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نشاان   یسوم و چهاارم هرار   یها حوزه قفقاز در قرن یخیمنابع تار یبررس

 یاداد منطقاه مانناد حاقف قفقااز  رو     یا  مربوط به ا های یتروا یا در پاره دهد یم

پاووه    ی وجود دارد. ا هایی یخاقان خزر آشفقگ یو داماد یضاءبلنرر  حقف الب

و باا هاد     ای ناه مناابع کقابخا  یاه و بار پا  یلای ا تحل  یبا روش وصاف  کوشد یم

 ای یسهمقا یبا بررس یقفقاز در حوزه خالحت شرق نگاری یختر ساخق  تار روش 

 یا  ا یات تاازه باه واق    یگران حوزه قفقاز با نگاه پووه  یمخقلف و آرا منابع

کاه در ماوارد    دهاد  یپاووه  نشاان ما    یا  آن بنگارد. ا  یقو زمان دق یدادهارو

در  ییگااه  خطاهاا   یوجود ندارد ول عدر مناب یداددر اصل رو یدیترد ی اخقالح

 خاورد  یبه چشم م یدادهازمان وقوع رو یابه اشخاص و  یدادهارو یانقساب برخ

   آنها را برطر  ساخت. توان یم یخیتار یقدق های یکه با بررس
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 .بلنجر، خاقان خزر یدادرو ی،فتوحات اسالم ی،اسالم نگاری یخقفقاز، تار :کلیدواژگان

 مسئله یانب. 1

گروهی از مورخان مسلمان در قرن سوم و چهارم هجری بخشیی از ماابیخ خیود را بی      

اند. محتوای روایات تاریخی این منابع در بیشیتر میوارد یی ی      دادهحوادث قفقاز اختصاص 

هم است، وبی در برخی موارد، نگاه دو یا چند مورخ ب  یک رویداد یکسان نیسیت. گیاهی   

هیایی در بییان رونید     یود و یا جا ب  جایی برای رویدادهای مشاب  تواریخ متفاوت بیان می

سی عمیق دارد. بنابراین، این پژوهش با بررسیی  حوادث تاریخی وجود دارد ک  نیاز ب  برر

ها در روییدادهای مهیم قیرن او  و     آن های متفاوت منابع معت ر تاریخی ب  بررسی روایت

یوند، اخیتال    ترین مواردی ک  بررسی و مقایس  می پردازد. مهم دوم هجری در قفقاز می

بَلَنجر و چگونگی این رویداد، مورخان در بیان تاریخ فتوحات قفقاز، مثل زمان دقیق واقع  

ب  وسیل  جَراح بن ع داهلل حکمی، بررسیی   1بررسی روایت متفاوت فتح این یهر و اب یضاء

هیای متفیاوت از    ه.ق.( ب  اب یضیاء و رواییت  111-111) زمان بشکرکشی مروان بن محمد

 ت. های اسالمی اس و آخرین هجوم بزرگ خزران ب  سرزمین 1ماجرای دامادی یاه خزران

نگاری قفقاز صورت گرفت   هایی ک  ب  تازگی در حوزه تاریخ ترین پژوهش یکی از مهم

 فاتحیان  نخسیتین  بی   مربیو   رواییات  بررسی و نقدنام   ب  است، مقاب  اصغر منتظرابقائم

است ک  برای اث ات تاریخ دقیق فتح آذربایجان و قفقاز مفید  هجری 04 سا  تا آذربایجان

 قفقیاز  در مسلمانان فتوحات نام و جعفر آقازاده ب  سجاد حسینی مقاب  سیدچنین،  هم است.

                                              

اند. در صورتی که  در منهابد دیگهرا نهام پایتخهت       . این نام را مسلمانان بر پایتخت خزران نهاده1

 خزرانا اَتل است.

 . نام شاه خزران ب  طور دقیق در این دوره زمانی مشخص نیست و بیشتر لقه  خاقهان را بهرای   2

 بردند. ها ب  کار می آن
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تواند نکات م همی را درباره واقع  بلنجر روین نمایید. یکیی    است ک  می هایی پژوهشاز 

گییرد، مقابی  وهیا      دیگر از مقاالت ارزیمندی ک  در این پژوهش مورد استفاده قرار می

است ک  در بخشی از آن بی  ویور    خزرها فرهنگ و تمدن خ،یتار ب  ینگاهوبی با عنوان 

 مختصر ب  ماجرای دامادی یاه خزران پرداخت  است .

 . زمان فتح آذربایجان و قفقاز در منابع تاریخی  2

)د.  یکی از کسانی ک  ب  وور مفصل ب  وقایع قفقاز پرداخت  است، محمد بن جریر و ری

ه.ق.( است. او در ییوه سا  یمار خویش، وقایع قفقاز را ب  ترتیخ زمانی بیان نمیوده  114

است. اگرچ  در مورد برخی حوادث، روایتیی بییان نشیده اسیت وبیی ایین کتیا ، من یع         

هجری تا زمان تشکیل دوبیت بنیی    11از سا   ارزیمندی برای یناخت رویدادهای قفقاز

آذربایجان و اران است. از متن برخی ماابخ کتیا ، پیرامیون    ه.ق.( در 112-111) ابساج

های متفاوت، نویسنده دچیار نیوعی    یود ک  ب  علت روایت وقایع قفقاز، چنین استن ا  می

تشویش و سرگردانی است. بی  ویور مثیا  در خصیوص زمیان فیتح آذربایجیان، و یری         

 گوید:  می

   ست آذربایجان گشوده شد.ه.ق.( چنانچه در روایت ابومعشر ه22در این سال )

 نویسد:  و در ادام  باز هم می

  1گویند فتح آذربایجان به سال بیست و دوم و ساالر آن مغیرة بن شعبه بود.

