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 ایران فتح آغاز در ایرانیان با مسلمانان هاى نامه  صلح بر درآمدى

 فروشانی صفری اهلل نعمت

 سرنلشوت  در عظوی   تحوللى  بروز آستانه در اگر ویژه به ها ملت و ها دولت میان خارجى قراردادهاى بررسى

 .سازد روشن را تاریخى پنهان حقایق از بسیارى تلاند مى باشد، ها آن

 جلانو   در را فراوانى هاى واقعیت ایران فتح آغاز در ایرانیان با مسلمانان هاى نامه صلح بررسى راستا این در

 بور  عوالوه  دهود،  موى  قورار  ما فراروى قرارداد طرفین اخالقى و اقتصادى اعتقادى، فرهنگى، سیاسى، مختلف

 و اسوال   پیشرفت و نمسلمانا پیروزى علل همچلن مهمى مسائل تحلیل در را تاریخى محقق تلاند مى که آن

 .رساند یارى پیشرفت جغرافیاى نیز

 و منواطق  و پرداختوه  هوا  ناموه  صولح  متولن  آورى جمو   بوه  فلق، اهداف قراردادن تلجه ملرد با حاضر مقاله

 اهلاز، و فارس کلر عراق، کلر یعنى زمان آن ایران بزرگ ناحیه چهار میان از که کند مى بررسى را شهرهایى

 .است شده گشلده نامه صلح انعقاد با اسان،خر کلر و جبل کلر

 مقدمه

 هلیودا  وقتوى  اسوناد  ایون  اهمیوت . است ملت یک تاریخ شناخت براى مناب  ترین مه  از یکى مکتلب اسناد

 و حو   و هوا  گیورى  جهوت  ملرخوان،  هواى  گفته با برخلرد هنگا  در معملال تاریخى گران تحلیل که شلد مى

 اسوناد  اموا . نگرنود  مى آنان سخنان به تردید و شک با اول مرحله در و اشتهند دور نظر از را ها آن هاى بغض

. گیورد  قورار  محققان کار پایه تلاند مى است گیرى جهت بدون و مستقی  اطالعات حاوى که جا آن از مکتلب

(1) 

 در را تواریخ  محقوق  شخصوى،  مکاتبوات  و حسوابدارى  حقولقى،  ادارى، املر اسناد که چنان ه  میان، این در

 توا  تلانود  مى نیز ممالک دیگر با قراردادهاى و ها عهدنامه اسناد رساند، مى یارى اجتماعى اوضاع بهتر شناخت

 رنو   را اسوال   تاریخ محقق که اى نکته متاسفانه اما. سازد آگاه کشلر یک خارجى روابط از را او زیادى حد

 سوند  نولع  هوی   خوارجى،  بعود  در چه و ىداخل بعد در چه اسال  اولیه قرون از که است آن دهد مى فراوان

 را مسوتقل  تواریخى  تحقیق یک ملضلع آن علل بررسى که امرى) است نرسیده ما دست به مستقیما مکتلبى
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 هواى  ناموه  صولح  و هوا  عهدناموه ( 2) وآلوه،  علیوه  اهلل صلى اکر  پیامبر هاى عهدنامه و ها نامه(. دهد مى تشکیل

 قورون  ملرخوان  بلکوه  ما تنها نه و است ملرخان نقل بر مبتنى همگى ...و کشلرها دیگر مردمان با مسلمانان

 .اند نملده را اسناد آن رؤیت ادعاى ملردى تر ک  در است، ملجلد اکنلن ه  ها آن کت  که اسال  اولیه

 احتمواالتى  و نمولده  برخولرد  ملرخوان  هواى  گفته دیگر همانند اسناد، این با محقق که است طبیعى بنابراین

 عنولان  بوه  ;ندارد دور نظر از را سند از قسمتى فراملشى احیانا و جعل تحریف، ملرخ، گیرى تجه همچلن

 در مدینوه  قبایل مختلف هاى گروه و یهلدیان با وآله علیه اهلل صلى اکر  پیامبر عهدنامه عبارات در دقت مثال،

 بوه  تلجوه  نیوز  و وآلوه  علیوه  اهلل صولى  حضرت آن عبارات دیگر با ها آن مقایسه و( 3) شهر آن به ورود آغاز

 و سوازد  موى  تردیود  دچوار  عهدنامه این بلدن لفظ به نقل در را محقق حداقل بزرگلار، آن بالغت و فصاحت

 .داند مى آن بلدن معنا به نقل در را نظر ترین خلشبینانه

 محتولاى  کوه  تاسو  آن سازد مى تردید دچار تر ک  اسناد این از استفاده در را محقق چه آن دیگر، طرف از اما

 و گیورد  قورار  مختلف هاى گروه مذهبى و اجتماعى سیاسى، بردارى بهره ملرد که نیست اى گلنه به اسناد این

 بوین  تفکیوک  کوه  اسوت  جوا  همین از و دارد، کامل هماهنگى اسالمى قلانین و اسال  روح با ملارد بیشتر در

 ماسوت،  بحو   مولرد  که نامه صلح بخش در خصلص به ها، آن تنظی  به منتهى حلادث و اسناد این محتلاى

 بوا  و( 4) دارد وجولد  مختلف ابعاد در راویان هاى گیرى جهت امکان حلادث این در زیرا نماید، مى ضرورى

 بوا  مسولمانان  هواى  ناموه  صولح  سراغ به حاضر مقاله که است ها نامه صلح این محتلاى در خلشبینانه دید این

 .پردازد مى ها آن اجمالى بررسى به و رفته ایران فتح هنگا  در ایرانیان

 موضوع تبیین( 1

 کلموه  آن، در کوه  اسوت  « ایوران  فوتح  آغواز  در ایرانیان با مسلمانان هاى نامه برصلح آمدى در» مقاله ملضلع

 از که این نه) است بلده صلح داد قرار عقد واسطه به شهر نهایى گشایش که است نکته این مبین « نامه صلح»

( باشوند  کورده  مسولمانان  تسولی   صولح  داد قرار عقد با را خلد سرزمین ایرانیان مسلمانان، با ىرویاروی آغاز

 منعقود  ایرانیوان  نواتلانى  و فوراوان  هواى  جنگ و ها محاصره از پس ها نامه صلح این فراوانى ملارد در که چنان

 .است شده
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 تنهوا  مسلمانان، پیشنهادى امر سه انمی از آن ساکنان که سازد مى مشخص را هایى سرزمین کلمه این چنین ه 

 .اند پذیرفته را جزیه پرداخت

 کتواب  اهول  بوه  ملحوق  و مجلس را ها آن که جا آن از ایرانیان با رویارویى هنگا  در مسلمانان که آن تلضیح

 .دادند مى را جنگ براى شدن آماده باالخره و جزیه پرداخت اسال ، قبلل پیشنهاد سه( 5) دانستند، مى

 اى ناموه  صولح  شودند،  موى  گشولده  جنگ راه از که... و جللال و نهاوند قادسیه، همانند هایى سرزمین ردمل در

 همچلن ها آن با مسلمانان( 6) نملدند، مى اسال  قبلل که قزوین مانند هایى سرزمین چنین ه . نداشت وجلد

 کوه  شود  مى منعقد مردمى با تنها امهن صلح و دیدند نمى نامه صلح انعقاد به نیازى و کرده برخلرد خلد برادران

 .نبلدند اسال  پذیرش به حاضر دیگر سلى از و کرده رها را جنگ سلیى از

 :اند شده آورده گلنه دو به تاریخى متلن در ها نامه صلح این

 گیورد،  قورار  محققوان  استفاده ملرد تلاند مى بهتر طبعا که است شاهدان ذکر با نامه صلح کامل متن اول، گلنه

 .دارد تامل جاى اصیل سند یک عنلان به آن با برخلرد چه رگ

 برپرداخوت  طورفین  که املال دیگر و جزیه مقدار بیان به حقیقت در و است نامه صلح محتلاى نقل دو ، گلنه

 .دارد اختصاص اند، کرده تلافق آن

 .برخلردارند ترى ک  اعتبار درجه از اول گلنه هاى نامه صلح به نسبت محقق نظر در ها نامه صلح گلنه این طبعا

 مسلمانان این حقیقت در که است جهت آن از اسالمى حکلمت عبارت جاى به « مسلمانان» کلمه از استفاده

 علیوه  اهلل صلى اکر  پیامبر سیره و اسالمى قلانین طبق که بلدند مختلف نلاحى در ها آن مختلف فرماندهان و

 علوت  بوه  یوا  مرکوزى  حکلموت  و نملدنود  موى  مبوادرت  قرارداد عقد به حکلمت، از عا  اجازه احیانا و وآله

 قورار  ایون  جزئیوات  در تور  کو   هنگا ، آن در ارتباطات تلسعه عد  علت به یا و آن ادارى سیست  جانیفتادن

 .نملد مى دخالت دادها

 خلیفوه  حتوى  و مسولمان  فرمانودهان  شواپلر،  جنودى  صلح همانند ملارد از بعضى در حتى که آن جال  نکته

 (7. )نمایند مى تایید را دشمن سپاهیان به مکنف نا  با غال  یک دادن امان عمر، یعنى مسلمانان
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 و مسلمانان حمله آستانه در مرکزى حکلمت فروپاشى علت به که است نکته این گلیاى نیز « ایرانیان» کلمه

 و مستقل طلر به خلد که ندبلد مختلف هاى استان و شهرها فرمانداران این مختلف، نلاحى بر آن تسلط عد 

 .پرداختند مى قرارداد عقد به مسلمانان با شهرها، بزرگان و خلد صالحدید طبق

 جبول  خراسوان،  اصولى  ناحیوه  چهوار  شامل مسلمانان، حمله زمان در را ساسانیان حکلمتى محدوده یعقلبى

 اسوپهبدى  حکلموت  تحوت  را حىنولا  این از کدا  هر و داند مى( النهرین بین) عراق و اهلاز و فارس ،(جبال)

 :نماید مى بیان نلاحى این براى زیر قرار از را مختلفى شهرهاى وى. کند مى ذکر جداگانه( سپهساالر)

 بادغیس، بخارا، بلخ، طالقان، فاریاب، مرورود، مرو، هرات، نیشابلر، شهرهاى شامل خراسان( کلر) ناحیه. 1

 .نامیدند مى خراسان اسپهبد را ناحیه این استاندار. (ابیلرد)باورد و جرجان سرخس، طلس، غرجستان،

 حلولان،  دینولر،  نهاونود،  همودان،  اصفهان، ق ، زنجان، قزوین، رى، طبرستان، شهرهاى شامل جبل ناحیه. 2

 کرموان  و آذربایجوان  اسوپهبد  ناحیوه  ایون  استاندار به. آذربایجان و صامغان زور، شهر مهرجانقذق، ماسبذان،

 .گفتند مى

 فسوا،  کوازرون،  ،(فیروزآبواد ) گلر نلبندجان، رجان، شیراز، اصطخر، شهرهاى شامل اهلاز و فارس هناحی. 3

 و ایوذه  شلشوتر،  منواذر،  نهرتیورى،  شولش،  شاپلر، جندى و فارس منطقه از شاپلر و خره اردشیر دارابجرد،

 .گفتند مى فارس اسپهبد ناحیه، دو هر عامل به که اهلاز منطقه از رامهرمز

 بادوریوا، : است چنین ها آن از بعضى اسامى که گشت مى( طسلج) تر کلچک منطقه 44 شامل عراق ناحیه. 4

 و( اسوفل  و اوسوط  اعلوى، ) نهوروان  جلولال،  بابل، کلثى، میسان، ،(اوسط و اسفل اعلى،) زاب بهرسیر، انبار،

 (4. )گفتند مى مغرب اسپهبد ناحیه، این عامل به. مدائن

 و معاصوران  هواى  نلشته از بعضى در چه گر. است گرفته قرار محلر یعقلبى بندى تقسی  همین مقاله، این در

 ساسوانیان  قلمورو  جوز   نیوز  مکران و سغد خلارز ، سیستان، ارمنستان، چلن مناطقى شناسان، خاور ویژه به

 انزمو  در را نقوا   این همه ساسانیان که ندارند نکته براین تصریح ها نلشته این اما( 9. )است شده محسلب

 بلکه تلاب  عنلان به نه مناطق این که دارد وجلد نیز احتمال این که چنان. اند داشته اختیار در مسلمانان حمله

 .باشند مطرح ساسانیان پیمانان ه  حتى یا و ها نشانده دست عنلان به
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 تلابو   زا را سیسوتان  و قهسوتان  ایالوت  عورب،  دانوان  جغرافوى  قلل از که « لسترن » سخن وسیله به چنین ه 

 تقسوی   و فتلحوات  از بعود  بوه  نوارر  لسوترن   نلشته زیرا گرفت، ایراد یعقلبى به تلان نمى داند، مى خراسان

 (11. )است عباسیان زمان هاى بندى

 تحقیق فواید( 2

 ها آن مجملعه بررسى نیز و ها آن تک تک در دقت و جا یک در ایرانیان با مسلمانان هاى نامه صلح آورى جم 

 :باشد برداشته در اسال  تاریخ محقق براى مستقی  غیر یا مستقی  طلر به را زیر فلاید تلاند مى

 جغرافیواى  محودوده  مجملع با ها آن مقایسه و شد گشلده نامه صلح عقد با که مناطقى نا  آوردن دست به. 1

 مقابول  در حملوه،  آغواز  در ایوران  نولاحى  اتفواق  بوه  قری  اکثر اوال که دهد مى دست به را نتیجه این ایران،

 اسوال   جاى به بلکه نپذیرفتند، را اسال  مسلمانان، با مقابله تلان عد  از بعد ثانیا و کردند ایستادگى مسلمانان

 اسوال   بوه  رو تودری   بوه  مختلوف  علول  به که بلد بعد هاى سال در و شدند جزیه پرداخت به حاضر آوردن

 .آوردند

 ایرانیوان  با برخلرد در را مسلمانان تکلفى بى و سادگى نخستین، ىها عهدنامه خصلص به ها عهدنامه مفاد. 2

. دانسوت  وآلوه  علیوه  اهلل صولى  پیوامبراکر   سویره  تواثیر  از ناشى زیادى حد تا تلان مى را آن که دهد مى نشان

 از بعضوى  در کوه  جزیوه  پرداخوت  از ایرانیوان  آمود  در کو   اقشار و گیران زمین راهبان، شدن مستثنا چنین ه 

 .دارد دشمنان با برخلرد در اسال  قلانین عطلفت از نشان( 11) است، شده تصریح آن به ها نامه صلح

 ثوروت،  وسوعت،  از زیوادى  حودود  توا  تلان مى باج و جزیه پرداخت مقدار و ها نامه صلح متلن بررسى با. 3

 .شد آگاه زمان آن در ایران مختلف مناطق امکانات و محصلالت

 و مسولمانان  جنگوى  و سیاسوى  و ادارى نظوا   از را موا  حدودى تا تلاند مى نامه لحص عاقد طرفین بررسى. 4

 .سازد آگاه زمان آن در ایرانیان

 از بسویارى  از را موا  تلانود  موى  گشوت،  مى منجر نامه صلح تنظی  به که ها نامه صلح هاى زمینه پیش بررسى. 5

 .نماید آگاه ایرانیان، شدن تسلی  علل و مسلمانان مقابل در مرد  روحیه همچلن اجتماعى، مسائل
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. سازد مى مشخص را ایران مختلف نقا  فتح زمانى محدوده مشخص، طلر به ها نامه صلح مجملع بررسى. 6

 پایوان  توا  عمور  یوا  ابولبکر  حکلموت  زمان از ایران مناطق بیشتر که آید مى دست به نتیجه این بررسى این از

 .است مانده باقى بعد هاى دوره در فتح براى اندکى مناطق تنها و شده فتح عثمان حکلمت دوران

 گورفتن  فاصله با که سازد مى روشن را نکته این ها آن هاى زمینه پیش نیز و ها نامه صلح زمانى سیر بررسى. 7

 آنوان  فرماندهان و مسلمانان برخلرد نحله و ها جنگ اهداف وآله، علیه اهلل صلى پیامبراکر  زمان از مسلمانان

 یزیود ( ق 94) املیوان  زمان در و متاخر هاى دوره در که اى گلنه به گیرد، مى فاصله نیز اسال  اصیل ی تعال از

 قودرى  بوه  شود  پیوروز  جرجوان  اهول  بور  اگور  کوه  بندد مى عهد خداوند با مسلمانان سپاه فرمانده مهل  بن

 در( 12. )کند تهیه نان آرد آن از و نماید آرد را گند  آورده، در گردش به را آسیاب خلن که کند ریزى خلن

 .شلد نمى مشاهده عمر، زمان در ویژه به فتلحات، اولیه دوران در وجه هی  به برخلرد نلع این که حالى

 از صولح،  با شده فتح هاى سرزمین که باشد برداشته در نیز را فقهى نتیجه این تلاند مى ها نامه صلح بررسى. 4

 احکوا   فقهوى،  مختلف مذاه  مبانى طبق و شلد تفکیک( العنلة حمفتل) شده فتح جنگ با که هایى سرزمین

 (13. )گردد مشخص یک هر

 مثوال،  عنولان  بوه  ;انود  نمولده  اسوتفاده  فقهوى  حک  در تفکیک این از فقها از بعضى نیز اسال  تاریخ طلل در

 از یکى داشت، شهر آن براى خراج تعیین قصد نیشابلر بلدن العنله مفتلح تصلر به طاهر عبداهلل که هنگامى

 و اسوت  شوده  گشولده  باصولح  نیشوابلر  کوه  نملد ثابت استدالل، با بکر حاج بن احمد نا  به نیشابلر بزرگان

 (14. )نملد مجبلر خراج، وض  نه و معین مقدار بر مصالحه به را عبداهلل

 فرمانوده  جانو   از طرفوه،  یوک  صلرت به غالبا اسناد این که یابی  مى در ها نامه صلح کامل اسناد بررسى از. 9

 آن ه  با طرفین که این نه است، شده ارسال مقابل، سپاه فرمانده براى نامه صلرت به و شده تنظی  مسلمانان

 .باشند مى مسلمانان طرف از همگى اسناد این گلاهان جهت همین به. نمایند تنظی  را سند

 از تولان  موى  کوه  است ملاردى از دیگر کىی صلح، انعقاد و فتح روز و ماه احیانا و سال آوردن دست به. 11

 .آورد دست به اسناد بعضى

 ملرد دوره ادبیات در تحقیق براى اسناد این از تلان مى آن، الفاظ نقل به اطمینان و اسناد صحت برفرض. 11

 .نملد استفاده نیز نظر
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 اسوناد  این از تلان مى که تاس مطالبى دیگر از مسلمانان، براى ویژه به و طرفین براى اهمیت داراى ملارد. 12

 و مسولمان  لشوکریان  از شوده  فوتح  نقا  مرد  پذیرایى از اسناد، از بسیارى در مثال عنلان به ;آورد دست به

 .است آمده میان به سخن ها آن به راه دادن نشان و روز شبانه یک مدت به مسلمانان دیگر

 بوا  و نمولده  عمول  پیروز قدرتمندان دیگر همانند دان نخلاسته مسلمانان ملارد این در که آن تلجه جال  نکته

 و نرفتوه  فراتور  قورارداد  چارچلب از اند کرده سعى بلکه نمایند، تصاح  را شده تسلی  نقا  املال همه زور

 .بگنجانند داد قرار متن در کامل طلر به را نظر ملرد خلاسته

 موثال  و شولد  موى  استفاده نیز شده فتح نقا  مرد  دینى مراس  و آیین به گذاشتن احترا  اسناد، برخى از. 13

