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 فاتحان شد موجب برترخوارزم، جغرافيايي تيوضع و سرشار ثروت تجاري، موقعيت :چكيده

  .نندك توجه خوارزم به خراسان، به يورشي اوليه هايسال همان از مسلمان

 شده روايت متفاوت و پراكنده صورتبه تاريخي منابع در خوارزم، به اعرابي گانهششي هاحمله

 بودن يكتا و محدود دليل به كه است دردستي ناقص بسيار هايداده اول، لشكركشي سه از. است

 منابع در متعارض اهگ و متعدد هايدادهبا هاييروايت واپسين،ي حمله ازسه تنها. نيستند رينقدپذ روايت،

 مسلم بن قتيبةي لهيوسبه گريد لشكركشي دو و مهلب، بن يزيد توسط حمله يك كه است، شده نقل

 و اعثم ابن طبري، بالذري، آثار يعني مهم، منبع چهار در متفاوت منشأهاي با ها روايت اين. گرفت انجام

ي متفاوت گيريجهت ديگري گانهسهي هايتروا با آن، منشأ دليل به بيروني، روايت. است آمده بيروني،

 تشابه دليل به ها،داده درحجم تفاوت وجود با نيز، نخستي گانهسه مورخان هايروايت. دارد

 با است درصدد مقاله اين. دهندمي دستبه اعرابي حمله از طرفدارانه رويكردي روايت، درمنشأهاي

  .بپردازد خوارزم فتح هايروايت انتقادي  تحليل به روايت، نقد از گيريبهره

ي ارائه باوجود نخست،ي گانهسه مورخان رسديم نظر به شده، انجامي هايبررس براساس 

. كنند ارائه قدرت جناح دو ازي امنصفانه روايت اندنتوانسته خبر، واحد منشأ دليل به متفاوت، هايداده

 با منابع،. هستند قتيبه حمالت به بخشي يتمشروع درصدد شيخوي طرفدارانهي ريگموضع با آنان

 داراي متعدد، هايازروايت گيريبهره علت به كه اندكرده ارائهي روايت آن از قتيبه،ي حمله دو خلط

  .هستند نامنسجم محتوا نظر از و ناپيوسته ساختاري

�قتيبه يروني،ب كوفي، اعثم ابن طبري، بالذري، خوارزم، روايت، انتقادي تحليل :كليدي هايواژه
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Critical Analyzing of Khwarazm Victory 

E. Hassanzadeh
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Abstract: Commercial position, plentiful wealth and higher geographical situation of 

Khwarazm, caused Muslim victors pay attention to Khwarazm from the first years they invaded it. 

The arab’six attacks to Khwaraazm have been narrated sporadically and differently in 

historical  references. There are very incomplete data on the first three attacks which cannot be 

reviewed due to their limited and similar narrations. there are several conflicting data only from 

the last three attacks. One attack was done by Yazid ibn al-Muhallab and two others by Qutayba 

ibn Muslim. They are narrated with different origins in four different references: Baladhuri, 

Tabari, Ibn Aasam and  Biruni. Biruni’s narration is different and conflicted with the others, 

because of its origin. Despite the volume of data in three other historians’ narrations, they are in 

an advocacy manner of Arab’s attacks, because of the similar origins. In this article, we are 

going to analyze critically the narrations of Khwarazm victory by criticizing the narrative. 

On the basis of performed studies, it seems that the first three historians couldn’t present a 

fair story of the two opposite sides of conflict, because of thier similar  origin although they 

demonstrated different information. They get advocacy position in order to legitimize the 

Qutayba attack.They have confused two Qutayba attacks and submit one narration which is 

discontinuous in structure and incoherent in content because of using several different narrations. 

Key words: Critical Analyzing of Narration, Khwarazm, Baladhuri, Tabari, Ibn Aasam Kufi, 

Biruni, Qutayba 

_________________________________________________ 

1  Assistant Professor of History, Al- Zahra University �
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  مقدمه

 ماوراءالنّهر، خراسان، مهم يمنطقه چهار يدروازه اش،جغرافيايي موقعيت دليلبه خوارزم،

 آن از تجاري مهم هايراه گذر سبب راهبردي اهميت اين. رفتمي شمار به تركستان و خزر

. شديم محسوب فاتحان و بازرگانان دل در اميدي نور بيابان دل در خوارزم تمدن. بود شده

 يجاده جيحون، رود غربي يكرانه موازات به گرگانج و كاث به )چهارجوي (آمل يجاده

 و ايتل به گرگانج راه خوارزم، به خز و پوست راه گرگانج، - دهستان - بسطام - نيشابور

آمدنديم حساببه هاييجاده ترينمهم) خزر (سمندريه
1

 صدها وآمد رفت شاهد ساالنه كه 

  . داشت زيادي اهميت نيز آن آبي هايراه. بودند بزرگ و كوچك تجاري كاروان

 و كرده جلب خود به را عرب و ترك ايراني، فاتحان نظر خوارزم، يمنطقه برتر موقعيت

  .بود ساخته روروبه ايفزاينده يهامخاطره با

 موضوع يك سانبه انتقادي، يمطالعه براي را پژوهشگران نظر دليل چند به خوارزم فتح

 اغلب كه است آن يويژه جغرافيايي موقعيت نخست،. است نكرده جلب خود به ،مستقل

 دوم،. اندداده قرار مختصر توجه مورد ماوراءالنّهر و خراسان فتوح با همراه را آن پژوهشگران

 بارتولد. است شده هاروايت نقد دشواري موجب آن يدرباره متناقض گاه و كوتاه هايروايت

 كتاب در ترك، پژوهشگر كتابچي، ،مركزي درآسياي اعراب فتوحات در گيب ،نامهتركستان در

 مورد ايحاشيه موضوعي عنوانبه را، خوارزم فتح ،هاترك و مركزي آسياي در اسالم گسترش

.اندقرارداده توجه
2

 رويكرد با بلكه نبوده، انتقادي رويكرد خوارزم، فتح به محققان اين رويكرد 

 حلّ به يا نموده پوشيچشم روايات ساير از و اند،پرداخته طبريي هايتروا تكرار به توصيفي

 يهاحمله از كافيي هاروايت فقدان. اندنكرده توجهي هاروايت در موجود هايتناقض

 استناد هاروايت تك نقل به نخست يحمله چهار در است شده موجب خوارزم، به گانهشش

 منابع ،)ق.ه93 (است رسيده فرجام به خوارزم فتح كه باهلي ممسل بن ����� يدوره در تنها كنيم؛

_________________________________________________ 

 ،)1368(ياصطخر ميابراه ابواسحق: رك ها،آني هاومسافت خوارزمي نظام وي تجاري ها وجاده شهرها با ترشيبيي آشناي برا   1

 ،)1385(ي مقدس احمدبن محمد ابوعبداهللا ؛238 - 235 صص ،يفرهنگ وي علم: تهران افشار، رجيا اهتمامبه ،ممالك و مسالك

 نزهة ،)1362(ي مستوف حمداهللا ؛416ص قومس،: تهران ، ج ،يمنزوي نقيعلي ترجمه ،مياالقال معرفةي ف ميالتقاس احسن

ي هانيسرزمي خيتاري ايجغراف ،)1373 (لسترنجي گا ؛177 - 175 صص كتاب،ي ايدن: تهران لسترنج،ي گا اهتمامبه ،القلوب

�.488 - 475صص ،يفرهنگ وي علم: تهران عرفان، محمودي ترجمه ،يشرقخالفت

 در اعراب فتوحات  ،]تابي [بيگ. ر.ا ؛411ص آگاه،:تهران كشاورز، ميكري ترجمه ،نامه تركستان ،)1366 (بارتولد ريميوالد   2

  ؛71 - 69 صص�،]نايب: [تبريز�احمدپور، حسيني ترجمه ،مركزي آسياي

Zekeriya Kitapci (1994), Orta Asyada Islamiyetin Yayalisi ve Turkler, konya, p.45  
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 انتقادي تحليل با است صدد در مقاله اين. اندكرده ارائه آن يدرباره تريبيش هايگزارش نيز

 منظوربه را آن اهميت و جايگاه و كند ارائه آن از منقّح روايتي ، خوارزم فتح هايروايت

 تحليل روايت، انتقادي ازتحليل منظور. دهد نشان سيحون و جيحون يماورا در فتوح تداوم

. موجوداستي هاروايت از فراتر و جديد روايتي يارائه و هاروايت محتواي و ساختار متوازن

