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 ازسرگيري فتوحات درزمان معاويه

با روي كارآمدن معاويه سرزمينهاي ايراني كه درزمان عثمان گشوده شده و در        
عبداهللا    . از قلمرو دولت عربي بيرون شده بودند دوباره گشوده شدند         40 -36سالهاي 

ه ثقفي نيز    هجري به حاكميت بصره رسيد، و مغيره ابن شعب      41اموي در سال   عامر ابن 
باالتر گفتيم كه در تقسيم بندي فتوحاتِ عربي كه عمر    . به حاكميت كوفه منصوب شد 

مقرر كرده بود، نيمة جنوبي ايران شامل خوزستان و پارس و كرمان و سيستان جزو   
شعاع فتوحات عربهاي بصره، و نيمة شمالي ايران تا خراسان و سغد و خوارزم جزو    

ره  معبدالرحمان ابن س  اين سال اواخر  درعبداهللا عامر . بودشعاع فتوحات عربهاي كوفه   
   به فرمان مغيره ابن شعبه     ميلَم س ثَي قيس ابن ه    ازكوفه نيز .أمور حمله به سيستان كرد مرا 
درخالل دوسال به       عبدالرحمان ابن سمره سراسر سيستان را      . گسيل شد  خراسان به

 و با برخي ديگر وارد  ميگشودوة قهريه  برخي از شهرها را به ق «، قلمرو عرب برگرداند 
پس از تسخير مجدد سيستان، اين مرد كابلستان را مورد حمله قرار   . »قرارداد صلح ميشد

چون نتوانست برآن شهر دست يابد با كابلشاه      داد و مدتها كابل را درمحاصره گرفت و      
لت عربي ملقب به زندپيل پيمان صلحي منعقد كرد كه طي آن كابلستان باجگذار دو  

.  ج و زابلستان شدخَك و رشَست و رزان و خَ راهي خواش و بسپسعبدالرحمان  .ميشد
چون به رزان رسيد مردمش به خاطر      . خواش و بست را به قوة قهريه گشود و ويران كرد    

آنكه به دست عربان قتلِ عام نشوند و فرزندان و زنانشان به اسارت عربان در نيايند شهر        
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مردم خشك تسليم وي  . سكنه شد   بودند و او وارد شهر بي   گريختهرا تخليه كرده  

زابلستان نيز مقاومت كرد و . شدند، و رخج مقاومت نشان داد وآن را گشود
در .  را به اسارت برد مردانش را كشت و زنان و فرزندانشان  عبدالرحمان آن را گشود و  

 را مورد حمله قرار داد و  اين حين كابلستان قرارداد صلح را نقض كرد، و وي كابلستان
 كابلشاه اما. كرده وي را به حال خود واگذاشت را تجديد با كابلشاه  باجگذاري  قرارداد

عرباني كه در هجري  44حوالي سال   عربان دهد، وباجگذارينميخواست تن به  
 مستقر بودند را اخراج كرد، و به دنبال آن زابلستان و   نزديكيِ غزني پادگان نوسازي در 

 1.  ساختآزادج و بست را رخ

   نيز شورشهاي شهرهاي خراسان را با تخريبهاي بسياري       مي لَقيس ابن هيثم س
برخي از آباديها را تاراج و تخريب كرده        بلخ را مورد حمله قرار داد و    سركوب كرد،

 بلخ پيمان   از مردم لي نتوانست شهر بلخ را بگشايد، و ، و  كرد نوبهار بلخ را منهدم    معبد
 باز شهرهاي خراسان وارد شورش .گرفته بلخ را به حال خود واگذاشت   ريباجگذا 

از   به سبب ناكامي در به اطاعت كشاندن خراسان      اين مرد سراسري ضدعربي شدند، و    
عبداهللا خازم  . خازم جايش را گرفتابن  عبداهللا  عموزاده اشفرماندهي معزول شد و  

د حمله قرار داد، و قرارداد    شهرهاي هرات و پوشنگ و بادغيس را مور    43درسال  
خراسان فرماندهان و فرمانروايان به طور مرتب تبديل      در  .باجگذاري برآنها تحميل كرد   

كاروان غارتگران پيشين عقب     ميشدند، و هر فرماندهي كه اعزام ميشد براي آنكه از 
ي نقض   اسيراني براي خود بگيرد، شهرها وآباديها را به بهانه ها       اموال و  نمانده باشد و  

پيمان يا تعلل درپرداخت ماليات يا زمينه سازي براي شورش، مورد حمله قرار ميداد و           
گزارشگران عرب عموما    . تاراج ميكرد و اسير ميگرفت و درمواردي هم كشتار ميكرد     

شايستة هرگونه كيفري   را  انچونكه غيرمسلمان     عربان پرداخته اند و  ستايش فتوحاتِ   به 
ة باليائي كه برسر ايرانيان مي آمده سكوت كرده اند، وگاه      پنداشته اند، دربار    مي
دهندة     كه نشانتراويدهقلمشان  گريخته دررابطه با مسائل عربان چيزهائي از    ستهج

 بالذري مينويسد كه دريكي از    . ايرانيان ميرفته است   مصائب جانگدازي است كه بر   
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 و سرما  زمستان . رفته بودندجنگها در ناحيه ئي از خوارزم عربان شمار بسياري اسير گ  

ايرانيان اسيرشده را گرفتند و اسيران ازشدت        رختهاي وقتي در راه بازگشت بودند    . بود
 2. سرما تلف شدند 

تالشهائي نيز توسط عربها براي تصرف سغد و خوارزم انجام گرفت كه به        
همچنان   موفقيتي نرسيد، و اين سرزمينها كه توسط حكومتگران سنتي ايراني اداره ميشد       

 3.استقاللشان را حفظ كردند 

زياد ابن سميه كه فرماندار منصوب امام علي براي خوزستان و پارس بود، را    
 هجري، پس از بركنار كردنِ عبداهللا عامر، به حاكميت بصره      45معاويه در سال   

 و معاويه حاكميت كوفه را نيز به درگذشت 50مغيره ابن شعبه در سال . منصوب كرد
زياد دربصره    .  به اين ترتيب زياد حاكم بالمنازع بخش شرقي دولت عربي شد       .زياد سپرد 

 كرده وكوفه دست به كشتارهاي وسيع عربان مخالف معاويه زد، تا همگان را مرعوب        
ازآنجا كه بصره  . به سكوت مطلق بكشاند و به حاكميت خودش و معاويه تحكيم بخشد   

 و يكي از علل نابساماني اوضاع سياسي         ،ندتراكم شديد جمعيتي داشت دراين زمان   وكوفه 
همانا اين تراكم جمعيتي بود، زياد برآن شد كه بخشي از قبايل          دومنطقه   و اجتماعي اين  

 هجري پنجاه هزار  51وي به اين منظور در سال    . عرب را به نواحي دوردست تر بكوچاند  
 فاتح نامدار    -خانوار عرب از قبايل بصره وكوفه را به همراه ربيع ابن زياد حارثي         

 اين اقدام مدبرانة     4. نيشابور اسكان يابند    مرو ومناطق  تا در    به خراسان كوچاند،  -سيستان 
يكي آنكه بصره وكوفه را ازقبايل      :  زياد براي حاكميت اموي دو فايده دربر داشت   

 ديگر آنكه از عربان مهاجر به خراسان    ميداشت؛ و آرام  ميكرددردسرآفرين تهي    
 سركوب ايرانيان در شرق كشور استفاده ميشد و ثبات سياسي را در       به عنوان ابزار

 و   سغد شرق خراسان و قبيله هابه نيروي همين  در دهه هاي بعدي . خراسان برقرار ميكرد 
خوارزم مورد حمالت مكرر واقع شده به تسخير درآمدند و قبايل ديگري كه بعدتر به    

 . سكان يافتند ناحيه كوچانده شدند در نواحي مختلف خراسان ا   

ربيع   .  بودكرده كابل   ضميمة بخشي از سيستان را كابلشاه آزاد كرده       تا اين زمان
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 را بلخ او همچنين   . را از كابلشاه گرفت    ) اَرخ وتِيه  (ست و رخج ب 51درسال    ابن زياد 

مورد حمله قرار داد و قراردادي با مردم بلخ به امضا رساند كه باجگذار خالفت اسالمي          
دوسال بعد زياد برادرزاده اش عبداهللا ابن ابي بكره را به حاكميت سيستان     . باشند

كابلشاه به ناچار با او وارد . كابلشاه را در زابلستان شكست داداين مرد  گماشت، و
، و پيمان صلحي ميان دو طرف به امضا رسيد        مذاكره شده زابلستان را به تصرف او داد    

دويست هزار درهم   يك ميليون و ئي معادل نه باج ساالشاه پرداختكه طي آن كابل
ولي تصرفات عربان به گونه ئي بود كه هيچ پيماني نميتوانست پايدار بماند،     . شدمتقبل 

كابلشاه با عربان به جنگ   . وكابل به زودي مجبور شد كه اين پيمان را نقض كند       
رد، و  عربان را به قتل آو  برخاست، وآنها را شكست سختي داده گروه بزرگي از  

سپاه ديگري كه به فرماندهي يزيد پسر زياد به كابل   .  كرداسيرابوعبيده فرزند زياد را    
بعد از   . اعزام شد نيز شكست يافت و بخش اعظم افرادش تلف شدند و يزيد كشته شد 

آن كارگزاران زياد با كابلشاه وارد مذاكره شدند و ضمن انعقاد يك قرارداد صلح و          
 5. كابلستان، ابوعبيده را به مبلغ پانصد هزار درهم باز خريدند     تعهد به عدم تعرض به   

 تنها نقطه از ايران بود - كه درآن زمان طبرستان ناميده ميشد  -گيالن و مازندران 
بالذري   . تن به باجگذاري نداد كه در زمان معاويه دربرابر عربان پايداري نشان داد و    

عني با عربان هيچ پيمان باجگذاري       ي6، » جميع اهل طبرستان حرب بودند   «مينويسد كه 
ازآنجا كه در اين سرزمين ثروتهائي خفته بود كه تا آن هنگام دست عربان به        . نداشتند 

      صقَآنها نرسيده بود و نميتوانستند چشم طمع ازآن بردارند، م له ابن هرايره شيباني    ب 
   عبور سخت گذر  از تنگه هاي   مصقله.  فرستاد معاويه با ده هزار جنگجو به آن سرزمين      

ديلمان در ناحيه ئي كوهستاني راه را براو بستند، و اورا با تمام همراهانش به قتل  . كرد
رساندند، به گونه ئي كه حتي يك نفر از آن ده هزار عرب زنده در نرفت و هيچ اثري از       

  گزارشگران عرب عادت نداشتند كه چنين رخدادهاي  7. آنها به كوفه و شام نرسيد 
المثل درميان عربان    ولي رواج يك ضرب . ا در گزارشهايشان ياد كنند رشرم آوري 

عربها وقتي ميخواستند     . سبب شد كه داستان اين شكست وارد تأليفات مورخان گردد  
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به همانجا رفت كه   «بگويند كه كسي رفت و هيچ اثري از او به دست نيامد، ميگفتند    

ند كه يك امري انجام نخواهد گرفت    ؛ يا وقتي ميخواستند بگوي    »مصقله و يارانش رفتند    
المثل بود كه داستان نابودي     درتفسير اين ضرب 8.»تا وقتي كه مصقله برگردد   «: ميگفتند 
 گرديد؛ وگرنه اين    تاريخي و ادبي   وارد متون  يك سپاه عرب توسط ايرانيان    كامل 

العيم به   اط  دالوريهاي ايرانيان كه ما ازآنها بي    مورد نيز مثل بسياري از موارد ديگرِ    
سكوت برگزار ميشد؛ و گزارشگران در ذكر مرگ مصقله به اين چند كلمه اكتفا     

 درخور ذكر است كه . رسيد »شهادت« با مردم طبرستان به جهادميكردند كه او در  
صاحب تاريخ طبرستان در قرن چهارم، ضمن ياد كردن ازاين رخداد، خبر از تقدس        

