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دو هدف ضرورت گسترش اسالم و استحكام بخشيدن به مرزهاي شمالي به عنوان  :چكيده

ها سپس حاكميت عرب. و منجر به فتح آن شد) آلبانياي قفقاز(مهم، موجب توجه مسلمانان به اران 

 ،نه تنها قدرت و حاكميت را در دست گرفتندآنان  .اميه در آنجا آغاز گرديدو به تبع آن دولت بني

 اسالمي در اران،  عملكرد فاتحانةبررسي نحو. بلكه خود را حامل و ناقل دين رسمي نيز دانستند

 هاعلت بهنسبت حاكي از تغيير رويكرد ) ق. ه132 - 22(امويان ة تا پايان دور سرزميناز فتح آن

 با هدف مقدس گسترش آغاز زيرا فاتحان در .حاكمان مسلمان است ةاوليفتوحات  ةو انگيز

 اهالي بومي و اسالم آنجا را فتح كردند و با رعايت اصل تسامح و تساهل در رفتار با حاكمان و

 و مبارزه با دشمن مشترك به تنظيم مناسبات گشوده شدهاسكان تدريجي اعراب در مناطق 

عثمان و با آغاز حاكميت امويان،  ة اما به تدريج از دور؛ اجتماعي و ديني دست زدند- سياسي

 روم، وريتقدرت طلبي، زراندوزي، كسب غنيمت، ستيز با حاكمان و اهالي بومي، درگيري با امپرا

هايي را در تاريخ آن رقم زد و فرصت تبليغ و خزران، فراز و نشيب ةهجمايستادگي در برابر 

هر چند در اين ميان برخي از حاكمان اسالمي براي . گسترش اسالم را از مسلمانان سلب نمود

  .  انجام دادندهاييكردن آن اقدامنهادينه

  وري روم تاميه، خزران، امپرام، بنياران، آلبانياي قفقاز، اسال: يكليد هايواژه
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A Surrey on the Conquring Causes and Motives of Arran 

(Caucasus’ Albania) from its Conquest to the End of 
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Abstract: The necessity of spreading Islam and  strengthening the north borders were 

two important aims which caused couquering Arran by Muslims. Then at first the authority 

of Arabs and second Umayyads was started there. They had power and authority and 

considered themselves as an official carrier of religion. By evaluating the performance of 

Islamic conquerors in Arran from triumph up to the end of Umayyad`s decade, shows the 

changing of approach to the causes and motivations of the first conquerings of Muslim 

rulers This means that all conquerors gained the region by a holy aim at first  and with 

compliance in tolerance of behavior with rulers and natives and struggled with common 

enemies set political and social relations; but from Othma’s period and with beginning of 

Umayyad’s rule started ambition, gold saving, booty earning, quarrel with rulers and 

natives, involvement with Roman Empire, standing against Khazars’ invasions, handing of 

ups and downs in their history and deprived the chance of advertise and spread of Islam. 

Although some of Islamic rulers acted to institutionalize. The most important question in 

this essay is: what was the conquering cause and motivation of Arran and which priorities 

conquerors put in their political actions. 

Keywords: Arran, Caucasus’ Albania, Islam, Umayyads, Khazars, Roman Empire 
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  مقدمه

فتح مناطق    فاتحان در        ة و انگيز    اسالمي   اي ه ها در حكومت     چگونگي فتح سرزمين       معموالً  

ريزي،     فتوحات با حداقل خون         ، ر بسياري مناطق       د اما    ،  يكسان نبوده     وري  ت يك امپرا      مختلف 

 ،اسباب فتح مسلمانان       ة  دربار    .   تعيين جزيه و خراج به سامان رسيده است               ،  سازش  و  تسليم  

، فروريختگي باورها        ،  ي مردم از حكومت        د ناخشنو    : ازجمله      .  وجود دارد       لفيهاي مخت   ديدگاه    

مجذوب     ، ها با سربازان       همراهي اقليت     ، هاي دفاعي     فقدان انگيزه      ،  امتيازات طبقاتي       ،  ها تبعيض 

بت به   نس  آنان    تعصب  و جويان   ايمان جنگ      ،  براي اهالي      خواهي اسالم     بودن برابري و عدالت           

 در ثيرگذار بوده است و          أ در فتوحات ت      موارد ديگري مانند آن،            و     ديني  هاي  اعتقادات و هدف        

  .اندنمودهمي داده و اسباب پيروزي را فراهمهم اي از اين عوامل دست به دست  مجموعهواقع

ث به جا مانده از زمان رسول             تبليغ اسالم و رساندن نداي توحيد به اقصي نقاط عالم، ميرا                       

اكرم   
) ص ( 

گرايي در     ز رحلت آن حضرت خيلي نگذشته و تجمل            به همين منظور هنوز ا         .  بود  

خالفت رواج نيافته بود كه بسياري از صحابه در پي كسب فضيلت و تحصيل رضا و رحمت                              

خلفا  ة  در دور     اما به تدريج         ؛  مشتاق جهاد در راه خدا و حضور در ثغور اسالمي بودند                         ، الهي  

 اهتمام خلفا به      ، جي فتوحات    خار     علل و اسباب داخلي و        ، ها ضرورت نبردها و پيامدهاي آن              

 ةسير   با ديدگاه نظري و         ، ركشي كنفوذ اسالم از راه خشونت و لش              ة  جنگ و گسترش حوز      

عملي پيامبر
)ص(

اين   معتقدند ،تر از نيم قرن برخي با عنايت به پيامد فتوحات در كم.فاصله يافت 

 كند مي   ي بيان  ن به روش   كريم  ن  قرآ  زيرا    ،   كاست شكارا از ارزش مكتب فكري اسالم             فتوحات آ    

كه هدف بعثت پيامبران و حكومت آنان گسترش عدالت اجتماعي و تربيت معنوي مردم                               

هاي   بردگي و به دست آوردن غنيمت            و   استثمار  ،  وري قيصري و كسرايي        ت سيس امپرا   أ نه ت  ، است 

 تا آنجا پيش رفت كه حكومت          ي در جهان اسالم      كشورگشاي    ئلة  مس سفانه أمت   . كران جنگي    بي 

مقام و   ة ي و بسياري از صحابه در سا           ي چون ايران و روم تبديل شد             ي ها وري  ت امپرا   اسالمي به    

 پيامد اين نبردها بوده          ، اموي    به سلطنت  تبديل خالفت اسالمي       و حتي   ند دثروت به فساد گرايي         

 ،هاي اسالم به روي انبوه مردم كشورهاي مغلوب                      همگام با گشودن دروازه               ، همچنين   . است 

 قدرت و نفوذ حكومت مركزي بسيار              كه آن    با   .  آموزش داده نشد         ها فرهنگ اسالمي به آن       

من و پرهيزگار خبر         ؤفتند، ولي از مسلمانان م            گر گسترش يافت و سربازان اسالم فزوني                 

   .اين امر حاكي از  انحراف صحابي از مسير اسالم راستين بوده است  وچنداني نبود
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  هلئبيان مس

هاي   اهم برنامه     ِخزران موضوع مهمي بود كه جزء             ة  و مقابله با حمل      يي شمال  مرزها     دفاع از     

مرزهاي     نظامي خلفا قرار گرفت، زيرا آنان نه تنها نسبت به خطر خزران و روم در                                - سياسي

 دانستند   ترين كار خود مي       سنگين  ترين و    بلكه رويارويي با اين مهاجمان را اصلي                ،  آگاه بودند      يشمال 

. ل شدند متحم ها  جنگ اين     در  و بيشترين تلفات را        
1

اريخ اران      ت   
2

 در مقاطع     ) آلبانياي قفقاز      (   

، زيرا در يك زمان          است بوده     تشويش و آشفتگي     ستخوش  د ،  پس از ورود اسالم         متعدد زماني     

 هاي ت و همواره ميان خود و اقوام و دول                  كردند   مي  فرمانروايي       آن  چند دودمان بر نواحي مختلف            

ور و فشار بر اهالي نيز موجب بروز               ها و اعمال ز      مهاجرت عرب    .ديگر كشاكش وجود داشت

تاريخ آن سرزمين به ة از اين رو ارائ. شده استنشين ميهاي پي در پي در نواحي مسيحيشورش

رفتار و عملكرد      ة  ررسي نحو  ب   همچنين   .  نيست ميسر اسالمي   ة   در دور     پيگير    متواتر و    اي  گونه  

و تحقيق در    )   قه   132- 22(   ويان  ام  ة از فتح اسالمي تا پايان دور                اران     در   مسلمان  فاتحان    

 به تاريخ سياسي و      اكثراً   مĤخذ تاريخي     .    به علت سكوت منابع نيز دشوار است            آن  چگونگي  

