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راهبرد نظامي س�لطه اع�راب بر فرارود درایران ش�رقی
*) قمری86  ـ96(
1

حسن شجاعی مهر
چكیده

ن مسلم باهلي از طرف حجاج
  قمری كه قتيبه ب86  قمری كه نخستين مهاجمان عرب وارد خراسان شدند تا سال31 از سال
 ولي در فراسوي جيحون كاري، هر چند اعراب بر تمامي خراسان تسلط يافته بودند،بن يوس��ف ثقفي عامل خراس��ان گرديد
 اقدامات انجام گرفته تا اين زمان در فرارود چيزي بيش از يكي دو حملۀ کوتاهمدت توس��ط عبيداهلل بن زياد و.از پيش نبرند
) حکومتهای محلی (دولت ـ شهرهای.س��عيد بن عثمان نبود كه البته برخي پژوهش��گران در آن هم ترديدهاي جدي دارند
، مانوي، زرتشتي، اديان مختلف بودايي، چاچ و فرغانه با يك وضعيت چند فرهنگي، خوارزم، سمرقند، بخارا، چغانيان،تخارستان
، دراین تحقیق.نستوري و يهودي را در خود جاي داده و دهقانان و بازرگانان نيرومندترين قشرهای اجتماعی اين جامعه بودند
، با توجه بهويژگيهاي جغرافيايي، بهعنوان مهمترین سرزمینایرانشرقی،مس��ألۀ اصلي این است که اعراب در فتح فرارود
 پژوهش حاضر با بهرهگيري از روش تحقيق تاريخي و. چه راهبرد نظامي را به کار بس��تند،فرهنگي و اجتماعي این منطقه
 یافتههای تحقیق نش��ان میدهد که حجاج و قتیبهدارای راهبرد نظامی.مبتنی بر اس��ناد و مدارک اصلی انجام گرفته اس��ت
 فرهنگی و اقتصادی بودند كه در یک دهه با تکیه بر سياست مدبرانه حجاج و قدرت نظامي، اجتماعی،چندجانبه با ابعاد سیاسی
.قتيبه شرایط را برای سلطه اعراب مسلمان و تثبیت حاکمیت اسالمی در فرارود فراهم آوردند
. قتيبه بن مسلم، حجاج بن يوسف ثقفي، بخارا، سغد، فتوح عرب، راهبرد نظامي، فرارود:واژگان كليدي

Military strategy of Arabs dominance in Transoxiana in the
east of Iran (86-96A.H.)
Hassan Shojaeemehr2
Abstract
Since 31 (A.H) that the first Arab conquerors entered Khorasan state until the year 86
(A.H) that Ghotaybah Ibn Muslem Baheli was appointed as the governor on behalf of Hajaj
Ibn Yoosef Thaghafi in Khorasan, the Arabs had ruled over the Khorasan, but they did not
succeed in ruling over the Oxus. All of the endeavors that have been made up to this period
were nothing except one or two short-time attacks by Obaydollah Ibn Ziyad and Saeed Ibn
Othman, that even some researchers have some serious doubt about it. Local governments
have encompassed (city states) of Takharestan, Choghanian, Bokhara, Samarghand,
Kharazm, Chach and Farghaneh with different multi-cultural situations, and religions such
as Buddhist, Zoroastrian, Manichean, Nastoari, and Jewish. Head farmers and merchants
were the most powerful strata in this society. The main focus of this article—considering
the geographic, cultural and social characteristic of Transoxiana—is to determine which
military strategy has been applied by the Arabs in the conquest of this area. This research
applies the method of historical analysis and is based upon the original and first-hand
scripts and documents. The findings of this research prove this important point that Hajaj
and Ghotaybeh had different multi-lateral military strategy accompanied by political, social,
cultural and economical dimensions; and during one decade of thoughtful politics of Hajaj
and also the military power of Ghotaybah they could provide the necessary conditions to
stabilize the Islamic sovereignty and the dominance of Muslim Arabs over Transoxiana.
Keywords: Transoxiana, Military strategy, Arabs conquest, Soghd, Bokhara, Hajaj Ibn
Yoosef Thaghafi, Ghotaybah Ibn Muslim Baheli.
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مقدمه
فرارود منطقهای اس��ت در فراس��وی جیحون درایران ش��رقی که در س��دۀ نخس��ت دورۀ اسالمی
اعراب مس��لمان بر آن سلطه پیدا کردندَ .ح ّجاج بن يوسف ثَقفي و ُق َتيبه بن مسلم باهِلي ،مهمترین
فرماندهان و امیران عرب هس��تند که این منطقه را فتح و به قلمرو حکومت اسالمی منضم کردند.
مسألۀ تحقیق حاضر آن است که این امیران ،چه راهبرد نظامي و با چه ابعاد و مشخصاتي را با توجه
به وس��عت منطقه فرارود و ويژگيهاي جغرافيايي ،فرهنگي و اجتماعی این سرزمین ،به کار گرفتند
و توانستند در يك دهه اين سرزمین را تصرف كرده و بر سراسر فرارود مسلط گردند.
هميلتن الكس��اندر راسكين گيب 3محقق روسی در رسالۀ دکتری خود با عنوان فتوحات اعراب
5
در آس��ياي مركزي 4که در سال  1921میالدی آنرا بهتشویق استادان خود سر توماس واكر آرنولد
و واس��یلی والدیمیر ویچ بارتولد 6در دانشگاه لندن به رشته تحریر درآورد ،شرح کاملی از جنگهای
اعراب برای فتح فرارود بر پایه منابع تاریخی دوره اس�لامی و همچنین اس��ناد تاریخی چینی ارائه
ک��رده اس��ت .گیب در اثر خود تحلی��ل قابلتوجهی از تحوالت سیاس��ی و اجتماعی فرارود در دوره
فتوح را نیز آورده اس��ت .او همچنین مطالب ارزندهای در مورد اشتباههای تاریخی که مورخان دورۀ
اس�لامی مرتکب شدهاند ،مطرح کرده و با شواهد و دالیل در صدد رفع این سوء تعبیرهای تاریخی
بوده است.