 بور  حتوى  مورد ،  بوه  دادن امنیت از یا( 15. )ننمایند ویران را مرد  هاى آتشکده که شلند مى متعهد مسلمانان

 معمللى مراس  در مرد  آزادى از ه  اسناد از برخى در( 16. )آید مى میان به سخن ها آن شرای  و ملل حفظ

 (17. )است شده صحبت اعیاد، در لبىپایک و رقص همچلن خلد،

 و موذهبى  هواى  آیوین  رعایت به نسبت را شده فتح نقا  مرد  هاى حساسیت تلاند مى ملارد گلنه این در دقت

 .سازد روشن خلد، عادى

 فرمانوده  مهور  نقش و هفته از آن روز حتى نامه، صلح دقیق تاریخ سند، یک در تنها اسناد تمامى میان در. 14

 (14. )است شده بیان نانمسلما سپاه

 موتن  خلد ها آن روایى اساتید وحتى ملرخین ملارد، از بسیارى در که کند مى تایید را احتمال این مطل  این

 .اند کرده معنا به نقل واق  در و پرداخته آن محتلاى ذکر به تنها و اند ندیده را سند

 تحقیق منابع( 3

 :کرد بندى طبقه زیر قرار از دسته سه در تلان مى را تحقیق مناب  کلى طلر به

 ;عملمى تاریخ کت . 1

 ;فتلح کت . 2

 .محلى تاریخ کت . 3
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 مقودار  و نامه صلح به منجر حلادث همانند ها نامه صلح کلى مسائل تلان مى عملمى، تاریخ هاى کتاب میان در

 و( ق241 متلفواى ) ا خی بن خلیفة تاریخ همچلن( ق311 متلفاى) طبرى بر مقد  کت  در را المصالحة مال

 فوردى  بوه  منحصر هاى ویژگى از طبرى کتاب میان، این در اما. آورد دست به( ق244 متلفاى) یعقلبى تاریخ

 .دارد بسیار کارآیى تحقیق این در که است برخلردار

 بوراى  را امکوان  ایون  و نمایود،  مى ذکر را خلد تاریخى روایات اسناد سلسله طبرى که است آن ویژگى اولین

 این در. نماید فراه  آن محتلاى سق  یا صحت براى را قراینى سند، بررسى و بح  با که آورد مى فراه  اقدن

 .دارد مشارکت طبرى با عملمى تاریخ کت  میان از خیا  بن خلیفة تاریخ ویژگى

 کوه  اسوت  آورده را هموه  داشته دسترسى مختلف روایات به که ملاردى در طبرى که است آن ویژگى دومین

 ایون  فراوانوى  مولارد  در کوه  جا آن از و یافت تلان مى تاریخى کتاب کمتر در گستردگى این با را ویژگى این

 قوراین  بوه  تلجوه  بوا  کوه  دهود  مى را امکان این محقق به روایات مجملعه این دارند، اختالف ه  با روایات

 .نماید انتخاب را تر صحیح روایت داخلى، و خارجى مختلف

 و تنظوی   سوال  ناموه،  صولح  تنظوی   به منجر حلادث به مربل  بیشتر ما، بح  محل در روایات اختالف البته

 چشو   بوه  کمتورى  اختالف المصالحه مال مقدار یا نامه صلح ملاد ملرد در و باشد مى مسلمانان سپاه فرمانده

 1. خلرد مى

 موتن  بوه  خولد  اسوناد  لهسلسو  طریق از چه چنان که است آن طبرى کتاب ویژگى ترین مه  و سلمین باالخره

 2. کند مى نقل( شاهدان ذکر تا « اهلل بس » از) کامل طلر به را آن کرده، پیدا دسترسى نامه صلح

 فوراوان  قوراین  کمک با اما نملد برخلرد مکتلب اسناد همانند متلن این با تلان نمى شد، اشاره که چنان البته

 .کرد تایید را ها آن صحت تلان مى

 خولد  مبنواى  را طبورى  کتاب آن، بندى ترتی  نیز و تحقیق اصل در تا کرد وادار را نگارنده ها ویژگى همین

 .نماید ذکر است آورده طبرى که تاریخى اساس بر را ها نامه صلح و دهد قرار

 و( ق279 متلفواى )بوالذرى  یحیوى  بون  احمود  نلشته البلدان فتلح کتاب دو فتلح، کت  یعنى دو  بخش در

 بخوش  در تولان  موى  کوه  است فتلحى کت  تنها( ق314 متلفاى)کلفى اعث  بن احمد حمدابلم نلشته الفتلح
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 بیشوترى  اهمیوت  از البلودان  فتلح کتاب، دو این میان از. نملد استفاده اول دست مناب  عنلان به ها آن از ایران

 با را خلد تاریخى تروایا ثانیا، و است شده نلشته طبرى تاریخ از قبل قط  طلر به اوال، زیرا است، برخلردار

 طبورى  روایوات  بررسى و نقد در که دهد مى را امکان این محقق به ویژگى دو این. آورد مى سند سلسله ذکر

 ابن اما. گیرد فراوان بهره عمر، بن سیف از طبرى روایات سق  و صحت بررسى در خصلص به کتاب این از

 کلبوى  ابون  و ابلمخنوف  زهورى،  واقدى، مداینى، نندهما افرادى را خلد روایات راویان آغاز، در چه گر اعث 

 کاسوته  باعو   مطلو   همین که نماید نمى سند سلسله به اى اشاره هی  تاریخى، روایات ذکر هنگا  داند، مى

 .گردد مى کتاب ارزش از شدن

 سلى از او تضعیف باع  را مطل  همین و است متکى شیعى روایات به بیشتر الفتلح کتاب معتقدند برخى

 آن روایات مقایسه به دیگرى دیدگاه از تلان مى سخنى، چنین صحت صلرت در که( 19) دانند مى سنت هلا

 .پرداخت طبرى تاریخ کتاب روایات با

 مولردى  هی  در طبرى، تاریخ برخالف که است آن دارد وجلد فتلح کتاب دو این در که اى نقیصه متاسفانه

 .است نشده آورده نامه صلح کامل متن

 یلسوف  بون  عبوداهلل  بن محمد بن عبدالرحمن نلشته حبیش ابن غزوات عنلان با دیگرى کتاب میان، ینا در

 عظیموى  بخش و باشد مى گانه سه خلفاى زمان فتلحات آن ملضلع که دارد وجلد( ق544-514) حبیش بن

 را ناموه  صولح  متولن  و پرداخته اسناد سلسله ذکر به فراوان ملارد در کتاب این. دارد ایران به اختصاص آن از

 از مولردى  کمتور  در کوه  یوابی   موى  در طبرى روایات با ایران بخش در آن روایات مقایسه با اما آورد، مى نیز

 روایوات  از تور  گسترده شا  بخش در آن روایات کتاب، محقق نظر به چه گر ;است رفته فراتر طبرى روایات

 (21. )است طبرى

 .نگریست اول دست منب  عنلان به کتاب نای به تلان نمى بخش این در بنابراین

 تواریخى  کتاب هی  به ایران، بخش در که شلی  مى متذکر را نکته این محلى تاریخ کت  یعنى سل  بخش در

. کنوی   نموى  برخلرد باشد، دسترس در و شده نگاشته طبرى و عث  ابن و بالذرى هاى کتاب از قبل که محلى

 ویژه به و کتاب همین ملجلد، محلى تاریخ کت  اصلى مناب  که شلد مى کنزدی یقین به احتمال این بنابراین،

 فوراوان،  ملارد در کت  این نلیسندگان تصریح بر عالوه تلان مى را مطل  این. است بلده طبرى تاریخ کتاب
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 نیشابلر تاریخ ،( 21) بیهق تاریخ همچلن کتبى که بیان این به. نملد اثبات نیز ها نامه صلح محتلاى مقایسه با

 تواریخ ( 26) بلوخ،  فضوائل ( 25) بخوارا،  تواریخ ( 24) اصوفهان،  اخبار ذکر( 23) بلخى، ابن فارسنامه ،( 22)

 جوز  بوه  انود،  داده جواى  خلد در را کتاب سه همین محتلاى معملال.. .و( 24) طبرستان تاریخ( 27) جرجان،

 .است نملده ذکر گانه سه کت  از غیر چیزى را نامه صلح محتلاى که( 29) سیستان تاریخ کتاب

 ها نامه صلح متون و محتوا( 4

 طى از پس آن آغاز که است چنین ها نامه صلح براساس ایران در مسلمانان فتلحات سیر خط اجمالى طلر به

 و شوده  شوروع  بهرسیر و انبار مدائن، همچلن مناطقى در عراق کلر از آن، تلاب  و حیره نشانده دست منطقه

 و شولش  ایوذه،  اهولاز،  همچولن  منواطقى  طوى  از پوس  و شولد  موى  فارس ناحیه از لازاه بخش وارد سپس

 رى، اصوفهان،  ،(بصره و کلفه ماه)ماهین دستبى، همدان، همچلن مناطقى و شده کلرجبل وارد شاپلر جندى

 در نواقص  صولرت  به و رود مى پیش طبرستان و جرجان سمت به سپس و گیرد برمى در را قلمس و دماوند

 .یابد مى ادامه قمناط این

 چولن  هو   مناطقى در و شده غرب شمال راهى جا آن از و گردد مى ناحیه همین از آذربایجان وارد آن از پس

 سیسوتان  منطقوه  در و ایوران  شورقى  درجنولب  و داده مسیر تغییر سپس و رود مى پیش به تفلیس و ارمنستان

 نسوا،  نیشوابلر،  همچلن مناطقى در و خراسان رکل در و رفته شرقى شمال سمت به آن از پس و یابد مى ادامه

 (31. )رود مى پیش به بلخ و مروالرود مرو، سرخس، طلس،

 :گیری  مى پى زیر ترتی  به قسمت چهار در را مقاله مباح  رو، این از

 عراق کلر -

 اهلاز و فارس کلر -

 جبل کلر -

 خراسان کلر -
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 عراق کور: اول قسمت

 (12) باروسما و (13) بانقیا( 1

 بووین و ولیوود بوون خالوود سووپاه بووین قموورى دوازده سووال در را درعووراق مسوولمانان برخوولرد اولووین طبوورى

 کوه  را اى ناموه  صولح  و داند مى( ( 33) الیس و باروسما بانقیا، هاى نا  به سلاد از روستاهایى رئیس)صللبا ابن

 :آورد مى چنین شده، منعقد دو آن بین

 الرحی  الرحمن اهلل بس 

[ دموک ] دمه اذحقن اهلل بامان آمن انک ;الفرات بشاطئ منزله و السلادى( 34) صللبا البن الللید نب خالد من

 باروسما و بانقیا قریتک فى کان من و جزیرتک و خرجک اهل عن و نفسک عن اعطیت قد و الجزیه باعطا 

 علیوه  اهلل صولى  حمود م ذمة و اهلل ذمة لک و منک بها المسلمین من معى من رضى و منک فقبلتها دره  الف

 (35) ;الللید بن هشا  شهد و ذلک على المسلمین ذمة و وآله

 مهربان بخشنده خداوند نا  به

 خولن  زیورا  هسوتى  خدا امان در تل ;است ساکن فرات ساحل در که سلادى صللباى ابن به ولید خالدبن از

 دو سواکنان  نیوز  و ات جزیوره  اهول  و خانودان  و خولد  طورف  از و نمولدى  حفوظ  جزیه پرداخت با را خلد

 هسوتند  مون  بوا  که مسلمانانى و نملد  قبلل تل از را آن من و پرداختى دره  هزار باروسما و بانقیا روستایت

. تلسوت  آن از مسولمانان  و وآلوه  علیه اهلل محمدصلى خدا، حمایت جهت همین به و دادند رضایت آن بر نیز

 .است گلاه نلشته این بر ولید بن هشا 

 :گلید مى الیس درباره و گذارد مى تفاوت بانقیا و الیس بین ىبالذر اما

 و راهنمایى و باشند ایرانیان علیه مسلمانان جاسلس ها آن که کرد منعقد صلح تعهد براین الیس اهل با خالد

 (36. )گیرند عهده بر را مسلمانان یارى

 :گلید مى بانقیا باره در و
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 جنوگ  از و آمود  او نوزد  صوللبا  بون  بصوهرى  و فرستاد، بانقیا مرد  سلى به را بجلى عبداهلل بن جریر خالد،

 شوده  گفتوه  نیوز  و نملد صلح طیلسان یک و دره  هزار بر جریر با و شد صلح خلاستار و کرد، عذرخلاهى

 (37. )کرد منعقد را نامه صلح این خالد شخص با صللبا ابن که است

 ابولبکر  و فرسوتاد  ابلبکر نزد به حیره مال با همراه را انطیلس و دره  هزار خالد که کند مى نقل چنین گاه آن

 در را آن اموا  کنود  نموى  ذکور  را واقعوه  این سال بالذرى( 34. )بخشید السال  علیه على بن حسین به را طیلسان

 .است قمرى دوازده  سال همان زیاد احتمال به که داند مى ابلبکر زمان

 (39. )است ملافق طبرى دیگر روایت با که کند مى ذکر حیره صلح از بعد را واقعه این بالذرى چنین ه 

 صود  را المصالحة مال مقدار و است دانسته فرخان بن دادویة و عبداهلل بن جریر بین را بانقیا صلح اعث ، ابن

 (41. )کند مى ذکر دره  هزار

 نسوطلنا  صوللبابن  را دخال قرارداد طرف و کند مى ذکر دیگرى گلنه به را عهدنامه متن دیگر، جاى در طبرى

 :است چنین عهدنامه آن متن. داند مى

 الرحی  الرحمن اهلل بس 

 یود  ذى کول  علوى  المنعة و الجزیة على عاهدتک  انى وقلمه نسطلنا لصللبابن الللید بن خالد من کتاب هذا

 اقاللوه  قودر  ىعل المقل و قلته قدر على القلى الخرزة سلى دینار آالف عشرة على جمیعا( 41) بسما و بانقیا

 و المسولمین  مون  معوى  من و قبلت قد و بک رضلا قد قلمک ان و قلمک على نقبت قد انک و سنة کل فى

 القعقواع  و الللیود  بن هشا  شهد. االفال و الجزیة فلنا منعناک  فان المنعة و الذمة فلک قلمک رضى و رضیت

 (42) ;صفر فى عشرة اثنتى نةس کت  و الربی  بن حنظلة و الحمیرى عبداهلل جریربن و عمرو بن

 مهربان بخشنده خداوند نا  به

 از) جزیوه  پرداخت بر شما با( خالد) من. قلمش و نسطلنا بن صللبا و ولید بن خالد بین است اى معاهده این

 کنود،  مى زندگى[ باروسما] بسما و بانقیا در کس هر که بند  مى داد قرار( ما طرف از) حمایت و( شما طرف

 ثوروت  ک  و ثروتمند که باشد مى دینار هزار چهار کسرى، جلاهرات جز به آن مجملع و بپردازد، هجزی باید

 از تول  قول   و هسوتى  خلد قل  رئیس( صللبا) تل و. بپردازند سال هر در باید خلد تلانایى اندازه به کدا  هر
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. کردید قبلل را آن نیز قلمت و تل و اند پذیرفته همراه  مسلمانان و من را معاهده این. خشنلدند تل ریاست

 اسوت  واجو   شما بر جزیه کردی ، دف  شما از را دشمنان اگر و کنی  مى حمایت تل از ما و امانى در تل پس

 گولاه  ربیو   بون  حنظلوة  و حمیورى  عبوداهلل  بن جریر عمرو، بن قعقاع ولید، بن هشا  معاهده براین. نه اال و

 .شد نلشته ه دوازد سال صفر در معاهده این و باشند مى

 :است ضرورى نکته چند تذکر نامه عهده این باره در

 تواریخ  کوه  حوالى  در نمایود،  مى ذکر حیره صلح از بعد را نامه صلح این جریان روایت، این آغاز در طبرى. 1

 (43. )داند مى سال این االول ربی  خلد، را حیره صلح تاریخ و است قمرى دوازده  سال صفر نامه صلح این

 سویف  قولل  از که ایران فتلح روایات از بسیارى در که عمرو بن قعقاع معتقدند معاصر محققان از عضىب. 2

 از سواختگى  شخصویتى  شولد،  موى  مشاهده ها نامه صلح از بسیارى زیر در او امضاى و دارد حضلر شده نقل

 (44. )ندارد واقعى وجلد و است سیف سلى

 (54) حیره( 2

 بر او حکلمت که بلد الطایى حیة بن ایاس بن قبیصة فرمان تحت مسلمانان، پاهس با رویارویى زمان در حیره

 .بلد شده تایید ایران پادشاه سلى از منذر بن نعمان از بعد حیره

 و جزیوه  پرداخوت  اسوال ،  پوذیرش  امور  سه بین را او قبیصة با شدن رو روبه هنگا  خالد طبرى، نلشته بنابه

 و نمولده  حفظ را خلد دین بلکه نداری  تل با جنگ به نیازى ما: »گفت جلاب در قبیصة که کرد مخیر جنگ

 (46. )کرد مصالحه دره ، هزار نلد پرداخت بر ها آن با خالد و.« نمایی  مى پرداخت جزیه تل به

 روایتوى،  در بوالذرى  اموا ( 47. )دانود  موى  درهو  191111 را المصوالحه  موال  مقودار  دیگور،  روایت در طبرى

 بون  هوانى  و عمور  بون  عبدالمسیح همچلن دیگرى افراد او، فرزند فروه یا ایاس بر عالوه را خالد هاى طرف

 .نگارد مى چنین نا  صلح محتلاى درباره و نماید مى ذکر قبیصه

 للمسولمین  عیلنوا  یکلنولا  ان على و عا  کل فى دره  الف ثمانین على یقال و دره  الف ماة على فصالحله

 (44) ;قصرا ال و بیعة له  الیهد  ان و فارس اهل على
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 جاسلس که شدند متعهد نیز و کردند مصالحه سال هر در دره  هزار هشتاد یا و دره  هزار صد بر خالد با

 .نکنند ویران آنان از را قصرى و کلیسا هی  که شدند متعهد نیز مسلمانان و باشند ایرانیان علیه مسلمانان

 تعهود  هماننود  دیگور  شرو  و دانسته سال هر در دره  هزار صد را المصالحه مال دیگر، روایت در بالذرى

 سوال  را آن تواریخ  و کنود  موى  اضوافه  نیوز  را مسولمانان  نف  به کردن جاسلسى و مسلمانان علیه تلطئه عد 

 (49. )داند مى قمرى دوازده 

 موال  قودار م و کورده  منعقود  خالود  بوا  عبدالمسیح را حیره صلح که آید مى بر چنین اعث  ابن عبارات راهر از

 (51. )داشت قیمت دره  هزار سى که بلد، کسرى پسر شیرویه طیلسان و دره  هزار صد المصالحه

 ذکور  چنوین  را آن موتن  و دهود  مى حیره اهل بزرگان از اى عده با خالد صلح از خبر دیگر جاى در طبرى اما

 :کند مى

 الرحی  الرحمن اهلل بس 

 حیورى  و قبیصة بن ایاس و عبدالمسیح بن عمرو و عدى ابنى عمرا و عدیا الللید بن خالد علیه عاهد ما هذا

 عاهوده   بوه  اموروه   و الحیرة اهل بذلک رضى و الحیرة اهل نقبا  ه  و - جیرى عبیداهلل قال و - اکال بن