درگيري پي در پي اعراب، خزران                    
3

بندي  به همين علت حتي زمان        .   اند   و ارامنه پرداخته          

 رهنگي و  ف هاي  اقدام       احياناً    و به ندرت از رفتار فاتحان                و رويدادها با آشفتگي همراه شده             

________________________________________________________________ 

؛ 206- 205الكتب العلميه، صص دار: ، بيروتفتوح البلدان، )ق1398(بالذرييحييابوالحسن احمدبن: براي اطالع بيشتر، رك   1

  .136بنيادفرهنگي ايران، ص :  مسعود، تهران- ، مختصر البلدان، ترجمة ح )1349(فقيهمحمد ابنابوبكر احمدبن

هايي شده است، مورخان و گون آمده و موجب دشواريهاي گونهنگاران به شكلهاي جغرافينام آلبانياي قفقاز درنوشته   2

نگاران مسلمان آن را و مورخان و جغرافي» آلوان«هاي ارمني ، در نوشته»آلبانيا«ي و بيزانسي آن را نگاران يونانجغرافي

داده شده است، نظر » آلبانياي قفقاز«از سوي اعراب به سرزمين » اران«و » الران «كه نام در مورد اين. اندناميده» اران«

، )1372(عنايت اهللا رضا(اند اقرار علي يف بسيار به يكديگر نزديككسروي و استاد بارتولد، دانشمند خاورشناس روسي، و 

، »اران«رضا، عنايت اهللا(حوقل سرزمين اران را  شامل دو بخش دانسته و ارانين ناميده است ابن).  37،  صآذربايجان و اران

وي بردعه، الباب ). 349 ليدن، ص،2، ج االرضةصور، )1345(حوقل ، به نقل از ابن422، ص7 ، ج المعارف بزرگ اسالمةداير

، شروان، اليجان، شابران، )شماخي(ترين شهرهاي آنجا، و شهرهاي بيلقان، ورثان، برديج، شماخيه و تفليس را بزرگ) دربند(

و شهرهاي كوچك ديگر را متعلق به اران دانسته است ) گنجه(، جنزه )شامخور كنوني(، شمكور )نوخاي كنوني (قبله، شكي 

 ). 342، ص 2جهمان، (

هاي نخست پس از   زرد و به گمان ديگر بلغاري بودند كه در سدهنژادخزرها مردماني صحراگرد و باديه نشين و به گماني از    3

ها همساية خالفت اسالمي و آن. كردند زندگي ميروسيه و جنوب درياي مازندراندر شمال ) سدة هفتم ميالدي (اسالم

هاي ديد عقيدتي در برابر حمله را برگزيدند تا خود را از يهودطبقة حاكم آنان پس از مدتي دين .  بودندرومپادشاهي 

، ترجمة ابوالفضل طباطبايي، سفرنامه، )1345(فضالنابن: كنبراي اطالع بيشتر، (مسيحي مدافعه كنند مسلمانان و بيزانس 

: ، ترجمة كريم كشاورز، تهرانگزيدة مقاالت تحقيقي، »خزران«، )1358(؛ بارتولد115يران، صبنياد فرهنگي ا: تهران

  ). 346- 339انتشارات اميركبير، صص 
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. ت سخني به ميان آمده اس        آنان   عمراني   
1

 در آن    اسالم   آگاهي از روند گسترش           ، اين ترتيب      به   

 ، در اين خصوص       ناچيز  روست و شايد تنها راه براي دست يافتن به اطالعاتي   هبا ابهام روبمنطقه 

- هقه ب شرايط منط     هاي فيمابين و  نامه، قراردادها و صلحمسلمانهاي كلي فاتحان بررسي سياست

  اسباب و  بررسي  حاضر  ة مقال    نگارنده در       ئلة مورد نظر     مس   . ويژه تركيب قوميتي آن باشد           

   . بوده استفتوحات   تثبيتدر مسلمان حاكمان رفتاريهاي هاي فتح اران و اولويتانگيزه

   خالفت عمرة در دور)آلبانياي قفقاز(فتح اراناسباب 

  ر اسالمكلشهاي ويژگي

 هاي كه گزارش     آن    با .   ر اسالم بوده است      كشهاي ل   آلبانياي قفقاز ويژگي          فتح  هاي  يكي از عامل     

 افرادي       اكثراً   ريان اسالم    كرسد، لش   به نظر مي     تاريخي در اين خصوص اندك است، اما                   

اند كه هدف اصلي آنان گسترش اسالم بوده و                 مني بوده    ؤفرمانبردار، شجاع و صحابي آگاه و م               

عمرو  بن ��را  خليفه عمر، س   كه هنگامي     . اند  ود به عهده داشته      حتي امر تبليغ دين اسالم را نيز خ            

، ق از سوي وي به دربند رسيد           . ه 22ربيعه در سال      بن  عبدالرحمان      نمود و   مور فتح قفقاز   أرا م
2

 بنا  

بلنجر ة ر به خزران در ناحي          كتصميم گرفت با همان لش        به دستور عمر    
3

 كه   وي  . حمله كند   

براز     شهر  قصد خود با      ة دربار    
4

 را كه      اسالم  لشكر  خصوصيات   د،  كر مي   گفتگو ) دربند     حاكم  (   

ي قومي هستند كه صحبت پيامبر        همراهان و     :   عبدالرحمن گفت     «   : ، يادآور شد      همراه وي بودند        

خدا
)ص(

اند   جماعتي كه در جاهليت حيا و بزرگواري داشته      . انداند و به اين دين گرويده را داشته

 پيوسته در آنها هست تا كساني كه برآنها               و حيا و بزرگواري ايشان بيفزوده و اين خصلت                      

.   » . . . دهند   چيره مي شوند، تغييرشان مي  
5

 صحبت رسول خدا    . . .   «   :  در جاي ديگر آمده است          
)ص ( 

 

ي هستند كه   ن  به خدا سوگند كه با ما مردما          . . . اند    آگاهانه بدين كار پا گذاشته           . . . اند   را داشته    

 پيمايي كنند من آنان را به درون سرزمين                رف  شان به ايشان دستور دهد كه ژ اناگر فرمانرواي

________________________________________________________________ 

  .423 ، ص 7رضا، همان، ج   1

  . 1982انتشارات اساطير،ص : ، تهران5، ترجمة ابوالقاسم پاينده، جتاريخ طبري، )1388(جريرطبريمحمدبن   2

بلنجر . ؛ قصد نگارنده بيان حملة عبدالرحمن به خزرها نيست، بلكه بيان خصوصيت لشكر اسالم است1984، ص5همان، ج   3

 ).62 ص چاپ دخويه،: ، تحقيق دخويه، ليدنالتنبيه واالشراف، )1893(مسعوديحسينبنابوالحسن علي(پايتخت خزرها بود 

، ترجمة تاريخ، )1363(خلدونابن. (ميان قومش داراي اعتبار بودها را در شام شكست داده بود و در وي با يهود جنگيده و آن   4

  ).547مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ص : عبدالمحمد آيتي، تهران

  . 1985، ص5طبري، همان، ج   5
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.»...برم
1

 درصدد و طمع ورز، دنيا طلب همچنين فرماندهان سپاه اسالم در فتوحات اوليه افرادي 

- به عبدالرحمن        شهريار دربند      در زمان عمر،       يگزارش   براساس    .   رسند به نظر نمي   كسب غنيمت   

 بدالرحمن   اما ع      واليت دربند داشت،         از نظر وي ارزشي بيش از           بخشيد كه   انگشتري      ربيعه  بن 

هريك از ملوك عجم كه اطالع از             «     : اين امر موجب تعجب شهريار شد و گفت             . نپذيرفت   

شما به اين    .   خواهي   بخشم تو نمي   من خود آن را به تو مي          اين گوهر يافتي آن را از من بگرفتي،                 

. » گرفت    طمعي همه عالم را توانيد         آيين و بي    
2

 اوليه درتاريخ         فاتحان     كه از   ها   با اين ويژگي      پس   

و انتظار      هم داشته باشند     فرهنگي   هاي  ثير أتوانستند در مناطق مفتوحه ت           مي آنان     ،  است نقل شده  

  . سياست معتدل و درستي در پيش گيرندرفت كهمي

توانست از نظر       نمي )   آلبانياي قفقاز      (   اران    ة رسد اهميت اقتصادي منطق         به نظر مي   ، با اين همه    

هاي بعد كه حاكمان عرب بيشتر به فكر اقتدار سياسي و تشكيل                     دوره       در  ژه به وي     ، فاتحان   

گونه  جغرافياي اسالمي در آنجا همههايبازيرا بر اساس كت ؛وري بودند، دور مانده باشدتامپرا