این یگانه اثر پژوهش��ی دربارۀ فتوح اعراب در فرارود اس��ت .هر چند گیب سعی کرده که روند
تاریخی فتح فرارود را تبیین کند ولی موضوعی که وی بدان نپرداخته ،آن اس��ت که آیا فتح فرارود
به روش معمول و مانند سایر فتوح اعراب در نواحی غربی و مرکزی ایران ،صورت گرفته یا تفاوت
آشکاری دراین میان وجود داشته است؟ همچنین این پرسش مهم را نیز بیپاسخ میگذارد که چرا
اعراب  55س��ال در فراسوی جیحون متوقف ماندند و نتوانستند کار شایانی در فتح آن انجام دهند؟
درحاليكه پس از آن در يك دهه اين سرزمين پهناور را فتح و بر آن سلطه پيدا کردند.
آيا راهبرد نظامی ویژهای براي س��لطه اعراب بر فرارودان بهكار رفته است؟ این راهبرد نظامی
چیست ،چه ابعادی دارد و توسط چه كساني طراحی و اجرا شده است؟ براین اساس فرضيه تحقيق
3. H. A .R. Gibb

 .4هميلتن الكساندر راسكين گيب ،فتوحات اعراب در آسياي مركزي ،ترجمۀ حسين احمدي پور (تبريز :اختر شمال،)1337 ،
ص.48
5. S. T. W. Arnold
6. V. V. Barthold

راهبرد نظامي سلطه اعراب بر فرارود درایران شرقی ( 96ـ  86قمری) 73 /

را اینگون��ه میتوان مطرح کرد که راهبرد نظامی قتیبهو حجاج دارای ابعاد مختلف بوده اس��ت .از
جنبه سیاسی همزمان با تعيين اهداف مشخص نظامی ،روشهایی هم برای توسعه اقتدار سیاسی در
مناطق فتح شده داشتهاند .از جنبه اجتماعي از طریق آمیختگی قبایل عرب با بومیان و ترویج فرهنگ
عربی ـ اس�لامی در میان مردمان محلی برای تثبیت س��لطه نظامی کوشیدهاند .از جنبه فرهنگی با
ترغیب نومس��لمانان و تش��ویق آنها بهانجام اعمال دینی اقدامات گستردهای برای اسالمی کردن
فرارود داش��تهاند .به لحاظ اقتصادی با اعمال سیاس��تهای کوتاهم��دت و درازمدت موجب تقویت
اع��راب برای جنگ وایجاد انگیزه الزم و کافی برای اس��تقرار دائم اع��راب در فرارود گردیدهاند .از
لحاظ روشهای جنگ باایجاد یک پایگاه اصلی و پش��تیبانی در پش��ت جبهه و پایگاههای نظامی
خطوط مقدم نبرد و تدابیر جنگی حمایتی برای حملۀ اصلی و اجرای حملههای غافلگیرانه به اهداف
نظامیتعیین ش��ده دس��ت یافتهاند .بر پایۀ اين عناصر حجاج و قتیبهتوانس��تند يك راهبرد نظامی
چندجانبه در ابعاد گوناگون سیاس��ی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی با روشهای ویژۀ جنگ ،در فتح
ف��رارود طراحي کنند .سیاس��ت نظامی حج��اج و قدرت نظامی قتیبهبه عن��وان مکمل عمل کرد و
مجموع این دو رامیتوان راهبرد نظامی حجاج ـ قتیبهنامید .بااین راهبرد نظامی اعراب بر فرارود
سلطه پیدا کردند و حاکمیت اسالمی در فرارود درایران شرقی استقرار یافت.

جنبههای سیاسی راهبرد
فتوح اس�لامي در فرارود را ميتوان به سه مرحله تقسيمبندي كرد :مرحلۀ نخست از زمان ابنعامر
ت��ا قتيبه بين س��الهاي  86ـ  31هج��ري؛ مرحله دوم دهه جنگهاي قتيبه بن مس��لم باهلي بين
س��الهاي 96ـ  86هجري؛ مرحله س��وم پس از قتيبه و مرحله س��تيز و س��ازش اع��راب با اقليت
نومسلمان و اكثريت نامسلمان فرارودي بين سالهاي  128ـ  96قمری.