هنوز برراه نهاده    گور او«داده مينويسد كه يافتن مصقله نزد مسلمان شدگان منطقه  
ة رسول اهللا عليه السالم  ت؛ عوام الناس به تقليد و جهلْ زيارت ميكنند كه صحاب اس

 چه بسا كه اين گور در دوران صفويه، مثل بسياري از موارد مشابه، به مزار يك        9.»است
 . ران باشد امامزاده تبديل شده باشد و اكنون يكي از زبارتگاههاي شيعيان اي    

 سالة فتوحات درايران11جنگهاي داخلي عرب و توقف 

.  هجري پسرش يزيد به خالفت نشست  60پس ازدرگذشت معاويه در نيمة سال     
پس ازآن عبداهللا زبير      . به دنبال آن قيام امام حسين رخ داد كه به فاجعة كربال انجاميد   

در اين  . در شورش بود كه يزيد درگذشت او  63در مكه برضد يزيد شوريد، و تا سال    
سال او رسما در مكه به خالفت نشست، عربهاي عراق و ايران و بخشي از عربهاي شام   

در دمشق نيز معاويه پسر يزيد كه به خالفت نشسته بود از ميان برداشته   . با او بيعت كردند  
 درگذشت و پسرش   65مروان نيز درسال  . شد و مروان حكم به خالفت نشست 

عبدالملك چندسال در شام مشغول درگيري با مخالفانش        .  فت رسيد عبدالملك به خال 
.  هجري همچنان جزو قلمرو خالفت عبداهللا زبير بودند     72بود و ايران و عراق تا سال 

در اين ميان يكي از مردم طائف به نام مختار ثقفي به نمايندگي از طرف مهدي آل     
در كوفه تشكيل حاكميت   ) فيه محمد ابن علي ابن ابيطالب، معروف به ابن حن       (محمد 
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داده عبيداهللا زياد و شمر ذوالجوشن و عمر سعد و ديگر شركت كنندگان در فاجعة       

ولي سه سال بعد     .  دست يافت- به جز بصره  -كربال را كشتار كرده بر سراسر عراق     
توسط مصعب برادر عبداهللا زبير كه در بصره مستقر بود طي جنگ بسيار خونيني ازميان    

 . شدبرداشته 

عبدالملك مروان پس ازآنكه سراسر شام و مصر را به اطاعت خويش كشاند          
 هجري به عراق لشكر كشيد، مصعب زبير را كه دوست دوران كودكي و       72درسال  

همدرس دوران نوجواني و همدمِ دوران جوانيش بود در جنگ خونيني شكست داده        
ن يوسف ثقفي را كه   كشت و عراق و ايران را ضميمة قلمرو خويش كرده حجاج اب

عبداهللا زبير نيز در   . اهل طائف بود براي از ميان برداشتن عبداهللا زبير به مكه گسيل كرد   
 هجري در كنار كعبه به كشتن رفت، و حجاز و يمن ضميمة قلمرو         73نيمه هاي سال  

 .عبدالملك مروان شد 

ه، يمن، اَزد، مضر و بني تميم، ربيع  (دسته بندي هاي سنتي اتحاديه هاي قبايل عرب   
پس از درگذشت يزيد و درنتيجة آشفتگيهاي پيامد مرگ او به دوران       )  عبدالقيس 

رقابتها و خصومتها و درگيريهاي ديرينه برگشتند كه روزگاري در عربستان در ميانشان   
آنها   .  جريان داشت و همراه با خودشان در ذهنهايشان نگاه داشته به ايران آورده بودند    

 سال   11ي وارد دوراني از رقابتها و جنگهاي داخلي شدند كه مدت    هجر 63از سال 
و داستان   (به طول انجاميد، و عرصة آن از حد مرو و نيشابور و هرات تا بصره بود           

اين وضع كه نتيجة طبيعي توقف جهانگشائي ها و فرارسيدن زمانِ تصفيه       ). درازي دارد
 تقسيم مناطق نفوذ بود، تا وقتي  حسابهاي ناشي از فتوحات، و رقابت و درگيري برسر  

در اين جنگهاي . كه ايران و عراق به دست عبدالملك مروان افتاد ادامه داشت 
درازمدت كه در مناطق مختلف خراسان از همه جا شديدتر جريان داشت و جماعات         
بزرگي از جهادگران عرب را به كام مرگ فرستاد، زيانهاي بزرگ و جبران ناپذيري به         

تحت سلطه كه زمينهايشان عرصة جنگهاي داخلي آنها بود و بقاياي    ايرانيان 
دارائيهايشان با انواع زور و فشار براي هزينة جنگهاي داخلي عربها از دستشان بيرون            
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در اين سالها . آورده ميشد، وارد آمد و تباهي هائي بيش از گذشته به ايران رسيد 

ري با ديگر عربهائي بودند كه    جماعات خوارج نيز در ايران پيوسته مشغول درگي     
اين درگيري ها نيز به نوبة خود در  . خالفت عبداهللا زبير را به رسميت شناخته بودند   

تباهي آفريني در مناطق مختلف خوزستان و پارس و كرمان و و سيستان نقش خويش را           
ايراني در اثر  . داستان جنگهاي خوارج با عربها نيز داستان درازي است       . ايفا كرد

خريبها و تاراجها وكشتارها و اسارتها و وحشتهائي كه جهادگران عرب در خالل    ت
چهار دهه براو مستولي كرده بودند به يك قوم مفلوك و بيچاره و درمانده تبديل شده          

با بازخواني گزارشهاي وحشت آفرينيهاي عربها در خالل نيم قرن گذشته ميتوان        . بود
 .  بيشتر در خالل اين دهه ها نابود شده بود دريافت كه نيمي از جمعيت ايران يا 

 احياي سلطنت اموي و ازسرگيري فتوحات

عبدالملك مروان پس از آنكه عراق را گرفت برادرش بِشر ابن مروان را به 
بشر با لشكرهائي كه به خوزستان و پارس و   . حاكميت عراق و ايران منصوب كرد

 كه از ايرانيان مفلوك گرفت قبايل     كرمان و آذربايجان گسيل كرد، عالوه بر غنايمي      
متخاصم در اين مناطق را نيز به آرامش كشانده تالشهاي پيگيري درجهت سركوب    

 درگذشت، و حاكميت  75او در سال  . شورشهاي خوارج در ايران و عراق انجام داد  
 .را عبدالملك به حجاج ابن يوسف ثقفي داد  ) يعني عراق و ايران (كوفه و بصره  

نخست حاكميتش را به فرونشاندن شورشهاي خوارج عراق و  حجاج دوسال  
 هجري كه عبدالملك  78خوزستان و پارس و كرمان و سيستان گذراند، و در سال      

مروان اختيار مطلقِ تصميم گيري در امر ايران و عراق را به او تفويض كرد، تصميم به 
عموي عبيداهللا    ( ابي بكره   عبيداهللا ابن  او در اين سال  . ادامة فتوحات در شرق ايران گرفت  

حاكميت را به ) رئيس قبايل اَزد  ( و مهلب ابي صفره   ،سيستانحاكميت را به ) زياد
عبيداهللا به دستور حجاج به  . دادفرامرزي  و به آنها مأموريت جنگهاي   فرستاد،خراسان 

و   به دام افكند  قندهار دره هاي كوهستاني  ولي اورا كابلشاه درلشكر كشيد؛كابلستان 
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 تعهد بدهد كه    كه اگر مايل به صلح است بايد به او پيام فرستاد در محاصره گرفت و   

 -سه پسرش ) يعني عبيداهللا ( او  و،پانصدهزار درهم خسارت جنگي بپردازددولتِ عربي 
 و سوگندنامه ئي   به كابلشاه بسپارد، را به عنوان گروگان -نهار و حجاج و ابي بكره  
   از  هيچگاه   و تجاوز نكند   سيستان است به مرزهاي كابلستان  بنويسد كه تا وقتي كه والي  

 به جنگ ادامه داد تا بخش اعظم    زير بار نرفته   عبيداهللا   ليكن .  نكند ة باج مطالبكابلستان 
 و چندتني كه زنده مانده بودند راه فرار درپيش گرفتند،     او خود  رفتند؛ افرادش به كشتن

 10.ي ازپا درآمدند و همه شان از بين رفتند      گرسنگ تشنگي و در معابر كوهستاني از ولي 

حجاج براي تالفي اين خسارت بزرگ، يك سپاه چهل هزار نفري از شيعيان   
كوفه و مردم بصره تشكيل داد و فرماندهي آن را به عبدالرحمان پسر محمد ابن اشعث    

ولي عبدالرحمان اشعث پس    . سپرده اورا روانة كابلستان كرد ) كالنتر قبايل يمني (
آنكه درخاك كابلستان پيشرويهائي كرد با كابلشاه مذاكراتي انجام داده به زابلستان     از

عبدالرحمان متقابال   . حجاج از او در خشم شده در نامه ئي اورا سرزنش كرد    . برگشت
ازاو خشم گرفته سپاهش را با خويشتن همدم كرده به عراق برگشت تا حجاج را از   

كه تمامي شيعه هاي عراق به فرماندهي كميل ابن  جنگهاي او با حجاج . ميان بردارد
درآن شركت داشتند، حدود سه سال در عراق    ) از شاگردان امام علي (زياد نخعي  

به طول انجاميد و دهها هزار كشته به بار آورد، و سرانجام او شكست يافته به كابلستان       
ه دراين معامله  كابلشا. گريخت، و كابلشاه اورا گرفته به مأموران حجاج تحويل داد    

يك پاداش نقدي يك ميليون درهمي به اضافة يك تعهدنامة رسمي از حجاج دريافت    
 11. كرد كه نيروهاي عرب درآينده به كابلستان حمله نكنند و از كابلشاه باج نطلبند     

 دردنبال اين جريانها سركوب شديدي توسط حجاج در عراق اعمال شد؛ دهها         
انها شدند، هزاران تن اعدام گرديدند، و صدها خانوار      هزار عرب بازداشت و روانة زند    

از هفت طايفة يمني از قبايل مذحج كه شيعه بودند به درون ايران گريخته در كرانه هاي   
غربي كوير در جائي كه اكنون قم است هفت روستا را براي خودشان گرفته جاگير  

 12.ودشان كسي ساكن نباشد شده همة بوميانِ ايراني را ازآن روستاها تاراندند تا جز خ     
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 اصالحات حجاج ثقفي

در ترتيباتي كه عمرابن خطاب درمدينه به هدف پيگيري فتوحات عربي ابداع      
  جوانان و مردانِ عرب  هركدام از  ، با تأكيد بر اصل واجب بودنِ جهاد بر مسلمانها،كرد

شيها به عنوان يك جنگجوي بالقوه در نظر گرفته شدند كه وظيفه داشتند در لشكرك  
 را موظف  خودخليفه نيز متقابال  . هيچ فردي ازاين وظيفه مستثني نميشد     شركت كنند، و

شده ئي به   ميدانست كه هزينة زندگي اين عربان را برعهده بگيرد و مستمريهاي حساب         
 ايجاد كرد   »ديوانِ عطاء « به نام  او براي اين منظور ادارة خاصي   . هركدام از آنها بپردازد   

 و همچنين توزيع درآمدهاي ناشي از      مستمريهاي جنگجويان عربكه امر توزيع 
.  را برعهده داشت درميان عموم عربان    ) غنايم(و تاراجها  ) خراج و جزيه(مالياتها 

عربان يك زندگي   قدري بود كه براي هركدام از  مستمريهائي كه عمر مقرر داشت به 
و عراق و ايران به گونه ئي  شام و مصر   فتوحات دراوخالفت   در. مرفه را تضمين ميكرد 

   خزانه هاي دولتي و منابع   همه جانبه و پرحماسه استمرار يافت، و در اثر اين فتوحات 
كرده بود تقسيم      كه عمر مقرر  آنگونه مالي اين سرزمينها در اختيار عربان قرار گرفت تا        

