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چکیده

ورود اسالم به ایران از مسائلی است که همواار محققوان تواری اسوالم بوه نن تاجوه
داشتهاند .بیشتر را هایی که برای ورود تاکنان بررسی شد ارتباط مسولمانان بوا ایوران
حضار برخی ایرانیان در حجاز و فتاحات از طریق خشکی است .این ناشوتار بوه نقو
دریایی خلیج فارس در ورود اسالم به پسکرانههای شمالی نن و سپس گسترش اسالم
به سایر مناطق میپردازد تا نشان دهد که نیا خلیج فارس نقشی در انتقال اسالم داشوته
و نیا از نن میتاان به عناان مسیر دوم برای فتح بخ های دیگر ایران یاد کرد یا خیر.
با تأکید بر نق خلیج فارس در ایون خووا بوا تتبو در منواب و اسوتااد از روش
تاصیایتحلیلی و مراجعه به مناب دسوت اول بوه چگوانگی ورود اسوالم بوه ایوران و
حاادث پی نمد از این مسیر اشار خااهیم کرد و نشان خااهیم داد که ایون منطقوه از
ایران تا پی از سال  82ه.ق .فتح شد هرچند به طار کامل مسلمان نشدند و جمعیتی
از اعراب به این منطقه مهاجرت کرد و ساکن شدند.
کلیدواژهها :گسترش اسالم خلیج فارس پسکرانههای شمال فتاحات اعراب.
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مقدمه
چگونگی ورود اسالم به ایرا ن موضوویی اسوت کوه در پوذیرش اسوالم اس سووی
ایرانیان مؤثر است .اس راه هایی که به آن پرداخته شده  ،فتوح و حمله به مرسهای ایوران
است که اغلب به ورود لشکر اسالم بوه ایوران اس مسویر یورا اشواره شوده و جنو
معروف قادسیه نمادی برای شکست لشکر ایران و ورود مسولمانان بوه ایوران اسوت.
آنچه در ایو ماالوه محموظ ناور اسوت ورود اسوالم اس راه دریوا و بوهویوژه سوواح
پس کرانه ها ی شمالی خلیج فارس اسوت .اگرچوه ایو منوار در آن سموان حکوموت
مستالی نداشت و بخشی اس ایالت فارس و کوره ارجان محسوب میشود و شوهرهای
آن با نامها ی دیگری اشوتهار داشوت ولوی پورداخت بوه آن مویتوانود بخشوی تاریبوا
مغفول مانده یا کمتر به آن پرداخته شده اس تاریخ گوشه ای اس ایوران اسوالمی را روشو
کند .با همی نگاه ،در سحور آینده ،چگونگی حملوه ایوراب مسولمان اس راه دریوا بوه
سواح ایران و ورود به پس کرانه هوا ی شومالی خلویج فوارس و نیوح فوتظ شوهرهای
تاریخی توجّ ،جنابه ،ری شهر ،سینیح ،مهروبان و سویراف را بررسوی خوواهیم کورد؛ و
ناش دریایی خلیج فارس را در ورود اسالم به پسکرانهها ی شومالی خلویج فوارس و
منار پیرامونی آن نشان می دهیم و نیح ورود اسوالم اس ایو رریو بوه ینووان مسویر
دیگری به ایران را اثبات خواهیم کرد .شایان دقت است که فتظ هموه ایو منوار در
باسه سمانی خاصی اتفا افتاده که به آن اشاره خواهد شود .همچنوی  ،بورای شوناخت
بهتر منحاه مذکور به جغرافیای تاریخی و معرفی اجموالی برخوی منوار در آن دوره
تاریخی که فتظ آن یمدتا در سمان خلیفه دوم ( 21-01ه ). .اتفا افتاده است خوواهیم
پر داخت .در خصوص موضوع بحث به صورت مستا مااله یا اثری منتشر نشده ،اموا
اس برخی محالب کتاب تاریخ بوشهر اثر محمدحسی سعادت ،که مربوط به یو قورن
پیش است ،بهره فراوان بردهایم.
جغرافیای تاریخی پسکرانههای شمالی خلیج فارس
پرداخت به موقعیت جغرافیایی پسکرانههای شومالی خلویج فوارس توا سموان ورود
اسالم به منحاه و پس اس آن برای روش شدن بهتور موضووع تحایو ضوروری بوه ناور
میرسد .محدوده مد نار در ای نوشتار اسوتان بوشوهر کنوونی اسوت .محودوده سموانی
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تحای هم دوران خلفای راشدی است .در آن سمان شوهرها و منوار فعلوی یوا وجوود
نداشته یا با نام دیگری مشهور بوده و نیح منار و شوهرهایی وجوود داشوته کوه اکنوون
اثری اس آنها نیست و فاط برخی باایای شهرها وجود دارد .لذا بوه موقعیوت آنهوا اشواره
کرده و به منار مهم همان یصر پرداختهایم .البته بیشتر منارای که ذکور شوده منوارای
است که لشکر اسالم فتظ کرده و پس اس آن قبایلی اس مسلمانان در آن ساک شوده و در
نشر اسالم ناش داشتهاند.
آنچه میتوان اس بررسی مصادر اولیه تاریخی به آن اذیان کرد ای اسوت کوه نوواحی
حاشیه خلیج فارس در سمان سلحنت هخامنشی و کیانی توابع حکوموت مرکوحی ا م یوا
ییالم ،یعنی خوسستان و لرستان فعلی ،بووده ،ولوی بوه روور خواص در سموان سولحنت
ساسوانیان ( 252-222م ).ایو سووواح جووحت مملکووت فووارس محسوووب موویشووده و در
تاسیمات کشوری آن ایالت ،که هر قسمتی را کوره 1مینامیودهانود ،داخو بووده اسوت.
ایالت فارس به پنج کوره تاسیم میشده 2که کوره پنجم آن کوره قباد و مرکح حکمرانوی
آن ارگان (ارّ جان) بوده و اکنون به جای آن بهبهان بنا شده است (ابو بلخوی.)120 :0132 ،
سواح خلیج فارس تا بندر سیراف (راهری فعلی) ضمیمه ای کوره بوده است .برخی
بخشی اس سواح را ضمیمه اردشیر خره دانسته و به قسمتهوای سواحلی ایو کووره،
سیف ،یعنی کناره ،میگفتند (لسترنج.)233-222 :0131 ،
بندر ریشهر
ذیضهر (ری شهر) را ،که به ربیان معروف است ،لهراسپ کیوانی 3سواخت و شواپور
اردشیر بابکان تجدید یمارتش کورد (مسوتوفی .)033 :0130 ،ری شوهر بوه یایوده حموحه،
4
مخفف و مختصر ریو اردشیر است؛ و آن ناحیه ا ی اس خاک ارّجان است (حمووی:0555 ،
 .)331/0ایو شووهر (ریشووهر) بوه کسوور اول و فووتظ شوی شووهری اسوت در خوسسووتان
(فیروسآبوادی .)12/2 :0533 ،گفته شده که در قدیم ،ریشهر گاهی تابع حکوموت ارّجوان و
گاهی نیح تابع حکومت خوسستان بوده که در برخی اس تاسیمات کشوری آن سمان ذکور
شده است (سعادت .)52 :0131 ،البته ای محلب صحیظ به نار نمیرسد؛ چراکه در منوابع،
دو ریشهر ذکر شده که یکی اس آنها در نحدیکی ارّجان و دیگری ریشوهر محو بحوث
است (لسترنج 230 :0131 ،و .)252