اعراب دورۀ پيش از قتيبه با شجاعت بیشتریمیجنگیدند ،ولی به دلیل اینکه فاقد یک راهبرد
نظامی مش��خصی بودند ،بهمدت  55س��ال کاری از پیش نبردند .دراین دوره اعراب بیش��تر در پی
غنیمت بودند 7.با آنكه پنجاه هزار خانوار عرب در خراس��ان سكونت يافتند 8،اعراب شهرهای فرارود
 .7ابو یعقوب احمد بن اسحاق یعقوبی (ابنواضح) ،البلدان ،چ ،4ترجمۀ محمد ابراهیمایتی (تهران :علمی و فرهنگی،)1381 ،
ص60-62؛ ابوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب طبري ،تاريخ الرسل و الملوك و اخبارهم من كان في زمن كل واحد
منهم ،ج ،9ترجمۀ ابوالقاسم پاينده (تهران :اساطير ،)1375 ،ص3742؛ احمد بن محمد ابنمسکویه رازی ،تجارب االمم ،ج ،2ترجمۀ
ابوالقاسم امامي (تهران :سروش ،)1389 ،ص 22؛ ابوبكر محمدبنجعفر نرشخي ،تاريخ بخارا ،ترجمۀ ابونصر احمد بن محمد بن نصر
قباوي ،تصحيح مدرس رضوي (تهران :توس ،)1363 ،ص.52
 .8احمد بن يحيي بالذري ،فتوح البلدان ،ترجمۀ آذرتاش آذرنوش (تهران :سروش ،)1364 ،ص.165
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را بهتص��رف درنياوردن��د و تنها با اخذ مبالغی مصالحه ميكردن��د 9.در اين مرحله مقاومت زيادي از
جانب فراروديان مشاهده نميشود .حكومت واليتها بهدست شهریاران محلي بود و سرداران عرب
اواخر این دوره نزاع بين خليفۀ اموي و مدعي زبيري او درگرفت
از آنه��ا خ��راج طلب ميكردند .در 
كه روند غارتگرانه فتوح را نیز بر هم زد و اختالف شديدي ميان قبايل عرب ساكن در فرارود ايجاد
کرد .با این نزاع يك وقفۀ  14س��اله در كار فتوح فرارود آغاز ش��د كه در طي آن مدافعان فرارودي
تقويت شدند و شهرياران محلي توانستند براي مدتي هر چند کوتاه از تهاجم اعراب در امان بمانند.
در حال��ي ك��ه خليفه اموي عاملي را براي خراس��ان تعيين ميکرد ،خليف��ه زبيري عامل ديگري در
خراس��ان داشت .آغاز اين دوره تفرقه ،از س��ال  62قمری با روي كار آمدن عبداهلل بن خازم ُسلَمی
رييس قبيلۀ قيس (گروهي از ُم َضر) بود 10.او در دوران يزيد بن معاويه بر خراس��ان تس��لط داشت و
تحت فرمان عبداهلل ابنزبير درآمد .عبداهلل بن خازم تا س��ال 72قمري در خراس��ان حكومت كرد و
سكه بهنام خود زد .او توانست قدرت سياسي بخشی از خراسان را براي مدتي بدست بگيرد .تَميميان
او را كش��تند و س��رش را براي عبدالملك فرستادند 11.پس از قتل عبداهلل بن خازم پسرش موسي با
ترفندي وارد تِرمِذ ش��د و شهر را بهزور گرفت .برخی شهریاران محلی به او که با اعرابمیجنگید،
امید بس��تند .در نبرد تِرمِذيان س��پاه عرب امیه در برابر موس��ي ،بهياري تِرمِذيان و َطرخون سمرقند
بهياري ياران موسي آمدند .با پيروزي او فراروديان در ظاهر امر حاكميت موسي بن عبداهلل بن خازم
12
را در تُخارستان جنوبي بهرسميت شناختند و موسي 14سال اين موقعيت را براي خود حفظ كرد.
حجاج بن يوس��ف ثقفي ،در ميان اين آش��فتگيها قدرت سياس��ي را بهدست گرفت و در صدد
فتح فرارود بود .نقشههاي او بدون وجود سرداری چون قتيبه بن مسلم باهِلي عملي نبود .حجاج كه
در ميانۀ اين آش��فتگيها در س��ال  78هجري والي عراق و خراسان گرديد .هم از پيروزي ابنخازم
ل ُم َهلَّب بر ابنخازم بيمناك 13.او تا س��ال
طرفدار آلزبیر بر مش��ركان خرس��ند بود و هم از برتری آ 
 86هج��ري در فتوح فرارود كاري از پيش نبرد و س��هم مهمي از غنايم هم بدس��ت نياورد ولي در
تدارک طرح بزرگی برای فتح فرارود بود .حجاج در جستجوي سرداري بود كه نقشههاي نظامیاش
 .9نرشخی ،ص.52
 .10طبري ،ص  3218و .3279
 .11یعقوبی ،ص 62؛ ابو یعقوب احمد بن اسحاق یعقوبی (ابنواضح) ،تاريخ يعقوبي ،ج ،2ترجمۀ محمد ابراهيم آيتي (تهران:
علمي و فرهنگي ،)1382 ،ص220؛ طبري ،ص.3515
 .12بالذری ،ص173؛ يعقوبي ،تاريخ يعقوبي ،ج ،2ص.220
 .13بالذری ،ص173؛ طبري ،ج ،9ص 3771و .3778
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را عملي كند و  8س��ال طول كش��يد تا س��رداری با قابلیتهای مورد نظرش را پيدا کند .او با يك
صفره را بهامارت خراسان و فرارودان فرستاد .دو برادر از موالي ايراني
تصميم سياسي ُم َهلَّّب بن ابی ُ
قبيله خُ زاعه ،بهنامهاي ثابت و ُح َريث پس��ران ُقطبه ،نمايندگان يا رهبران تجار س��غد در مرو بودند.