  .آيدمي در ازتحليل مهمي ركن صورتبه خود گرتحليل تحليل، اين در

تبارشناسي
1

  منابع در خوارزم فتح هايروايت 

 البلدانفتوح روايت .الف: از اندعبارت كه است شناسايي قابل اصيل روايت چهار خوارزم فتح از

 روايت .ت كوفي، اعثم ابن الفتوح روايت .پ طبري، الملوك و االممتاريخ روايت .ب بالذري،

  .بيروني يالخاليه القرون عن آثارالباقيه

 محتوا  آن تبع به و راوي نظر از هاروايت از بخشي در اعثم، ابن و طبري و بالذري روايت

 كمي نظر از و مقدم زماني نظر از طبري روايت با مقايسه در بالذري روايت. دارند مشابهت

 هايتفاوت محتوا در راوي، در تشابه وجود با اعثم، ابن روايت. است ترمبهم و ترخالصه

 راوي، ازنظر هم بيروني روايت. است مفصل طبري، همچون نيز، كمي نظر از و دارد مهمي

  .است متفاوت بقيه با وكميت، محتوا

  بالذري روايت .الف

بالذري روايت
2

 اول قسمت: است شده تشكيل مجزا قسمت يا روايت سه از ساختار نظر از 

 مشابه هايروايت تعداد ظاهراً كه است شده نقل »قالوا «عبارت با نامگم راويان از روايت

 از زيپره منظوربه را، هاروايت مشترك وجوه تفصيل، از جتنابا براي بالذري و بوده تربيش

 برادرش با او اختالف شاه،خوارزم ضعف روايت، از بخش اين در. است نكرده نقل تكرار،

 بخشي با قسمت، اين. است شده مطرح شاه،خوارزم توسط قتيبه از كمك درخواست و خرزاد

 بن علي از نقل به (بالذري روايت دوم قسمت. رددا محتوايي تشابه اعثم ابن و طبري روايت از

 تصرف و خوارزم به لشكركشي و بهيقت امدادي ماجرا) هست هم طبري روايان از كه مجاهد

_________________________________________________ 

 )روايت يسرچشمه(شناسي منشأ يا شناسي ريشه معناي بلكه ندارد، نظر مد را فوكويي تعبير تبارشناسي، يواژه بيان از نگارنده   1

�.  اوست نظر مورد

�.252- 250صص ، دارالكتب: بيروت محمدعليف، عبدالقادر حواشیة وضع ،البلدان فتوح ،)2000(ي بالذر يحيي احمدبن ابوالحسن   2



  13  هاي فتح خوارزم تحليل انتقادي روايت

. است كرده بيان را شاهخوارزم عليه مردم ورشي و شاهخوارزم به حكومت دادن بازپس آن،

 ينقطه ونظررويكرد از كه شده نقل مثنيمعمربن ابوعبيده از بالذري روايت سوم قسمت

 در و مكمل نخست، روايت دو. است متعارض و متفاوت پيشين قسمت دو با روايت، كانوني

 نيشيپي شده ذكر روايت دو با تعارض در و عرض در سوم روايت اما. هستند گريكدي طول

 سوي از استمداد خوارزم، بحراني اوضاع توصيف ضمن روايت، نخست قسمت دو. است

 خواهي زياده به را قتيبه سوم، قسمت اما ساخته، مطرح را قتيبه سوي از امداد و شاهوارزمخ

 و بودند خود پيمان و عهد بندپاي خوارزميان، روايت، از بخش اين براساس. است كرده متهم

 با مقايسه در) ازابوعبيده (بالذري روايت. بود كرده آغاز مادي اهداف با را جنگ قتيبه

 ديگر برخالف و كرده اشاره قتيبه ديگر لشكركشي يك به ديگر، منابع يهاروايت

 گزارش در لشكركشي دو بين خلط. دارد مهلبي ِمنشأ كه باهلي، ِمنشأ نه روايت هايقسمت

 مورد تفضيل به ادامه در كه است شده آشفتهي هاروايت پديداري موجب طبري، و بالذري

  . گرفت خواهد قراري بررس و بحث

�طبري وايتر. ب

طبري، روايت
1

 تريبيش پيوستگي و يكپارچگي از بالذري روايت به نسبت ظاهر، به 

 با اما. است كرده اخذ  مدائني محمد بن علي ابوالحسن از را خود روايت او. است برخودار

. است آميخته اغراق و طرفدارانه و حماسي هاينگرش با روايت مدائني، راويان تعدد به توجه

 هرچند. يافت مجاهد، بن علي يعني ها،آن مشترك راوي در توانمي را نگرش اين يريشه

) طبري و بالذري (مورخ دو هر اما است، نكرده معرفي را او از متأخّرتر راويان بالذري

 او و مجاهد بن علي از را خوارزميان با او رفتار و خوارزم به قتيبه يحمله به مربوط قسمت

 ديگري روايت نقل با است كرده سعي باهلي، يريشه از اطالع با طبري اند،ردهك نقل انيباهل از

 بسيار تعديل، اين متأسفانه اما كند؛ تعديل را روايت آميزاغراق يجنبه باهلي، غير راوي از

 جمله از مجاهد، ابن منابع از معدودي روايت به طبري. است جمله يك حد در و مختصر

 كذب و صدق در اما نموده اشاره العمي، خلف بن كليب و) قهستان اضيق (حريده ابي بن حنبل

 آميختگي. داندمي آميزاغراق را باهليان روايت گرچه است، نكرده قضاوتي شانروايت

. است كرده گسست و آشفتگي دچار را طبري يپيوسته ظاهر به روايت راويان، اين گزارش

_________________________________________________ 

�.1298 ص دارالصادر،: بيروت ،4ج الجراح، نوافلهقدم ،طبريخيتار ،]تابي[ي طبر ريجرمحمدبن جعفرابو   1
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 را خود ،)گردخام (جردخام شاه با قتيبه برادر جنگ بهراجع بحث در هاگسست اين از يكي

 نسبتش و آن شاه يدرباره بلكه نكرده، روشن را جرد خام موقعيت تنها نه طبري. دهدمي نشان

 شهرهاي از گرد خام كه شودمي استنباط چنين روايت از. است ساكت زين شاهخوارزم با

. است كردهمي دشمني نيز شاهخوارزم با و داشته خوارزم از مستقل حكومتي و بوده خوارزم

كند، معرفي شاهخوارزم برادر خرزاد، را گردخام شاه گيب، كه است شده سبب روايت اين
1

 

 گردخام نخست،: كرد عنوان فرضيه سه توانمي واژه اين يدرباره. نيست درست او استنباط اما

 گريدي ازشهرهاي كي در رزادخ بلكه نبوده، آن رانحكم خرزاد اما بوده خوارزم توابع از

 غربي قسمت در شهر اين احتماالً روايت، براساس. است بوده ساكن) يبعد گرگانج در احتماالً(

 نام به شهركي دوم،. شودنمي ديده اسمي چنين جغرافيايي ازمنابع كدامهيچ در اما بود؛ شده واقع

بوده، برسخان نزديكي در »جامغر«
2

 يكي سمرقند با را فيل شهر ذريبال راوي مجاهد بن علي و 

 به جاآن از و رفته سمرقند غزاي به خوارزم از پس قتيبه كه اين به توجه با. است پنداشته

 با مجاهد ابن كه باهليان روايت در منطقه دو اين خلط احتمال برده، يورش كاشغر تا تركستان

 است جامغر همان گردخام ،طبري روايت برخالف يعني،. است زياد كرده، اخذ هاآن از واسطه

 هاروايت خلط يا ادغام و شدهمي شمرده برسخان توابع از بلكه نبوده، خوارزم توابع از كه

 گردخام شاه ماجراي از مورخان گريد و بالذري ضمن، در. است شده اشتباهي چنين موجب

 نشده، ثبتي شهر نيچن خوارزم در. استبوده يخاندان نام گردخام ديشا سوم،. اندنكرده يادي

.است آمده شاوش بني كرخام نام اسالم، از شيپ انيشاهخوارزم ينامه نسب در اما
3

 توجه با 

ي شاه خاندان به وابستهي هاخاندان ازي يك را او توانيم ايآ خوارزم،ي فيالطواملوك نظام به

 شاهخوارزم برادر زادخر همان را) او (آن بوده،ي شهر نام گردخام كهنيا فرض با بيگ دانست؟

است؛ كردهي تلق
4

 و بوده متفاوت دو نيا كه كرد استنباط توانيمي طبر تيروا از كهي حال در 

 از. كردندمي دشمني شاهخوارزم با كه اندآمدهيم شماربه خوارزمي هاملك از دو هر احتماالً