 گوید:  ه.ق.( در این می144) ه.ق.( نیز چنین گفت  است، وبی سیف بن عمر141) واقدی

و گرگدان و  فتح آذربایجان در سال هیجدهم هجری، پس از فتح همددان، ری  

 که سپهبد طبرستان با مسلمانان صلح نمود، اتّفاق افتاد.  پس از آن

                                              

  .154ص ا4ج اتاریخ األمم و الملوک . طبریا 1
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 نویسد:  و ری در یک روایت دیگر می

از واج بده سدوی    در هنگامي که نعیم بن مقرّن برای بار دوم همدان را گشود

ری رفت. خلیفه دوّم به او نوشت که سمّاك بن خرشه انصاری را به کمك بكیدر  

بن عبداهلل به آذربایجان بفرستد و او این کار را عقب انداخت تا ری گشوده شدد.  

گاه او را از ری روانه کرد و سمّاك به قصد بكیر، راه آذربایجدان را در پدی     آن

 1گرفت.

 ذانیجرم ب  تا کردند، جانیآذربا روان  را ریبک ک  یود می استن ا  یو رهای  تیروا از

 یکست خورده بود، با او برخورد نمود رود واج از ک  فرخزاد پسر اذیاسفندجا،  . در آندیرس

. افتاد اتفاق جانیآذربا در ک  بود یجنگ نینخست نیا ها جنگی سخت اتفاق افتاد. آن و بین

ظاهراً با این یکست آذربایجان تسلیم  .خورد و اسیر گردید در این جنگ اسفندیاذ یکست

ه.ق.( 12)د.  بن فرقید سیلمی  عتبة   بر اساس روایت و ری، عمر هم  آذربایجان را ب   ید.

ای بود ک   نام  ک  در واقع صلح 1ای نویت میان خویش و مردم آذربایجان نام عتبة   داد و 

های تاریخ فتوح منقو  از سیف  کاری میان روایتبا مردم آذربایجان بست  ید. اختال  آی

های مساور در تاریخ و ری وجود دارد. بی  عنیوان مثیا ،     با دیگر راویان بر اساس روایت

هجیری   11هجری و در روایت سیف  11فتح آذربایجان در روایت واقدی و ابومعشر سا  

 1است.

                                              

 .155ا صهمان. 1

  .22صا 3ج اخیالتار یف الکامل اریاث بنا ؛همان. 2

 خیتهار  بهر  دیتأک با یاسد یمیتم عمر بن فیس اتیروا و آثار ب  گرید ینگاه»یا شاد یساالر. 3

  .31صا 2 ش دایجد دوره اینگار خیتار و ینگر خیتار ا«یطبر
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ع ارت است از:  او ، منیابع  ها قابل توجی  باید ک   یاید ب  دو دبیل، اختال  در سا 

ها ب  سیف چنین  آن سیف ب  عنوان راوی متقدم از منابع افواهی توده مردم اخذ یده است.

ها از آن منیابع ییفاهی و بی  ویور و یعیی از        اند. ب  دبیل این ک  این روایت گزارش داده

زریین   یاهدان و ناظران رویدادها پس از یکی دو نسل دریافت یده اسیت کی  بی  گفتی     

اند. دوم، ماهیت فتوح ب  خاور  ها را این گون  برای او بیان کرده کو ، آن راویان این سا 

آفرینیان در تیاریخ وقیایع چنیدان      ای است ک  یاید نقش یرکت توده مردم در آن ب  گون 

ک  حتی بیشتر مردم، پس از چندین سا  در تایابق و بییان درسیت     چنان 1اند. دقت نکرده

ک  زرین کیو  بی  درسیتی گفتی       این یوند. دیگر یخصی خود دچار ایت اه میتاریخ ایام 

هجری با  ید و یاید تا یق رخدادها با ق ل از  11است ک  م نای سا  هجری از سا  

 1هایی یده است. آن موجخ ایت اه

 : نویسد و می کند می رد زیر دالیل ب  را عمر بن سیف دیدگاه ابقائم، منتظر

 سدوی  از سدیف  شخصدیت  ثانیاً. است ضعیف و ناقص روایت ینا اسناد اوالً 

 تردیدد  مدورد ... و نیشابوری حاکم سجستاني، ابوحاتم مثل رجال، علم دانشمندان

 بده  را لیثدي  فرقد عتبة بن   عمر، بن سیف رسد، مي نظر به ثالثاً 3است. گرفته قرار

)د.  یمدان  بن حذیفة جانشین که اهلل رسول صحابه سلمي، فرقد عتبة بن   جای

 عتبدة بدن     تاریخ سیف، از طبری روایت در رابعاً. است ه.ق.( گردید، قرارداده33

 سدال  ایدن  در کده  اسدت  روشن وضوح به. است هجری 11 سال به مربوط فرقد

                                              

  .285صا اسالم از بعد رانیا خیتارا کوب نیزر .1

 یمه یتم عمهر  بهن  فیس اتیروا و آثار ب  گرید ینگاه»یا شاد یساالر؛ 282ه285ا صهمان .2

 .35ا ص2 ش دایجد دوره اینگار خیتار و ینگر خیتار ا«یطبر خیتار بر دیتأک با یاسد

 .122ص ااألعالم و ریالمشاه اتیوف و االسالم خیتارا یالذهب. 3
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 نشدده  ایدران  غدر   وارد و بودند فتوحات مشغول عراق شرق هنوز در مسلمانان

 1گرفت. صورت هجری 22سال در آذربایجان و فتح بودند

 تیی روا گیر یدای  گونی   بی   را جیان یآذربا فیتح   ه.ق.(112)د.  یبالذر ییحی بن احمد

 نویسد:  بالذری در این باره می .کند می

ه.ق.( به کوفه 13-23مغیرة بن شعبه به عنوان والي از سوی عمر بن خطا  )

ربایجدان  حذیفة بدن یمدان بده والیدت آذ     ای به همراه آورد که در آن، آمد و نامه

