانى اين صلح

ان آن از میان سه امر پیشنھادى مسلمانان، سازد كه ساكن ھايى را مشخص مى چنین اين كلمه سرزمین ھم
  . اند تنھا پرداخت جزيه را پذيرفته

ھا را مجوس و ملحق به اھل كتاب  جا كه آن كه مسلمانان در ھنگام رويارويى با ايرانیان از آن توضیح آن
  . دادند سه پیشنھاد قبول اسالم، پرداخت جزيه و باالخره آماده شدن براى جنگ را مى) ۵( دانستند، مى

اى وجود  نامه شدند، صلح كه از راه جنگ گشوده مى... ھايى ھمانند قادسیه، نھاوند و جلوال و در مورد سرزمین
ھا ھمچون برادران  مسلمانان با آن) ۶( نمودند، ھايى مانند قزوين كه قبول اسالم مى چنین سرزمین ھم. نداشت

شد كه از سويى  نامه تنھا با مردمى منعقد مى ديدند و صلح نامه نمى خود برخورد كرده و نیازى به انعقاد صلح
  . جنگ را رھا كرده و از سوى ديگر حاضر به پذيرش اسالم نبودند

  : اند ھا در متون تاريخى به دو گونه آورده شده نامه اين صلح

ان قرار گیرد، گر تواند مورد استفاده محقق نامه با ذكر شاھدان است كه طبعا بھتر مى گونه اول، متن كامل صلح
  . چه برخورد با آن به عنوان يك سند اصیل جاى تامل دارد

به بیان مقدار جزيه و ديگر اموال كه طرفین برپرداخت آن  نامه است و در حقیقت گونه دوم، نقل محتواى صلح
  . اند، اختصاص دارد توافق كرده

  . ترى برخوردارند گونه اول از درجه اعتبار كم ھاى نامه به صلح ھا در نظر محقق نسبت نامه گونه صلح طبعا اين

به جاى عبارت حكومت اسالمى از آن جھت است كه در حقیقت اين مسلمانان و »  مسلمانان«استفاده از كلمه 
صلى اهللا علیه وآله  ھا در نواحى مختلف بودند كه طبق قوانین اسالمى و سیره پیامبر اكرم فرماندھان مختلف آن

نمودند و حكومت مركزى يا به علت جانیفتادن سیستم  عام از حكومت، به عقد قرارداد مبادرت مى و احیانا اجازه
  . نمود تر در جزئیات اين قرار دادھا دخالت مى ادارى آن و يا به علت عدم توسعه ارتباطات در آن ھنگام، كم

مسلمان و حتى خلیفه مسلمانان  شاپور، فرماندھان كه حتى در بعضى از موارد ھمانند صلح جندى نكته جالب آن
  ) ٧( .نمايند يعنى عمر، امان دادن يك غالم با نام مكنف به سپاھیان دشمن را تايید مى

نیز گوياى اين نكته است كه به علت فروپاشى حكومت مركزى در آستانه حمله مسلمانان و »  ايرانیان«كلمه 
طور مستقل و  ھاى مختلف بودند كه خود به استان عدم تسلط آن بر نواحى مختلف، اين فرمانداران شھرھا و

  . پرداختند طبق صالحديد خود و بزرگان شھرھا، با مسلمانان به عقد قرارداد مى

يعقوبى محدوده حكومتى ساسانیان را در زمان حمله مسلمانان، شامل چھار ناحیه اصلى خراسان، جبل 
حكومت اسپھبدى  و ھر كدام از اين نواحى را تحت داند مى) النھرين بین(، فارس و اھواز و عراق )جبال(
  : نمايد وى شھرھاى مختلفى را از قرار زير براى اين نواحى بیان مى. كند جداگانه ذكر مى) سپھساالر(

خراسان شامل شھرھاى نیشابور، ھرات، مرو، مرورود، فارياب، طالقان، بلخ، بخارا، بادغیس، ) كور(ناحیه . ١
  . نامیدند استاندار اين ناحیه را اسپھبد خراسان مى). ابیورد(جرجان و باورد غرجستان، طوس، سرخس،

ناحیه جبل شامل شھرھاى طبرستان، رى، قزوين، زنجان، قم، اصفھان، ھمدان، نھاوند، دينور، حلوان، . ٢
كرمان به استاندار اين ناحیه اسپھبد آذربايجان و . ماسبذان، مھرجانقذق، شھر زور، صامغان و آذربايجان

  . گفتند مى

، كازرون، فسا، دارابجرد، )فیروزآباد(ناحیه فارس و اھواز شامل شھرھاى اصطخر، شیراز، رجان، نوبندجان، گور . ٣
اردشیر خره و شاپور از منطقه فارس و جندى شاپور، شوش، نھرتیرى، مناذر، شوشتر، ايذه و رامھرمز از منطقه 

  . گفتند فارس مى اھواز كه به عامل ھر دو ناحیه، اسپھبد



 

٣ 
 

بادوريا، : ھا چنین است گشت كه اسامى بعضى از آن مى) طسوج(تر  منطقه كوچك ۴٨ناحیه عراق شامل . ۴
. و مدائن) اعلى، اوسط و اسفل(، میسان، كوثى، بابل، جلوال، نھروان )اعلى، اسفل و اوسط(انبار، بھرسیر، زاب 

  ) ٨( .گفتند به عامل اين ناحیه، اسپھبد مغرب مى

ھاى معاصران و به  گر چه در بعضى از نوشته. بندى يعقوبى محور قرار گرفته است در اين مقاله، ھمین تقسیم
ويژه خاور شناسان، مناطقى چون ارمنستان، سیستان، خوارزم، سغد و مكران نیز جزء قلمرو ساسانیان 

نیان ھمه اين نقاط را در زمان حمله ھا تصريح براين نكته ندارند كه ساسا اما اين نوشته) ٩( .محسوب شده است
كه اين احتمال نیز وجود دارد كه اين مناطق نه به عنوان توابع بلكه به عنوان  چنان. اند مسلمانان در اختیار داشته

  . پیمانان ساسانیان مطرح باشند ھا و يا حتى ھم دست نشانده

ايالت قھستان و سیستان را از توابع  دانان عرب، كه از قول جغرافى»  لسترنج«چنین به وسیله سخن  ھم
توان به يعقوبى ايراد گرفت، زيرا نوشته لسترنج ناظر به بعد از فتوحات و تقسیم  داند، نمى خراسان مى

  ) ١٠( .ھاى زمان عباسیان است بندى

  فوايد تحقیق ) ٢

تواند  ھا مى ز بررسى مجموعه آنھا و نی تك آن ھاى مسلمانان با ايرانیان در يك جا و دقت در تك نامه آورى صلح جمع
  : فوايد زير را به طور مستقیم يا غیر مستقیم براى محقق تاريخ اسالم در برداشته باشد

ھا با مجموع محدوده جغرافیاى  نامه گشوده شد و مقايسه آن به دست آوردن نام مناطقى كه با عقد صلح. ١
ب به اتفاق نواحى ايران در آغاز حمله، در مقابل مسلمانان دھد كه اوال اكثر قري ايران، اين نتیجه را به دست مى

جاى اسالم آوردن حاضر  ايستادگى كردند و ثانیا بعد از عدم توان مقابله با مسلمانان، اسالم را نپذيرفتند، بلكه به
  . ھاى بعد بود كه به علل مختلف به تدريج رو به اسالم آوردند به پرداخت جزيه شدند و در سال

تكلفى مسلمانان را در برخورد با ايرانیان  ھاى نخستین، سادگى و بى ھا به خصوص عھدنامه د عھدنامهمفا. ٢
. صلى اهللا علیه وآله دانست توان تا حد زيادى ناشى از تاثیر سیره پیامبراكرم دھد كه آن را مى نشان مى

ھا  نامه پرداخت جزيه كه در بعضى از صلح گیران و اقشار كم در آمد ايرانیان از چنین مستثنا شدن راھبان، زمین ھم
  . نشان از عطوفت قوانین اسالم در برخورد با دشمنان دارد) ١١( به آن تصريح شده است،

توان تا حدود زيادى از وسعت، ثروت، محصوالت و  ھا و مقدار پرداخت جزيه و باج مى نامه با بررسى متون صلح. ٣
  . ن آگاه شدامكانات مناطق مختلف ايران در آن زما

تواند تا حدودى ما را از نظام ادارى و سیاسى و جنگى مسلمانان و ايرانیان  نامه مى بررسى طرفین عاقد صلح. ۴
  . در آن زمان آگاه سازد

تواند ما را از بسیارى از  گشت، مى نامه منجر مى ھا كه به تنظیم صلح نامه ھاى صلح بررسى پیش زمینه. ۵
  . وحیه مردم در مقابل مسلمانان و علل تسلیم شدن ايرانیان، آگاه نمايدمسائل اجتماعى، ھمچون ر

از . سازد ھا به طور مشخص، محدوده زمانى فتح نقاط مختلف ايران را مشخص مى نامه بررسى مجموع صلح. ۶
ان آيد كه بیشتر مناطق ايران از زمان حكومت ابوبكر يا عمر تا پايان دور اين بررسى اين نتیجه به دست مى

  . است ھاى بعد باقى مانده حكومت عثمان فتح شده و تنھا مناطق اندكى براى فتح در دوره

سازد كه با فاصله گرفتن  ھا اين نكته را روشن مى ھاى آن ھا و نیز پیش زمینه نامه بررسى سیر زمانى صلح. ٧
رد مسلمانان و فرماندھان آنان از ھا و نحوه برخو صلى اهللا علیه وآله، اھداف جنگ مسلمانان از زمان پیامبراكرم

يزيد بن مھلب ) ق ٩٨(ھاى متاخر و در زمان امويان  اى كه در دوره گیرد، به گونه تعالیم اصیل اسالم نیز فاصله مى
ريزى كند كه خون  بندد كه اگر بر اھل جرجان پیروز شد به قدرى خون فرمانده سپاه مسلمانان با خداوند عھد مى

در حالى كه اين نوع برخورد به ھیچ ) ١٢( .در آورده، گندم را آرد نمايد و از آن آرد نان تھیه كندآسیاب را به گردش 
  . شود ويژه در زمان عمر، مشاھده نمى وجه در دوران اولیه فتوحات، به

ز ھاى فتح شده با صلح، ا تواند اين نتیجه فقھى را نیز در برداشته باشد كه سرزمین ھا مى نامه بررسى صلح. ٨
تفكیك شود و طبق مبانى مذاھب مختلف فقھى، احكام ھر ) مفتوح العنوة(ھايى كه با جنگ فتح شده  سرزمین

  ) ١٣( .يك مشخص گردد

به عنوان مثال، ھنگامى ; اند در طول تاريخ اسالم نیز بعضى از فقھا از اين تفكیك در حكم فقھى استفاده نموده
ودن نیشابور قصد تعیین خراج براى آن شھر داشت، يكى از بزرگان كه عبداهللا طاھر به تصور مفتوح العنوه ب
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است و عبداهللا را به  نیشابور به نام احمد بن حاج بكر با استدالل، ثابت نمود كه نیشابور باصلح گشوده شده
  ) ١۴( .مصالحه بر مقدار معین و نه وضع خراج، مجبور نمود

طرفه، از جانب فرمانده  بیم كه اين اسناد غالبا به صورت يكيا ھا در مى نامه از بررسى اسناد كامل صلح. ٩
است، نه اين كه طرفین با ھم آن  مسلمانان تنظیم شده و به صورت نامه براى فرمانده سپاه مقابل، ارسال شده

  . باشند به ھمین جھت گواھان اين اسناد ھمگى از طرف مسلمانان مى. سند را تنظیم نمايند

توان از بعضى  ل و احیانا ماه و روز فتح و انعقاد صلح، يكى ديگر از مواردى است كه مىبه دست آوردن سا. ١٠
  . اسناد به دست آورد

توان از اين اسناد براى تحقیق در ادبیات دوره مورد نظر  برفرض صحت اسناد و اطمینان به نقل الفاظ آن، مى. ١١
  . نیز استفاده نمود

توان از اين اسناد به  ويژه براى مسلمانان، از ديگر مطالبى است كه مى و بهبراى طرفین  موارد داراى اھمیت. ١٢
به عنوان مثال در بسیارى از اسناد، از پذيرايى مردم نقاط فتح شده از لشكريان مسلمان و ديگر ; دست آورد

  . ھا سخن به میان آمده است مسلمانان به مدت يك شبانه روز و نشان دادن راه به آن

اند ھمانند ديگر قدرتمندان پیروز عمل نموده و با زور ھمه  كه در اين موارد مسلمانان نخواسته توجه آننكته جالب 
اند از چارچوب قرارداد فراتر نرفته و خواسته مورد نظر  اموال نقاط تسلیم شده را تصاحب نمايند، بلكه سعى كرده

  . را به طور كامل در متن قرار داد بگنجانند

شود و مثال  ناد، احترام گذاشتن به آيین و مراسم دينى مردم نقاط فتح شده نیز استفاده مىاز برخى اس. ١٣
يا از امنیت دادن به مردم، حتى بر حفظ ) ١۵( .ھاى مردم را ويران ننمايند شوند كه آتشكده مسلمانان متعھد مى

ى مردم در مراسم معمولى خود، در برخى از اسناد ھم از آزاد) ١۶( .آيد ھا سخن به میان مى ملل و شرايع آن
  ) ١٧( .است شده ھمچون رقص و پايكوبى در اعیاد، صحبت

ھاى مذھبى و عادى  به رعايت آيین ھاى مردم نقاط فتح شده را نسبت تواند حساسیت گونه موارد مى دقت در اين
  . خود، روشن سازد

تى روز آن از ھفته و نقش مھر فرمانده سپاه نامه، ح در میان تمامى اسناد تنھا در يك سند، تاريخ دقیق صلح. ١۴
  ) ١٨( .است مسلمانان بیان شده

ھا خود متن سند  كند كه در بسیارى از موارد، مورخین وحتى اساتید روايى آن اين مطلب اين احتمال را تايید مى
  . اند اند و تنھا به ذكر محتواى آن پرداخته و در واقع نقل به معنا كرده را نديده

  بع تحقیق منا) ٣

  : بندى كرد توان در سه دسته از قرار زير طبقه به طور كلى منابع تحقیق را مى

  ; كتب تاريخ عمومى. ١

  ; كتب فتوح . ٢

  . كتب تاريخ محلى. ٣

نامه و مقدار  ھا ھمانند حوادث منجر به صلح نامه توان مسائل كلى صلح ھاى تاريخ عمومى، مى در میان كتاب
و تاريخ ) ق٢۴٠متوفاى (ھمچون تاريخ خلیفة بن خیاط ) ق٣١٠متوفاى (كتب مقدم بر طبرى المصالحة را در  مال

ھاى منحصر به فردى برخوردار  اما در اين میان، كتاب طبرى از ويژگى. به دست آورد) ق٢٨۴متوفاى (يعقوبى 
  . است كه در اين تحقیق كارآيى بسیار دارد

نمايد، و اين امكان را براى ناقد  وايات تاريخى خود را ذكر مىاولین ويژگى آن است كه طبرى سلسله اسناد ر
در اين ويژگى . يا سقم محتواى آن فراھم نمايد آورد كه با بحث و بررسى سند، قراينى را براى صحت فراھم مى

  . تاريخ خلیفة بن خیاط از میان كتب تاريخ عمومى با طبرى مشاركت دارد
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است كه اين  اردى كه به روايات مختلف دسترسى داشته ھمه را آوردهدومین ويژگى آن است كه طبرى در مو
توان يافت و از آن جا كه در موارد فراوانى اين روايات با ھم  ويژگى را با اين گستردگى در كمتر كتاب تاريخى مى

ى و داخلى، دھد كه با توجه به قراين مختلف خارج اختالف دارند، اين مجموعه روايات به محقق اين امكان را مى
  . تر را انتخاب نمايد  روايت صحیح

نامه، سال تنظیم و فرمانده  البته اختالف روايات در محل بحث ما، بیشتر مربوط به حوادث منجر به تنظیم صلح
   ١ .خورد نامه يا مقدار مال المصالحه اختالف كمترى به چشم مى باشد و در مورد مواد صلح سپاه مسلمانان مى

چه از طريق سلسله اسناد خود به متن  ترين ويژگى كتاب طبرى آن است كه چنان ن و مھمباالخره سومی
   ٢ .كند نقل مى) تا ذكر شاھدان»  اهللا بسم«از (نامه دسترسى پیدا كرده، آن را به طور كامل  صلح

قراين فراوان توان با اين متون ھمانند اسناد مكتوب برخورد نمود اما با كمك  البته چنان كه اشاره شد، نمى
  . ھا را تايید كرد توان صحت آن مى

ھا نگارنده را وادار كرد تا در اصل تحقیق و نیز ترتیب بندى آن، كتاب طبرى را مبناى خود قرار دھد و  ھمین ويژگى
  . است ذكر نمايد ھا را بر اساس تاريخى كه طبرى آورده نامه صلح

و الفتوح ) ق٢٧٩متوفاى (ان نوشته احمد بن يحیى بالذرىدر بخش دوم يعنى كتب فتوح، دو كتاب فتوح البلد
ھا  توان در بخش ايران از آن تنھا كتب فتوحى است كه مى) ق٣١۴متوفاى (نوشته ابومحمد احمد بن اعثم كوفى

بیشترى برخوردار است، زيرا  از میان اين دو كتاب، فتوح البلدان از اھمیت. به عنوان منابع دست اول استفاده نمود
. آورد است و ثانیا، روايات تاريخى خود را با ذكر سلسله سند مى شده ال، به طور قطع قبل از تاريخ طبرى نوشتهاو

دھد كه در نقد و بررسى روايات طبرى از اين كتاب به خصوص در  اين دو ويژگى به محقق اين امكان را مى
اما ابن اعثم گر چه در آغاز، راويان روايات . فراوان گیرد بررسى صحت و سقم روايات طبرى از سیف بن عمر، بھره

داند، ھنگام ذكر روايات تاريخى، ھیچ  خود را افرادى ھمانند مداينى، واقدى، زھرى، ابومخنف و ابن كلبى مى
  . گردد نمايد كه ھمین مطلب باعث كاسته شدن از ارزش كتاب مى اى به سلسله سند نمى اشاره

به روايات شیعى متكى است و ھمین مطلب را باعث تضعیف او از سوى  برخى معتقدند كتاب الفتوح بیشتر
توان از ديدگاه ديگرى به مقايسه روايات آن با  كه در صورت صحت چنین سخنى، مى) ١٩( دانند سنت مى اھل

  . روايات كتاب تاريخ طبرى پرداخت

تاريخ طبرى، در ھیچ موردى متن اى كه در اين دو كتاب فتوح وجود دارد آن است كه برخالف  متاسفانه نقیصه
  . است نامه آورده نشده كامل صلح

در اين میان، كتاب ديگرى با عنوان غزوات ابن حبیش نوشته عبدالرحمن بن محمد بن عبداهللا بن يوسف بن 
باشد و بخش عظیمى از آن  گانه مى وجود دارد كه موضوع آن فتوحات زمان خلفاى سه) ق۵٨۴-۵٠۴(حبیش 

آورد،  نامه را نیز مى اين كتاب در موارد فراوان به ذكر سلسله اسناد پرداخته و متون صلح. ران دارداختصاص به اي
يابیم كه در كمتر موردى از روايات طبرى فراتر رفته  اما با مقايسه روايات آن در بخش ايران با روايات طبرى در مى

  ) ٢٠( .تر از روايات طبرى است هگر چه به نظر محقق كتاب، روايات آن در بخش شام گسترد; است

  . توان به اين كتاب به عنوان منبع دست اول نگريست بنابراين در اين بخش نمى

شويم كه در بخش ايران، به ھیچ كتاب تاريخى  در بخش سوم يعنى كتب تاريخ محلى اين نكته را متذكر مى
. كنیم در دسترس باشد، برخورد نمى ھاى بالذرى و ابن عثم و طبرى نگاشته شده و محلى كه قبل از كتاب

ويژه كتاب  شود كه منابع اصلى كتب تاريخ محلى موجود، ھمین كتاب و به بنابراين، اين احتمال به يقین نزديك مى
توان عالوه بر تصريح نويسندگان اين كتب در موارد فراوان، با مقايسه  اين مطلب را مى. تاريخ طبرى بوده است

، فارسنامه ) ٢٢( ، تاريخ نیشابور) ٢١( به اين بیان كه كتبى ھمچون تاريخ بیھق. نیز اثبات نمودھا  نامه محتواى صلح
... و ) ٢٨(تاريخ طبرستان ) ٢٧(تاريخ جرجان، ) ٢۶( فضائل بلخ،) ٢۵( تاريخ بخارا،) ٢۴( ذكر اخبار اصفھان،) ٢٣( ابن بلخى،

نامه را  كه محتواى صلح) ٢٩( به جز كتاب تاريخ سیستاناند،  معموال محتواى ھمین سه كتاب را در خود جاى داده
  . است گانه ذكر نموده چیزى غیر از كتب سه

  ھا  نامه محتوا و متون صلح) ۴

ھا چنین است كه آغاز آن پس از طى  نامه به طور اجمالى خط سیر فتوحات مسلمانان در ايران براساس صلح
راق در مناطقى ھمچون مدائن، انبار و بھرسیر شروع شده و منطقه دست نشانده حیره و توابع آن، از كور ع

شاپور  شود و پس از طى مناطقى ھمچون اھواز، ايذه، شوش و جندى سپس وارد بخش اھواز از ناحیه فارس مى
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، اصفھان، رى، دماوند و قومس )ماه كوفه و بصره(وارد كورجبل شده و مناطقى ھمچون ھمدان، دستبى، ماھین
رود و به صورت ناقص در اين مناطق ادامه  د و سپس به سمت جرجان و طبرستان پیش مىگیر را در برمى

  . يابد مى

چون  جا راھى شمال غرب شده و در مناطقى ھم گردد و از آن پس از آن وارد آذربايجان از ھمین ناحیه مى
ر منطقه سیستان رود و سپس تغییر مسیر داده و درجنوب شرقى ايران و د ارمنستان و تفلیس به پیش مى

شمال شرقى رفته و در كور خراسان و در مناطقى ھمچون نیشابور، نسا،  يابد و پس از آن به سمت ادامه مى
  ) ٣٠( .رود طوس، سرخس، مرو، مروالرود و بلخ به پیش مى