 / 211شیعهپژوهی ،سال سوم ،شماره نهم

بندر سیراف
بندر باساباه سیراف در فاصله  221کیلومتری بوشوهر ،و  131کیلوومتری بنودریباس
قرار دارد (سمسار .)5 :0113 ،شاپور دوم ( 135-101م 5).بندر سیراف را بورای حراسوت اس
مرسهای آبی ایران در خلیج فارس و ناارت بر آن احداث کرده بود .در سمان ساسوانیان
دژی ناامی در سیراف احداث شده بود .مورخان به شکوه و یاموت ایو بنودر اشواره
کردهاند .اب خردادبه در کتاب المسال والممال که در سال  212ه . .تألیف شده ،نوام
سیراف را به ینوان یکی اس بخشهای «کوره اردشیر خوره» ذکر کرده است (ابو خردادبوه،
22 :0335؛ مشایخی .)011/0 :0132 ،اب فایه همدانی (متوفای  125ه  ). .می نویسد« :نوبندجان
اس استان اردشیر خره است .روسوتاهای آن چنوی اسوت :جوور و میمنود  ...و سوینیح و
سیراف» (اب فایه همودانی .)05 :0125 ،همو اس اصمعی نا میکند که دنیوا سوه جوا اسوت:
«یمان ،ابله و سیراف» (همان).
اب بلخی سال  501ه . .درباره بندر سیراف مینویسد« :سیراف در گذشوته بوحر و
آبادان بود و پرنعمت و مشروب ،به یهد خلفای گذشته در وجوه خحانوه بوودی و موالی
بسیار اس آنجا بخاستی تا آخر روسگار دیلوم بوری جملوت بوود» (ابو بلخوی.)012 :0132 ،
سیراف با تمام شکوهش به سه دلی اصلی سیر رو به خاموشی گذاشت:
ساوط آلبویه (یلت سیاسی)
برآمدن کیش (یلت اقتصادی)
سلحله سیراف (یام ربیعی) (مشایخی)53-30/2 :0132 ،
نجیرم
اس دیگر بندرهای مهم منحاه نَجیرَم است .ای بندر اس حیث وسوعت و موقعیوت بوه
سیراف نمیرسد ،ولی ترانحیت کا در آن وجوود داشوته و در حووسه معوارف اسوالمی
دانشمندانی داشته است .مح بندر نجیرم را در حوالی روستای سیارت ساحلی فعلی در
بوشهر میدانند .صاحب حدود العالم مینویسد« :نجیرم بر ساح دریوا و محو اقاموت
باسرگانان سیاد است» (حدود العالم م المشر الی المغرب .)025 :0221 ،فاصله بی سیراف و
نجیرم را  01و برخی نیح  02فرسن ذکر کردهاند (الحمیوری .)535 :0531 ،یاقوت حمووی
درباره نجیرم مینویسد:
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نجیرم بلدی مشهور به غیر اس سویراف اسوت و در کنوار کووه بنوا شوده و بوی

سیراف و بصره است .م بارها به نجیرم سفر کردهام .شهر کووچکی اسوت اموا
آثار و بناهای باستانی آن نشان اس یامت گذشته میدهد .در بصره هم محلوهای