منصو  شده بود. نامه را برای او ارسال داشدت و او در نهاوندد یدا نکدیكدي آن     

جا رفت تا به اردبیل رسید که کرسي آذربایجدان بدود و مرزبدان     آن بود. پس از

رفت. مرزبان اردبیل،  جا مي زیست و خراج آن دیار، همان جا مي آن آذربایجان در

هنگامي که مقاومت را بیهوده دید با حذیفة  چند روزی با سپاه حذیفه جنگید ولي

هدکار درهدم خدراج بپردازندد و      188بن یمان صلح کدرد و مقدرر شدد، سدالیانه     

ها را خرا  نكنند و متعدر     مسلمانان کسي را نكشند و اسیر نگیرند و آتشكده

کردهای بالسمان، سبالن و ساتروان نگردند و مانع انجدام مراسدم مدردم شدیک و     

   2ها در آتشكده بکرگ آنان نیک نگردند.  تشتيهای زر جشن

بعد از حذیفة بن یمان که نکدیك به یك سدال حكمدران آذربایجدان بدود و     

حذیفدة را از   سدال   یدك  ( حكایت کرده که عمر بعد از221)د.  ابوالحسن مدائني

 22در سال  3عتبة بن فرقد سلمي را به جای او گمارد.  آذربایجان معکول داشت و 

                                              

ا «هجهری  44 سهال  تا آذربایجان فاتحان نخستین ب  مربوط روایات وبررسی نقد» منتظرالقائما. 1

 .2ص ا2ش اتاریخی های ژوهش پ

 .312ص افتوح البلدان . بالذریا2

  .318ا صهمان. 3
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عتبدة    عتبة بن فرقد سلمي را از آذربایجان عکل کدرد و ولیدد بدن      هجری، عثمان، 

اموی به آذربایجان لشكر کشید و اهل آن دیار بر همان پیمان حذیفه با وی صلح 

 08)د.  پس اهل آن بلد سر از اطاعت بپیچیدند و اشعث بن قدیس کنددی   1کردند.

 د و بده صدلحي همانندد مغیدره بدا     را بگشدو  2ه.ق.( با ایشان بجنگیدد و بداجروان  

 ه.ق.( برجددای 272هددا مصددالحه کددرد و صددلح اشددعث تدداکنون )سددال وفددات  آن 

 3مانده است.

بن یمان در حذیفة  رسد بر اساس یواهد موجود، فتح آذربایجان ب  وسیل  ب  نظر می 

استناد ای ک  فاتحان بعدی آذربایجان ب  آن  نام  هجری اتفاق افتاده است و صلح 11سا  

بین یمیان بیا اهیابی     ا حذیفهة  ای بوده است ک  برای اوبین بار نام  کردند، همان صلح می

تر ب   های بالذری در این مورد، صحیح هجری بست  بود. پس روایت 11آذربایجان در سا  

 رسد.  نظر می

کردنید و هرگیاه ایین     دهد ک  اهابی آذربایجان، گیاهی ییورش میی    یواهد نشان می

بن یمان م نای حذیفة  نام  گردید، صلح ب  وسیل  سرداران مسلمان سرکو  میها  یورش

گرفت. چگونگی فتح آذربایجان ب  صلح یا ب  جنگ، یکیی از م یاحثی    صلح جدید قرار می

هیای و یری و بیالذری،     اسیاس رواییت   است ک  مورخان بر سر آن اخیتال  دارنید. بیر   

کردند، بیرای   ی آذربایجان، مکرر یورش میآذربایجان ب  صلح فتح گردید، وبی چون اهاب

 برخی این ی ه  ایجاد یده است ک  گویا فتح آذربایجان ب  جنگ بوده است.

                                              

 .313ا صهمان. 1

 سهوم  یها قرن تا ک  است  بوده مغان منطق  در و جانیآذربا مهم یشهرها از بجروان ای باجروان .2

 .است  داشت  رونق چهارم و

 .324ا صهمان .3
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 . زمان واقعه بلنجر و نقش سلمان بن ربیعه در این رویداد3

اسیت کی     1پیردازد واقعی  ییهر بلنجیر     یکی از رویدادهایی ک  ابن اعثم ب  یرح آن میی 

روایت این خ ر بیا آنهی  کی      1را ب  سوی یما  متوقف ساخت. روی سپاه مسلمانان پیش

ب  نظر راوییان، هیر دو میورخ     1بالذری در این خصوص نویت  است، ی اهت زیادی دارد.

یکی است و یاید ابوع یده معمر بین مثنیی بایید. ابین اعیثم کیوفی دربیاره ایین واقعی           

 نویسد:  می

 مان بعد از تصدر  شدروان  هجری و در زمان عث 23سلمان بن ربیعه در سال 

جا به  آن به سوی عوزا و از به سوی مسقط و با  االبوا  لشكر کشید. او سپس

بلنجر حرکت نمود. شهر بلنجر از شهرهای خکران بود و خاقان خدکر بدا لشدكری    

عظیم به جنگ مسلمانان شتافت. چون رو در روی شدند، مسدلمانان چنددان کده    

ران غالب شدند و سدلمان بدن ربیعده بدا ده هدکار      امكان داشت بكوشیدند امّا خک

مردی که از کوفه با او همراه شده بودند، همگي کشته شدند و یدك کدس از آن   

جمله خالص نیافت. این واقعه در صحرای شهر بلنجر اتفداق افتداد و خداك همده     

   0گویند. جا را قبور الشهدا مي آن مسلمانان در آن صحراست و
                                              

1 .Belanjarمحل هدربار. داشت قرار شمال ب  باب ریمس در ک  خزر اقوامهای  تختیپا از یکی ا  

  سهوالک  رود بسهتر  کنهار  و  داغسهتان   شهمال  در را  آن  برخهى  و دارد وجود  هایىگمان اشهر  این