  : گیريم به ترتیب زير پى مى از اين رو، مباحث مقاله را در چھار قسمت

  كور عراق  -

  از كور فارس و اھو -

  كور جبل  -

  كور خراسان  -

  كور عراق : قسمت اول

  ) ٣٢( و باروسما) ٣١( بانقیا) ١

رئیس (صلوبا طبرى اولین برخورد مسلمانان درعراق را در سال دوازده قمرى بین سپاه خالد بن ولید و بین ابن
اى را كه بین آن دو منعقد شده،  نامه داند و صلح مى) ) ٣٣( ھاى بانقیا، باروسما و الیس روستاھايى از سواد به نام

  : آورد چنین مى

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

باعطاء ] دمك[انك آمن بامان اهللا اذحقن دمه ; السوادى و منزله بشاطئ الفرات) ٣۴( من خالد بن الولید البن صلوبا
سما الف درھم الجزيه و قد اعطیت عن نفسك و عن اھل خرجك و جزيرتك و من كان فى قريتك بانقیا و بارو

و ذمة  فقبلتھا منك و رضى من معى من المسلمین بھا منك و لك ذمة اهللا و ذمة محمد صلى اهللا علیه وآله
  ) ٣۵( ;المسلمین على ذلك و شھد ھشام بن الولید

  به نام خداوند بخشنده مھربان 

ا ھستى زيرا خون خود را تو در امان خد; از خالدبن ولید به ابن صلوباى سوادى كه در ساحل فرات ساكن است
بانقیا و باروسما  ات و نیز ساكنان دو روستايت با پرداخت جزيه حفظ نمودى و از طرف خود و خاندان و اھل جزيره

ھزار درھم پرداختى و من آن را از تو قبول نمودم و مسلمانانى كه با من ھستند نیز بر آن رضايت دادند و به 
ھشام بن ولید بر اين نوشته گواه .  علیه وآله و مسلمانان از آن توستخدا، محمدصلى اهللا حمايت ھمین جھت

  . است

  : گويد گذارد و درباره الیس مى اما بالذرى بین الیس و بانقیا تفاوت مى

ھا جاسوس مسلمانان علیه ايرانیان باشند و راھنمايى و  خالد با اھل الیس براين تعھد صلح منعقد كرد كه آن
  ) ٣۶( .بر عھده گیرند يارى مسلمانان را

  : گويد و در باره بانقیا مى

خالد، جرير بن عبداهللا بجلى را به سوى مردم بانقیا فرستاد، و بصھرى بن صلوبا نزد او آمد و از جنگ عذرخواھى 
صلوبا با  كرد، و خواستار صلح شد و با جرير بر ھزار درھم و يك طیلسان صلح نمود و نیز گفته شده است كه ابن

  ) ٣٧( .نامه را منعقد كرد خالد اين صلح شخص
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كند كه خالد ھزار درھم و طیلسان را ھمراه با مال حیره به نزد ابوبكر فرستاد و ابوبكر  گاه چنین نقل مى آن
كند اما آن را در زمان  بالذرى سال اين واقعه را ذكر نمى) ٣٨( .علیه السالم بخشید على بن طیلسان را به حسین

  . د كه به احتمال زياد ھمان سال دوازدھم قمرى استدان ابوبكر مى

  ) ٣٩( .كند كه با روايت ديگر طبرى موافق است چنین بالذرى اين واقعه را بعد از صلح حیره ذكر مى ھم

ابن اعثم، صلح بانقیا را بین جرير بن عبداهللا و دادوية بن فرخان دانسته است و مقدار مال المصالحة را صد ھزار 
  ) ۴٠( .كند مىدرھم ذكر 

. داند كند و طرف قرارداد خالد را صلوبابن نسطونا مى طبرى در جاى ديگر، متن عھدنامه را به گونه ديگرى ذكر مى
  : متن آن عھدنامه چنین است

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

ذى يد بانقیا و ھذا كتاب من خالد بن الولید لصلوبابن نسطونا وقومه انى عاھدتكم على الجزية و المنعة على كل 
آالف دينار سوى الخرزة القوى على قدر قوته و المقل على قدر اقالله فى كل سنة و  جمیعا على عشرة) ۴١( بسما

انك قد نقبت على قومك و ان قومك قد رضوا بك و قد قبلت و من معى من المسلمین و رضیت و رضى قومك فلك 
شھد ھشام بن الولید و القعقاع بن عمرو و جريربن عبداهللا . الالذمة و المنعة فان منعناكم فلنا الجزية و االف

  ) ۴٢( ;عشرة فى صفر الحمیرى و حنظلة بن الربیع و كتب سنة اثنتى

  به نام خداوند بخشنده مھربان 

از طرف (با شما بر پرداخت جزيه ) خالد(من . بین خالد بن ولید و صلوبا بن نسطونا و قومش اى است اين معاھده
كند، بايد جزيه  زندگى مى] باروسما[بندم كه ھر كس در بانقیا و بسما  قرار داد مى) از طرف ما(حمايت و ) شما

باشد كه ثروتمند و كم ثروت ھر كدام به اندازه  بپردازد، و مجموع آن به جز جواھرات كسرى، چھار ھزار دينار مى
اين . خود ھستى و قوم تو از رياست تو خشنودند رئیس قوم) صلوبا(و تو . توانايى خود بايد در ھر سال بپردازند

پس تو در امانى و ما از تو . اند و تو و قومت نیز آن را قبول كرديد معاھده را من و مسلمانان ھمراھم پذيرفته
براين معاھده ھشام بن . كنیم و اگر دشمنان را از شما دفع كرديم، جزيه بر شما واجب است و اال نه حمايت مى

باشند و اين معاھده در صفر سال  اع بن عمرو، جرير بن عبداهللا حمیرى و حنظلة بن ربیع گواه مىولید، قعق
  . دوازدھم نوشته شد

  : در باره اين عھده نامه تذكر چند نكته ضرورى است

نمايد، در حالى كه تاريخ اين  نامه را بعد از صلح حیره ذكر مى طبرى در آغاز اين روايت، جريان اين صلح. ١
  ) ۴٣( .داند االول اين سال مى نامه صفر سال دوازدھم قمرى است و تاريخ صلح حیره را خود، ربیع لحص

بعضى از محققان معاصر معتقدند قعقاع بن عمرو كه در بسیارى از روايات فتوح ايران كه از قول سیف نقل . ٢
د، شخصیتى ساختگى از سوى شو ھا مشاھده مى نامه شده حضور دارد و امضاى او در زير بسیارى از صلح

  ) ۴۴( .سیف است و وجود واقعى ندارد

  ) ۴۵( حیره) ٢

حیره در زمان رويارويى با سپاه مسلمانان، تحت فرمان قبیصة بن اياس بن حیة الطايى بود كه حكومت او بر حیره 
  . بعد از نعمان بن منذر از سوى پادشاه ايران تايید شده بود

رو شدن با قبیصة او را بین سه امر پذيرش اسالم، پرداخت جزيه و جنگ  گام روبهبنابه نوشته طبرى، خالد ھن
ما نیازى به جنگ با تو نداريم بلكه دين خود را حفظ نموده و به تو جزيه «: مخیر كرد كه قبیصة در جواب گفت

  ) ۴۶( .ھا بر پرداخت نود ھزار درھم، مصالحه كرد و خالد با آن» .نمايیم پرداخت مى

ھاى خالد را  اما بالذرى در روايتى، طرف) ۴٧( .داند درھم مى١٩٠٠٠٠در روايت ديگر، مقدار مال المصالحه را طبرى 
نمايد و درباره  عالوه بر اياس يا فروه فرزند او، افراد ديگرى ھمچون عبدالمسیح بن عمر و ھانى بن قبیصه ذكر مى

  . نگارد نام چنین مى محتواى صلح

درھم و يقال على ثمانین الف درھم فى كل عام و على ان يكونوا عیونا للمسلمین على فصالحوه على ماة الف 
  ) ۴٨( ;اھل فارس و ان اليھدم لھم بیعة و ال قصرا
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با خالد بر صد ھزار درھم و يا ھشتاد ھزار درھم در ھر سال مصالحه كردند و نیز متعھد شدند كه جاسوس 
  . ن نیز متعھد شدند كه ھیچ كلیسا و قصرى را از آنان ويران نكنندمسلمانان علیه ايرانیان باشند و مسلمانا

بالذرى در روايت ديگر، مال المصالحه را صد ھزار درھم در ھر سال دانسته و شروط ديگر ھمانند تعھد عدم 
كند و تاريخ آن را سال دوازدھم  توطئه علیه مسلمانان و جاسوسى كردن به نفع مسلمانان را نیز اضافه مى

  ) ۴٩( .داند رى مىقم

آيد كه صلح حیره را عبدالمسیح با خالد منعقد كرده و مقدار مال المصالحه  از ظاھر عبارات ابن اعثم چنین بر مى
  ) ۵٠( .صد ھزار درھم و طیلسان شیرويه پسر كسرى بود، كه سى ھزار درھم قیمت داشت

  : كند دھد و متن آن را چنین ذكر مى ھل حیره مىاى از بزرگان ا اما طبرى در جاى ديگر خبر از صلح خالد با عده

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

ھذا ما عاھد علیه خالد بن الولید عديا و عمرا ابنى عدى و عمرو بن عبدالمسیح و اياس بن قبیصة و حیرى بن 
دھم على تسعین و ھم نقباء اھل الحیرة و رضى بذلك اھل الحیرة و امروھم به عاھ -و قال عبیداهللا جیرى  -اكال 
الف درھم تقبل فى كل سنة جزاء عن ايديھم فى الدنیا رھبانھم و قسیسھم االمن كان منھم على غیر  و ماة

ء علیھم حتى يمنعھم  يد حبیسا عن الدنیا تاركا لھا و سانحا تاركا للدنیا و على المنعة فان لم يمنعھم فالشى ذى
  ) ۵١( ;و كتب فى شھر ربیع االول من سنة اثنتى عشرةو ان غدروا بفعل او بقول فالذمة منھم بريئة 

  به نام خداوند بخشنده مھربان 

بین خالد بن ولید عدى و عمر دو پسر عدى و عمروبن عبدالمسیح و اياس بن قبیصة و  اى است اين عھد نامه
د و اھل حیره نیز از كه ھمگى از بزرگان اھل حیره ھستن - عبیداهللا نام او را جیرى دانسته است  -حیرى بن اكال 

طبق اين معاھده مردم حیره و حتى . اند اين معاھده خشنودند و خود اين نقبا را مامور بستن اين معاھده نموده
درھم در مقابل كسب و تالش خود بپردازند، و  ١٩٠٠٠٠شوند كه ھر سال  ھا متعھد مى راھبان و كشیشان آن

در مقابل، . باشند اند، از اين پرداخت مستثنا مى رھا كردهراھبان و كشیشانى كه كسب ندارند و دنیا را 
ھا بگیرند و  توانند چیزى از آن ھا حمايت نكنند، نمى باشند و اگر از آن مسلمانان متعھد به حمايت از اھل حیره مى

نامه در ماه اين عھد. باشند اگر اھل حیره با كردار يا گفتار خود علیه مسلمانان توطئه نمودند، ديگر در امان نمى
  . االول سال دوازدھم نوشته شد ربیع

  : توان مطالبى از قرار زير استنباط نمود در صورت صحت متن فوق مى

است و يا الاقل در تصمیمات مھم، نظر يك نفر مالك نبوده  شده حیره در آن زمان به صورت شورايى اداره مى. ١
  . است

چنین »  جزاء عن ايديھم«توان از عبارت  شده است كه مى جزيه به عنوان نوعى مالیات كسب گرفته مى. ٢
  . اند مطلبى را استنباط كرد، و افراد بدون كار، مانند راھبان، موظف به پرداخت جزيه نبوده

  . اند از جزيه دھندگان حمايت نظامى كنند مسلمانان در مقابل گرفتن جزيه متعھد بوده. ٣

اى كه در عھدنامه، حكم راھبان و كشیشان  اند، به گونه وجود داشته در آن زمان در حیره مسیحیان فراوانى. ۴
  . گردد ھا ذكر مى آن

آورد كه بعد از درگذشت ابوبكر حیريان به اين معاھده پايبند نمانده و آن را نقض كردند و  طبرى در ادامه چنین مى
ديگر شورش كردند و پس از چندى  بار. ھا وضع كرد ھا شرط ديگرى علیه آن مثنى بن حارثه پس از غلبه بر آن

ھا قبول  ھا خواست تا به عھدنامه خالد و يا مثنى عمل نمايند اما آن ھا غلبه كرد و از آن سعدبن ابى وقاص بر آن
يا جواھرات (توانند تا چھار صد ھزار درھم به جز اموال برگزيده  ھا مى نكردند و سعد پس از تحقیق دريافت كه آن

  ) ۵٣( .ھا قرار داد دازند و ھمین را بر آنبپر) ۵٢( )پادشاھى

  ) ۵۴( بھقباد اسفل و اوسط) ٣

وقتى ديدند سرانجام . النھرين منتظر نتیجه برخورد بین خالد و حیريان بودند در سال دوازدھم قمرى دھقانان بین
به ) ۵۶( تا ھرمزگرد) ۵۵( ھا به صلح انجامید نزد خالد آمده و با او بر سر محدوده بین فلوجه علیا و سفلى كار آن

  : مصالحه نشستند و قرار دادى از قرار زير تنظیم شد
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  اهللا الرحمن الرحیم  بسم

ھذا كتاب من خالد بن الولید زاذبن بھیش و صلوبا بن نسطونا ان لكم الذمة و علیكم الجزية و انتم ضامنون لمن 
على الفى ) و انتم ضامنون حرب من نقبتم علیهو قال عبیداهللا (نقبتم علیه من اھل البھقباذ االسفل و االوسط 

و انكم قد ارضیتمونى و المسلمین ] باروسما[الف تقبل فى كل سنة ثم كل ذى يد سوى ما على بانقیا و بسما 
و انا قد ارضیناكم و اھل البھقباذ االسفل و من دخل معكم من اھل البھقباذ االوسط على اموالكم لیس فیھا ما 

شھد ھشام بن الولید و القعقاع بن عمرو و جريربن عبداهللا الحمیرى و بشیر بن . ن مال میلھمكسرى و م كان الل
  ) ۵٧(; عبداهللا الخصاصیة و حنظلة بن الربیع و كتب سنة اثنتى عشرة فى صفر

شما بايد جزيه پرداخت نمايید و در ; بین خالد بن ولید، زاذبن بھیش و صلوبا بن نسطونا اى است اين معاھده
خود از اھل بھقباد اسفل و اوسط ضمانت پرداخت  شما از طرف رعیت. كنیم ابل، ما از شما حمايت مىمق

شما در مقابل برداشته شدن جنگ از : گويد عبیداهللا مى. (نمايید دومیلیون درھم را به صورت ساالنه تعھد مى
  . نمايید پرداخته دومیلیون درھم را تعھد مى) خود رعیت

آورى نمايید و اين مقدار غیر از آن چیزى است كه بر بانقیا و  كند، جمع د از ھر كسى كه كار مىاين مقدار را باي
  . شد قرار داده] باروسما[بسما

شما مرا و مسلمانان ھمراھم را خشنود ساختید و ما نیز شما و اھل بھقباد اسفل و اوسط را برحمايت از اموال 
. اند، داخل نیست ھا ھمراه خاندان كسرى و كسانى كه با آن در اين حمايت اموال. سازيم شما خشنود مى

ھشام بن ولید، قعقاع بن عمرو، جرير بن عبداهللا حمیرى، بشیر بن عبداهللا خصاصیه و حنظلة بن ربیع بر اين 
  . اين معاھده در صفر سال دوازدھم نگاشته شد. عھدنامه شاھدند

  : در باره اين معاھده، تذكرات زير ضرورى است

باشد، زيرا با حیره كه در آن  در صورت صحت اين متن، اين معاھده، گواه بر وسعت منطقه مصالحه شده مى .١
و در مرتبه بعد بر چھارصد ھزار درھم قرارداد بسته شد، در حالى كه  ١٩٠٠٠٠زمان شھر بزرگى بود، حداكثر بر 

شود اين منطقه وسعت چندانى  گر ثابتا البته. شود نامه منعقد مى براين محدوده بر دو میلیون درھم صلح
  . توان در صحت اين عھد نامه تشكیك كرد نداشته است از ھمین راه مى

است، چون در اين عھد نامه و عھدنامه بانقیاحضور  صلوبا بن نسطونا يكى از بزرگان سواد در آن زمان بوده. ٢
  . است داشته

  . شود ثم كوفى مشاھده نمىنامه سخنى در كتاب بالذرى و ابن اع از اين صلح. ٣

  ) ۵٨( انبار) ۴

و جنگى را كه منجر ) ۵٩( داند نامه انبار را سال دوازدھم قمرى يعنى در زمان حكومت ابوبكر مى طبرى تاريخ صلح
نامه بین شیرزاد رئیس ساباط و خالد منعقد شد  اين صلح. كند ذكر مى ٣ به عقد قرار داد شده، جنگ ذات العیون

  : نقل طبرى چنین است كه متن آن به

و راسل شیرزاد خالدا فى الصلح على ما اراد فقبل منه على ان يخلیه و يلحقه بمامنه فى جريدة خیل لیس 
  ; ) ۶٠( ء معھم من المتاع و االموال شى

اى نزد خالد گسیل داشت و پذيرفت كه طبق شرايط خالد صلح نمايد و خالد در قرارداد صلح  شیرزاد فرستاده
ھا به پناھگاه خود بروند، اما بايد با اسبان برھنه و بدون  گذارد تا آن ورد كه راه سپاه شیرزاد را باز مىچنین آ

  . ھمراه بردن كاال و مال اين كار را انجام دھند

  : كند طبرى در جاى ديگر به اين قرار داد چنین اشاره مى

قرار داد بست، اما انباريان چیزى به خالد دادند كه او را ھا برترك شھر از سوى انباريان،  خالد به انبار آمد و با آن
  ) ۶١( .راضى ساخت و اجازه داد كه در شھر بمانند

  : گويد بالذرى در يكى از روايات خود درباره صلح انبار چنین مى
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ضى ساخت است، با خالد بر چیزى مصالحه كردند كه او را را ھا پیش آمده وقتى اھل انبار ديدند چیزى را كه بر آن
  ) ۶٢( .و اجازه داد در شھر بمانند

است كه بر  كه فرمانده مسلمانان را خالد دانسته ويژه آن به; اين روايت در بخشى با روايت طبرى ھماھنگ است
  : آورد وقوع صلح در زمان ابوبكر داللت دارد، اما در روايت ديگرى چنین مى

اهللا على طسوجھم على اربعماة الف درھم و  الفة عمر رحمهو حدثنى مشايخ من اھل االنبار انھم صالحوا فى خ
الف عباءة قطوانیة فى كل سنة و تولى الصلح جرير بن عبداهللا البجلى و يقال صالحھم على ثمانین الفا و اهللا 

  ) ۶٣( ;اعلم

رداد صلح منعقد بزرگانى از اھل انبار به من گفتند كه اھل انبار در زمان خالفت عمر با جريربن عبداهللا بجلى قرا
كردند و متعھد شدند كه در مقابل نواحى مختلف انبار، چھارصدھزار درھم و ھزار عباى قطوانى در ھر سال 

  . ھا بر پرداخت ھشتاد ھزار درھم مصالحه كرد و خدا داناتر است است جرير با آن گفته شده. بپردازند

اين صلح را بعد از نافرمانى اھل انبار بدانیم، زيرا بھترين راه براى جمع بین اين دو دسته روايات آن است كه 
  ) ۶۴( .اھل انبار و اطراف آن، قرارداد خود با مسلمانان را نقض كردند: گويد طبرى خود بعد از بیان صلح اول مى

  ) ۶۵( ساباط) ۵

به طبرى در ذيل حوادث سال پانزدھم قمرى چنین آورده است كه سعد بن ابى وقاحه، زھرة بن حوية را 
ھا منعقد  در ساباط با شیرزاد مالقاتى انجام گرفت و صلحى مبنى بر پرداخت جزيه بین آن. بھرسیر فرستاد سمت

  ) ۶۶( .شد كه بعدا مورد امضاى سعد قرار گرفت

  ) ۶٧( اطراف بھر سیر) ۶

  : گويد داند و مى طبرى در ذيل حوادث سال شانزدھم قمرى، فتح بھرسیر را از طريق جنگ مى

ھا صدھزار  س از فتح بھرسیر نیروھاى خود را به روستاھا و نیزارھاى میان دجله و فرات فرستاد و آنسعد پ
: ھا را از عمر خواست كه عمر در جواب او چنین نگاشت اى حكم آن كشاورز را جمع آورى كردند و سعد طى نامه

یه شما اقدام جنگى انجام نداده خود مقیم بوده و عل آيند، اگر در محل سكونت كشاورزانى كه نزد شما مى«
دانید كه با  اند خود بھتر مى فرار كرده و با تعقیب شما دستگیر شده) در جنگ(ھا كه  اند، اما آن باشند، در امان

  . ھا چگونه رفتار كنید آن

ھاى ھنگامى كه اين نامه به سعد رسید، كشاورزان را به حال خود رھا كرد، و پس از آن بود كه دھقانان روستا
كه  خود برگردند و يا آن يا اسالم را پذيرفته و به محل سكونت ھا خواست اطراف به مذاكره نشستند و سعد از آن

ھا  ھا حمايت نمايند كه آن به پرداخت جزيه تن دھند تا در مقابل، در امان مسلمانان باشند و مسلمانان از آن
  . دومى را پذيرفتند

  . اموال آل كسرى در اين منطقه، در اين قرارداد نیامده است شود كه البته طبرى خود متذكر مى

ھا در پناه  ھمه سوادى) ارض العرب(پس از اين قرارداد، از غرب دجله تا سرزمین عربستان : گويد گاه مى آن
  ) ۶٨( .اسالم قرار گرفته و خراج را پذيرفتند

  ) ۶٩( رومیه) ٧

  : است نامه اين شھر، بالذرى چنین آورده در مورد صلح

گاه سعد به رومیه آمد و با اھل آن شھر قرار داد صلح منعقد كرد، بدين ترتیب كه ھر كس از اھل شھر  آن
خراج  مانند، بايد اطاعت از مسلمانان و خیرخواھى براى آنان و پرداخت خواھد آن را ترك كند و كسانى كه مى مى

  ) ٧٠( .در مكر و فريب در نیايند ھا از گاه با آن و راھنمايى مسلمانان را بپذيرند و ھیچ