هاي  رود كر سرشار از گندم، جو و تاكستان               ة هاي كران     ها و جلگه   دشت .   نعمت وجود داشت      

 هاي در اراضي آن درخت          .   آمد   به دست مي   . . .  نمك، ابريشم و پنبه        بسيار بود و از آن نفت،           

به ) لبانياي قفقازآ(شد و مردم اران  طال، نقره و مس استخراج مييشهاروييد و از كوهزيتون مي

به هزار      هاستخراج نفت كه فروش آن روزان          و  پرورش انگور، ،گيري، كشت گندم و جوماهي

.رسيد، اشتغال داشتنددرهم مي
3

   

  باحاكمان محلي گام به گام سياست تعامل و همراهي 

 و گسترش اسالم      فتوحات    كه پس از فتح دربند در راستاي تثبيت              ام گ ين نخست رسد،    نظر مي  به 

بدين شرح     .  منطقه بوده است      و همراهي با اهالي        تعامل با حاكم     ،  برداشته شد   از سوي مسلمانان       

 فرمانرواي ايراني دربند              ة مي و به پيشنهاد عاقالن         فت اسال  أ ر ة  فاتحان مسلمان بنا به قاعد          كه  

شهر   ،  صورت گرفت    عمرو  بن �� سرا يي كه ميان وي و        در گفتگو   . با وي صلح نمودند        ، » شهر براز   « 

هايي   شمني وحشي و ملت    د سوي  از    و قومش     وي  كه ن  آ نخست :   نمود    به چند نكته اشاره      براز    

________________________________________________________________ 

 .1535 - 1543انتشارات اساطير، صص: ، تهران4، ترجمة محمد حسين روحاني، جالكامل في التاريخ،  )1385(اثيرابن   1

  .1986، ص 5طبري، همان، ج   2

: ، به تصحيح محمد دبير سياقي، تهران القلوبنزهة، )1381(؛ مستوفي190ص: ، ليدنمسالك الممالك، )1927(اصطخري   3

؛ در تاريخ طبري گفتگويي بين شهربراز و عبدالرحمن مطرح شده كه در آن به وجود 148- 139انتشارات حديث، صص 

  ).1988 - 1987، صص5همان، ج (اشاره شده است) ياي قفقازآلبان( در اران ...معادن نقره
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كوه قبج     هيچ ارتباطي با مردم          كه دوم آن       ، ند دش تهديد مي   ، ) خزران    ( دشتنكه حرمت و اعتبار ندا       

 در   و دانست   م را داراي اعتبار و ريشه مي                الر اس ك لش كه سوم اين   .   نداشت  ها  و ارمني    )   قفقاز  ( 

كرد   ابراز عالقه نمود و  تقاضا           ر اسالم  ك لش به    وي  . خواست  مي كمك  ها  از آن      انش  دشمن برابر   

. ار نكنند   خو  از آنان       جزيه  گرفتن   را با    قوم وي    ،  كه مسلمانان    
1

  وي را پذيرفتند و       نظر  مسلمانان نيز     

 به حاكم منطقه كه در بين مردم بومي از محبوبيت و اعتبار برخوردار                            نه تنها      اين صلح  بر اساس   

، خزران تقويت كردند          دشمنان مشتركي چون ارامنه و            برابر    نزديك شدند و وي را در           ، بود  
2

 

 اين تصميم   .   نج و تشويش بودند، جلب نمودند            خزران در ر       ة  اعتماد مردمي را كه از حمل            بلكه 

هاي وحدت      و پايه   ساخت   تر تر و مطمئن   ابط را نزديك        شرايط صلح را تسهيل نمود و رو          مشترك،   

 را امان     ن  جان و مال آنا       ، هاي منعقده    براساس عهدنامه      مسلمانان      . و امنيت را استحكام بخشيد        

معاف  از پرداخت جزيه          ،   دشمنان  ربراب   اني و جنگيدن در       پيم دادند و اهالي در صورت هم              

. ند شد
3

  وتحريكشان     از حمله به آنان          ، اما   ود  مطلوب حاكم واهالي دربند ب            نابودي خزران        مسلماً    

.خوف داشتند
4

  

 كه از   ) آلبانياي قفقاز      (   اقشار مختلف مردم اران            فاتحان مسلمان براي جلب نظر            همچنين  

و از نظر عقيدتي با آن فاصله داشتند، از                 جهان اسالم دور بودند              از  فرهنگي     و نظر جغرافيايي     

مردم عدالت         « : منيت و رعايت عدالت اقدام نمودند               هاي مشروع و حفظ ا        طريق اعطاي آزادي          

» اسالمي راخوب ديدند، اطمينان يافتند و حتي بعضي اسالم آوردند                         
5

 شيريني دادگري اسالم را         «   و   

. » چشيدند  
6

 .نمودند   يت رحمت و انصاف نيز مي         نظامي، رعا     ة ب جاي غل    اسالم به   لشكر    در واقع     
________________________________________________________________ 

، تجارب االمم، )1369(؛ مسكوية رازي1533، ص4، همان، ج)1385( ؛ ابن اثير1982- 1981، صص5طبري، همان، ج   1

تا ؛ عبدالرحمن، شهربراز را نزد سراقه فرمانده اصلي فرستاد 363انتشارات سروش، ص: ، تهران1ترجمة ابوالقاسم امامي، ج

جنگند قبول كرد و قرار شد سراقه خواهش شهر براز را در مورد كساني كه با دشمن مي. مسئلة جزيه را با وي مطرح كند

 طبري (سپس خليفه نيز از اين كار سراقه تحسين كرد. روند، جزيه پرداخت كنندكساني كه به جنگ با دشمنان نمي

  ).27- 26صص : ، بيروت3، جتاريخ االمم و الملوك، )ق1426(

 .196انتشارات امير كبير، ص : ، تهران4، ترجمةحسن انوشه، ج )1387(تاريخ ايران كمبريج   2

 و يا عهد خود را رساندندآنان نبايد به مسلمانان ضرر مي. اي با شهربراز نوشت و جان و مال آنان را امان دادسراقه عهدنامه   3

 طبري، همان،(مقرن، شاهدان اين عهدنامه بودند بنعبداهللا و مرضيربيعه، بكيربنبنربيعه، سلمانبنعبدالرحمن . ...شكستندمي

  ).300- 299، صص 7، تحقيق سيد ابراهيم الحويطي، ج البدايه و النهايه، )1428(كثير عماداالدين ابي الفداء ابن؛27ص

 طبري(اي ديگر گسيل داشت را به منطقههاي الالن و سلمانبكير را به موغان، حبيب را به تفليس و حذيفه را به كوه   4

 االعلمي للمطبوعات،سسةمنشورات مؤ:  لبنان-  ، بيروت3، تحقيق و تعليق االستاذ عبداهللا علي مهنا، جتاريخ الطبري، )ق1414(

  ).542ص 

 .1983، ص 5طبري،همان،ج    5

 .364، ص 1مسكويه، همان، ج   6
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 .مند شدند   به آن عالقه     با تفكر اسالمي فراهم شد و        مردم    آشنايي   ة زمين  شايد در همين دوره،          

. بپذيرند  كه اسالم راورزيدنداصرار زيادي نمي اسالمي، مسلمانان به مردم هايپيروزيايل دراو

و تا آنجا كه      نمايند   ه خوبي رعايت      كردند، احكام اسالم را ب            ويژه تالش مي      هسرداران عرب ب        

روشن است كه اين       .   جستند دوري مي      مردم    ساختن  از به كاربردن خشونت در مطيع             بودممكن 

. شدرويه موجب گرايش بيشتر مردم به اسالم و نظام جديد مي                     
1

: در منابع آمده است        كه  چنان    

ستان به جزيه صلح نمود      ربيعه شهرهاي بسياري را مسلمان كرد و با مردم گرج                    بن عبدالرحمن    « 

 .»و بعضي را به اسالم جلب كرد
2

   

  يك رفتار سياسي  عمرة  در دور راهاعربة  رفتار مسالمت جويانتوانمي  از سوي ديگراما

 هنوز سرگرم جنگ بودند و           آنان      زيرا   ، دانست   نيز   نظامي   هاي  به منظور پيشبرد هدف        

توانستند به شهرها      كردند و نمي     ت نمي احساس امني     از اين رو         شان تثبيت نشده بود،       موقعيت  

ماندند   ها و خارج از شهر ها مي         در پادگان       بلكه  ، وارد شوند     
3

تعامل با فرمانروايان           نيازمند    و   

فرمانروايان محلي را به عنوان نمايندگان خليفه                      ،  به همين علت تا ورود به شهرها          . ند محلي بود   

.پذيرفتندمي
4

   