 مونه   کان االمن قسیسه  و رهبانه  الدنیا فى ایدیه  عن جزا  سنة کل فى تقبل دره  الف ماة و تسعین على

 علویه     فالشوى  یمنعه  ل  فان المنعة على و للدنیا تارکا سانحا و لها تارکا الدنیا عن حبیسا ید ذى رغی على

 ;عشورة  اثنتوى  سونة  من االول ربی  شهر فى کت  و بریئة منه  فالذمة بقلل او بفعل غدروا ان و یمنعه  حتى

(51) 

 مهربان بخشنده خداوند نا  به

 قبیصوة  بن ایاس و عبدالمسیح عمروبن و عدى پسر دو عمر و عدى ولید بن خالد بین است اى نامه عهد این

 اهول  و هسوتند  حیوره  اهول  بزرگان از همگى که - است دانسته جیرى را او نا  عبیداهلل - اکال بن حیرى و

 مرد  معاهده این طبق. اند نملده معاهده این بستن ماملر را نقبا این خلد و خشنلدند معاهده این از نیز حیره

 توالش  و کسو   مقابول  در دره  191111 سال هر که شلند مى متعهد ها آن کشیشان و راهبان حتى و حیره

. باشوند  مى مستثنا پرداخت این از اند، کرده رها را دنیا و ندارند کس  که کشیشانى و راهبان و بپردازند، خلد
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 چیوزى  تلاننود  نمى نکنند، حمایت ها آن از اگر و باشند مى حیره اهل از حمایت به متعهد مسلمانان مقابل، در

. باشند نمى امان در دیگر نملدند، تلطئه مسلمانان علیه خلد گفتار یا کردار با حیره اهل اگر و بگیرند ها آن از

 .شد نلشته دوازده  سال االول ربی  ماه در عهدنامه این

 :نملد استنبا  زیر قرار از مطالبى تلان مى فلق متن صحت صلرت در

 موال   نفر یک نظر مه ، تصمیمات در الاقل یا و است شده مى اداره شلرایى صلرت به زمان آن در حیره. 1

 .است نبلده

 چنوین  « ایودیه   عون  جزا » عبارت از تلان مى که است شده مى گرفته کس  مالیات نلعى عنلان به جزیه. 2

 .اند نبلده جزیه پرداخت به ملرف راهبان، مانند کار، بدون افراد و کرد، استنبا  را مطلبى

 .کنند نظامى حمایت دهندگان جزیه از اند بلده متعهد جزیه گرفتن مقابل در مسلمانان. 3

 کشیشان و راهبان حک  عهدنامه، در که اى گلنه به اند، داشته وجلد فراوانى مسیحیان حیره در زمان آن در. 4

 .گردد مى ذکر ها آن

 نقوض  را آن و نمانوده  پایبند معاهده این به حیریان ابلبکر درگذشت از دبع که آورد مى چنین ادامه در طبرى

 و کردنود  شولرش  دیگر بار. کرد وض  ها آن علیه دیگرى شر  ها آن بر غلبه از پس حارثه بن مثنى و کردند

 عمول  مثنوى  یوا  و خالد عهدنامه به تا خلاست ها آن از و کرد غلبه ها آن بر وقاص ابى سعدبن چندى از پس

 جز به دره  هزار صد چهار تا تلانند مى ها آن که دریافت تحقیق از پس سعد و نکردند قبلل ها آن اما ایندنم

 (53. )داد قرار ها آن بر را همین و بپردازند( 52( )پادشاهى جلاهرات یا) برگزیده املال

 (45) اوسط و اسفل بهقباد( 3

 دیدنود  وقتوى . بلدنود  حیریوان  و خالود  بین برخلرد یجهنت منتظر النهرین بین دهقانان قمرى دوازده  سال در

 توا ( 55) سوفلى  و علیوا  فللجه بین محدوده سر بر او با و آمده خالد نزد انجامید صلح به ها آن کار سرانجا 

 :شد تنظی  زیر قرار از دادى قرار و نشستند مصالحه به( 56) هرمزگرد

 الرحی  الرحمن اهلل بس 
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 ضوامنلن  انت  و الجزیة علیک  و الذمة لک  ان نسطلنا بن صللبا و بهیش زاذبن یداللل بن خالد من کتاب هذا

 علوى ( علیه نقبت  من حرب ضامنلن انت  و عبیداهلل قال و) االوسط و االسفل البهقباذ اهل من علیه نقبت  لمن

 و رضویتملنى ا قود  انکو   و[ باروسوما ] بسما و بانقیا على ما سلى ید ذى کل ث  سنة کل فى تقبل الف الفى

 امولالک   علوى  االوسط البهقباذ اهل من معک  دخل من و االسفل البهقباذ اهل و ارضیناک  قد انا و المسلمین

 عبوداهلل  جریوربن  و عمورو  بون  القعقواع  و الللید بن هشا  شهد. میله  مال من و کسرى الل کان ما فیها لیس

 (57) ;صفر فى عشرة اثنتى سنة کت  و الربی  بن حنظلة و الخصاصیة عبداهلل بن بشیر و الحمیرى

 و نماییود  پرداخوت  جزیوه  باید شما ;نسطلنا بن صللبا و بهیش زاذبن ولید، بن خالد بین است اى معاهده این

 پرداخت ضمانت اوسط و اسفل بهقباد اهل از خلد رعیت طرف از شما. کنی  مى حمایت شما از ما مقابل، در

 از جنوگ  شدن برداشته مقابل در شما: گلید مى عبیداهلل. )نمایید مى تعهد ساالنه صلرت به را دره  دومیلیلن

 .نمایید مى تعهد را دره  دومیلیلن پرداخته( خلد رعیت

 بور  کوه  اسوت  چیوزى  آن از غیر مقدار این و نمایید آورى جم  کند، مى کار که کسى هر از باید را مقدار این

 .شد داده قرار[ باروسما]بسما و بانقیا

 از برحمایوت  را اوسوط  و اسوفل  بهقبواد  اهل و شما نیز ما و ساختید خشنلد را همراه  مسلمانان و مرا شما

 داخول  انود،  هموراه  هوا  آن بوا  که کسانى و کسرى خاندان املال حمایت این در. سازی  مى خشنلد شما املال

 ربی  بن حنظلة و خصاصیه عبداهلل بن بشیر حمیرى، عبداهلل بن جریر عمرو، بن قعقاع ولید، بن هشا . نیست

 .شد نگاشته دوازده  سال صفر در معاهده این. شاهدند عهدنامه این بر

 :است ضرورى زیر تذکرات معاهده، این باره در

 در که حیره با زیرا باشد، مى شده مصالحه منطقه وسعت بر گلاه معاهده، این متن، این صحت صلرت در. 1

 در شود،  بسوته  قرارداد دره  هزار چهارصد بر بعد مرتبه در و 191111 بر حداکثر بلد، بزرگى شهر زمان آن

 وسوعت  منطقوه  ایون  شولد  ثابت اگر البته. شلد مى منعقد نامه صلح دره  میلیلن دو بر محدوده براین که حالى

 .کرد تشکیک نامه عهد این صحت در تلان مى راه همین از است نداشته چندانى

 عهدناموه  و ناموه  عهود  ایون  در چولن  اسوت،  بولده  زموان  آن در سولاد  رگوان بز از یکى نسطلنا بن صللبا. 2

 .است داشته بانقیاحضلر
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 .شلد نمى مشاهده کلفى اعث  ابن و بالذرى کتاب در سخنى نامه صلح این از. 3

 (45) انبار( 4

 را نگوى ج و( 59) دانود  مى ابلبکر حکلمت زمان در یعنى قمرى دوازده  سال را انبار نامه صلح تاریخ طبرى

 و سوابا   رئویس  شویرزاد  بوین  نامه صلح این. کند مى ذکر 3 العیلن ذات جنگ شده، داد قرار عقد به منجر که

 :است چنین طبرى نقل به آن متن که شد منعقد خالد

 لویس  خیول  جریودة  فى بمامنه یلحقه و یخلیه ان على منه فقبل اراد ما على الصلح فى خالدا شیرزاد راسل و

 ;( 61)   شى االملال و عالمتا من معه 

 قورارداد  در خالود  و نمایود  صولح  خالد شرایط طبق که پذیرفت و داشت گسیل خالد نزد اى فرستاده شیرزاد

 و برهنوه  اسبان با باید اما بروند، خلد پناهگاه به ها آن تا گذارد مى باز را شیرزاد سپاه راه که آورد چنین صلح

 .دهند انجا  را کار این مال و کاال بردن همراه بدون

 :کند مى اشاره چنین داد قرار این به دیگر جاى در طبرى

 کوه  دادند خالد به چیزى انباریان اما بست، داد قرار انباریان، سلى از شهر برتر  ها آن با و آمد انبار به خالد

 (61. )بمانند شهر در که داد اجازه و ساخت راضى را او

 :گلید مى چنین انبار صلح رهدربا خلد روایات از یکى در بالذرى

 راضوى  را او که کردند مصالحه چیزى بر خالد با است، آمده پیش ها آن بر که را چیزى دیدند انبار اهل وقتى

 (62. )بمانند شهر در داد اجازه و ساخت

 که است دانسته خالد را مسلمانان فرمانده که آن ویژه به ;است هماهنگ طبرى روایت با بخشى در روایت این

 :آورد مى چنین دیگرى روایت در اما دارد، داللت ابلبکر زمان در صلح وقلع بر

 دره  الف اربعماة على طسلجه  على اهلل رحمه عمر خالفة فى صالحلا انه  االنبار اهل من مشایخ حدثنى و

 و الفوا  موانین ث على صالحه  یقال و البجلى عبداهلل بن جریر الصلح تللى و سنة کل فى قطلانیة عبا ة الف و

 (63) ;اعل  اهلل
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 صولح  قورارداد  بجلوى  عبداهلل جریربن با عمر خالفت زمان در انبار اهل که گفتند من به انبار اهل از بزرگانى

 در قطولانى  عبواى  هزار و دره  چهارصدهزار انبار، مختلف نلاحى مقابل در که شدند متعهد و کردند منعقد

 دانواتر  خودا  و کورد  مصوالحه  درهو   هزار هشتاد پرداخت بر ها آن با جریر است شده گفته. بپردازند سال هر

 .است

 بودانی ،  انبوار  اهول  نافرموانى  از بعد را صلح این که است آن روایات دسته دو این بین جم  براى راه بهترین

 قوض ن را مسولمانان  بوا  خولد  قرارداد آن، اطراف و انبار اهل: گلید مى اول صلح بیان از بعد خلد طبرى زیرا

 (64. )کردند

 (54) ساباط( 5

 بوه  را حلیوة  بون  زهرة وقاحه، ابى بن سعد که است آورده چنین قمرى پانزده  سال حلادث ذیل در طبرى

 هوا  آن بوین  جزیوه  پرداخت بر مبنى صلحى و گرفت انجا  مالقاتى شیرزاد با سابا  در. فرستاد بهرسیر سمت

 (66). گرفت قرار سعد امضاى ملرد بعدا که شد منعقد

 (56) سیر بهر اطراف( 6

 :گلید مى و داند مى جنگ طریق از را بهرسیر فتح قمرى، شانزده  سال حلادث ذیل در طبرى

 صدهزار ها آن و فرستاد فرات و دجله میان نیزارهاى و روستاها به را خلد نیروهاى بهرسیر فتح از پس سعد

 چنوین  او جلاب در عمر که خلاست عمر از را ها آن حک  اى نامه طى سعد و کردند آورى جم  را کشاورز

 جنگوى  اقودا   شوما  علیوه  و بولده  مقی  خلد سکلنت محل در اگر آیند، مى شما نزد که کشاورزانى: »نگاشت

 بهتور  خولد  اند شده دستگیر شما تعقی  با و کرده فرار( جنگ در) که ها آن اما اند، امان در باشند، نداده انجا 

 .کنید رفتار گلنهچ ها آن با که دانید مى

 دهقانوان  کوه  بولد  آن از پوس  و کورد،  رهوا  خولد  حوال  بوه  را کشاورزان رسید، سعد به نامه این که هنگامى

 خولد  سوکلنت  محول  بوه  و پذیرفته را اسال  یا خلاست ها آن از سعد و نشستند مذاکره به اطراف روستاهاى

 هوا  آن از مسولمانان  و باشوند  مسولمانان  اموان  در مقابل، در تا دهند تن جزیه پرداخت به که آن یا و برگردند

 .پذیرفتند را دومى ها آن که نمایند حمایت
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 .است نیامده قرارداد این در منطقه، این در کسرى آل املال که شلد مى متذکر خلد طبرى البته

 پنواه  در ها سلادى همه( العرب ارض) عربستان سرزمین تا دجله غرب از قرارداد، این از پس: گلید مى گاه آن

 (64. )پذیرفتند را خراج و گرفته قرار اسال 

 (56) رومیه( 7

 :است آورده چنین بالذرى شهر، این نامه صلح ملرد در

 شوهر  اهول  از کوس  هر که ترتی  بدین کرد، منعقد صلح داد قرار شهر آن اهل با و آمد رومیه به سعد گاه آن

 و آنوان  بوراى  خیرخولاهى  و مسولمانان  از اطاعوت  دبایو  ماننود،  موى  کوه  کسانى و کند تر  را آن خلاهد مى

 (71. )نیایند در فری  و مکر در از ها آن با گاه هی  و بپذیرند را مسلمانان راهنمایى و خراج پرداخت

 مهرود( 8

 شوده  واقو   شوادقباد  اسوتان  شورقى  سومت  در که است بغداد سلاد نلاحى از یکى مهرود یاقلت، نلشته بنابه

 جلولال   سومت  بوه  را عتیوه  بون  هاشو   خولد  زاده برادر مدائن، فتح از پس وقاص بنا بن سعد( 71. )است

 بور  او بوا  و آمدند او نزد به مهرود دهقانان رسید، دجله شرقى سمت در مهرود به هاش  که هنگامى و فرستاد

 (72. )نملدند مصالحه مهرود، اهالى نکشتن و جری  هر مقابل در دره  مقدارى پرداخت

 اهواز و فارس رکو: دوم قسمت

 عنولان  کوه ( سپهسواالر ) اصبهبذ یک اداره تحت ساسانیان زمان در را اهلاز و فارس بزرگ ناحیه دو یعقلبى

 کولر  و اهولاز  کلر بخش دو در را کلرفارس جا این در نیز ما رو این از. داند مى( 73) داشت، فارس اصبهبذ

 .کنی  مى بح  فارس
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 اهواز کور -1

 اهواز - الف

 نامیوده  «االهولاز  سولق » زموان  آن در کوه  بولد  اهلاز خلزستان، ناحیه در ایرانیان، با مسلمانان داد ارقر اولین

 از معاویوه  بون  جوز   و زهیور  بن حرقلص میان و قمرى هفده سال در قرارداد این طبرى نلشته بنابه. شد مى

 مقابول  در و شوده  خوراج  پرداخوت  متعهود  ایرانیوان  و شد منعقد ایرانیان جان  از هرمزان و مسلمانان طرف

 (74. )نملدند تعهد را ها آن از حمایت و داده امان ها آن به مسلمانان

( 75) و گشولد  جنوگ  بوا  را اهولاز  منطقه تما  اشعرى ابلملسى که است آمده چنین اعث  ابن عبارات در البته

 :گلید مى گرىدی روایت در اما ،( 76) داده ارائه را گزارشى چنین شبیه روایتى در نیز بالذرى

 دهقان ،«بیرواز» و غزوان بن عتبة میان که صلحى با قمرى شانزده سال اوایل و پانزده  سال اواخر در اهلاز

. گشولد  جنوگ  بوا  را آن ابلملسوى  و نمولده  عهد نقض اهلازیان بعد اما. گشت تسلی  بلد، شده منعقد اهلاز

(77) 

 (65)( ایذج) ایذه - ب

 :گلید مى و داند مى قمرى هفده الس در را ایذه نامه صلح طبرى

 قورار  او بوا  و آمود  او نزد « تیرویه» جا آن در رسید، ایذه به بلد، هرمزان تعقی  در که هنگامى مقرن بن نعمان

 (79. )کرد منعقد صلح داد

 (41. )شد گشلده شدیدى جنگ از بعد ایذه گلید مى بالذرى اما

 شوش - ج

 :لیدگ مى چنین طبرى شلش داد قرار درباره

 ای  شده مند عالقه شما دین به ما: گفت او به و آمد اشعرى ابلملسى نزد لشکر فرماندهان از تن ده با شیرویه

 عورب  از شخصوى  اگر و ها عرب با نه بجنگی ، ها عج  با تنها شما کنار در که شر  این با آوری  مى اسال  و
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 خلاسوتی ،  کوه  اى قبیلوه  هور  بوا  گزینی ، سکلنت  خلاستی کجا هر ما. نمایید حمایت ما از شما جنگید، ما با

 رانود  موى  فرموان  تول  به که فرماندهى را قرارداد این و بپردازید را عطا مقدار باالترین ما به شما ببندی ، پیمان

 .نماید امضا( عمر یعنى)

 هور  و شوما  سولد  به ماست، سلد به چه هر: گفت و نپذیرفت را سخنان این اخیر قسمت آغاز، در ابلملسى

 عمور  بوه  اى ناموه  شود  ناچوار  ابلملسى و نشدند راضى ها آن ولى. باشد نیز شما ضرر به ماست، ضرر به چه

 .کن عطا ها آن به اند، خلاسته را چه آن: نلشت آن جلاب در عمر بنلیسد

 (41. )کردند شرکت شلشتر محاصره در و آوردند اسال  ها آن نلشت، را ها آن قرارداد ملسى ابل

 بوه  ها آن آذوقه که هنگامى و کرد محاصره را شلش اشعرى ابلملسى که است آمده چنین البلدان تلحف در اما

 اموان  شلش اهل از تن هشتاد براى و آمد ابلملسى نزد شلش مرزبان کردند، صلح خلاست در رسید، پایان

 موردان  بقیه و داد مانا را تن هشتاد آن ابلملسى شد، گشلده شهر که هنگامى. نکرد ذکر را خلد نا  و طلبید

 (42. )نملد تصاح  را مرد  املال و کرد اسیر را زنان و کلدکان رسانید، قتل به را مرزبان و

 « آذرماهوان  بون  سوابلر » را شولش  فرمانوده  نوا   که تفاوت این با آورد مى را روایتى چنین شبیه نیز اعث  ابن

 (43. )کند مى ذکر نفر ده را شده داده امان افراد و دانسته

 (55) شاپور جندى - د

 این: کند مى نقل زیر قرار از جالبى خبر قمرى هفده  سال حلادث ذیل در شاپلر جندى صلح درباره طبرى

 یکوى  سلى از اى نامه امان ناگاه که آن تا بلد کلی  بن عبداهلل زربن نیروهاى محاصره تحت مدتى براى شهر

 گشولده،  شهر درهاى که کردند مشاهده مسلمانان هنگا  ینا در. شد پرتاب شهر مرد  سلى به مسلمانان از

 چوه  پرسیدند، شهر مرد  از تعج  با مسلمانان. شدند مشغلل خلد عادى کارهاى به مرد  و شد باز بازارها

 !شده؟ خبر

 جزیوه  شوما  بوه  کوه  شودی   متعهد و پذیرفتی  را آن ما شد، پرتاب ما سلى به اى نامه امان: دادند پاسخ ها آن

 شوهر  اهول . ایو   نفرسوتاده  اى ناموه  اموان  چنین ما: گفتند مسلمانان. نمایید حمایت ما از شما و کنی  ختپردا