  مھرود ) ٨

شرقى استان شادقباد واقع شده  بنابه نوشته ياقوت، مھرود يكى از نواحى سواد بغداد است كه در سمت
سعد بن ابن وقاص پس از فتح مدائن، برادر زاده خود ھاشم بن عتیه را به سمت جلوالء فرستاد و ) ٧١( .است
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شرقى دجله رسید، دھقانان مھرود به نزد او آمدند و با او بر پرداخت  سمت ھنگامى كه ھاشم به مھرود در
  ) ٧٢( .مقدارى درھم در مقابل ھر جريب و نكشتن اھالى مھرود، مصالحه نمودند

  كور فارس و اھواز : قسمت دوم

عنوان اصبھبذ كه ) سپھساالر(يعقوبى دو ناحیه بزرگ فارس و اھواز را در زمان ساسانیان تحت اداره يك اصبھبذ 
  . كنیم جا كورفارس را در دو بخش كور اھواز و كور فارس بحث مى از اين رو ما نیز در اين. داند مى) ٧٣( فارس داشت،

  كور اھواز  -١

  اھواز  - الف 

. شد نامیده مى» سوق االھواز«اولین قرار داد مسلمانان با ايرانیان، در ناحیه خوزستان، اھواز بود كه در آن زمان 
نابه نوشته طبرى اين قرارداد در سال ھفده قمرى و میان حرقوص بن زھیر و جزء بن معاويه از طرف مسلمانان و ب

ھا امان داده و  خراج شده و در مقابل مسلمانان به آن ھرمزان از جانب ايرانیان منعقد شد و ايرانیان متعھد پرداخت
  ) ٧۴( .ھا را تعھد نمودند حمايت از آن

بالذرى ) ٧۵( است كه ابوموسى اشعرى تمام منطقه اھواز را با جنگ گشود و اعثم چنین آمده رات ابنالبته در عبا
  : گويد ، اما در روايت ديگرى مى) ٧۶( نیز در روايتى شبیه چنین گزارشى را ارائه داده

، دھقان »یروازب«اھواز در اواخر سال پانزدھم و اوايل سال شانزده قمرى با صلحى كه میان عتبة بن غزوان و 
  ) ٧٧( .اما بعد اھوازيان نقض عھد نموده و ابوموسى آن را با جنگ گشود. اھواز منعقد شده بود، تسلیم گشت

  ) ٧٨( )ايذج(ايذه  -ب 

  : گويد داند و مى نامه ايذه را در سال ھفده قمرى مى طبرى صلح

نزد او آمد و با او قرار داد »  تیرويه«جا  ننعمان بن مقرن ھنگامى كه در تعقیب ھرمزان بود، به ايذه رسید، در آ
  ) ٧٩( .صلح منعقد كرد

  ) ٨٠( .گويد ايذه بعد از جنگ شديدى گشوده شد اما بالذرى مى

  شوش  - ج 

  : گويد درباره قرار داد شوش طبرى چنین مى

ايم و  مند شده قهما به دين شما عال: شیرويه با ده تن از فرماندھان لشكر نزد ابوموسى اشعرى آمد و به او گفت
ھا و اگر شخصى از عرب با ما  ھا بجنگیم، نه با عرب آوريم با اين شرط كه در كنار شما تنھا با عجم اسالم مى

اى كه خواستیم، پیمان  ما ھر كجا خواستیم سكونت گزينیم، با ھر قبیله. جنگید، شما از ما حمايت نمايید
) يعنى عمر(راند  ردازيد و اين قرارداد را فرماندھى كه به تو فرمان مىببنديم، شما به ما باالترين مقدار عطا را بپ

  . امضا نمايد

ھر چه به سود ماست، به سود شما و ھر چه : ابوموسى در آغاز، قسمت اخیر اين سخنان را نپذيرفت و گفت
ه عمر بنويسد اى ب ھا راضى نشدند و ابوموسى ناچار شد نامه ولى آن. به ضرر ماست، به ضرر شما نیز باشد

  . ھا عطا كن اند، به آن چه را خواسته آن: عمر در جواب آن نوشت

  ) ٨١( .ھا اسالم آوردند و در محاصره شوشتر شركت كردند ھا را نوشت، آن ابو موسى قرارداد آن

ھا به  است كه ابوموسى اشعرى شوش را محاصره كرد و ھنگامى كه آذوقه آن اما در فتوح البلدان چنین آمده
پايان رسید، در خواست صلح كردند، مرزبان شوش نزد ابوموسى آمد و براى ھشتاد تن از اھل شوش امان 

ھنگامى كه شھر گشوده شد، ابوموسى آن ھشتاد تن را امان داد و بقیه مردان و . طلبید و نام خود را ذكر نكرد
  ) ٨٢( .ا تصاحب نمودمرزبان را به قتل رسانید، كودكان و زنان را اسیر كرد و اموال مردم ر
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دانسته و »  سابور بن آذرماھان«آورد با اين تفاوت كه نام فرمانده شوش را  ابن اعثم نیز شبیه چنین روايتى را مى
  ) ٨٣( .كند افراد امان داده شده را ده نفر ذكر مى

  ) ٨۴( جندى شاپور -د 

اين شھر : كند لبى از قرار زير نقل مىطبرى درباره صلح جندى شاپور در ذيل حوادث سال ھفدھم قمرى خبر جا
اى از سوى يكى از  كه ناگاه امان نامه براى مدتى تحت محاصره نیروھاى زربن عبداهللا بن كلیب بود تا آن

در اين ھنگام مسلمانان مشاھده كردند كه درھاى شھر گشوده، . مسلمانان به سوى مردم شھر پرتاب شد
مسلمانان با تعجب از مردم شھر پرسیدند، چه خبر . دى خود مشغول شدندبازارھا باز شد و مردم به كارھاى عا

  ! شده؟

اى به سوى ما پرتاب شد، ما آن را پذيرفتیم و متعھد شديم كه به شما جزيه  امان نامه: ھا پاسخ دادند آن
اھل شھر جواب  .ايم اى نفرستاده ما چنین امان نامه: مسلمانان گفتند. پرداخت كنیم و شما از ما حمايت نمايید

سرانجام مسلمانان پس از تحقیق دريافتند كه پرتاب امان نامه كار غالمى به نام . گويیم ما نیز دروغ نمى: دادند
خواستند امان نامه را نقض نمايند كه اھل شھر . باشد است كه اصل او از آن شھر مى مكنف از مسلمانان بوده

اگر شما . اى آمد و ما پذيرفتیم شناسیم و به ھر حال امان نامه ز نمىما غالمان شما را از افراد آزاد با: گفتند
  . توانید با غدر و نیرنگ با ما بر خورد كنید خواھید، مى مى

نامه  ھا را به وفاى به اى به عمر نوشته و از او استفسار كردند و عمر آن اى نداشتند، نامه مسلمانان كه چاره
  ) ٨۵( .فراخواند

  : گويد اشاره به اين داستان مى اما بالذرى بدون

ھا را نكشد و  يك از آن گونه مصالحه كرد كه ھیچ ھا بدين شاپور از ابوموسى طلب امان نمودند و او با آن اھل جندى
  ) ٨۶( .ھا به جز سالح، كارى نداشته باشد ھیچ فردى را اسیر ننمايد و به اموال آن

  ) ٨٧(رامھرمز  -ه 

اى اجمالى به مصالحه ھرمزان با سپاه  در ذيل حوادث سال ھفده قمرى، اشارهطبرى در ضمن روايتى مفصل 
  ) ٨٨( .نمايد اسالم بر سر رامھرمز و شھرھاى ديگر مى

كند كه ابوموسى  بالذرى در روايتى از ابوعاصم رامھرمزى كه بیش از صد سال عمر كرده بود چنین نقل مى
ھا نیرنگ كرده و نقض  اما آن) ٨٩( .نھصد ھزار درھم مصالحه نمود سیصد ھزار يا اشعرى با اھل رامھرمز بر پرداخت

  . عھد نمودند و ابوموسى مجبور شد آن شھر را با جنگ فتح نمايد

كند كه ابوموسى با اھل رامھرمز صلح نمود، اما اين مصالحه نقض شد و  وى در روايت ديگرى چنین نقل مى
  ) ٩٠( .سیصدھزار درھم منعقد شد اى با تعھد پرداخت اد و مصالحهھا فرست ابوموسى ابومريم حنفى را به سراغ آن

طبق نقل او، عمار بن ياسر با سپاه كوفه در نزديكى . پردازد ابن اعثم كوفى با تفصیل بیشترى به رامھرمز مى
جا عمار، نعمان بن مقرن مزنى و  اشعرى رسیدند و در آن شھر شوشتر به سپاه بصره به فرماندھى ابوموسى

ھا  آن دو با جنگ رامھرمز را فتح نمودند و اموال آن. ير بن عبداهللا بجلى را مامور دعوت رامھرمزيان به اسالم كردجر
اشعرى رسید، رو به سپاه  ھنگامى كه اين خبر به ابوموسى. را تصاحب كرده و زن و فرزندانشان را اسیر كردند

امھرمزيان امان داده بودم تا نظر خود را بیان كنند، اما من براى مدت شش ماه به ر! واى بر شما: خود كرد و گفت
  جرير و كوفیان عجله كرده و شھر را به زور فتح نمودند، حال نظر شما چیست؟ 

پس از چندى جواب نامه عمر خطاب به بزرگان . بصريان چنین نظر دادند كه مسئله را بايد با خلیفه مطرح كرد
در اين «: اء بن عازب، انس بن مالك و سعید بن عمرو انصارى چنین آمدسپاه بصره ھمچون حذيفة بن يمان، بر

است، بايد  اى نگاشته كند به اھل رامھرمز امان داده و عھدنامه كه گمان مى كار دقت كنید، اگر ابوموسى چنان
اگر . است هاى صادر كرد ابوموسى را نیز سوگند دھید كه چنین امان نامه. مردم ھمه اسیران خود را آزاد نمايند

چون ابوموسى » .نامه كارى با اھل رامھرمز نداشته باشید سوگند خورد، اسیران را آزاد كرده و تا پايان مدت امان
به زنان اسیر كه از مسلمانان آبستن شده بودند، منتظر وضع حمل  سوگند خورد اسیران را آزاد كردند و نسبت

  ) ٩١( .به شھر خود مخیر نمودند م يا بازگشتھا را بین قبول اسال پس از آن، آن. ھا شدند آن

  . كند اما اين كه بعد از انقضاى مدت چه كردند، ابن اعثم مطلبى را ذكر نمى
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  كور فارس ) ٢

. ھا به ناحیه اھواز و كور جبل انجام گرفت به ورود آن ورود مسلمانان به ناحیه فارس، با تاخیر بیشترى نسبت
ھاى اين  كند و از فتح نظامى ھمه شھرستان ق ذكر مى ٢٣ا فارسیان را در سال طبرى اولین برخورد مسلمانان ب

  . دھد خبر مى) ٩۶( و دارابجرد) ٩۵( ، فسا) ٩۴( جور) ٩٣( ، اصطخر،) ٩٢( ناحیه ھمچون توج

  . اى ديگر است ھاى بالذرى و ابن اعثم به گونه اما گزارش

در سال ) ٩٩( و نوبندجان) ٩٨( ، راشھر) ٩٧( ى توج و كازرونھا كه از گشوده شدن نظامى سرزمین بالذرى پس از آن
) ١٠٠( دھد درباره ارجان ثقفى، عامل عمر بر بحرين و عمان، خبر مى العاص ابى نوزده قمرى به وسیله عثمان بن

 العاص با صلح گشودند و مردم آن شھر پرداخت جزيه و خراج را ابى اشعرى و عثمان بن آن را ابوموسى: گويد مى
  . پذيرفتند

  : گويد و در باره شیراز مى

جا  خراج و در پناه مسلمانان بودن اھل آن بود، با تعھد پرداخت) ١٠١( آن دو، شیراز را كه از ناحیه اردشیرخره
خواھد از شھر بیرون رود و خراج نپردازد، آزاد باشد، و ھیچ يك از مردم كشته يا  گشودند و بنا شد كسى كه مى

  ) ١٠٢( .نشوند به غالمى گرفته

  . العاص با ھرمز بر پرداخت مالى مصالحه كرد ابى گويد كه عثمان بن گاه درباره دارابجرد مى آن

داند و حتى طرف قرارداد عثمان را طبق  را نیز مانند صلح با اھل دارابجرد مى) ١٠٣( وى صلح عثمان با اھل جھرم
داند و  ق مى ٢۴يا  ٢٣را در سال ) ١٠۵( دن شھر شاپوربالذرى گشوده ش) ١٠۴( .كند روايتى ھمان ھرمز ذكر مى

  : گويد مى

رئیس شھر طبق خوابى كه ديده بود، درخواست صلح و امان كرد و عثمان با او بر پرداخت مال و به عھده گرفتن 
اما مردم شھر نقض عھد كردند و ابوموسى اشعرى . ھا و كشته و اسیر نشدن مردم شھر مصالحه كرد امان آن

  ) ١٠٧( .داند بالذرى فتح شھرھاى جور، اصطخر را نیز با جنگ مى) ١٠۶( .ق آن را با جنگ گشود٢۶سال در 

  : گويد اما ابن اعثم كوفى پس از ذكر مفصل درگیرى مسلمانان با ايرانیان در اصطخر، در پايان چنین مى

مبنى بر پرداخت دويست ھزار درھم اى  ابو موسى يك ماه شھر اصطخر را محاصره كرد و باالخره آن را با مصالحه
  ) ١٠٨( .به صورت نقد و تعھد پرداخت جزيه ساالنه از سوى مردم شھر، گشود

ھاى ھر سه  با گزارش است ق نوشته شده۵١٠در اين میان گزارش ابن بلخى در فارسنامه كه قبل از سال 
  . ھاى فراوانى دارد تفاوت

  : گويد  او در باره شاپور خوره مى

  ) ١١٠( .پس به صلح بستدند... رفت) ١٠٩( بن ابى العاص در كور، شاپوره خوره پس عثمان

  : گويد نیز درباره شیراز مى) ١١١( .داند وى اين حادثه را در سال ھجدھم قمرى مى

شیراز ناحیتى بود ھمه حصارھا استوار و ھیچ شھرى نبود و جمله به صلح بستدند و با مردم آن  و در آن وقت
دھد و ھركى خواھد برود او را امان باشد،  ردند كى ھر كى آن جا مقام سازد، جزيه و خراج مىنواحى شرط ك

  ) ١١٢( .نكشند و نه به بندگى برند و اين در سال بیستم بود از ھجرت

  . بالذرى دارد اين روايت مشابھت فراوانى با روايت

  : گويد ابن بلخى درباره دارابجرد و توابع آن مى

ھمه با اين ) ١١٣( )بستگان(و جھرم و فستجان) فسا(بى العاص قصد كوره دارابجرد كرد و پسا پس عثمان بن ا
العاص را ونگذاشت كى جنگ  ابى كوره بود و اصل ھمه دارابجرد بود عاقل و زيرك، در حال استقبال كرد، عثمان بن

لمال كنند تا ايشان را امان دھد و ھر ا بیت و خالف رود و قرار داد كى از آن كوره، جمله دو ھزار ھزار درم، خدمت
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دھند و عثمان بن ابى العاص او را كرامت كرد و مال بستد براين جمله قرار داد و بازگشتند در  سال جزيه مى
  ) ١١۴( .سال بیست و سوم از ھجرت

  : گويد پردازد و مى سپس به ذكر شورش كوره شاپور مى

  ) ١١۵( .د و جزيه بر خويشتن گرفتندالمال كردن بیت صلح كردند و مالى ديگر خدمت

، سپس به بیان شورش » بین عبداهللا بن عامر و ماھك در اصطخر صلح پیوست«: گويد وى درباره اصطخر مى
ق  ٣٢پردازد و آن را در سال  ھا به دست عبداهللا بن عامر مى اصطخريان و كشته شدن چھل ھزار نفر از آن

  ) ١١۶( .داند مى

آيد كه درباره فتوح ايران غیر از سه منبع موجود، يعنى تاريخ طبرى، فتوح البلدان  ه دست مىاز اين گزارش چنین ب
است، و اين امكان را براى نويسندگان قرن پنجم  و فتوح ابن اعثم، منابع ديگرى وجود داشته كه به ما نرسیده

  . برد امى از منابع خود نمىجا ن ھا استناد نمايند، گرچه ابن بلخى در اين است كه به آن كرده فراھم مى

  كورجبل : سوم قسمت

گفتند و از باختر به  مى» مديا«شد كه يونانیان آن را  جبل با ايالت جبال به ناحیه كوھستانى پھناورى گفته مى
  . شد النھرين و از خاور به كوير بزرگ ايران محدود مى ھاى بین جلگه

زمان سلجوقیان، به غلط آن را عراق عجم نامیدند تا با عراق اين نام بعدھا متروك شد و در قرن ششم قمرى در 
  ) ١١٧( .النھرين بود، اشتباه نشود سفالى بین عرب كه مقصود قسمت

ھا  ياقوت محدوده اين ناحیه را بین اصفھان تا زنجان و قزوين و ھمدان و دينور و قرمیسین و رى و شھرھاى بین آن
جا به جمع  ر سال شانزده قمرى، يزدگرد به سمت كورجبل فرار كرد و در آنپس از فتح مدائن د) ١١٨( .است دانسته

  ) ١١٩( .آورى نیرو پرداخت

ھايى را با  مسلمانان پس از مدتى توقف در مدائن براى مقابله با نیروھاى او وارد اين منطقه شدند و سرزمین
  . پردازيم شده با صلح مىجا فقط به ذكر مناطق فتح  جنگ و مناطقى را با صلح گشودند كه در اين

  ) ١٢١( )قرمیسین(و قرمسین ) ١٢٠(حلوان ) ١

بالذرى فتح حلوان را با صلح دانسته و نام فرمانده سپاه مسلمانان در اين صلح را جرير بن عبداهللا بجلى ذكر 
ين ناحیه كند كه ھمراه با سه ھزار نفر از جنگجويان مسلمان پس از نبرد جلوال در سال شانزده قمرى به ا مى

  . بود اعزام شده

  : نگارد او در اين باره چنین مى

ھا بر خون و مالشان امان داد و  ھا نداشته باشد، به آن جرير، حلوان را با صلح گشود و متعھد شد كه كارى به آن
  . كه قصد فرار از حلوان را دارند، نداشته باشد پذيرفت كه كارى به كار آنان

  ) ١٢٢( .بن قیس را والى شھر نمود ر، والى حلوان بود و پس از آن عزرةمدتى جري: گويد گاه مى آن

  ) ١٢۴( .ھمانند فتح حلوان با صلح بود) قرمیسین(

كند كه سپاه اسالم در قصرشیرين كه در يك فرسخى حلوان  اما طبرى درباره حلوان از قول سیف چنین نقل مى
در اين بین دھقان حلوان كه زينبى نام داشت . درگیر شدندواقع شده بود، با ايرانیان به فرماندھى خسرو شنوم 

  ) ١٢۵( .كشته شد و خسرو شنوم فرار كرد و مسلمانان بر حلوان مسلط شدند

  ) ماه دينار، ماه بصره() ١٢۶(نھاوند ) ٢

ى، اند كه در سال نوزده قمر ھاى خود چنین آورده طبرى و بالذرى ھر دو در باره فتح نھاوند در يكى از گزارش
ھنگامى كه لشكريان مسلمان، شھر نھاوند را محاصره كردند پس از مدتى جنگ، نیروھاى ايرانیان رو به فرار 

موقع فرار شخصى امان طلبید و از مسلمانان خواست تا او را براى مصالحه و پرداخت جزيه نزد فرمانده . گذاشتتد
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دينار معرفى كرد و مسلمانان از ھمان ھنگام به نھاوند، وقتى مسلمانان نام او را پرسیدند، او خود را . خود ببرند
  ) ١٢٧( .ماه دينار گفتند

پردازد كه از سوى حذيفة بن يمان براى اھل ماه دينار صادر  اى مى گاه طبرى از قول سیف به ذكر امان نامه آن
  : متن اين امان نامه چنین است. شده است

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم

بن الیمان اھل ماه دينار اعطاھم االمان على انفسھم و اموالھم و اراضیھم اليغیرون عن  ھذا ما اعطى حذيفة
ملة و ال يحال بینھم و بین شرائعھم و لھم المنعة ما ادوا الجزية فى كل سنة الى من ولیھم من المسلمین على 

ق و قروا جنود المسلمین من كل حالم فى ماله و نفسه على قدر طاقته و ما ارشدوا ابن السبیل و اصلحوا الطر
شھد القعقاع بن عمرو و نعیم بن . مربھم فاوى الیھم يوما ولیلة و نصحوا فان غشوا و بدلوا فذمتنا منھم بريئة

  ) ١٢٨(. مقرن و سويد بن مقرن و كتب فى المحرم

  به نام خداوند بخشنده مھربان 

ھايشان امان  ھا را برجان و مال و زمین آن. است دادهبن يمان به اھل ماه دينار  اى است كه حذيفة اين امان نامه
كند كه در ھر سال براى ھر  ھا تا ھنگامى حمايت مى از آن. نمايد ھا درخواست تغییر ملت و دين نمى داده و از آن

ھا  ماندگان را راھنمايى كنند، جاده به مال و جانش به والى مسلمانان جزيه پرداخت نمايند، در راه فرد بالغ نسبت
ھا را ماوا دھند و  گذرند، يك شبانه روز پذيرايى نموده، آن ھا مى را اصالح نمايند، از لشكريان مسلمانى كه بر آن

  . اگر از در مكر در آمدند و مواد اين امان نامه را عمل نكردند ديگر در امان ما نیستند. خیر خواه مسلمانان باشند

باشند و اين امان نامه در محرم نوشته  مقرن مى عیم بن مقرن و سويدبنشاھدان اين امان نامه قعقاع بن عمرو، ن
  . شد

  . است اين عھدنامه به قرينه عھدنامه قبل كه ھمین مضمون را دارد، در سال نوزدھم قمرى نوشته شده

  ) ١٢٩( .آورد اما ابن اعثم در ضمن شرح نھاوند، ذكرى از معاھده به میان نمى

  و سیروان ) هماه كوف() ١٣٠( دينور) ٣

  : دھد درباره فتح دينور، بالذرى چنین گزارش مى

جا  روز در آن گشت، به دينور رسید و پنج ھنگامى كه ابو موسى اشعرى ھمراه جنگجويان بصره از نھاوند باز مى
خود و پس از آن اھل دينور، پرداخت جزيه و خراج را پذيرفته و براى . اقامت كرد كه تنھا يك روز آن به جنگ گذشت