  .رسديم نظربه تردرست گريدي هاهيفرض از سوم يهيفرض نگارنده، ديد

 و ساختار نظر از كه عجمان، قول از و ابوجعفر از نقل به روايت، سوم قسمت در طبري

_________________________________________________ 
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 و خوارزم مردم حق در »نامردي «به را قتيبه ندارد، پيشين روايت به ارتباطي روايت ِمنشأ

 رويكرد او هايپيروزي به باهليان، روايت برخالف روايت، اين. است كرده متهم سمرقند

 تأييد طورضمنيبه را قتيبه برتري روند و ندارد زيادي توضيح روايت اين هرچند. دارد انتقادي

 و انگيزه لحاظ از اما ندارد، اختالفي ديگران و مدائني روايات با حوادث روند در و كنديم

 تلقي طبري باهلي روايت با موازي را آن توانمي كه كند،مي متهم را قتيبه جنگي هايتاكتيك

  .رسدنمي طبري باهلي روايت غناي به تاريخي هايداده نظر از گاهيچه اما كرد؛

  كوفي اعثم ابن روايت. پ

اعثم، ابن روايت
1

 ابن هرچند. دارد طبري و بالذري روايت با هاييتفاوت داده، و محتوا نظر از 

 كه دهدمي نشان او روايت اما نوشته، طبري از بعد سال چند را خود كتاب زماني نظر از اعثم

 فرضيه اين قتيبه، اقدامات به مثبت كامالً نگاه. است بوده پيشين مورخ دو از ترمتنوعي و منابع

  .است باهلي نيز آنِ منشأ كه كندمي تقويت را

 در قسمت دو اين: است شده تشكيل قسمت دو از محتوا و ساختار نظر از مذكور روايت

 روايت به زيادي شباهت، اعثم، ابن روايت لاو قسمت. كنندمي كامل را يكديگر و اندهم طول

 اين در. هاستپديده واقعيت از ناشي هم و  منابع از ناشي هم شباهت اين. دارد طبري و بالذري

. است شده مطرح قتيبه از شاهخوارزم پنهاني استمداد و شاهخوارزم بر خرزاد يغلبه قسمت

 و شاهخوارزم شخص نام طبري، و ذريبال روايت با سهيمقا در روايت اين متفاوت ينكته

 ابن اما اند،نموده اكتفاي و عنوان به طبري و بالذري. اوستي نفر چهارصدهزار انيسپاه تعداد

.است كرده ثبت »جنغان «را او نام اعثم
2

 بيروني توسط شده ارائه نسب سلسله در نامي چنين 

 توسط شده ادي نام با نام اين صورت، ينا در. باشد جنغان او اصلي نام كه نيست بعيد اما نيامده،

. است كرده ذكر اسكجموك را، نشانده دست شاهخوارزم نام او كند؛مي پيدا تعارض بيروني

 از نامه،نسب در موجود ايراد به توجه با كه، نمود برطرف بتوان گونهاين را تعارض اين شايد

 نسب سلسله اين يمفقوده يهاحلقه از يكي را جنغان آن، يصدساله حدود گسست جمله

 ماجراي در كه شاهيخوارزم طبري، و بالذري روايت طبق كه، صورتبدين. آورد شماربه

 هايشورش ازي ك يدر اعراب، از اطاعت علتبه بوده، حاكم مغيره بن عبداهللا لشكركشي

_________________________________________________ 
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شده، كشته اجتماعي و سياسي
1

 ديگري شاهخوارزم مخالفان، نابودي و دوم فتح از پس قتيبه، و 

 داشت شاهي عنوان فقط كه بود كرده منصوب نشاندهدست رانحكم عنوانبه را) اسكجموك(

  .گرفتمي صورت جنگ امير و خراج عامل توسط امور ياداره و

 روايت از متفاوت تاريخي هايداده ميزان و محتوا نظر از اعثم، ابن روايت دوم قسمت

 خوارزميان همرايي از روايت اين در. دارد همساني ياسيس گيريجهت اما است، طبري و بالذري

 امور تمام واگذاري شرط به مسلمانان از اطاعت بر مبني قتيبه، با خرزاد يمكاتبه باب در

 روايت دوم قسمت در. است نكرده قبول را شرط اين قتيبه اما شده، ياد برادرش، دخالت بدون

 كه است خوارزم يگانهسه شهرهاي به اشاره پيشين، روايات با مشابه يگزاره تنها اعثم، ابن

 چندنام ها،روايت در. بود خرزاد نظر ريز در شهر يك و شاهخوارزم اختيار در بزرگ شهر دو

 ابن روايت. است جمله آن از فنك، و اسب هزار فيل، كه شده بيان خوارزم براي جغرافيايي

 روايت با داده ميزان ازنظر اما دارد، طبري و يبالذر روايت با هاييتفاوت محتوا نظر از اعثم

  .  هست زين ييهاتشابهي دارا طبري

  ديده جغرافيايي موقعيت و رويداد خلط نوعي ها،روايت گريد همچون نيز، روايت، دراين

 محل اين كهي درحال شده، گزارش »فنك «نامبه محلي خوارزميان اردوي محل مثالً: شودمي

 نيز خلط اين. خوارزم نه است، آمدهيم شماربه جاآن دهات از و بوده واقع سمرقند نزديكي در

  .است گردخام موقعيت خلط نوع از

 از اما است، بيروني و بالذريي هاتيروا ترازكامل رويداد گزارش نظر از اعثم، ابن روايت

 ارزش برادرش، با مكاتبه و او پاسخ و خرزاد به قتيبه ينامه از ايخالصه درج با محتوا نظر

 را نظامي و مالي امور بر قتيبه گماشتگان اعثم، ابن و طبري. است كرده پيدا تريبيش سندي

  .است متفاوت هاآن اسامي اما اند،كرده معرفي

  بيروني روايت. ت

خوارزم، فتح از بيروني روايت
2

 با سده كي حدود زماني، نظر از و مختصر، حجم، لحاظ از 

 در تا است شده موجب او منابع و راويان بودن بومي اما دارد؛ زماني يفاصله نپيشيي هاروايت

 شاهخوارزم نام او، روايت در. كند ارائه بسياري روشنگر هايگزاره مختصرخود تيروا

_________________________________________________ 
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 يحمله در خوارزميان عامقتل و آميز،خشونت كردعمل و رفتار و است شده ذكر اسكجموك

 متفاوت اعثم ابن و طبري و بالذري منابع با روايت اين منبع چند هر. دارد تريبيش وضوح دوم،

 روايتي ِمنشأ عمدتاً كه است باهلي روايت با تعارض در نيز سياسي گيريجهت نظر از است،

 او سياسي گيريجهت در بيروني، يطرفدارانه گيريموضع رغمبه. دهدمي ليتشك را مورخ سه

 كه شود،مي ديده ييهمرا بالذري، روايت سوم قسمت و طبري مكمل روايت گيريجهت با

 يهاحمله به به،يقت فتوح به پرداختن از شيپ حال،. است روايت ِمنشأ بودن باهلي غير گربيان

  .شوديم اشاره او از شيپ مسلمانان

  خوارزم فتح براي قتيبه از پيش نظامي هايتالش

 شهرهاي سقوط. بود پيچيده خوارزم در يورش، اوايل همان از خراسان، در اعراب فتوح يآوازه

 .درآورد صدا به ديگر محلي هايحكومت براي را خطر زنگ مرو، و بلخ نيشابور، ويژهبه خراسان،

 خراسان، تجاري راهشاه ترينمهم عثمان،ي دوره در اعراب دستبه) چهارجوي (آمل سقوط با

 را الزم امنيت تجارت براي راه اين. گرفت قرار نظامي يمحاصره در خوارزم و ماوراءالنّهر

  .كنند بازگشايي را آن بتوانند كه بودند آن از ترناتوان و پراكنده محلي، هايقدرت و نداشت

 و شرق در مسلمانان يهاحمله پراكندگي خالفت،ي عرصه در داخلي جنگ و اختالف

 اعراب كه كندمي القا ينچن خراسان، شرق و ماوراءالنّهر تصرف در آنان كامل موفقيت عدم

 مرواني، خاندان در خالفت استقرار با. نداشتند مناطق اين فتح براي مدت بلندي ابرنامه و طرح

 بن حجاج. درآمد اجرابه و شد تدوين اقتصادي اهداف با مناطق تصرّف براي برديراه يبرنامه