  سهرزمین  در شههر   تهرین  جنهوبى  و  آخهرین  را بلنجر  امارکوارت نظر  ب  استناد با بارتولد .دانند می

 .(28ا صاسالم جهان خیتار در خزر یایدر اطراف مناطق گاهیجاا بارتولد)داند  می  خزران

 .345صا 2ج ا الفتوح ایکوف عثم ابن. 2

 .242ا صفتوح البلدان ایبالذر. 3

 .345ص ا2جا الفتوح ایکوف عثم ابن. 4
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ا استناد ب  روایت ابن اعثم کوفی، حمل  سلمان بن ربیع  وکشت  حسینی در مقاب  خود ب

 1هجری بیان نموده است. 10تا  11های  یدن او را در سا 

کند و در بیان وقایع مربو  ب  جنگ ع دابرحمن بن     ای ب  این رویداد نمی و ری ایاره

 نویسد:  ربیع  با خزرها می

ها داشت و ظفر با او بود تا وقتدي    کاعبدالرحمن در ایام عثمان نیک با ترکان غ

که مردم کوفه دیگر شدند، که چرا عثمدان کسدي را کده مرتدد شدده بدود بكدار        

 2گماشته است.

توان استن ا  نمود ک  جنگ ع دابرحمن بن ربیع  با خزران باید در  از روایت و ری می

هجری اتفاق افتاده است. بر اساس دیدگاه و یری،   11در  های آخر خالفت عثمان و سا 

هجیری   11سلمان بن ربیع  تا این زمان زنده بوده است. و ری در بیان رویدادهای سا  

معتقد است ک  ع دابرحمن در جنگ کشت  ید و سلمان بن ربیع  را ب  فرماندهی برگزیدند 

گییالن و گرگیان عقیخ نشیینی      ب  سوی و مسلمانان ب  همراه سلمان و ابوهریره دوسی

 1نمودند. این یکست س خ ید ک  جرئت و جسارت خزران بیشتر یود.

 خزران با ربیع  بن ع دابرحمن جنگ ب  هجری 11 سا  حوادث در ابکامل در اثیر ابن

 موجود مشکالت لیدب ب  عثمان، مرگ از پس 0کند. می ایارهو جانشینی سلمان بن ربیع  

ی پیا  کی  جیا   آن تیا . یید  منحیر   اسیالم  یمرزهیا  از مسلمانان فکر ،خالفت دستگاه در

پیس بیا    2.یدند رها آرامش در دراز یمدت خزرها بود، انیم در اعرا های داخلی  درگیری
                                              

 .128ا ص42-45 مسلسل ااسالم تاریخ ا«قفقاز در مسلمانان فتوحات»ا آقازاده و. حسینی 1

 .158صا 4جا تاریخ األمم و الملوک ا یطبر. 2

 همان.. 3

 .131صا 3ج االکامل رایاث ابن. 4

 .23صا تاریخ خزران دانلپا .5
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رسد ک  رواییت ابین عیثم و بیالذری بیا       های و ری و ابن اثیر ب  نظر می توج  ب  روایت

هجیری از جنیگ    12تیا   11هیای   های آن دو تناقض دارد. و ری در فاصل  سیا   روایت

در ایین  و یری  برد ک  ب  وسیل  ع دابرحمن بن ربیع  صورت گرفت  است.  دیگری نام می

 نویسد: میباره 

 عمر با قدوم بلنجدر غکایدي داشدت کده زندي بیدوه نشدد         عبدالرحمن در ایام

و کودکي یتیم نگردید و سپاه وی به غدکای بیادا تدا دویسدت فرسدنگي بلنجدر       

   1رفت.

 نویسد:  و ری در روایتی دیگر از سلمان بن ربیع  می

زماني که عبدالرحمن در زمان عمر به جنگ خکران رفت، خداوندد جدر ت و   

های خود پناه گرفتند و  رفت، فرار کردند و در قلعهها گ آن جسارت جنگیدن را از

 2او با فتح و ظفر باز گشت.

. او پیذیرد  نمیی  زمیان  این در را اب یضاء ب  اعرا  رسیدن 1م.(1214-1120) مارکوارت

 . اسیت  کیرده  بی  اییت اه بییان    را بلنجیر روی ب  سیوی   پیش تاریخ و ریک   است معتقد

و ری، داستان آسیخ  0  است.گرفت صورت هجری 11 سا  در حمل  این او، نظر اساس بر

م.( مال یی  141و ابن خلدون )د.  2کند هجری تکرار می 11ناپذیری مسلمانان را در سا  

دارد ب  این مضمون ک  ع دابرحمن پیوست  آماده حمل  ب  سرزمین خزران بود و پشت سر 

                                              

 .158ا ص4جا تاریخ األمم و الملوک ا یطبر .1

 .153ص اهمان .2

 . خاورشناس آلمانی ک  اطالعات وسیعی از جغرافیای باستانی ایران داشت. 3

 .24ا صتاریخ خزران دانلپا. 4

 .344ا صتاریخ األمم و الملوک ا یطبر. 5
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پاسخ مناس ی برای بیان این  تواند، این دیدگاه ابن خلدون می 1برد. هم ب  بلنجر هجوم می

مسیلمان،   سیرداران  اسیامی  های متفیاوت و یی اهت   موضوع باید. حمالت متعدد، روایت

  مورخان را دچار ایت اه کرده است.

 . لشکرکشی جراح بن عبداهلل و مروان حکم به البیضاء4

هیا بی     آن ها و انتسا   نگاری این دوره، ی اهت بشکرکشی های تاریخ یکی دیگر از ایکا 

هیای   بن ع دابملک ک  در سیا   مسلمةیکدیگر است. ب  عنوان مثا ، انتسا  بشکرکشی 

یکیی از  ق ل صورت گرفت  بود ب  مروان بن محمد، یکی از موارد اختال  مورخان اسیت.  