دي صاحب  كشيده به زو  مانده و سختي    پاي محروم   تهيدست برهنه   بيابانگردِ  عربهاي. شود
ثروتهاي نجومي و منابع مالي اقوامي شدند كه در خالل مدتي كوتاه با تمام امكانات   

 غرق در   عربهاطولي نكشيد كه  .اقتصادي خويش در تملك اين عربان درآمدند  
 تنها  كه ثروتهاي افسانه ئي و تجمالت ناشي ازآن شده به فسادي بيسابقه گراييدند   

 . دستيابي به رفاه بيشتر و لذت بيشتر بود    هدفشان جمع آوري ثروت بيشتر و    

آزادگي، امنيت، آرامش، عزت نفس، هويت       عربها در دوران فتوحاتشان   
را از ايرانيان گرفتند و بخش اعظم ملت ايران را به    ) دين و رسوم سنتي  (فرهنگي 
 در اين دوران از همة امكانات مادي الزم        جهادگرعربِ .  كردند  مبدل خودشان بردگان 
 را با    ي كه به او وعده داده شده بود   بهشت  آن ك زندگي پرتَعيش برخوردار بود و    براي ي

همة نعمتهايش در همين جهان براي خويش ساخته بود؛ و دربرابرش ايراني از همة            
 از آن اندك شمار تنها  . امكاناتي كه در اصل به خودش تعلق داشت محروم مانده بود 
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 دست يابند كه يا غالم عربها شده   زيستي  امكانات ايرانيان ميتوانستند به حد اقلي از 

  وموالي  در خدمت اربابان عرب قرار داشتند   به خاطر ادامة حياتشان ناچار  بودند و يا 
 . عرب بودند 

به ايرانياني گفته ميشد كه طبق سنتِ قبيله ئيِ عربها كه ريشه در دورانِ  موالي 
تِ عرب كشانده شده وابستة      دوري داشت، ضمن قراردادهاي اجباري به زير قيموم    

معموال هر شخصيت ايراني كه طبق قراردادِ تحميليِ عربها به واليت    . عرب شده بودند  
عرب درمي آمد داغ مهرِ مخصوصي با مهرِ رويين يا مسين بر پشتِ مچِ دستش ميزدند   
كه معموال وابستگيش به رئيس آن طايفه يا خاندان عرب كه اورا به خود وابسته كرده           

اين شناسنامة او بود و او به اين طريق موالي آن خاندان عرب ميشد، و        . بود نشان ميداد
درعين حالي كه مجبور بود در اطاعت آن خاندان باشد آن خاندان و طايفه از او      
حمايت كرده حقِ ادامة حياتش را تأمين ميكردند، زيرا كه او در حكمِ بردة آزادكردة         

 عرفِ قبيله ئيِ عربها كه از عربستان با خودشان آورده       برطبق13ِ. خودشان ميدانستند 
» مولَي «اين » ساداتِ«بودند، تعدي به چنين فردي در حكم تعدي به قبيلة حامي بود كه     

 . بودند، و همة افراد قبيله خودشان را مدافع او ميدانستند   

  را داشتنداَنگَل حالت يك قوم شان در ايران در دوران فتوحاتجهادگرانِ عرب
 ايرانيان تغذيه ميكردند بدون اينكه چيزي را در مقابل به     ايرانيانكه از درآمدهاي  

 ايراني انگاري . شده داشته باشند   بدهند و يا هيچ گونه وابستگي نسبت به زمينهاي فتح    
 بتوانند با خيال       اينها را تحويل اين عربان بدهند تا     شدرآمد   وظيفه داشت كار كند و  
 و به زندگي پرتجمل و   اوها و ممتلكات يي  و تاراج داراايراني آسوده به جنگ كردن با 

 .  تا دين پابرجا بماند  افسانه ئي ادامه بدهند 

 به درون عراق و      خزش عرب كه حجاج به حاكميت ايران و عراق رسيد     زماني
 سالة جنگهاي  11، دسته بندي هاي قبايل عرب دوران     به نهايت خويش رسيده بود   ايران

ازسر گذرانده با تقسيم نسبتا رضايتبخش مناطق نفوذ در خراسان و ديگر             داخلي شان را 
اوضاع تاريخي اقتضا داشت كه ياد بگيرند كه در         ونقاط ايران به آشتي رسيده بودند،     
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مردم محل را  هرجا ساكنند خودشان را متعلق به آن محل بدانند و با مردم درآميزند و 

وقت آن  ان استقرار عرب در ايران بود   كه زماكنون . امور خويش شركت دهند در
 .ملت بدهد بردگي سابق جايش را به نوعي از روابط دولت  رسيده بود كه روابط اربابي 

انديشه هائي كه حجاج براي ادارة   آمادگي نداشتند  امر براي اين عربهاهرچند كه هنوز 
انديشه ها كشور پهناورش در سر داشت و شيوه هاي خشني كه او براي عملي كردن اين     

 . كرد راه را براي رسيدن به چنين مرحله ئي هموار   به كار برد،

حجاج به قصد آنكه درآمدهاي مالياتي دولت را افزايش دهد روستائياني كه           
را رها كرده  ه شان  شد حساب تاراجگران عرب زمينهاي منهدم      ازدست ستمهاي بيحد و   

ر راند تا به آباديهايشان     بصره روي آورده بودند ازاين دوشه      به شهرهاي كوفه و 
 14. مجبور شوند به كشاورزي روي آورند و به دولت خراج بپردازند        د ونبرگرد

دوران حجاج ثقفي دوران ثبات نسبي در ايران و عراق بود، و تاراجهاي سابق          
 . جايش را به مالياتهاي منظم داد كه البته به شيوه هاي خشني از مردم گرفته ميشد  

 در افزودن به موجودات    عبدالملك مروان در اين زمانولتاقتضاي سياست كلي د  
 را برآورده سازد، و از طرف ديگر        وفادارانش   خزانه بود تا بتواند از طرفي خواستهاي   

حجاج براي اينكه مأمورين دولتي    . مرزي را تأمين كند   فراهزينه هاي لشكركشيهاي  
ا را از او پنهان ندارند تا       ميل نكنند و مقادير واقعي مالياته       عرب درمالياتها حيف و  

بخشهائي ازآن را براي خودشان نهان كنند، نظام شديدي را اعمال كرد و چنان ارعابي        
درميان كارگزارانش به وجود آورد كه آنها جرأت نميكردند به روال گذشته چيزي از             

. فرستند مالياتها را براي خودشان پنهان بدارند، و مجبور بودند كه همه را به بيت المال ب 
 با نظارت مستقيمي كه بركارگزارانش داشت چنان عمل ميكرد كه سررشتة همة    او

امور دردست خودش بود، و كيفرهاي سختي كه به خطاكاران ميداد كارگزاران را در          
بيم دائم از او نگاه ميداشت و همواره احتياط ميكردند كه خطائي از آنها سر نزند و              

 15. مورد خشم حجاج واقع نشوند 

.   امپراطوري عرب فراهم بود تشكيل    همة مستلزمات  در اواخر دهة هفتم هجري  
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د   ن در كوچگاههايشان به نوعي استقرار رسيد      درنتيجة اصالحات حجاج   جماعات عرب 

شان خودشان را كم و بيش از مردم  و نسل دومي از اين عربان در كوچگاههاي پدري
 و نوعي ايدة آبادگري شدندئل آن منطقه دانستند و حق آب و خاك براي خودشان قا 

و عمران در اذهان نسل دوم عربان خزنده پيدا شد كه ميتوانست به زودي شكل درست          
براي بيرون راندن اشغالگرانِ عرب، تا      ايرانيان تالشهاي  .و سازنده به خود بگيرد   

ي اگر حركتي در اين راه درجائ   گراييده بود، و  انفعال   خستگي و نااميدي و  بهاين زمان 
به چشم ميخورد يك حركت كوچك و محدود و اندكماية محلي بود كه به راحتي      

 .ميشد سركوبش كرد 

 يك سازمان ارتشي منظم تشكيل داد كه در نوع خود      حجاج در ايران و عراق 
براي دولت عربي بيسابقه بود؛ يعني براي نخستين بار ارتش منظم دولتي تشكيل داد كه          

د و حق تملك زمين و پرداختن به امور كشاورزي نداشتند  افرادش در پادگانها ميزيستن
 تا پيش ازآن آنچه ارتش دولت اسالمي را تشكيل ميداد         .ميگرفتند و از دولت مستمري  

جنگندگان قبايل عرب بودند كه فرماندهان قبيله ئيِ خودشان را داشتند و به رسمِ    
 و همراه فرمانده خودشان  غارتگري هاي ديرينه به فرمان خليفه يا والي گرد مي آمدند  

آنچه از مال و دختر و پسر به غنيمت ميگرفتند   . براي جهاد يا جنگ به راه مي افتادند 
ولي . چهارپنجمش به خودشان تعلق ميگرفت و يك پنجمش را براي خليفه ميفرستادند     

اين وضع در زمان حجاج تغيير كرد، افسران و سربازان در پادگانها استقرار داده شدند         
 16. برايشان مستمري تعيين شد، و مستمري هاي سابق قبايل عرب به كلي منقطع گرديد   و

چونكه در زمان حجاج روابط دستگاه سلطه با اقوام زيرسلطه شكل دولت و           
 به كار  اتيملت به خود گرفته بود ضرورت داشت كه همانگونه كه موالي در ادارات مالي 

 در ارتش تيپهاي ويژة موالي تشكيل داده  .گرفته ميشدند در ارتش نيز استخدام شوند    
 برخي از اين فرماندهان در خراسان. شد كه فرماندهانش از برجستگان موالي بودند  

  عربِ   كه قدرتي به مراتب بيش از بسياري از فرماندهانِ    يافتند به زودي چنان اهميتي  
 17. كرده در جابجا كردنِ كارگزارانِ عرب داراي نقش شدند  منطقه كسب 
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 دامنة مرزهاي امپراطوري در شرق اقتضا ميكرد كه پايتختي مناسبتر از   وسعت 

حجاج به يك مركز . كوفه و بصره براي بخش شرقي امپراطوري در نظر گرفته شود 
شهر باستاني   روستائي دركنار   او. سوق الجيشي براي پايتخت خويش احتياج داشت

ه وكوفه و مدائن قرار      را كه در حد فاصل ميان اهواز و بصر   درجنوب عراق  كسكر 
داشت براي پايتخت درنظر گرفت و دستگاههاي اداري و بروكراسي و بخشهائي از   

بصره و كوفه را به آنجا انتقال         ) افزارمندان و صنعتگران و پيشه وران      ( جمعيت كاري  
 18.را برآن نهاد  ) حد وسط( داده نام واسط  

مي بايست برطرف اكنون در نظام امپراطوري عربي دونقيصه وجود داشت كه   
 ايران كه در دست ايرانيان بود،  ادارات مالياتي حسابداري   در نخست آنكه   . ميشد

عربي  امپراطوري كشورهاي   درعالوه برآن    . بود رسمي   نگارش تنها  نگارش پهلوي  
سكه هاي درهم و دينار به شكل عهد ساساني و رومي رواج داشت و ضرابخانه هاي     

 سكه هائي كه در بيزانت     ند؛  و نشر ميداد ند ان روال ميزد  حكومتي همان سكه ها را به هم   
زده ميشد نيز به طور معمول در امپراطوري عرب رواج داشت، و اين امر به نوبة خود        

 هجري  78درسال حجاج  19.را بازتاب ميداد نوعي وابستگي مالي دولت عربي به بيزانت 
ان عربي را به جاي آن   زب  كنار نهاد و  مالي ادارات حسابداري  را درنگارش پهلوي  
حسابداري عراق و ايران     بالذري مينويسد كه زبان ادارات مالياتي و   .  رسميت بخشيد  

كه زرتشتي بود    چون حجاج به حاكميت عراق رسيد زادانفرخ پسر پيري را         ؛پارسي بود 
 يك ايرانيِ دوزبانه اهل سيستان به نام        و  كرد، ة بصرهمالي ادارة منشي و مسلمان نشده بود  