است به نام نجیرم که همان نجیرمیهوای مهواجر بوه بصوره هسوتند .اس نجیورم

یالمان و دانشمندان سیادی برخاستهاند (حموی.)232/5 :0555 ،

سمعانی نیح معتاد است نجیرم شهر معروفی به غیر اس سیراف اسوت (سومعانی:0205 ،

 .)013/3محا دیگری نجیرم را کنار دریا میداند که دارای دو مسوجد جوامع اسوت کوه
صح یکی اس آنها اس سن تراشیده شده است .باساری نحدیو در بیورون شوهر دارد .اس
هامیآشامند که اس باران انباشته شده است (مادسی.)223 :0200 ،

چاه و برکه
جنابه /گناوه
رب نا مادسی ،جنابه در کنار شوعبهای اس دریوا قورار دارد (هموان)؛ و نیوح یواقوت
میگوید« :در ساح دریای بحر واقع نیست ،بلکه اس رری خلیجوی منشوعب اس دریوا
است .کشتیها به آن میرسند .بی شهر و دریا تاریبا سوه مایو یوا کمتور اس آن فاصوله
است» (حموی .)022/2 :0555 ،با توجه به ای نار ،نمیتواند گناوه اموروسی باشود .چوون
گناوه بندر است و در کنار دریا واقع شده است .برخی مورخوان جنابوه را بوحر تور اس
بندر مهروبان دانسته و هوای آن را بسویار گورم و سموی آن را حاصو خیوح شومردهانود
(اصووحخری)10 :0131 ،؛ و نیووح گنوواوه را شووهری بووحر و خوورم و جووای باسرگانووان بووا
خواستهای بسیار دانسته که اس وی جامههای گوناگون خیحد و درّ دریوای آن را معودن
مروارید میدانند (حدود العالم م المشر الی المغرب.)025 :0221 ،
توز /توجّ /توه
تَوَجّ  /تَوَسّ هر دو اسم به فتظ تات و تشدید واو آمده است .یکی اس شهرهایی است که
تسخیر آن برای مسلمانان بسیار مهم بووده اسوت .جوحت خووره اردشویر بور رود شواپور
نحدی کاسرون و در  12فرسنگی شیراس قرار داشته است .ایو شوهر بنودری تجواری و
اقتصادی بوده که در سمان خلیفه دوم اس راه دریا و با کشتی به تصرف مسولمانان درآمود
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(حموی .)53-52/2 :0555 ،در دوران یضدالدوله دیلمی 6جمعیت ای شهر بسیار کم شوده
بود .در نتیجه وی قومی اس ایراب شام را به آنجا کوو داد .در قورن ششوم هنووس ایو
ایراب در توّج ساک بودند ،اما شهر رون ساب را نداشت (ابو بلخوی )212 :0132 ،و رو
به انححاط نهاد و در قرن هفتم بهکلی ویران شد (قبادیانی مروسی.)222 :0152 ،
مهروبان
بندر مهروبان در ساح دریا بی یبادان و سیراف قرار داشت و جوحت کووره ارّجوان
محسوب موی شود .ایو بنودر در قورن چهوارم هجوری آبواد بوود .در سوال  221ه،. .
ناصرخسرو که به آن دیار سفر کرده آن را چنی توصیف میکند:
شهری بحر

است بر لب دریا نهاده بر جانب شورقی و بواساری بوحر

دارد و

جامعی نیکو ،امّا آب ایشان اس باران بود و غیر اس آب باران چاه و کاریح نبود که

آب شیری دهد .ایشان را حوضها و آبگیرها بود که هرگح تنگوی آب نبوود؛ و

در آنجا سه کاروانسرای بحر

ساختهاند ،هر ی

اس آن چوون حصواری اسوت

محکم و یالی و در مسجد آدینه آنجا نام یعاوب لیث دیدم (همان.)021 :

آثار و خرابههای ای بندر در ی فرسخی شمال بندر دیلم و در مصب رود هندیان
است (ستوده .)213/2 :0122 ،برخی به اشتباه بندر مهروبان را با گناوه کنونی یکی دانستهاند
(میریان ،بیتا.)231 :

سینیز
اس بندرهای قدیمی خلیج فوارس نحدیو بنودر فعلوی دیلوم اسوت کوه مورخوان و
جغرافی دانان اس یمران و آبادی گذشته آن یاد کوردهانود 7.سوینیح اس شوهرهای باسرگوانی
یصر ساسانی بود که تا اواخر قرن سوم و اوای قورن چهوارم اس رونو برخووردار بوود.
حدود ای شهر را تا دیلم و حتی تا هندیجان ذکر کردهاند که در آن سموان جوحت ارجوان
محسوب میشد.
8
در منابع ذکر شده است که ای شهر دارای منبر بود (اب حوقو  .)15 :0531 ،پارچوه و
نیح روغ چراغ آن معروف است که به سایر نااط صادر مویشود (مسوتوفی.)053 :0130 ،
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«نعمت بسیار و هوای درست دارد و جامههای سینیح به همه جا برند» (حودود العوالم مو