به پايگاه محكمي در برابر            )   آلبانياي قفقاز      ( ديل اران       تب همچنين فاتحان مسلمان به فكر         

. رقي بودند    وري روم ش     ت امپرا   
5

 كه در آن زمان ابتدا وارد              (   ساكنان بومي منطقه       از  س الزم بود       پ 

چون مسيحيان و        و كردند   مي    به اين هدف مهم استفاده         رسيدن  در     ) و ارمينيه شده بودند          دربند   

، دادند    ارامنه در منطقه اكثريت را تشكيل مي                
6

 مصلحت سياسي  و  بنابراين در اولويت بودند               

به    و   ها نوشته شود    خطاب به آن     در شهر دربند و ارمينيه          هايي   ايجاب مي كردكه امان نامه             

،  فاتحان مسلمان      . شوند تشويق   عليه خزران ويا تسخيرديگر شهرها              كشي  لشكر حضور در     

ها  كشي لشكر به حضور در          ن نابودي خزرا          و آزادي از پرداخت جزيه              ة  مسيحيان را با وعد       

ها مجبور بودند از         زيرا هجوم خزران، مردم بومي را نابود كرده بود و آن                              ، نمودند   مي وادار      

________________________________________________________________ 

  .44وزارت امور خارجه، ص : ، تهرانتاريخ قره باغ، ) 1376(عليرضا راهور ليقوان   1

  .1984، ص 5طبري، همان،    2

3  Zhuze P.K.(1927), Azerbaijan Pod Vlast Arabov, VII-IX v v., NAII AN Azerb, SSR,No. 763,12. 

  .251و250صص ، مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي: اران ا از دوران باستان تا آغاز عهد مغول، تهران،  )1380(رضا عنايت اهللا   4

5  Z. Buniiatov(1966), Azerbaijan,  v VII-IX v v. Baku, p. 87-88.      

اصطخري، : كنبراي اطالع بيشتر، (عمرو به عمر فرستاد، اكثر ساكنان را ارمني خواند بنقةدر گزارش فتحي كه سرا   6

شركت انتشارات علمي و : تهران، جغرافياي تاريخي سرزمين هاي خالفت شرقي، )1386(؛ ليسترنج161 صهمان،

  ).193فرهنگي، ص 
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. ها پناه ببرند     دست مهاجمان به كوه       
1

خود   اسالم را نجات بخش        لشكر   اهالي     ،  همين علت   به 

منابع تاريخي آمده است          در     . همراه شوند    آنان      با  براي نابودي خزران             حاضر بودند    دانستند و    مي 

 ولي زني بيوه و        به دست آورد،         ر خزران پيروز شد و غنيمت فراوان              ربيعه ب   بن عبدالرحمن      « : كه 

. » كودكي يتيم نشد     
2

 عدم  وي و     اما از همراهي مردم با              ، آميز باشد    سخن اخير شايد مبالغه     

كرد،    مي تحكاي    مسلمانان   خوف از اقتدار سپاه            دليل   به  اسالم    لشكر در برابر      خزران     مقاومت    

. استوجود داشتهها بر سر زبانيي ها در اين خصوص افسانهكهچنان
3

  

   تغيير در تركيب جمعيتي

معين  را      ايشان   دو هدف    توان    مي هاي تحت تصرف آنان         ها به سرزمين     مهاجرت عرب     دربارة     

  و هدف دوم تصرف       ، زيست  كه عامل خليفه درآنجا مي         بود   ايجاد اردوگاه          ،  هدف نخست  :نمود

 بدلت  زندگي    هاي  كانون  ها با سرعت به م     اردوگاه      .   نشين بود    باديه   هاي  هاراضي معين از سوي قبيل         

 هاهدر آن ناحي و زبان عربي گرفتند را به خود مي فرهنگ اسالميهايمركزة شدند و صبغمي

.گسترش مي يافت
4

   

به شمار  تحان   هاي سياسي فا    اولويت    ِ،جزء    مذكور   ةتغيير در تركيب جمعيتي منطق       بنابراين     

يان مسلمان به دربندها و بالدي كه لشكرسا را با جمعي از ؤعمرو هريك از ربن��سرا. آمدمي

ها در عذاب      ها و خزران كه مردم بومي از آن                 به جاي آالن      ايشان را      در كوه بود، فرستاد و            

.كونت دادبودند، س
5

) و خزران     ها  هون  (  جنگ و هجوم بيگانگان        در اثر      ها ارمني     زيرا مردم و      

. ند ه بود   و شهرها را تخليه كرد       ه  از سكونت در زمين خود باز ماند             
6

در  گزارشي كه مسعودي          

 در   اند و    به آن منطقه آمده       كشورگشايي آغاز از آن است كه اعراب حاكي از  آورده،الذهبمروج

 زبان  و باب االبواب گروهي مسلمان عربند كه جز                    بين  مملكت جيدان       ما «   : ند ا ه گار شد   ماند  آن  

 هاي هاي بزرگ كه از دهكده           ها و كنار رودخانه         و دره    ها  ها و جنگل   ي ندانند و در بيشه       عرب  

________________________________________________________________ 

- 279نشر نقره، صص : ، مقدمه و ترجمة احمد توكل، تهرانح البلدانفتو، )1367(؛ بالذري1983، ص 5طبري، همان، ج   1

280. 

  .1535، ص 4اثير، همان، ج ابن   2

  .548، ص 1خلدون، همان، ج ابن   3

4  V.V.Bartold(1966), Musulmanskii mir, Sochineniia, Tom VI, Moscow, p.233- 234. 

  .62انتشارات ققنوس، ص : ، تهران گلستان ارم؛ عباسقلي آقا كيخانوف،1984، ص5طبري، همان، ج   5

  .1983، ص 5طبري، همان،ج    6
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اند و از هنگامي كه اين ديار گشوده شده صحرا نشينان عرب                        پراكنده    ، گذرد   شان مي  مسكوني  

. » اند و در اين ناحيه سكونت دارند              به آنجا آمده      
1

 بر روي   پل خدا آفرين         ايام خالفت عمر        در    

. ساخته شد،عمروبن��ان سپاه سرا يكي از فرمانده،عبداهللابنارس توسط بكير
2

   

   سياست سركوب مخالفان  و خالفت عثمانةدور

پيش از     ة ر هايي با دو     تفاوت      خالفت عثمان    ة  در دور     ها كشورگشايي    موضوع     رسد،  به نظر مي   

ثمان در ابتداي خالفتش        كه ع با آن.ه استشد ميسرعت بيشتري پيگيري با شدت وو  داشته آن

اند كوتاه بيا       بسياري از مسلمانان از پرخوري ناتوان شده                     « : سفارش كرد    به عبدالرحمن بن ربيعه         

، » و مسلمانان را به خطر نينداز            
3

عصيان    تمرد و     و   هاي زمان عمر      اما به علت نقض صلح نامه         

ارمينيه،       مردم آذربايجان و            
4

 دفع خطر    بيعه و  ر بن شدن عبدالرحمن       كشته خزران و      ة فتن   

ي  شرايط سخت  چون     و وي دستور حمله به مناطق شمالي ايران را صادر كرد                      ،  وري روم     ت امپرا   

 كه در جنگيدن و      دي را به عنوان فرمانده به آنجا اعزام نمايدتصميم گرفت افراپيش آمده بود، 

. غنيمت گرفتن ماهر باشند      
5

با شش يا     را   فهري   ةمسلم بن ق حبيب  .  ه 24 در سال      دليل  به همين     

.ارمن، مغان و شروان نمودة  روانهشت هزار نفر
6

   

 همواره مورد       ، دليل  به همين      و كرد  مي از معاويه فرمانبرداري              به شدت     مسلمه بن حبيب 

سرزنش امام حسن
)ع(

.گرفتمي  قرار
7

 درخشاني كسب كرده   ةروم كارنامسپاه  پيكار با در وي 

________________________________________________________________ 

 .188، ص 1، ج مروج الذهبمسعودي،   1

صص : ، ترجمة محسن خادم، تهران دربند پژوهش هايي در تاريخ قفقاز و،)1375(؛ مينورسكي88مستوفي، همان، ص   2

   .38و37
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1664.( 

- همامبنغياث الدين( است نويسان از ارمينيه، گاه اران و خزران بودهاحتماالَ به اران نيز لشكركشي شده، چون منظور تاريخ   4

انتشارات خيام، صص : ، تهران1، زير نظر دبير سياقي، جحبيب السير في اخبار افراد بشر ، )1380( خواندميرالحسينيالدين

498 -499.( 

-  كردهدر فتوحات دورة عثمان نقش اصلي را بازي) فرمانده سپاه عراق(ربيعه بنو سلمان) فرمانده سپاه شام(مسلمه بنحبيب   5