 صالح پسر مردي از ؛ اين را معاون او قرار داد- موالي بني تميم-الح ابن عبدالرحمانص
 شورش درزادانفرخ . هم به عربي  هم به پارسي مينوشت و  كهبود اسيرشدگان سيستان 
 و  به دست شورشيان كشته شد،- تصادفًا - در جنگهاي خياباني عبدالرحمان اشعث

  در امور حسابداري كهگفت صالح حجاج به . گرفتش را جاي ابن عبدالرحمانصالح
مردانشاه پسر زادانفرخ كوشيد كه مانع  . زبان عربي را به جاي زبان پارسي رواج دهد   

آورد كه از وارد كردن زبان عربي در دفاتر و ادارات          اين كار شود و به صالح فشار  
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 نشدني  خودداري نمايد و به حجاج بفهماند كه انجام چنين كاري به صالح نيست و        

شد   مردانشاه حتي حاضر . درصدد شد كه فرمان حجاج را اجرا كند    ولي صالح . است
 و بپردازد، اوكه دربرابر خودداري صالح از تغيير زبان ديوان ماليات صدهزار درهم به   

: مردانشاه از اين سرسختي صالح به خشم شده وي را نفرين كرده گفت         .  نپذيرفت صالح 
  20. »كه ريشة زبان پارسي را بركندي بركَناد  خدا ريشه ات را از جهان«

 شد،    ايجادعبارات روي سكه ها تغيير          درنقوش و نيز دادن پول واحد    براي رواج
 با  ليو همانگونه كه در زمان ساسانيان معمول بود سكه هاي درهم نقره زده شد و             

و ه شد  اصالحاتي وارد كرد عربي نيز  در وزن سكه هاي   . عبارات عربي نقش گرديد   
 سكه هاي متحد 21.زن زده شد تا مانع از تقلب شدن در پول رايج گردد    الو 

امپراتوري  بخش شرقي  دولت درخود را رئيس عمال حجاج مرد سياست بود و 
 و به مردمي كه در سرزمينهاي زير سلطه اش ميزيستند به ديدة ملت ، ميدانستاموي

داري و لشكري دركنار عربان    را دركارهاي ا او برآن بود كه موالي  . خويش مينگريست 
قرار دهد، و چنين هم كرد و درمواردي موالي را به عنوان سرباز به همراه عربان    

طبري .  و درموارد ديگري از مستشاران قابل اعتماد ازموالي استفاده ميكرد 22ميفرستاد،  
 مهلب ابي صفره را به فرمانداري خراسان منصوب      80مينويسد كه وقتي حجاج درسال   

 و اين درحالي 23؛فرخ را معاون او قرار داده همراه او رهسپار خراسان كرد   زادانكرد،
 او در جاي ديگر مينويسد كه حجاج به مناسبتي     .بود كه زادانفرخ مسلمان نشده بود   

 اين  24. »من دوست ندارم تجمع عربان در مناطق خراجگزار افزايش يابد        «گفته بود كه  
 ميخواست بخش اعظم درآمدهاي مالياتي     گفته گرچه ازآن لحاظ بود كه حجاج 

به طور مستقيم به خزانة دولت سرازير باشد، ولي نتيجه اش خواه و ناخواه آن ميشد كه   
حجاج به فكر افتد كه در ايران براي بسياري از خدمات مالياتي از كارگزاران بومي         

، ميكردا هموار استفاده كند، و همين امر راه ورود ايرانيان درآينده به خدمات دولتي ر   
و سبب ميشد كه ايرانيان براي دستيابي به مناصب دولتي تشويق شوند، و از نااميدي    
كاملي كه قبال ايشان را فراگرفته بود بيرون آيند و روزنة اميدي به اينكه درآينده ئي              
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 اين امر  25.  تابيدن بگيرد يشاننزديك بتوانند در سرنوشت خودشان سهيم باشند در دلها     

كه بسياري از موالي به هدف يافتنِ فرصتهاي شغلي مناسب در دستگاههاي       سبب شد 
درنتيجه درزمان حجاج يك نسل     . دولتي فرزندانشان را به سوادآموزيِ عربي وادارند      

دوزبانه از ايرانيانِ تحصيلكرده به وجود آمد كه بسياري شان دين كهن را حفظ كردند      
 همين    .اي اداري به خدمت گرفته شدندبودن دركاره) زرتشتي (و درعين مزدايسن 

 دوزبانه بودند كه به زودي و تا قبل از پايان قرن نخست هجري دست به كار  مواليِ
ترجمة متون پارسي به زبان عربي شدند و آنها را در اختيار اربابان عرب قرار دادند تا        

 درباري   راهگشاي عربان به سوي آشنايي با ارزشهاي تمدني و پروتوكولهاي سياسي و         
 درميان اين ايرانيانِ دوزبانه يك كارمند مالياتي اهل دارابگرد پارس به نام دادويه         .گردد

قابل ذكر است كه پسرش روزبه موسوم به ابن مقفع در تاريخ اسالمي از اهميت واالئي   
دادويه كارمند   . برخوردار است و در تاريخ ايران نيز يكي از افتخارات به شمار ميرود       

نيز تا پايان عهد اموي    )  ابن مقفع   (پسرش روزبه   . بود و هيچگاه مسلمان نشد    حجاج 
زرتشتي ماند؛ و و در اوائل خالفت عباسي مجبور شد مسلمان شود، و يك سالي  

 جز ابن  26). كه داستاني دارد (مسلمان بود تا توسط يكي از عربگراهاي بصره ترور شد   
نيانِ اسير در بصره سربرآوردند، كه از      مقفع شخصيتهاي برجستة ديگري نيز درميان ايرا    

اين دو كه فرزندان دوتا از    . همه معروفتر واصل ابن عطاء و عمرو ابن عبيد بودند      
كارمندان دستگاه حجاج بودند، دراوائل قرن دوم هجري مكتب آزادانديش معتزله را        

 . بنياد نهادند 

 ادامة فتوحات در خراسان

  او . مرو شد خراسان وارد   فرماندار وان  هجري مهلب ابي صفره به عن   79درسال  
 لشكركشي  سغدچند ماهي پس از ورودش به خراسان در دوجبهه به شرق خراسان و     

 شرق خراسان  راهي سربازان عرب و خراساني     از   متشكلاو خود در رأس سپاهي . كرد
 دوسال تالش مهلب براي  27. كردسغد شد و پسرش حبيب را با سپاه ديگري روانة 
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 موفقيتي به دست   تالش تصرف بخارا پسرش نيز در  . نتيجه ماند   بي» كش «تصرف شهر 

 28. انجاميدنياورد، و هردو لشكركشي به تجديد پيمانهاي سابق     

 بر بستر مرگ افتاد و وصيت كرد كه 82مهلب در راه بازگشت به مرو، در سال 
 29.  فرماندهي نيروهاي خراسان را به دست گيرد  او فرزندش يزيد ابن مهلب پس از  

آغاز حاكميت يزيد مهلب برخراسان مصادف بود با شورش عبدالرحمان اشعث      
و مشغوليت حجاج به او؛ و در سه سالي كه آن شورش جريان داشت يزيد مهلب 

 كه كار عبدالرحمان 84درسال . هيچگونه لشكركشي درخراسان و سغد انجام نداد  
كم بادغيس را كه    اشعث يكسره شد يزيد مهلب به بادغيس حمله كرد و دژ مستح  

دردست مردي به نام نيزگ ترخان بود گرفت و نيزگ و خانواده اش را از منطقه راند،      
حجاج پس از فراغت از شورش     ولي 30.و گزارش اين فتح را براي حجاج نوشت  

 به اتهام اختالسهائي كه در   عبدالرحمان اشعث تصميم گرفت كه يزيد مهلب را  
لب ابي صفره و فرزندانش درچند سال گذشته در        مه .بركنار كندخراسان كرده بود  

. خراسان اموال بسياري را از ايرانيان مصادره كرده براي خودشان نهان داشته بودند        
 او  . دولت برگردانَد ةحجاج برآن بود كه اموال را ازچنگال آنها بيرون كشيده به خزان        

، و در نظر گرفتخراسان براي فرمانداري   كه فرماندار ري بودقتيبه ابن مسلم باهلي را 
ئي كه به خليفه عبدالملك نوشت هرچهار پسر مهلب را متهم به خيانت كرده  طي نامه

.   از عبدالملك خواست كه فرمان عزل يزيد مهلب و نصب قتيبه ابن مسلم را بفرستد         
در وفاداريِ   كه ما خش نوشت  پاس  عبدالملك با تصميم حجاج موافقت نكرد و در    

حجاج بر تصميمش استوار بود؛ و براي آنكه عبدالملك       . داريم شك نفرزندان مهلب 
داستاني   را براي بركنار كردن افراد خاندان مهلب از مناصب مهم لشكري متقاعد سازد    

 خبر داده كه يكنفر به نام يزيد دست   او غيبگويان شام به   جعل كرد دائر برآنكه يكي از 
ر خواهد افكند، و او بيم دارد كه    به اقداماتي خواهد زد كه موقعيت حجاج را به خط    

آفريني     نيز مثل عبدالرحمان اشعث مشكلاواين يزيد همين يزيد مهلب باشد و مبادا 
 با اصرار از عبدالملك خواست كه فرمان عزل يزيد مهلب را  به اين وسيله حجاج  .كند
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هلب عبدالملك با بركنار كردن يزيد م.  منصوب كندش  را به جايباهلي و قتيبه  صادر،

 او را به جاي   برادر يزيد يك بخش از خواستة حجاج را اجابت كرد ولي مفضل        
 31). هجري85 (گماشت

 حجاج  .ت و پسرش وليد به جايش نشست  درگذش  86درسال   عبدالملك مروان  
قتيبه    . خراسان فرستاد حاكميت  را به باهلي  مفضل را بركنار كرده قتيبه   بي درنگ

. ) هجري86اواخر سال (حجاج به سغد لشكر كشيد طبق فرمان   شدهمينكه وارد مرو 
ة ترك بودند    در اين زمان زير ضرباتِ مداومِ جماعاتِ خزند    سغدمردم شرق خراسان و  

آمادگي  و  ،ايرانِ شرقي سرازير شده بودند به سوي كه دريك سيلِ نوينِ مهاجرت
در .  داشتند تركان مهاجم رامقابله باكامل براي همكاري با نيروهاي عرب به خاطر  

غانيان و كفتان داوطلبانه    چ شهرياران. طالقان دهكانان با نيروهايشان به قتيبه پيوستند   
.   قتيبه را به شهرهاي خويش دعوت كردند پذيرفتهپيوستگي به قلمرو عرب را  

 تخارستان نيز به پيشواز قتيبه شتافت و ضمن پيماني            حاكم شهري در گشتاسپان 
بادغيس نيز ضمن چنين پيماني با قتيبه      . ت عربي درآورد متصرفاتش را به تبعيت دول  

شهريار .  حمله نكند بادغيس   به و قتيبه تعهد سپرد كه هيچگاه  دوارد صلح پايدار ش 
 برادرش صالح را با   قتيبه بعد از اين پيروزيها 32.جوزجان نيز وارد پيمان صلح قتيبه شد

رسيدن بود و عربان عادت    و چونكه زمستان در آستانة فرا نشاند، در ترمذ گروهي
 33. بجنگند، به مرو برگشت   سرما نداشتند كه در مناطق سردسير در فصل    

مركز شهر بيكند را كه    لشكر كشيد وسغدمجددا قتيبه به   درآغاز بهار سال بعد    
 . بود مورد هدف قرار داد  تجارت بين المللي در شرق ايران و يك شهر بسيار ثروتمند  

در اين لشكركشي در محاصرة     قتيبه   .سايه كمك طلبيدحاكم بيكند از تركانِ هم  
 در آمد، و چنان شد كه بيش از دو ماه هيچگونه خبري           نيروهاي متحد ترك و سغدي     