المشر الی المغرب .)012 :0221 ،سینیح در حایات رقیب بندر مهروبان در شمال دیلم بوده
که البته اس آن بحر تر بووده اسوت .همچنوی  ،دارای مسوجد ،دارا مواره و نخلسوتان و
میوههای گرمسیری بوده و محااان اس آن بهخوبی یاد کردهاند (مادسی ،بیتوا .)222 :دلیسی
اولیرری ،دانشمند انگلیسی ،نیح اس وجود دانشگاه یا مدرسه یالی در ای شهر ،کوه روب
و نجوم در آن تدریس میشد ،خبر داده است (دلیسی.)001 :0132 ،
جزیره خارک /خارگ
یمر ای جحیره به حدود سه هحار سال پیش اس میالد میرسد و جحت قلمورو کشوور
ایالم بوده است .هرچند فاط دو قرن پیش ذکر آن در منابع تاریخی آمده اسوت (خرموی،
 .)05-02 :0122نام ای جحیره برخالف برخی جحایر اس آغاس تاریخ اسالم تا به حال تغییور
نکرده و همان است که جغرافینویسان قرون اولیه اسالمی نوشتهاند (فرامرسی.)12 :0123 ،
9
حدود ای جحیره را ی فرسن در ی فرسن گفتهاند و آن را اس کووره قبواد خووره
شمردهاند (مستوفی .)023 :0130 ،در کتب تاریخی و جغرافیایی مختلوف نوام ایو جحیوره
10
ذکر شده است .اصحخری ،خارک را دارای منبر دانسوته اسوت (اصوحخری 12 :0131 ،و
 .)013اب حوق نیح خارک را دارای منبر دانسته و گفتوه دارای سوکنه و موردم بسویاری
است که تجارت و صادرات در آن وجود دارد (اب حوق .)223/2 :0531 ،
اقدامات مسلمانان برای ورود به ایران از راه دریا و فتح سواحل
اولی ناحیه اس خاک ایران که در خلیج فارس به دست مسولمانان فوتظ شود جحیوره
بحری است .در سال دهم هجری جارود ب یَمرو ،اس قبیله یبدالایس ،که ساک بحری
بود با رایفه خود که مسیحی بودند به مدینه ریّبه مسافرت کرد؛ و با حضور در محضور
پیامبر مسلمان شدند 11.پیامبر اکرم (ص) ،یالت ب الحضرمی را که اس صحابه بوود بورای
دیوت با جارود روانه بحری کرد (اب ایثم کوفی21/0 :0200 ،؛ بالذری35 :0533 ،؛ خورموجی،
 )022 :0131که قبیله یبدالایس ،بکر ب وائ و ربیعه مسلمان شدند (حسینی فسوایی:0132 ،
 .)030/0پس اس رحلوت پیوامبر (ص) تموامی آنهوا اس دیو اسوالم برگشوتند ،ولوی قبیلوه
یبدالایس و جارود که رئیس آنها بود بر دی اسالم باقی ماندند .یالت بو الحضورمی اس
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بحری به مدینه رفت و خلیفه اول را اس ارتداد آنها محلع کرد .خلیفوه لشوکری را بوا دو
هحار مرد جنگی اس مهاجر و انصار تحت فرماندهی یالت روانه بحری کرد (ربوری:0510 ،
 .)223/1پس اس ورود به بحری قبیله یبدالایس با آنها همراهی کرد .با سایر قبایو مرتود
و سرباسان یجمی که ساسانیان به کم آنها فرستاده بودند جنگیدند و آنهوا را شکسوت
دادند و مرتدان را به دی اسالم باسگرداندند (اب ایثم کوفی.)22/0 :0200 ،
یعاوبی میگوید ریشهر در دوران ابوبکر فتظ شد .یثمان ب ابویالعواص بوا کمو
قبیله یبدالایس که مسلمان شده بودند به پسکرانههای شمالی خلیج فارس حمله کردند
و شهر توجّ /توس را فتظ کردند و سپس راهی منار دیگر ایوران شودند (یعاووبی ،بویتوا:
 .)012/2ای گحارش را فاط یعاوبی ( 252ه ). .نا کرده و سایر مورخوان ماننود ربوری
( 101ه ،). .بالذری ،اب اثیر ،فتظ ای منار را به دست یالت حضرمی در دوران خالفت
خلیفه دوم می دانند و گحارش ای مورخان نسبت به گحارش یعاوبی اس شهرت بسویاری
برخوردار است و خلیفه اول در دوران کوتاه خالفوت خوود بوه جنو بوا رده پرداختوه
است .هیندیح ،نخستی ایحام نیروها به ررف سواح فوارس اس رریو دریوا را در سوال
چهوواردهم ه . .موویدانوود (وثووقی )51 :0132 ،کووه در دوران خالفووت خلیفووه دوم اسووت.
بنابرای  ،گحارش یعاوبی صحیظ به نار نمیرسد و فتظ بوشهر و توابع در دوران خلیفوه
دوم رخ داده است.
اکثر فتوح در دوران خلیفه دوم رخ داد و تصرف ایران نیح بورای خلیفوه مهوم بوود.
خلیفه دوم در مشورتی که با هرمحان ایرانی تاسهمسولمان داشوت اس او دربواره شوهرهای
اصفهان و آذربایجان پرسید .هرمحان در پاسخ ،اصفهان و آذربایجان را به دو بال و فارس
را به سر تشبیه کرد و با ای تشبیه اهمیت فتظ فارس بورای آنوان روشو شود (ابو فایوه
همدانی .)212 :0202 ،فتظ ای منحاه برای مسلمانان بسیار سوخت بوود؛ بوه انوداسهای کوه
خلیفه دوم به مردم بصره می گفت سواد یرا و اهواس اس آن شما باشد اما ای کاش بوی
ما و فارس کوهی اس آتش قرار داشت که نه ما به آنان برسیم و نه آنها به ما برسند 12.بوه
همی دلی  ،وی تسخیر فارس را در اولویوت قورار داد .بوالذری موینویسود فوارس در
دوران یمر به دست یالت حضرمی و یثموان بو ابویالعواص فوتظ شود .البتوه در سوال
 03ه 213 /. .م .یالت حضرمی ،حکمران بحری  ،با فرماندهی هرثمة ب یَرفَجَه بوارقی
اس قبیله اسد به فرمان خلیفه دوم ،یمر ب خحاب ،جحیرهای را در دریای خلیج فوارس و
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نحدی استان فعلی بوشهر فتظ کورد (بوالذری .)132 :0533 ،برخوی ایو جحیوره را « رو»
ابنبلخیی  .)134/0:4731برخی نیح جحیره فتظشده را خار دانستهانود
[ رک] دانستهاند ( 