  ) ١٣١( .ھا امان داد اموال و فرزندانشان طلب امان نمودند كه ابوموسى به آن

  : گويد مى) ١٣٢( اى مستقل است، وى درباره سیروان كه بنا به قول بعضى يكى از نواحى ما سبذان و يا خود ناحیه

  . ) ١٣٣( » ابوموسى با مردم سیروان مثل صلح دينور قرار داد بست«

  ) ١٣۴( مھرجانقذق) ۴

  : گويد بالذرى در باره اين شھر چنین مى

باشد، فرستاد و او با صلح  كه مركز مھرجا نقذق مى) ١٣۵( ابو موسى اشعرى، سائب بن اقرع را به سمت صیمره
نامه متعھد شد كه در مقابل پرداخت جزيه و خراج، جان و مال و زن و فرزند اھالى در امان  آن را گشود و در صلح

  ) ١٣۶( .باشد

  ) ١٣٧( ھمدان و دستبى) ۵

  : نويسد ق از قول سیف چنین مى ٢١طبرى در باره فتح اين دو شھر در ذيل حوادث سال 
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پس از فتح نھاوند، مسلمانان به فرماندھى قعقاع به تعقیب ايرانیان پرداختند و خسرو شنوم، فرمانده سپاه 
  . ن ناحیه را محاصره كردندايرانیان، ھمراه با سپاه خود وارد ھمدان شد و مسلمانان آ

خسرو شنوم كه چنین ديد از مسلمانان طلب امان كرد و متعھد شد كه دو ناحیه ھمدان و دستبى را ضمانت 
  . ) ١٣٨( نمايد و به مسلمانان قول داد كه از اين دو منطقه گزندى به مسلمانان نرسد

ھا، سخن  رداخت جزيه و تعھد حمايت از آنوى در گزارش ديگرى از شورش خسرو شنوم و صلح دوباره مبنى بر پ
  ) ١٣٩( .به میان آورده است

و در گزارش ديگر ) ١۴٠( ق ھمانند فتح نھاوند با جنگ دانسته است٢٣اما بالذرى در روايتى فتح ھمدان را در سال 
  : گويد مى

ن نمود، اما ھمدانیان وقاص از طرف عثمان والى كوفه شد، عالءبن وھب را فرماندار ھمدا ابى ھنگامى كه سعدبن
ھا منعقد  نقض عھد كرده و با عالء به جنگ پرداختند و پس از مدتى جنگ، دوباره تسلیم شدند و صلحى بین آن

ھاى خود را به ھمراه جزيه سرانه و صد ھزار درھم بپردازند و  شد كه طبق آن ھمدانیان متعھد شدند خراج زمین
  ) ١۴١( .ھا نداشته باشند ان و فرزندان آندر مقابل، مسلمانان كارى به اموال و زن

از گزارش . سازد گويد و كیفیت فتح اول آن را روشن نمى بر فرض صحت از فتح دوباره ھمدان سخن مى اين روايت
 .آورد جا سخنى از مصالحه به میان نمى داند و در آن آيد كه فتح ھمدان را با جنگ مى ابن اعثم كوفى چنین برمى

)١۴٢ (  

  ان اصفھ) ۶

ق، پس از مشورت عمر با ھرمزان مبنى بر مقدم انداختن حمله به  ٢١بنا به نوشته طبرى در ذيل حوادث سال 
فارس، آذربايجان يا اصفھان و اظھار نظر ھرمزان با اين جمالت كه اصفھان سر است و آذربايجان و فارس دو بال، 

افتد، عمر در صدد  قطع كنى، دوبال نیز از كار مى اگر بالى را قطع كنى، بال ديگر پا برجاست، اما اگر سر را
  ) ١۴٣( .تسخیر اصفھان برآمد و دو سپاه كوفى و بصرى را به آن سامان گسیل كرد

در اين میان سپاه كوفى به فرماندھى عبداهللا بن بديل بن ورقاء پیشدستى كرد و زودتر به اصفھان رسید و پس 
جا  فھان كه بعدھا به روستاى شیخ معروف شد، به جى رسید و در آناز درگیرى مختصر در يكى از روستاھاى اص

  ) ١۴۵( .اصفھان پیشنھاد صلح كرد) ١۴۴( )فادوسفان(پادوسبان 

اى را كه بین عبداهللا و پادوسبان منعقد شده از قرار زير نقل  نامه گاه طبرى در روايت ديگرى از قول سیف، صلح آن
  : كند مى

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم

كتاب من عبداهللا للفادوسفان و اھل اصبھان و حوالیھا انكم آمنون ما اديتم الجزية و علیكم من الجزية بقدر 
طاقتكم فى كل سنة تؤدونھا الى الذى يلى بالدكم عن كل حالم و داللة المسلم و اصالح طريقه و قراه يوما 

نصحكم و اداء ما علیكم و لكم االمان ما  ولیلة و حمالن الرجل الى مرحلة ال تسلطوا على مسلم و للمسلمین
فعلتم فاذا غیرتم شیئا او غیره مغیر منكم ولم تسلموه فال امان لكم و من سب مسلما بلغ منه فان ضربه قتلناه 

  ) ١۴٧( ;و عصمة بن عبداهللا) ١۴۶( ورقاء] بديل بن[و كتب و شھد عبداهللا بن قیس و عبداهللا بن 

   به نام خداوند بخشنده مھربان

نمايند،  تا زمانى كه جزيه پرداخت مى; اى است میان عبداهللا و پادوسبان و اھالى اصفھان و حومه آن اين معاھده
اند و بايد در ھر سال به اندازه توانايى خود، از طرف افراد بالغ به والى خود جزيه پرداخت نمايند،  در امان

پذيرايى ) غريب(اصالح نمايند، يك شبانه روز از افراد مسلمان ھا را راھنمايى كنند، جاده) ھا در راه(مسلمانان را 
  . اى اصفھان تامین نمايند و نبايد بر مسلمانان تسلط پیدا كنند ھا را تا رسیدن به فاصله يك مرحله نمايند، آن

ر امان دھند، د ھا وظايف خود را انجام مى ھا باشند و مادامى كه آن از طرف ديگر، مسلمانان بايد خیرخواه آن
  . مسلمانان باشند

اگر اھل اصفھان چیزى از مواد اين معاھده را عمل نكردند و يا كسى را كه عمل نكرده بود به مسلمانان تسلیم 
كسى كه مسلمانى را دشنام دھد تنبیه خواھد شد و اگر او را بزند، ما . ننمودند، ديگر در امان نیستند
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، عبداهللا بن )ابو موسى اشعرى(اھان اين معاھده عبداهللا بن قیس كاتبان و گو. مسلمانان او را خواھیم كشت
  . ورقاء و عصمة بن عبداهللا ھستند) بديل بن(

بالذرى در يكى از روايات خود فتح ) ١۴٨( .است ابو نعیم در كتاب ذكر اخبار اصفھان نیز متن اين عھدنامه را آورده
  ) ١۵٠( .است ق دانسته٢۴و اوايل  ٢٣ ر سالو در روايت ديگر اواخ) ١۴٩( ق ٢٣اصفھان را در سال 

  : گويد وى در گزارش اول خود مى

نامه مردم اصفھان موظف به پرداخت  عبداهللا بن بديل، جى را بعد از مختصر جنگى با صلح گشود و طبق صلح
گاه احنف  نآ. ھا به جز اسلحه، در امان مسلمانان قرار گرفت جزيه و خراج شدند و از طرف مقابل، جان و مال آن

جا را ھم با صلح ھمانند صلح جى گشود و ابن بديل تا زمان  يھوديه رفت و آن بن قیس از سوى عبداهللا به سمت
  . حكومت عثمان حاكم اصفھان بود

اشعرى و فتح جى را به عبداهللا بن بديل  بالذرى در گزارشى ديگر از قول بعضى، فتح يھوديه را به ابوموسى
ترين گزارش آن است كه عبداهللا، جى و اصفھان را گشود و  صحیح: گويد د در پايان مىدھد، اما خو نسبت مى

  ) ١۵١( .ابوموسى، قم و كاشان را

دھد و مقدار مال المصالحة را  اما ابن اعثم كوفى اساسا فتح اصفھان را با صلح، به ابوموسى اشعرى نسبت مى
آيد كه عبداهللا بن بديل بن  از گزارش او چنین برمى. ددان پرداخت صد ھزار درھم نقد و تعھد پرداخت جزيه مى

 .است كرده ورقاء كه مباشر فتح اصفھان بوده، از فرماندھان لشكر بصره و تحت فرمان ابوموسى اشعرى عمل مى
)١۵٢ (  

  رى ) ٧

با  ق، نعیم بن مقرن به سمت رى حركت كرد و قبل از رسیدن به رى، ٢٢بنابه نوشته طبرى در ذيل حوادث سال 
) سیاوخش بن مھران بن بھرام چوبین(كه با حاكم رى ) ١۵٣( )زينبدى(نام ابوالفرخان زيبنى  يكى از بزرگان به

مسلمانان با خیانت زينبى به اھل رى توانستند شھر را فتح نموده و با او قرار داد صلح . مخالف بود، برخورد كرد
  . منعقد نمايند

تعیین نمود، شھر قديمى را خراب كرد و به او دستور داد تا شھرى نو بسازد  نعیم، زينبى را به عنوان مرزبان رى
  : و با او قرار دادى از قرار زير منعقد كرد

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم

ھذا ما اعطى نعیم بن مقرن الزينبى بن قوله اعطاه االمان على اھل الرى و من كان معھم من غیرھم على 
سنة و على ان ينصحوا و يدلوا و ال يغلوا و ال يسلوا و على ان يقروا المسلمین يوما الجزاء طاقة كل حالم فى كل 

ولیلة و على ان يفخموا المسلم، فمن سب مسلما او استخف به نھك عقوبة و من ضربه قتل و من بدل منھم 
  ) ١۵۴( ;فلم يسلم برمته فقد غیر جماعتكم و كتب و شھد

  به نام خداوند بخشنده مھربان 

در . دھد ھا ھستند، امان مى قوله، اھل رى و مردم شھرھاى ديگر را كه با آن بن اين قرارداد نعیم به زينبىطبق 
باشند و نیز بايد خیر خواه مسلمانان  ھا متعھد به پرداخت جزيه به قدر توانايى ھر فرد بالغ در سال مى مقابل، آن

كنند، علیه آنان شمشیر نكشند، يك شبانه روز از به مسلمانان خیانت ن. ھا را راھنمايى نمايند بوده، آن
كسى كه مسلمانى را دشنام دھد يا او را خوار شمرد، مجازات . ھا را بزرگ دارند مسلمانان پذيرايى نمايند و آن

شود و كسى كه به اين قرارداد عمل نكند، اگر او را تسلیم ننمايند،  شود و اگر مسلمانى را بزند، كشته مى مى
  . شما را تغییر داده است نند كه او جماعتبايد بدا

به فرماندھى عروة ) ق ٢١در سال (اما بالذرى زمان درگیرى مسلمانان با اھل رى را دو ماه بعد از واقعه نھاوند 
وى بدون . داند كه از سوى عمار بن ياسر والى كوفه و به فرمان عمر به اين ماموريت اعزام شد بن زيد طايى مى

  : كند نت ابن زينبى، قرارداد مسلمانان با او را چنین ذكر مىاشاره به خیا

فصالحه ابن الزينبى بعد قتال على ان يكونوا ذمة يؤدون الجزية و الخراج و اعطاه عن اھل الرى و قومس خمسماة 
جھم و الف على ان اليقتل منھم احدا و اليسبیه و اال يھدم لھم بیت نارى و ان يكونوا اسوة اھل نھاوند فى خرا

  ) ١۵۵( ;قسما رازيا و قسما ھمذانیا: صالحه ايضا عن اھل دستبى الرازى و كانت دستبى قسمین
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ھا اھل ذمه محسوب شده و جزيه و خراج  ابن زينبى با عروة بعد از جنگى به صلح رسیدند، با اين قرار كه آن
ھا  يك از آن كه ھیچ د در مقابل آنپرداخت كن) درھم(پیردازند و زينبى از طرف مردم رى و قومس، پانصد ھزار 

ھا ويران نگردد، و بنا براين شد كه خراج خود را ھمانند اھل نھاوند  اى از آن كشته و برده نشوند و آتشكده
بخش رى و : و دستبى بر دو بخش بود. چنین از طرف اھل دستبى رى با عروه مصالحه كرد زينبى ھم. بپردازند

  . بخش ھمدان

ھا و بستن قراردادھاى  ھاى ديگر خود از نقض عھد مكرر اھل رى و سركوب شدن آن زارشبالذرى سپس در گ
  ) ١۵۶( .راند مكرر بدون تعیین مال المصالحه، سخن مى

ابن اعثم نیز نام فرمانده مسلمانان را عروة بن زيد اما نام فرمانده ايرانیان را فرخنداد بن يزدامھر دانسته و 
  : گويد مى

بین دو طرف و كشته شدن حدود ھفتصد نفر از ايرانیان، پادشاه رى طلب صلح كرد  جنگى سختپس از رخ دادن 
ھزار درھم ساالنه به عنوان جزيه از سوى پادشاه  اى با تعھد پرداخت دويست ھزار درھم نقد و سى نامه و صلح

  ) ١۵٧( .رى و در مقابل باقى ماندن او برحكومت، بین دو طرف منعقد گشت

  ) دنباوند(دماوند ) ٨

كسى را نزد نعیم ) لقب حاكمان دماوند(مصمغان : گويد ق مى ٢٢طبرى بالفاصله بعد از ذكر حوادث رى در سال 
ھا منعقد شود، با اين قرار كه مصمغان پولى پرداخت نمايد  بن مقرن فرستاد و از او خواست تا صلحى بین آن

  : شد ھا نوشته اى از قرار زير بین آن نامه باشد و صلحكه انتظار يارى و حمايت از مسلمانان داشته  بدون آن

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم

ھذا كتاب من نعیم بن مقرن لمردانشاه مصمغان دنباوند و اھل دنباوند و الخوار و الالرز و الشر انك آمن و من دخل 
ى كل سنة اليغار علیك معك على الكف ان تكف اھل ارضك و تتقى من ولى الفرج بماتى الف درھم وزن سبعة ف

 ;و ال يدخل علیك اال باذن ما اقمت على ذالك حتى تغیر و من غیر فال عھد له و ال لمن لم يسلمه و كتب و شھد
)١۵٨ (  

  به نام خداوند بخشنده مھربان 

و ) ١۶٠( زو الر) ١۵٩( اى است از سوى نعیم بن مقرن كه براى مردانشاه مصمغان دماوند و اھل دماوند و خوار اين نامه
تو و كسانى كه ھمراه تو از جنگ باز ايستند، در امان ھستید، و بايد اھل سرزمین . است نوشته شده) ١۶١( شر،

) ١۶٣( بپرھیزى و در مقابل اين امان نامه بايد دويست ھزار درھم) ١۶٢( خود را از جنگ باز دارى و از جنگ با والى فرج

كس بدون  به شما حمله ننمايد و ھیچ) از مسلمانان(كس  كه ھیچ شويم در ھر سال بپردازى و ما متعھد مى
و كسى كه به . اجازه تو به شھرت داخل نشود، البته تا زمانى كه به اين عھد نامه عمل كرده و پايدارى كنید

  . اند، تعھدى ندارند مواد آن عمل نكند، مسلمانان در مقابل او و كسانى كه او را تسلیم نكرده

  ) ١۶۴( قومس) ٩

راند و زمان آن را پس  ق از حمله سويدبن مقرن از سوى عمربه قومس سخن مى ٢٢طبرى در ذيل حوادث سال 
پس از مدتى : گويد دھد و مى نیز از تسلیم شدن بدون جنگ قومس گزارش مى. كند از فتح رى ذكر مى

اى از  نامه ھا صلح به كرده و بین آنھاى اطراف فرار كرده بودند، با سويد مكات قومسیانى كه به طبرستان و بیابان
  : قرار زير منعقد گشت

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم

ھذا ما اعطى سويد بن مقرن اھل قومس و من حشوا من االمان على انفسھم و مللھم و اموالھم على ان يؤدوا 
یھم نزل من نزل من الجزية عن يد عن كل حالم بقدر طاقته و على ان ينصحوا و اليغشوا و على ان يدلوا و عل

  ) ١۶۵( ;المسلمین يوما و لیلة من اوسط طعامھم و ان بدلوا و استخفوا بعھدھم فالذمة منھم بريئة و كتب و شھد

  نام خداوند بخشنده مھربان  به

ھا را برجان و دين و مال  اى است كه سويد بن مقرن براى اھل قومس و اطراف آن صادر كرده و آن اين امان نامه
اده است، به شرطى كه آنان از طرف ھر شخص بالغ صاحب كار به اندازه توانايى او جزيه پرداخت نمايند، و امان د
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ھا وارد  ھا را راھنمايى نمايند و از مسلمانانى كه بر آن ھا خیانت نكنند و آن خیرخواه مسلمانان باشند و به آن
ى نمايند، و اگر به اين عھد نامه عمل نكردند، شوند به مدت يك شبانه روز با غذاھاى معمولى خود پذيراي مى

  . شود ھا برداشته مى امان از آن

بن زيد  نامه رى و قومس را يكى دانسته و دو طرف قرارداد را عروة بالذرى در گزارش خود، صلح كه گذشت اما چنان
از سوى ايرانیان، امورى  كند و طبق آن، مسلمانان در مقابل پرداخت پانصد ھزار درھم طايى و ابن زينبى ذكر مى

  ) ١۶۶( .گردند را متعھد مى

  ) آذربیجان(آذربايجان ) ١٠

كند و آن را از قول  ق به اختالف نظرھا در مورد سال فتح آذربايجان اشاره مى٢٢طبرى در آغاز حوادث سال 
  ) ١۶٧( .داند ق و از قول سیف بن عمر سال ھیجده قمرى مى ٢٢ابومعشر سال 

فرقد  بن وى فرمانده مسلمانان را عتبة. نمايد عھدنامه آذربايجان، سال ھیجده قمرى را ذكر مى گاه در پايان آن
عتبه پس از مدتى جنگ با سپاه ايران . داند كه مستقیما از سوى عمر به سمت آذربايجان گسیل شده بود مى

ا اسفنديار بن فرخزاد كه قبال در بھرام و فرار او، ب در آذربايجان به فرماندھى بھرام بن فرخزاد و بعد از شكست
  : ھا منعقد شد دست مسلمانان اسیر شده بود، به مصالحه نشست و قرار دادى از قرار زير بین آن

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم

ھذا ما اعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب امیرالمؤمنین اھل آذربیجان سھلھا و جبلھا و حواشیھا و 
ا كلھم االمان على انفسھم و اموالھم و مللھم و شرائعھم على ان يؤدوا الجزية على قدر شفارھا و اھل مللھ

طاقتھم لیس على صبى و ال امراة و ال زمن لیس فى يديه شئ من الدنیا وال متعبد متخل لیس فى يديه من 
و داللته و من  ء لھم ذلك و لمن سكن معھم و علیھم قرى المسلم من جنود المسلمین يوما ولیلة الدنیا شى

حشر منھم فى سنة ومنع عنه جزاء تلك السنة و من اقام فله مثل ما لمن اقام من ذلك و من خرج فله االمان 
حتى يلجا الى حرزه و كتب جندب و شھد بكیر بن عبداهللا اللیثى و سماك بن خرشة االنصارى و كتب فى سنة 

  ) ١۶٨( ;ثمان عشرة

  نامه خداوند بخشنده مھربان  به

اى است كه عتبة بن فرقد عامل امیرمؤمنان عمربن خطاب براى اھل آذربايجان و نواحى اطراف آن  ين امان نامها
اند به شرطى كه به اندازه توانايى خود جزيه  ھمگى آنان برجان و مال و دين و آيین خود در امان. است صادر كرده

ه توانايى مالى ندارند و نیز عابدانى كه تھیدست اين جزيه بر اطفال، زنان، زمین گیرانى ك. پرداخت نمايند
  . ساكن ھستند، واجب نیست) ھا در عبادتگاه(باشند و نیز كسانى كه با آن عابدان  مى

روز پذيرايى نمايند و ھر كس از آنان در سال در لشكر به  و اھالى بايد از لشكريان مسلمانان به اندازه يك شبانه
ه آن سال معاف است و كسى كه در شھر بماند بايد مانند مقیمان آن شھر جزيه كار گرفته شود از پرداخت جزي

  . گاھش درامان است بدھد و ھر كس از شھر خارج شود تا رسیدن به پناه

اين امان نامه در . اند اين امان نامه را جندب نوشت و بكیر بن عبداهللا لیثى، سماك بن خرشه انصارى برآن گواه
  . سال ھیجدھم نوشته شد

در يك گزارش، مغیرة بن شعبه والى . دھد ھاى گوناگونى درباره كیفیت فتح آذربايجان ارائه مى اما بالذرى گزارش
نمايد و او را به آن سامان گسیل  ، از طرف خلیفه، حذيفة بن يمان را والى آذربايجان مى) ١۶٩( كوفه در زمان عمر

شود و پس از مدتى جنگ به  جا درگیر مى بوده با مرزبان آن حذيفه در شھر اردبیل كه مركز آذربايجان. كند مى
  : آورد رسند كه متن آن را چنین مى مصالحه مى

على ان ال يقتل ) ١٧٠( ثم ان المرزبان صلح حذيفة عن جمیع اھل آذربیجان على ثمانماة الف درھم و زن ثمانیة
بالسجان و سبالن و ساترودان و ال يمنع اھل الشیز منھم احدا و اليسبیه و ال يھدم بیت نار و ال يعرض لالكراد ال

  ) ١٧١( ;خاصة من الزفن فى اعیادھم و اظھار ما كانوا يظھرونه

صدھزار درھم مصالحه نمود، و در  مرزبان آذربايجان از طرف ھمه اھالى آذربايجان با حذيفه بر پرداخت ھشت
ھايشان را  ھا را برده ننمايند، آتشكده نرسانند، آن يك از اھالى را به قتل مقابل مسلمانان متعھد شدند كه ھیچ

 نشوند، و فقط مردم شیز) ١٧۴( و ساترودان) ١٧٣( ، سبالن) ١٧٢( ويران نسازند و متعرض كردھاى ساكن در بالسجان