 کوار  ناموه  اموان  پرتواب  کوه  دریافتند تحقیق از پس مسلمانان سرانجا . گلیی  نمى دروغ نیز ما: دادند جلاب
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 نمایند نقض را نامه امان خلاستند .باشد مى شهر آن از او اصل که است بلده مسلمانان از مکنف نا  به غالمى

 موا  و آمود  اى ناموه  اموان  حوال  هور  بوه  و شناسوی   نمى باز آزاد افراد از را شما غالمان ما: گفتند شهر اهل که

 .کنید خلرد بر ما با نیرنگ و غدر با تلانید مى خلاهید، مى شما اگر. پذیرفتی 

 ناموه  بوه  وفواى  به را ها آن عمر و کردند استفسار او از و نلشته عمر به اى نامه نداشتند، اى چاره که مسلمانان

 (45. )فراخلاند

 :گلید مى داستان این به اشاره بدون بالذرى اما

 را هوا  آن از یوک  هی  که کرد مصالحه گلنه بدین ها آن با او و نملدند امان طل  ابلملسى از شاپلر جندى اهل

 (46. )باشد نداشته کارى سالح، جز به ها آن املال به و ننماید اسیر را فردى هی  و نکشد

 (56) رامهرمز - ه

 سپاه با هرمزان مصالحه به اجمالى اى اشاره قمرى، هفده سال حلادث ذیل در مفصل روایتى ضمن در طبرى

 (44. )نماید مى دیگر شهرهاى و رامهرمز سر بر اسال 

 ابلملسوى  کوه  کند مى نقل چنین بلد ردهک عمر سال صد از بیش که رامهرمزى ابلعاص  از روایتى در بالذرى

 کرده نیرنگ ها آن اما( 49. )نملد مصالحه دره  هزار نهصد یا هزار سیصد پرداخت بر رامهرمز اهل با اشعرى

 .نماید فتح جنگ با را شهر آن شد مجبلر ابلملسى و نملدند عهد نقض و

 

 شود  نقض مصالحه این اما نملد، صلح زرامهرم اهل با ابلملسى که کند مى نقل چنین دیگرى روایت در وى

 منعقود  درهو   سیصودهزار  پرداخوت  تعهد با اى مصالحه و فرستاد ها آن سراغ به را حنفى ابلمری  ابلملسى و

 (91. )شد

 نزدیکوى  در کلفوه  سپاه با یاسر بن عمار او، نقل طبق. پردازد مى رامهرمز به بیشترى تفصیل با کلفى اعث  ابن

 و مزنوى  مقورن  بون  نعمان عمار، جا آن در و رسیدند اشعرى ابلملسى فرماندهى به صرهب سپاه به شلشتر شهر

 و نملدنود  فوتح  را رامهرموز  جنگ با دو آن. کرد اسال  به رامهرمزیان دعلت ماملر را بجلى عبداهلل بن جریر

 اشوعرى  لسوى ابلم بوه  خبور  ایون  که هنگامى. کردند اسیر را فرزندانشان و زن و کرده تصاح  را ها آن املال
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 توا  بولد   داده اموان  رامهرمزیان به ماه شش مدت براى من! شما بر واى: گفت و کرد خلد سپاه به رو رسید،

 چیست؟ شما نظر حال نملدند، فتح زور به را شهر و کرده عجله کلفیان و جریر اما کنند، بیان را خلد نظر

 بوه  خطواب  عمور  ناموه  جلاب چندى از پس. دکر مطرح خلیفه با باید را مسئله که دادند نظر چنین بصریان

 چنوین  انصوارى  عمرو بن سعید و مالک بن انس عازب، بن برا  یمان، بن حذیفة همچلن بصره سپاه بزرگان

 اى عهدناموه  و داده اموان  رامهرموز  اهول  بوه  کنود  مى گمان که چنان ابلملسى اگر کنید، دقت کار این در: »آمد

 اى ناموه  اموان  چنین که دهید سلگند نیز را ابلملسى. نمایند آزاد را خلد اسیران همه مرد  باید است، نگاشته

 رامهرموز  اهول  بوا  کوارى  ناموه  اموان  مدت پایان تا و کرده آزاد را اسیران خلرد، سلگند اگر. است کرده صادر

 نمسولمانا  از کوه  اسویر  زنوان  بوه  نسوبت  و کردند آزاد را اسیران خلرد سلگند ابلملسى چلن.« باشید نداشته

 شوهر  بوه  بازگشوت  یوا  اسوال   قبلل بین را ها آن آن، از پس. شدند ها آن حمل وض  منتظر بلدند، شده آبستن

 (91. )نملدند مخیر خلد

 .کند نمى ذکر را مطلبى اعث  ابن کردند، چه مدت انقضاى از بعد که این اما

 فارس کور( 2

 انجوا   جبول  کولر  و اهولاز  ناحیوه  بوه  ها آن دورو به نسبت بیشترى تاخیر با فارس، ناحیه به مسلمانان ورود

 هموه  نظوامى  فوتح  از و کنود  موى  ذکور  ق 23 سوال  در را فارسویان  بوا  مسلمانان برخلرد اولین طبرى. گرفت

 خبور ( 96) دارابجورد  و( 95) فسوا  ،( 94) جلر( 93) اصطخر، ،( 92) تلج همچلن ناحیه این هاى شهرستان

 .دهد مى

 .است دیگر اى گلنه به ث اع ابن و بالذرى هاى گزارش اما

 نلبنودجان  و( 94) راشوهر  ،( 97) کوازرون  و تولج  هاى سرزمین نظامى شدن گشلده از که آن از پس بالذرى

 دهود  موى  خبور  عموان،  و بحرین بر عمر عامل ثقفى، العاص ابى بن عثمان وسیله به قمرى نلزده سال در( 99)

 شوهر  آن مرد  و گشلدند صلح با العاص ابى بن عثمان و اشعرى ابلملسى را آن: گلید مى( 111) ارجان درباره

 .پذیرفتند را خراج و جزیه پرداخت

 :گلید مى شیراز باره در و
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 اهول  بولدن  مسولمانان  پنواه  در و خراج پرداخت تعهد با بلد،( 111) اردشیرخره ناحیه از که را شیراز دو، آن

 از یوک  هوی   و باشود،  آزاد نپوردازد،  خراج و ودر بیرون شهر از خلاهد مى که کسى شد بنا و گشلدند جا آن

 (112. )نشلند گرفته غالمى به یا کشته مرد 

 .کرد مصالحه مالى پرداخت بر هرمز با العاص ابى بن عثمان که گلید مى دارابجرد درباره گاه آن

 عثموان  ردادقرا طرف حتى و داند مى دارابجرد اهل با صلح مانند نیز را( 113) جهر  اهل با عثمان صلح وى

 24 یوا  23 سال در را( 115) شاپلر شهر شدن گشلده بالذرى( 114. )کند مى ذکر هرمز همان روایتى طبق را

 :گلید مى و داند مى ق

 عهوده  بوه  و مال پرداخت بر او با عثمان و کرد امان و صلح درخلاست بلد، دیده که خلابى طبق شهر رئیس

 ابلملسوى  و کردند عهد نقض شهر مرد  اما. کرد مصالحه شهر رد م نشدن اسیر و کشته و ها آن امان گرفتن

 جنوگ  بوا  نیوز  را اصوطخر  جولر،  شوهرهاى  فتح بالذرى( 116. )گشلد جنگ با را آن ق26 سال در اشعرى

 (117. )داند مى

 :گلید مى چنین پایان در اصطخر، در ایرانیان با مسلمانان درگیرى مفصل ذکر از پس کلفى اعث  ابن اما

 دویسوت  پرداخوت  بور  مبنوى  اى مصوالحه  با را آن باالخره و کرد محاصره را اصطخر شهر ماه یک لسىم ابل

 (114. )گشلد شهر، مرد  سلى از ساالنه جزیه پرداخت تعهد و نقد صلرت به دره  هزار

 سوه  هور  هواى  گوزارش  بوا  است شده نلشته ق511 سال از قبل که فارسنامه در بلخى ابن گزارش میان این در

 .دارد فراوانى هاى وتتفا

 : گلید مى خلره شاپلر باره در او

 (111. )بستدند صلح به پس... رفت( 119) خلره شاپلره کلر، در العاص ابى بن عثمان پس

 :گلید مى شیراز درباره نیز( 111. )داند مى قمرى هجده  سال در را حادثه این وى

 مورد   بوا  و بستدند صلح به جمله و نبلد شهرى هی  و استلار حصارها همه بلد ناحیتى شیراز وقت آن در و

 اموان  را او برود خلاهد هرکى و دهد مى خراج و جزیه سازد، مقا  جا آن کى هر کى کردند شر  نلاحى آن
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 (112. )هجرت از بلد بیست  سال در این و برند بندگى به نه و نکشند باشد،

 .دارد بالذرى روایت با فراوانى مشابهت روایت این

 :گلید مى آن تلاب  و دارابجرد درباره بلخى بنا

 بوا  همه( 113( )بستگان)فستجان و جهر  و( فسا) پسا و کرد دارابجرد کلره قصد العاص ابى بن عثمان پس

 را العواص  ابوى  بون  عثموان  کورد،  اسوتقبال  حوال  در زیور ،  و عاقول  بلد دارابجرد همه اصل و بلد کلره این

 الموال  بیوت  خودمت  در ، هوزار  هزار دو جمله کلره، آن از کى داد قرار و رود خالف و جنگ کى ونگذاشت

 بسوتد  موال  و کورد  کرامت را او العاص ابى بن عثمان و دهند مى جزیه سال هر و دهد امان را ایشان تا کنند

 (114. )هجرت از سل  و بیست سال در بازگشتند و داد قرار جمله براین

 :گلید مى و زدپردا مى شاپلر کلره شلرش ذکر به سپس

 (115. )گرفتند خلیشتن بر جزیه و کردند المال بیت خدمت دیگر مالى و کردند صلح

 شلرش بیان به سپس ،« پیلست صلح اصطخر در ماهک و عامر بن عبداهلل بین: »گلید مى اصطخر درباره وى

 ق 32 سوال  در را آن و پوردازد  مى عامر بن عبداهلل دست به ها آن از نفر هزار چهل شدن کشته و اصطخریان

 (116. )داند مى

 فتولح  طبرى، تاریخ یعنى ملجلد، منب  سه از غیر ایران فتلح درباره که آید مى دست به چنین گزارش این از

 نلیسوندگان  بوراى  را امکوان  این و است، نرسیده ما به که داشته وجلد دیگرى مناب  اعث ، ابن فتلح و البلدان

 خولد  منواب   از نوامى  جوا  ایون  در بلخوى  ابون  گرچه نمایند، استناد ها آن به که است کرده مى فراه  پنج  قرن

 .برد نمى

 کورجبل: سوم قسمت

 بوه  باختر از و گفتند مى «مدیا» را آن یلنانیان که شد مى گفته پهناورى کلهستانى ناحیه به جبال ایالت با جبل

 .شد ىم محدود ایران بزرگ کلیر به خاور از و النهرین بین هاى جلگه
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 بوا  توا  نامیدند عج  عراق را آن غلط به سلجلقیان، زمان در قمرى شش  قرن در و شد مترو  بعدها نا  این

 (117. )نشلد اشتباه بلد، النهرین بین سفالى قسمت مقصلد که عرب عراق

 هاىشوهر  و رى و قرمیسین و دینلر و همدان و قزوین و زنجان تا اصفهان بین را ناحیه این محدوده یاقلت

 و کرد فرار کلرجبل سمت به یزدگرد قمرى، شانزده سال در مدائن فتح از پس( 114. )است دانسته ها آن بین

 (119. )پرداخت نیرو آورى جم  به جا آن در

 را هوایى  سورزمین  و شدند منطقه این وارد او نیروهاى با مقابله براى مدائن در تلقف مدتى از پس مسلمانان

 .پردازی  مى صلح با شده فتح مناطق ذکر به فقط جا این در که گشلدند صلح با را مناطقى و جنگ با

 (323)( قرمیسین) قرمسین و (321) حلوان( 1

 بجلوى  عبوداهلل  بون  جریور  را صلح این در مسلمانان سپاه فرمانده نا  و دانسته صلح با را حللان فتح بالذرى

 ایون  به قمرى شانزده سال در جللال نبرد از پس سلمانم جنگجلیان از نفر هزار سه با همراه که کند مى ذکر

 .بلد شده اعزا  ناحیه

 :نگارد مى چنین باره این در او

 اموان  مالشوان  و خلن بر ها آن به باشد، نداشته ها آن به کارى که شد متعهد و گشلد صلح با را حللان جریر،

 .باشد نداشته ارند،د را حللان از فرار قصد که آنان کار به کارى که پذیرفت و داد

 (122. )نملد شهر والى را قیس بن عزرة آن از پس و بلد حللان والى جریر، مدتى: گلید مى گاه آن

 (124. )بلد صلح با حللان فتح همانند( قرمیسین)

 فرسوخى  یوک  در کوه  قصرشویرین  در اسال  سپاه که کند مى نقل چنین سیف قلل از حللان درباره طبرى اما

 زینبوى  که حللان دهقان بین این در. شدند درگیر شنل  خسرو فرماندهى به ایرانیان با بلد، هشد واق  حللان

 (125. )شدند مسلط حللان بر مسلمانان و کرد فرار شنل  خسرو و شد کشته داشت نا 
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 (بصره ماه دینار، ماه) (325) نهاوند( 2

 نولزده  سوال  در کوه  انود  آورده چنین خلد هاى گزارش از یکى در نهاوند فتح باره در دو هر بالذرى و طبرى

 رو ایرانیان نیروهاى جنگ، مدتى از پس کردند محاصره را نهاوند شهر مسلمان، لشکریان که هنگامى قمرى،

 پرداخوت  و مصوالحه  بوراى  را او توا  خلاست مسلمانان از و طلبید امان شخصى فرار ملق . گذاشتتد فرار به

 از مسولمانان  و کورد  معرفى دینار را خلد او پرسیدند، را او نا  مسلمانان وقتى. ببرند خلد فرمانده نزد جزیه

 (127. )گفتند دینار ماه نهاوند، به هنگا  همان

 دینوار  مواه  اهول  بوراى  یموان  بن حذیفة سلى از که پردازد مى اى نامه امان ذکر به سیف قلل از طبرى گاه آن

 :است چنین نامه امان این متن. است شده صادر

 الرحی  الرحمن اهلل بس 

 عون  الیغیورون  اراضیه  و املاله  و انفسه  على االمان اعطاه  دینار ماه اهل الیمان بن حذیفة اعطى ما هذا

 على المسلمین من ولیه  من الى سنة کل فى الجزیة ادوا ما المنعة له  و شرائعه  بین و بینه  یحال ال و ملة

 المسولمین  جنولد  قوروا  و الطرق اصلحلا و السبیل ابن ارشدوا ما و طاقته قدر على نفسه و ماله فى حال  کل

 نعی  و عمرو بن القعقاع شهد. بریئة منه  فذمتنا بدللا و غشلا فان نصحلا و ولیلة یلما الیه  فاوى مربه  من

 (124. )المحر  فى کت  و مقرن بن سلید و مقرن بن

 مهربان بخشنده خداوند نا  به

 امان هایشان زمین و مال و برجان را ها آن. است داده دینار ماه اهل به یمان بن حذیفة که است اى نامه امان این

 سوال  هور  در کوه  کنود  مى حمایت هنگامى تا ها آن از. نماید نمى دین و ملت تغییر درخلاست ها آن از و داده

 راهنموایى  را ماندگان راه در نمایند، پرداخت جزیه مسلمانان والى به جانش و مال به نسبت بالغ فرد هر براى

 نمولده،  پوذیرایى  روز شوبانه  یک گذرند، مى ها آن بر که مسلمانى لشکریان از نمایند، اصالح را ها جاده کنند،

 نکردند عمل را نامه امان این ملاد و آمدند در مکر در از اگر. باشند مسلمانان خلاه خیر و دهند ماوا را ها آن

 .نیستند ما امان در دیگر
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 محور   در ناموه  اموان  ایون  و باشوند  مى مقرن سلیدبن و مقرن بن نعی  عمرو، بن قعقاع نامه امان این انشاهد

 .شد نلشته

 .است شده نلشته قمرى نلزده  سال در دارد، را مضملن همین که قبل عهدنامه قرینه به عهدنامه این

 (129) .آورد نمى میان به معاهده از ذکرى نهاوند، شرح ضمن در اعث  ابن اما

 سیروان و( کوفه ماه)( 311) دینور( 3

 :دهد مى گزارش چنین بالذرى دینلر، فتح درباره

 در روز پون   و رسوید  دینولر  به گشت، مى باز نهاوند از بصره جنگجلیان همراه اشعرى ملسى ابل که هنگامى

 را خوراج  و یوه جز پرداخوت  دینولر،  اهول  آن از پس. گذشت جنگ به آن روز یک تنها که کرد اقامت جا آن

 (131. )داد امان ها آن به ابلملسى که نملدند امان طل  فرزندانشان و املال و خلد براى و پذیرفته

( 132) اسوت،  مسوتقل  اى ناحیوه  خولد  یا و سبذان ما نلاحى از یکى بعضى قلل به بنا که سیروان درباره وى

 :گلید مى

 .(133) « تبس داد قرار دینلر صلح مثل سیروان مرد  با ابلملسى»

 (315) مهرجانقذق( 4

 :گلید مى چنین شهر این باره در بالذرى

 بوا  او و فرسوتاد  باشد، مى نقذق مهرجا مرکز که( 135) صیمره سمت به را اقرع بن سائ  اشعرى، ملسى ابل

 فرزنود  و زن و مال و جان خراج، و جزیه پرداخت مقابل در که شد متعهد نامه صلح در و گشلد را آن صلح

 (136. )باشد امان در هالىا

 (316) دستبى و همدان( 5

 :نلیسد مى چنین سیف قلل از ق 21 سال حلادث ذیل در شهر دو این فتح باره در طبرى
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 سوپاه  فرمانوده  شونل ،  خسرو و پرداختند ایرانیان تعقی  به قعقاع فرماندهى به مسلمانان نهاوند، فتح از پس

 .کردند محاصره را ناحیه آن مسلمانان و شد مدانه وارد خلد سپاه با همراه ایرانیان،

 ضمانت را دستبى و همدان ناحیه دو که شد متعهد و کرد امان طل  مسلمانان از دید چنین که شنل  خسرو

 .(134) نرسد مسلمانان به گزندى منطقه دو این از که داد قلل مسلمانان به و نماید

 از حمایوت  تعهود  و جزیوه  پرداخوت  بر مبنى دوباره حصل و شنل  خسرو شلرش از دیگرى گزارش در وى

 (139. )است آورده میان به سخن ها، آن

 در و( 141) اسوت  دانسوته  جنوگ  بوا  نهاونود  فتح همانند ق23 سال در را همدان فتح روایتى در بالذرى اما

 :گلید مى دیگر گزارش

 اموا  نمولد،  همودان  فرمانودار  را وهو   عال بون  شد، کلفه والى عثمان طرف از وقاص ابى سعدبن که هنگامى

 صولحى  و شودند  تسلی  دوباره جنگ، مدتى از پس و پرداختند جنگ به عال  با و کرده عهد نقض همدانیان

 صود  و سورانه  جزیه همراه به را خلد هاى زمین خراج شدند متعهد همدانیان آن طبق که شد منعقد ها آن بین

 (141. )باشند نداشته ها آن فرزندان و زنان و املال به رىکا مسلمانان مقابل، در و بپردازند دره  هزار