 نابود سغد   در سپاهش از او به حجاج نميرسيد و همگان در عراق يقين يافتند كه وي با      
 خائنانه و به  ر ناميده ميشد  كه تندقتيبه سپاه   يكي از اشراف خراسانيِدراين ميان . شده اند

دروغ به قتيبه گفت كه حجاج ثقفي بركنار شده است و بهتر است كه او و سپاه به مرو               
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كسي از لشكريان از اين خبر  براي اينكه  ولي قتيبه به اين خبر توجهي نكرد، و.برگردند

قتيبه كه   . داطالع نيابد، به يكي از غالمان مورد اعتمادش دستور داد كه تندر را ترور كن      
خبر داشت كه اموال و ثروتهاي عظيمي در بيكند خفته است مصمم بود كه به هربهائي   

 نه باشد آن شهر را بگيرد؛ و همين جديت سبب شد كه او پس ازآن در مدت كوتاهي       
 . بيكند را نيز شكست داد و برشهر دست يافت    مدافعان محاصره بيرون شد بلكه    تنها از

 . ي كه از تاراج بيكند به دست قتيبه افتاد معادل ثروتهاي خراسان بود        نوشته اند كه ثروتهائ  
بخارا حركت كرد و شهرهاي نومشكت و راميشنه را طي    در بهار سال بعد قتيبه به قصد  

 34.وارد پيمان باجگذاري كرد   قراردادهائي 

ولي پس از بازگشت او به خراسان، در بيكند به سبب يك رفتار سنتي و معمولي           
جهادگرانِ عرب و غيرت يك مردِ بيكندي اتفاقي افتاد كه او مجددا به بيكند   يكي از 

اين واقعه كه داستان بيرون كشيدن دختران از  . لشكر كشيده آن شهر را خراب كرد
دامن مادران توسط جهادگرها، و نمونه ئي از رفتارهاي عربها در دوران فتوحاتشان در        

 :چنين ميخوانيم   » تاريخ بخارا «سراسر ايران است، را در  

اندر بيكند مردي بود اورا دودختر بود باجمال؛ ورقا ابن نصر هردو را بيرون     
بيكند شهري بزرگ است و چرا ازهمه مردم شهر  : اين مرد گفت . آورد

مرد بجست وكاردي بزد؛ ورقا را   . دودختر مرا ميگيري؟ ورقا پاسخ نداد   
چون خبر به قتيبه رسيد     . به ناف اندرآمد وليكن كاري نيامد وكشته نشد       

همه را ) مردان قادر به جنگ(بازگشت، هركه در بيكند اهل حرب بود  
بكشت و آنچه باقي مانده بود برده كرد چنانكه اندر بيكند كس نماند و بيكند        

 35.خراب شد

بخارا    *.)89سال   ( قصد تصرف بخارا كرد  قتيبه پس از خراب كردن بيكند   
چون گزارش . توانست قتيبه را شكست داده به عقب براند ايستاد وبه سختي دربرابر او   

 كه بايد در   دستور فرستاد    سرزنش كرده  اين شكست به حجاج رسيد، در نامه ئي قتيبه را        
 مجددا به بخارا     90قتيبه در سال     . سال آينده به هرقيمتي باشد بخارا به تصرف درآيد     
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انجاميد كه   يو به قرارداد صلح بود  آميز   اين بار براي قتيبه موفقيت    لشكركشيِ.حمله برد

 او هزاران خانوار عرب را به بخارا كوچانده        36. بخارا را عمال ضميمة قلمرو عرب ميكرد     
با  ممتلكاتشان را   اموال واو مردم بخارا را مجبور كرد كه    . درآن ناحيه اسكان داد  

 : صاحب تاريخ بخارا در اين باره چنين مينويسد   . عربهاي مهاجر تقسيم كنند 

قتيبه صواب چنان ديد كه اهل بخارا را فرمود يك نيمه از خانه هاي خويش به     
عرب دادند تا عرب با ايشان باشند و از احوال ايشان با خبر باشند تا به      

به اين طريقْ مسلماني آشكارا كرد و احكام شريعت     .  ضرورت مسلمان باشند 
يعني  ( رسمِ گبري  برايشان الزم گردانيد و مسجدها بنا كرد و آثار كفر و    

برداشت، و جِدِّ عظيم ميكرد، و هركه در احكام شريعت تقصيري    ) مزدايسني
و مسجد جامع بنا كرد و مردمان را فرمود تا نماز آدينه   . كردي عقوبت ميكرد

 هرآدينه منادي فرمودي هركه به نماز آدينه حاضر شود دودرم        ….  آوردند 
در نماز قرآن به پارسي خواندندي و عربي     و مردمان بخارا به اولِ اسالم   . بدهم

و چون وقتِ ركوع شدي مردي بودي كه در پسِ ايشان . نتوانستندي آموختن  
و چون سجده خواستندي كردن بانگ كردي   . »بكُنيتان كُنيت   «بانگ زدي 

بود كه ) ويالي اعياني ( بيرونِ شهر، هفتصد كوشك   ….  »نگونبان كنيت «
)   اطاعت ناپذير (، و ايشان گردنكش تر  )اكن بودند س( توانگرانْ آنجا باشيدندي   

بودند و به مسجد جامع بيشتر كس حاضر نشدندي، و درويشان رغبت   
 37. نمودندي به آن دودرم تا بگيرند، اما توانگران رغبت نكردندي     

 - حاكم بادغيس -در اين جنگها حكام محلي شهرهاي خراسان، ازجمله نيزگ  
و اين . مه شان را مي بينيم كه هنوز بردين مزدايسنا هستند  همراه قتيبه بودند، و اتفاقا ه  

قتيبه   . نشانة درآميختگي ايراني و عرب در خراسان به توالي كشورداري حجاج است        
 وارد مذاكرات صلح شد، و   - حاكم سمرقند  -پس ازآنكه بخارا را گرفت با ترخون       

 چه پيامهاي پنهاني   معلوم نيست كه در اينجا . ترخون پذيرفت كه باجي به او بپردازد  
ميان ترخون و نيزگ رد و بدل شد كه نيزگ تصميم گرفت در خراسان شورش به راه  
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من همراه اين مرد هستم ولي از  «: طبري مينويسد كه نيزگ به محرمانش گفت     . اندازد

غدر او بيم دارم؛ زيرا كه عربها مثل سگ هستند؛ وقتي به آنها ميزني عوعو ميكنند، و               
اينها چنانند كه وقتي با  .  آنها ميخوراني پچ پچ كرده به دنبالت مي آيند وقتي چيزي به

آنها بجنگي و سپس چيزي به آنها بدهي راضي ميشوند و آنچه با آنها كرده اي را از ياد   
ترخون چندبار با او وارد جنگ شده و اكنون كه چيزي به او داده دلش خوش   . مي برند

اگر بتوانم از او جدا خواهم شد و .  و فاجر استآدم كش ) يعني قتيبه (او . شده است
رسيدند و قتيبه قصد ماندن درآنجا       )  دركنار آمودريا  ( وقتي به آمل  . »برخواهم گشت

او با . داشت، نيزگ از او اجازه خواست كه به تخارستان برگردد، و قتيبه اجازه داد 
 مراسم نيايش را در   افرادش شتابان به تخارستان برگشت، و پس ازآنكه به باميان رفته         

استقرار    » بغالن«نوبهار به جاي آورد، نيروهايش را برداشته در يك نقطة كوهستاني در      
به زودي فرستادة قتيبه     . داد و دست به كار مذاكره با حاكمان محلي براي شورش شد

رسيده دستور بازداشت و حبسِ نيزگ را با خود براي فرمانده عرب نيروهاي تخارستان          
ولي نيزگ اكنون درجاي مستحكمي موضع گرفته بود؛ و چونكه بيم داشت شاه  . آورد

تخارستان ازترس قتيبه وي را بازداشت كند، شاه تخارستان را گرفته دربند كرد، و با                 
مرورود و طالقان و فارياب و جوزجان تماس      ) حكامِ بوميِ   (سپهبد بلخ و دهكانانِ   

داد؛ و با كابلشاه نيز تماس گرفته از او وعدة   گرفته به آنها پيشنهاد اتحاد براي قيام    
پس ازاين تماسها قرار برآن نهاد كه در آغاز بهار درسراسر        . ياوري دريافت كرد 

به قتيبه    )  كنار آمودريا   (چون خبر اين مقدمات در آمل    .  خراسان شورش برپا شود 
انها در  رسيد، به برادرش نوشت كه دفاع مرو را مستحكم كند؛ و به فرماندهان پادگ   

و هرات نوشت كه نيروهايشان را آماده كرده پيش       ) نيشابور ( سرخس و ابيورد و ابرشهر   
  38. از پايان يافتن فصل زمستان به او بپيوندند    

متأسفانه درگزارشهاي عربي عادت برآن نيست كه از تالشهاي استقالل خواهيِ           
ه دست داده شود؛  خبر مفصل ب  ) كه البته جهتگيري ضد اسالمي داشته است     (ايرانيان 

زيرا همة مورخان عربي نگار عادت دارند كه فقط از استمرار فتوحات موفقيت آميز        
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اسالم و عرب سخن به ميان آورند و از وقايع مهمي همچون اين شورش سراسري فقط          

  گزارشها به همين بسنده كرده اند     . ضمن ادامة فتوحات و سركوبها سخن به ميان آورند      
 را يكي يكي مورد حمله قرار داد  شهرهاي شورشي خراسان هجري 91كه قتيبه در سال  

حاكم مرورود به درون  . او ابتدا به مرورود حمله برد  .  و همه را به تسليم مجدد كشاند 
ايران گريخت، و قتيبه دوپسر اورا گرفته كشت و الشه هاشان را بردار كرد؛ سپس به      

 و الشه هاشان را به كشتكرده  سيركلية مردان قادر به جنگ را اطالقان يورش برد و
؛ و چون به  در دوسوي جادة كاروانرو بردار زد   )  كيلومتر24(طول چهار فرسنگ   

فارياب رسيد حاكم فارياب به اطاعت درآمد؛ حاكم جوزجان به كوهستان گريخت و   
جوزجان به دست قتيبه افتاد؛ سپهبد بلخ نيز تسليم او شد و او يكروز در شهر مانده سپس        

 بعد ازاينها قتيبه براي نابودسازي نيزگ به بغالن رفت و چون تالشهاي       .رون رفت بي
چندين روزه اش براي بيرون كشاندن نيزگ از موضعي كه در كوهستان گرفته بود به          

نيزگ بعد از او به درة فرغانه رفت و اموال و افراد    . نتيجه نرسيد رهسپار سمنگان شد    
قتيبه در درة فرغانه دوماه اورا در محاصره گرفت، و    . اد خاندانش را به نزد كابلشاه فرست 

آذوقة نيزگ رو به كاهش رفت و اتفاقا برخي از مردانش مبتال به بيماري آبله شدند؛          
سرانجام قتيبه يكي از افسران      . ولي تالشهاي قتيبه براي شكست دادن او به نتيجه نرسيد     

را به هروسيله ئي شده باشد راضي به مسلمان شدة ايراني را مجبور كرد كه برود و نيزگ 
آن افسر  . تسليم كند، و تهديدش كرد كه اگر بدون نيزگ برگردد سرش را خواهد زد  

. به نزد نيزگ رفت و با چرب زباني اورا راضي كرد كه خودش را به قتيبه تسليم كند       
ند كرد؛  نيزگ با اين ترتيب فريب خورد و به نزد قتيبه رفت و قتيبه اورا بازداشت و درب     

و براي آنكه اورا بكشد گفت كه دستور قتل اورا حجاج فرستاده است و او مجبور    
به هرحال، نيزگ پس از آنهمه دالوريها به همراه هفتصد يا هزار و        . است كه اجرا كند

مردم «طبري در دنبال اين خبرها مينويسد كه  . دويست تن از مردانش اعدام شدند 
 39.»كرد) غدر (دپيماني   ميگفتند كه قتيبه با نيزگ ب    