ايندو برادر ابتدا در لش��كر ُم َهلَّب فرمانده نيروهاي ايراني بودند .ولي به ميل خود عمل ميكردند و
بهدستورات ُم َهلَّب اهمیتي نميدادند .همين موجب توبيخ آنان شد و آن دو بهسبب بدرفتاري ُم َهلَّب
از مرو بهتِرمِذ گريختند و عليه ُم َهلَّب با موس��ي متحد ش��دند .ولي ُم َهلَّب با سياست درست متعرض
ابنخازم نشد و ميخواست بنياميه را از او در هراس نگهدارد و جايگاه خود و قبيلهاش را در فرارود
تثبي��ت کند .منافع تجاري ،ب��رادران ثابت و ُح َريث را برانگيخت كه ابتدا براي برقراري مجدد نوعي
روابط صلحآميز ميان عربها و شهریاران محلی به نيروهاي اعزامي به فرارودان كمك مالي كنند،
تا تجارت بهآس��اني جريان يابد .س��پس خود آنها در عمليات جنگي شركت كردند .آنها جايگاه و
نفوذ خوبي در ميان مردم و ش��هریاران محلی داش��تند و بهويژه ش��هریاران سغدي از آنها حمايت
ميكردند .ازاينرو توانس��تند در فرارود بين موسي و طرخون ،نَي َزك و َسبل و مردم بخارا و ُچغانيان
اتحاديهاي را تش��كيل دهند ،بهطوریکه كليه قبايل عرب مخالف با بنياميه را با هم متحد كرده
و بهاين اتحاديه پيوس��تند .بهاين ترتيب  8000نفر از مردم تَميم؛ قِيس؛ ربيعه؛ و يمن بر گرد موسي
فراهم آمدند 14.نقش��ه برادران ابن ُقطبه ،بيرون راندن يزيد بن ُم َهلَّب از خراسان بود .موسی بهسوی
ثابت تاخت هرچند ثابت با هش��تاد هزار س��پاهی ،موسی را در محاصره گرفت ولي ثابت کشته شد.
چندي بعد آلمهلب فرصت را مغتنم ش��مرد و در س��ال  85هجري در شرايط ضعف موسي كار او را
ساخت.
يزيد بن ُم َهلَّب جنگهاي بسياركرد .سياست او در خراسان جنگ و گرفتن غنيمت بود ،ولي به
ميل خود جنگ ميكرد نه با نقش��ههاي حجاج .حتي امور خراج را بدون نظارت حجاج با هماهنگي
ش��ام بهانجام ميرسانيدُ .م َهلَّب در حيات خود با دشواری موفق به ايجاد موازنه و تعادل قوا در ميان
اف��راد قبايل مختلف عرب ش��دهبود .ولي يزيد بن ُم َهلَّب اين تع��ادل و موازنه را از بين برد و اوضاع
مجددا آشفته شد .او برادران و فرزندان خود را در خراسان قدرت بخشيد 15.حجاج با طرح نقشهاي،
خود را از طرف يزيد بن ُم َهلَّب كه موقعيت او را بهخطر انداخته بود رهايي بخش��يد .به بهانه ناتواني
فضل
صفره را امارت آن دیار دادُ .م ّ
در كار ،موسي او را عزل و ابتدا برادرش ُم ّ
فضل بن ُم َهلَّب بن ابی ُ
 .14طبری ،ج ،9ص.3778
 .15يعقوبي ،تاريخ يعقوبي ،ج ،2ص.255
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با جلب نيروهاي تازه مسلمان ايراني و داخل كردن شهریاران محلی در اتحادي عليه موسي توانست
او را را بكشد 16و فقط شهرتي از وی باقي بگذارد .بدينترتيب يك دورۀ  14سالۀ تفرقه و توقف در
فتوح با كش��ته شدن يكي از س��رداران عرب به پايان رسيد .دورهاي كه فراروديان در تدارک بیرون
ران��دن اع��راب بودند .اين در حالي بود كه حجاج مجري نقش��ههاي فاتحانه خود در فرارود را يافته
بود.
حجاج سياس��ت خود براي كوتاه كردن دس��ت آلمهلب از خراسان را با جديت دنبال نمود 17.او
در سال  86هجري قتيبه بن مسلم باهلي عامل خود در ري را بهخراسان فرستاد 18.قتیبهبه خراسان
آمد و خاندان مهلب را از کار بر کنار کرد و نزد حجاج فرس��تاد 19.حجاج از انتخاب قتيبه س��ه هدف
اساس��ي داشت :اول اینکه اومیدانس��ت برای انجام فتح بزرگی مانند فرارود باید همۀ قبایل عرب
حاضر در خراس��ان را متحد کند .ازاینرو تعيين حكمراني براي خراس��ان و فرارود كه مورد تأييد و
قبول همۀ قبايل عرب آن ناحيه باشد ضروری بود 20.دوم اینکه به سرداری نیاز داشت که بر خالف
ُم َهلَّب مطيع اوامر و مجري نقشههاي او باشد 21.سوم اینکه توانا در متحد كردن اعراب براي پيشبرد
فتوح و فتح كامل ماوراءالنهر باشد 22.قتيبه حائز اين شرايط و ويژگيها بود.