 از. سازد نمى روشن را آن اول فتح کیفیت و گلید مى سخن همدان دوباره فتح از صحت فرض بر روایت این

 بوه  مصوالحه  از سوخنى  جا آن در و داند مى جنگ با را همدان فتح که آید برمى چنین کلفى اعث  ابن گزارش

 (142) .آورد نمى میان

 اصفهان( 6

 حملوه  انداختن مقد  بر مبنى هرمزان با عمر مشلرت از پس ق، 21 سال حلادث ذیل در طبرى نلشته به بنا

 و آذربایجوان  و اسوت  سور  اصوفهان  کوه  جمالت این با هرمزان نظر ارهار و اصفهان یا آذربایجان فارس، به

 افتد، مى کار از نیز دوبال کنى، قط  را سر اگر اما برجاست، پا دیگر بال کنى، قط  را بالى اگر بال، دو فارس

 (143. )کرد گسیل سامان آن به را بصرى و کلفى سپاه دو و برآمد اصفهان تسخیر صدد در عمر
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 و رسوید  اصوفهان  بوه  زودتر و کرد پیشدستى ورقا  بن بدیل بن عبداهلل فرماندهى به کلفى سپاه میان این در

 رسوید  جى به شد، معروف شیخ روستاى به بعدها که اصفهان روستاهاى از یکى در مختصر درگیرى از پس

 (145. )کرد صلح پیشنهاد اصفهان( 144( )فادوسفان) پادوسبان جا آن در و

 قورار  از شوده  منعقود  پادوسبان و عبداهلل بین که را اى نامه صلح سیف، قلل از دیگرى روایت در طبرى گاه آن

 :کند مى نقل زیر

 الرحی  نالرحم اهلل بس 

 بقودر  الجزیوة  من علیک  و الجزیة ادیت  ما آمنلن انک  حلالیها و اصبهان اهل و للفادوسفان عبداهلل من کتاب

 یلموا  قوراه  و طریقه اصالح و المسل  داللة و حال  کل عن بالدک  یلى الذى الى تؤدونها سنة کل فى طاقتک 

 ما االمان لک  و علیک  ما ادا  و نصحک  للمسلمین و مسل  على تسلطلا ال مرحلة الى الرجل حمالن و ولیلة

 قتلناه ضربه فان منه بلغ مسلما س  من و لک  امان فال تسلمله ول  منک  مغیر غیره او شیئا غیرت  فاذا فعلت 

 (147) ;عبداهلل بن عصمة و( 146) ورقا [ بن بدیل] بن عبداهلل و قیس بن عبداهلل شهد و کت  و

 مهربان هبخشند خداوند نا  به

 پرداخوت  جزیوه  کوه  زموانى  توا  ;آن حلموه  و اصوفهان  اهالى و پادوسبان و عبداهلل میان است اى معاهده این

 جزیوه  خولد  والوى  بوه  بوالغ  افوراد  طورف  از خولد،  تلانایى اندازه به سال هر در باید و اند امان در نمایند، مى

 افوراد  از روز شوبانه  یوک  نماینود،  اصالح را ها هجاد کنند، راهنمایى( ها راه در) را مسلمانان نمایند، پرداخت

 بور  نبایود  و نمایند تامین اصفهان اى مرحله یک فاصله به رسیدن تا را ها آن نمایند، پذیرایى( غری )مسلمان

 .کنند پیدا تسلط مسلمانان

 امان در هند،د مى انجا  را خلد ورایف ها آن که مادامى و باشند ها آن خیرخلاه باید مسلمانان دیگر، طرف از

 .باشند مسلمانان

 مسولمانان  بوه  بولد  نکورده  عمل که را کسى یا و نکردند عمل را معاهده این ملاد از چیزى اصفهان اهل اگر

 موا  بزنود،  را او اگر و شد خلاهد تنبیه دهد دشنا  را مسلمانى که کسى. نیستند امان در دیگر ننملدند، تسلی 
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 بون  عبوداهلل  ،(اشعرى ملسى ابل) قیس بن عبداهلل معاهده این گلاهان و کاتبان. کشت خلاهی  را او مسلمانان

 .هستند عبداهلل بن عصمة و ورقا ( بن بدیل)

 روایوات  از یکوى  در بالذرى( 144. )است آورده را عهدنامه این متن نیز اصفهان اخبار ذکر کتاب در نعی  ابل

. اسوت  دانسوته  ق24 اوایول  و 23 سوال  اواخور  دیگور  روایت در و( 149) ق 23 سال در را اصفهان فتح خلد

(151) 

 :گلید مى خلد اول گزارش در وى

 بوه  ملروف  اصوفهان  مورد   ناموه  صولح  طبق و گشلد صلح با جنگى مختصر از بعد را جى بدیل، بن عبداهلل

 قورار  مسولمانان  اموان  در اسولحه،  جوز  بوه  ها آن مال و جان مقابل، طرف از و شدند خراج و جزیه پرداخت

 جوى  صلح همانند صلح با ه  را جا آن و رفت یهلدیه سمت به عبداهلل سلى از قیس بن احنف گاه آن .گرفت

 .بلد اصفهان حاک  عثمان حکلمت زمان تا بدیل ابن و گشلد

 بودیل  بن عبداهلل به را جى فتح و اشعرى ابلملسى به را یهلدیه فتح بعضى، قلل از دیگر گزارشى در بالذرى

 گشولد  را اصفهان و جى عبداهلل، که است آن گزارش ترین صحیح: گلید مى پایان در لدخ اما دهد، مى نسبت

 (151. )را کاشان و ق  ابلملسى، و

 المصوالحة  موال  مقدار و دهد مى نسبت اشعرى ابلملسى به صلح، با را اصفهان فتح اساسا کلفى اعث  ابن اما

 بون  عبوداهلل  کوه  آید برمى چنین او گزارش از. ددان مى جزیه پرداخت تعهد و نقد دره  هزار صد پرداخت را

 عمول  اشوعرى  ابلملسى فرمان تحت و بصره لشکر فرماندهان از بلده، اصفهان فتح مباشر که ورقا  بن بدیل

 (152. )است کرده مى

 رى( 7

 بوه  رسویدن  از قبل و کرد حرکت رى سمت به مقرن بن نعی  ق، 22 سال حلادث ذیل در طبرى نلشته بنابه

 بون  مهوران  بون  سویاوخش ) رى حواک   با که( 153( )زینبدى) زیبنى ابلالفرخان نا  به بزرگان از یکى اب رى،

 و نملده فتح را شهر تلانستند رى اهل به زینبى خیانت با مسلمانان. کرد برخلرد بلد، مخالف( چلبین بهرا 

 .نمایند منعقد صلح داد قرار او با
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 نول  شوهرى  توا  داد دستلر او به و کرد خراب را قدیمى شهر نملد، یینتع رى مرزبان عنلان به را زینبى نعی ،

 :کرد منعقد زیر قرار از دادى قرار او با و بسازد

 الرحی  الرحمن اهلل بس 

 علوى  غیوره   مون  معهو   کوان  من و الرى اهل على االمان اعطاه قلله بن الزینبى مقرن بن نعی  اعطى ما هذا

 المسلمین یقروا ان على و یسللا ال و یغللا ال و یدللا و ینصحلا ان على و سنة کل فى حال  کل طاقة الجزا 

 بودل  من و قتل ضربه من و عقلبة نهک به استخف او مسلما س  فمن المسل ، یفخملا ان على و ولیلة یلما

 (154) ;شهد و کت  و جماعتک  غیر فقد برمته یسل  فل  منه 

 مهربان بخشنده خداوند نا  به

 در. دهود  مى امان هستند، ها آن با که را دیگر شهرهاى مرد  و رى اهل قلله، بن زینبى به نعی  ردادقرا این طبق

 خولاه  خیور  بایود  نیوز  و باشوند  موى  سال در بالغ فرد هر تلانایى قدر به جزیه پرداخت به متعهد ها آن مقابل،

 روز شبانه یک نکشند، شمشیر آنان لیهع نکنند، خیانت مسلمانان به. نمایند راهنمایى را ها آن بلده، مسلمانان

 شومرد،  خولار  را او یوا  دهود  دشنا  را مسلمانى که کسى. دارند بزرگ را ها آن و نمایند پذیرایى مسلمانان از

 تسلی  را او اگر نکند، عمل قرارداد این به که کسى و شلد مى کشته بزند، را مسلمانى اگر و شلد مى مجازات

 .است داده تغییر را شما جماعت او که بدانند باید ننمایند،

 فرمانودهى  بوه ( ق 21 سوال  در) نهاوند واقعه از بعد ماه دو را رى اهل با مسلمانان درگیرى زمان بالذرى اما

. شود  اعزا  ماملریت این به عمر فرمان به و کلفه والى یاسر بن عمار سلى از که داند مى طایى زید بن عروة

 :کند مى ذکر چنین را او با مسلمانان قرارداد ینبى،ز ابن خیانت به اشاره بدون وى

 قولمس  و الورى  اهول  عون  اعطاه و الخراج و الجزیة یؤدون ذمة یکلنلا ان على قتال بعد الزینبى ابن فصالحه

 فى نهاوند اهل اسلة یکلنلا ان و نارى بیت له  یهد  اال و الیسبیه و احدا منه  الیقتل ان على الف خمسماة

 (155) ;همذانیا قسما و رازیا قسما: قسمین دستبى کانت و الرازى دستبى اهل عن ایضا حهصال و خراجه 

 و جزیوه  و شوده  محسولب  ذموه  اهول  ها آن که قرار این با رسیدند، صلح به جنگى از بعد عروة با زینبى ابن

 کوه  آن مقابول  در کنود  پرداخوت ( درهو  ) هوزار  پانصود  قلمس، و رى مرد  طرف از زینبى و پیردازند خراج
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 را خولد  خوراج  کوه  شود  براین بنا و نگردد، ویران ها آن از اى آتشکده و نشلند برده و کشته ها آن از یک هی 

 دو بور  دسوتبى  و. کرد مصالحه عروه با رى دستبى اهل طرف از چنین ه  زینبى. بپردازند نهاوند اهل همانند

 .همدان بخش و رى بخش: بلد بخش

 بسوتن  و هوا  آن شودن  سورکلب  و رى اهول  مکورر  عهود  نقوض  از خلد گردی هاى گزارش در سپس بالذرى

 (156. )راند مى سخن المصالحه، مال تعیین بدون مکرر قراردادهاى

 و دانسوته  یزدامهور  بون  فرخنوداد  را ایرانیان فرمانده نا  اما زید بن عروة را مسلمانان فرمانده نا  نیز اعث  ابن

 :گلید مى

 طلو   رى پادشواه  ایرانیوان،  از نفور  هفتصد حدود شدن کشته و طرف دو بین سخت جنگى دادن رخ از پس

 از جزیه عنلان به ساالنه دره  هزار سى و نقد دره  هزار دویست پرداخت تعهد با اى نامه صلح و کرد صلح

 (157. )گشت منعقد طرف دو بین برحکلمت، او ماندن باقى مقابل در و رى پادشاه سلى

 (دنباوند) دماوند( 8

 را کسوى ( دماونود  حاکموان  لق ) مصمغان: گلید مى ق 22 سال در رى حلادث ذکر از بعد بالفاصله طبرى

 پوللى  مصومغان  کوه  قورار  ایون  با شلد، منعقد ها آن بین صلحى تا خلاست او از و فرستاد مقرن بن نعی  نزد

 بوین  زیور  قورار  از اى ناموه  صولح  و باشد داشته مسلمانان از حمایت و یارى انتظار که آن بدون نماید پرداخت

 :شد نلشته ها آن

 الرحی  الرحمن اهلل بس 

 و آمون  انک الشر و الالرز و الخلار و دنباوند اهل و دنباوند مصمغان لمردانشاه مقرن بن نعی  من کتاب هذا

 کول  فوى  سبعة وزن دره  الف بماتى الفرج ولى من تتقى و ارضک اهل تکف ان الکف على معک دخل من

 ل  لمن ال و له عهد فال غیر من و تغیر حتى ذالک على اقمت ما باذن اال علیک یدخل ال و لیکع الیغار سنة

 (154) ;شهد و کت  و یسلمه

 مهربان بخشنده خداوند نا  به
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 و( 159) خولار  و دماونود  اهل و دماوند مصمغان مردانشاه براى که مقرن بن نعی  سلى از است اى نامه این

 و هسوتید،  امان در ایستند، باز جنگ از تل همراه که کسانى و تل. است شده نلشته (161) شر، و( 161) الرز

 اموان  ایون  مقابول  در و بپرهیوزى ( 162) فرج والى با جنگ از و دارى باز جنگ از را خلد سرزمین اهل باید

 بوه ( انانمسلم از) کس هی  که شلی  مى متعهد ما و بپردازى سال هر در( 163) دره  هزار دویست باید نامه

 عمول  ناموه  عهد این به که زمانى تا البته نشلد، داخل شهرت به تل اجازه بدون کس هی  و ننماید حمله شما

 تسولی   را او کوه  کسوانى  و او مقابول  در مسولمانان  نکنود،  عمل آن ملاد به که کسى و. کنید پایدارى و کرده

 .ندارند تعهدى اند، نکرده

 (164) قومس( 9

 را آن زمان و راند مى سخن قلمس عمربه سلى از مقرن سلیدبن حمله از ق 22 سال حلادث ذیل در طبرى

 مودتى  از پس: گلید مى و دهد مى گزارش قلمس جنگ بدون شدن تسلی  از نیز. کند مى ذکر رى فتح از پس

 اى ناموه  لحص ها آن بین و کرده مکاتبه سلید با بلدند، کرده فرار اطراف هاى بیابان و طبرستان به که قلمسیانى

 :گشت منعقد زیر قرار از

 الرحی  الرحمن اهلل بس 

 یؤدوا ان على املاله  و ملله  و انفسه  على االمان من حشلا من و قلمس اهل مقرن بن سلید اعطى ما هذا

 نوزل  مون  نزل علیه  و یدللا ان على و الیغشلا و ینصحلا ان على و طاقته بقدر حال  کل عن ید عن الجزیة

 ;شهد و کت  و بریئة منه  فالذمة بعهده  استخفلا و بدللا ان و طعامه  اوسط من لیلة و یلما مینالمسل من

(165) 

 مهربان بخشنده خداوند نا  به

 و دین و برجان را ها آن و کرده صادر آن اطراف و قلمس اهل براى مقرن بن سلید که است اى نامه امان این

 جزیوه  او تلانوایى  انودازه  بوه  کوار  صواح   بوالغ  شخص هر طرف از آنان که شرطى به است، داده امان مال

 از و نماینود  راهنموایى  را هوا  آن و نکننود  خیانوت  هوا  آن بوه  و باشوند  مسلمانان خیرخلاه و نمایند، پرداخت

 اگور  و نمایند، پذیرایى خلد معمللى غذاهاى با روز شبانه یک مدت به شلند مى وارد ها آن بر که مسلمانانى

 .شلد مى برداشته ها آن از امان نکردند، عمل نامه دعه این به
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 را قورارداد  طورف  دو و دانسوته  یکوى  را قلمس و رى نامه صلح خلد، گزارش در بالذرى گذشت که چنان اما

 از درهو   هوزار  پانصود  پرداخوت  مقابول  در مسلمانان آن، طبق و کند مى ذکر زینبى ابن و طایى زید بن عروة

 (166. )گردند مى متعهد را املرى ایرانیان، سلى

 (آذربیجان) آذربایجان( 11

 از را آن و کنود  موى  اشواره  آذربایجوان  فتح سال ملرد در نظرها اختالف به ق22 سال حلادث آغاز در طبرى

 (167. )داند مى قمرى هیجده سال عمر بن سیف قلل از و ق 22 سال ابلمعشر قلل

 فرقود  بن عتبة را مسلمانان فرمانده وى. نماید مى ذکر را قمرى هیجده سال آذربایجان، عهدنامه پایان در گاه آن

 ایوران  سپاه با جنگ مدتى از پس عتبه. بلد شده گسیل آذربایجان سمت به عمر سلى از مستقیما که داند مى

 قوبال  که فرخزاد بن اسفندیار با او، فرار و بهرا  شکست از بعد و فرخزاد بن بهرا  فرماندهى به آذربایجان در

 :شد منعقد ها آن بین زیر قرار از دادى قرار و نشست مصالحه به بلد، شده اسیر مسلمانان دست در

 الرحی  الرحمن اهلل بس 

 و حلاشویها  و جبلهوا  و سهلها آذربیجان اهل امیرالمؤمنین الخطاب بن عمر عامل فرقد بن عتبة اعطى ما هذا

 قودر  علوى  الجزیوة  یؤدوا ان على شرائعه  و ملله  و له املا و انفسه  على االمان کله  مللها اهل و شفارها

 مون  یدیوه  فوى  لیس متخل متعبد وال الدنیا من شئ یدیه فى لیس زمن ال و امراة ال و صبى على لیس طاقته 

 مون  و داللتوه  و ولیلة یلما المسلمین جنلد من المسل  قرى علیه  و معه  سکن لمن و ذلک له    شى الدنیا

 االمان فله خرج من و ذلک من اقا  لمن ما مثل فله اقا  من و السنة تلک جزا  عنه ومن  سنة فى منه  حشر

 فوى  کتو   و االنصارى خرشة بن سما  و اللیثى عبداهلل بن بکیر شهد و جندب کت  و حرزه الى یلجا حتى

 (164) ;عشرة ثمان سنة

 مهربان بخشنده خداوند نامه به

 اطراف نلاحى و آذربایجان اهل براى خطاب عمربن امیرمؤمنان عامل قدفر بن عتبة که است اى نامه امان این

 تلانوایى  انودازه  به که شرطى به اند امان در خلد آیین و دین و مال و برجان آنان همگى. است کرده صادر آن
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 کوه  نىعابدا نیز و ندارند مالى تلانایى که گیرانى زمین زنان، اطفال، بر جزیه این. نمایند پرداخت جزیه خلد

 .نیست واج  هستند، ساکن( ها عبادتگاه در) عابدان آن با که کسانى نیز و باشند مى تهیدست

 در سوال  در آنوان  از کوس  هور  و نماینود  پوذیرایى  روز شبانه یک اندازه به مسلمانان لشکریان از باید اهالى و

 مقیموان  ماننود  باید بماند شهر در که کسى و است معاف سال آن جزیه پرداخت از شلد گرفته کار به لشکر

 .است درامان گاهش پناه به رسیدن تا شلد خارج شهر از کس هر و بدهد جزیه شهر آن

 ناموه  امان این. اند گلاه برآن انصارى خرشه بن سما  لیثى، عبداهلل بن بکیر و نلشت جندب را نامه امان این

 .شد نلشته هیجده  سال در

 بون  مغیورة  گوزارش،  یوک  در. دهود  موى  ارائه آذربایجان فتح کیفیت ارهدرب گلناگلنى هاى گزارش بالذرى اما

 را او و نمایود  موى  آذربایجان والى را یمان بن حذیفة خلیفه، طرف از ،( 169) عمر زمان در کلفه والى شعبه

 و شولد  موى  درگیر جا آن مرزبان با بلده آذربایجان مرکز که اردبیل شهر در حذیفه. کند مى گسیل سامان آن به

 :آورد مى چنین را آن متن که رسند مى مصالحه به جنگ مدتى از پس

 ال ان علوى ( 171) ثمانیوة  زن و دره  الف ثمانماة على آذربیجان اهل جمی  عن حذیفة صلح المرزبان ان ث 