 از پيش كرد، تلقي بردراه اين مهم گيرانتصميم از بايد خراسان در را وي واليان و ثقفي يوسف

 حجاج. بود رسيده ديدگاهي چنين به خراسان، در عرب هايخانواده استقرار با ابيه زيادبن او،

 بر ناظر طرح اين. رسانيد فرجام به ديگران و باهلي مسلم بن ����� كمك با را بردراه اين

 كاشغر، تا تركستان، در مسلمان پيشروي. بود آن همجوار مناطق و تجاري هايراه تصرّف

  .است آگاهانه بردراه اين گربيان تجاري، هايجاده طريق از ماوراءالنّهر، و سند تخارستان،

 اوايل در خوارزم به حمله نخستين عنوان به عثمان، زمان در قيس بن احنف لشكركشي

 و اكندهپر جنگي سياست تابع كه است هايييورشِ جزو آمل، راه ازي قمر هجري 30 يدهه

.نياورد دستبه خاصي يابيكام حمله اين در احنف. بود خاص بردراه فاقد
1

 به كه خوارزميان، 

_________________________________________________ 
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بودند، »شيرمرد و جلد مردماني «اصطخري قول
1

 با و تركان مرز در داشتن قرار دليل به 

 بيش كه تاجرمسلك، خوارزميان اما. كردند دفع را حمله الزم، رزمي آمادگي از يبرخودار

 آگاهي منطقه در اعراب يپيروزمندانه موقعيت از باال، سياسي درك با رزمي، برآمادگي زا

. داشت نخواهند را اعراب دربرابر مقاومت امكان مدت بلند در كه بودند باور براين داشتند،

 دو به جامعه اجتماعي و سياسي گسست موجب بعد يدهه چند طول در بينانه،واقع درك اين

 انيمبه سخن آني درباره تفصيل به كه گرديد، تسليم و صلح طرفدار و مقاومت طرفدار گروه

  .آمد خواهد

 ضمن در و) ق.ه61(معاويه يزيدبن زمان در را خوارزم به اعراب بعدي يورش منابع،

 داشته فاصله احنف يحمله با دهه سه كم دست كه دانند،مي ابيه ابن زياد بن سلم حمالت

 هم او و  شبه، بن عمر از نيز طبري و مثني، بن معمر ابوعبيده از را خود روايت بالذري. است

 از را خود خبر واسطه، چند با نيز، راوي هردو. اندكرده اخذ مدائني، محمد بن علي ازابوالحسن

���	
 روايت تبار در كه استي يادآور به الزم. اندنموده نقل زياد بن سلم بن محارب بن 

. دارد كامل شباهت مسلمه روايت به نظر مورد روايت اما است، نشده ذكر مسلمه نام بالذري،

 سلم روايت، اين براساس. شد نگارنده سوي از راوي يكساني تعميم موجب روايت، دو شباهت

 درهم هزار چهارصد پرداخت با صلح شرايط رشيپذ و تسليم به را خوارزميان توانست

.وادارد
2

 به مجبور ازشهرها بسياري كه بود منطقه در متعارف مبلغي خوارزميان يجزيه مبلغ 

 چهار هزار، چهل هزار، چهارصد مانند ياعداد كه است ذكر انيشا. شدندمي آن پرداخت

 شده استناد زياد هابدان فتوح در كه استي مبالغ غيره، و هفتصد هزار، صد اعداد زين هزار،

.است
3

 به تأمل با بايد دليل، نيهم به اند،الزم دقت فاقد و اياسطوره يا ديني بار داراي اعداد اين 

.قرارداد رد يا دييتأ مورد اناًياح و برخورد هاآن
4

 با مسلمه نسبي قرابت دليل به طبري ظاهراً 

 راوي از را جزيه رقم مسلمه، روايت اليالبه در و آورده شماربه آميزاغراق را او گزارش سلم،

_________________________________________________ 
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 اين از آمده چنگ به اموال سلم،. است داده تغيير »كثير الم «به را آن و كرده نقل ديگري

.فرستاد يزيدي برا را پيروزي
1

 صلح به فتح سلم، پيروزي كه كرد استنباط توانمي روايت نيا از 

  .است بوده

 هايرقابت از ناشي هايناآرامي و اسالمي مركزخالفت در قدرت جنگ يزيد، مرگ

 شدن بطئي و امويان نظارت تضعيف به ،»خازم بن عبداهللا يهفتن «ويژهبه خراسان، در ايقبيله

. برداشتند شورش به سر مجدداً شده تسليم شهرهاي. انجاميد ماوراءالنّهر در فتوح سرعت

 و جزيه پرداخت از و بردندبهره خود استقالل ياعاده براي فرصت اين از نيز، خوارزميان

  .كردند خودداري معهود خراج

 بن �
�� توسط ق.ه74 سال حدود در خوارزم به اعراب سوم يحمله ري،بالذ روايت به

 در مسلمانان تصرّف به خوارزم تختگاه) منصوره(شهرفيل. گرفت صورت اسيد بن خالد عبداهللا

 مختصر روايت براساس. است كرده اخذ مثني بن معمر ابوعبيده از را خود روايت بالذري. آمد

 يسلطه پذيرش از و شوريدند ديگر بار اموي، سپاه شدن ردو از پس خوارزم، مردم بالذري،

.زدند باز سر آنان به جزيه پرداخت و اعراب
2

  .است نكرده اشاره حمله اين به طبري 

 هايسرزمين مجدد تصرّف برديراه سياست داخلي، بحران بر غلبه از پس اموي، عبدالملك

 تصرّف سياست. بود عراق والي ثقفي يوسف بن حجاج سياست، اين مجري. كرد اتخاذ را شرقي

 دچار را اموي ضد هايفعاليت بستر هم و بود، درآمد افزايشي برا مناسب كاريراه هم مجدد،

 در مهلب بن يزيد دهيفرمان به خوارزم به اعراب چهارم يحمله رويكرد، اين با. كرد وقفه

  .شد انجام ق. ه85 سال

. است آمده طبري و بالذريي هاكتاب در ،خوارزم به مهلب يزيدبن لشكركشي روايت

 روايت دري و. است كرده بيان مجزّا قسمت دو در را آن رخداد، زمان به اشاره بدون بالذري،

 به يزيد «كه، صورت بدين. است پرداخته گوييكلّي به بلكه نكرده، بيان را خود منبع اول،

 خود و گرفتند را بردگان مهجا وي سپاهيان. گرفت بسيار برده و رفت نيز خوارزم جنگ

.»شدند هالك سرما از] اسرا [اما. بپوشيدند
3

 يزيد اقدامات شرح تاريخي بستر در روايت، اين 
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 كعب شعر بيت يك استناد به و ابوعبيده از را دوم روايت او،. است شده بيان مهلب بن

 اين درواقع،. ستا قتيبه ستايش در و يزيد عليه روايت، فضاي و نهيزم. است آورده االشقري

 است بوده تالش در كه شودمي محسوب قتيبه روايت براي تكميلي روايت از بخشي روايت

 يزيد راندن حاشيه به روايت، اين در. سازد برجسته را قتيبه پيروزي يزيد، شكست طرح با

 ستهب دست ناچار به فيل شهر قتيبه، اي«. است قتيبه روايت به وابسته بلكه ندارد، ذاتي هويت

��(متكبر ژاژخاي مرد آن تو، از پيش بود، همين سزاوار و كرد تسليم تو به را خود�� 

.»مهلب بن يزيد يعني بود، كرده آن آهنگ نيز) الصلف
1

 بهيقتي روزيپ مقايسه، اين از راوي، 

  .است كرده برجسته و داشته نظر در را يزيد وشكست

 خلف بن كليب طريق نيزاز او تيروا كه ،است كرده نقل مدائني از را واقعه اين طبري،

 مطرح حجاج با دشمنانه يبستر در را مهلب بن يزيد يحمله ،يو رسد؛مي باهليان به العمي

 درون در روايت اين. اوست نافرماني از ناشي يزيد ناكامي كه سازد وانمود كوشديم و كنديم

 پيروزي كردن رنگ كم در عيس باهليان رسدمي نظربه كه است، آشفتگي نوعي دچار خود

 خلف بن كليب ما به كرد حكايت و: گويد علي«: است آمده بالذري روايت در اند،داشته يزيد