قتيبه پس ازآن قصد سيستان و گرفتن زابل را كرد؛ ولي گزارشها همين قدر            
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ميگويند كه او وقتي وارد سيستان شد، كابلشاه با او وارد مذاكره شد و قتيبه با كابلشاه   

 تا - شامل غَزني - اين خبر نشان ميدهد كه زابلستان 40.صلح كرده به خراسان برگشت
شايد در   . حيطة سلطة عرب بيرون و جزو قلمرو كابلشاه به شمار ميرفته است        آن زمان از  

 با كابلشاه بست اين مناطق    84قرارداد صلح و حمايتي كه عبدالرحمان اشعث درسال     
توسط عبدالرحمان اشعث به كابلشاه تحويل شده بوده و حجاج نيز در پيمان صلحي كه  

ان اشعث بست پذيرفته كه زابلستان مورد   با كابلشاه به خاطر تحويل گرفتن عبدالرحم   
 . حملة عرب قرار نگيرد 

 تسخير خوارزم

 حاكم خَورزاد، -درخوارزم ميان خوارزمشاه و برادر كهترش به بعد 91ازسال  
 شايد .د و خَورزاد درصدد ازميان برداشتن برادرش بود      اختالف افتاده بو  -خامگرد 

  ا وارد پيمان دوستي بشوند يا نشوند؛ زيرا      علت اين اختالف برسر آن بوده كه آيا با عربه     
 به عنوان ابراز دوستي و صميميت نسبت    با قتيبه روابط صميمانه برقرار كرده    خوارزمشاه 

   خوارزمشاه ازاين امر غافل    41.  فرستاد  او كليد طاليي شهر را براي   به اين سردار عرب 
قتيبه با   . نميمانند فادار   به هيچ عهد و پيماني و   عربها ذاتا اهل غدر و فريبند و   بود كه 

استفاده از غفلت خوارزمشاه كه وي را دوست خود ميدانست قصد تصرف خوارزم      
دارد از راه   از مرو خارج شد و شايع كرد كه قصد 93 در اواخر زمستان سال او. كرد

 تا  كرد  خوارزمشاه را نيز مخفيانه از اين تصميم مطلع       و خوارزم به سمرقند حمله كند؛   
 طبيعي بود كه خوارزمشاه هيچ ممانعتي براي عبور         .ه را در غفلت نگاه دارد     خوارزمشا

 در روزهائي كه مردم خوارزم   .لشكر هم پيمانش از زمينهاي خوارزم نداشته باشد    
 به   قتيبه با يك سپاه عظيم  بودند،در بيرون شهرها  يسرگرم برگزاري جشنهاي نوروز 

ارزمشاه خواستند كه براي مقابله با    سران خوارزم از خو  . وارد شد سرزمين خوارزم   
عربان آماده شود، ولي خوارزمشاه كه قبال با قتيبه وارد پيمان صلح و دوستي شده بود،     

، همچنان به   برود ميخواهد از اين راه به سغد         دروغ نگفته و    اوبا اطمينان به اينكه قتيبه به      
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ورده كه كار ازكار   برگزاري مراسم نوروزي ادامه داد، و زماني فهميد كه فريب خ 

سپ دركنار رود خوارزم و نزديكي پايتخت       گذشته بود و سپاه عرب در منطقة هزاراَ     
خوارزمشاه هيچ راهي جز  . اردو زده بود و از خوارزمشاه خواهان تسليم پايتخت بود  

 را از تباهي شهرپيشنهاد صلح و تسليم شدن به شرائط قتيبة غدار را نداشت و براي آنكه 
 تحويل دهد تا او به قتيبه بپردازد و ده هزار جوان را به    ي كه باج هنگفتيرفتپذ برهاند 

، خَورزاد را  دست يافتپس ازآن بر خامگرد  قتيبه  . شركت كننددر حمله به خامگرد 
روز     و چهارهزارتن از افراد سپاه خامگرد را كه تسليم وي شده بودند در يك كشت،

م را قتيبه به خوارزمشاه سپرد؛ ولي مردم        بالذري مينويسد كه خوارز  42.كشتار كرد
خوارزم پس ازاين جريانها بر خوارزمشاه خشم گرفته گفتند ما چنين پادشاه ضعيفي              

 درگزارشها خبري از حملة مجدد قتيبه به 43.نميخواهيم؛ و بر او شوريده اورا كشتند 
درش عبيداهللا   خوارزم به دست داده نشده است؛ ولي بالذري همينجا مينويسد كه قتيبه برا         

 .را به حاكميت خوارزم گماشت؛ و طبري مينويسد كه خوارزمشاه به تركستان گريخت  

 )سمرقند(تسخير سغد 

 آسا سمرقند را نيز بگيرد و    قتيبه پس ازآن تصميم گرفت كه با يك يورش برق  
 با حبالذري مينويسد كه سمرقند به پيمان صل . سراسر سغد و خوارزم را يكدست كند   

 شايسته است اشاره ئي به اين    44.  را نقض نكرده بود   آن را ن عثمان پابند بود و      سعيد اب  
 يبه فرمانده هجري  56معاويه درسال     عثمان راپسر خليفهسعيد . پيمان داشته باشيم 

به سمرقند      سعيد در اين سال    .منصوب كرد  ) فرمانداري خراسان   (نيروهاي عرب خراسان   
حاكمِ سمرقند بانوئي سغدي از خاندانِ    . تمحاصره گرف    درحمله برده آن شهر را 

ازاين زن . حكومتگر سنتي بود كه به عنوان سرپرست پسرِ كمسالش حكومت ميكرد   
 كمك خاتون از تركانِ همسايه . نام برده شده است    » خاتون«درمنابع عربي با لقبِ    

 خواست؛ سعيد ابن عثمان در گشودن سمرقند ناكام ماند و براي صلح با خاتون وارد       
او از خاتون تقاضا كرد كه براي آنكه اطمينان داشته باشد كه پس از    . مذاكره شد
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 تن از جوانانِ خاندانهاي بزرگ شهر را    50رفتنش ازپشت سر مورد تهاجم قرار نگيرد    

ازآنجا كه غداري از فضائل محبوب عربان بود و   . به عنوان گروگان به او بسپارد 
ي آنكه درسر موعد   به جا  سعيد عثمان ميشمردند،   نيرنگ جنگي شكني را   هرگونه پيمان

با    را  گروگانها  و »غدر كرد  «مقررشده گروگانها را به سمرقند بازفرستد، به قول طبري          
ان را ميان  زادگ آن بزرگ  زرينِكمربندهاي    در مدينه جامه ها و .  به مدينه برد خود

ارهاي سخت     پوشاند و به ك  مويينغالمانش تقسيم كرد و برتن اينها جامه هاي    
 برده شده نيز بعد از مدتي وي را در مجلس خودش         اين آزادگانِ . كشاورزي گماشت 

 45. كشتند و خودشان نيز خودكشي كردند

او با عربها پيمان صلح  . پادشاه سمرقند اندكي پيش ازاين مردي به نام ترخون بود     
ر كرده  ولي مردم سغد براو شوريدند و اورا بركنا       .  و باجگذاري منعقد كرده بود   

 46. ترخون نيز با اين پيشامد خودكشي كرد   . برادرش غوزك را به سلطنت نشاندند    
 به منظور مقابله با عربها تماس گرفته به آنها     *غوزك با حاكمِ چاچ و اخشادِ فرغانه  

 ولي 47. نوشت كه اگر وضع براين منوال پيش برود بعد ازما نوبت شما خواهد رسيد      
درخور يادآوري است كه جماعات      .   پاسخي داده نشد   معلوم ميشود كه به پيشنهاد او  

بزرگي از تركانِ ناحية سيحون از چنددهه پيش با استفاده از فروپاشي دفاع مرزهاي              
شرقي ايران به سمرقند رسيده در اطراف سمرقند اسكان يافته بودند و در شهر نيز       

 . جماعاتي ازآنها جاگير بودند  

ه سغد لشكركشيده سمرقند را درمحاصره        بقتيبه پس از فراغت از امر خوارزم     
چون محاصره به طول انجاميد قتيبه غدري انديشيد و با غوزك وارد مذاكره       . گرفت

غوزك پذيرفت كه سي هزار جوان به قتيبه تحويل دهد؛ دوميليون و          .  براي صلح شد
دويست هزار درهم باج به دولت عربي بپردازد؛ اكنون مردان قادر به جنگ ازشهر       

ن شوند و شهر را به قتيبه تسليم كنند تا او وارد شهر شده نماز بگزارد و غذا بخورد            بيرو
قتيبه پس ازآن با چهارهزار تن از گزيدگانِ سپاهش          .  و آنگاه شهر را رها كرده برود 

وارد شهر شد؛ و چون نماز گزارد و برسفرة مهمانيِ غوزك غذا خورد، از غوزك             
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غوزك به اينگونه فريب قتيبه     . ده از شهر بيرون برود  خواست كه كليد شهر را به او سپر 

قتيبه پس ازآن به او پيام فرستاد كه ما       . را خورد و شهر را به او سپرده ازشهر بيرون شد  
هركس به اين امر راضي نيست توشه بربندد و به هرجا   . اين شهر بمانيم    درتا ايم آمده

درميان   ).  هجري93سال   ( داد او سپس دستور تاراج و اسيرگيري    .  مايل باشد برود 
اين  .  از بازماندگان خاندان ساساني است   ميگفتند دختري بود كهياسيرشدگان سمرقند 

بفرستد     هديه وليد ابن عبدالملك  براي خليفه وي را تادختر را قتيبه براي حجاج فرستاد،     
ين يزيد ابن وليد ابن عبدالملك كه از خلفاي نسبتا نيكوسيرت اموي است فرزند ا        (

 دستور داد كه  سپس سمرقند را به يك افسر عرب سپرد و به او  قتيبه . )بانوي ايراني بود
هاي شهر وارد شود بردستش مهر بزند، و      هركدام ازمردان شهر كه از يكي از دروازه  

 هرچند كه در گزارشهاي  48.هركه دردستش اشيائي چون كارد ديده شد را درجا بكشد 
قتيبه خبري داده نشده، ولي يك بيت شعر از يك مرثيه  عربي از تخريب سمرقند توسط  

دربارة ويراني سمرقند را عبداهللا خردادبه در مسالك و ممالك ثبت كرده كه يكي از      
سمرقند كندمند؛ بر    «:  اين بيت شعر چنين است. برادران نيزگ ترخان سروده بوده است  

نيز ).  وز افكنده است؟   تورا چه كسي به اين ر! اي سمرقند قهرمان(» اينت كي افكند؟
ها و   مصادرة اموال بتخانه    از ، ها گزارشها ضمن سخن از مصادرة ممتلكات آتشكده      

 اين گزارشها نشانگر   . غنيمت گرفتن هزاران بت زرين و سيمين خبر داده شده است   
موضوع ديگر كه از اين گزارشها حاصل   . رواج دين بودا در سغد درآن زمان است    

 اين زمان از تركان مهاجم است؛ زيرا كه بخش بزرگي از   ميشود پاكسازي سغد در
 اند؛ و حتما كساني كه  سپاهيان و شماري از افسران همراه قتيبه از ايرانيان خراسان بوده  

د؛ و حتما مشوق قتيبه  مهر بردگي خوردند همين تركان بودنكشتار شدند يا  توسط قتيبه 
ه يكي از همراهان قتيبه دربارة فتح سمرقند         ابياتي ك. اند  دراين راه ايرانيان همراهش بوده  

 : دوتا از ابيات او كه طبري ثبت كرده است چنين است  . سرود اين نظر را تأييد ميكند  

 .نه در زمان ما و نه پيش ازما مردي چون فرزند مسلم ديده نشده است  

؛ و غنايم بيشماري بين ما    او شمشير برتركان گشود و همه را ازدم تيغ گذراند    
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 49.م كردتقسي