  . توانند آزادانه در اعیاد خود رقص و پايكوبى كرده و طبق رسوم سابق خود عمل نمايند مى) ١٧۵(
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عتبه ھنگامى كه . بن فرقد سلمى را جانشین اوساخت عمر حذيفة را عزل كرده و عتبة: گويد بالذرى سپس مى
جز بعضى از نواحى اطراف آن كه نقض عھد  وارد اردبیل شد، مشاھده كرد كه اھل شھر برپیمان خود پايبندند، به

  ) ١٧۶( .ھا را با جنگ به تسلیم واداشت اند و آن نموده

  : گويد ز قول واقدى مىبالذرى در گزارش ديگرى ا

ق، آذربايجان را با جنگ گشود و بر آن خراج وضع كرد كه ابومخنف اين جنگ را در  ٢٢مغیره بن شعبه در سال 
ھا را سركوب و  بن قیس كندى آن داند اما مردم آذربايجان پس از چندى شورش كردند، و اشعث ق مى ٢٠سال 

  ) ١٧٧( .آن مصالحه تا اكنون باقى است ھا مصالحه نمود كه طبق قرارداد مغیره با آن

وى در دو گزارش متفاوت، مقدار مال المصالحه را در صلح حذيفه با اھل آذربايجان كه پس از جنگ نھاوند بود، 
نمايد و در روايت ديگرى از شورش اھل آذربايجان در زمان عثمان  ذكر مى) ١٧٩( و سیصدھزاردرھم) ١٧٨( صدھزار

: گويد داند و مى ق مى ٢۵در سال ) حاكم كوفه(سركوبگر اين شورش را ولید بن عقبه  سخن به میان آورده و
  ) ١٨٠( .ھا پیمان بست عقبه پس از سركوب شورش برھمان صلح حذيفه با آن

بن قیس كه از طرف ولید حاكم  باالخره در گزارش پايانى، به ذكر شورش اھل آذربايجان در زمان حكومت اشعث
در اين : كند ھا را طبق صلح حذيفه و عتبه ياد آورشده و اضافه مى پردازد و دوباره قرار داد آن ىبود، م جا شده آن

ھنگام، اشعث مردمانى از قبايل عرب را كه از ديوان عطا مستمرى داشتند در اين سامان سكونت داد و مردم 
علیه السالم بیشتر مردم آن  رت علىحض آذربايجان را به اسالم فراخواند و كار به جايى رسید كه در زمان خالفت

  ) ١٨١( .خواندند سامان مسلمان شده و قرآن مى

ق شورش آذربايجانیان و جنگ دوباره مسلمانان با آنان را در زمان ولید بن عقبه ٢۴طبرى نیز در ذيل حوادث سال 
ق ٢٢ذيفه در سال المصالحه را سیصدھزار درھم يعنى ھمان مقدارى كه در زمان ح كند و مقدار مال ذكر مى

  ) ١٨٢( .داند متعھد شدند، مى

  ) ١٨٣( )موغان(موقان ) ١١

سراقة بن عمرو كه از سوى عمر مامور فتح ارمنستان شده بود، : نويسد ق مى ٢٢طبرى در ذيل حوادث سال 
سامان به پس از فتح آن سامان، بكیر بن عبداهللا را به سمت موقان فرستاد و بكیر پس از جنگى كوتاه با مردم آن 

  : شد اى از قرار زير نوشته نامه صلح رسید و صلح

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم

ھذا ما اعطى بكیر بن عبداهللا اھل موقان من جبال القبج االمان على اموالھم و انفسھم و ملتھم و شرائعھم 
لھم االمان ما اقروا ونصحوا و على الجزاء دينار على كل حالم اوقیمته و النصح و داللة المسلم و نزله يوما ولیلة ف

علینا الوفاء و اهللا المستعان فان تركوا ذلك و استبان منھم غش فال امان لھم اال ان يسلموا الغششة برمتھم و اال 
  ) ١٨۴(; فھم متمالئون، شھد الشماخ بن ضرار و الرسارس بن جنادب و حملة بن جوية و كتب سنة احدى و عشرين

  ھربان به نام خداوند بخشنده م

ھا را بر جان و مال و  ھاى قبج صادر كرده و آن اى است كه بكیربن عبداهللا براى اھل موقان از كوه اين امان نامه
است، به شرطى كه از طرف ھر فرد بالغ يك دينار يا معادل قیمت آن پرداخت نمايند و  آيین و دين امان داده

اھنمايى نمايند و ھرگاه مسلمانان بر آنان فرود آمدند، يك شبانه ر) ھا در راه(ھا را  خیرخواه مسلمانان بوده و آن
باشند، و ما نیز به پیمان خود وفا  ھا پذيرايى نمايند و مادامى كه به مواد اين قرارداد پايبندند در امان مى روز از آن

ى ظاھر شد، ديگر در امان ھا خیانت اما اگر عمل به اين مواد را ترك كرده و از آن. كنیم و خداوند كمك كار است مى
  . آيند ھا نیز يارى كنندگان آنان به حساب مى كه ھمه خیانت كاران را تسلیم نمايند واال آن نیستند، مگر آن

نوشته  ٢١باشند كه در سال  گواھان اين پیمان شماخ بن ضرار، رسارس بن جنادب و حملة بن جوية مى
  . است شده

حذيفه در زمان عمر با اھل موقان و گیالن جنگ : نويسد جمله اكتفا كرده و مىجا تنھا به يك  اما بالذرى در اين
  ) ١٨۵( .خراج به صلح رسید ھا بر پرداخت كرد و پس از پیروزى با آن

  ) ١٨۶( ابھر) ١٢
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براد بن عازب را به سمت قزوين ) ق٢۴-٢٢(خود بر كوفه  مغیرة بن شعبه در زمان حكومت: نويسد بالذرى مى
او در سر راه خود به ابھر برخورد كرد و پس از محاصره قلعه شھر و مدتى جنگ، سرانجام ابھريان . گسیل داشت

  ) ١٨٨( .مصالحه نمودند) ١٨٧( اى كه حذيفه با اھل نھاوند منعقد كرده بود، نامه تسلیم شده و با براء طبق صلح

  ) ١٨٩( .كند ياقوت نیز با مقدارى تفاوت به اين ماجرا اشاره مى

  زوين ق) ١٣

  : گويد بالذرى در ادامه گزارش قبلى خود مى

كه قول  براء بن عازب پس از فتح ابھر راھى قزوين شد و قزوينیان از مردم ديلم كمك خواستند، اما ديلمیان با آن
. كردند مشاركت در جنگ داده بودند، ھنگام شروع جنگ بر باالى كوه ايستاده و تنھا صحنه نبرد را نظاره مى

ھا عرضه  نامه خود با ابھريان را بر آن ن كه چنین ديدند، از مسلمانان درخواست صلح كردند و براء مواد صلحقزوينیا
كند كه طبق آن  سپس به روايت ديگرى اشاره مى. ھا پرداخت جزيه را نپذيرفته و مسلمان شدند كرد، ولى آن

اى كه  یب كه مسلمان شده و با ھر قبیلهقزوينیان مانند اساوره بصره با مسلمانان پیمان بستند، بدين ترت
پس از آن در كوفه ساكن شده و با زھرة بن حوية پیمان بستند و به حمراء ديلم مشھور . بخواھند پیمان ببندند

  . شدند

ھا  كه اھل قزوين مسلمان شده و در سرزمین خود ماندند و زمین آن آورد و آن اين سپس گزارش سومى را مى
  ) ١٩٠(. عشريه به حساب آمد

كه ماموريت نھايى براء را تسخیر رى  از جمله آن. نمايد ھا با اندكى تفاوت اشاره مى ياقوت نیز به اين گزارش
  ) ١٩١( .داند ق مى ٢۴دانسته و فتح قزوين را در سال 

  ) ١٩٣( و صامغان) ١٩٢( شھر زور) ١۴

گويد عتبه بعد از مدتى  دھد و مى ر نسبت مىبالذرى در يك روايت، فتح شھر زور را به عتبة بن فرقد در زمان عم
عتبه با اھل صامغان به : گويد ھا مانند صلح حلوان معاھده بست و در روايت ديگر درباره صامغان مى جنگ با آن

ھا را به  يك از اھالى را نكشند، آن شرط پرداخت جزيه و خراج معاھده بست و مسلمانان متعھد شدند كه ھیچ
  ) ١٩۴( .ھا را از بین نبرند ھاى آن نیت جادهبردگى نگیرند و ام

  كور خراسان : قسمت چھارم

خراسان در زبان قديم فارسى، به معناى خاور زمین است و در آغاز فتوحات، برتمام اياالت اسالمى اطالق 
ر را در شمال ھاى ھند واقع بودند، به اين ترتیب تمام مناطق ماوراءالنھ خاور و كويرلوت تا كوه گرديد كه در مت مى

حدود خارجى خراسان در آسیاى وسطى، . گرديد خاورى، به استثناى سیستان و قھستان در جنوب، شامل مى
  ) ١٩۵( .بیابان چین و پامیر، و از سمت ھند، جبال ھندوكش بود

ان نويس اما بعضى از جغرافى) ١٩۶( .برد ، از جرجان نیز نام مى» كورخراسان«يعقوبى ھنگام شمارش شھرھاى 
شد ولى در حقیقت ايالتى  معاصر معتقدند كه در زمان قديم اين ايالت ھر چند از توابع خراسان شمرده مى

  . كنیم جا بررسى مى با اين وصف، ما به علت تابعیت، ايالت جرجان را در اين) ١٩٧( .مستقل بود

ى كه طبرى آورده، به اين نكته تصريح ا نامه اما در سند صلح) ١٩٨(دانسته است، »  كورجبل«يعقوبى طبرستان را از 
به بررسى  به ھمین علت دراين قسمت) ١٩٩( .شود است كه اين ايالت زير نظر اسپھبد خراسان اداره مى شده

  . پردازيم طبرستان نیز مى

گرديد و ھر  شد، تقسیم مى در دوره اسالمى خراسان به چھار بخش مھم كه از آن به ارباع خراسان تعبیر مى
ھاى مختلف كرسى آن ربع يا كرسى تمام ايالت واقع  به نام يكى از چھار شھر بزرگى كه در زمانربعى 

  ) ٢٠٠( .نیشابور، مرو، ھرات و بلخ: اين چھار شھر عبارت بودند از. شد شدند، خوانده مى مى

از شھرھاى  آمد، بلكه آن را به ھمراه سمرقند در اين تقسیم بندى سرزمین بخارا جزء خراسان به حساب نمى
) ٢٠٢( است اما با اين وجود، يعقوبى آن را جزء شھرھاى خراسان محسوب كرده) ٢٠١( .شمردند مھم ناحیه سغد مى

  . آوريم و ما نیز آن را در اين بخش مى
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العبور بودن بعضى از مناطق آن مانند  فتوحات مسلمانان در خراسان به عللى ھمچون كوھستانى و صعب
  . ھاى اعراب، ديرتر به سامان رسید بودن از سرزمین جرجان، و نیز دورتر

توان تاخر ورود يزدگردسوم به اين ناحیه را از علل ديگر اين امر برشمرد، زيرا مسلمانان در آغاز،  چنین مى ھم
  . بسیارى از مناطق ايران را در تعقیب و گريزى كه با يزدگرد داشتند فتح نمودند

رويم و در آغاز  ھاى مسلمانان با ايرانیان در شھرھاى مختلف خراسان مى دهحال با اين مقدمه به سراغ معاھ
  . پردازيم جرجان و طبرستان را ذكر كرده، سپس به ارباع چھارگانه خراسان مى

  جرجان ) ١

داند و سپس از  قمرى مى كند، تاريخ فتح آن را سال ھیجده اى كه براى جرجان نقل مى نامه طبرى در ذيل صلح
با وجود اين، ماجراى آن را در . داند قمرى مى كند كه فتح آن را در سال سى نى نظر ديگرى را نقل مىقول مدائ

  : كند آورد و گزارش آن را چنین ذكر مى ق مى ٢٢ذيل حوادث سال 

نام داشت پس از مكاتبه با سويد ) ٢٠٣( ھنگامى كه سويدبن مقرن در بسطام بود، پادشاه جرجان كه رزبان صول
  : ھا از قرار زير منعقد شد اى بین آن بر پرداخت جزيه به توافق رسید و معاھدهبا او 

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم

ھذا كتاب من سويد بن مقرن لرزبان صول بن رزبان و اھل دھستان و سائر اھل جرجان ان لكم الذمة و علینا 
حالم و من استعنا به منكم فله جزاء المنعة على ان علیكم من الجزاء فى كل سنة على قدر طاقتكم على كل 

و شرائعھم و ال يغیر شئ من ) ٢٠۴( » مللھم«فى معونته عوضا من جزائه و لھم االمان على انفسھم و اموالھم و 
و ال غل و من ) ٢٠۶( السبیل و نصحوا و قروا المسلمین و لم يبد منھم سل) ٢٠۵( ذلك ھو الیھم ما ادوا و ارشدوا البن

مثل ما لھم و من خرج فھو آمن حتى يبلغ مامنه و على ان من سب مسلما بلغ جھده و من ضربه  اقام فیھم فله
حل دمه شھد سواد بن قطبه و ھندبن عمرو و سماك بن مخرمة و عتیبة بن النھاس و كتب فى سنة ثمان 

  ) ٢٠٧( .عشرة

  به نام خداوند بخشنده مھربان 

  . است رزبان صول بن رزبان و اھالى دھستان و جرجان صادر كرده اى است كه سويد بن مقرن براى اين امان نامه

كنیم و پرداخت جزيه به اندازه توانايى ھر فرد بالغ در  شما بايد جزيه بپردازيد و در مقابل، ما از شما حمايت مى
  . نمايیم اگر ما از كسان شمايارى خواستیم، ھمان كمك را به عنوان جزيه او حساب مى. باشد سال مى

از (اند كه جزيه پرداخت نمايند، در راه ماندگان  اھل دھستان و جرجان تا زمانى بر جان و مال و دين خود در امان
ھا جنگ و خیانتى  را راھنمايى كنند، خیرخواه مسلمانان باشند، از مسلمانان پذيرايى نمايند و از آن) مسلمانان

  . ظاھر نشود

جا  آيد و كسى كه از آن جا به حساب مى اكن شود، ھمانند اھالى آندر اين دو ناحیه س) پس از اين(كسى كه 
  . خارج شود، تا زمانى كه به پناھگاه خود نرسیده در امان است

  . شود و اگر او را بزند، كشته خواھد شد كسى كه مسلمانى را دشنام دھد، تنبیه مى

ھند بن عمر، سماك بن مخرمة و عتیبة  نوشته شده سواد بن قطبه،) قمرى(براين عھد نامه كه در سال ھیجده 
  . باشند بن نھاس گواه مى

كند كه گويا تنھا به كتاب طبرى  اى ذكر مى به گونه) ٢٠٨( تاريخ جرجان نیز اين عھدنامه را با اندكى تفاوت
  . دسترسى داشته است

قمرى از صلح ديگرى ام  رسد اين صلح چندان پايدار نماند، چون طبرى در ذيل حوادث سال سى اما به نظر مى
سعید بن عاص با ) و در زمان حكومت عثمان(ام  در سال سى: گويد سخن به میان آورده و در نقل ماجراى آن مى

علیھما السالم، عبداهللا بن عباس، عبداهللا بن عمر، عبداهللا  امام حسن و امام حسین: تنى چند از صحابه ھمانند
بن يمان، به ھمراه سپاھى از كوفه به قصد خراسان به راه افتاد و در  عاص و حذيفة بن زبیر، عبداهللا بن عمروبن

  ) ٢٠٩( .ھا بر پرداخت دويست ھزار درھم مصالحه كرد میان راه با جرجانیان برخورد كرده و با آن
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  : گويد گاه در روايتى ديگر مى آن

اين طبق مصالحه : گفتند پرداختند و مى ھا گاھى صدھزار درھم مى سعید با اھل جرجان مصالحه كرد و آن
پرداختند و از كفر و طغیان سر  پرداختند و گاھى ھیچ نمى ماست و گاھى دويست و گاھى سیصدھزار درھم مى

ھا قرار داد  ھا را مطیع نمود و پس از مدتى جنگ، طبق مصالحه سعید با آن كه يزيد بن مھلب آن آوردند تا آن در مى
  ) ٢١٠( .بست

ارش اول خود به ماجراى صلح سعید پرداخته و مقدار آن را بین دويست و سیصدھزار درھم بالذرى در گز ھم چنین
سپس در گزارش ديگر خود، سخن از برخورد يزيد بن مھلب و جرجانیان به میان آورده و ) ٢١١( .كند بغلى ذكر مى

كى آن را نقض كرده و از در نامه سعید با او مصالحه كردند، اما پس از اند جرجانیان در آغاز طبق صلح: گويد مى
نیرنگ در آمدند در اين ھنگام يزيد، جھم بن زحر جعفى را به سمت آنان گسیل كرد و او جرجان را به جنگ فتح 

  ) ٢١٢( .نمود

پردازد كه خالصه آن چنین  ق با تفصیل بیشترى به ماجراى يزيد بن جرجان مى٩٨٠اما طبرى در ذيل حوادث سال 
  : است

ھا مصالحه نمايد  حتى حاضر شد با پرداخت مال با آن با جرجانیان در موقعیت دشوارى قرار گرفت يزيد در مواجھه
  . ھا روابط نیكو داشت، استمداد كرد و در اين راه از شخصى به نام حیان كه با آن

با پرداخت  اما حیان ھنگامى كه به نزد اسپھبد جرجان رفت، او را از سپاه يزيد ترسانید و او را وادار نمود تا
كه ھر يك بر نس ) ٢١۴( يا قیمت آن را نقره و نیز چھارصد مرد) ٢١٣( ھفتصد يا پانصد ھزار درھم و چھار صد بار زعفران

باز : گويد سپس مى) ٢١۶( .ھاى خز باشد، با يزيد مصالحه نمايد و طیلسان در بركرده و و طاقه) دار لباس كاله(
ر شد با كشتن چھل ھزار نفر، آن سامان را بگشايد و جھم بن زحر جعفى جزجانیان نقض عھد كردند و يزيد مجبو

  ) ٢١٧( .جا تعیین نمايد را به عنوان والى آن

كند و در پايان به  عاص با مال المصالحه دويست ھزار درھم اشاره مى ابن اعثم نیز در آغاز به صلح سعیدبن
انگشترى طال يا نقره و تحويل ) ٢١٨( چه طبرى نقل كرده، نپردازد و تعھدات اسپھبد را عالوه بر آ ماجراى حیان مى

دادن پانصد نفر از تركانى كه گروھى از مسلمانان پناھنده را كشته بودند و نیز آزادى سیصد نفر از اسیران 
 .گرى او پرداخت اصبھبذ سیصدھزار درھم به حیان به جھت میانجى: گويد نمايد و در ادامه مى مسلمان ذكر مى

)٢١٩(   

  ) ٢٢٠( .آورد ابن اعثم در گزارش بعدى خود سخن از جنگ دوباره يزيد با اھل جرجان و قتل عام آنان به میان مى

  طبرستان ) ٢

آورد و  اى را كه بین نعیم بن مقرن و اصبھبذ طبرستان منعقد شده مى ق، عھدنامه ٢٢طبرى در ذيل حوادث سال 
  . كند رى ذكر مىدر پايان، تاريخ انعقاد آن را سال ھیجده قم

  : گويد او مى

  : ھا از قرار زير منعقد شد اى بین آن اسپھبد از سويد درخواست صلح كرد و معاھده

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم

انك ) ٢٢٢( و جیل جیالن من اھل العدو) ٢٢١( ھذا كتاب من سويد بن مقرن للفرخان اصبھبذ خراسان على طبرستان
تكف لصوتك و اھل حواشى ارضك و ال تووى لنا بغیة و تتقى من ولى فرج ارضك  آمن بامان اهللا عزوجل على ان

بخمسماة الف درھم من دراھم ارضك فاذا فعلت ذلك فلیس الحد منا ان يغیر علیك و اليتطرق ارضك و اليدخل 
عدو و التغلون فان علیك اال باذنك سبیلنا علیكم باالذن آمنة و كذلك سبیلكم و التوون لنا بغیة و التسلون لنا الى 

فعلتم فال عھد بیننا و بینكم شھد سواد بن قطبة التمیمى و ھند بن عمرو المرادى و سماك بن مخرمة االسدى 
  ) ٢٢٣( ;و سماك بن عبید العبسى و عتیبة بن النھاس البكرى و كتب سنة ثمان عشرة

  به نام خداوند بخشنده مھربان 

; براى دشمن ما فرخان سپھساالر خراسانى بر ناحیه طبرستان و گیالن اى است از سويد بن مقرن اين امان نامه
اذيت رساندن به (تو در امان خداوند عزوجل ھستى، به اين شرط كه دزدان و نیز مردم نواحى اطراف را از 



 

٢۴ 
 

كه  به كسى باز دارى و در صدد توطئه علیه ما برنیايى و پانصدھزار درھم از دراھم رايج در سرزمینت) مسلمانان
تواند بر تو حمله نمايد و سرزمینت را  يك از ما نمى اگر چنین كردى، ھیچ. شود، بپردازى متولى ناحیه تو مى

  . كس بدون اجازه تو به سرزمینت وارد نخواھد شد اشغال كند و ھیچ

شید و به با ھاى شما براى ما داراى امنیت است و شما در صدد توطئه علیه ما نمى ھاى ما براى شما جاده جاده
گواھان . كنید و اگر خیانت نموديد، ديگر بین ما و شما عھدى نیست پیونديد و به ما خیانت نمى دشمنان ما نمى

اين نامه، سواد بن قطبه تمیمى، ھند بن عمرو مرادى، سماك بن مخرمه اسدى، سماك بن عبید عبسى و 
  . باشند كه در سال ھجدھم نوشته شد عتیبة بن نھاس بكرى مى

ھاى فراوان مسلمانان به فرماندھى يزيد بن مھلب و اھل  كه طبرى خود از درگیرى ا اين صلح برقرار نماند، چنانام
ھا و مناطقى از اين سرزمین را با جنگ  دھد و ماجراى گشوده شدن قلعه ق خبر مى ٩٨طبرستان در سال 

  ) ٢٢۴( .كند گزارش مى

عثمان، از درگیرى مداوم اھل طبرستان با مسلمانان و احیانا ھاى سعید بن عاص در زمان  بالذرى در ذيل جنگ
  . آورد خراج، سخن به میان مى پرداخت