 خوارزم غزاي امير اي داد جواب او. برود خوارزم غزاي به كه نوشت دييز به حجاج: گويد

 يزيد. بيا و برگزين خود جاي به را كسي نوشت يزيد به حجاج. است بسيار سختي و بهره كم

 است چنان كه مرو آنجا غزاي به نوشت بدو حجاج. دارم خوارزم غزاي آهنگ نوشت بدو

 به. كرد صلح وي با خوارزم مردم. نكرد حجاج اطاعت و رفت غزا به يزيد. ايگفته كه

 خود تن به و گرفتند را اسيران لباس شديد سرماي اثر بر اما. گرفت اسيراني صلح موجب

.»بمردند سرما از اناسير و كردند
2

) مهلبآل از ترس(ي ترسمهلبآل نوعي يكننده القا روايت، 

 حتي مدائني، است؛ يزيد شخص طلبيقدرت و مردم در  هاآن سياسي نفوذ دليل به حجاج، در

كرده، نقل ضبي، محمد بن مفضل يعني ديگر، راوي از را روايت هايتكمله از بخشي
3

 از كه 

 شده سبب باال روايت باهليِ منشأ. است ويژگي نيهم داراي بوده، باهلي يهقبيل با همسو اعراب

 از حتّي. نكند پيدا نمود چندان »بسيار سختي و بهرهكم «يمنطقه كي در يزيد اقدام كه است

 مورخ دو از طبري و بالذري راويان يسلسله چند هر. نرسيد سپاهيان دستبه چيزي نيز غنائم
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 روايت، اصليِ منشأ اما است، گرفته صورت متفاوت راويان يسلسله با) ائنيمد و ابوعبيده (مهم

 نه يزيد عمل كه اندكرده كاريدست و بازسازي ايگونهبه را روايت روند باهلي، راويان يعني

 و حجاج نيب يدوجانبه ترس با توأم يلجبازانه يزمينه يك در بلكه نشده، برجسته تنها

 با. نداشتند قتيبه فتوح سازيبرجسته جز قصدي نخستين راويان. است هگرديد طراحي مهلبآل

 خوارزم در اسالم سپاه بر شده وارد هايآسيب بيان از طبري و بالذري روايت ها،اين يهمه

 ديني هويت اي،قبيله اختالفات وجود با روايان، كه دهدمي نشان اين و اند،نموده خودداري

  . اندكرده حفظ سياسي، و قومي مسائل از دور به روايت، نقل در را خود

  خوارزم در بهيقت كيتاكت و بردراه فتح،ي هاتيروا

ي مبتني اسيس وضع. يافت شيافزا شرق در آناني نظامي هاحمله آهنگ ان،يامو قدرت تيتثب با

 فراهم را انياموي نظامي هايابيمكا بستر زين خراسان شرق و ماوراءالنّهر دري فيالطواملوك بر

ي اجرا صدد در سركوب، و ديتهد ب،يتحب استيس قيتلف با خراسان، رانحكم به،يقت. ساخت

 بود، شرق مناطق مجدد فتوح طرّاح كه حجاج،. برآمد منطقه در اعراب مدت بلند يبرنامه

 هدف راي تجاري هاكانون طرح، نيا. برد شيپ ماوراءالنّهر و سند ريمس دو در را خود يبرنامه

 خراسان، ستان،يس سند، و هندي تجار مراكز نيبي ناگسستن وي دائم ونديپ بتواند تا بود داده قرار

 مناطق فتح قيطر از دولت آمد در شيافزا د،يجد طرح هدف. كند جاديا خوارزم و ماوراءالنّهر

 را حكومت درآمد شده، تصرف مناطق مردماني ريپذاسالم كه است آن تيواقع. بود ديجد

 جزيه اخذ و شهرها مجدد فتح قيطر از درآمد، جبران مرحله، نيا در. بود داده كاهش دتشبه

 كار دستور در شهرها يچندباره تصرّف به،يقت يدوره در رو،نيااز. شديم نيتأم نومسلمانان، از

ي براي امو دولت ازين ايو شهرها تمرد و شورش ها،حمله نيا در دينبا البته،. گرفت قرار

  .گرفت دهيناد راي سازرانبح

 فتح بار دو بهيقت يدوره در كه بودهي مناطق جمله از خوارزم كه ديآيبرم نيچن شواهد از

 خوارزم، فتحي هاتيرواي آشفتگ ليدلبه. جنگ به گريد بار و صلح،به اول بار. است شده

 دوبار بري رونيب حيتصر يهيبرپا اما. كرد نييتب  را هايلشكركش نيا علل و قيدق زمان توانينم

خوارزم فتح
1

 در شاه،خوارزم ژهيوبه ان،يخوارزم كردعمل از كهي متفاوتي هاتيروا زين و 

 نيبي ظاهر تناقض ن،يبنابرا. شد مطمئني لشكركش دوبار بر توانيم است، موجود منابع

_________________________________________________ 
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 در بلكه عرض،در نه هاتيروا نيا و است،يي نماتناقض واقع در ،يطبر وي بالذري هاتيروا

 از نقل به ،يبالذر تيروا سوم قسمت شد، گفته ترشيپ كهگونهآن. گرنديكدي مكمل و طول

 است يمهم ينكته گرانيب تعارض نيا. دارد تعارضي قبل قسمت دو با محتوا نظر از ده،يابوعب

 را خوارزم بهيقت «،)دهيابوعب از(ي بالذر تيروا براساس. كنديم دايپ معناي رونيب تيروا با كه

 صلح به را] سمرقند[ي آنجا عثمان بن ديسع او از شيپ. كرد فتح جنگ به را سمرقند و گشود

 صلح بهر از كه راي مال بهيقت لكن بودند، نشكسته خود عهد زين انيخوارزم و بود كرده فتح

.»كرد فتح راي آنجا دگرباره و ديند بسنده بودند كرده
1

 شده بموج هاتيرواي ختگيرهمدر 

 از دوتن نام. گردد مشاهده نظر اختالف دوم و اولي هاجنگ دهانفرماني اسام در كه است

 برادر مسلم، بن عبدالرحمان وي ثقف ليعقي اب بن عبداهللا بن �ريمغي هانام به به،يقت دهانفرمان

.است شده ذكر منابع در به،يقت
2

 و ره،يمغ يعهده بر اول جنگي دهفرمان كه رسديم نظربه 

 از كه بودهي امو دهانفرمان از رهيمغ. است بوده عبدالرحمان يعهده بري دوم جنگي رهبر

 بعد و داشته فعال حضور تركان هيعل اتيعمل در و بردهيم سربه خراسان در آن، از شيپ سال چند

.بود گماشته شابورين حكومت به را رهيمغ به،يقت. است داده ادامه خود خدمت به زين بهيقت از
3

  

 از و نداشت مردمش نزد دري مستحكم گاهيپا كه شاه،خوارزم ،يطبر تيروا براساس

 را او مخالفان تيماهي طبر. ختيگر تركستان به بود، هراس در اعراب با رودررو جنگ

 گفته سخن بود، رسانده قتل به را شانيا شاهخوارزم كهي كسان فرزندان از اما نكرده، مشخّص

.است
4

ي خوارزم زادگاناشراف را هاآن توانيم ،يبعد مخالفاني تيجمع بافت هب توجه با 

)ليف شهر (شاهخوارزم تختگاه به رهيمغ. بودند شده جمع شاهخوارزم برادر گرد كه دانست
5

 

 بهيقت نزد مردم، بر خراج و هيجز ليتحم از پس و كرد رياس و سركوب را مخالفان درآمد،

 تختگاهش به بود، دادهي ليتحم صلح به تن كه شاهوارزمخ اعراب، خروج از پس. بازگشت

  . داد ادامه خود حكومت به بهيقت ينشانده دست عنوانبه و نمود مراجعت
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 سغد، مردم مجدد شورش ان،يخوارزم هيعل اعرابي مال وي نظام ،ياسيسي فشارها ديتشد

 شورش موجب شاه،ارزمخوي ادار و ياسيس ضعف و تخارستان، ماوراءالنّهر در بهيقتي گرفتار

 از شاهخوارزم با مخالفت علل درواقع،. شد اعراب يسلطه و او برضدي اجتماع مختلف اقشار

 شاهخوارزم ات،يروا بنابر. داد شكل رييتغي خارج استيس در يامر بهي داخلي امسئله صورت

 گرفتار اشراف، كشتار و خشونت ليدل به كه او،. نبود برخودار برتري تيموقع از خود قلمرو در