فتوحات مناقش  برانگیز این دوران، بشکرکشی جراح بن ع داهلل حکمی ب  بلنجر و اب یضاء 

 است. 

ب  حمل  جراح بن ع داهلل حکمی ب  خزری  و  هجری 111در بیان حوادث سا  ابن اثیر 

کند. او در این باره مدعی است ک  نیرویی کوچک تا اب یضاء در کنار وبگا  اب یضاء ایاره می

 نیا حمل  در نیا از گرید منابع در 1پیش رفت و ب  سالمت از میان خاک دیمن بازگشت.

 بین  جیراح  یدارتیی وال بی  فقط  ی،هجر 111 سا  عیوقا رد یو ر. است نشده یاد ،سا 

هجری، حمل  ترکان )خزران( بی    111او دربیان وقایع سا   1کند. می ایاره یحکم ع داهلل

 0کنید.  مرغزار اردبیل و چگونگی یکست و کشت  یدن جراح بین ع یداهلل را تشیریح میی    

بشکرکشی جراح ب  اب یضاء در نزد ابن اثییر، کجیا بیوده اسیت.      مشخص نیست من ع خ ر

                                              

تهاریخ خهزرانا   ا دانلهپ ؛ 585صا البربهر  و العرب خیتار یف الخبر و المبتدأ وانیدا خلدون بن. ا1

 .24ص

 .158صا 5جا الکامل اریاث ابن. 2

 .22صا 2جا تاریخ األمم و الملوک  ایطبر. 3

 .24ص اهمان. 4
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 1نماید. یعقوبی در کتا  تاریخ خود ب  حمل  خزران ب  اردبیل و کشت  یدن جراح ایاره می

رود در این جیا اییت اهی رخ داده اسیت و بشکرکشیی میروان بین محمید در         احتما  می

  1های بعد ب  جراح نس ت داده یده است. سا 

ترین یکستی بود کی  تیا آن    زمان با بزرگ م. هم 114ه.ق./ 111دیگر، سا   از سوی

زمان بر اعرا  از سوی خزرها وارد یده بود و این دبیلی بر رد روایت ابن اثییر از حیوادث   

هجیری مسیلمانان    111 هجری است. اگر بر اساس روایت ابین اثییر در سیا     111سا  

هیا در ییک    آن د و پایتخت خیزران را فیتح نماینید،   روی کنن توانست  بودند تا اب یضاء پیش

توانستند خود را بازسازی کننید و تیا اردبییل و نزدییک         ساب  نمی فرصت کوتاه زمانی یک 

صد هزار نفری ب  فرماندهی بارجیک،  موصل پیش آیند. در این سا ، خزرها با نیروی سی

جیراح و ییارانش در جنگیی سیخت     را گرفتند و تا جلگ  اردبیل پیش آمدند.  1مع ر داریا 

روی ادام  دادند و بعد از زیر پا گذاییتن   کشت  یدند و عده کمی گریختند. خزرها ب  پیش

  0، ب  دیاربکر و حوابی موصل رسیدند. آذربایجان

هیای   و ری در مورد بشکرکشی مروان بن محمد ب  سرزمین خزران در فاصیل  سیا   

آن  پردازد و تاریخ ابن اثیر ب  این اردوکشی میهجری، مال ی ننویت  است.  111تا  110

کند ک  با توجی  بی  ییواهد، بسییار زود اسیت. احتمیا         هجری بیان می 110را در سا  

رود، این جنگ چند سا  بعد اتفاق افتاده باید؛ زیرا در این سا  ب  روایت و ری مروان  می

الزم جهت جنگ با خزران بی   و برای کسخ آمادگی  2ب  والیت ارمینی  و آذربایجان رسید

 یکی دو سا ، زمان نیاز دایت. 

                                              

 .313ص ا2ج ایعقوبیال خیتار ایعقوب. ی1

 84ا صتاریخ خزرانا . دانلپ2
هایی بود ک  ارتباط بین دو بخهش   . معبرداریال یا باب االن در کنار باب االبواب یکی از گذرگاه3

 ساخت. قفقاز شمالی را با قفقاز جنوبی میسر می

 .82 صا هماندانلپا  ؛153ص ا5جا الکاملا ریاث ابن. 4
 .128ا صالکامل اریاث ابن. 5
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 112در مورد بشکرکشی مروان اتفاق آرا بر این اسیت کی  ایین بشکرکشیی در سیا       

او در  1هجری، والییت دار ارمینیی  بیود.    112مروان تا سا   1هجری صورت گرفت  است.

نان افتاد. میروان از  ب  دست مسلما 1گیری تا پایتخت خزری  پیش رفت و سمندر یک غافل

سمندر هم پیش تاخت و در مدت مقرر ب  اورا  اب یضاء ]نامی ک  از آن پس اعیرا  بی    

جا گذیت و  سپس از آن ، اما کویشی برای محاصره آن نکرد.0پایتخت خزری  دادند[ رسید

ب  سوی یما  پیش رفت. خاقان درخواسیت صیلح کیرد و جوییای      در ساحل راست وبگا

 . یرایط آن ید

یود، مروان دو راه پذیرش اسیالم ییا جنیگ را پییش روی او      در این باره گزارش می

هایی  دبیل دغدغ   گذایت. خاقان حاضر ید اسالم را بپذیرد. در آن یرایط، مروان یاید ب 

ک  حیاکمی عیر  و بشیکری قیوی و دائمیی در خزریی         ک  از پشت سر دایت، بدون آن

چنیین،   هیم  2این بشکرکشی ب  تازش سمند مشهور ید.بگذارد، ب  سوی جنو  بازگشت. 