بدینترتی��ب دهۀ حجاج ـ قتیبهآغاز ش��د؛ دورهای که در آن یک راهب��رد نظامی در کار فتوح
اعراب در فرارود وجود دارد .راهبرد نظامی که ابعاد مختلفی دارد و از جنبه سیاسی دارای ویژگیهای
برجس��ته است .هنگامي كه براي نخس��تين بار قتيبه وارد تُخارستان شد ،با پيروي از سياست تعهد
دولت ـ ش��هرها به صلح ،ش��هرياران تُخارس��تان را دعوت به صلح کرد .برخي از دهقانان و بزرگان
تخارس��تان به پيش��واز او آمدن��د .از جمله دهقانان بلخ ك��ه در طالقان به او پیوس��تند و همراه او از
جيحون گذش��تند .برخي ش��هرياران هِپتالي مانند بيش ش��هريار ُچغانيان نيز با هدايا به استقبال او
 .16بالذری ،ص.174
 .17طبري ،ج ،9ص.3766
 .18بالذری ،ص.174
 .19یعقوبی ،البلدان ،ص.62 -63
 .20محمد عبدالحي محمد شعبان ،فراهم آمدن زمينههاي سياسي و اجتماعي نهضت عباسيان در خراسان ،ترجمۀ پروين تركمني
آذر (تهران :پژوهشگاه علوم انساني ،)1386 ،ص77؛ گيب ،ص48؛ برتولد اشپولر ،تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي ،ترجمۀ جواد
فالطوري (تهران :علمي و فرهنگي ،)1364 ،ص.46
 .21طبري ،ص3843؛ شعبان ،ص 77؛ عبداهلل مهدي خطيب ،حكومتبني اميه در خراسان ،ترجمۀ باقر موسوي (تهران :توكا،
 ،)1357ص.14
 .22یعقوبی ،تاريخ يعقوبي ،ص.241
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آمدند و اطاعت خویش را اعالم داش��تند و از قتیبه دعوت کردند تا او را عليه ش��هرياران اخرون و
شُ ��ومان كه از آنها در رنج بود ياري دهند .او همچنین با پيروي از سیاس��ت مداخله در امور محلی
وارد دستهبندیها و اختالفهاي داخلی بين شهرياران محلی فرارود شد .ازاینرو قتیبه پذيرفت که
بهیاری بیش ش��هریار ُچغانی برود .شهرياران َكفتان و جو َزجان 23نيز با هدايايي نزد قتیبهآمدند و با
او صلح کردند .شاد يا شَ د (و يابنابر برخي منابع ديگر جيغويه) ،كه حكمران تخارستان سفلي 24بود
بهدعوت قتیبهبه سپاه او پیوست .از جانب دیگر ،قتيبه بر آن بود كه با سیاست بهکارگیری نیروهای
محلی در س��پاه از شهریاران فرارودان و نیروهای بومی در سپاه خود بهره گیرد .قتيبه براي حمايت
از شهريار چغانيان سوي اخرون و شومان رفت ولي غيسلشتان (فيلشسنب) شهريار هِپتالي آنجا نزد
وی آمد و در مقابل فديهاي كه داد ،تقاضاي صلح نمود .قتيبه طبق سياس��ت تعهد دولت ـ ش��هرها
به صلح ،پيش��نهاد او را پذيرفت 25 .این یک بهرهبرداری سیاس��ی برای قتیب��ه بود که بدون جنگ،
نزاع بین شهریاران چغانیان و شومان را حل و فصل نموده و اقتدار سیاسی خود را به رخ فرارودیان
بکش��د .قتيبه با سیاس��ت انتصاب عوامل عرب در کنار شهریار محلی ،هر شهري را که فتح ميكرد
يكي از ش��ش برادر خود یا س��رداری از عرب را بهعنوان عامل خود در آن ش��هر منصوبمیکرد و
به مرو بازميگش��ت .وی با تمسک به این سیاست با هزینه اندک و بدون معطل کردن سپاه عرب،
اقتدار سیاسی خود را در منطقه تثبیت کرد .بر این اساس وی تُخارستان را به صالح بن مسلم سپرد
و بازگش��ت .قتيبه با سیاست س��رکوب خشونت بار ش��ورشها ،مقاومت فراروديان را پس از فتح و
مصالحه ،با ش��دت عمل و قتل و غارت س��رکوب کرد 26.بر پایه این سیاست بود که صالح با كمك
نصر بن سيار (يكي از سرداران بهنام قتيبه) مناطقي را در تُخارستان فتح کرد و شورشهاي مردمي
27
در بلخ را که پس از بازگشت قتیبهرخ داده بود ،سرکوب نمود.
قتيبه در ادامه سیاس��ت انتصاب عوامل عرب در کنار ش��هریار محلی ،صالح را عامل تِرمِذ کرد.
ن ِيزك ش��هريار بادغيس از جمله مهمترين شهرياران هِپتالي تُخارستان بود كه در رويارويي با پيش
قراوالن قتيبه تعدادي اس��ير از اعراب گرفته بود .قتيبه بهواس��طۀ شخصی بهنام سليم ناصح 28از او
 .23بالذری ،ص 175ـ 174؛ طبري ،ص 3805ـ .3804
 .24گيب ،ص 21؛ شعبان ،ص.29
 .25طبری ،ج ،9ص 3805ـ .3804
 .26بالذری ،ص174؛ طبري،ج ،9ص.3804 -3805
 .27طبری ،ج ،9ص.3805
 .28وابسته عبيداهلل بن ابيبكره كه بهنظر ميآيد يكي از ايرانيان سپاه قتيبه بود و نقش مترجم و سفير را داشت.
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خواست تا اسيران را آزاد کند و نَي َزك را تهديد كرد اگر چنين نكند بر او خواهد تاخت .نَي َزك با تشويق
س��ليم ناصح اسيران را آزاد کرد و به دعوت قتیبهبر اساس سیاست بهکار گیری نیروهای محلی در
سپاه به او پيوست 29.بهنظر ميرسد نیزک شهريار كوچكي در تخارستان بود و از زير دستان شاد يا
شَ ��د (جيغويه) بهش��مار ميآمد 30.نیزک بهدليل كاهلي و مسامحه شَ د در برابر اعراب بر او شوريده و
قدرت نظامي را بهدس��ت گرفت 31.او ش��جاعت بيشتري نسبت به ديگر شهرياران تُخارستان از خود
نش��ان داد و پذيرفت كه وارد سپاه قتيبه ش��ود و با او همراهي کند و بهظاهر مسلمان شد و عبداهلل
نام گرفت 32.ش��ايد نَي َزك در اين انديشه بود تا از قدرت نظامی قتيبه براي سركوب ديگر شهرياران
و يكپارچه كردن فرارودان بهنفع خود اس��تفاده کند .ولي پس از صلح قتيبه با طرخون سغد ،در نبرد
بخارا ،دريافت که قتيبه انديش��ههاي بزرگي در س��ر دارد و با همراهي او به هدفش نخواهد رس��يد.