 ).500، ص1؛ خواند مير، همان، ج196بالذري، همان، ص(اند 

احمدمستوفي هروي، تصحيح غالمرضا طباطبايي ، ترجمة محمدبن، الفتوح)1386(كوفياعثم؛ ابن196بالذري، همان، ص   6

  .286انتشارات علمي و فرهنگي، ص : مجد، تهران

؛ 556 و555، صص12، زير نظر غالمعلي حدادعادل، ج جهان اسالمدانشنامة، »مسلمهبنحبيب«، )1387(سيد رضا طاهري   7

    .61شركت انتشارات علمي فرهنگي، ص : ، تهران2، ترجمة محمد ابراهيم آيتي، جتاريخ، )1371(واضح يعقوبيبناحمد



�145  از زمان فتح آن سرزمين تا پايان دورة امويان) آلبانياي قفقاز(هاي فتح اران  ها و انگيزه بررسي علت

. رسيد قريش مي    و اصل و نسبش به      بود  
1

. گشود   به سختي   قاليقال را    ، مسلمه نب حبيب   
2

س با   سپ

فتح نمود،    شهرهاي زيادي را         در آلبانياي قفقاز           و   جنگيد ارميناقس    
3

  كه  كرد  ادعا     توان    اما نمي   

، زيرا قراين        بوده است    مردم به اسالم يا رفتار خوب فاتحان اسالمي                  ة ها ناشي از عالق      اين پيروزي      

 به  . به نام خود ثبت كند       به سرعت   فتوحات را      ه خواست  كه وي مي      حاكي ازآن است         شواهد    و 

  جديت تمام   ن،  ايشا  سركوب    و  ه به مخالفان    در حمل    افتخار،       براي كسب شهرت و        دليل،   همين  

 شرايط   شد، مي  در برابرسپاه وي          از سوي مردم      هايي كه     مقاومت   علّت و به   داد    مي  به خرج    

، كرد  مي   سختي براي صلح مقرر     
4

 تعيين  با   و   دورزي    مي م اصرار     در قبول اسالم  از سوي مرد              

 بسياري ترجيح      رو  از اين      . شكستمي درهم    را   مردم     مقاومت    ،  بر جالي وطن      كيد أ ت يا   جزيه و

.  به روم كوچ كردند         بعضي به طوري كه        ، دادند ترك وطن كنند         مي 
5

 هر   الجرم سپاه اسالم به       

ها گشوده    صرت بر آن    گذشتند، مردم توان مقاومت نداشتند و ابواب فتح و ن                     اي مي   شهر و قصبه  

. شدمي 
6

پيامبر  ة  با سير   ها گونه كشورگشايي      اين    ، به طور قطع      
) ص ( 

خود   واين     در تضاد جدي بود        

 البته در     .  است شمرده شده     شان  در فتوحات     ان اموي     مردم به دست        سركوب   سياستاجراي    آغاز    

الي آن    شهر دبيل كه اه      مثالً .   شداين ميان بعضي از شهرها هم به صلح وآشتي گشوده مي                    

  از زرتشتي و     هيچ كس از اهالي         « : ها مشخص است   اين امر از متن صلح نامه           و   مقاومت نكردند      

  وها و هيچ يك از آتشكده           اسير نخواهد شد    و    به قتل نخواهد رسيد      حاضر وغايب      يهودي،    

 و  ] كنند [   مانعي در كار نخواهد بود كه اهالي خريد و فروش                         ويران نخواهد شد و        ها كنيسه 

؛ » خود را بر پا دارند          جشن هاي    
7

در اران بيشتر شهرها را به            ق ه 35ربيعه در سال      بن  يا سلمان  

سلمان به همراه چهار هزار تن                خاقان خزر راهش را سد كرد و              ، دربند     ولي در      صلح گشود،   

________________________________________________________________ 

- بنمحمد؛  120و 119صص ، ]نابي[: ، چاپ ناجي حسن، بيروت النسبةجمهر، )1407(كلبيابن: ك نبراي اطالع بيشتر   1

- 1415(عساكر؛ ابن409صانتشارات فرهنگ و انديشه، : ، تهران7، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، جطبقات، )1379(سعد

  .68چاپ علي شيري، ص : ، بيروت12، جتاريخ مدينةدمشق،  )1421

 .196بالذري، همان، ص    2

) 1605، ص 4اثير، همان، ج؛ ابن202- 201، همان، صص بالذري. (...قاليقال، ارزروم، بسفرجان، سيسجان، تفليس، گرجستان   3

او . كردعبداهللا كالبي دختر يزيد هم همراه وي در فتوحات شركت ميام. و حتي همسرش نيز در اين فتوحات شركت كرد

، 3، ج تاريخ االسالم،)1987(ذهبيعثماناحمدبنمحمدبنالدينشمس(نخستين زن عربي بود كه برايش سراپرده برافراشتند 

 ).309دارالكتب  العربيه، ص :  لبنان- بيروت

 .197بالذري، همان، ص   4

 .1603، ص4اثير، همان، جابن   5

  .499 و 498، صص 1خواندمير،  همان، ج   6

   .199بالذري، همان، ص   7
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.ندكشته شد
1

   

 قرار گرفت و فاتحان به هر روي بر    نظارتتحت اع تا مدتي ضاوعثمان ة با اين كه در دور

مسلط شدند،   اوضاع    
2

 و در اين ميان سر برآوردن             ، ين مسلمانان عرب     ب  عدم وحدت و يكپارچگي          

را فراهم      )   خزران    ( وابستگي اران به مهاجمان شمال            ة قدرت، به تدريج زمين          ة خزران در عرص       

 دشمني ارامنه با مسلمانان شديدتر شد و            ،  پي در پي حبيب     هاي  هها وحمل    در اثر سركوب      .   كرد  

.گرفتصورت نظامي به خود 
3

ها پناه  از دست خزران به كوهستانچندي پيشها كه تا  ارمني

  براي جنگ با مسلمانان آماده شدند و همراه با اهالي                     توافق نمودند،       بردند، اين بار با خزران              مي 

.ممانعت به عمل آوردند  ارانخليفه بركارگزاران  كامل تسلط ازبومي 
4

   

  هاستيابي به غنيمت بر سر دعراق  شام ويانلشكر بيناختالف 

لبانيا   هاي عراقي و شامي در آ           گروه    و رقابت    عثمان اختالف     ة  ور   مهم در د    هاي  يكي از موضوع     

بدين شرح كه       . كند آن بسياري ازحقايق را بازگو مي             در   كه دقتغنيمت بوده است برسر فتح و

مان كمك   عاويه و عث     از م   ، ارميناقس     در رويارويي با            ) فرمانده سپاه شام       ( مسلمه بن حبيب 

 را كه به جهاد وغنيمت         كساني  جزيره       تا از مردم شام و        تقاضا كرد      معاويه   ي از    و . خواست  

اسكان  در قاليقال     آنان را        فرستاد و    هزار نيرو       دو  معاويه    .   هستند به سوي او  اعزام نمايد             راغب   

 يعهرب  بن  به فرماندهي سلمان       را    شش هزار جنگجو    ، والي عثمان در كوفه            عاص،    سعيدبن . داد   

، گسيل داشت    به سوي ارمينيه      ) فرمانده سپاه عراق         ( 
5

كه  آن  راي   ب   فهري  ةمسلم بن اما حبيب     

 از رسيدن    پيش   ، ها نيفتد   به دست آن    ها تغنيم   هاي عراقي نوشته نشود و         پيروزي به نام گروه          

.يكسره كرد  كار جنگ را،كمك
6

هاي عرب عراقي و        گروه   بين   دشمني ديرين     ،  به همين علت   

  افراد    تحريك  به منظور   يد كه  كش كار به جايي      .   به شدت رخ نمود   تصاحب غنايم شامي بر سر

سروده شد    هم  ربيعه اشعاري     بن به قتل سلمان   
7

 نيز در   گروه عراقي        زيرا وي مدعي بود كه            ؛ 

________________________________________________________________ 

 .168، ص 2؛ يعقوبي، همان، ج206 - 205و202همان، صص    1

 .352انتشارات علمي، ص : ، تهران1خيص عباس زرياب، ج، تهذيب و تل الصفاروضة، )1373(مير خواند   2

اثير، ابن(» ميرندكردند مسلمانان نميآنان گمان مي. تاختند، آنان را بر افروختندها پي در پي بر ايشان ميچون مسلمان«   3

 ).1663، ص 4همان، ج 

 .250، صاران از دوران باستان تاآغاز عهد مغولرضا،    4

 .197و196؛  بالذري، همان، صص61، ص2ج يعقوبي، همان،    5

  .287اعثم كوفي، همان، ص ابن   6

  .197بالذري، همان، ص    7
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. اند  خود را ترك كرده         ة خانه و كاشان       ،  براي كمك به سپاه شام       چون    ، اند  ميغنايم سه  تصاحب   