 آمده است .  1ابن تغری بردی ةنجوم ابزاهرو در  2ابن اعثم ابفتوحاین رویداد در 

                                              

 .128ا صالکامل اریاث ابن ا31ا ص1382 ا2جا تاریخ األمم و الملوک ا یربط. 1

 .38صا تاریخ خزرانا . دانلپ2

 شههر  قیه دق محهل . آمهد  می شمار ب ها  خزر تختیپا یمدت ک  بود خزر یایدر غرب در یشهر. 3

 در اریه قزا یامهروز  شههر  یکینزد در تِرک رود درکنار ادیز احتمال ب  امّاا ستین مشخص سمندر

ا ایدر کران بر است یشهر سمندر گوید: در این باره می العالم حدود. است داشت  قرار یشمال قفقاز

 (.433 صا العالم حدود)نویسنده ناشناسا  گانانرباز و بازارها و نعمت با ییجا

 .138ا صتاریخ األمم و الملوک  ایطبر. 4

 .31ا صتاریخ خزراندانلپا  .5

 .221ص ا8جا الفتوحا اعثم ابن .2

 .222ا ص1ا جةوالقاهر مصر ملوک فی ةالزاهر النجوم بردیا تغری ابن .2
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 فقیط  ،(ضیاء یاب ) خیزران  تختیپا ب  یبشکرکش ک  نمود استن ا  توان می ،مجموع در

 کی   بیود  لیدب نیا ب  مورخان از یبرخ ایت اه دییا ت.گرف صورت مروان زمان در بار کی

 و ییهرها  نیی ا ینیاامن  علت ب  و دبو سمندر سپس و بلنجر ییهرها خزران تختیپا ابتدا

 بی   وبگیا  رود ساحل درتر  ییماب مناوق ب  را شیخو تختیپا جیتدر  ب مسلمانان حمالت

 . دادند انتقا ( ضاءیاب ) اتلنام  

 . ماجرای دامادی شاه خزران در منابع تاریخی5

هجری، او یزید بن اُسید سلمی را بی  عنیوان    112خالفت منصور ع اسی در سا  با آغاز 

ید، ابقا کرد.  عامل خود در ارمنستان و اران ک  آن زمان بخشی از ارمنستان محسو  می

جا گمایت. سیپس   آن )داریا ( را گشود و مأمورانی را بر 1در آغاز، یزید بن اُسید با  آالن

ب  پرداخت خراج وادایت. نگرانی از هجوم خزران، قفقاز را تهدید را مقهور کرد و  1صناری 

کرد ب  همین دبیل، منصور ب  یزید بن اُسید ]حاکم ارمینی [ نویت ک  خواستار دامادی  می

 یاه خزران یود. 

یعقوبی ماجرای خزران و خار آنان را در عهد منصور ب  یرح آورده است. او درباره این 

 نویسد: واقع  می

                                              

 ها بر آن نهاده بودند. . نام دیگر داریال ک  عرب1

2. sanaraioiدر ایهن   یعقهوب ی وجود دارد. یمتفاوت آرای هستند یقوم چ   یصنار ک نیادرباره  ا

 یگرجه  شیگو با ک  هستند یکوهستان یلیقباها  آن .شدند ور حمل  بغا بر ئولها یمت: دیگو میباره 

ا یعقهوب ی) داشهتند  تصرف در را الیدار یشرق قسمت قفقازا یهاکوه سلسل  اطراف و کنند می تکلم

 ستیب فاصل  ب  ستا ای ناحی  صنار ک  است آمده العالم حدود در و( 588ا ص2جا تاریخ یعقوبی

ها  کاخ با را صنار یاالدیم دهم تا نهم قرن از. کافرند هم  آن یواهال تفلیس و شکی میان فرسنگا

 (.122ا صالعالم حدود)نویسنده ناشناسا  دادند می مطابقت( کاخت)
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ر در ناحیه ارمنستان شورش کردند و بر یکید بن اُسید سلمي تاختند. پس خک 

یکید به ابوجعفر منصور نامه نوشت و گکارش داد که ر س طرخان، پادشاه خدکر  

.مداجرای ایدن   1«با سپاهي گران رو به او نهاده و جانشین  شكست یافتده اسدت  

ه خالفت و حاکمدان  ازدواج را ابن اعثم کوفي به تفصیل آورده است. برای دستگا

ارمینیه این مسجّل شده بود که اتحاد با خکران از طریق پیوند خویشاوندی، تنهدا  

شرط بقای حاکمیت مسلمانان در قفقاز است و از طریق ازدواج و خویشاوندی با 

 .2گردد خکران میسر مي

را ب  یزید بن اُسید پس از دریافت نام  خلیف ، یخصی را نزد خاقان فرستاد و دختر او 

همسری خواست. خاقان موافقت کرد و دخترش را با یکوه و جال  فراوان ب  خان  دامیاد  

از یزیید بین اُسیید     فرستاد. هنگامی ک  دختر خاقان ب  بَردَع  )پرتیو( تختگیاه اران رسیید   

خواست، بانویی مسلمان را برای آموختن اصو  دین اسیالم و خوانیدن قیرآن بی  نیزد او      

 دو و او ،بعیدها  .آورد فرزنید  دواو  از و کیرد  یزندگ دیزی با ماه چهار و ا س دواو  1بفرستد.