 یمنو   ال و سواترودان  و سبالن و البالسجان لالکراد یعرض ال و نار بیت یهد  ال و الیسبیه و احدا منه  یقتل

 (171) ;یظهرونه کانلا ما ارهار و اعیاده  فى الزفن من خاصة الشیز اهل

 و نملد، مصالحه دره  صدهزار هشت پرداخت بر حذیفه با آذربایجان اهالى همه طرف از آذربایجان مرزبان

 هایشان هآتشکد ننمایند، برده را ها آن نرسانند، قتل به را اهالى از یک هی  که شدند متعهد مسلمانان مقابل در

 و نشلند،( 174) ساترودان و( 173) سبالن ،( 172) بالسجان در ساکن کردهاى متعرض و نسازند ویران را

 عمول  خولد  سوابق  رسل  طبق و کرده پایکلبى و رقص خلد اعیاد در آزادانه تلانند مى( 175) شیز مرد  فقط

 .نمایند

 هنگوامى  عتبوه . اوساخت جانشین را سلمى رقدف بن عتبة و کرده عزل را حذیفة عمر: گلید مى سپس بالذرى

 کوه  آن اطوراف  نولاحى  از بعضى جز به پایبندند، خلد برپیمان شهر اهل که کرد مشاهده شد، اردبیل وارد که

 (176. )واداشت تسلی  به جنگ با را ها آن و اند نملده عهد نقض
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 :گلید مى واقدى قلل از دیگرى گزارش در بالذرى

 جنگ این ابلمخنف که کرد وض  خراج آن بر و گشلد جنگ با را آذربایجان ق، 22 لسا در شعبه بن مغیره

 را هوا  آن کنودى  قیس بن اشع  و کردند، شلرش چندى از پس آذربایجان مرد  اما داند مى ق 21 سال در را

 (177. )است باقى اکنلن تا مصالحه آن که نملد مصالحه ها آن با مغیره قرارداد طبق و سرکلب

 جنوگ  از پوس  کوه  آذربایجوان  اهول  بوا  حذیفه صلح در را المصالحه مال مقدار متفاوت، گزارش دو در وى

 اهول  شولرش  از دیگورى  روایوت  در و نماید مى ذکر( 179) سیصدهزاردره  و( 174) صدهزار بلد، نهاوند

 در( فوه کل حواک  ) عقبوه  بون  ولید را شلرش این سرکلبگر و آورده میان به سخن عثمان زمان در آذربایجان

. بسوت  پیموان  هوا  آن بوا  حذیفوه  صولح  برهمان شلرش سرکلب از پس عقبه: گلید مى و داند مى ق 25 سال

(141) 

 ولیود  طرف از که قیس بن اشع  حکلمت زمان در آذربایجان اهل شلرش ذکر به پایانى، گزارش در باالخره

 اضوافه  و آورشوده  یواد  عتبوه  و حذیفوه  صولح  طبق را ها آن داد قرار دوباره و پردازد مى بلد، شده جا آن حاک 

 سوامان  ایون  در داشوتند  مسوتمرى  عطوا  دیلان از که را عرب قبایل از مردمانى اشع  هنگا ، این در: کند مى

 حضورت  خالفوت  زموان  در کوه  رسوید  جوایى  بوه  کار و فراخلاند اسال  به را آذربایجان مرد  و داد سکلنت

 (141. )خلاندند مى قرآن و شده انمسلم سامان آن مرد  بیشتر السال  علیه على

 ولیود  زموان  در را آنان با مسلمانان دوباره جنگ و آذربایجانیان شلرش ق24 سال حلادث ذیل در نیز طبرى

 در حذیفوه  زموان  در کوه  مقدارى همان یعنى دره  سیصدهزار را المصالحه مال مقدار و کند مى ذکر عقبه بن

 (142. )داند مى شدند، متعهد ق22 سال

 (351)( موغان) موقان( 11

 بلد، شده ارمنستان فتح ماملر عمر سلى از که عمرو بن سراقة: نلیسد مى ق 22 سال حلادث ذیل در طبرى

 آن مورد   بوا  کلتواه  جنگوى  از پوس  بکیور  و فرستاد ملقان سمت به را عبداهلل بن بکیر سامان، آن فتح از پس

 :شد شتهنل زیر قرار از اى نامه صلح و رسید صلح به سامان

 الرحی  الرحمن اهلل بس 
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 شورائعه   و ملوته   و انفسوه   و امولاله   على االمان القب  جبال من ملقان اهل عبداهلل بن بکیر اعطى ما هذا

 اقوروا  موا  االموان  فلهو   ولیلوة  یلموا  نزلوه  و المسل  داللة و النصح و اوقیمته حال  کل على دینار الجزا  على

 الغششة یسلملا ان اال له  امان فال غش منه  استبان و ذلک ترکلا فان المستعان اهلل و اللفا  علینا و ونصحلا

 سونة  کتو   و جلیوة  بون  حملوة  و جنادب بن الرسارس و ضرار بن الشماخ شهد متمالئلن، فه  اال و برمته 

 (144) ;عشرین و احدى

 مهربان بخشنده خداوند نا  به

 مال و جان بر را ها آن و کرده صادر قب  هاى کله از ملقان اهل براى عبداهلل بکیربن که است اى نامه امان این

 نمایند پرداخت آن قیمت معادل یا دینار یک بالغ فرد هر طرف از که شرطى به است، داده امان دین و آیین و

 یوک  ،آمدند فرود آنان بر مسلمانان هرگاه و نمایند راهنمایى( ها راه در) را ها آن و بلده مسلمانان خیرخلاه و

 بوه  نیوز  موا  و باشوند،  موى  امان در پایبندند قرارداد این ملاد به که مادامى و نمایند پذیرایى ها آن از روز شبانه

 خیوانتى  هوا  آن از و کرده تر  را ملاد این به عمل اگر اما. است کار کمک خداوند و کنی  مى وفا خلد پیمان

 کننودگان  یوارى  نیوز  ها آن واال نمایند تسلی  را کاران تخیان همه که آن مگر نیستند، امان در دیگر شد، راهر

 .آیند مى حساب به آنان

 نلشوته  21 سوال  در کوه  باشوند  مى جلیة بن حملة و جنادب بن رسارس ضرار، بن شماخ پیمان این گلاهان

 .است شده

 گویالن  و ملقوان  اهول  با عمر زمان در حذیفه: نلیسد مى و کرده اکتفا جمله یک به تنها جا این در بالذرى اما

 (145. )رسید صلح به خراج پرداخت بر ها آن با پیروزى از پس و کرد جنگ

 (355) ابهر( 12

 سومت  بوه  را عوازب  بون  بوراد ( ق24-22) کلفه بر خلد حکلمت زمان در شعبه بن مغیرة: نلیسد مى بالذرى

 جنوگ،  مودتى  و شوهر  هقلعو  محاصره از پس و کرد برخلرد ابهر به خلد راه سر در او. داشت گسیل قزوین

( 147) بولد،  کورده  منعقود  نهاونود  اهول  با حذیفه که اى نامه صلح طبق برا  با و شده تسلی  ابهریان سرانجا 

 (144. )نملدند مصالحه
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 (149. )کند مى اشاره ماجرا این به تفاوت مقدارى با نیز یاقلت

 قزوین( 13

 :گلید مى خلد قبلى گزارش ادامه در بالذرى

 که آن با دیلمیان اما خلاستند، کمک دیل  مرد  از قزوینیان و شد قزوین راهى ابهر فتح از پس بعاز بن برا 

 نظواره  را نبورد  صوحنه  تنهوا  و ایسوتاده  کله باالى بر جنگ شروع هنگا  بلدند، داده جنگ در مشارکت قلل

 ابهریان با خلد نامه صلح ملاد برا  و کردند صلح درخلاست مسلمانان از دیدند، چنین که قزوینیان. کردند مى

 اشواره  دیگرى روایت به سپس. شدند مسلمان و نپذیرفته را جزیه پرداخت ها آن ولى کرد، عرضه ها آن بر را

 بوا  و شوده  مسلمان که ترتی  بدین بستند، پیمان مسلمانان با بصره اساوره مانند قزوینیان آن طبق که کند مى

 بوه  و بسوتند  پیموان  حلیة بن زهرة با و شده ساکن کلفه در آن از پس .ببندند پیمان بخلاهند که اى قبیله هر

 .شدند مشهلر دیل  حمرا 

 زموین  و ماندنود  خولد  سورزمین  در و شده مسلمان قزوین اهل که این آن و آورد مى را سلمى گزارش سپس

 (191. )آمد حساب به عشریه ها آن

 تسوخیر  را بورا   نهوایى  ماملریت که آن جمله از. مایدن مى اشاره تفاوت اندکى با ها گزارش این به نیز یاقلت

 (191. )داند مى ق 24 سال در را قزوین فتح و دانسته رى

 (361) صامغان و (362) زور شهر( 14

 از بعد عتبه گلید مى و دهد مى نسبت عمر زمان در فرقد بن عتبة به را زور شهر فتح روایت، یک در بالذرى

 اهول  با عتبه: گلید مى صامغان درباره دیگر روایت در و بست معاهده حللان حصل مانند ها آن با جنگ مدتى

 را اهوالى  از یوک  هوی   کوه  شودند  متعهد مسلمانان و بست معاهده خراج و جزیه پرداخت شر  به صامغان

 (194. )نبرند بین از را ها آن هاى جاده امنیت و نگیرند بردگى به را ها آن نکشند،
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 انخراس کور: چهارم قسمت

 اطوالق  اسالمى ایاالت برتما  فتلحات، آغاز در و است زمین خاور معناى به فارسى، قدی  زبان در خراسان

 را مواورا النهر  منواطق  تموا   ترتی  این به بلدند، واق  هند هاى کله تا کلیرللت و خاور مت در که گردید مى

 در خراسوان  خوارجى  حودود . گردیود  موى  شامل جنلب، در قهستان و سیستان استثناى به خاورى، شمال در

 (195. )بلد هندوکش جبال هند، سمت از و پامیر، و چین بیابان وسطى، آسیاى

 از بعضووى امووا( 196. )بوورد مووى نووا  نیووز جرجووان از ،« کلرخراسووان» شووهرهاى شوومارش هنگووا  یعقوولبى

 در ولوى  شد مى شمرده خراسان تلاب  از چند هر ایالت این قدی  زمان در که معتقدند معاصر نلیسان جغرافى

 بررسوى  جوا  ایون  در را جرجوان  ایالوت  تابعیوت،  علت به ما وصف، این با( 197. )بلد مستقل ایالتى حقیقت

 .کنی  مى

 نکتوه  ایون  به آورده، طبرى که اى نامه صلح سند در اما( 194) است، دانسته « کلرجبل» از را طبرستان یعقلبى

 به قسمت دراین علت همین به( 199. )شلد مى اداره خراسان پهبداس نظر زیر ایالت این که است شده تصریح

 .پردازی  مى نیز طبرستان بررسى

 هور  و گردید مى تقسی  شد، مى تعبیر خراسان ارباع به آن از که مه  بخش چهار به خراسان اسالمى دوره در

 واقو   ایالوت  تموا   سوى کر یوا  رب  آن کرسى مختلف هاى زمان در که بزرگى شهر چهار از یکى نا  به ربعى

 (211. )بلخ و هرات مرو، نیشابلر،: از بلدند عبارت شهر چهار این. شد مى خلانده شدند، مى

 از سومرقند  هموراه  بوه  را آن بلکوه  آمود،  نموى  حسواب  بوه  خراسوان  جز  بخارا سرزمین بندى تقسی  این در

 محسلب خراسان شهرهاى جز  را آن یعقلبى وجلد، این با اما( 211. )شمردند مى سغد ناحیه مه  شهرهاى

 .آوری  مى بخش این در را آن نیز ما و( 212) است کرده

 ماننود  آن منواطق  از بعضوى  بولدن  العبلر صع  و کلهستانى همچلن عللى به خراسان در مسلمانان فتلحات

 .رسید سامان به دیرتر اعراب، هاى سرزمین از بلدن دورتر نیز و جرجان،

 در مسولمانان  زیورا  برشومرد،  امور  این دیگر علل از را ناحیه این به یزدگردسل  ورود تاخر تلان مى چنین ه 

 .نملدند فتح داشتند یزدگرد با که گریزى و تعقی  در را ایران مناطق از بسیارى آغاز،
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 آغواز  در و روی  مى خراسان مختلف شهرهاى در ایرانیان با مسلمانان هاى معاهده سراغ به مقدمه این با حال

 .پردازی  مى خراسان چهارگانه ارباع به سپس کرده، ذکر را طبرستان و جانجر

 جرجان( 1

 سوپس  و داند مى قمرى هیجده سال را آن فتح تاریخ کند، مى نقل جرجان براى که اى نامه صلح ذیل در طبرى

 آن مواجراى  ین،ا وجلد با. داند مى قمرى سى سال در را آن فتح که کند مى نقل را دیگرى نظر مدائنى قلل از

 :کند مى ذکر چنین را آن گزارش و آورد مى ق 22 سال حلادث ذیل در را

 بوا  مکاتبوه  از پس داشت نا ( 213) صلل رزبان که جرجان پادشاه بلد، بسطا  در مقرن سلیدبن که هنگامى

 :شد منعقد زیر قرار از ها آن بین اى معاهده و رسید تلافق به جزیه پرداخت بر او با سلید

 الرحی  الرحمن اهلل س ب

 و الذموة  لکو   ان جرجوان  اهول  سائر و دهستان اهل و رزبان بن صلل لرزبان مقرن بن سلید من کتاب هذا

 فلوه  منک  به استعنا من و حال  کل على طاقتک  قدر على سنة کل فى الجزا  من علیک  ان على المنعة علینا

 یغیور  ال و شرائعه  و( 214) « ملله » و املاله  و نفسه ا على االمان له  و جزائه من علضا معلنته فى جزا 

 سول  مونه   یبود  ل  و المسلمین قروا و نصحلا و السبیل( 215) البن ارشدوا و ادوا ما الیه  هل ذلک من شئ

 سو   مون  ان علوى  و مامنوه  یبلوغ  حتى آمن فهل خرج من و له  ما مثل فله فیه  اقا  من و غل ال و( 216)

 بون  عتیبوة  و مخرموة  بن سما  و عمرو هندبن و قطبه بن سلاد شهد دمه حل ضربه من و جهده بلغ مسلما

 (217. )عشرة ثمان سنة فى کت  و النهاس

 مهربان بخشنده خداوند نا  به

 صوادر  جرجوان  و دهسوتان  اهوالى  و رزبوان  بون  صولل  رزبان براى مقرن بن سلید که است اى نامه امان این

 .است کرده

 فورد  هور  تلانوایى  انودازه  به جزیه پرداخت و کنی  مى حمایت شما از ما مقابل، در و یدبپرداز جزیه باید شما

 .نمایی  مى حساب او جزیه عنلان به را کمک همان خلاستی ، شمایارى کسان از ما اگر. باشد مى سال در بالغ
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 راه در اینود، نم پرداخوت  جزیوه  کوه  انود  اموان  در خلد دین و مال و جان بر زمانى تا جرجان و دهستان اهل

 هوا  آن از و نماینود  پوذیرایى  مسلمانان از باشند، مسلمانان خیرخلاه کنند، راهنمایى را( مسلمانان از) ماندگان

 .نشلد راهر خیانتى و جنگ

 جا آن از که کسى و آید مى حساب به جا آن اهالى همانند شلد، ساکن ناحیه دو این در( این از پس) که کسى

 .است امان در نرسیده خلد پناهگاه به هک زمانى تا شلد، خارج

 .شد خلاهد کشته بزند، را او اگر و شلد مى تنبیه دهد، دشنا  را مسلمانى که کسى

 و مخرموة  بون  سوما   عمور،  بن هند قطبه، بن سلاد شده نلشته( قمرى) هیجده سال در که نامه عهد براین

 .باشند مى گلاه نهاس بن عتیبة

 طبورى  کتاب به تنها گلیا که کند مى ذکر اى گلنه به( 214) تفاوت اندکى با را مهعهدنا این نیز جرجان تاریخ

 .است داشته دسترسى

 صولح  از قمورى  ا  سوى  سوال  حولادث  ذیل در طبرى چلن نماند، پایدار چندان صلح این رسد مى نظر به اما

( عثموان  حکلموت  انزمو  در و) ا  سوى  سوال  در: گلید مى آن ماجراى نقل در و آورده میان به سخن دیگرى

 عبواس،  بون  عبوداهلل  السوال ،  علیهموا  حسین اما  و حسن اما : همانند صحابه از چند تنى با عاص بن سعید

 بوه  کلفوه  از سوپاهى  هموراه  بوه  یمان، بن حذیفة و عاص عمروبن بن عبداهلل زبیر، بن عبداهلل عمر، بن عبداهلل

 درهو   هزار دویست پرداخت بر ها آن با و کرده برخلرد جرجانیان با راه میان در و افتاد راه به خراسان قصد

 (219. )کرد مصالحه

 :گلید مى دیگر روایتى در گاه آن

 مصوالحه  طبوق  این: گفتند مى و پرداختند مى دره  صدهزار گاهى ها آن و کرد مصالحه جرجان اهل با سعید

 طغیان و کفر از و پرداختند ىنم هی  گاهى و پرداختند مى دره  سیصدهزار گاهى و دویست گاهى و ماست

 بوا  سوعید  مصوالحه  طبق جنگ، مدتى از پس و نملد مطی  را ها آن مهل  بن یزید که آن تا آوردند مى در سر

 (211. )بست داد قرار ها آن
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 و دویسوت  بوین  را آن مقودار  و پرداختوه  سوعید  صولح  مواجراى  بوه  خولد  اول گزارش در بالذرى چنین ه 

 و مهلو   بن یزید برخلرد از سخن خلد، دیگر گزارش در سپس( 211. )کند مى ذکر بغلى دره  سیصدهزار

 از پوس  اما کردند، مصالحه او با سعید نامه صلح طبق آغاز در جرجانیان: گلید مى و آورده میان به جرجانیان

 انآنو  سومت  به را جعفى زحر بن جه  یزید، هنگا  این در آمدند در نیرنگ در از و کرده نقض را آن اندکى

 (212. )نملد فتح جنگ به را جرجان او و کرد گسیل

 خالصوه  کوه  پوردازد  مى جرجان بن یزید ماجراى به بیشترى تفصیل با ق941 سال حلادث ذیل در طبرى اما

 :است چنین آن

 هوا  آن بوا  موال  پرداخوت  بوا  شود  حاضور  حتى گرفت قرار دشلارى ملقعیت در جرجانیان با ملاجهه در یزید

 .کرد استمداد داشت، نیکل روابط ها آن با که حیان نا  به شخصى از راه این در و نماید مصالحه

 پرداخت با تا نملد وادار را او و ترسانید یزید سپاه از را او رفت، جرجان اسپهبد نزد به که هنگامى حیان اما

( 214) مورد  رصود چها نیز و نقره را آن قیمت یا( 213) زعفران بار صد چهار و دره  هزار پانصد یا هفتصد

. نمایود  مصوالحه  یزیود  بوا  باشود،  خوز  هاى طاقه و و برکرده در طیلسان و( دار کاله لباس) نس بر یک هر که

 سامان آن نفر، هزار چهل کشتن با شد مجبلر یزید و کردند عهد نقض جزجانیان باز: گلید مى سپس( 216)

 (217. )نماید نتعیی جا آن والى عنلان به را جعفى زحر بن جه  و بگشاید را

 بوه  پایان در و کند مى اشاره دره  هزار دویست المصالحه مال با عاص سعیدبن صلح به آغاز در نیز اعث  ابن