،غنايم به مردم شام برگشت داده شديف از عثمان،  پس از كسب تكلنهايتاً
1

حمايت ة و اين نشان 

  .استسپاه شامي منتسب به معاويه بوده ويژه عثمان از امويان و به 

  اران،    ين واليان    ب  در   آوري ثروت و حرص غنيمت            گرد  وي در    هاي نفوذ تفكر ام       ز نشانه   ا 

طالب  ابي  بن در روزگار علي          كه آن   يعني  ، قيس ياد كرد     بن توان به عنوان مثال از اشعث     مي
) ع ( 

   )35 -

.به اين كار اشتغال داشت    زمان عثمان از   بود، واران آذربايجان وة دار منطق واليتنيز) ق. ه40
2

 

هنگامي كه امر علي      وي   
) ع ( 

المال آذربايجان دريافت كرد كه                   را در خصوص تسليم اموال بيت            

 پيوسته  . . . به غايت گستاخ نموده است           را به خود مغرور ساخته و              همانا نفست تو    «   : فرمود   

اي و    خود كامياب شده      ة اي و خود به بهر       روزي او را خورده و در آيات او كج روي كرده                              

ام اين نامه را به تو داد، خدا بخواهد به سوي من                        اي پس هرگاه فرستاده         هاي خود را برده         نيكي 

، » رهسپار شو و آنچه از مال مسلمين نزد توست با خود حمل كن                   
3

در مقابل دستور امام           
)ع ( 

 

. بناي مكاتبه را گذاشت         معاويه    او ب  مقاومت كرد      
4

بيانگر شخصيت، عملكرد     )   ع (    سخنان امام    

عثمان  ة   در دور     ها از عدالت و انصاف            و ميزان فاصله گرفتن آن          اخالقيات حاكمان مسلمان            و 

  .است

كشي  لشكر   .  نيز سياست اسكان اعراب در منطقه دنبال شد                 حكومت عثمان    ة در دور      

 ارمينيه با شش يا هشت هزار تن از اهالي شام و جزيره، راه ورود                               وي مسلمه به س  بن حبيب 

. مختلف ساكن شدند   هاي  هارمينيه باز نمود و آنان در منطقجانب  از شام به  راجمعيت زيادي
5

 

 و  به جالي وطن رو آوردند               اهالي   عثمان،   ة  ايط صلح در دور        شدن شر  با سخت ، همچنين 

.كونت گزيدندها سبه جاي آنان مسلمان
6

   

 خالفت عثمان اطالعات خاصي در دست ةنظير تبليغ اسالم از دورهايي فعاليتدرخصوص 

________________________________________________________________ 

، 47، ص 12عساكر، همان، ج؛ ابن )290 - 286صص(كوفي با بالذري متفاوت استاعثم؛ روايت ابن200- 201همان، صص   1

   .499- 498، صص1خواندمير، همان، ج

  .205همان، ص   2

انما غرك نفسك و جراك علي آخرك امالءاهللا لك اذ مازلت قديما تاكل رزقه في آياته و تستمتع بخالقك و تذهب اما بعد ف«   3

اعثم كوفي، همان، ابن(» بحسناتك الي يومك هذا فاذا اتاك رسولي بكتابي هذا فاقبل و احمل ماقبلك من مال المسلمين

  ).456ص

 .  23- 21صص: هارون، قاهرهسالم محمدبن، چاپ عبدالصفينوقعة، )ق1404(مزاحمنصربن   4

 .291اعثم كوفي، همان، صابن   5

 .196بالذري، همان، ص   6
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آورد و يك ) آلبانياي قفقاز( عثمان را با خود به اران اليمان نشانبن���حذ تنها گفته شده. نيست

، سال در آن ناحيه به تمهيد اركان اسالم پرداخت                    
1

- جزء   بن  الرحمن   مسلمه، عبد   بن و يا حبيب     

م آيين اسالم را       مرد  مور كرد تا  به       أ بود، م    قرآن   سلمي را كه مردي عالم و اهل معرفت خدا و                 

.بياموزد
2

    

  )اناموية در دور( وري رومت پل ارتباط با امپرا:آلبانياي قفقاز يا اران

 تا سال  35از سال    )   آلبانياي قفقاز      ( سرنوشت سياسي وعملكرد فاتحان مسلمان در اران                ة  دربار    

.  اطالع چنداني در دست نيست           ،  آغاز حكومت امويان          تا   يعني ،  ق .  ه 41
3

 قتل عثمان در سال      

هاي داخلي در جهان         هاي مردم و درگيري          دستگاه خالفت و نارضايتي        ة ق و اوضاع آشفت      .  ه 35

در  صرف نظر از تثبيت نسبي وضعيت سياسي        .   ثيرگذار شد    أاسالم در سرنوشت آن منطقه نيز ت     

 كشمكش و درگيري بين         ة عرص ان معاويه، بايد گفت سراسر دوران حاكميت اموي                     ة  دور   

وري روم     ت ين امپرا   ب  به طوري كه اران در             ؛ هاي خارجي در آلبانياي قفقاز بوده است                   قدرت   

 براي دستيابي به      زورآزمايي          شد وقدرت طلبي و      شرقي، خزران و اعراب دست به دست مي                

فتح وحضور مسلمانان در اران              ة  آرمان اولي       داشت و اساساً    ي  بيشتر ة   فاتحان جلو    هاي  هدف  

  .مغفول ماند

 اران     قدرتمندانه بر ة سلط ، نه تنها)ق ه60- 41: حك(معاويهخالفت ة در دوررسد به نظر مي

پل ارتباط       وي اران را        .    بوده است     نيز مد نظر   برقراري رابطه با روم شرقي              بلكه  ) آلبانياي قفقاز      ( 

 به مقصود خود     خواست   مي هاي محلي    و حكومت   ان بر حاكم     با فشار     دانست و    روم مي    با  

پس از   وي     . ي قدرتمند بود     يخواهان تكيه بر حام        )   حاكم اران      ( وانشير  بدين شرح كه ج       . دبرس 

ين سه ب  از فرصت پيش آمده استفاده كرد و               و   آشفته ديد     ضاع جهان اسالم را       مرگ عثمان او      

، خزران    ( قدرت متنازع در اران             
4

 ؛ور روم  نزديك شود        ت ابتدا به امپرا       )   وري روم     ت مپرا   اعراب و ا      

________________________________________________________________ 

 . 203همان، ص   1

  .4 3، ص16، ج  المعارف بزرگ اسالميةداير، »تفليس«رضا،   2

اند، آورده شده است نام افرادي كه پس از قتل عثمان تا پيش از حكومت معاويه در اران فرمانروايي كردهفتوح البلدان در   3

صفره را حاكم ابيبنزبير پس از شكست مختار، مهلببن آمده است كه عبداهللا الصفاضةرو؛ در )203بالذري، همان، ص(

 ).345، ص1، همان، ج)1373(ميرخواند(ارمنستان و اران كرد

زدند، بلكه دند و نه تنها دست به غارت ميكرق پي در پي به اران حمله  مي.ه 45 تا 42ها از سال در اين بين خزرها و هون   4

ها، به دليل خوي براي ارتباط بيشتر خواهان مذاكره با جوانشير هم بودند، اما وي و مردمش حاضر نبودند با خزرها وهون

  ).402- 401رضا، همان، صص(شان، ارتباط داشته  باشندغارتگري وهجومي
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ن ترسيد و توا    اعراب مي     ة  از حمل   ها نه تن    ور، به وي روي خوش نشان نداد، زيرا                     ت اما امپرا     

توانست     اران نيز به عنوان سرزميني دور دست نمي                 بلكه ، حمايت از دولت ديگري را نداشت              

. باشد روم      وري  ت امپرا     ةمورد عالق     
1

 به دربار      براي حفظ حكومت خود         جوانشير   ،  به همين دليل    

هاي   معاويه وي را به خيانت متهم كرد و تمام حكومت                    اين هنگام      در  .   شام متمايل گرديد      

روابط     ، به ايجاد      سپاه شام  ة جوانشير براي توقف حمل          .   محلي قفقاز را تهديد به حمله نمود             

در قبال اين خوش خدمتي،           .   د تالش نمو   معاويه بود،       ة مورد مطالب     آميز بين روم و شام كه          صلح

روي   مدتي    و بدين ترتيب منطقه       كرد  معاويه حكومت نواحي ديگر را نيز به وي پيشنهاد                     

. تابع  و خراجگزار خالفت امويان شد كامالً)آلبانياي قفقاز( آرامش به خود ديد و اران
2