دھد كه در آن ھنگام محمد  چنین از انعقاد قرارداد صلح در زمان حكومت عبیداهللا بن زياد بر كوفه گزارش مى او ھم
طبريان از در نیرنگ در آمده و وقتى محمد وارد : گويد و در ادامه مى. بن اشعث را مامور فتح طبرستان نموده بود

  . شھر شد، او را محاصره كرده و فرزندش ابوبكر را كشتند، اما او موفق به فرار شد

بالذرى در پايان از صلح مسلمانان با اھل دھستان از نواحى طبرستان، در زمان حمله يزيد بن مھلب سخن به 
  ) ٢٢۵( .آورد میان مى

دھد و مال المصالحة را ھزار برده و ھفتاد  لح میان اھل دھستان و يزيد بن مھلب گزارش مىابن اعثم نیز از ص
  ) ٢٢٧( .نمايد نامه ذكر مى ھزار درھم ذكر نیز از جمله مواد صلح

ھاى طبريان با مسلمانان از زمان  ابن اسفنديار در تاريخ طبرستان به تفصیل وارد ماجراى فتح اين ناحیه و درگیرى
  ) ٢٢٨( .نمايد ھاى كتب فوق استفاده مى شود و به تناسب، از گزارش ن ھبیره در زمان معاويه به بعد مىمصقلة ب

  ارباع خراسان ) ٣

  ربع نیشابور  - الف 

به نوشته بعضى در زمان شاپور اول بنا شد و ) ٢٢٩( شود، نیشابور كه گاھى از آن با عنوان ابرشھر نیز ياد مى
  ) ٢٣٠( .مرى به تجديد بناى آن ھمت گماشتشاپور دوم در قرن چھارم ق

از آن میان، در ھنگام فتوحات مناطقى ھمچون ابرشھر، . است اين واليت داراى روستاھا و شھرھاى مھمى بوده
  . است بیھق، طوس، ابیورد، سرخس و نسا با صلح گشوده شده

  ) ٢٣١( ابرشھر - الف  -١

  . ه منطبق بر شھر نیشابور كنونى استترين شھر نیشابور و مركز آن بوده ك ابرشھر مھم

  : گويد ھاى خود مى طبرى در يكى از گزارش

ق و در زمان حكومت عثمان به نزديك اين شھر رسید و نصف آن را با جنگ گشود، در  ٣١عبداهللا بن عامر در سال 
نارى مصالحه كرده و بود كه ابن عامر براى رسیدن به مرو ناگزير با ك) ٢٣٢( كه نیمه ديگر در دست كنارى حالى

  ) ٢٣٣( .فرزندش اباصلت و فرزندبرادرش سلیم را به عنوان گروگان نزد فرزند كنارى گذاشت

  : گويد وى در گزارش ديگر مى

) يا طمھیج(ھاى بابونج و طھمیج  كسرى به نام ھا به او دو دختر از آل ابن عامر با اھل ابرشھر مصالحه كرد و آن
  ) ٢٣۴( .بخشیدند
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  : گويد او مى. دھد رى گزارش متفاوتى از طبرى ارائه مىاما بالذ

در آن ھنگام شھر به چھار . ماه در محاصره گرفت عبداهللا بن عامر به شھر ابرشھر مركز نیشابور رسید و آن را يك
ھا پنھانى با  رئیس يكى از آن قسمت. شد و ھر قسمت رئیس مخصوص به خود داشت قسمت تقسیم مى

ھنگامى كه مسلمانان . ھا شھر را به او واگذار نمايند ھا را وارد شھر نمايد و آن بست كه آن مسلمانان قرار داد
شده و از مسلمانان طلب امان و صلح نمود و مسلمانان با او بر ) كھن دژ(وارد شھر شدند، مرزبان آن وارد قھندز 

  ) ٢٣۵( .ل نیشابور قرار داد بستنديك میلیون يا ھفتصد ھزار درھم در مقابل امان دادن به تمامى اھ پرداخت

  : گويد ابن اعثم كوفى مى

اسوار، ملك نیشابور، پس از اطالع يافتن از سوگند ابن عامر مبنى بر فتح شھر يا مردن در بیرون شھر، از عبداهللا 
رداخت و بن عامر امان خواست و عبداهللا قبول كرد، اما پس از وارد شدن در شھر از صبح تا شام به قتل و غارت پ

  ) ٢٣۶( .فرمانرواى طوس كه به او پیوسته بود، دست از قتل و غارت برداشت) كنارنك(با وساطت كنادبك  عاقبت

  : گويد او مى. حاكم نیشابورى معتقد است كه شھر با صلح گشوده شد

كه قريب به پانصد و كنارنك به آستانه عبداهللا عامر آمد و خراج ابرشھر يعنى نیشابور و طوس ھفتصد ھزار درم ... 
  ) ٢٣٧( .ھزار مثقال نقره باشد، با بسیارى از اشیاى دگر قبول كرد

  : گويد آن گاه مى

اند كه نیشابور  اند كه نیشابور به جنگ مسخر شد و اصح آن است كه بیشتر منابع برآن بعضى ارباب تواريخ گفته
  ) ٢٣٨( .به صلح فتح شد

با نیشابور  خواست كند كه مى اهللا بن طاھر به نیشابور اشاره مىسپس به عنوان شاھد، به داستان ورود عبد
اما احمد بن حاج بكر از كبار نیشابور براى او اثبات نمود . ھاى با جنگ گشوده شده رفتار نمايد ھمانند سرزمین

  : آورد است و سپس چنین مى كه نیشابور با صلح فتح شده

يعنى نیشابور بر دو بار ھزار ھزار درم و دويست ھزار درم كه تسلیم عبداهللا طاھر مصالحه كرد با اھل ابرشھر ... 
  ) ٢٣٩( .نمايند، مجموع ھزار ھزار و پانصد ھزار وچل ھزار مثقال نقره باشد

  ) ٢۴٠(طوس  - الف  -٢

نصف طوس و فسا ھمانند نصف ابرشھر، در اختیار كنارى بود كه ابن : گويد طبرى ھنگام ذكر فتح ابرشھر مى
  ) ٢۴١( .دھد ق خبر مى٣١سپس از فتح اين سرزمین با جنگ در سال . جا عبور كرد مصالحه از آنعامر با 

  ) ٢۴٢( .آورد اما بالذرى از مصالحه مرزبان طوس با ابن عامر با مال المصالحه ششصدھزار درھم سخن به میان مى

شود و  امان از او را متذكر مى امیر طوس به ابن عامر و درخواست) كنارنك(ابن اعثم نیز نامه نوشتن كنادبك
  : گويد مى

رسانید و در مقابل ابن عامر پس از فتح  كنادبك در فتح نیشابور به ھمراه لشكريان خود، به مسلمانان يارى مى
  ) ٢۴٣( .نیشابور، شھر را به او سپرد

  ) ٢۴۴(نسا  - الف  -٣

اما بالذرى از مصالحه میان صاحب نسا ) ٢۴۵( .داند ھاى خود گشوده شدن اين شھر را با جنگ مى طبرى در گزارش
سیصدھزار درھم از سوى مردم نسا و نیز تعھد  و عبداهللا بن خازم فرستاده عبداهللا بن عامر و تعھد پرداخت

  ) ٢۴۶( .آورد مسلمانان به نكشتن و برده نگرفتن مردم آن سامان، سخن به میان مى

  : گويد شھر به نسا مىياقوت در يك گزارش جالب درباره وجه تسمیه اين 

ھا وقتى با  اند آن ھنگامى كه لشكريان مسلمان به شھر رسیدند، ديدند ھمه مردم شھر غیر از زنان فرار كرده
  : رو شدند گفتند اين صحنه روبه
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  ) ٢۴٧( .كه مردانشان باز گردند اندازيم تا اين اند و جنگ با زنان روانیست، پس ما كار اين شھر را تاخیر مى ھا زنان اين

فرمانرواى نسا و ابیورد، و عبداهللا بن عامر دانسته و مال ) ٢۴٨( اعثم فتح نسا و ابیورد را با صلح بین بھمنه ابن
  ) ٢۴٩( .كند ساالنه سیصدھزار درھم و ھزار كر گندم و جو ذكر مى المصالحه را رداخت

  ) ٢۵٠( ابیورد - الف  -۴

  ) ٢۵١( .ق به وسیله عبداهللا بن عامر گشوده شد ٣١كه در سال  داند طبرى اين شھر را نیز مفتوح العنوة مى

  : گويد اما بالذرى مى

آمد و با او بر پرداخت چھارصد ھزار درھم در مقابل ) يا عبداهللا بن خازم نماينده او(بھمنه بزرگ ابیورد نزد ابن عامر 
  ) ٢۵٢( .امان يافتن اھالى، قرار داد صلح منعقد كرد

  ) سبزوار() ٢۵٣( بیھق - الف  -۵

ق به وسیله اسودبن كلثوم فرستاده عبداهللا بن عامر ٣١داند كه در سال  طبرى اين شھر را مفتوح العنوة مى
داند  اما ابن فندق، فتح اين شھر را با صلح مى) ٢۵۵( .داند بالذرى نیز فتح اين شھر را با جنگ مى) ٢۵۴( .گشوده شد

  : گويد و مى

اھل بیھق گفتند، . بیھق گذشت يوره آمد و به سنه ثالثین من الھجرة از راه كرمان به عبداهللا بن عامر بن كريز در
چون اھل نیشابور ايمان آرند، ما موافقت كنیم و ايمان آريم و با عبداهللا بن عامر بن كريز و لشكر اسالم جنگ 

  ) ٢۵۶( .نكردند

  ) ٢۵٧(سرخس  - الف  -۶

در : گويد كند و مى داند و فاتح آن را عبداهللا بن خازم معرفى مى ق با جنگ مى ٣١طبرى فتح سرخس را در سال 
و در گزارشى به طور اجمال از قول ) ٢۵٨( .يافت ھاى نوشجان و بابونج از آل كسرى دست جا به دو دختر به نام آن

  ) ٢۵٩( .پدرم با اھل سرخس مصالحه نمود: كند موسى بن عبداهللا بن خازم چنین نقل مى

آورد و در گزارش ديگر از امان دادن عبداهللا بن خازم به مرزبان  يت مفتوح العنوة بودن سرخس را مىبالذرى نیز روا
گويد در اين قرار داد چنین  نیز مى. آورد سرخس مبنى بر در امان بودن صد نفر از سرخسیان سخن به میان مى

  ) ٢۶٠( .آمده بود كه زنان سرخسى به عبداهللا تحويل داده شوند

  : گويد پردازد و مى كوفى با شرح بیشترى به ماجراى صلح سرخس مى ابن اعثم

به  آمد و امان خواست) بن عامر(ملك سرخس، ماھويه، به خدمت عبداهللا ) بعد از گشوده شدن ھرات(بعد از آن 
كه سرخس و رساتیق آن در دست او باشد و او ھر سال صدھزار درم و ھزار كر گندم و ھزار كر جو  شرط آن

  ) ٢۶١( .براين جمله برفت و او را امان داد و به جانب سرخس باز گردانید. ساندر مى

  ربع مرو  -ب 

ربع مرو عالوه بر شھرھاى كوچك كه در امتداد رود مرغاب قرار داشت، شامل دو شھر بزرگ نیز بود كه به مرو 
  ) ٢۶٢( .شاھجان يا مرو بزرگ و مرو الرود معروف بودند

  ) ٢۶٣( مرو شاھجان -ب  -١

  . ق به اين سامان رسیدند٣١به دنبال ورود يزدگرد سوم به شھر مرو، سپاھیان مسلمان نیز در تعقیب او در سال 

ھا پرداخته و آن را بین  كه ذكرى از جنگ میان مسلمانان و مرويان به میان آورد، به صلح میان آن طبرى بدون آن
عبداهللا بن عامر دانسته است و مقدار مال المصالحه را در يك ابراز مرزبان مرو و حاتم بن نعمان باھلى فرستاده 

 .است و دويست ھزار درھم ذكر كرده) دينار(و در روايت ديگر شش ھزار ) درھم(روايت دو میلیون و دويست ھزار 
)٢۶۴ (  
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مال المصالحه  كند، از جمله كند، اما اختالف نظرھاى ديگر را نیز ذكر مى بالذرى نیز به روايت اول طبرى اشاره مى
را بین دو میلیون و دويست ھزار درھم، يك میلیون درھم و دويست ھزار جريب گندم و جو و يك میلیون و 

نامه چنین آمده بود كه مسلمانان را در منازل خود  در صلح: گويد نمايد و در گزارشى مى يكصدھزار اوقیه ذكر مى
سپس به اين نكته اشاره . ھا بگیرند ن فقط مال را از آنجاى دھند و خود به تقسیم مال بپردازند و مسلمانا

  ) ٢۶۶( .با صلح گشوده شد) ٢۶۵( نمايد كه ھمه مرو به جز روستاى سنج مى

  : است در فتوح ابن اعثم كوفى كیفیت گشوده شدن مرو و مقدار مال المصالحه آن چنین ذكر شده

به دست مسلمانان آمد  ر را مسلم شد و آن واليتعام چون اين خبر به شھر مرو رسید كه طوس و نیشابور ابن
بترسیدند و كس نزد عبداهللا فرستادند و از او صلح . كیفیت محاربت و غلبه و غارت ايشان را معلوم گشت

ھر سال سیصدھزار درم جزيه برخود ] ھزار ھزار و دويست ھزار درم نقد برسانند و[خواستند بر آن قرار كه 
كرد و عبداهللا بن عوف حنظلى را به امارت مرو فرستاد و براين جمله با اھل شھر مصالحه  بگذارند، عبداهللا اجابت

  ) ٢۶٧( .مقرر گشت

  ) ٢۶٨( مرو رود -ب  -٢

  : پردازد ق به ماجراى فتح مرو رود، اين چنین مى٣٢طبرى در ذيل حوادث سال 

ز مدتى جنگ و محاصره، ناگاه سفیرى عبداهللا بن عامر، احنف بن قیس را براى فتح آن سامان گسیل كرد و پس ا
  . اى را كه در آن شرايط صلح و تسلیم آمده بود، به او تحويل داد از سوى مرزبان مرو الرود به نزد احنف آمده و نامه

ھا و  شصت ھزار درھم خراج، زمین در آن نامه مرزبان مرو از فرمانده لشكر خواسته بود تا در مقابل پرداخت
ھمراه با روستايیان آن در دست او باقى گذارد و از ) ٢۶٩( كسرى به جد پدر او بخشیده است،روستاھايى را كه 

كه  ھا خارج نسازند، و براى آن گاه مرزبانى مروالرود را از خاندان آن خاندان او ھیچ خراجى نگیرد و مسلمانان ھیچ
  . و مترجم او بود، فرستاد اطمینان مسلمانان را جلب نمايد، نامه را به وسیله ماھك كه پسر برادر

  : احنف در جواب نامه چنین نگاشت

  اهللا الرحمن الرحین  بسم

من صخر بن قیس امیرالجیش الى باذان مرزبان مرو رود و من معه من االساورة و االعاجم سالم على من اتبع 
و قد عرضت ذلك على اما بعد فان ابن اخیك ماھك قدم على فنصح لك جھده و ابلغ عنك . الھدى و آمن و اتقى

من معى من المسلمین و انا و ھم فیما علیك سواء و قد اجبناك الى ما سالت و عرضت على ان تؤدى عن 
اكرتك و فالحیك و االرضین ستین الف درھم الى والى الوالى من بعدى من امراء المسلمین االماكان من االرضین 

ا كان من قتله الحیة التى افسدت االرض و قطعت السبل التى ذكرت ان كسرى الظالم لنفسه اقطع جد ابیك مم
و االرض هللا و لرسوله يورثھا من يشاء من عباده و ان علیك نصرة المسلمین و قتال عدوھم ممن معك من 

االساورة ان احب المسلمون ذلك و ارادوه و ان لك على ذلك نصرة المسلمین على من يقاتل من وراءك من اھل 
منى كتاب يكون لك بعدى و ال خراج علیك و ال على احد من اھل بیتك من ذوى االرحام و ان ملتك جارلك بذلك 

انت اسلمت و اتبعت الرسول كان لك من المسلمین العطاء و المنزلة و الرزق و انت اخوھم و لك بذلك ذمتى و 
) او معاوية بن جزء(شھد على ما فى ھذا الكتاب جزء بن معاوية . ذمة ابى و ذمم المسلمین و ذمم آبائھم

السعدى و حمزة بن الھرماس و حمید بن الخیار المازنیان و عیاض بن ورقاء االسیدى و كتب كیسان مولى بنى 
  ) ٢٧٠( ;ثعلبة يوم االحد من شھر اهللا المحرم و ختم امیر الجیش االحنف بن قیس و نقش خاتم االحنف نعبداهللا

  نام خداوند بخشنده مھربان  به

درود بر كسى كه ; ھا یس فرمانده لشكر به باذان مرزبان مرو رود و فرماندھان سپاه او و ديگر اعجمىق از صخربن
  . از راه ھدايت پیروى نمايد و ايمان آورد و تقوا پیشه سازد

  . ات ماھك به نزد من آمد و نھايت كوشش خود را در راه خیرخواھى تو انجام داد اما بعد، برادر زاده

ھا در مقابل تعھدات تو مساوى ھستیم و  تو را بر مسلمانان ھمراھم عرضه كردم، زيرا من و آنمن پیشنھادھاى 
  : چه را تو پیشنھاد كرده بودى به شرح زير پذيرفتیم ما آن

كه از طرف والى، والى آن  ھاى خود، شصت ھزار درھم به كسى تو بايد از طرف كاركنان و كشاورزانت و نیز زمین
كه ) افعى(ھايى كه گفتى، كسراى ظالم به جد پدرت در مقابل كشتن مار  دازى، مگر زمینشود بپر سامان مى
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باشد، و خداوند براى ھر كس  بود، بخشید، زيرا زمین از آن خدا و رسولش مى امنیت آن سامان را به خطر انداخته
  ]. و كسرى چنین حقى نداشته است[گذارد بخواھد، به ارث مى

ھا ھمراه با سرداران  مسلمانان را يارى كنى و اگر مسلمانان خواستند، با دشمنان آن تو بايد تعھد نمايى كه
جنگند و از اھل آيین تو  ھا مى تو با آن) سرزمین(تو بايد مسلمانان را علیه آنان كه از پشت . لشكرت بجنگى

  . یز الزم االجرا استو اين تعھدات كه در اين نوشته آمده، براى والیان بعد از من ن. ھستند، يارى نمايى

شوى و از پیامبرصلى اهللا علیه وآله پیروى  اگر تو مسلمان. خراج الزم نیست برتو و خاندان و خويشانت پرداخت
مندخواھى شد و برادر مسلمانان به حساب  نمايى، مانند ھر مسلمان ديگر از عطا، منزلت و مقام و رزق بھره

  . گیرند و پدرانشان اين عھد را برعھده مىخواھى آمد و ذمه من و پدرم و مسلمانان 

) يا معاوية بن جزء(جزء بن معاويه: اند از شده عبارت گواھان اين نامه كه در روز يكشنبه ماه محرم الحرام نوشته
  . سعدى، حمزة بن ھرماس مازنى، حمید بن خیار مازنى و عیاض بن ورقاء اسیدى

بر »  نعبداهللا«در زير نامه نقش مھر احنف كه عبارت . است شده ثعلبه نوشته اين نامه توسط كیسان موالى بنى
  . شود آن حك شده ديده مى

مصالحه میان مسلمانان و مرزبان مرورود كه از نوادگان بادام، : گويد بالذرى نیز با اشاره به داستان فوق مى
گرفت و مال المصالحه را ارقامى چون  فرمانرواى يمن و يا از منسوبین به او بود و به آيین اسالم گرويده بود انجام

  ) ٢٧١( .نمايد ذكر مى) درھم(ھزار و ششصدھزار  شصت

  ربع ھرات  - ج 

چون  ربع ھرات خراسان كه ھمه آن اكنون در افغانستان واقع است، عالوه بر شھر ھرات شامل شھرھاى مھمى
 ن تنھا درباره شھرھاى ھرات، بوشنجدر اين میا. است ، بادغیس، غرجستان، غور و بامیان بوده)پوشنگ(بوشنج 

  . است ھايى ذكر شده مصالحه) ٢٧٣( و بادغیس) ٢٧٢(

  : گويد بالذرى درباره اين سه شھر مى

  ) ٢٧۴( .يك میلیون درھم مصالحه نمود عامر بر پرداخت مرزبان ھرات از طرف مردم ھرات، بوشنج و بادغیس با ابن

  : گويد مىو ابن اعثم پس از ذكر تسلیم شدن شھر مرو 

بدان شرط كه ھرات و  آمد و صلح خواست) بن عامر(به خدمت عبداهللا ) كشمور(بعد از آن ملك ھرات كثمود نام 
عبداهللا بن عامر بدان رضا داد و او را مثالى . نمايد درم ادا مى) ٢٧۵( را بدو بگذارد و ھر سال ھزار) پوشنگ(قوشنج 

  ) ٢٧۶( .ھرات باز فرستاد نوشت و به

  بع بلخ ر -د 

خارج بود ) شھر بلخ(بالدى كه در اين ربع از حدود كرسى آن . چھارمین ربع خراسان بود» ام البالد«بلخ ملقب به 
  ) ٢٧٧( .خاورى طخارستان كه ھر كدام واليتى پھناور بودند باخترى جوزجان و قسمت قسمت: شد دو قسمت مى

و داراى شھرھاى مھمى ھمچون طالقان، جرزوان جوزجان يا جوزجانان سر راه مرورود به بلخ قرار داشت 
  ) ٢٧٨( .بود) انبار(، فارياب، اشبورقان و انبیر )میمنه(و يھوديه ) كرزروان(

واليت طخارستان به محاذات ساحل جنوبى رود جیحون تا حدود بدخشان امتداد داشت و از طرف جنوب به رشته 
  . گشت جبال شمال بامیان و پنجھیر محدود مى

  ) ٢٧٩( .گرفت را در برمى) طالقان(يت نیز شھرھاى مھمى ھمچون خلم، طايقاناين وال

  . است ھايى از مصالحه شھرھاى بلخ، فارياب و طالقان رسیده از میان تمامى شھرھاى ربع بلغ تنھا گزارش

  : گويد ق مى٣٢طبرى درباره بلخ، در ضمن حوادث سال 
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پرداخت چھارصدھزار درھم صلح نمودند و احنف پسر عمويش  اھل بلخ پس از مدتى محاصره با احنف بن قیس بر
  ) ٢٨٠( .آورى مال المصالحه مامور كرد براى جمع را كه اسید بن متشمس نام داشت