 بود، كرده ديتشد را هايدشمن نيا زين اعراب بهي وي وابستگ و شده، مردمشيي جونهيك

 آشكار را مخالفان تيماه هاتيروا دوره، نيا در. نداشتي خارجي روين به اتكا جزي اچاره

»دهقانان و احبار ملوك، «را هاآن و سازديم
1

 خرزاد، نرامويپ در كه كنديم ادي خوارزم 

 از داشت، قدرت بهي ابيدستي سودا كه ز،ين خرزاد. بودند گردآمده شاه،خوارزم برادر

 يجامعه سان،نيبد. داد قرار مخالفان رأس در را خود و نمودي برداربهره مردمي تينارضا

  .گرديد ميتقس اعراب يسلطه مخالف و موافق يدسته دو بهي اسيس نظر از خوارزم

 نيا مشترك ينكته هاآن يهمه در.  اندنكرده ميترسي مطلوبي چهره خرزاد از ها،تيروا

 به توجه با. است شده نماييبزرگ تاجدارش برادر هيعل خرزاد يانهيجوسلطه رفتار كه است

ي بندقطب كي در هاتيروا. كرد اطياحتي داور نيا رشيپذ در ديبا ها،تيرواي باهل ِمنشأ

 بر كه اندكرده ريتصو ظالم و طلبقدرت گستاخ،ي فرد را خرزاد ،يحماس آشكارا ِياسيس

 شاه خاصان ازي كي نزد به كه افتييم خبري وقت كه بود وچنان«: بود يافته تسلط برادرش

ي يك كه افتييم خبر اگر يا گرفتيم را آن و فرستاديم هستي فاخري كاال يا اسب يا زيكن

 خواستيم هرچه. گرفتيم زوربه را او و فرستاديم دارد ابيزي زن يا خواهر يا دختر آنها از

 تيروا يادامه. »كردينم منع را او زين شاه. كردينم مقاومتي و با چكسيه. كرديم محبوس

: است كرده ميترس ت،يرع حال به دلسوز اما ت،يكفايب و فيضعي تيزشخصين شاهخوارزم از

.»بود زيلبري و خشم از نيا وجود با شوميمني و فيحر گفتيم گفتند،يم بدوي وقت«
2

 نيا 

 بهيقتي لشكركش دنيبخش تيمشروع و هيتوجي برا تواندمي ،ينظام وي اسيسي بندقطب

 نه را، بهيقت يحمله علّت دارندي سع آشكاري دارجانب در هاتيروا. باشد شدهي طراح

 شاه،خوارزم كمك درخواست نوانعبه بلكه او،ي طلبانهتوسعهي برنامه و هيروح از برخاسته

  .كنند انيب صلح، قرارداد طبق
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 اعراب يخواهادهيز برابر در و است ناتواني فرد شاهخوارزم كه بود معتقد مقاومت انيجر

 "دهقانان و احبار ملوك،" ژهيوبه جامعه، افراد از يمهم بخش ان،يجر نيا. ندارد مقاومت توان

 يهاگروه مخالفت يزهيانگ. داد بيترت شاهخوارزم هيعل يميعظ شورش و گرفت خدمت در را،

 در اعراب دست گشودن و شاهخوارزمي تيشخص ضعف از ملوك: بود متفاوت باالي اجتماع

 ازي ناشي مال التيتحم از زين دهقانان و ،ياجتماع وي نيد نظمي فروپاش از) احبار(علما منطقه،

 شاهخوارزم دشمنان از را اوي طبر كه گرد،خام كمل احتماالً. بودندي ناراض اعراب، يسلطه

  . است بودهي ناراض�يهاملك از آورده، شماربه

 ايچاره به،يقت از استمداد جز كه بود، كرده درمانده را شاهخوارزم چنان ،ياسيس بحران

 نظر اشتراك قسمت نيا در) اعثم وابني طبر ،يبالذر (گانهسهي هاتيروا. نماندي باق برايش

 شاهخوارزم[ «،يبالذر تيروا به. هاستتيرواي باهل ِمنشأ ليدل به زين اشتراك نيا. دارند

 داد خواهم چنان و نيچن را تو كه فرستاد كس بهيقت نزد پس] ياسيس بحران از رفت بروني برا

 من به برادرم دخالت بدون را كشور كه شرط بدان. سپرد خواهم تو به شهري دهايكل و

.»يبسپار
1

 به كه بود، گرگانج و اسپ هزار ،)ليف( كاث خوارزم، مهمي شهرها دوره، نيا در 

 شاهخوارزم ها،تيروا براساس. داشت قرار خرزاد ارياخت در سوم شهر اعثم، ابن تيروا

 پاسخ با شاهخوارزم ريسف چون. داشت نگهي مخف شهر بزرگان از را، بهيقت با خود يمكاتبه

 اعرابي حمله خطر ،يگذرانخوش به »دهقانان و احبار ملوك، «دعوت با او بازگشت، موافق

 و بهيقت نيبي رفتاري آهنگهم. كرد قلمداد سغدي اهال با جنگ ريدرگ را هاآن و شمرد زيناچ را

 مفصل تيروا در. استي باهل پردازاليخ ذهن يساخته باشد،ي واقع كه آن از شيب شاه،خوارزم

 آداب انيخوارزم انگار كه است شده روايت دهيشياند شيپ از و ساده چنان رفتارها ،يطبر

 آورد گرد را دهقانان و واحبار ملوك خوارزم شاه«: دانستندينم را خدعه و استيس و جنگ

 پس م،يكني خوش بهار نيا در دييايب. ديآينم شماي غزا به و دارد سغد آهنگ بهيقت گفت و

.»شدند منيا غزا از دل به و پرداختند كردني خوش و دنينوش به هاآن
2

 از پس شاهخوارزم 

 رومندترين ما از كهي كسان«: كرد استدالل و داد ميتسل شنهاديپ هزاراسپ، در عرب سپاه استقرار

ي زيچ كه است نيا من يرأ اند،اوردهيني و مقاومت تاب اندداشته شتريب شوكت و اندبوده

. »شماست يرأ ما يرأ گفتند. ميبنگر را شيخو كار و برود سال نيا كه ميببر پس را او و ميده
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 كه رسديم نظربه اند؛داده نبرد شنهاديپ باال يگانه سهي هاگروه ،يطبر تيروا در كهيحال در

 اول يدوره به ترشيب گفتگو نيا كم،دست يا و ان،يباهليي سراحماسه ازي ناش قسمت نيا

 و هيجز پرداخت با شاهخوارزم. دومي دوره در اعراب يحمله نه است، مربوطي لشكركش

 هزار ده كه كرد صلح بهيقت با قرار نيبد شاهخوارزم ،يطبر نقل براساس. كرد موافقت خراج

.كندي يار گرد خام شاه برضد راي و كهآن شرطبه بدهد، كاال و طالي مقدار و) برده(سر
1

 

. زد گردن بهيقت برابر در را جاآن رياس هزار چهار و داد شكست را گرد خام شاه عبدالرحمان،

.ديگرد مصادره اموالش و شد كشته و ريگدست زين شاهخوارزم برادر آن از پس
2

   

 دارد؛ ييهاتشابهي طبر وي بالذر تيروا با خوارزم، به بهيقتي لشكركش از اعثمابن تيروا

 بلكه شاه،زمخوار فقط نه او، تيروا در. است تركينزد تيواقع به اوي نگارش كرديرو اما

ي نظام وي اسيس بحران از خروج براي بتواند تا است، شده مكاتبه وارد قتيبه زباين خرزاد

 اگر. هستم شما بنده من امير، اي« :داد پيام نيچن قتيبه به خرزاد. پيداكند كاريراه ريگدامن

 فرستاده به قتيبه. بود خواهم شما براي خوبي بنده كني، ابقا مقامم در مرا و بپذيري مرا اطاعت

 ابقا و داد خواهم امان هم من داد رضايت جنغال برادرت اگر بگو من جانب از: داد جواب

.»كرد خواهم
3

 او درنهايت، اما داد، انجام برادرش نظر جلب براي ناموفقي هايتالش خرزاد 

»جبارتر و ترپادشاه حكومت در «را او كه دشمني دستبه
4

 شد يرگدست دانست،مي خود از 

  . رسيد قتل به و

 مهاري برا شاهخوارزم استمداد را، بهيقتي لشكركش سبب ،يباهل يشهير با هايتيروا

ي جا زين خوارزم به اعراب دومي لشكركش ازي رونيب تيروا اما. دانندميي داخلي هامخالفت