بههمين دلیل از قتيبه جدا شد .قتيبه به توطئه نيزك پي برد و دانست نقشهاي در سر دارد و در صدد
بر آمد پيش از آنكه كاري از او س��ر بزند ،دس��تگيرش كند .حدس او درس��ت بود و نيزك در انديشه
متحد كردن شهرياران هِپتالي تخارستان بود .در حاليكه آنها با قتيبه پيمان صلح داشتند در ابتداي
بهار ،در تدارك حمله جنگي بر آمدند 33.در این زمان قتیبهسیاس��ت سرکوب خشونت بار شورشها
را به اجرا در آورد .او در زمس��تان از مرو حركت كرد و پيمان ش��كنان تُخارستان را با خشونت بسيار
س��ركوب نمود و كشتار و غارت بهراه انداخت 34.هرچند اسپهبد بلخ بههمراه بزرگان بلخ و همچنين
َرئوبخان ،شاه َرئوب و سمنگان ،نزد قتيبه آمدند و از او امان خواستند و شهريار گو َزگان نيز كه ابتدا
فرار كرده بود ،از او امان خواست ،ولي باذام شهريار طالقان مقاومت كرد و كشته شد 35.قتيبه فارياب
را بهدليل مقاومت بهآتش كشيد و ازاینرو شهر سوخته نام گرفت 36.نَي َزك تنها ماند و مقاومت كرد.
قتيبه دو ماه او را محاصره نمود و چون پايداري او را ديد ،سليم ناصح را پيش خواند و گفت« :پيش
نَي�� َزك ب��رو و تدبيري كن كه او را بيامان پيش من آري ،اگر مقاوم��ت كرد و امتناع ورزيد امانش
بده ».بدينترتيب س��ليم ناصح پيش نَي َزك رفت و او را راضي کرد كه امان بگيرد و تس��ليم ش��ود.
 .29بالذری ،ص174؛ طبري ،ص.3805
 .30طبری ،ج ،9ص.3842
 .31همان ،ج ،9ص.3827
 .32یعقوبی ،تاريخ يعقوبي ،ج ،2ص.241
 .33طبری ،ج ،9ص 3827؛ یعقوبی ،تاريخ يعقوبي ،ج ،2ص.241
 .34طبری ،ج ،9ص .3836
 .35طبری ،ج ،9ص  3836و  3839و 3844؛ یعقوبی ،البلدان ،ص 62؛ یعقوبی ،تاريخ يعقوبي ،ج ،2ص.241
 .36طبری ،ج ،9ص.3845
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نَي َزك همراه با ُصول و عثمان ،برادرزادگان خود و ُصول طرخان ،جانش��ين جيغويه (شَ ��د) و خنس
طرخان ،س��االر نگهبانان خود همراه س��ليم بهنزد قتيبه آمد 37ولي قتيبهبر خالف اماني كه داده بود
عمل كرد ،نَي َزك را دس��تگير و س��پس زندانی نمود و چون نسبت بهاماني كه داده بود ،ترديد داشت
با كس��ب تكليف از حجاج ،نَي َزك را بهقتل رس��انيد 38.چراکه سیاست سرکوب خشونت بار شورشها
39
تغییر ناپذیر بود .او شَ د (جيغويه) شهریار بزرگ تخارستان را نکشت و را به شام فرستاد.
در حمل��ه قتيبه به بيكند ،بيكنديان ابتدا صلح خواس��تند .قتيبه پذيرفت و ُرقاء بن نصر باهِلی را
طبق سیاست انتصاب عوامل عرب در کنار شهریار محلی بر بيكند گماشت .هنوز بيش از يك منزل
از بيكند دور نشده بود ،كه بيكنديان عامل او را بهسبب زيادهخواهي ،كشتند .قتيبه دوباره بازگشت و
مردم بيكند را که مقاومتمیكردند با سیاست سرکوب خشونتبار غارت کرد 40.بدینترتیب دستور
اعمال خشونت شدید صادر شد و حتي در ازاي گرفتن فديهاي بسيار ارزشمند ،از جان مرد بازرگاني
كه مردم را ش��ورانيده بود ،نیز راضي نش��د 41.قتيبه مال مردمان را بهزور گرفت و بتخانه بيكند را
غارت و زنان و كودكان را بهاسارت برد 42.مردان بيكند كه بهبازرگاني به چين رفته بودند بازگشتند
43
و زن و فرزند خويش را از قتيبه خريدند.