 و نقره یا طال انگشترى( 214) کرده، نقل طبرى چه آن بر عالوه را اسپهبد تعهدات و پردازد مى حیان ماجراى

 از نفور  سیصود  آزادى نیز و بلدند کشته را پناهنده سلمانانم از گروهى که ترکانى از نفر پانصد دادن تحلیل

 او گرى میانجى جهت به حیان به دره  سیصدهزار اصبهبذ: گلید مى ادامه در و نماید مى ذکر مسلمان اسیران

 (219. )پرداخت

. ردآو موى  میوان  به آنان عا  قتل و جرجان اهل با یزید دوباره جنگ از سخن خلد بعدى گزارش در اعث  ابن

(221) 
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 طبرستان( 2

 شوده  منعقود  طبرسوتان  اصوبهبذ  و مقورن  بون  نعوی   بین که را اى عهدنامه ق، 22 سال حلادث ذیل در طبرى

 .کند مى ذکر قمرى هیجده سال را آن انعقاد تاریخ پایان، در و آورد مى

 :گلید مى او

 :شد قدمنع زیر قرار از ها آن بین اى معاهده و کرد صلح درخلاست سلید از اسپهبد

 الرحی  الرحمن اهلل بس 

 العودو  اهول  من جیالن جیل و( 221) طبرستان على خراسان اصبهبذ للفرخان مقرن بن سلید من کتاب هذا

 تتقوى  و بغیوة  لنا تلوى ال و ارضک حلاشى اهل و لصلتک تکف ان على عزوجل اهلل بامان آمن انک( 222)

 علیوک  یغیور  ان منا الحد فلیس ذلک فعلت فاذا کارض دراه  من دره  الف بخمسماة ارضک فرج ولى من

 و بغیوة  لنا التلون و سبیلک  کذلک و آمنة باالذن علیک  سبیلنا باذنک اال علیک الیدخل و ارضک الیتطرق و

 عمورو  بن هند و التمیمى قطبة بن سلاد شهد بینک  و بیننا عهد فال فعلت  فان التغللن و عدو الى لنا التسللن

 ثموان  سنة کت  و البکرى النهاس بن عتیبة و العبسى عبید بن سما  و االسدى مخرمة بن سما  و المرادى

 (223) ;عشرة

 مهربان بخشنده خداوند نا  به

 و طبرسوتان  ناحیوه  بور  خراسوانى  سپهسواالر  فرخوان  ما دشمن براى مقرن بن سلید از است اى نامه امان این

 اذیوت ) از را اطوراف  نولاحى  مورد   نیوز  و دزدان که ر ش این به هستى، عزوجل خداوند امان در تل ;گیالن

 در رایو   دراهو   از درهو   پانصودهزار  و برنیوایى  موا  علیه تلطئه صدد در و دارى باز( مسلمانان به رساندن

 حمله تل بر تلاند نمى ما از یک هی  کردى، چنین اگر. بپردازى شلد، مى تل ناحیه متللى که کسى به سرزمینت

 .شد نخلاهد وارد سرزمینت به تل اجازه بدون کس هی  و کند اشغال را سرزمینت و نماید

 و باشوید  نمى ما علیه تلطئه صدد در شما و است امنیت داراى ما براى شما هاى جاده شما براى ما هاى جاده

 .نیسوت  عهودى  شما و ما بین دیگر نملدید، خیانت اگر و کنید نمى خیانت ما به و پیلندید نمى ما دشمنان به
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 عبیود  بون  سوما   اسودى،  مخرموه  بن سما  مرادى، عمرو بن هند تمیمى، قطبه بن سلاد نامه، این گلاهان

 .شد نلشته هجده  سال در که باشند مى بکرى نهاس بن عتیبة و عبسى

 مهلو   بن یزید فرماندهى به مسلمانان فراوان هاى درگیرى از خلد طبرى که چنان نماند، برقرار صلح این اما

 بوا  را سورزمین  ایون  از مناطقى و ها قلعه شدن گشلده ماجراى و دهد مى خبر ق 94 سال در برستانط اهل و

 (224. )کند مى گزارش جنگ

 و مسولمانان  بوا  طبرسوتان  اهول  مداو  درگیرى از عثمان، زمان در عاص بن سعید هاى جنگ ذیل در بالذرى

 .آورد مى میان به سخن خراج، پرداخت احیانا

 آن در کوه  دهود  موى  گوزارش  کلفوه  بور  زیاد بن عبیداهلل حکلمت زمان در صلح قرارداد انعقاد از چنین ه  او

 آموده  در نیرنوگ  در از طبریان: گلید مى ادامه در و. بلد نملده طبرستان فتح ماملر را اشع  بن محمد هنگا 

 .شد فرار به فقمل او اما کشتند، را ابلبکر فرزندش و کرده محاصره را او شد، شهر وارد محمد وقتى و

 سوخن  مهل  بن یزید حمله زمان در طبرستان، نلاحى از دهستان اهل با مسلمانان صلح از پایان در بالذرى

 (225. )آورد مى میان به

 و بورده  هوزار  را المصوالحة  موال  و دهد مى گزارش مهل  بن یزید و دهستان اهل میان صلح از نیز اعث  ابن

 (227. )نماید مى ذکر نامه صلح ملاد هجمل از نیز ذکر دره  هزار هفتاد

 از مسلمانان با طبریان هاى درگیرى و ناحیه این فتح ماجراى وارد تفصیل به طبرستان تاریخ در اسفندیار ابن

 اسوتفاده  فولق  کتو   هواى  گوزارش  از تناسو ،  بوه  و شولد  مى بعد به معاویه زمان در هبیره بن مصقلة زمان

 (224. )نماید مى

 نخراسا ارباع( 3

 نیشابور ربع - الف

 و شد بنا اول شاپلر زمان در بعضى نلشته به( 229) شلد، مى یاد نیز ابرشهر عنلان با آن از گاهى که نیشابلر

 (231. )گماشت همت آن بناى تجدید به قمرى چهار  قرن در دو  شاپلر
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 همچولن  منواطقى  اتفتلحو  هنگوا   در میوان،  آن از. اسوت  بلده مهمى شهرهاى و روستاها داراى والیت این

 .است شده گشلده صلح با نسا و سرخس ابیلرد، طلس، بیهق، ابرشهر،

 (213) ابرشهر - الف -3

 .است کنلنى نیشابلر شهر بر منطبق که بلده آن مرکز و نیشابلر شهر ترین مه  ابرشهر

 :گلید مى خلد هاى گزارش از یکى در طبرى

 جنوگ  بوا  را آن نصف و رسید شهر این نزدیک به عثمان تحکلم زمان در و ق 31 سال در عامر بن عبداهلل

 کنوارى  بوا  ناگزیر مرو به رسیدن براى عامر ابن که بلد( 232) کنارى دست در دیگر نیمه که حالى در گشلد،

. گذاشوت  کنوارى  فرزنود  نوزد  گروگوان  عنلان به را سلی  فرزندبرادرش و اباصلت فرزندش و کرده مصالحه

(233) 

 :گلید مى دیگر گزارش در وى

 یوا ) طهموی   و بوابلن   هواى  نوا   بوه  کسرى آل از دختر دو او به ها آن و کرد مصالحه ابرشهر اهل با عامر ابن

 (234. )بخشیدند( طمهی 

 :گلید مى او. دهد مى ارائه طبرى از متفاوتى گزارش بالذرى اما

 بوه  شهر هنگا  آن در. گرفت اصرهمح در ماه یک را آن و رسید نیشابلر مرکز ابرشهر شهر به عامر بن عبداهلل

 پنهانى ها قسمت آن از یکى رئیس. داشت خلد به مخصلص رئیس قسمت هر و شد مى تقسی  قسمت چهار

 کوه  هنگوامى . نماینود  واگوذار  او بوه  را شوهر  هوا  آن و نماید شهر وارد را ها آن که بست داد قرار مسلمانان با

 و نمولد  صولح  و امان طل  مسلمانان از و شده( دژ کهن) دزقهن وارد آن مرزبان شدند، شهر وارد مسلمانان

 قورار  نیشوابلر  اهل تمامى به دادن امان مقابل در دره  هزار هفتصد یا میلیلن یک پرداخت بر او با مسلمانان

 (235. )بستند داد

 :گلید مى کلفى اعث  ابن
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 از شوهر،  بیورون  در موردن  یوا  شهر تحف بر مبنى عامر ابن سلگند از یافتن اطالع از پس نیشابلر، ملک اسلار،

 و قتول  بوه  شوا   توا  صبح از شهر در شدن وارد از پس اما کرد، قبلل عبداهلل و خلاست امان عامر بن عبداهلل

 و قتل از دست بلد، پیلسته او به که طلس فرمانرواى( کنارنک) کنادبک وساطت با عاقبت و پرداخت غارت

 (236. )برداشت غارت

 :گلید مى او. شد گشلده صلح با شهر که است تقدمع نیشابلرى حاک 

 قریو   کوه  در  هوزار  هفتصد طلس و نیشابلر یعنى ابرشهر خراج و آمد عامر عبداهلل آستانه به کنارنک و... 

 (237. )کرد قبلل دگر اشیاى از بسیارى با باشد، نقره مثقال هزار پانصد به

 :گلید مى گاه آن

 کوه  انود  بورآن  منواب   بیشوتر  که است آن اصح و شد مسخر جنگ به نیشابلر که اند گفته تلاریخ ارباب بعضى

 (234. )شد فتح صلح به نیشابلر

 نیشوابلر  بوا  خلاسوت  موى  که کند مى اشاره نیشابلر به طاهر بن عبداهلل ورود داستان به شاهد، عنلان به سپس

 اثبوات  او بوراى  نیشابلر کبار از بکر حاج بن احمد اما. نماید رفتار شده گشلده جنگ با هاى سرزمین همانند

 :آورد مى چنین سپس و است شده فتح صلح با نیشابلر که نملد

 کوه  در  هوزار  دویسوت  و در  هزار هزار بار دو بر نیشابلر یعنى ابرشهر اهل با کرد مصالحه طاهر عبداهلل... 

 (239. )باشد نقره مثقال هزار وچل هزار پانصد و هزار هزار مجملع نمایند، تسلی 

 (251) طوس - الف -2

 کوه  بولد  کنوارى  اختیار در ابرشهر، نصف همانند فسا و طلس نصف: گلید مى ابرشهر فتح ذکر هنگا  طبرى

 (241. )دهد مى خبر ق31 سال در جنگ با سرزمین این فتح از سپس. کرد عبلر جا آن از مصالحه با عامر ابن

. آورد موى  میان به سخن دره  ششصدهزار المصالحه مال با عامر ابن با طلس مرزبان مصالحه از بالذرى اما

(242) 
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 و شلد مى متذکر را او از امان درخلاست و عامر ابن به طلس امیر( کنارنک)کنادبک نلشتن نامه نیز اعث  ابن

 :گلید مى

 از پوس  عوامر  ابون  مقابل در و رسانید مى یارى مسلمانان به خلد، لشکریان همراه به نیشابلر فتح در کنادبک

 (243. )سپرد او به را شهر نیشابلر، فتح

 (255) نسا - الف -1

 میوان  مصوالحه  از بوالذرى  اموا ( 245. )داند مى جنگ با را شهر این شدن گشلده خلد هاى گزارش در طبرى

 نسوا  مرد  سلى از دره  سیصدهزار پرداخت تعهد و عامر بن عبداهلل فرستاده خاز  بن عبداهلل و نسا صاح 

 (246. )آورد مى میان به سخن سامان، آن مرد  نگرفتن برده و نکشتن به مسلمانان دتعه نیز و

 :گلید مى نسا به شهر این تسمیه وجه درباره جال  گزارش یک در یاقلت

 بوا  وقتوى  ها آن اند کرده فرار زنان از غیر شهر مرد  همه دیدند رسیدند، شهر به مسلمان لشکریان که هنگامى

 :گفتند شدند رو روبه صحنه این

 بواز  مردانشوان  کوه  ایون  توا  انودازی   مى تاخیر را شهر این کار ما پس روانیست، زنان با جنگ و اند زنان ها این

 (247. )گردند

 و دانسوته  عوامر  بون  عبداهلل و ابیلرد، و نسا فرمانرواى( 244) بهمنه بین صلح با را ابیلرد و نسا فتح اعث  ابن

 (249. )کند مى ذکر جل و گند  کر هزار و دره  سیصدهزار ساالنه رداخت را المصالحه مال

 (241) ابیورد - الف -5

 (251. )شد گشلده عامر بن عبداهلل وسیله به ق 31 سال در که داند مى العنلة مفتلح نیز را شهر این طبرى

 :گلید مى بالذرى اما

 دره  هزار چهارصد پرداخت بر او با و مدآ( او نماینده خاز  بن عبداهلل یا) عامر ابن نزد ابیلرد بزرگ بهمنه

 (252. )کرد منعقد صلح داد قرار اهالى، یافتن امان مقابل در
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 (سبزوار( )241) بیهق - الف -4

 عوامر  بون  عبوداهلل  فرسوتاده  کلثل  اسلدبن وسیله به ق31 سال در که داند مى العنلة مفتلح را شهر این طبرى

 بوا  را شوهر  ایون  فوتح  فنودق،  ابن اما( 255. )داند مى جنگ با را شهر این فتح نیز بالذرى( 254. )شد گشلده

 :گلید مى و داند مى صلح

 بیهوق  اهول . گذشوت  بیهوق  بوه  و آمود  یلره به کرمان راه از الهجرة من ثالثین سنه در کریز بن عامر بن عبداهلل

 لشوکر  و کریوز  بون  عوامر  بن عبداهلل با و آری  ایمان و کنی  ملافقت ما آرند، ایمان نیشابلر اهل چلن گفتند،

 (256. )نکردند جنگ اسال 

 (246) سرخس - الف -5

 و کنود  موى  معرفوى  خواز   بون  عبوداهلل  را آن فواتح  و دانود  مى جنگ با ق 31 سال در را سرخس فتح طبرى

 گزارشوى  در و( 254. )یافوت  دست کسرى آل از بابلن  و نلشجان هاى نا  به دختر دو به جا آن در: گلید مى

. نمولد  مصوالحه  سورخس  اهول  بوا  پدر : کند مى نقل چنین خاز  بن عبداهلل بن ملسى قلل از اجمال لرط به

(259) 

 خواز   بون  عبداهلل دادن امان از دیگر گزارش در و آورد مى را سرخس بلدن العنلة مفتلح روایت نیز بالذرى

 ایون  در گلیود  موى  نیز. آورد ىم میان به سخن سرخسیان از نفر صد بلدن امان در بر مبنى سرخس مرزبان به

 (261. )شلند داده تحلیل عبداهلل به سرخسى زنان که بلد آمده چنین داد قرار

 :گلید مى و پردازد مى سرخس صلح ماجراى به بیشترى شرح با کلفى اعث  ابن

 اموان  و آمود ( عوامر  بون ) عبوداهلل  خودمت  به ماهلیه، سرخس، ملک( هرات شدن گشلده از بعد) آن از بعد

 و گند  کر هزار و در  صدهزار سال هر او و باشد او دست در آن رساتیق و سرخس که آن شر  به لاستخ

 (261. )گردانید باز سرخس جان  به و داد امان را او و برفت جمله براین. رساند مى جل کر هزار
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 مرو ربع - ب

 به که بلد نیز بزرگ شهر دو لشام داشت، قرار مرغاب رود امتداد در که کلچک شهرهاى بر عالوه مرو رب 

 (262. )بلدند معروف الرود مرو و بزرگ مرو یا شاهجان مرو

 (251) شاهجان مرو - ب -3

 سوامان  ایون  بوه  ق31 سوال  در او تعقیو   در نیوز  مسلمان سپاهیان مرو، شهر به سل  یزدگرد ورود دنبال به

 .رسیدند

 را آن و پرداختوه  ها آن میان صلح به آورد، میان به مرویان و مسلمانان میان جنگ از ذکرى که آن بدون طبرى

 را المصالحه مال مقدار و است دانسته عامر بن عبداهلل فرستاده باهلى نعمان بن حات  و مرو مرزبان ابراز بین

 هوزار  دویسوت  و( دینوار ) هوزار  شوش  دیگر روایت در و( دره ) هزار دویست و میلیلن دو روایت یک در

 (264) .است کرده ذکر دره 

 موال  جملوه  از کنود،  موى  ذکر نیز را دیگر نظرهاى اختالف اما کند، مى اشاره طبرى اول روایت به نیز بالذرى

 و جول  و گنود   جری  هزار دویست و دره  میلیلن یک دره ، هزار دویست و میلیلن دو بین را المصالحه

 کوه  بولد  آموده  چنوین  ناموه  صولح  رد: گلیود  موى  گزارشوى  در و نماید مى ذکر اوقیه یکصدهزار و میلیلن یک

. بگیرند ها آن از را مال فقط مسلمانان و بپردازند مال تقسی  به خلد و دهند جاى خلد منازل در را مسلمانان

 (266. )شد گشلده صلح با( 265) سن  روستاى جز به مرو همه که نماید مى اشاره نکته این به سپس

 :است شده ذکر چنین آن المصالحه مال مقدار و روم شدن گشلده کیفیت کلفى اعث  ابن فتلح در

 مسولمانان  دسوت  بوه  والیت آن و شد مسل  را عامر ابن نیشابلر و طلس که رسید مرو شهر به خبر این چلن

 او از و فرسوتادند  عبوداهلل  نوزد  کس و بترسیدند. گشت معلل  را ایشان غارت و غلبه و محاربت کیفیت آمد

 جزیوه  در  سیصدهزار سال هر[ و برسانند نقد در  هزار دویست و هزار هزار] که قرار آن بر خلاستند صلح

 اهول  با جمله براین و فرستاد مرو امارت به را حنظلى علف بن عبداهلل و کرد اجابت عبداهلل بگذارند، برخلد

 (267. )گشت مقرر مصالحه شهر

 (255) رود مرو - ب -2
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 :پردازد مى چنین این رود، مرو فتح ماجراى به ق32 سال حلادث ذیل در طبرى

 ناگواه  محاصوره،  و جنوگ  مدتى از پس و کرد گسیل سامان آن فتح براى را قیس بن احنف عامر، بن عبداهلل

 بولد،  آموده  تسلی  و صلح شرایط آن در که را اى نامه و آمده احنف نزد به الرود مرو مرزبان سلى از سفیرى

 .داد تحلیل او به

 و ها زمین خراج، دره  هزار شصت پرداخت مقابل در تا بلد خلاسته لشکر فرمانده از مرو مرزبان نامه آن در

 گوذارد  باقى او دست در آن روستاییان با همراه( 269) است، بخشیده او پدر جد به کسرى که را روستاهایى

 و نسازند، خارج اه آن خاندان از را مروالرود مرزبانى گاه هی  مسلمانان و نگیرد خراجى هی  او خاندان از و

 .فرستاد بلد، او مترج  و برادر پسر که ماهک وسیله به را نامه نماید، جل  را مسلمانان اطمینان که آن براى

 :نگاشت چنین نامه جلاب در احنف

 الرحین الرحمن اهلل بس 

 مون  علوى  سوال   االعواج   و االساورة من معه من و رود مرو مرزبان باذان الى امیرالجیش قیس بن صخر من

 عرضت قد و عنک ابلغ و جهده لک فنصح على قد  ماهک اخیک ابن فان بعد اما. اتقى و آمن و الهدى اتب 