تر  قول اول صحیح: گويد كند، اما مى بالذرى نیز ضمن آوردن اين گزارش، قول ديگر را ھفتصد ھزار درھم ذكر مى
  ) ٢٨١( .است

را پس از فتح طالقان دانسته و معاھده را بین احنف و ملك بلخ كه از او با عنوان كراز ياد ابن اعثم فتح بلخ 
  ) ٢٨٢( .داند داند و مال المصالحه را عالوه بر چھارصد ھزار درھم، پانصد كر گندم و جو مى كند، مى مى

و به دست احنف ) عثمانو نه (ھاى ديگر، زمان فتح بلخ را ھنگام حكومت عمر  اما واعظ بلخى برخالف گزارش
  ) ٢٨٣( .دانند سعیدبن عثمان مى بعضى آن را به دست: گويد داند و مى مى

  : گويد باره مى داند و در اين ابن اعثم كوفى تصرف فارياب و طالقان را نیز با صلح مى

قرار كه ھر سال بر آن  ملك فارياب و طالقان خدمت عبداهللا رسید و از او صلح خواست) دادويه(بعد از آن راويه 
عبداهللا بدان راضى شد و مثالى ھم برين قرار نوشت و او را . رساند دويست ھزار درم و پانصد كر گندم و جو مى

  ) ٢٨۴( .باز فرستاد به واليت

شود،  احنف طالقان را با صلح گشود و فارياب را نیز فتح كرد و گفته مى: گويد بالذرى نیز در يك گزارش مبھم مى
  ) ٢٨۵( .احمر فارياب را فتح كردامیر ابن 

  ) ٢٨۶( .داند اما طبرى فتح اين دو منطقه را به اضافه طخارستان و جوزجان، با جنگ مى

  : ھا نوشت پى

چاپ ) (محقق(، ترجمه نوش آفرين انصارى )تحلیلى كتابشناختى(ژان سواژه، مدخل تاريخ شرق اسالمى . ١
  . ١٩ص ) ١٣۶۶تھران، مركز نشر دانشگاھى، : اول

ھا و پیمانھاى سیاسى حضرت محمدصلى اهللا علیه وآله و اسناد  محمد حمیداهللا، نامه: ك.براى اطالع بیشتر ر. ٢
قم، مكتبة (و على احمدى، مكاتیب الرسول ) ١٣٧۴تھران، سروش، (صدر اسالم، ترجمه سیدمحمد حسینى 

  ). المصطفوى

  . ٢۶٣-٢۴١، ص ١احمدى، ھمان، ج على : ك.براى اطالع از متن و منابع اين عھدنامه ر. ٣

به عنوان مثال محقق معاصر عالمه سیدمرتضى عسكرى در بسیارى از حوادث منتھى به فتح نقاط مختلف . ۴
ھا  ھا گشته، تشكیك كرده است و امكان دستكارى سیف بن عمر در آن نامه ايران كه منجر به تنظیم اسناد صلح

تر  براى اطالع بیش. است ھاى سیاسى تقويت نموده گیرى میم و يا جھتت را به منظور تقويت موقعیت قبیله بنى
تھران، : چاپ اول(سیدمرتضى عسكرى، يكصد و پنجاه صحابى ساختگى، ترجمه عطاء محمد سردارنیا: ك.ر

  ). ١٣۶١مجمع علمى اسالمى، 

  . ١٢٩، ص )بیروت، دارالمعرفة(قاضى ابو يوسف، كتاب الخراج . ۵

  . ٣١٧ص )ق١٣٩٨بیروت، دارالكتب العلمیه، (لدان، تحقیق رضوان محمد رضوان بالذرى، فتوح الب. ۶

  . ١٨٨، ص ٣ج )بیروت، مؤسسة االعلمى(طبرى، تاريخ االمم و الملوك . ٧

  . ١٧٧-١٧۶، ص ١ج ) دارصادر، بیروت(احمد بن ابى يعقوب يعقوبى، تاريخ الیعقوبى. ٨

) ١٣٧۴تھران، دنیاى كتاب، : چاپ نھم(ترجمه رشید ياسمى آرتور كريستین سن، ايران در زمان ساسانیان، . ٩
  . ٢٠٢ ص

تھران، شركت : چاپ چھارم(شرقى، ترجمه محمود عرفان  لسترنج ، جغرافیاى تاريخى سرزمینھاى خالفت. ١٠
  . ٣٧٧ص ) ١٣٧٣انتشارات علمى و فرھنگى، 
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  . ٢٣۵، ص ٣طبرى، ھمان، ج : ك.ر. ١١

  . ٣٠٠، ص ۵ھمان، ج . ١٢

تھران، دارالكتب : چاپ نھم(محمدحسن نجفى، جواھر الكالم : ك.اطالع از نظريات فقھى در اين زمینه ر براى. ١٣
و  ۴٧-۴۵، ص ٢و  ١ج ) بیروت، داراحیاء التراث العربى(ياقوت، معجم البلدان ; ٩٩، ص ٢٢ج ) ١٣۶٨االسالمیه، 

  .  ١۴٧ص ) الفكربیروت، دار(ابوالحسن على بن محمد ماوردى، كتاب االحكام السلطانیه 

ابوعبداهللا حاكم نیشابورى، تاريخ نیشابور، ترجمه محمدبن حسین خلیفه نیشابورى، تصحیح محمدرضا . ١۴
  . ٢٠٧ - ٢٠۶ص ) ١٣٧۵تھران، دفتر نشر اگه، (شفیعى كدكنى

  . ٣٢١بالذرى، ھمان، ص . ١۵

  . ٢٣۵، ص ٣طبرى، ھمان، ج  - ١۶

  . ٣٢١بالذرى، ھمان، ص . ١٧

  . نامه احنف بن قیس با مرزبان مرورود ، صلح٣۵۶، ص ٣ان، ج طبرى، ھم. ١٨

  . ، مقاله ابن اعثم كوفى١ج ) ١٣٧٢تھران، نشر شھید محبى، : چاپ اول(المعارف تشیع دايرة. ١٩

، ١١، ص ١ج ) ق١۴١٢بیروت، دارالفكر، : چاپ اول(ابن حبیش، غزوات ابن حبیش، تحقیقل سھیل زكار. ٢٠
  . مقدمه محقق

  . ٢۵ص ) تھران، كتابفروشى فروغى(ن زيد بیھقى، تاريخ بیھق، تصحیح و تعلیقات احمد بھمینارعلى ب. ٢١

  . ٢٠۵حاكم نیشابورى، تاريخ نیشابور، ص . ٢٢

بنیاد : چاپ اول(، توضیح و تحشیه منصور رستگارفسايى )ق۵١٠تالیف قبل از (فارسنامه ابن بلخى. ٢٣
  . به بعد ٢٧۴ص ) ١٣٧۴شناسى،  فارسى

ص ) ١٣٧٧تھران، انتشارات سروش، : چاپ اول(بو نعیم اصفھانى، ذكر اخبار اصفھان، ترجمه نوراهللا كسائى ا. ٢۴
١٣٩ .  

ابوبكرمحمد بن جعفر نرشخى، تاريخ بخارا، ترجمه ابونصر محمد بن نصرقبادى، تلخیص محمد بن زفربن عمر، . ٢۵
  . ۵٣ص ) ١٣۶٣تھران، قومس، : چاپ دوم(تصحیح و تحشیه مدرس رضوى

واعظ بلخى، فضائل بلخ، ترجمه عبداهللا بن محمدبن محمد بن حسین حسینى بلخى، تصحیح و تحشیه . ٢۶
  . ٣٢ص )١٣۵٠تھران، بنیاد فرھنگ ايران، (عبدالحى حبیبى

حیدرآباد دكن، مطبعة مجلسى : چاپ دوم(ابوالقاسم حمزة بن يوسف بن ابراھیم سھمى، تاريخ جرجان . ٢٧
  . ۶ - ۵ص ) ق١٣٨٧نیه، دائرة المعارف العثما

تھران، (، تصحیح عباس اقبال )ق۶١٣تالیف (بھاء الدين محمدبن حسن بن اسفنديار كاتب، تاريخ طبرستان . ٢٨
  . به بعد ١۵٧ص ) كتابخانه خاور

تھران، كالله خاور، : چاپ دوم(، تصحیح ملك الشعراء بھار )ق٧٢۵-۴۴۵تالیف در حدود (تاريخ سیستان . ٢٩
  . ٨٠ص ) ١٣۶۶

  . است در اين گزارش اجمالى از تاريخ طبرى استفاده شده. ٣٠

ياقوت، ھمان، ج (روستايى بوده از نواحى اطراف كوفه و بین كوفه و حیره در نزديكى نجف قرار داشته است. ٣١
  ). ٢۶۴، ص ٢و  ١



 

٣١ 
 

، ص ١الیعقوبى، ج تاريخ (شود  يعقوبى باروسما را از كور عراق و از مناطقى دانسته كه از فرات سیراب مى. ٣٢
١٧۶ .(  

  ). ١٩٩ياقوت،ھمان، ص (يكى از روستاھاى انبار بوده است . ٣٣

  ). ۵۵٣، ص ٢ تاريخ االمم و الملوك، ج(كند  ذكر مى»  بصبھرى«طبرى در جاى ديگر نام او را . ٣۴

  . ۵۵١طبرى، ھمان، ص . ٣۵

  . ٢۴۴بالذرى، ھمان، ص . ٣۶

  . ٢۴۶ھمان، ص . ٣٧

  . ھمان. ٣٨

  . ۵۵٣، ص ٢ى، ھمان، ج طبر. ٣٩

حیدرآباد دكن، مطبعة مجلسى دائرة : چاپ اول(ابن اعثم كوفى، كتاب الفتوح، تحقیق محمد عبدالمعید خان . ۴٠
  . ٩۵، ص ١ج ) المعارف العثمانیه

  . ظاھرا صحیح ھمان باروسما باشد. ۴١

  . ۵٧٠، ص ٢طبرى، ھمان، ج . ۴٢

  . ۵۶٧ھمان، ص . ۴٣

  . به بعد ١٢٩ان، ص سیدمرتضى عسكرى، ھم. ۴۴

، ص ۴و  ٣ياقوت، ھمان، ج ) (جنوب غربى آن(كوفه) يك فرسخى(است در فاصله سه میلى  شھرى بوده. ۴۵
٢٠١ .(  

  . ۵۵١، ص ٢طبرى، ھمان، ج . ۴۶

  . ۵۵٣ھمان، ص . ۴٧

  . ٢۴۴بالذرى، ھمان، ص . ۴٨

  . ھمان. ۴٩

  . ٩۵، ص ١كوفى، ھمان، ج  ابن اعثم. ۵٠

  . ۵۶٧، ص ٢طبرى، ھمان، ج . ۵١

»  خرزة«شود كه عبیداهللا آن را  طبرى خود متذكر مى. آمده كه به معناى برگزيده مال است»  حرزة«در متن . ۵٢
  . باشد خوانده كه در اين صورت به معناى جواھرات مى

  . ۵۶٨، ص ٢طبرى، ھمان، ج . ۵٣

گشت كه به قبادبن  سیراب مى شد و ھمگى از آب فرات بھقباد به سه ناحیه در نزديكى بغداد گفته مى. ۵۴
  ) . ۴٠۶ -  ۴٠۵، ص ٢ياقوت، ھمان، ج (فیروز، پدر انوشیروان، منسوب است

ناحیه اول بھقباد اعلى نام داشت كه شامل مناطقى چون خطرنیه، عین التمر، نھرين، فلوجه علیا و سفلى و 
  . است شده بابل مى



 

٣٢ 
 

و ناحیه سوم را . گرفت وسما، جیة و بدات را در برمىناحیه دوم بھقباد اوسط نام داشت كه مناطق سورا، بار
  . شد گفتند كه نواحى كوفه، فرات بادقلى، سیلحین، حیره، نستر و ھرمزگرد را شامل مى بھقباد اسفل مى

). ۴۴۵، ص ۵ياقوت، ھمان، ج (دو روستاى بزرگ از سواد بغداد و كوفه كه در نزديكى عین التمر واقع بودند. ۵۵
دو واليتى كه بین دو شاخه فرات پايین قرار داشتند و نھرسورا در خاور و فرات اصلى در باختر : دگوي لسترنج مى

  ). ٨١شرقى، ص  جغرافیاى تاريخى سرزمینھاى خالفت(ھا بود، به واليت فلوجه باال و پايین موسوم بودند  آن

  . يكى از مناطق بھقباد اسفل. ۵۶

  .  ۵٧١، ص ٢طبرى، ھمان، ج . ۵٧

، ٢و  ١ياقوت، ھمان، ج (فرات و در فاصله ده فرسخى غرب بغداد )سمت چپ(بر ساحل  است ى بودهشھر. ۵٨
  ). ٢٠۶ص 

  . ۵٨۴، ص ٢طبرى، ھمان، ج . ۵٩

  . ۵٧۵ھمان، ص . ۶٠

  . ۵٨۴ھمان، ص . ۶١

  . ٢۴٧بالذرى، ھمان، ص . ۶٢

  . ھمان. ۶٣

  . ۵٧۶، ص ٢طبرى، ھمان، ج . ۶۴

و در جانب ) ۵، ص ۶و  ۵ياقوت، ھمان، ج (بوده است معروف به بالش آباد  يكى از شھرھاى ھفتگانه مدائن. ۶۵
  ). ٣۶لسترنج، ھمان، ص ( باخترى دجله قرار داشته است

  . ١١۶، ص ٣طبرى ھمان، ج . ۶۶

يا ده ) بھترين شھر اردشیر(يكى از شھرھاى ھفتگانه مدائن در سمت غرب دجله كه معرب به اردشیر . ۶٧
  ). ۴٠۵، ص ٢و  ١قوت، ھمان، ج يا(است  اردشیر بوده

  . ١١٧، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ۶٨

، ص ۴و  ٣ياقوت، ھمان، ج (خاورى دجله قرار داشته است  يكى از شھرھاى ھفتگانه مدائن بوده و درسمت. ۶٩
  ). ٣۶و لسترنج، ھمان، ص  ۴۴۵

  . ٢۶٣بالذرى، ھمان، ص . ٧٠

  . ٣۴٧، ص ٨و  ٧ياقوت، ھمان، ج . ٧١

  ). ٢۶۵بالذرى، ھمان، ص (» انھا ھاشما على جريب من دراھم على ان اليقتل احدا منھمفصالح دھق«. ٧٢

  . ١٧۶، ص ١يعقوبى، ھمان، ج . ٧٣

  . ١٧۶و  ١٧۵، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٧۴

ارض االھواز فجعل يفتحھا رستاقا رستاقا و نھرا نھرا و الفرس يرتفعون بین يديه و ) ابوموسى(حتى دخل «. ٧۵
  ). ۵، ص ٢كوفى، ھمان، ج  ابن اعثم(»الديخلون له الب

  . ٣٧٠بالذرى، ھمان، ص . ٧۶



 

٣٣ 
 

  . ھمان. ٧٧

بارش فراوان برف در زمستان آن را  است كه به علت ترين شھرھاى بین اصفھان و خوزستان بوده يكى از بزرگ. ٧٨
  ). ٢۶٣ھمان، ص  و لسترنج، ٢٢٩، ص ٢و  ١ياقوت، ھمان، ج (بردند  در فصل تابستان براى فروش به اھواز مى

  . ١٨٠، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٧٩

  . ٣٧۵بالذرى، ھمان، ص . ٨٠

  . ١٨۶، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٨١

  . ٣٧١بالذرى، ھمان، ص . ٨٢

  . ٧، ص ٢كوفى، ھمان، ج  ابن اعثم. ٨٣

ھاى آن به شاه آباد  اين شھر در ھشت فرسخى شمال باخترى شوشتر سر راه دزفول قرار داشته و خرابه. ٨۴
اين شھر در زمان ساسانیان مركز خوزستان بوده و مدرسه پزشكى بزرگ آن مشھور است . مشھور است

  ). ٢۵۶لسترنج، ھمان، ص (

  . ١٨٨، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٨۵

  . ٣٧۵بالذرى، ھمان، ص . ٨۶

یر است و منسوب به ھرمز نواده اردش شھرى در فاصله سه روز راه از اھواز كه در مشرق آن واقع شده. ٨٧
  ). ٢۶٢لسترنج، ھمان، ص (باشد  بابكان مى

  . ١٧٩، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٨٨

  . ٣٧٢بالذرى، ھمان، ص . ٨٩

  . ھمان. ٩٠

  . ١٣-١٠، ص ٢كوفى، ھمان، ج  ابن اعثم. ٩١

ياقوت، (فرسخ فاصله داشته است  ٣٢توج يا توز يكى از شھرھاى فارس در نزديكى كازرون بوده و با شیراز . ٩٢
  ). ۴۶٢، ص ٢و  ١ھمان، ج 

ترين شھرھاى ساسانیان در دوازده  شد، يكى از مھم اصطخر كه در زمان ساسانیان پرسپولیس خوانده مى. ٩٣
  ). ١٧١ھمان، ص (است فرسخى شیراز بوده

جور يا فیروز آباد يكى از شھرھاى مھم ساسانیان بوده كه به دست اردشیربابكان ساخته شده و به اردشیر . ٩۴
 ٣ھمان، ج (است  اين شھر به اندازه اصطخر وسعت داشته. نامیدند است و اعراب آن را جور مى دهخره معروف ش

  ). ٨٩، ص ۴و 

فرسخى شیراز و ھشت فرسخى  ٢٧يكى از خوش آب و ھواترين شھرھاى فارس است كه در فاصله . ٩۵
  ). ۴٣۴، ص ۶و  ۵ھمان، ج (كازرون قرار دارد

  ). ٣٠٩لسترنج، ھمان، ص (ه به شبانكاره نیز معروف است ترين واليت فارس بوده ك خاورى. ٩۶

  ). ١١٣، ص ٨و ٧ياقوت، ھمان، ج (يكى از آبادترين شھرھاى فارس در فاصله ھیجده فرسخى شیراز است . ٩٧

خالصه شده كلمه ريواردشیر است و در نزديكى توج قرار داشته : گويد داند و مى ياقوت آن را ريشھر مى. ٩٨
  ). ۴۵۵، ص ۴و  ٣مان، ج ياقوت، ھ(است 



 

٣۴ 
 

فرسخ با ارجان و نزديك ھمین  ٢۶شھرى خوش آب و ھوا از منطقه فارس بوده كه ) نوبندگان(نوبندجان . ٩٩
  ). ۴٠۴، ص ٨و  ٧ھمان، ج (مقدار با شیراز فاصله داشته اشت 

، ٢و  ١، ج ياقوت، ھمان(شھرى بزرگ بوده و از شیراز و اھواز ھر كدام شصت فرسخ فاصله داشته است. ١٠٠
ھاى آن در چند میلى شمال شھر بھبھان كنونى است كه اھالى ارجان به آن كوچ كردند  خرابه). ١٢٠ص 

  ). ٢٩٠لسترنج، ھمان، ص (

را ... ، سیراف، كازرون و)فیروزآباد(ترين نواحى فارس بوده و شھرھايى ھمچون شیراز، جور  يكى از بزرگ. ١٠١
  ). ١٢٢، ص ٢و  ١ياقوت، ھمان، ج (است ور بودهمركز آن، شھر ج. است شده شامل مى

  . ٣٨٠بالذرى، ھمان، ص . ١٠٢

  . ٩٩، ص ۴و  ٣ياقوت، ھمان، ج (يكى از شھرھاى فارس است كه در فاصله سى فرسخى شیراز قرار دارد . ١٠٣

  . ٣٨٠بالذرى، ھمان، ص . ١٠۴

  ). ۶، ص ۶و  ۵ياقوت ھمان، ج (فرسخى شیراز واقع شده بود  ٢۵يكى از نواحى فارس كه در فاصله . ١٠۵

  . ٣٨١بالذرى، ھمان، ص . ١٠۶

  . ھمان. ١٠٧

  . ٧۶، ص ٢ابن اعثم كوفى، ھمان، ج . ١٠٨

بوده و مركز آن شھر نوبندجان بوده ) توج(كوره شاپور داراى شھرھاى مھمى چون نوبندجان، كازرون، توز. ١٠٩
  ). ۶، ص ۶و  ۵ياقوت، ھمان، ج . (است

  . ٢٧۴ن، ص ابن بلخى، ھما. ١١٠

  . ھمان. ١١١

  . ٢٧۵ھمان، ص . ١١٢

  ). ۴٣۴، ص ۶و  ۵ياقوت، ھمان، ج (يكى از نواحى شیراز است . ١١٣

  . ٢٧۵ابن بلخى، ھمان، ص . ١١۴

  . ٢٧۶ھمان، ص . ١١۵

  . ھمان. ١١۶

  . ٢٠٠لسترنج، ھمان، ص . ١١٧

  . ٢۶، ص ۴و  ٣ياقوت، ھمان، ج . ١١٨

  . ٢۶٢بالذرى، ھمان، ص . ١١٩

كه  در حالى) ١٧٣، ص ۴و  ٣معجم البلدان، ج (داند  اقوت حلوان را آخرين حد عراق و مرز آن با جبال مىي. ١٢٠
لسترنج نیز به اختالف جغرافى نويسان بر ) ١٧۶، ص ١تاريخ الیعقوبى، ج (كند  يعقوبى آن را در كورجبل ذكر مى

  ). ٢٠۶شرقى، ص  ريخ سرزمینھاى خالفتجغرافیاى تا.(كه از كدام ناحیه است، اشاره دارد سر حلواى و اين

فرسخى ھمدان و در جاده مكه بین، ھمدان و حلوان قرار دارد و بناى  معرب كرمانشاھان كه در فاصله سى. ١٢١
  ). ٣٧، ص ٨و  ٧ياقوت، ھمان، ج (است  آن به قبادبن فیروز منسوب شده



 

٣۵ 
 

  . ٢٩٩بالذرى، ھمان، ص . ١٢٢

مكانى است كه تازبیديه ھشت فرسخ فاصله دارد و گمان دارم : گويد مى»  قرماسین«ياقوت درباره كلمه . ١٢٣
، ٨و  ٧معجم البلدان، ج . (با قرمیسین كه نزديك ھمدان است، تفاوت دارد: گويد سپس مى. كه در راه مكه باشد