قتیبهدر س��ال  88قمری قصد حمله به بخارا کرد 44.بهرغم همۀ پیش بینیهای انجام ش��ده
توس��ط او ،جبهه مقاومت بخارا با ترکیبی از نیروهای بخارایی و سغدی در پیرامون بخارا به رهبری
وردانه تش��کیل گردید و مقاومت بسیار سختی از خود نش��ان داد .قتیبهمجبور شد چند بار به بخارا
حمل��ه کند .نيروهاي مداف��ع بخارا پس از فاجعه بِيكند در َوردانۀ بخارا ،ن��زد وردانهخدا 45آمدند و از
خاتون بخارا نیز كمك مالی گرفتند و سغدیان و برخی شهریاران هِپتالی ُسغد و َفرغانه هم در َوردانه
بسیج شده و تدبير جنگ ميكردند 46.گمانمیرود َوردانهخدا اهل سازش با قتیبهنبوده و با َطغشاده
 .37طبری ،ج ،9ص.3839
 .38یعقوبی ،تاريخ يعقوبي ،ج ،2ص241؛ طبري ،ص 3840و 3841؛ عبداهلل بن عمر واعظ بلخي ،فضايل بلخ ،ترجمۀ عبداهلل
محمد بن محمد بن حسين حسيني بلخي ،تصحيح عبدالحي حبيبي (تهران :بنياد فرهنگ ايران ،)1350 ،ص.18
 .39طبري ،ج،9ص.3843
 .40طبری ،ج ،9ص3811؛ نرشخی ،ص 63ـ.62
 .41طبری ،ج ،9ص.3812
 .42طبری ،ج ،9ص3812؛ نرشخی ،ص.62
 .43نرشخی ،ص.63
 .44طبري ،ج ،9ص3813؛ یعقوبی ،البلدان ،ص.62-63
 .45نرشخی ،ص.45
 .46همان ،ص.64 -65
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که با قتیبهمصالحه کرده بود ،دش��منیمیورزید 47.بههر صورت نيروهاي مقاومت ،س��پاه قتيبه را
محاصره و در جنگ با او پایداری زیادی کردند .هر چند قتیبهبا قدرت نظامی مؤثر نیزک تخارستانی
و تدبیرهای َح ّیان ن ََبطی مروی توانس��ت محاصره را شکس��ته و بگریزد 48ولی نتوانست وردانهخدا را
شکس��ت دهد .قتیبهدر س��ال  89قمری حمالت تازهای به دس��تور حجاج برای از میان برداش��تن
وردانهخدا انجام داد که نتیجهبخش نبود 49.بهگونهای که قتیبهمجبور شد چندین بار به بخارا حمله
کند 50.س��قوط بخارا شکست فرارودان محسوبمیش��د و فتوح را در فرارود تسهیلمیکرد .برای
همین در هر دو جبهه سرسختانهمیجنگیدند .دراین هنگام قتیبهاز سیاست بهرهگیری از نیروهای
حیان ن ََبطی 51خواست که با
محلی وایرانی برای رهایی از محاصره جبهه مقاومت استفاده کرد و از ّ
نیروی مقاومت با حیلهای مصالحه کند 52.او بااین روش از محاصره رهايي يافت ولي تا مرگ َوردانه
این مقاومت بهنحو بس��یار موثر و موفقی ادامه پیدا کرد .جبهۀ مقاومت بخارا در س��ال  90هجري با
مرگ وردانهخدا تضعيف و نيروهاي متحد فرارود پراكنده شدند 53.قتیبهتنها پس از مرگ او توانست
بخارا را تصرف کند 54.این در حالی بود که خاتون بخارا و طغشاده نميخواستند بخارا را درگير جنگ
کنند و با دادن مال بسیار ،طالب صلح با قتيبه بودند 55.بهعالوه ،برخی از شهرهای اطراف بخارا نیز
بهپیروی از بخارا در خواس��ت صلح کردند 56.قتیبه َ
طغش��اده را که مطیع او بود ،با پيروي از سياست
57
ابقاء شهرياران محلي ،حاکم بر بخارا گردانید و از او حمایت کرد.
منابع تاریخی دورۀ اس�لامی از روایتهای حماس��ی قبایل مختلف عرب استفاده کردند واین
روایتهای شاعرانه سرشار از حماسههای قبیلهای عرب است و فرارودیان را دشمنان کافریمیداند
که با وجود کثرت افراد و تجهیزات جنگی زبونانه از تعداد اندک مس��لمانان که شجاعانهمیجنگند،
 .47نرشخی ،ص 14و .65
 .48طبري ،ج ،9ص3818؛ نرشخی ،ص.64 -65
 .49طبري ،ج ،9ص.3820
 .50نرشخی ،ص.64
 .51همان ،ص.79
 .52يعقوبي ،تاريخ يعقوبي ،ج ،2ص241؛ نرشخی ،ص.64 -65
 .53طبري ،ج ،9ص3822؛ نرشخی ،ص.14
 .54طبري ،ج ،9ص.3822
 .55نرشخی ،ص12و .65
 .56بالذری ،ص175؛ طبري ،ص.3818
 .57نرشخی ،ص 14و 63؛ طبري ،ج ،9ص.3846
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شکستمیخورند 58.این روایتها فتح بخارا توسط قتیبه را یک حماسه تَمیمی معرفیمیکنند.
در نهایت نقشههاي حجاج و قدرت نظامي قتیبهبا همیاری نیزک و حیان نتیجه داد .فتح بخارا
هرچند در چند مرحله و با گذش��ت چند س��ال ميسر ش��د ولي بهلحاظ اهميت براي قتيبه كليد فتح
فرارود بود .اين فتح موجب آن نش��د تا شهرياران هِپتالي فرارود در برابر توسعه طلبيهاي قتيبه سر
تعظیم فرود آورند .فيلسنشب شاه شُ ومان عامل قتيبه را بيرون كرد و فديهاي را كه بر سر آن صلح
كرده بود ،نداد .همچنین يكي از فرس��تادگان قتيبه را هم كشت و به نصايح برادر قتيبه هم اعتنايي
نكرد و بهرسم پهلوانان رو در روي قتيبه مردانه ايستاد تا كشته شد .قتيبه بر اساس سياست سرکوب
خش��ونت بار ش��ورشها ،مال و عيال او را بهغارت برد 60و با سیاست مداخله در امور محلی كه يكي
از كارآمدترين سياس��تهاي راهبرد نظامي حجاج ـ قتيب��ه بود ،وارد منازعات بين حكمرانان محلي
شاهزادگان و دهقانان شد .بدينترتيب او در مناسبات سياسي و اجتماعي منطقه براي خود جايگاهي
ايجاد کرد .او با همين روش موفق بهفتح خوارزم ش��د .خُ َّرزاد حكمران خامگرد ،كه برادر ش��هریار
خوارزم بود ،بر او شوريده و سركشي ميکرد .شاه خوارزم از قتيبه ياري خواست و به او وعده داد تا
مال فراواني به او بدهد ،بهشرطي كه شر برادر شرورش را از سر او بردارد 61.قتيبه وارد معركه شد و
خُ َّرزاد را دستگير و تحويل خوارزمشاه كرد .وی مال و غنايم بسياري از او گرفت و پس از ختم قائله
بر اساس سیاست انتصاب عوامل عرب در کنار شهریار محلی ،عامل خود را بر خوارزم منصوب کرد.