(فرامرسی.)13 :0123 ،

پس اس مدتی خلیفه دوم یالت ب الحضرمی را معحول و یثمان بو العواص ثافوی
را به جای وی منصوب کرد (بالذری .)132 :0533 ،بالذری یلت ای یحل را بیان نکرده،
ولی در منابع دیگر می توان یلت آن را یافت که نوشتهانود یوالت بوه خوارر حسوادتی
که به سعد ب ابیوقاص پ یدا کرده بود ،چون خبر استیالی وی بر یرا را شونید ،بوه
خیال فتظ فارس اس راه دریا و منحاه بوشهر افتواد ،در حوالی کوه خلیفوه او را اس ایو
کار منع کورده بوود (ربوری35/2 :0525-0522 ،؛ ابو اثیور513/2 :0135 ،؛ ابو مسوکویه راسی،
.)132/0 :0135

یالت بعد اس مشورت با سران سپاه خود به سواخت چنود کشوتی بوحر و کوچو
مشغول شد و بدون اجاسه اس خلیفه ،سال هفودهم هجوری ،لشوکری را بوه سورکردگوی
جارود ب معلی و سوار ب همام العبدی با ریاست و امارت خلید ب منذر ب ساوی و
قبای یرب مسلمان یبدالایس اس راه دریا به سوی کرانه خلیج فارس روانوه کورد .سوپاه
خود را بی ریشهر و گناوه ،که در آن سمان آباد بودند ،در سواح پیواده کورد و بورای
تسخیر شهر اسحخر ،مرکح حکومت فارس ،روانه شود .هیربود ،حواکم فوارس ،شوهرک،
فرماندهی قشون فارس را ،که داماد یحجرد پادشاه ایران بود ،مأمور ماابله با ایراب کورد.
وی با لشکرش به ماابله با ایوراب رفوت و میوان لشوکر یورب و دریوا حائو شودند؛
کشتیهای آنان را غر کرد؛ مسلمانان راه باسگشت نداشتند و در حالی که در محاصوره
سپاه شهرک قرار داشتند مجبور به نبرد شدند .در بی جن سوار ب همام و جارود بو
معلی کشته شدند و خلید در حالت محاصره مشغول دفاع شد .خبر به خلیفه رسید .وی
در نامهای یالت را اس حکومت بحری برکنوار کورد و دسوتور داد تحوت امور سوعد بو
ابیوقاص قرار گیرد .خلیفه دوم در نامه دیگری به یتبة ب غحوان ،والی بصره ،مواجرای
کشتهشدن مسلمانان و محاصره آنها به سبب خودسری یالت را خبر داد و به وی دستور
داد به کم خلید برود .وی لشکر دواسده هحار نفرهای را به سرکردگی احنف ب قویس
به مودد خلیود فرسوتاد .آنهوا را اس محاصوره نجوات داد و اس راه ارّجوان بوه رامهرموح و
13
جراحی به سمت بصره فرار کردند (ربری.)35/2 :0525-0522 ،
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چون خبر به مدینه رسید خلیفوه دوم دسوتور داد تموامی لشوکر یورب اس شوهرهای
بصره ،بحری و یمان بر تمامی فارس هجوم ببرند .به مجاشوع بو مسوعود دسوتور داد
کوره (استان) اردشیر را تسخیر کند و دستوری به یثمان بو ابویالعواص ثافوی داد کوه
کوره اسحخر را تسخیر کند .نامه دیگری به سارمة ب سنیم کنانی فرسوتاد و او را موأمور
کوره داربجرد کرد .سرداران سهگانه سال هجدهم اس بصوره حرکوت کردنود و نوواحی
14
دور و جراحی را به تصرف درآوردند .در ای سمان هیربد ،والی فوارس ،و شوهرک،
فرمانده لشکر ایران ،در شهر توَّج (توس) بودند .چون برتری یورب را در برخوی نوواحی
شنیدند لشکر خود را برای جلوگیری اس ایراب به ارراف روانه کردند و پوس اس جنو
شدید باألخره فتظ نصیب ایراب شد .شهر را به قهر و غلبه گرفتند .موردمش را کشوتند.
اموالشان را تاراج کردند و باسماندگان را با گرفت جحیه امان دادند؛ و بوه نشوانه فوتظ و
پیروسی مسجدی در آن بنا کردند (بالذری.)132 :0533 ،
یثمان ب ابیالعاص پس اس فتظ کوره اردشیر قصود فوتظ اسوحخر را کورد .شوهرک،
داماد یحجرد ،چون تاب مااومت نداشت صلظ کرد .سوردار یورب پوس اس آن اس جلگوه
شیراس و دشت ارژن گذر کرد و کاسرون را به تصورف درآورد و اس آنجوا قصود تسوخیر
ارّجان را کرد که کوره قباد است .آن شهر و تمام نوواحی آن را فوتظ کورد و بورای فوتظ
جنابه (گناوه) حرکت کرد .در سمان کمی آنجا را فتظ و سپس به سمت ریشهر حرکوت
کرد (اب اثیر02 ،1 :0135 ،؛ رائیی 33/0 :2512 ،؛ افشار.)005 :0125 ،
فتح توّج
بنا بر گحارش دیگری اس ربری ،خلیفه دوم ی بوار یوالت را برکنوار کورد و بوه
جا ی او قدامة ب ماعون را به بحری فرستاد و سپس قدامه را برداشوت و یوالت را
دوباره برگرداند (ربوری .)35/2 :0525- 0522 ،دلی ای اقدام مشخص نیست و ربوری
هم اشاره نکرده است ،اما شاید به ای دلی کوه یوالت اس رورف پیوامبر (ص) والوی
بحری بوده و ابوبکر هوم او را اباوا کورده و آشونایی کامو او بوه منحاوه بحوری ،
خصوصا در جریان ج ن مرتدان ،ای بار خلیفه خواسوته اس او در اموور جنگوی بوا
تجربه ای  کهداشتهاستفادهکند.هرچند بهاوسفارششدهبیددکیها  راه دریوا بوه
فارس حمله نکند ،ولی او تمرد کرد .بالذری درباره یالت حضرمی گحارش کرده که
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شد ( بالذری.)33 :0533 ،