 میرگ  در راهیا    عر  خزران،. ید نیاندوهگ حادث  نیا از دیزی و مردند ع دبر در فرزندش

 اران ژهیو ب  قفقاز ب  حمل  ،بعد یچند رو نیا از. دانستند گناهکار فرزندانش و خاقان دختر

 0.گرفتند سر از را

 ،حملی   نیی ا در. کنید  میی  ایاره خزران هجوم ب  یهجر 102 سا  حوادث در یو ر 

وارد  ارمنسیتان  ب ( دربند) االبوا  با  راه از خزران. یدند کشت  مسلمانان از تعداد زیادی

 بار ،یهجر 101 سا  در بعد سا  دو .کردند تصر  را( رکُ) کورا رود یما  یاراض و یدند

                                              

 .321صا تاریخ یعقوبیا یعقوب. ی1

 .324صا الفتوحا اعثم ابن .2

 همان. .3

 .325ص ا8جا الفتوحا اعثم ابن. 4
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 چنیگ  بی   یاریبسی  رانیاسی  و غنائم نمودند. غارت را اران و 1دندکر حمل  خزرانب   گرید

  .بازگشتند خود نیسرزم ب  سپس و آوردند

هجری، هیارون   114ک  در سا   های بعد، حمالت خزران تکرار ید تا آن در سا 

ه.ق.( ب  خالفت رسید. در دوران حکومت او، ارمنستان مرکز اغتشاش 111)د.  ابریید

هجیری بی     112علی  ع اسیان بود. او فضل بن یحیی بن خابید برمکیی را در سیا     

هیای کرانی  درییای خیزر و سیپس       امارت ارمنستان، آذربایجان، ج ا  )ماد( و اسیتان 

اکم ارمینی  بیا خاقیان خیزر در    در این دوره، حکایت ازدواج ح 1خراسان منصو  کرد.

هجری در ایین بیاره    111یود. و ری در یرح رویدادهای سا   برخی منابع تکرار می

 نویسد:  می

بردند  در این سال دختر خاقان، ملك خکر را به نکد فال بن یحیي برمكي مي

م(، 272) که در بردعه درگذشت. در آن وقت سعید بدن مسدلم بدن قتیبده بداهلي     

هایي که همراه دختر بودند به نکد پدر او بازگشتند و به  یه بود. طرخانعامل ارمین

او گفتند که دخترش نهاني کشته شده و او کینه توز شد و خود را برای جنگ بدا  

 مسلمانان آماده کرد.

 نویسد:  هجری می 111چنین، او در بیان حوادث سا   هم

رآمدندد و مسدلمانان و   خکران به سبب دختر خاقان از با  االبوا  )دربند( د

صد هکار کس اسیر گرفتندد   جا را کشتند و چنان که گویند، بی  از یك آن ذمیان

 3و آشفتگي عظیم بود که در اسالم همانند آن شنیده نشده بود.

                                              

 .325ا صالفتوح اعثما ابن ؛2ص ا8 ا جتاریخ األمم و الملوک یا طبر. 1

 .422 ص ا2ج اتاریخ یعقوبیا یعقوب. ی2

 .224ص ا8 جا تاریخ األمم و الملوک  ایطبر. 3
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کند و در ایین بیاره    ها بیان می همین رویداد را یعقوبی با اندک تفاوتی در برخی از نام 

 نویسد:  می

قتیبه باهلي به بطریقان اعتنایي کدرد و مدردم دربندد بدر او      سعید بن سلم بن

نجدم بدن   »شوریدند و بر عامل  تاختند و او را کشتند. رهبر این شورش دربندد  

سدر  « حیون بن نجدم »گاه پسرش  بود. پس سعید بن سلم او را کشت و آن« هاشم

خاقدان   بلند کرد و عامل سعید را در دربند کشت و نافرماني را آشكار کرد و به

 پادشاه خکر نامه نوشت و خواهان حمله به با  گردید. شاه خکر با سپاهي عظدیم 

به سوی مسلمانان تاخت و تا رود کر پی  آمد، بسیاری از مسلمانان را کشت و 

بسیاری را اسیر و بسیاری از شهرها را آت  زد و زندان وکودکدان را قتدل عدام     

ان و ارمنستان بود کده حددود هفتداد    . این آخرین حمله بکرگ خکران به ار1نمود

روز در قفقاز غارت وکشتار کردند. آنان جک از مسلمانان، بسدیاری از مسدیحیان   

ها یاد کرده اندد، کشدتند و بده     آن از« ذمّي » را نیک که مؤلفان اسالمي با عنوان 

اسارت گرفتند و با گروه کثیری از اسیران مسلمان و مسیحي بده سدرزمین خدود    

 2د.باز گشتن

 نویسد: هجری می 111ه.ق.( در بیان حوادث سا  212 -211) ابن ع ری 

هنگامي که دختر خاقان خکر را بدرای ازدواج بدا فادل بدن      هجری، 112در 

خدکران بده ایدن     هجدری،  113در بردعه جان سپرد. در ، آوردند یحیي برمكي مي

کار تن را اسدیر  به قتل رسیده، به اران حمله و بی  از صد هخاقان بهانه که دختر

                                              

 .422ص ا2ج اتاریخ یعقوبیا یعقوب. ی1

 .431ص امغول عهد آغاز تا باستان دوران از اران رضاا. 2
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   1.کردند و فجایع بسیار مرتكب شدند

کنید،   هجری بیان میی  102-102ابن اعثم کوفی، واقع  ازدواج با دختر خاقان را سا  

دانند. مسئل  ازدواج بیا دختیر خاقیان     هجری می 111آن را سا   وبی و ری و ابن ع ری

توانست اتفاق بیفتد، ب  ویژه با حوادث پس از آن ک  ت عیات زییادی    خزر، فقط یک بار می

 برای خزرها و مسلمانان دایت.