 تسخير فرغانه و كاشغر

ايستاد ولي سرانجام    شهر چاچ دربرابرش . لشكر كشيد فرغانه  به95درسال   قتيبه 
كه بخشي از تركستان بود و بيرون  كاشغر   بهقتيبه پس ازآن. شكست يافت و تسليم شد

پيروزيهاي چشمگيري   كاشغر نيز   در. از مرزهاي سنتي ايران واقع ميشد لشكر كشيد  
بر  و برده كرد كاشغر را تركانِ و بود،  كرده سغد كه در كردهمان  با تركان يافت و

 در ميان اين جريانها بود كه خبر درگذشت حجاج به       50.  داغمهر بردگي زد دستهايشان
 . خراسان رسيد 

 سابق شاهنشاهي  مرزهاية در شرقْ هم  عربدامنة قلمرو  هجري  96درسال  
 براي نخستين بار ميان   در اين سال .  همسايه بودچينكشور ايران را دربر ميگرفت و با 

 هدايا رد و  مذاكره درحد سفارت برقرار و    دولت چين ارتباط و جهانگشايان عرب و 
 .  تا بيانگر حضور فعال عرب در همسايگي چين باشد    51، شد بدل 

پس از درگذشت حجاج ثقفي دسته بندي هاي قبايل عرب خراسان مجددا به ياد      
ديها براي ازميان برداشتن قتيبه و از ميدان به در كردن       زاَ. فتادند درگيريهاي گذشته ا 

با استفاده از فرصتي كه پيش آمده      بني تميم و عبدالقيس  .مضريها دست به كار شدند
 وكيع را  به نامِ يك تميمي شده متحد بود با ياري افسران ايراني ارتش خراسان، با هم 

 52.م به نابودسازي قتيبه گرفتند      و تصمي  برگزيدند والي خراسانبه عنوان 

اينك به سبب اصالحاتي كه حجاج ثقفي در ارتش اموي در ايران و عراق انجام  
در ارتش خراسان به حدي بود كه هيچ تصميمي بدون      ) ايراني ها(داده بود نفوذ موالي  

فرمانده موالي ارتش خراسان در اين زمان      . شركت آنها نميتوانست به سرانجام برسد     
 قتيبه كه ميدانست  53.  ميگفتند  *رانيِ مسلمان شده بود كه عربها به او حيان نَبطي يك اي

تحريكات را حيان دامن ميزند كسي را مأمور كرد كه وي را ترور كند؛ ولي حيان        
                                                           

 .مدار قرآن در تاريخ اسالمي است مقاتل پسر حيان يكي از مفسران بزرگ و نا-*
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دراثر ارتباطات گسترده اش ازموضوع اطالع يافت و بيش ازپيش بر نابودسازي قتيبه           

او براي آنكه از اختالف    . هاد او انجام گرفته بود  انتخاب وكيع نيز به پيشن     . مصمم شد
عربها به سود خود بهره برگيرد از سرانِ قبايل مخالف قتيبه تعهد گرفت كه درقبال             

 تا زنده است جمع آوري خراج زمينهاي نواحي        حمايتش ازآنها در نابودسازي قتيبه،      
ول داد كه هرگاه  ؛ و به آنها ق اختصاص يابداوبه ) آمودريا جنوبي  (شرقي رود بلخ 

قبايل عرب با قتيبه وارد جنگ شوند او از قتيبه جدا شده با سربازان ايراني به آنها         
وقتي كساني به قتيبه    .  مخالفان قتيبه همة جوانب احتياط را مراعات كردند .بپيوندد 

مشورت دادند كه عربها پنهاني با وكيع بيعت ميكنند كه با او درجنگ شوند، يكي     
وكيع در  «: وران قتيبه كه از دوستان و هم پياله هاي وكيع بود به قتيبه گفت ديگر از مشا

خانة من مشغول عيش و باده گساري است و جامه اش را پليد ميكند، و اينها ادعا ميكنند       
اين چه حرفي است كه اينها  . كه او درحال گرفتن بيعت ازمردم براي خودش است  

و دربارة آن مردي كه خبر توطئه هاي وي را به قتيبه   وكيع نيز به نزد قتيبه رفت      ؟» ميزنند
ولي .  رسانده بود به قتيبه هشدار داده گفت از او بپرهيز كه نسبت به من حسادت ميكند        

قتيبه وقتي يكي از جاسوسانش را به نزد وكيع فرستاد و وكيع از او بيعت گرفت، متوجه               
در اثناي    مطلب آنكهخالصه. خطرناك بودن اوضاع شده تصميم به مقابله گرفت 

مقابلة نيروهاي متحد مضري ها با قتيبه، حيان و ايراني ها از قتيبه جدا شده به متحدين     
  مردان خاندانش   تن از  پس از او يازده   .   كشتن رفت بهشكست يافته  پيوستند و قتيبه     

 54).  هجري96سال  (  شدند و اجسادشان بردار زده شد  اربه دست مخالفان كشت 

 ، به خليفه   تميم راضي نبودند كسي از بني كه به حاكميت ها عه يي ها و ربي  ازدي
 كه دراين سال پس از درگذشت برادرش وليد به خالفت رسيده         - عبدالملك سليمان

 خليفه به درخواست اينها   .نامه نوشته خواستار دخالت وي براي بركناري او شدند   -بود
بود و » ازد«داد كه از ن مهلب يزيد اب پاسخ مساعد داد، و فرمانداري خراسان را به   

خاندان مهلب از اشراف سنتي عهد  . درآن اواخر به فرمانداري عراق منصوب كرده بود     
. مهلب ابي صفره از قهرمانان نامدار در فتوحات ايران بود  اموي در عراق و ايران بودند، 
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ند   او مدت زمان درازي فرمانده نيروهاي عرب در خوزستان و پارس و كرمان، و يكچ          

 يزيد در مرو متولد شده و همانجا رشد و پرورش       پسرش.  فرماندار خراسان شده بود  
باالتر ديديم كه او به فرمانداري خراسان  .  و زبان پارسي را به رواني حرف ميزد  يافته بود

 بازداشت و   اورا بركنار وحجاج. اختالسهاي بزرگي انجام داد   خراسان رسيد؛ و در 
 او سه    . كه شش ميليون درهم به بيت المال بازپس بدهد       زنداني كرد، محكومش كرد   

 از حبس  ، به توطئه هائي كه داستاني دارد  را بپردازدبقيه ميليون درهم داد و پيش از آنكه 
 كه وليعهد برادرش  -عبدالملك ابن سليمان  دوستش  به  رفته   فلسطين به حجاج گريخته 

ذشت، و چندماه بعد نيز وليد      به دنبال آن حجاج درگ .ه بود  پناهنده شد -وليد بود
درگذشت و سليمان عبدالملك به خالفت رسيد و يزيد مهلب را به حاكميت خراسان      

 .  به خراسان رفته درمرو مستقر شد  96يزيد مهلب در اواخر سال . منصوب كرد

 تسخير گرگان

سرزمين گرگان واقع در شرق درياي خزر درپي فروپاشي شاهنشاهي ايران        
درفتوحات زمان عثمان ديديم كه شهر   .  ت خزندة ترك قرار گرفت مورد حملة جماعا

 هجري توسط سعيد ابن عاص تسخير و مردمش قتل    30تميشه از توابع گرگان در سال 
به دنبال   .  عام شدند؛ و ديديم كه گرگان درهمان سال وارد پيمان باجگذاري عرب شد         

 دهه هاي آخر قرن نخست  تا. اين جريانها بود كه تركان به اين منطقه سرازير شدند 
پادشاه تركان   . هجري جماعات بزرگي از تركان به درون سرزمين گرگان خزيده بودند  

كه گزارشهاي عربي نامش را صول نوشته اند در شهر دهستان در بيست و پنج فرسنگي        
و شهرهائي كه نامشان را    ) احتماال آبسكون  (گرگان مستقر بود، و شبه جزيره ئي در دريا   

جماعاتي از تركان نيز در شهر .  و اندرستان و وجاه نوشته اند در تصرف داشت  بياسان 
طبري ضمن آوردن اين گزارشها مينويسد كه راه خراسان كه از  . گرگان جاگير بودند

منطقة گرگان ميگذشت شديدا ناامن بود و كسي جرأت نداشت ازآنجا بگذرد، و براي       
 55. رفتن به خراسان از راه كرمان ميرفتند   
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از جابجائي جماعات انساني دراين سرزمينها و كوچاندن ايرانيان توسط تركانِ  

عربها در زمان معاويه و بعد از او   . خزنده به درون ايران گزارشي دردست نيست   
هيچگاه درصدد لشكركشي به اين سرزمينها و برخورد با تركان كه مثل خودشان        

ته اين سرزمينهاي بياباني چندان تشويقي   الب. بيابانگرد و جنگاور بودند برنيامده بودند    
براي عربها دربر نداشت كه درصدد گرفتنش برآيند، زيرا كه آنها فقط به مناطق      

همانگونه كه آنها   . ثروتمندي حمله ميكردند كه غنايم بسياري برايشان دربر داشته باشد   
نيز هيچ   حتي حجاج ثقفي  . هيچگاه به سرزمينهاي فقير بلوچستان نيز تعرضي نكردند     

 . تالشي براي گرفتن گرگان به عمل نياورد  

 به حاكميت خراسان  - رقيب يزيد مهلب  -طبري مينويسد كه وقتي قتيبه باهلي    
رسيد و سرزمينهاي تخارستان و سغد و خوارزم را كه تا آن زمان دست عربها به آنها        

 -ود  كه نزدش پناهنده ب-نرسيده بود فتح كرد، سليمان عبدالملك به يزيد مهلب  
: ببين كه قتيبه چه فتوحاتي عظيمي انجام ميدهد؟ و يزيد به او پاسخ ميداد      : ميگفت

اگر گرگان را   . مسئلة اصلي گرگان است كه كسي جرأت ندارد ازنزديكش عبور كند  
 56.گرفت هنر كرده است

اكنون كه يزيد را سليمان به حاكميت خراسان برگردانده بود، وقت آن بود كه     
 گرگان برآيد تا براي سليمان ثابت كند كه او نيز دست كمي از  او در صدد گرفتن

 . قتيبه ندارد 

طبري مينويسد كه صول همواره گرگان را مورد حمله قرار ميداد و زمينهائي را    
سپس اتفاق افتاد كه ميان    . از گرگان جدا ميكرد و به دهستان و شبه جزيره برميگشت   

 يكي از پسرعموهايش به نام مرزبان      حاكم گرگان كه فيروز پسر گول نام داشت و 
فيروز از ترس آنكه صول به گرگان لشكر بكشد        . اختالف افتاد و مرزبان به بياسان رفت      

در غياب او گرگان را صول گرفته به  . به خراسان رفته دست به دامن يزيد مهلب شد
 يزيد مهلب تصميم گرفت ).  هجري97سال  ( مرزبان سپرد و خود نيز در گرگان ماند    

صول با سپهبد طبرستان روابط        . كه با استفاده از اين فرصت به گرگان لشكر بكشد   
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يزيد طبق مشورت فيروز به سپهبد نامه نوشت كه قصد دارد تا وقتي     . دوستانه داشت 

صول در گرگان است براي نابودسازيش به گرگان لشكر بكشد ولي ميترسد كه صول    
ست يابد؛ و به سپهبد وعدة مبالغ گزافي داد و از      به شبه جزيره منتقل شود و نتواند براو د   

فيروز به يزيد گفت كه    . او تقاضا كرد كه صول را تشويق كند تا در گرگان بماند  
سپهبد حتما نامة تورا براي صول خواهد فرستاد و صول به شبه جزيره منتقل خواهد شد    

نقشه به دلخواه  . انيو آن وقت ميتواني اورا در شبه جزيره به دام افكنده به شكست بكش  
پيش رفت، صول به شبه جزيره منتقل شده دفاع خويش را مستحكم كرد، و يزيد             
مهلب با يك لشكر سي هزارنفري از عرب و ايراني به همراه فيروز به گرگان رفت و          