 ان علوى  عرضوت  و سالت ما الى اجبنا  قد و سلا  علیک فیما ه  و انا و المسلمین من معى من على ذلک

 المسولمین  امورا   مون  بعودى  مون  اللالى والى الى دره  الف ستین االرضین و فالحیک و اکرتک عن تؤدى

 افسودت  التى الحیة قتله من کان مما ابیک جد اقط  لنفسه الظال  کسرى ان ذکرت التى االرضین من االماکان

 قتوال  و المسلمین نصرة علیک ان و عباده من یشا  من یلرثها لرسلله و هلل االرض و السبل قطعت و االرض

 علوى  المسلمین نصرة ذلک على لک ان و ارادوه و ذلک نالمسلمل اح  ان االساورة من معک ممن عدوه 

 علوى  ال و علیوک  خوراج  ال و بعدى لک یکلن کتاب منى بذلک جارلک ملتک اهل من ورا   من یقاتل من

 و العطوا   المسولمین  مون  لوک  کوان  الرسلل اتبعت و اسلمت انت ان و االرحا  ذوى من بیتک اهل من احد

 فوى  ما على شهد. آبائه  ذم  و المسلمین ذم  و ابى ذمة و ذمتى بذلک کل و اخله  انت و الرزق و المنزلة

 و المازنیان الخیار بن حمید و الهرماس بن حمزة و السعدى( جز  بن معاویة او) معاویة بن جز  الکتاب هذا

 شالجوی  امیور  خت  و المحر  اهلل شهر من االحد یل  ثعلبة بنى مللى کیسان کت  و االسیدى ورقا  بن عیاض

 (271) ;نعبداهلل االحنف خات  نقش و قیس بن االحنف
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 مهربان بخشنده خداوند نا  به

 بور  درود ;هوا  اعجموى  دیگور  و او سوپاه  فرماندهان و رود مرو مرزبان باذان به لشکر فرمانده قیس صخربن از

 .سازد پیشه تقلا و آورد ایمان و نماید پیروى هدایت راه از که کسى

 .داد انجا  تل خیرخلاهى راه در را خلد کلشش نهایت و آمد من نزد به ماهک ات زاده برادر بعد، اما

 هستی  مساوى تل تعهدات مقابل در ها آن و من زیرا کرد ، عرضه همراه  مسلمانان بر را تل پیشنهادهاى من

 :پذیرفتی  زیر شرح به بلدى کرده پیشنهاد تل را چه آن ما و

 والوى،  طورف  از که کسى به دره  هزار شصت خلد، هاى زمین نیز و انتکشاورز و کارکنان طرف از باید تل

 موار  کشوتن  مقابول  در پدرت جد به رال  کسراى گفتى، که هایى زمین مگر بپردازى، شلد مى سامان آن والى

 و باشود،  موى  رسوللش  و خودا  آن از زموین  زیورا  بخشید، بلد، انداخته خطر به را سامان آن امنیت که( افعى)

 [.است نداشته حقى چنین کسرى و]گذارد مى ارث به بخلاهد، کس هر راىب خداوند

 سورداران  بوا  هموراه  ها آن دشمنان با خلاستند، مسلمانان اگر و کنى یارى را مسلمانان که نمایى تعهد باید تل

 تل یینآ اهل از و جنگند مى ها آن با تل( سرزمین) پشت از که آنان علیه را مسلمانان باید تل. بجنگى لشکرت

 .است االجرا الز  نیز من از بعد والیان براى آمده، نلشته این در که تعهدات این و. نمایى یارى هستند،

 وآلوه  علیوه  اهلل پیامبرصولى  از و شلى مسلمان تل اگر. نیست الز  خراج پرداخت خلیشانت و خاندان و برتل

 بوه  مسلمانان برادر و شد مندخلاهى بهره رزق و مقا  و منزلت عطا، از دیگر مسلمان هر مانند نمایى، پیروى

 .گیرند مى برعهده را عهد این پدرانشان و مسلمانان و پدر  و من ذمه و آمد خلاهى حساب

 بون  معاویوة  یوا )معاویه بن جز : از اند عبارت شده نلشته الحرا  محر  ماه یکشنبه روز در که نامه این گلاهان

 .اسیدى ورقا  بن عیاض و مازنى خیار بن یدحم مازنى، هرماس بن حمزة سعدى،( جز 

 بور  « نعبداهلل» عبارت که احنف مهر نقش نامه زیر در. است شده نلشته ثعلبه بنى ملالى کیسان تلسط نامه این

 .شلد مى دیده شده حک آن



53 

 

 بوادا ،  نلادگوان  از که مرورود مرزبان و مسلمانان میان مصالحه: گلید مى فلق داستان به اشاره با نیز بالذرى

 را المصوالحه  موال  و گرفوت  انجوا   بولد  گرویوده  اسال  آیین به و بلد او به منسلبین از یا و یمن فرمانرواى

 (271. )نماید مى ذکر( دره ) ششصدهزار و هزار شصت چلن ارقامى

 هرات ربع - ج

 هاىشوهر  شوامل  هورات  شوهر  بور  عوالوه  اسوت،  واقو   افغانسوتان  در اکنلن آن همه که خراسان هرات رب 

 شوهرهاى  درباره تنها میان این در. است بلده بامیان و غلر غرجستان، بادغیس، ،(پلشنگ) بلشن  چلن مهمى

 .است شده ذکر هایى مصالحه( 273) بادغیس و( 272) بلشن  هرات،

 :گلید مى شهر سه این درباره بالذرى

. نملد مصالحه دره  میلیلن یک تپرداخ بر عامر ابن با بادغیس و بلشن  هرات، مرد  طرف از هرات مرزبان

(274) 

 :گلید مى مرو شهر شدن تسلی  ذکر از پس اعث  ابن و

 کوه  شور   بدان خلاست صلح و آمد( عامر بن) عبداهلل خدمت به( کشملر) نا  کثملد هرات ملک آن از بعد

 رضوا  بدان عامر بن عبداهلل. نماید مى ادا در ( 275) هزار سال هر و بگذارد بدو را( پلشنگ) قلشن  و هرات

 (276. )فرستاد باز هرات به و نلشت مثالى را او و داد

 بلخ ربع - د

( بلوخ  شوهر ) آن کرسوى  حودود  از ربو   این در که بالدى. بلد خراسان رب  چهارمین «البالد ا » به ملق  بلخ

 والیتوى  کودا   هور  کوه  طخارسوتان  خواورى  قسمت و جلزجان باخترى قسمت: شد مى قسمت دو بلد خارج

 (277. )بلدند پهناور

 جورزوان  طالقان، همچلن مهمى شهرهاى داراى و داشت قرار بلخ به مرورود راه سر جلزجانان یا جلزجان

 (274. )بلد( انبار) انبیر و اشبلرقان فاریاب، ،(میمنه) یهلدیه و( کرزروان)
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 جنولب  طرف از و داشت امتداد بدخشان حدود تا جیحلن رود جنلبى ساحل محاذات به طخارستان والیت

 .گشت مى محدود پنجهیر و بامیان شمال جبال رشته به

 (279. )گرفت برمى در را( طالقان)طایقان خل ، همچلن مهمى شهرهاى نیز والیت این

 .است رسیده طالقان و فاریاب بلخ، شهرهاى مصالحه از هایى گزارش تنها بلغ رب  شهرهاى تمامى میان از

 :گلید مى ق32 سال حلادث ضمن در بلخ، درباره طبرى

 احنوف  و نملدنود  صولح  درهو   چهارصدهزار پرداخت بر قیس بن احنف با محاصره مدتى از پس بلخ اهل

 (241. )کرد ماملر المصالحه مال آورى جم  براى داشت نا  متشمس بن اسید که را عملیش پسر

 اول قولل : گلیود  موى  اموا  کند، ىم ذکر دره  هزار هفتصد را دیگر قلل گزارش، این آوردن ضمن نیز بالذرى

 (241. )است تر صحیح

 یواد  کراز عنلان با او از که بلخ ملک و احنف بین را معاهده و دانسته طالقان فتح از پس را بلخ فتح اعث  ابن

 (242. )داند مى جل و گند  کر پانصد دره ، هزار چهارصد بر عالوه را المصالحه مال و داند مى کند، مى

 دسوت  بوه  و( عثمان نه و) عمر حکلمت هنگا  را بلخ فتح زمان دیگر، هاى گزارش برخالف ىبلخ واعظ اما

 (243. )دانند مى عثمان سعیدبن دست به را آن بعضى: گلید مى و داند مى احنف

 :گلید مى باره این در و داند مى صلح با نیز را طالقان و فاریاب تصرف کلفى اعث  ابن

 هر که قرار آن بر خلاست صلح او از و رسید عبداهلل خدمت طالقان و فاریاب لکم( دادویه) راویه آن از بعد

 قورار  بورین  هو   مثوالى  و شود  راضى بدان عبداهلل. رساند مى جل و گند  کر پانصد و در  هزار دویست سال

 (244. )فرستاد باز والیت به را او و نلشت

 گفتوه  و کورد  فتح نیز را فاریاب و گشلد صلح با را طالقان احنف: گلید مى مبه  گزارش یک در نیز بالذرى

 (245. )کرد فتح را فاریاب احمر ابن امیر شلد، مى

 (246. )داند مى جنگ با جلزجان، و طخارستان اضافه به را منطقه دو این فتح طبرى اما
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 :ها نوشت پى

( محقوق ) صوارى ان آفورین  نولش  ترجموه  ،(کتابشوناختى  تحلیلى) اسالمى شرق تاریخ مدخل سلاژه، ژان. 1

 .19 ص( 1366 دانشگاهى، نشر مرکز تهران،: اول چاپ)

 و وآلوه  علیوه  اهلل محمدصولى  حضرت سیاسى پیمانهاى و ها نامه حمیداهلل، محمد:  .ر بیشتر اطالع براى. 2

 قو ، ) الرسلل مکاتی  احمدى، على و( 1374 سروش، تهران،) حسینى سیدمحمد ترجمه اسال ، صدر اسناد

 (.لىالمصطف مکتبة

 .263-241 ص ،1 ج همان، احمدى، على:  .ر عهدنامه این مناب  و متن از اطالع براى. 3

 نقوا   فوتح  بوه  منتهوى  حولادث  از بسویارى  در عسوکرى  سیدمرتضوى  عالمه معاصر محقق مثال عنلان به. 4

 بون  فسوی  دسوتکارى  امکان و است کرده تشکیک گشته، ها نامه صلح اسناد تنظی  به منجر که ایران مختلف

. اسوت  نمولده  تقلیوت  سیاسوى  هاى گیرى جهت یا و تمی  بنى قبیله ملقعیت تقلیت منظلر به را ها آن در عمر

 محمود  عطوا   ترجموه  سواختگى،  صوحابى  پنجواه  و یکصود  عسکرى، سیدمرتضى:  .ر تر بیش اطالع براى

 (.1361 اسالمى، علمى مجم  تهران،: اول چاپ)سردارنیا

 .129 ص ،(دارالمعرفة بیروت،) خراجال کتاب یلسف، ابل قاضى. 5

 .317 ص(ق1394 العلمیه، دارالکت  بیروت،) رضلان محمد رضلان تحقیق البلدان، فتلح بالذرى،. 6

 .144 ص ،3 ج(االعلمى مؤسسة بیروت،) الملل  و االم  تاریخ طبرى،. 7

 .177-176 ص ،1 ج( بیروت دارصادر،)الیعقلبى تاریخ یعقلبى، یعقلب ابى بن احمد. 4

 کتواب،  دنیواى  تهوران، : نهو   چواپ ) یاسومى  رشید ترجمه ساسانیان، زمان در ایران سن، کریستین آرتلر. 9

 .212 ص( 1374

 تهوران، : چهوار   چواپ ) عرفوان  محمولد  ترجمه شرقى، خالفت سرزمینهاى تاریخى جغرافیاى ، لسترن . 11

 .377 ص( 1373 فرهنگى، و علمى انتشارات شرکت

 .235 ص ،3 ج ن،هما طبرى،:  .ر. 11
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 .311 ص ،5 ج همان،. 12

 تهوران، : نهو   چواپ ) الکال  جلاهر نجفى، محمدحسن:  .ر زمینه این در فقهى نظریات از اطالع براى. 13

 و 1 ج( العربوى  التوراث  داراحیا  بیروت،) البلدان معج  یاقلت، ;99 ص ،22 ج( 1364 االسالمیه، دارالکت 

 .147 ص( دارالفکر بیروت،) السلطانیه االحکا  کتاب ماوردى، مدمح بن على ابلالحسن و 47-45 ص ،2

 محمدرضوا  تصحیح نیشابلرى، خلیفه حسین محمدبن ترجمه نیشابلر، تاریخ نیشابلرى، حاک  ابلعبداهلل. 14

 .217 - 216 ص( 1375 اگه، نشر دفتر تهران،)کدکنى شفیعى

 .321 ص همان، بالذرى،. 15

 .235 ص ،3 ج همان، طبرى، - 16

 .321 ص همان، بالذرى،. 17

 .مرورود مرزبان با قیس بن احنف نامه صلح ،356 ص ،3 ج همان، طبرى،. 14

 .کلفى اعث  ابن مقاله ،1 ج( 1372 محبى، شهید نشر تهران،: اول چاپ)تشی  المعارف دایرة. 19

 ص ،1 ج( ق1412 دارالفکور،  بیوروت، : اول چواپ )زکار سهیل تحقیقل حبیش، ابن غزوات حبیش، ابن. 21

 .محقق مقدمه ،11

 .25 ص( فروغى کتابفروشى تهران،)بهمینار احمد تعلیقات و تصحیح بیهق، تاریخ بیهقى، زید بن على. 21

 .215 ص نیشابلر، تاریخ نیشابلرى، حاک . 22

 بنیواد : اول چواپ ) رستگارفسوایى  منصولر  تحشویه  و تلضیح ،(ق511 از قبل تالیف)بلخى ابن فارسنامه. 23

 .بعد به 274 ص( 1374 شناسى، ىفارس

 سوروش،  انتشوارات  تهوران، : اول چواپ ) کسوائى  نولراهلل  ترجموه  اصفهان، اخبار ذکر اصفهانى، نعی  ابل. 24

 .139 ص( 1377
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 بون  محمود  تلخویص  نصرقبادى، بن محمد ابلنصر ترجمه بخارا، تاریخ نرشخى، جعفر بن ابلبکرمحمد. 25

 .53 ص( 1363 قلمس، تهران،: دو  چاپ)رضلى مدرس تحشیه و تصحیح عمر، زفربن

 تحشویه  و تصحیح بلخى، حسینى حسین بن محمد محمدبن بن عبداهلل ترجمه بلخ، فضائل بلخى، واعظ. 26

 .32 ص(1351 ایران، فرهنگ بنیاد تهران،)حبیبى عبدالحى

 مجلسى طبعةم دکن، حیدرآباد: دو  چاپ) جرجان تاریخ سهمى، ابراهی  بن یلسف بن حمزة ابلالقاس . 27

 .6 - 5 ص( ق1347 العثمانیه، المعارف دائرة

 اقبوال  عبواس  تصوحیح  ،(ق613 توالیف ) طبرسوتان  تاریخ کات ، اسفندیار بن حسن محمدبن الدین بها . 24

 .بعد به 157 ص( خاور کتابخانه تهران،)

 کاللوه  ران،تهو : دو  چواپ ) بهوار  الشوعرا   ملک تصحیح ،(ق725-445 حدود در تالیف) سیستان تاریخ. 29

 .41 ص( 1366 خاور،

 .است شده استفاده طبرى تاریخ از اجمالى گزارش این در. 31

 یواقلت، )اسوت  داشوته  قورار  نجف نزدیکى در حیره و کلفه بین و کلفه اطراف نلاحى از بلده روستایى. 31

 (.264 ص ،2 و 1 ج همان،

 ،1 ج الیعقولبى،  تاریخ) شلد مى سیراب فرات از که دانسته مناطقى از و عراق کلر از را باروسما یعقلبى. 32

 (.176 ص

 (.199 ص یاقلت،همان،) است بلده انبار روستاهاى از یکى. 33

 (.553 ص ،2 ج الملل ، و االم  تاریخ) کند مى ذکر « بصبهرى» را او نا  دیگر جاى در طبرى. 34

 .551 ص همان، طبرى،. 35

 .244 ص همان، بالذرى،. 36

 .246 ص همان،. 37
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 .همان. 34

 .553 ص ،2 ج همان، طبرى،. 39

 مجلسوى  مطبعوة  دکن، حیدرآباد: اول چاپ) خان عبدالمعید محمد تحقیق الفتلح، کتاب کلفى، اعث  ابن. 41

 .95 ص ،1 ج( العثمانیه المعارف دائرة

 .باشد باروسما همان صحیح راهرا. 41

 .571 ص ،2 ج همان، طبرى،. 42

 .567 ص همان،. 43

 .بعد به 129 ص همان، عسکرى، رتضىسیدم. 44

 ،4 و 3 ج هموان،  یواقلت، ( )آن غربى جنلب)کلفه( فرسخى یک) میلى سه فاصله در است بلده شهرى. 45

 (.211 ص

 .551 ص ،2 ج همان، طبرى،. 46

 .553 ص همان،. 47

 .244 ص همان، بالذرى،. 44

 .همان. 49

 .95 ص ،1 ج همان، کلفى، اعث  ابن. 51

 .567 ص ،2 ج ان،هم طبرى،. 51

 را آن عبیوداهلل  کوه  شولد  موى  متوذکر  خولد  طبورى . است مال برگزیده معناى به که آمده « حرزة» متن در. 52

 .باشد مى جلاهرات معناى به صلرت این در که خلانده « خرزة»

 .564 ص ،2 ج همان، طبرى،. 53
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 قبوادبن  بوه  که گشت مى سیراب فرات آب از همگى و شد مى گفته بغداد نزدیکى در ناحیه سه به بهقباد. 54

 .(416 - 415 ص ،2 ج همان، یاقلت،)است منسلب انلشیروان، پدر فیروز،

 و سوفلى  و علیوا  فللجه نهرین، التمر، عین خطرنیه، چلن مناطقى شامل که داشت نا  اعلى بهقباد اول ناحیه

 .است شده مى بابل

 را سول   ناحیه و. گرفت برمى در را بدات و جیة اروسما،ب سلرا، مناطق که داشت نا  اوسط بهقباد دو  ناحیه

 .شد مى شامل را هرمزگرد و نستر حیره، سیلحین، بادقلى، فرات کلفه، نلاحى که گفتند مى اسفل بهقباد

 ص ،5 ج هموان،  یواقلت، )بلدند واق  التمر عین نزدیکى در که کلفه و بغداد سلاد از بزرگ روستاى دو. 55

 فورات  و خواور  در نهرسولرا  و داشتند قرار پایین فرات شاخه دو بین که والیتى دو: یدگل مى لسترن (. 445

 سورزمینهاى  تواریخى  جغرافیواى ) بلدنود  ملسول   پوایین  و بواال  فللجوه  والیت به بلد، ها آن باختر در اصلى

 (.41 ص شرقى، خالفت

 .اسفل بهقباد مناطق از یکى. 56

 .571 ص ،2 ج همان، طبرى،. 57

 1 ج هموان،  یاقلت،) بغداد غرب فرسخى ده فاصله در و فرات(چپ سمت) ساحل بر است بلده شهرى. 54

 (.216 ص ،2 و

 .544 ص ،2 ج همان، طبرى،. 59

 .575 ص همان،. 61

 .544 ص همان،. 61

 .247 ص همان، بالذرى،. 62
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