.است شده ادي»خوارزم اهل ارتداد «از تيروا نيا در. دارد يجد تأمل
5

 به جانيا در ارتداد 

 شماربه ارتداد مصداق تا بودند، نشده مسلمان انيخوارزم چون ست،ين اسالم از خروج يمعنا

 زين صلح، قرارداد به نكردن عمل و هيجز و خراج نكردن پرداخت يمعنا به ارتداد نيا. نديآ

ي وارفرمان انيخوارزم ،يبالذر نقل براساس. است عرب رانحكم نيفرام از يچيسرپ وشورش
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 شاهخوارزم قتل ،يرونيب تيروا از. كشتند اعراب، برابر در دادن نشان ضعف اتهام به را خود

 به سخن او اراتياخت وي اسيس نظام رييتغ و ديجدي روافرمان نييتع از اما شود؛ينم استنباط

 آن اهل و گرفت را خوارزم دوم دفعه در مسلم بن ����� چون«: سدينويمي رونيب. است آمده انيم

 قرارداد پادشاه شانياي برا را ارثموخ سخربن بني ريس بن كاجوار بن اسكجموك بودند، شده مرتد

.»ماند داريپا بودي ارث چون شانيا دري شاه تنها و رفت رونيب اكاسره دودمان از تيوال و
1

  

 به او نام دري طبر و يبالذر بوده؟چه شاهخوارزم نام كه است نيا پرسش حال

 »اسكجموك «راي وي رونيب و »جنغان «را او اعثم ابن اما اند،كرده بسنده »شاهرزمخوا«ذكر

.كننديمي معرف
2

 جنغان كه كرد حل گونهنيا را شاهخوارزم نام در هاتيروا تناقض توانيم 

 نيهم و داد تني ليتحم صلح به اولي لشكركش در كه بود اعراب طرفدار و فيضعي روافرمان

 يسركوبي برا بهيقت. شد كشته شورش نيا در او و ختيبرانگ را خوارزم گانبزر شورش امر

 را اسكجموك،ي عن ي،يرونيب نظر موردي روافرمان و برد، ورشي خوارزم به مجدداً هاآن

 به يشورش اثر بر خرزاد دادها،يرو اين بين يفاصله در كه نيست بعيد. كرد او نيگزيجا

  .باشد رسيده قدرت

 چهارگانهي هاتيروا در داد، نشان خود از دومي لشكركش در بهيقت كهي ادهنيفزا خشونت

ي هاتيروا و دشمنانه،ي ريگجهتي داراي خوارزمِ منشأ باي رونيب تيروا. است افته يبازتاب

. اندكرده توجه خشونت يمسئله به به،يقت از طرفدارانهي ريگجهتي داراي باهلِ منشأ با گريد

ي خال و ديشد سركوب و مخالفان اموال يمصادره ر،يهزاراس چهار عام قتل ازي طبر وي بالذر

 نفر هزار كصد يرا يخوارزمي اسرا تعدادي طبر. اندكرده اد يرزمنده،ي روين از خوارزم كردن

.است كرده ادي
3

 بيزآسين تيجمع نيا دهمكي خروج اما است، زيآماغراق آمار نيا هرچند 

ازي ريكث تعداد خوارزم، امور انيپا از پس به،يقت. شوديم وبمحس جامعه ساختار بر يجد 
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 و گرفت اسير صدهزار پس بودند كشته را قتيبه عامل و بود آنجا ونوفار بن سعيد و رفت خوارزم به خود قتيبه«: كندمي
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 يمهلك يضربه او اقدام نيا. برد سمرقند نبرد به خود همراه را يخوارزم يماندهيباق يروهاين

 خشونت ازي گريد يپردهي رونيب. آورد وارد منطقهي نظام وي اجتماع وي اقتصاد ساختار بر

 رفتار ميتعمي برا يمنشئ تيروا نيا بعدها كه است كرده ميترس را انيخوارزم هيعل اعراب

 مسلم بن ����� «،يرونيبي گفته براساس. آمد شماربه رانيا فتح در مسلمانان كل به نسبت بهيقت

 انيخوارزم  اخبار از آنانكه و ديگذران ريشمش دم از دانستيمي خوارزم خط كه را هركس

 نيشيپ دسته به زين را شانيا كردنديم سيتدر خود انيم ار اطالعات و اخبار نيا و بودند آگاه

 شودينم اسالم از پس كه ماند شده دهيپوشي طور خوارزم اخبار سبب نيبد. ساخت ملحق

.»دانست را آنها
1

   

. گماشت جاآني كارگزار به را داهللايعب برادرش خوارزم، اموربهي بخشساماني برا بهيقت

 رايز داشت؛ برعهده خوارزم در راي امو حكومتي برا نهيزمي ازسفراهم و ميتنظ يفهيوظ او

ي اب بن داهللايعب و كرد منصوب جنگ امور بر را عمرو بن عبداهللا بن اسيا بعد،ي اندك بهيقت

 منجر داهللا،يعب اثرگذار چندان نه كردعمل اما. دادي مال اموري تصد را مسلمي بني مول داهللايعب

 مردم اعتراض. گذاشتي فزون روبه ايبررعا ستم و ظلم اس،ياي تواننا ليدل به. شدي و عزل به

 رهسپار عبداهللا، نامبه  را، برادرانش از گريدي ك يها،اعتراض نيتسكي برا بهيقت. گرفت باال

.كرد خوارزم
2

 تيمأمور بلكه داشت، برعهده راي مردم اعتراضات يسركوبي فهيوظ تنها نه او 

 زين او،ي نظامي بازو و مشاور ،يرانياي نبط انيح و اسياي عن يشاش،اغت عامل هيتنب به كه يافت

 اعراب شرفتيپ در دهه سه حدود ان،يرانيا ازي نفر هزار ده گروه يك رأس در انيح. بپردازد

 دستورات عبداهللا اما. بود كرده شانيا بهي انيشا يهاكمك ماوراءالنّهر و خراسان يمنطقه در

 اسيا لذا، ساخت؛ آگاه خود تيمأمور از را او نهان در و نكرد اجرا اسيا يدرباره را برادرش

 .شد ختهانو انهيتاز كصدي او بر و دنديتراش را شيمو آمد، گرفتار انيح كهيحالدر خت؛يگر زين

.درآمد مهلب بن ديزي خدمت به به،يقت از بعد ان،يح
3

  

   بهيقت از پس خوارزم

 تيروا براساس. داد دست از را خود تياهم و تيقعمو جيتدربه خوارزم اعراب، يسلطه با
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 خاندان دري نظام ويي اجرا اراتياخت بدون وي فاتيتشر صورت بهي شاهخوارزم عنوان ،يرونيب

 شركتي مردم اعتراضات سركوب در عرب سپاه كنار دري خوارزم يروهاين. ماندي باق هاآن

 امور خدمت در و ديگرد جدا آن از منطقه فعالي روين ازي اعمده بخش ق،يطر نيبد. جستند

  .شد كارگرفتهبهي نظام

 ترشيب و دست دري اپراكنده اطالعات خوارزمي دربارهي قمر هجري چهارمي سده تا

 وارد رغمبه اعراب، ها،نيا يهمه با. است خوارزمي عرب عامالني معرف به معطوف هاآن

 تيتثب كامل طور به را خود يسلطه تندنتوانس خوارزم، بري نظام وي اسيسي فشارها آوردن

ي هاسال در تركاني هايروزيپ و مسلمانان شكست با به،يقت فتوح از پسي سال چند. كنند

 بناشرسي سو از اما زدند؛ شورش به دست زين انيخوارزم ماوراءالنّهر، در ق.ه112- 110

 در را ختنه بنيعل بوحفصا ابتدا اريس نصربن. شدند سركوب خراسان، رانحكم ،يسلم عبداهللا

 از پس و ،ييشكر عبداهللا بن�مسعد ق.ه126 سال در سپس گماشت؛ خوارزم بر ق.ه121 سال

.فرستاد خوارزم به راي سلم عبداهللا بنعبدالملك ،يو
1

   

ي روي امو وي ضدعربي هاجنبش به هاآن تا شد موجب اعراب، از انيخوارزمي تينارضا

 بر كه ،يمهر خيش بنكيشر با خوارزم،ي امو عامل هرثمه، بنعبدالملك. دهند نشان خوش

.نمود عتيب بود، كرده اميق انيامو ضد
2

 خراسان، در ابومسلم توسطي عباس دعوت گسترش با 

 نيچن ثيحر عالءبن او، از شيپ. فرستاد خوارزم به دعوتي برا را هيعط بن اباجهم او،

.بودافتهي خوارزم دري تيمأمور
3

   