یالت پس اس برکناری به شهر توّج آمد و همان جا ساک
با توجه به ای گحارش حضور مسلمانان در ای منار اس رری یالت حضرمی رقوم
خورده است .یالت پس اس مدتی اس توّج به بحری باسگشت و در همان جا درگذشوت و
دف شد .وی در دوران یمر به سال  05ه . .یا  20ه . .بوه یلوت بیمواری درگذشوت
(خورموجی .)022 :0131 ،رب گحارش بالذری 15خلیفه دوم یالت را برکنار کورد و یثموان
ب ابیالعاص را به جای وی به امارت بحری فرستاد .یثمان ب ابویالعواص بحوری و
یمان را در اختیار خود درآورد و برادرش حکم ب ابیالعاص را به همراه قبایو یورب
یبدالایس ،اسد ،تمیم و بنیناجیه اس راه دریا به سوی فارس فرستاد .آنها جحیره بنیکاوان
[را که روش نیست مراد چه جحیورهای اسوت] و سوپس شوهر تووّج را تسوخیر کردنود
(بالذری .)132 :0533 ،بالذری اس ابیمخنف نا کرده که خود یثمان ب ابیالعواص شوهر
توّج را تسخیر کرد و در آن مسجد بنا کرد و قبای یرب را سکنا داد و بورادرش حکوم
را به جای خود گمارد و آهن ارّجان کرد (همان .)135 :در حدود سال  22ه . .ایضوای
قبیله اسد در محلههای توّج ساک شدند که پیش اس آن در اختیوار قبیلوه یبودالایس بوود
(و یتی.)012 :0150 ،