دهد ک  واقع  ازدواج حاکم ارمینی  با دختر پادییاه خیزران    های دانلوپ نشان می بررسی 

هجری و در زمان حکومت منصور و فرمانروایی یزید بین اسیید بیوده اسیت و      102در سا  

رود کی  اییت اه    اند احتمیا  میی   هجری بیان نموده 111منابعی ک  تاریخ این ازدواج را سا  

های منابع، گویای تمام واقعیت حوادث قفقاز نیست، اما این نکت  مهم است  روایت 1اند. کرده

قاز همیش  معمو  بود و ایین احتمیا  وجیود دارد کی  ایین دو      های سیاسی در قف ک  ازدواج

 توان استن ا  کرد: ازدواج در دو دوره زمانی متفاوت، اتفاق افتاده باید. از آنه  گفت  ید می

هجری، یزید بن اسید برای جلوگیری از حمیالت متعیدد خیزران بی       112. در سا  1

در ایین   1هجری درخواست نمیود.  101پیشنهاد منصور ع اسی، دامادی خزران را در سا  

هجیری دربیاره    111و  111هیای   باره، چنین فرض یده است ک  آنه  و یری در سیا   

یاهزاده خانمی خزری نویت  است ک  زن فضل بن یحیی برمکی، حاکم وقت ارمنسیتان  

هجیری، دالییل    111چنین، و یری در سیا     هجری بوده است. هم 102ید، ویژه سا  

رسید کی  انگییزه دختیر      آورد. چنین ب  نظر می خزرها در آن سا  می متعددی برای حمل 

  0هجری است. 102کند، فرع بر ایت اه فهمیدن حوادث سا   خاقان ک  او بیان می

                                              

 .123صا 1جا الدول مختصر خیتاریا عبر ابن. 1

 .182ص اتاریخ خزران ا. دانلپ2

  .214ص افتوح البلدان بالذریا. 3

 .183ا صتاریخ خزرانا دانلپ. 4
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 نویسد:  هجری در این باره می 114. و ری در بیان حوادث سا  1

ب ، بر ارمنستان نصد «سعید بن سالم»نام  به هجری، حاکمي جدید 118در سال 

گاه سعید به جان اشرافیت بدومي افتداد و    گذشت. آن مدتي امور به خوبي مي 1شد.

باز ناآرامي از سر گرفته شد. فرمانده پادگان با ، شخصي به ندام نجدم بدن هاشدم     

بود. حاکم جدید به اقدام به قتل او نمود و فرمانده دیگری به جای او برگکید. پسر 

نامکد حكومدت از جاندب سدعید بدن سدالم را      باز زد. سرنجم از اطاعت و وفاداری 

ای از شاه خکران علیه مسلمانان یاری طلبید. شاه خکر در خواست   کشت و در نامه

رسد، خود را  مي او را اجابت کرد و با لشكری گران که در روایتي به صد هکار تن 

 2.به با  رسانید و این آخرین اقدام بکرگ خکرها علیه مسلمانان بود

، خیزران و   های سیاسی، بیشتر بین ساسیانیان  وبی معتقد است ک  این ازدواج. وها  1

هیایی از   ها، اعرا  نیز بر آن بودند ک  با چنیین ازدواج  آن ها معمو  بود. عالوه بر  بیزانسی

های خزران جلیوگیری کننید. بیر اسیاس ایین دییدگاه، هیر دو ازدواج         تهاجم و یا یورش

اتفاق افتاده باید. بوسین بووا در مورد ازدواج فضل بن یحیی تواند در دو دوره متفاوت  می

هجری فوت کرد.  111معتقد است ک  آن دختر در بَرصَع ق ل از رسیدن ب  بغداد در سا  

کردند، نزد یاه خزر برگشتند و ب  او گفتنید کی  بی  دختیرش      قوایی ک  او را مشایعت می

ت خشم، ساز و برگ جنگ علی  مسلمانان اند. خاقان از ید خیانت یده است و او را کشت 

 1را فراهم کرد و سا  بعد، ارمینی  را تسخیر کرد و اسیران زیادی گرفت.

                                              

 .323صا تاریخ األمم و الملوک یا طبر. 1

 155ا صتاریخ خزران ادانلپ ؛422ص ا2جا تاریخ یعقوبی ایعقوب. ی2

 ا14ش اقفقهاز  و یمرکهز  یایآسه  مطالعهات  ا«خزرهها  وفرهنگ تمدن خایتار ب  ینگاه» ایول. 3

 .33ص ابرمکیان ا؛ بووا42ص



 ...یسوم و چهارم هجر یها قرن نگاران یخمتفاوت تار های یتروا ای یسهمقا یبررس 992 

 . نتیجه6

های تاریخی قفقیاز در قیرون اوبیی  هجیری،      بر اساس آنه  گفت  ید، در برخی از روایت

روایات  کو ، این پدیده را ب  س خ یرکت توده مردم و نوعی آیفتگی مشهود است. زرین

داند وبی زمان فتیوح آذربایجیان و قفقیاز، روییداد بلنجیر و فیتح        افواهی فتوح، و یعی می

ها، اهمیت زیادی  آن یود و تحلیل جزئیات اب یضاء از وقایع مهم تاریخ اسالم محسو  می

دارد. بنابراین بر اساس اسناد و با مقایس  روایات باید تالش کرد، قضاوت درستی در مورد 

 ها صورت گیرد.   و زمان درست این رویداد حقیقت

هجری و پس از فیتح آذربایجیان روی    11فتح قفقاز بر اساس آنه  گفت  ید در سا  

های و ری، بالذری و ابن اعثم و بررسی  داده است. رویداد بلنجر بر اساس مقایس  روایت

بار و آن هم در  یک هجری اتفاق افتاده است. فتح اب یضاء فقط 11یواهد موجود در سا  

هجیری روی داده اسیت و    112تیا   110هیای   زمان حکومت مروان بر قفقاز، بیین سیا   

 بشکرکشی جرّاح بن ع داهلل ب  اب یضاء با حقایق تاریخی سازگار نیست. 

رود، ماجرای دامادی خاقان خزر ک  در منابع مختلف، یک بیار در   چنین احتما  می هم

یک بار در زمان هارون و بی  وسییل  فضیل بین      ن اسید وزمان منصور و ب  وسیل  یزید ب

یک بار، آن هم در زمیان   بار آن، فقط یحیی برمکی بیان یده است با توج  ب  ت عات زیان

 منصور و ب  وسیل  یزید بن اسید اتفاق افتاده است. 
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