  

 ، مانند پدر     معاويه بود، زيرا وي           ة  عكس دور    كامالً  )   ق .  ه 64  - 60( هاي خالفت يزيد      اما سال   

وي و جانشينانش       ة  مناقشات دروني و بيروني در دور                .    تثبيت قدرت نداشت      به منظور   اي   برنامه   

شان شروع   ن اتابع    جوانمردان و         ثير گذاشت و    أزبير بر ارمينيه هم ت        ابن  ة  فتن . رسيد خود   به اوج     

. عرب كردند      ة به مخالفت با سلط     
3

م  به نا  در اين زمان فرمانروايي اران دردست فردي                              

.  بود  ، برادر جوانشير          ورازتيرداد،          
4

 اين بار نوبت امپراتور روم شرقي بود كه از ضعف و                         

 حاكم اران را تحت           و برد ب يزيد و جانشينانش بهره         ة  هاي خالفت اسالمي در دور           ناهماهنگي   

. فشار قراردهد       
5

 اما چون    ؛ ها نيز خواهان اطاعت از روم شرقي بودند                   برخي از اسقف     در اران         

مجدد امويان را فراهم            ة مداخل   ة  زمين  ، ف و اميران اران راضي به اين ارتباط نبودند                      طبقات اشرا    

وري روم و اعراب          ت طلبي امپرا    قدرت   ة تر شد و تنش در صحن      اوضاع پيچيده     ،  به تدريج    . نمودند   

خوي اموي خود       )   ق .  ه 86- 65( مروان    بن  خالفت عبدالملك     ة طوري كه در دور         ه  ب . شدت يافت   

، مروان كه از سوي وي حاكم ارمينيه شده بود                    محمدبن    را بيشتر نشان داد و          
6

مقابله با     براي      

 ،اران را اسير كرد         ة  حتي شاهزاد      . به كشتار ارمنيان دست زد          رحمي تمام     با بي    وري روم     ت امپرا   

و دختر      رد ارمني را با فريب به دام افكند                 كليساها را به آتش كشيد و هشتصد تن زن و م                 

________________________________________________________________ 

  .402همان،     1

انتشارات پژوهشگاه : ، ترجمة ليال ربن شه، تهرانه مناطق اطراف درياي خزر در تاريخ جهان اسالمجايگا، )1375(و.بارتولد، و   2

  . 29علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص 

 .203بالذري، همان، ص   3

 ها خراجها و عربكرد، و همزمان به خزران و روميوي كه از روي ترس دربرابر هر سه قدرت خارجي اظهار اطاعت مي   4

  ).28 همان، صبارتولد،(اران بودوي دست نشاندة خليفه در شرق قفقاز وفرمانرواي . پرداخت تا به نفع خود استفاده كندمي

 .امپراتور روم مدتي وي را به جرم نزديكي به خليفة بغداد زنداني كرد   5

 .287بالذري، همان، ص   6
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.  در اين جنگ اسير شد      ، دختر بطريق سيسنجان       ، » يزيد  ام  « بطريق به نام      
1

ة نخست   دور      تقريباً  

  .  امويان بيشتر به درگيري با روم شرقي گذشتحكومت

  خزران  باة آنانامويان و مقابل

، اما    وري روم شرقي بود        ت قدرت، امپرا       ة ق تنها منازع جدي اعراب در صحن             .  ه   89 تا سال   تقريباً  

. » اختالفات بعدي شان با خزران نيز شد              حاكميت  طوالني عربها  موجب بروز             « 
2

 خزران از      

 با  كارزار     ةوارد عرص     جدي     طور  به       وري روم شرقي      ت ق  به عنوان متحد امپرا         .  ه 98 تا  93سال  

،وري بيزانس را از سقوط حتمي نجات دادند                 ت  شدند و با اين اتحاد نه تنها امپرا             فاتحان مسلمان     
3

 

.كردندحمله مي امان خطرناك و بييبه طرز عليه مسلمانان دربند شمالة  از منطقبلكه
4

  شايد

هاي پي در پي فرماندهان و حكمرانان، اختالفات دروني امويان در                                   و عزل و نصب     آشفتگي 

 مصمم  به اران و ارمينيه            هايشان   ه را در حمل      دربار شام وعدم ثبات حكومت اسالمي، خزرها                  

.ها را ويران مي كردندلعه مسلمانان را غافلگير و ق به طوري كه هر سال؛تر كرد
5

اوضاع چنان  

عبدالملك،    بن �	���بارها      ق .  ه 113 تا سال    كه ه بود   خطرناك شد   
6

حكمي،  عبداهللا   بن  جراح   

 محمد، بن  مروان    . . . عمرو هرشي    باهلي، سعيدبن    نعمان  بن حاتم  حاتم باهلي، عبداهللا         عبدالعزيزبن     

. جنگيدند   وشدت   با جديت     زران،     خ هاي  ه مهار حمل    به منظور     ، فرماندهان عرب         حاكمان و    
7

 

عبدالملك حاكم ارمينيه شده بود،             بن  كه از سوي هشام      حكمي عبداهللا   بن جراح     مثالً 
8

درسال     

.ندك   ايستادگي    خزرها    برابر    به كمك محافظان دربند آمد تا در              لشكر با شش هزار       ق .  ه 103
9

 

________________________________________________________________ 

 .203همان، ص   1

ق به مقابله .ه 93د شهر و قلعه را گشود وتا دربند پيش رفت و خزرها در سال عبدالملك چنبنمسلمةق .  ه89در سال    2

  ).410؛ رضا، ص204همان، ص (شتافتند 

3  M.I.Artamonov ( 1962),  Istoriia Khazar, Leningerad, p. 202.  

 ، ص9طبري، همان، ج (» بردند،در اين سال تركان به قوم آالن حمله مي«: نويسدق مي.ه 103طبري در حوادث سال    4

براي اطالع از . بالذري نيز از خزران نام مي برد. احتماالً مقصود طبري از تركان، خزران و از آالن، اران باشد. )4029

  .172، ص1مسعودي ، همان، ج: تفاوت واژة ترك وخزر، نك

  .345، ص 1؛ مير خواند، همان، ج 1989-  1986، صص 5طبري، همان، ج    5

 .286- 285، صص2؛ يعقوبي، همان، ج4092و3821، صص 9ن، جطبري، هما   6

- ؛ ابن317، ص 2يعقوبي، همان، ج (ها انجام دادند ترين حملة خود را عليه عربعبدالعزيز، خزران بزرگدر دورة عمربن   7

  ).158، ص 5اثير، همان، ج

 .4110، ص9طبري، همان، ج   8

  .145و138، صص2ن،، همان، ج خلدو؛ ابن407 - 405، صص 1ميرخواند، همان، ج    9
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به كار بست      دقيقي   برنامة   شكست خزران       به منظور      و گرد آورد      وي تمام نيروهاي موجود را              

خواند و از      هاي صدر اسالم، خطبه        گبراي بسيج نيروها به روش جن            براساس برخي منابع        و  

ها را   ي و نيروي ايمان آن         طلب شهادت  ة ميان سپاه اسالم روحي        در   طريق تبليغات فرهنگي عميق        

.دتقويت كر
1

يمان بست    حتي با اهالي غيرمسلمان طبرسران و قيطاق كه هنوز مسلمان نبودند، پ                     

شدند و غنايم زيادي در مي سلمانان پيروز  ممعموالً. ها نيز پذيرفتند مسلمانان را ياري كنندو آن

 عبدالملك نيز در نبرد با خزران موفقيت هاي زيادي                     بن �	���.   آمد  مي دست  ه ها ب  اين جنگ   

  بسياري وخود را ترك كردندة  خانه وكاشان بسياري از خزران،دربند را گشود و ،كرد كسب

. برخي از شهرها نيز به صلح گشوده شد            . ه شدند  كشت هم 
2

 علت توفيق مسلمه گفته شده     ة   دربار    

؛ ياريش كردند        ، پادشاهان جبال قفقاز با وي همراه شدند و                  است 
3

اما حس برتري وپيروزي              

پذيرفت    كردند و هر كس نمي       مي شد و در اسالم آوردن اهالي اصرار                  مي موجب غرور اعراب         

. گرفت  قتل و غارت  قرار مي         در معرض     
4

 فرمانرواي     محمد  بن در زمان فرماندهي مروان             البته     

ها اسالم را     ميان آن    در   مروان افرادي را فرستاد تا                   و مسلمان شد    ، خزران از ترس سپاه اسالم           

.تبليغ كنند
5

  

 كه مردم بومي       است  اوضاع سياسي آشفته بود، اما جالب توجه آن                در اين دوره         با اين كه     

مين امنيت در برابر خزران را داشتند و                 أ از فرمانروايان مسلمان انتظار ت               حكمرانان محليوحتي