 انيسپاه مداوم تاز و تاخت يعرصه ماوراءالنّهر كه بعد، بهي قمر هجري اهپنج يدهه از

 زانيمي حدود تا خوارزمي دور البته،. ديد يجد بيآس منطقه نيا اقتصاد شد، مسلمان

ي جا و افتاد اعتبار ازي سمرقند وي بخار ينقرهي هاسكه. بود داده كاهش را آني هاخسارت

.گرفتي مخوارز ينقرهي هاسكه را آن
4

ي اسيس ثبات و خوارزم در سكه مناسب ارزش 

 زين منطقه نيا اما. بود شده منطقه نيا در ثروت تمركز وي نگينقد رشد موجب آن،ي نسب

. يافت ادامهي عباس يدوره تا شيب و كمي برتر نيا. كرد جلب خود به را فاتحان نظر جيتدربه
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 به كهييجا تا كرد، آشفته زين را خوارزم ضعو مرور به خوارزم، در عرب پادگان استقرار اما

  . ديانجام آني اقتصاد سقوط

 هارون يدوره در منطقه، نيدرا باثبات انيروافرماني ريگشكل و ماوراءالنّهر مجددي اياح

 در ضرب تازهي فيغطري هاسكه ضرب. داد تنزل را خوارزم تيموقع شيپ از شيب عباسي،

 بحران بر خوارزم،ي انقرهي هاسكه برابر در آن از وقت حكومت تيحما و باال اريع با بخارا

.افزود منطقه نياي مال
1

 مسلمانان ناكامي هاتالش تداوم ليدل به قفقاز،ي هاراه شدن مسدود 

. شد منجر جاآني سراهاكارواني نابود و هاراهي ناامن به دربند، از گذر و هيناح آن درتصرف

 سوانح با تجارت، فيتضع. داد دست از موقتاً را خود اعتبار اه،يسي ايدر و قفقاز به كاث يجاده

 نيا تا شد، علّت بر ديمز ره،يغ و وباي ماريب نده،يفزاي سرما حون،يرودج انيطغ ليقب از ،يعيطب

  .باشد خود تيجمعي هايازمنديني گوپاسخ نتواند منطقه

 سخن خزرها قلمرو و راسانخ ماوراءالنّهر، در خوارزم تيجمع شدن پراكنده از منابع

 ازي اريبس گروه خراسان بزرگي شهرها همه در«: ديگويم باره نيا در حوقل ابن اند؛گفته

.»دارند سكونت انيخوارزم
2

ي يك كه داشت، وجودي خوارزمي هانيمهاجرنش ماوراءالنّهر در 

بود، كالف و بخارا نيب »انيخوارزم هيقر «نام به هاآن از
3

 انيخوارزم را آن افراد يهمه و 

 قلمرو به انيخوارزم ازي ريكث تعدادي جمعدسته مهاجرت ازي مسعود. بودند داده ليتشك

 ،يمسعود گزارش به. است بوده خوارزم تيموقع سقوط ازي بارز نمود كه كنديم ياد خزران

 كه خزران، نزد در مسلمانان. بردندمي سربه خزران، تختيپا تل،يا دري خوارزم مهاجران

 مهاجرت علتي مسعود. بودند معروف» يالرس «به بودند، كوچيده جاآنبه ازخوارزم اغلب

 خزران نزد در انيخوارزم. دانديم اسالم ظهور از پس خوارزم در وبا وي قحط بروز را آنان

 ريدلي مردم نانيا «،يمسعود تيروا بنابر. بودند كرده كسبي اديزي اجتماع وي اسيس ازاتيامت

 انهيم در كهي شروط طبق بر و دارد هيتك آنها به خودي هاجنگ در خزر شاه و دپرقوتن و

 آن دوم و است اذان و مسجد و نيد بودني علني ك يكه اندگرفته اقامت اوي شهرها در است

 آن سوم. است شانيا از است ريوز كه هيكو احمدبن اكنون هم و باشد شانيا از شاه وزارت كه

 با و بمانند جدا گرانيد از او اردوگاه در باشد جنگ به مسلمانان با خزر شاه وقت هر كه

_________________________________________________ 
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 هزار هفت اكنون.كنند جنگ كافر مردم گريد ضدي و با و نكنند كاريپ خود شانيهمك

 جنگ ابزار كه شوند سوار شاه با دارند زين زهين شاهي بعض كه زره و جوشن و خود با كماندار

.»ارندد مسلمان انيقاض و است نيچن مسلمانان
1

   

 وي اقتصاد وضع افول آن تبع به وي اسيس تيحاكم سقوط به اعرابي هايلشكركش

ي اياح و قدرت كسب با منطقه نيا تا ديكش طول قرن چند. ديانجام آن فرهنگ وي اجتماع

 و اسالم، جهاني علمي هاكانون ازي يك به ق.ه چهارم قرن اواخر در خود،ي بوم تيحاكم

   .       ديگرد ليتبد ،ياهمنطقي هاقدرت از ييك

  جهينت

ي هايريگجهت در انيراوي التفات ثيح دخالت ،يشفاهي هاتيروا بري خيتار منابع ياتكا

 خسارات همچون موارد،ي برخ دري كار وپنهاني زيآم واغراق تيرواي اواسطه چند نقل آن،

 كه استي موارد يملهج از مخالفان، شكستيي نمابزرگ و نبردها در مسلمانان بر آمده وارد

 راي خيتار اتيواقع ودرك شده هادرآن مفقودهي هاحلقه  بروز و اتيرواي آشفتگ موجب

 ازمندين مفقوده،ي هاحلقه داكردنيپ و اتيروا ليتعد و جرح. است كرده مواجه مشكل با

 در مؤثري ها روش ازي يك هاتيرواي انتقاد ليتحل. هاستتيروا ليتحل دري عقالن روش

 در. شوديم محسوب دادهايروي منطق روند اساس بر موجود اتيرواي بازساز و ليتعد و رحج

ي ستيبا پژوهشگر كه رد،يگيم قرار تعارض در منابع حيتصر باي منطق روندي گاه روش نيا

 از خوارزم، فتحي هاتيروا. دهد حيترج ييروا يجنبه بر راي انتقاد عقل بري مبتني منطق روند

 حد تا مقاله، نيا در. خورديم چشم به هاآن دري اديزي آشفتگ كه استي اتيروا يجمله

  . است شدهي وبازسازي موشكاف خوارزم فتح مختلف ابعاد امكان،

 هستند؛ي همسان باًيتقر متني دارا منشأشان، اشتراك ليدل به ،يطبر وي بالذري هاتيروا

 رغمبه اعثم، ابن تيروا. است مفصلي طبر تيروا و مختصري بالذر تيروا كه تفاوت نيا با

 هم بايي ها تفاوتي دارا محتوا در دارد، اشتراك گريد تيروا دو با كه آن،ي باهل ِمنشأ

 آن و اند؛دهيند را هاآن گرانيد كه است برده بهرهي مدارك و اسناد از اعثم ابن تيروا. هستند

 دست شنهاديپ تاجدارش، برادر همچون ز،ين او. است بهيقت با خرزاد يمكاتبه و ارتباط

_________________________________________________ 
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�.177 ص فرهنگي،



  31  هاي فتح خوارزم تحليل انتقادي روايت

ِ منشأ تأخرش، رغمبه ،يرونيب تيروا. نداد نشان موافقت آن با بهيقت كه بود، داده راي نشاندگ

 توان يم ،يكل طور به. است كرده فاياي مهم نقشي انتقاد ليتحل در ل،يدل نيهم به و ندارد؛ي عرب

 و يكم نظر از. شد قائلي باهل ريغ وي باهلِ منشأ دو) يطبر وي بالذر(گانه دوي هاتيرواي برا

 يهاتيروا كه،ي حال در اند،گرفته قرار تيروا كانون در و دارندي برتر انيباهلي هاتيروا ،يفيك

 مورخان،. اندگرفته قرار هيحاش در ان،يمهلب تيروا وي طبري عجم تيروا از اعم ،يباهل ريغ

 به بلكه ،يباهل تيروا با سنگهم وي مواز تيروا عنوان به نه را،ي رباهليغ تيروا دو نيا

 نيا. اندگرفته كاربه ،يباهل تيروا ازي محدودي هاگزاره ليتعد و جرحي براي مورد صورت

ي باهلِ منشأي دارا ِتيرواي اصلي ريگجهت در ايپا يريتأث است نتوانسته زين هاتيروا از بخش
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