به هر حال ،اولی شهر مهمی که در حمله اس راه دریا در دوران یمر فوتظ شود شوهر
توّج است .توّج در سال  05ه . .به تصرف سپاه اسالم درآمد .مدائنی حتوی مواه وقووع
جن را در ذیالحجه ذکر کرده است .در حالی که تاریخ و ترتیب فتوحوات مسولمانان
در توّج و راشهر [ریشهر] واضظ به ناور مویرسود ،امّوا مکوان دقیو وقووع جنو را
نمیتوان بهدرستی مشخص کرد (وثوقی .)52 :0132 ،ای شهر اس کوره اردشیر خُوره بووده
است (اصحخری .)012 :2112 ،پس اس تصورف مسولمانان بوه شوهر مهوم و آبوادی تبودی
میشود و رب نا اب بلخی برمیآید که بوه ینووان قرارگواه اصولی حملوه بوه نوواحی
مختلف پارس استفاده شده است؛ و شهرهای سینیح ،کاسرون ،جره و نوبندجان با ایوحام
سپاه اس ای شهر فتظ شدند .توّج بورای مسولمانان و ایرانیوان اهمیوت ویوژهای داشوت؛
چراکه مردم فارس در شورش سال  22ه . .یلیه فاتحان یورب در تووّج گورد آمدنود و
اجتماع بحرگی را تشکی دادند ،به گونهای که ایراب بوهسوختی توانسوتند شورشویان را
سرکوب کنند (اب بلخی .)552/1 :0132 ،تا قرن ششم ای شهر وجود داشته است .احوداث
مسجد و اسکان قبای یرب در ای شهر و اس همه مهمتر پایگاه حمالت سپاه اسالم بوه
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منار مختلف اس ویژگیهای شهر توّج است (بوالذری .)132 :0533 ،در سموان یمور شوهر
توّج فتظ ،و به ینوان دارالهجره مارر شد (المادسی ،بیتا032/5 :؛ دینوری.)011 :0123 ،
فتح ریشهر
با فتظ شهر توجّ به دست یثمان ب ابیالعاص ،شهرک ،فرمانوده لشوکر فوارس ،بوه
سمت ریشهر گریخت و در آنجا سپاه انبوهی گرد آورد و آماده دفاع در مااب سپاهیان
یثمان ب ابیالعاص شد .یثمان ب ابیالعاص برادرش حکم را مأمور تسوخیر ریشوهر
کرد و جن سختی بی لشکر ایران و یرب واقع شد .باألخره شهرک به دست ناب بو
جره کشته شد ،لشکر ایوران شکسوت خوورد ،و ریشوهر بوه دسوت ایوراب فوتظ شود
(اب بلخی .)31-32 :0132 ،ای جن در بحرگی و سختی ،مانند جن قادسیه بود ،چنانکوه
«وقعة ریشهر» را یکی اس ایام یرب به شمار آوردهاند و فتظ آن را برابر با فوتظ قادسویه
دانستهاند (حمووی001/1 :0555 ،؛ بوالذری .)135 :0533 ،پوس اس فوتظ ریشوهر یثموان بو
ابیالعاص اس بلوک دشتستان گذشت و بخشهای دیگری را مسخر کرد .ساریة ب سنویم
نیح کوره داراب تا بندریباس را فتظ کرد؛ و باألخره تمام منحاه فارس و سوواح خلویج
فارس ،شهرها و آبادیهای بوشهر (خارک ،ری  ،گناوه ،سینیح ،مهروبان ،دشتستان ،توّج
و ریشهر) به فاصله سالهای  03تا  21ه 213 / . .تا  225م .به تصرف ایوراب درآمود
و اسالم وارد ای منار شد (بالذری01 :0533 ،؛ نویری.)220 :0122 ،
فتح بندر مهم سیراف
بعد اس فتظ نااط مختلف پسکرانههای شمالی خلیج فارس ،مسلمانان متوجه سیراف
شدند و در صدد فتظ و تصرف آن برآمدند .ظاهرا پس اس فتظ مجدد اسحخر در سال 25
ه 251/. .م .ایراب مسلمان تصمیم به هجوم و حمله به سیراف گرفتند .بالذری به نا
اس فضی ب سید رقاشی حمله مسلمانان را ای گونه گحارش میکند:
سپاهیان اسالم به فرماندهی یبداللّه ب کُریح ب ربیعه ب حبیب ب یبد شومس کوه
فرماندهای بحر بود و شهرها و بالد بسویاری را فوتظ کورده بوود ،پوس اس فوتظ مجودد
اسحخر در سال  25ه 251/. .م .اس راه فیروسآباد به سیراف رسیدند و شوهر را محاصوره
کردند .مردم شهر که در فاصله ده سال گذشوته ،یعنوی روی سوالهوای  05توا  25ه/. .
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221و 251م .شاهد و ناظر حمله و هجوم ایراب به نواحی فعلی جنوب غربوی ایوران و
کرانههای شمالی خلیج فارس بودند و ربعا آمادگی قبلی داشتند دفاع کردند و با تاسیوان
مهاجم جنگیدند .چون تعداد سپاهیان یرب پرشمار بود ،سیرافیها برای دفاع اس شوهر و
دیار خود به دژ ناامی شهر ،که آن را «سوریانج» مینامیدنود و ایوراب آن را «شُوهرَیاج»
میخواندند (بالذری ،)135 :0533 ،پناه بردند و به جن و مااومت پرداختند.
یمرو ناقد اس مروان ب معاویه فَحاری و او اس یاصم احوول و او اس فضوی بو سیود
رقاشی روایت کرده که گفت ما شهر شُهریانج را ی ماه رو نی در محاصره داشوتیم و
هر روس می پنداشتیم که آن را فتظ خواهیم کرد .روسی اه شهر با ما نبرد کردند .موا بوه
لشکرگاه باسگشتیم (همان .)133 :بالذری مینویسد:
روسی اه شهر با ما نبرد کردند و ما به لشوکرگاه باسگشوتیم .بوردهای مملووک

یاب ماند و پنداشتند که گریخته است .همان برده امانی برای ایشان بنوشوت و

با تیر به سویشان انداخت .وی [فضی ب سید رقاشی] میگوید که ما به قصود
نبرد رفته بودیم ولی آنان اس حصار بیرون آمدند و گفتند ای امان شما است! موا
در ای باب به یمر نوشتیم و او پاسخ داد که :برده مسلمان اس مسلمان اسوت و

ذمه او همچون ذمه ایشان .پس امانش باید تنفیذ شود .ما امان را تنفیوذ کوردیم

(همان.)133 :