صول شش ماه پايداري ورزيد و سرانجام        . صول را در شبه جزيره در محاصره گرفت   
م شد آمادة تسليم شدن گشت، و ضمن مذاكراتي از يزيد  چون آذوفه اش به كلي تما 

پيمان گرفت كه خود با سيصد تن از افراد خانواده و نزديكانش به سالمت بيرون بروند       
يزيد هزاران ترك را كه طبق اين مذاكرات تسليم شده       . و بقية مردانش تسليم شوند   

 4000سرانش را هركدام با    بودند درجائي گردآورده گردن زد؛ و به دنبال آن دوتا از اف      
سپهبد طبرستان    . سرباز در بياسان و وجاه گذاشته خود قصد تصرف طبرستان كرد        

سپهبد طبرستان از سپهبدان گيالن و     . پيشنهاد صلح و باجگذاري داد ولي يزيد نپذيرفت  
ديلمستان ياري خواست و نيروي پيشتاز يزيد را كه تحت فرمان برادر وي بودند در 

او همچنين به تركانِ بياسان نامه نوشت كه      . هستاني به سختي شكست داد    يك معبر كو
ما عربها را كشتار كرده ايم؛ و به آنها وعدة مساعدت داد و ازآنها خواست كه برضد        

درنتيجه تمامي چهارهزار سپاهي ئي كه    . عربها بشورند و آنها را از شهرهايشان برانند  
يزيد چون ديد كه گرفتن   .  كشتن رفتند يزيد در وجاه گماشته بود در يك شب به

طبرستان نه كاري است خُرد، و ازآن ميترسيد كه تركها وي را از پشت سر مورد حمله         
قرار داده راه بازگشتش را بربندند، به حيان نبطي گفت كه خبرهاي ناگواري از گرگان    

ي دست يابيم   رسيده است و اين مرد نيز راهها را برما بربسته است؛ كاري كن كه به آشت      
من مثل شما : حيان به نزد سپهبد رفت و به او گفت    . و به سالمت به گرگان برگرديم  
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ايراني ام و هرچند كه ديني جز دين شما دارم ولي خيرخواه شمايم و تورا بيش از يزيد   

يزيد از خليفه امداد طلبيده است و نيروهاي امدادي درراه است و من     . دوست ميدارم 
با اين مرد آشتي كن و خودت را آسوده ساز تا         .  يب سختي به تو برسد    بيم دارم كه آس  

 سپهبد به مشورت حيان عمل كرده با   .او گرگان را مرز ميان تو و خودش قرار دهد
و چهارصد    )   هزار درهم 500 يا 700(يزيد آشتي كرد و تعهد سپرد كه باج ساالنه ئي       

 يزيد راضي بود كه  - به نوشتة طبري -كيسه زعفران به او بپردازد؛ و اين درحالي بود كه  
 57.هرچه را سپهبد طلب كند به او بدهد و به گرگان برگردد 

او . يزيد مهلب پس از اين آشتي به گرگان برگشته وجاه را در محاصره گرفت 
با اهللا عهد كرد كه به قصاص خون مسلمانهائي كه كشتار شده بودند آن قدر از تركان    

افتد و آسباب بگرداند و او با خون آنها گندم آرد كند و     بكشد كه خونشان به جريان 
تركان به سختي پايداري ورزيدند، و محاصره هفت ماه به طول            . نان بپزد و بخورد   

يزيد هزاران تن را كه تسليمش شده بودند      . ولي سرانجام ناگزير به تسليم شدند   . انجاميد 
نها كشتار شدند، ولي خونشان به اي. در دره ئي گردآورد و به مردانش دستور كشتار داد  

يزيد دستور داد برخونها آب بستند تا به جريان افتاد و آسياب گرداند و      . جريان نيفتاد
سپس دستور داد اجساد كشتگان را   . گندم آرد شد و ازآن آرد نان پخته شد و او خورد   
ين گزارش ا  دراو) .  هجري99سال ( در دوسوي جاده به طول دو فرسنگ بردار زدند   

 و  گرگانوحاتفتح كه براي سليمان عبدالملك نوشت به اطالع رساند كه در فت  
 تن را نيز در گرگان كشتار   40000 هزار ترك را در شبه جزيره و     14000طبرستان 

كه   سي ميليون درهم غنيمت گرفته و يكپنجم آن      كرده، دهها هزار تن را اسير كرده، و   
 58. شش ميليون درهم است  درصدد حمل كردنش به دمشق است بالغ بر 

البته او در نامه اش، هم دربارة كشتار و اسيرگيريش و هم دربارة غنايمش     
ولي قصدش آن بود كه . گزافه گوئي كرده بود و چنين مالي را از تركان نگرفته بود

 اين گزارش را زماني يزيد براي دمشق مينوشت    .فتح گرگان را بسيار بزرگ جلوه دهد  
لك درگذشته بود و عمر عبدالعزيز بنا بر وصيت او به خالفت رسيده       كه سليمان عبدالم
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 عمر عبدالعزيز بي درنگ از يزيد خواست كه آن شش ميليون درهمي را كه به         .بود

يزيد كوشيد كه به عمر . سليمان نوشته درصدد فرستادنش به دمشق است فورا بفرستد     
ا خوش كند، ولي عمر ازا و  حالي كند كه گزافه نوشته است تا دلِ خليفه سليمان ر    

 اين يك داستان درازي است كه دوسال بعد به        59.نپذيرفت و اورا گرفته به زندان كرد      
 60. نابود شدنِ تمامي مردان و جوانانِ خاندان مهلب ابي صفره انجاميد   

به اين ترتيب، درآخرين سال قرن نخست هجري اين آخرين نقطه از ايران نيز به           
. خش اعظم سرزمين گرگان از تركانِ مهاجم پاكسازي شد    تصرف عربان درآمد و ب   

اكنون تنها نقطة بازمانده از ايران ساساني دربيرون قلمرو عربي سرزمين طبرستان بود كه          
كابلستان نيز  . تا دهة نخست قرن سوم هجري يعني تا زمان طاهريان در استقالل ماند      

 .همچنان تا زمان طاهريان استقالل خويش را حفظ كرد   

ا روي كار آمدن عمر عبدالعزيز شيوه هاي اصالحي و سياستهاي كشورداري    ب
كه توسط عبدالملك مروان و حجاج ثقفي ابداع و اعمال شده بود كنار گذاشته شد، و   

 100او در سال  . عمر عبدالعزيز برآن شد كه به شيوه هاي زمان عمر و عثمان بازگردد       
ش در ايران و عراق دستور فرستاد     هجري طي يك دستورالعمل رسمي به كارگزاران  

كه كارمندان غيرمسلمان ايراني را از همة ادارات مالي و ارتشي دولت اخراج كنند،  
تحصيل و آموزش گيري براي غير مسلمانانان ممنوع كنند، مانع شوند كه زرتشتي ها        
بيش ازيك زن بگيرند، به غيرمسلمانان دستور دهند كه لباسهاي مخصوصي برتن كنند،       

 او همچنين براي 61.و سوارشدنشان بر اسب و سالح برگرفتنشان به كلي ممنوع باشد 
آنكه بهانة مصادره كردن دارائيهاي ايرانيان را به دست عربها بدهد، طي دستورالعملي              
اعالم كرد كه اگر يك ايراني توسط يك عربي مسلمان شود، چنانكه آن ايراني بميرد   

اشند اموال و امالك او به همان عربي تعلق خواهد      و افراد خاندانش مسلمان نشده ب   
  62.گرفت كه اورا مسلمان كرده است

با آشنائي ئي كه با خوي عربهاي جهادگر داريم ميتوانيم تصور كنيم كه اجراي  
چنين دستورالعملهائي اگر دوام مي آورد چه فاجعة انساني ميتوانست در ايران به بار      
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 . از چندماهي بعد ازصدور اين فرمانها زنده نماند       ولي خوشبختانه او بيش   . بياورد 

آن خليفة خواب آلوده كه در رؤياي بازگشت به دوران عمر و عثمان بود،    
نميدانست كه در دودهة گذشته، به بركت اصالحات حجاج ثقفي، و هوشياري        
بزرگمردانِ ايراني كه بهترين استفاده را از آن فرصت برده بودند، در ايران چندان  

التي رخ داده كه ديگر هيچ معادله ئي بدون حضور و شركت و رضايت موالي  تحو
اكنون همه جا در ارتش و ادارات دولتي و مراكز مالياتي وهمچنين     . انجام شدني نيست  

مراكز ديني نه تنها حضور موالي چشمگير بود بلكه اربابان عرب درسراسر ايران و   
دوم آنها با خوپذيري به بسياري از ارزشهاي   عراق به كارداني آنها معترف بودند و نسل    

آن خليفة نادان نميدانست  .  تمدني اندك اندك داشتند به برتري ايرانيان معترف ميشدند     
كه چنين دستورالعملهائي به مثابة زدنِ نخستين زخم كاري برپيكر آن امپراتوري ئي        

 . است كه توسط حجاج و عبدالملك پايه گذاري شده است  

 دستورالعملهاي ضد ايراني و ضد انساني گروهي از ايرانيانِ   به دنبال اين 
نومسلمان به رهبري مردي كه در تاريخ با نام مستعار ميسره شناخته ميشود، در كوفه  

 اين همان نهضتي بود كه در خالل    63.تخم يك نهضت زيرزميني ضد عربي را كاشتند     
الحات دوران حجاج    سال با خونهاي صدها روشنفكر ايراني كه برآمدگانِ اص 25

بودند بارور شد، و سپس رهبريش را دو ايرانيِ نومسلمان با نامهاي مستعار ابومسلم و         
ابوسلمه به دست گرفته دولت اموي را واژگون كرده دولت عباسي را تشكيل داده  

به دنبال آن، همة امور دولت موسوم    . بخش اعظم ايران را از عرب پاكسازي كردند 
ايرانيان قرار گرفت، رؤساي قبايل عرب كه يك قرن هرچه    به اسالمي دردست   

خواستند با ايران و ايراني كردند ازصحنة تصميم گيري كنار نهاده شدند، دوران     
عرب سروري به سر آمد، پايتخت به همان جائي برگشت كه قرنهاي درازي پايتخت       

ئي و بردباريِ   ايراني پس از يك قرن ذلت كمرشكن كه با شكيبا  . شاهنشاهي ايران بود
بيمانندي تحمل كرده بود به دوران تمدن سازي برگشت، فرهنگ ايراني با همة ابعادش      
در زندگي اجتماعي و سياسي جوامع موسوم به اسالمي سريان يافت، و تمدني با     



 220
مايه هاي ايراني و پيرايه هاي اسالمي همراه تشكيل دولت عباسي پايه ريزي شد، و در  

وهي خيره كننده رسيد و درنيم قرن آينده فروغش سراسر جهانِ           خالل نيم قرن به شك  
اين همان تمدن است كه در ساية آزادي هاي   . شناخته شدة آن روزگار را روشن كرد      

همه جانبة فكري و عملي كه دولتمردان ايراني در قرنهاي دوم و سوم و چهارم هجري   
مي و ابن سينا را به تمدن      برقرار كرده بودند، بزرگاني چون رازي و فارابي و خوارز        

بشري عطا كرد، و درعرصة ايراني گرائي نيز بزرگاني چون رودكي و دقيقي و اسدي و    
فردوسي و بيروني و خيام را از بطن خويش بيرون داد كه تا جهان باقي است ايراني به            

 . داشتن آنها افتخار ميكند    

 كرده بود، و ايراني پس از يك قرن تحمل درد و رنجي كه عرب براو تحميل     
پس از رهائي از گردبادهاي درهم شكنندة آن قوم بياباني، با نهضت فرهنگي و علمي    
شكوفاي خويش به جهان ثابت كرد كه همان قومِ بافرهنگِ تمدن ساز است كه بوده      

ايراني ثابت كرد كه اگر به حال خود رها شود چه گونه تمدن جهاني را جانانه  . است
 . وه خواهد آفريدپاس خواهد داشت  و شك

 تمام
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