  . رسد، صحیح كلمه در اينجا قرمیسین باشد نه فرماسین بنابراين، به نظر مى). ٣۶ص 

  . ٢٩٩مان، ص بالذرى، ھ. ١٢۴

  . ١۴٠، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ١٢۵

، ص ٨و  ٧ياقوت، ھمان، ج (بزرگ در سمت جنوب ھمدان كه با آن سه روز راه فاصله دارد  شھرى است. ١٢۶
۴٠٩ .(  

  . ٣٠٣و بالذرى، ھمان، ص  ٢٢١و  ٢٢٠، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ١٢٧

  . ٢٢١، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ١٢٨

  . ۶٢-٣١، ص ٢، ج كوفى ، ھمان ابن اعثم. ١٢٩

، ص ۴و  ٣ياقوت، ھمان، ج (است  شھرى است كه در فاصله بیست و چند فرسخى ھمدان واقع شده. ١٣٠
٣٧٠ .(  

  . ٣٠۴بالذرى، ھمان، ص . ١٣١

  . ١٠۴، ص ۶و  ۵ياقوت، ھمان، ج . ١٣٢

  . ٣٠۴بالذرى، ھمان، ص . ١٣٣

مه مھر، جان و قذق است كه مھر به معناى اين اسم مركب از سه كل: گويد ياقوت درباره اين اسم مى. ١٣۴
. است و قذق به گمانم نام شخصى است باشد و جان به معناى نفس يا روح خورشید محبت و شفقت مى

شود كه  باشد، و اين نام به ناحیه زيبايى گفته مى بنابراين معناى اين كلمه خورشید يا محبت جان قذق مى
ر سمت راست رونده از حلوان عراق به ھمدان و در نزديكى صیمره داراى شھرھايى است و در نواحى جبال د

  ). ٣۴٧، ص ٨و  ٧معجم البلدان، ج (است واقع شده

ياقوت، ھمان، ج (بین ديار جبل و خوزستان كه بسیار سرسبز است و باغات میوه فراوان دارد  شھرى است. ١٣۵
  ). ٢١۴، ص ۶و  ۵

  . ٣٠۴بالذرى، ھمان، ص . ١٣۶

شود و قسمتى از آن را دستبى  بزرگ میان رى و ھمدان كه بین آن دو تقسیم مى اى است حیهدستبى نا. ١٣٧
شود و قسمت ديگر دستبى ھمدان است كه شامل تعدادى روستا  گويند كه شامل نود روستا مى رازى مى

ى ھمدان جا به قرينه مقام، دستب ظاھرا مراد از دستبى در اين). ٣٠٠، ص ۴و  ٣ياقوت، ھمان، ج (باشد مى
  . باشد مى

  . ٢١٨، ص ٣طبرى، ج . ١٣٨

  . ٢٢٩ھمان، ص . ١٣٩

  . ٣٠۶بالذرى، ص . ١۴٠

  . ھمان. ١۴١

دخل المسلمون الى حصن ھمدان فاحتووا علیه و على ماقدروا علیه من االطعمة و العلوفة و غیر «. ١۴٢
  ). ۶۴، ص ٢كوفى، ج  ابن اعثم(» ذلك



 

٣۶ 
 

  . ٢٢۵، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ١۴٣

باشد و در تشكیالت نظامى ساسانى  نا به نوشته يعقوبى فاذوسفان به معناى دفع كننده دشمنان مىب. ١۴۴
  ). ١٧٧، ص ١تاريخ الیعقوبى، ج (بوده است ) سپھبد(تر از اصبھبذ  مقامى پايین

  . ٢٢۴، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ١۴۵

  ). ٣٠٨ح البلدان، ص فتو(است  بالذرى، نام او را عبداهللا بن بديل بن ورقاء ذكر كرده. ١۴۶

  . ٢٢۵، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ١۴٧

  . ١٣٩ابونعیم اصفھانى، ھمان، ص . ١۴٨

  . ٣٠٨بالذرى، ھمان، ص . ١۴٩

  . ٣١٠ھمان، ص . ١۵٠

  . ٣١٠و  ٣٠٩و  ٣٠٨ھمان، ص . ١۵١

  . ٧٠-۶٨كوفى، ھمان، ص  ابن اعثم. ١۵٢

  ). ٣١۴فتوح البلدان، ص (گويد را زينبى مى گويد نام او فرخان بن زينبدى است كه عرب او بالذرى، مى. ١۵٣

  . ٢٣٢و  ٢٣١، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ١۵۴

  . ٣١۴بالذرى، ص . ١۵۵

  . ٣١۵و  ٣١۴ھمان، ص . ١۵۶

  . ۶۶، ص ٢كوفى، ھمان، ج  ابن اعثم. ١۵٧

  . ٢٣٢، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ١۵٨

ياقوت، (سمنان قرار دارد -راه رى بزرگ از توابع رى كه در فاصله بیست فرسخى آن و در سر  شھرى است. ١۵٩
  ). ٢۵٢، ص ۴و  ٣ھمان، ج 

  ). ١٧٠، ص ٨و  ٧ياقوت، ھمان، ج (اى است از توابع آمل كه در فاصله دو روز راه از آن قرار دارد  قلعه. ١۶٠

، ص ۶و  ۵ياقوت، ج (باشد  است كه يكى از نواحى ھمدان مى» شرز«يا  رسد، صحیح اين لغت به نظر مى. ١۶١
ھمان، ص (باشد و مرزبان رى به آن پناه برده است  است كه كوھى در سرزمین ديلم مى» شرز«و يا  )١٣١
١٣۴ .(  

  . ھاى البرز باشد ھاى بعضى از كوه ظاھرا مراد نواحى واقع شده در دره. ١۶٢

ھفت  ھايى است كه مقدار وزن ھر ده درھم، معادل وزن درھم»  درھم وزن سبعه«ظاھرا مراد از عبارت . ١۶٣
  . است دينار بوده

از . شود اى است گسترده كه شامل شھرھا، روستاھا و كشتزارھا مى ، ناحیه)كومش(معرب كومس . ١۶۴
اند در  بعضى سمنان را ھم از اين ناحیه دانسته. توان از دامغان، بسطام و بیار نام برد شھرھاى مشھور آن مى

  ). ١٠٢، ص ٨و  ٧ياقوت، ج (آورند ىكه بعضى ديگر آن را از واليت رى به حساب م حالى

  . ٢٣٢، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ١۶۵

  . ٣١۴و  ٣١٣بالذرى، ھمان، ص . ١۶۶



 

٣٧ 
 

  . ٢٢٨طبرى، ھمان، ص . ١۶٧

  . ٢٣۵ھمان، ص . ١۶٨

  . ق از طرف عمر، والى كوفه بود٢۴- ٢٢او از سال . ١۶٩

ھا،  نه به اندازه دانه گندم از نقره آننوعى از دراھم بوده است كه وزن حجم ھر ده دا»  درھم وزن ثمانیة«. ١٧٠
  . است حجم ھشت دانه از جنس طال بوده معادل وزن

  . ٣٢١بالذرى، ھمان، ص . ١٧١

كلمه »  بالسجان«جا به جاى  نامه را آورده و در آن كه ياقوت در ذيل كلمه آذربیجان، اين صلح با آن. ١٧٢
. برد يك نامى نمى اما در بخش مربوط، از ھیچ) ١٠٩، ص ٢و  ١معجم البلدان، ج (است  را ذكر كرده»  بالشجان«

رود كه منظور از اين كلمه، ھمان بالسكرد باشد كه ياقوت آن را روستايى بین اربل و آذربايجان  احتمال مى
  ). ٣٧۵ھمان، ص (دانسته است 

ياقوت، (دارد باشد و در آن روستاھاى فراوانى وجود  بزرگ كه مشرف به شھر اردبیل مى كوھى است. ١٧٣
  ). ١٩، ص ۶و  ۵ھمان، ج 

  . يافت نشد»  شرقى ھاى خالفت جغرافیاى تاريخى سرزمین«و »  معجم البلدان«اين كلمه در . ١٧۴

، ۶و  ۵ياقوت، ھمان، ج (است و در ناحیه ارومیه قرار دارد  بوده شود زادگاه زرتشت معرب جیس كه گفته مى. ١٧۵
  ). ١٧١ ص

  . ٣٢٢بالذرى، ھمان، ص . ١٧۶

  . ٣٢٢ھمان، ص . ١٧٧

  . ھمان. ١٧٨

  . ٣٢٣ھمان، ص . ١٧٩

  . ھمان. ١٨٠

  . ٣٢۴ھمان، ص . ١٨١

  . ٣٠٨، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ١٨٢

و لسترنج درباره آن ) ٣۴١، ص ٨و  ٧معجم البلدان، ج (داند  ياقوت آن را شھرى میان اردبیل و تبريز مى. ١٨٣
باتالق بزرگى است كه از دامنه كوه سبالن تا كناره خاورى درياى ; تموغان يا مغكان يا موقان نام داش: گويد مى

اين ايالت گاھى جزء آذربايجان . ھاى طالش قرار دارد خزر كشیده شده و در جنوب مصب رود ارس و شمال كوه
جغرافیاى تاريخى سرزمینھاى (داد  اى جداگانه و مستقل را تشكیل مى گرديد ولى غالبا ناحیه محسوب مى

  ). ١٨٨شرقى، ص  تخالف

  . ٢٣٧، ص ٣طبرى، ج . ١٨۴

  . ٣٢١بالذرى، ص . ١٨۵

است و با قزوين دوازده فرسخ و با  شھرى مشھور از نواحى جبل كه بین قزوين، زنجان و ھمدان واقع شده. ١٨۶
  ). ٧۶و  ٧۵، ص ٢و  ١ياقوت، ھمان، ج (زنجان پانزده فرسخ فاصله دارد 

  . ٣٠٣بالذرى، ص . ١٨٧

  . ٣١٧ص  ھمان،. ١٨٨



 

٣٨ 
 

  . ٧۶، ص ٢و  ١ياقوت، ھمان، ج . ١٨٩

  . ٣١٨و  ٣١٧بالذرى، ھمان، ص . ١٩٠

  . ۴۶، ص ٨و  ٧ياقوت، ھمان، ج . ١٩١

ياقوت، ھمان، (اى است گسترده در جبال كه مسكن اكراد بوده و بین اربل و ھمدان واقع شده است  ناحیه. ١٩٢
  ). ٢٠۵لسترنج، ھمان، ص (است  ربى دينور واقع شدهو اين ناحیه در چھار منزلى شمال غ) ١۶۵، ص ۶و  ۵ ج

، ص ۶و  ۵ياقوت، ھمان، ج (گويند،  يكى از مناطق جبل در حدود طبرستان كه به فارسى آن را بمیان مى. ١٩٣
١٧۶ .(  

  . ٣٢٩بالذرى، ھمان، ص . ١٩۴

  . ۴٠٨لسترنج، ھمان، ص . ١٩۵

  . ١٧۶، ص ١يعقوبى، ھمان، ج . ١٩۶

  . ۴٠٢ - ۴٠١ص لسترنج، ھمان، . ١٩٧

  . ١٧۶، ص ١يعقوبى، ھمان، ج . ١٩٨

  . ٢٣۴، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ١٩٩

  . ۴٠٨لسترنج، ھمان، ص . ٢٠٠

  . ۴٠٨ھمان، ص . ٢٠١

  . ١٧۶، ص ١يعقوبى، ھمان،ج . ٢٠٢

  . صول، لقب امیران ناحیه گرگان بوده است. ٢٠٣

  . است آمده»  ملكھم«به جاى آن ) ۵ص (در تاريخ جرجان، . ٢٠۴

  . است نیامده»  ابن«در تاريخ جرجان، كلمه . ٢٠۵

  . است آمده»  میل» « سل«در تاريخ جرجان، به جاى . ٢٠۶

  . ٢٣٣، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٢٠٧

  . ۶-۵بن يوسف بن ابراھیم سھمى، ھمان، ص  ابوالقاسم حمزة. ٢٠٨

  . ٣٢۴ - ٣٢٣، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٢٠٩

  . ٣٢۵ھمان، ص . ٢١٠

ھاى بغلى منسوب به شخصى به نام راس البغل است كه براى عمر سكه  درھم. ٣٣٠ن، ص بالذرى، ھما. ٢١١
  . كرد ضرب مى

  . ٣٣١ھمان، ص . ٢١٢

كه وسق به معناى بار شتر  آمده كه و قر به معناى بار االغ و استر است، چنان»  وقر زعفران«در عبارت . ٢١٣
  . است



 

٣٩ 
 

  . ظاھرا منظور غالم باشد. ٢١۴

  ). ٢٩۵، ص ۵تاريخ االمم و الملوك، ج (است  آورده»  لجام من فضة«، » جام من فضه«جاى طبرى، به . ٢١۵

  . ٣٠٠ھمان، ص . ٢١۶

  . ٣٠٢ھمان، ص . ٢١٧

  . كند ابن اعثم كوفى، به جاى ھفتصد يا پانصدھزار درھم، دو میلیون درھم ذكر مى. ٢١٨

  . ٢٩٣ -٢٩٠، ص ٧ابن اعثم كوفى، ھمان، ج . ٢١٩

  . ٢٩۶-٢٩٣ھمان، ص . ٢٢٠

است، در  شده آيد كه ناحیه طبرستان زير نظر اسپھبد خراسان اداره مى از اين عبارت چنین به دست مى. ٢٢١
تاريخ الیعقوبى، ج (است حالى كه يعقوبى آن را از كورجبل به حساب آورده و جرجان را از كور خراسان بر شمرده

  ). ١٧۶، ص ١

است و اصوال اين عبارت با مقام معاھده نويسى  اى وارد شده اھدهدر كمتر مع» من اھل العدو«عبارت . ٢٢٢
  . مناسبت ندارد

  . ٢٣۴، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٢٢٣

  . ٣٠٣-٢٩۶، ص ۵ھمان، ج . ٢٢۴

  . ٣٣١ - ٣٣٠بالذرى، ھمان، ص . ٢٢۵

  . » و على ان يطا صول بساط يزيد بن المھلب«: عبارت عربى چنین است. ٢٢۶

  . ١۵٨، ص ٧ابن اعثم، ج . ٢٢٧

ص ) تھران، كتابخانه خاورى(، تصحیح عباس اقبال، )ق۶١٣سال تالیف (ابن اسفنديار كاتب، تاريخ طبرستان . ٢٢٨
  . به بعد ١۵٧

  . ۴٢٣، ص ٨و ٧ياقوت، ھمان، ج . ٢٢٩

  . ۴٠٩لسترنج، ھمان، ص . ٢٣٠

معجم (سرسبزى است ابر، ھمان ابرفارسى است و ابرشھر يعنى شھر ابر كه كنايه از: گويد ياقوت مى. ٢٣١
  ). ۶٣، ص ٢و  ١البلدان، ج 

  . است كنارى يا كنارنگ لقب حاكمان نیشابور بوده. ٢٣٢

  . ٣۴٩، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٢٣٣

  . ٣۵٠ھمان، ص . ٢٣۴

  . ٣٩۵بالذرى، ھمان، ص . ٢٣۵

  . ١٠٣، ص ٢ابن اعثم كوفى، ھمان، ج . ٢٣۶

  . ٢٠۵ابوعبداهللا حاكم نیشابورى، ھمان، ص . ٢٣٧



 

۴٠ 
 

  . ٢٠٩ھمان، ص . ٢٣٨

  . ٢٠٧ھمان، ص . ٢٣٩

  ). ٢٧٢، ص ۶ -  ۵ياقوت، ھمان، ج (است طوس در فاصله ده فرسخى نیشابور قرار داشته. ٢۴٠

  . ٣۵٠ - ٣۴٩، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٢۴١

  . ٣٩۶بالذرى، ص . ٢۴٢

  . ١٠٣، ص ٢ابن اعثم، ج . ٢۴٣

  ). ٣٨۵، ص ٨و٧ياقوت، ھمان، ج (بود  واقع شدهدر فاصله دو روز راه از سرخس و پنج روز راه از مرو . ٢۴۴

  . ٣۴٩، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٢۴۵

  . ٣٩۵بالذرى، ھمان، ص . ٢۴۶

  . ٣٨۵، ص ٨و٧ياقوت، ھمان، ج . ٢۴٧

  . آمده كه غلط است در كتاب بھیه. ٢۴٨

  . ١٠۴، ص ٢ابن اعثم، ھمان، ج . ٢۴٩

  ). ٧٨ص ، ٢و  ١ياقوت، ھمان، ج (شھرى است، میان سرخس و فسا. ٢۵٠

  . ٣۵٠ - ٣۴٩، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٢۵١

  . ٣٩۵بالذرى، ھمان، ص . ٢۵٢

، ٢و  ١ياقوت، ھمان، ج (است  اى است گسترده از نواحى نیشابور كه بین آن و قومس واقع شده منطقه. ٢۵٣
  ). ٣۵٠، ص ٣تاريخ االمم و الملوك، ج (و بنا به نوشته طبرى، شانزده فرسخ تا ابرشھر فاصله دارد) ۴٢٢ص 

  . ٣۵٠، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٢۵۴

  . ٣٩۵بالذرى، ھمان، ص . ٢۵۵

  . ٢۵٠على بن زيد بیھقى، ھمان، ص . ٢۵۶

و بنا به نوشته ) ٣٧، ص ۶و  ۵ياقوت، ھمان، ج (است  بزرگ كه بین نیشابور و مرو واقع شده شھرى است. ٢۵٧
يعنى ساحل خاور رودخانه مشھد  احل راستترين راه طوس به مرو بزرگ درس شھر سرخس در كنار كوتاه لسترنج

  ). ۴٢١شرقى، ص  جغرافیاى تاريخى سرزمینھاى خالفت(واقع است ) تجند(

  . ٣۵٠، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٢۵٨

  . ھمان. ٢۵٩

  . ٣٩۵بالذرى، ھمان، ص . ٢۶٠

  . ١٠۴، ص ٢كوفى، ھمان، ج  ابن اعثم. ٢۶١

  . ۴٢٣، ص و لسترنج، ھمان ٢۵٣، ص ٨و  ٧ياقوت، ھمان، ج . ٢۶٢



 

۴١ 
 

فرسخى بلخ واقع  ١٢٢اين شھر در فاصله ھفتاد فرسخى نیشابور، سى فرسخى سرخس و . ٢۶٣
  ). ٢۵٣، ص ٨و  ٧ياقوت، ھمان، ج (است شده

  . ٣۵٠، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٢۶۴

ترين روستاھاى مرو كه در كنار نھر واقع شده و داراى طولى حدود يك فرسخ و عرضى اندك  يكى از بزرگ. ٢۶۵
  ). ٧٩، ص ۶و  ۵ياقوت، ھمان، ج (باشد  مى

مردم مال المصالحه را كنیز و غالم و كاال و : گويد بالذرى در گزارشى ديگر مى. ٣٩۶بالذرى، ھمان، ص . ٢۶۶
به ھمین صورت بود و از آن به  يزيد پرداخت چارپايان قرار داده بودند، چون درھم و دينار نداشتند و تازمان حكومت

  . شد اختبعد با مال پرد

  . ١٠۴، ص ٢كوفى، ھمان، ج  ابن اعثم. ٢۶٧

به مرو  قرار دارد كه به ھمین علت) با نام مرغاب(در فاصله پنج روز راه از مرو شاھجان و در كنار نھر بزرگ . ٢۶٨
  ). ٢۵٣، ص ٨و  ٧ياقوت، ھمان، ج (است  رود مشھور شده

الجثه كه امنیت اھالى را به خطر انداخته  مارى عظیمطبق اين نامه كسرى آن روستاھا را در مقابل پاداش . ٢۶٩
  . بود به او واگذار كرده بود

  . ٣۵۶، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٢٧٠

  . ٣٩٧بالذرى، ھمان، ص . ٢٧١

ياقوت، ھمان، ج (است  آن واقع شده) مغرب(شھرى است كوچك از نواحى ھرات كه در فاصله ده فرسخى . ٢٧٢
  ). ۴٠٠، ص ٢و  ١

و قسمت علیاى سرغاب را از ) شمال بوشنگ(دغیس تمام سرزمین بین ھريرود را از طرف باختر با واليت. ٢٧٣
  ). ۴٣٩لسترنج، ھمان، ص (طرف خاور فرا گرفته است 

  . ٣٩۶بالذرى، ھمان، ص . ٢٧۴

تر باشد  درست) يك میلیون(رسد ھمان سخن بالذرى يعنى ھزار ھزار  باتوجه به وسعت ھرات به نظر مى. ٢٧۵
  . جا افتاده است» ھزار«جا يك  ار درھم و ظاھرا در ايننه ھز

  . ١٠۴، ص ٢كوفى، ھمان، ج  ابن اعثم. ٢٧۶

  . ۴۴۶لسترنج، ھمان، ص . ٢٧٧

  . ۴۵٢ - ۴۴٩ھمان، ص . ٢٧٨

  . ۴۵۵-۴۵٣ھمان، ص . ٢٧٩

  . ٣۵٨، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٢٨٠

  . ٣٩٨بالذرى، ھمان، ص . ٢٨١

  . ١٠۶، ص ٢كوفى، ھمان، ج  ابن اعثم. ٢٨٢

  . ٣١و  ٣٠واعظ بلخى، ھمان، ص . ٢٨٣

  . ١٠۴، ص ٢كوفى، ھمان، ج  ابن اعثم. ٢٨۴

  . ٣٩٨بالذرى، ھمان، ص . ٢٨۵



 

۴٢ 
 

  . ٣۵٧ - ٣۵۶، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٢٨۶

  : يادداشتھا

اى در يك كتاب تاريخ عمومى به حساب آورند، اما در موضوع  بعضى اين ويژگى را نقیصه گر چه ممكن است) ١
  . بردارى كرد توان از آن به عنوان امتیازى بھره مى بحث ما

نگارنده با تتبع ناقص خود اين ويژگى را در ھیچ كتاب تاريخى ديگر اعم از عمومى، محلى و فتوح به جز غزوات ) ٢
كه  شود، مستند به طبرى خواھد بود، چنان ابن حبیش نیافت و به احتمال فراوان اگر در كتابى چنین ويژگى يافت

است، و  در جلد دوم اين كتاب، فتوحات مسلمانان در ايران ذكر شده. كتاب غزوات ابن حبیش چنین است در
  . كند نمايد و يا عین روايت او را ذكر مى مؤلف در بسیارى از سلسله اسناد يا به نام طبرى تصريح مى

ر دادند، به ذات العیون شھرت چون در اين جنگ، مسلمانان ھزار چشم از انباريان را ھدف تیرھاى خود قرا) ٣
  . يافت

 
  