با فتظ سیراف حلاه فتوح لشکر مسلمانان اس راه دریا تکمی شد.
بالذری گحارش دیگری نیح اس فتظ سیراف و دژ سوریانج داده که شوبیه گوحارش اول
است ،اما حاوی اسامی تاریخی تاسهای است (همان) .اس لحاظ تاریخی ،گوحارش بوالذری
حاوی تناقض مهمی است .او فتظ سیراف را پس اس فتظ دوباره اسحخر و ذی حووادث
سال  25ه . .ذکر کرده ،اما وقتی اس خلیفه وقت نام برده «یمر» را ذکر کورده ،در حوالی
که یمر اس سال  01ه . .تا  21ه 212/. .تا  222م .خلیفه بوده و سال  21ه . .به دست
آسیابان ایرانی به قت رسیده است (ربری .)051/2 :0133 ،اواخر قورن دوم ه /. .هشوتم م.
مردم سیراف به اسالم گرایش پیدا کردند .هیچ چیح اسالمی مربوط بوه قورنهوای اول و
دوم در بررسیها و کاوشها تاکنون به دست نیامده و بر اساس برخوی آثوار توا اواسوط
قرن سوم اکثر اهالی سیراف را سرتشتیها تشکی میدادند (یاحسینی.)21 :0132 ،
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نتیجه
دریا و سواح خلیج فارس راه دوم و مهمی بوده است کوه لشوکر مسولمانان بورای
فتظ بخشهایی اس ایران انتخاب کرده بودند؛ و پس اس فتظ بحری بوا سواخت کشوتی و
انتاال لشکر به سواح پسکرانههای شمالی خلیج فارس تاریبا به مواسات لشکرکشی اس
رری خشکی به ایران اقدام به فتظ ایالت مهوم فوارس کردنود .فوتظ ایو منحاوه بورای
مسلمانان بسیار اهمیت داشته ،به گونهای که پس اس فتظ ریشهر اس آن به ینووان «وقعوة
ریشهر» یاد کردند و فتظ آن را با فتظ قادسیه برابر دانستند .آخری ناحه مهمی هوم کوه
فتظ شد بندر پرآواسه و باساباه تجاری سیراف بود که در ابتدای خالفت یثمان و پایوان
خالفت یمر صورت گرفت .شهر توج نیح ،پس اس فتظ ،پایگواه ناوامی مسولمانان قورار
داده شد و قبایلی اس ایراب در آن ساک شدند .بنابرای  ،مسیر دوم فتظ قسومتهوایی اس
سرسمی پهناور ایران اس ای رری صورت گرفته که کمتر به آن توجه شده است.
پینوشتها

 .1کوره اسم فارسی است که یرب آن را استعاره برای استان آورده و کوره به معنای استان است ،همانگونه
که اقلیم را اس یونان گرفتند و به جای کشور در فارسی به کار میبرند (حموی .)12/0 :0131 ،اب بلخی
میگوید کوره معرب خُره است .خوره در حایات به معنای نوری است که اس جانب خودا بور بنودگان
فایض میشود که به وسیله آن قادر بر ریاست و بحرگی میشوند (اب بلخی.)355 :0132 ،
 .2ابویبداللّه محمد ب احمد مادسی در احس التااسیم درباره تاسیمات فارس مینویسد« :م فوارس
را به شش خوره و سه ناحیت بخش کردهام» (مادسی.)210-211/2 :0120 ،
 .3لهراسپ اس پادشاهان کیانی است که کیخسرو وی را به جانشینی خود برگحید .در شاهنامه فردوسوی
اس وی به ینوان پدر گشتاسب یاد شده است.
 .4ارّجان معرب ارگان یا ارّغان ،بهبهان فعلی است.
 .5شاپور دوم یا شاپور بحر و نیح معروف به ذوا کتاف دهمی پادشاه ساسانی بود که مدت سولحنت
وی را هفتاد سال ذکر کردهاند.
 .6یضدالدوله ،ابوشجاع فناخسرو (پناهخسرو) اس امرای آلبویه که در سیحدهسالگی در شیراس بور سوریر
قدرت نشست و بر ایران و یرا حکومت داشت.
 .7اب حوق در قرن  ،2اب بلخی در قرن  ،5یاقوت حموی در قرن  3و حمداهلل مستوفی در قرن هشوتم
مورخانی هستند که به سینیح در آثار خود پرداختهاند.
 .8راوندی در کتاب تاریخ اجتمایی ایران به نا اس متح در کتاب الحضارة ا سالمیة مینویسود یالموت
شهر منبر بود .بنابرای  ،اگر گفته شده جایی دارای منبر است یعنی شهر بوده است (راونودی:0132 ،
.)053/ 1
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 .9مرکح قباد خوره «قیر» بوده که ای بخش اس فارس در شکم اردشیر خوره قرار داشته است (فرامرسی،
.)15 :0123
 .10اب بلخی در فارسنامه ،ص ،022مسعودی در مروج الذهب ،ص 22و مادسی ،ابوالفدات ،و اب سعد
نام خارک را در گحارشهای خود ذکر کردهاند .همه جغرافیدانان قدیم خارک را جحت کوره اردشویر
خره میدانند .اب حوق در صورة ا رض ،ج ،2ص ،223اصحخری در مسال والممال  ،ص 012و
 ،013به ای نکته اشاره کردهاند.
 .11وی در فتوحات دوران خلیفه دوم در منحاه فارس کشته شد (اب خلدون 232/2 :0213 ،و .)25
 .12تاریخ ربری ،ج ،2ص ،225جمله خلیفه دوم را کنایه اس ای دانسته کوه ای کواش بوی موا و اهو
فارس جنگی رخ نمیداد .سیرا فتظ فارس برای مسلمانان بسیار سخت بود .چون .0 :در مشوورت بوا
هرمحان ایرانی فارس به سر و آذربایجان و اصفهان به دو بال تشبیه شده بود؛  .2منحاه فوارس مرکوح
حکومت سالری و پادشاهان ساسانی بود و تصرف آن بهراحتی شک نمیگرفت؛  .1فوارس بسویار
بحر و پهناور بود و تسخیر آن سالها رول میکشید تا اینکه در سال  25فوارس بوه تصورف کامو
درآمد.
 .13منحاهای در خوسستان فعلی.
 .14شهرک نام مرسبان و سپهسا ر لشکر فارس بوده است.
 .15بی گحارش ربری و بالذری درباره یحل و نصب یالت و جانشی وی اخوتالف اسوت کوه هور دو
گحارش به دلی اهمیت نا شده است.
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