كردند كه براي نجات خود با خزران                گاه به مسلمانان توصيه مي        .   كردند   به مسلمانان اعتماد مي        

 خواستند   از مسلمانان مي      ،  وگاه رهايي فرزندانشان را كه خزران به اسارت گرفته بودند                             ، نجنگند 

كردند و به      ها ياري مي     قلعه ة  و يا ساكنان محلي با راهنمايي خود، مسلمانان را در فتح دوبار                           

. كردند    را تعمير مي     شده ويران      ي ها قلعه   مسلمانان   همراه سپاه     
6

حاكي   بتوان     شايد   را   اين ارتباط      

مسلمانان   را پذيرفته بودند و             و يا آن    عالقه داشتند     به اسالم    ) محلي ( بومي   كه مردم     شمرد از آن     

   . دانستندتر ميرا نسبت به ديگر مهاجمان منصف

________________________________________________________________ 

ق نهايتاً جراح به شهادت رسيد ودر .. ه112؛  اما در نبرد سال 4044، ص9 همان، ج9طبري،: به منظور اطالع بيشتر، نك   1

  ).204؛ بالذري، همان، ص4113، ص9طبري، همان، ج (آنجا پلي وجود دارد كه به پل جراح معروف است

 .4136، ص 9، همان، ج؛ طبري285، ص2يعقوبي، همان، ج   2

  .39، صتاريخ شروان ودربند؛ مينورسكي، 205بالذري، همان، ص   3

  .64باكيخانوف، همان، ص    4

 .206- 205بالذري، همان، صص    5

 . 504 - 498، صص 1خواندمير، همان، ج؛ 205همان، ص   6
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  تصرف شده هايهاسكان اعراب در منطق

 اموي نيز اجرا شد، زيرا هم باعث حمايت از                     ة سياست تغيير در تركيب جمعيت در دور             

و هم تدبيري بود براي اسكان اعراب و                  گرديد    ساكنان بومي در برابر حمالت بيگانگان مي                

 عبدالملك   بن ����	  . ها سرزمين   و پيشروي تدريجي در آن هاي تصرف شدهمنطقهمسلمانان در 

هزار تن از سپاهيان شام را در             24والي ارمنستان و اران بود،                   ق .  ه 113  - 112هاي   كه در سال    

. مين كرد   أها را نيز ت     دربند جاي داد و با برقراري عطا وضعيت مالي آن                      ناحية   
1

 سكونت گروه    

هاي عرب به اران بوده است و همين امر                   ترين كوچ    در واقع يكي از مهم         مذكور در آن ناحيه          

   . شداب ورسوم آنآد موجب رواج زبان عربي و

 ساكن شدند   ، ها در ديگر شهرهاي اران، از جمله برذعه، بيلقان و قبله    به همين ترتيب عرب

. هاي مستحكم پديد آوردند          بارو     ها سرزمين  آن   و در    
2

ران و داغستان        بسياري از نواحي شمال ا            

واقع بين     ةمحمد نيز بخشي از خزران را به ناحي              بن مروان    .    عرب واگذار شد       هاي  هكنوني به قبيل     

.شهر شابران كوچ داد رود سمور و
3

  

 هاي كانون   هاي نظامي در        محافظ و پادگان       هاي  هايجاد استحكامات و شهرهاي داراي قلع                

هاي هنگفت    حكم، نيازمند صرف هزينه        مست هاي  كانون   ها و   اين پادگان         حفظ  و الجيشي  سوق 

اميه ناگزير بودند بهترين            از اين رو خلفاي بني          .   كرد   سنگيني مي مردم محلي    بود كه بر دوش        

 هاي ه و در اختيار قبيل        بيرون آورند       دار و اهالي را از دستشان               اراضي مالكان و اشراف زمين             

  قبايل عرب را از شام و همين دليل به؛عرب قرار دهند تا به عنوان مدافعان خالفت عمل نمايند

 بسياري از نواحي شمال اران و             كه گفتيم   چنان  .   دادند     به سرزمين قفقاز كوچ مي        قلمروها   ديگر   

بغداد   ة ربيعه كه از حل      ة در اران قبيل       براي مثال،       .    عرب واگذار شد       هاي  هداغستان كنوني به قبيل         

.آمده بودند، ساكن شدند
4

   

اي به    پيمانه    بين برد و      ها را در برذعه از          كيل   ها و   وزن   فاوت بين   ت حكمي،   عبداهللا   بن جراح   

مورد استفاده قرار           ها  معامله    در  امروز     تا به   اين پيمانه       گفتند وجود آورد كه به آن جراحي مي               

________________________________________________________________ 

؛ مردم دربند اجازة ورود به هيچ عاملي 433 و 417 صص ،...اران از دوران باستان؛ رضا، 190، ص1 جمروج الذهب،، مسعودي   1

  ).جابالذري، همان( ...وگندم و خزانة سالحها تقسيم شود و مكاني براي غذا كه مالي داشته باشد كه بين آندادند، مگر آننمي

 .433رضا، همان، ص    2

  .345، ص گزيدة مقاالت تحقيقيبارتولد،    3

  .435رضا، همان، ص    4
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. گيرد  مي 
1

كردند    ها را نيز تعمير مي      قلعه   شواهد حاكي از آن است كه امويان شهرها و                  قراين و      

- حاتم  عبداهللا     و   كرد  ها را  تعمير     عبدالملك قلعه    بن �	���  مثالً   . كمراني نكنند   حهاتا بر ويرانه

 به تجديد بناي      و  را وسعت بخشيد     آن  مسجد    و  مرمت نمود    دژ آن را         شهر دبيل و   نعمان  بن 

.پرداخت نخجوان و برذعه هاي شهر
2

    

  نحاصل سخ

تبليغ   ونان در فتح اران بود مسلما مقدسدفاع از مرزهاي شمالي هدف سترش اسالم و گدر ابتدا

حكومت    تثبيت  براي   و    آمد  به شمار مي   هاي آنان       اولويت    ِو سالم و رساندن نداي توحيد جز           ا 

 كه خود مبلغان      فاتحان    و شدمي  به نرمي رفتار          مسيحيان   و مردم محلّي    حاكمان،      با  ، اسالم  

د و در الزام افراد به             را رعايت نماين       اخالق اسالمي         احكام و    كردند   مي  سعي اسالم هم بودند،       

 اعمال    هاي تصرف شده     سرزمين  عدالت را در            و آزادي        و گيري نكنند   سخت  مسلمان شدن   

كارگيري    ه ب ،  عثمان  خالفت  ة  دور     در    ،  عمر زيرا پس از         اين روند ديري نپاييد،            اما     ؛ نمايند  

در واقع        .  نمود بيشتري يافت      قتل وغارت وكسب غنيمت           و خشونت براي مطيع كردن مردم             

عرض  هاي خارجي مهاجم هم          قدرت     .  معنوي شد  هاي   مادي جايگزين هدف          هاي  هدف  

 .گرفت  مي  صورت    گردش قدرت تنها در دست امويان               . مسلمانان پا به ميدان كشاكش نهادند              

 پيشرفت مسلمانان سد      برابر    و در    متحدشدند  باهم    عليه مسلمانان     خزران       و وري روم     ت امپرا   

 بنابراين نتوانستند         يندگان راستين اسالم نبودند،           چون امويان نما          و محكمي تشكيل دادند      

 به همين علت جريان      . كردند   مي ها مقاومت      در برابرآن        مردم بومي نيز      . سازي كنند   فرهنگ  

  .ها به درازا كشيدقرنش اسالم از سوي مردم اران پذير

   و مĤخذمنابع

 .اساطيرانتشارات : ران تهحسين روحاني،  محمدترجمة، الكامل في التاريخ،  )1385(اثيرابن   - 

 طبايي مجد،   هروي، مصحح غالمرضا طبا         مستوفي  احمد  بن محمد ة ، ترجم    الفتوح   ، ) 1386( كوفي  اعثم  ابن     - 

  .علمي و فرهنگيانتشارات: تهران

________________________________________________________________ 
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   .203همان، ص   2
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   .ليدنج، 2 ، االرض�صور،  )م1939-  1938 (-----    - 

  .مطالعات و تحقيقات فرهنگيةسسؤم: تهران عبدالمحمدآيتي،ة، ترجم تاريخ،)1363(عبدالرحمن ،خلدونابن   - 

  .انتشارات فرهنگ و انديشه: تهراندكتر محمود مهدوي دامغاني، ة، ترجمطبقات ،)1379(سعد، محمدابن   - 

  .دارالفكر: ري، بيروت، چاپ علي شيدمشقة تاريخ مدين، )ق1421- 1415(عساكرابن   - 
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