ولي خوارزميان ش��اه خود را بهدليل همدس��تي با اعراب خوار ش��مردند و او را كشتند 62.او با پيروي
از سیاس��ت مداخل��ه در امور محلی با بر کناری طرخون که پس از نب��رد بخارا در صلح با قتیبهبود
مخالفت ورزيد و آن را بهانۀ نبرد با غورک قرار داد .قتيبه با سياست بهكار گيري از نيروهاي محلي
در س��پاه ،از نیروهایایرانی ،خوارزمی و بخارایی نهایت استفاده را کرد تا جبهه نه چندان مستحکم
مقاومت سمرقند را در هم شکند.
فتح س��مرقند با بخارا متفاوت بود .همانطوركه پیش��تر ذکر ش��د ،بخارا در طي چند سال و با
حم�لات پيگير ،فتح گرديد .قتيبه با اجراي سياس��ت ابقاء ش��هرياران محلي توانس��ت از حمايت و
پش��تيباني بخاراخدا (خاتون و َطغشاده) اس��تفاده کند و اين سياست در تثبيت قدرت سياسي اعراب
59

 .58طبری ،ج ،9ص.3824 ،3823 ،3818
 .59همان ،ج ،9ص.3823
 .60همان ،ج ،9ص .3844 -3845
 .61بالذری ،ص175 -176؛ طبري ،ج ،9ص.3852
 .62بالذری ،ص176؛ طبري ،ج ،9ص.3852
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نقش موثري ايفا کرد .ولي در س��مرقند اوضاع متفاوت بود .قتيبه با يك حيلۀ نظامي آن را تصرف
كرد ،زیرا از حمايت اخشيد سمرقند برخوردار نبود و سغديان سمرقند ،سیاست انتصاب عوامل عرب
در کنار ش��هریار محلی را نميپذيرفتندَ 63.طرخون ش��هريار سغد در جبهه مقاومت بخارا نقش فعالی
حيان ن ََبطي ايراني 64در قبال دادن فديه و گروگان
داش��ت .ولي پس از مرگ وردانه ،با ميانجيگري ّ
ب��ه صلح با قتيبه راضي گرديد 65.عبدالرحمن بن مس��لم چي��زي را كه برادرش با َطرخون درباره آن
صل��ح كرده بود گرفت و گروگانهايي را كه نزد او بود آزاد کرد 66.س��مرقنديان مصالحه و باجدهي
68
ُورك يا غُو َزك 67را بهش��هرياري برگزیدند.
َطرخ��ون را تحمل نكرده و او را بركنار کردند .آنها غ َ
ُورك
َطرخون هم بهاحتمال زياد با اندوه مرگبار در زندان خودكش��ي كرد و يا بهروايتي بهدس��ت غ َ
70
69
ُورك ،اَخشيد سمرقند بود.
كشته ش��د .هنگامي كه قتيبه بهقصد فتح س��مرقند حمله ميآورد ،غ َ
قتيبه برای توجیه مداخله خود در امور س��غد ،طرخون مقتول را همپيمان خود ميداند و انتقام خون
71
ُورك از اين پس بهمدت س��ي سال در سغد و فرارود
او را از غُورك و س��مرقنديان طلبمیکند .غ َ
نقش تاريخي خود را ايفا کرد 72.او با تدابير گوناگون سياسي تالش کرد ،سرزمين خود را از فالكت
بيشتر باز دارد .ازاینرو بود که وی تن به مصالحه داد و شرايط سنگين قتيبه را براي صلح پذیرفت.
 73صلح براي ُسغد بزرگ شامل سمرقندَ ،كش و نَخشَ ب بود ،زیرا شهرهاي ُسغد از همديگر حمايت
ميكردند و قتيبه با سياس��ت تعهد دولت ـ ش��هرها به صلح ميخواست َكش و نَخشَ ب را نيز متعهد
 .63ابوحنيفه احمد بن داود دينوري ،اخبارالطوال ،چ ،6ترجمۀ محمود مهدوي دامغاني (تهران :ني ،)1384 ،ص369-370؛
بالذری ،ص.177
 .64گيب ،ص.60
 .65طبري ،ج ،9ص.3825
 .66همان ،ص.3846
 .67برخي منابع او را غورك و بعضي غوزك نام بردهاند .در نامه او به امپراتور چين كه توسط بارتولد مورد مطالعه قرار گرفته
است ،او خود را غورك شهريار سمرقند ناميده است .نك :واسیلی والدیمیر ویچ بارتولد ،گزيده مقاالت تحقیقی ،ترجمۀ کریم کشاورز
(تهران :امیرکبیر ،)1338 ،ص264؛ گيب ،ص.76
 .68طبري ،ج ،9ص.3846
 .69يعقوبي ،تاريخ يعقوبي ،ج ،2ص242؛ طبري ،ص .3846
 .70یعقوبی ،البلدان ،ص.63
 .71طبري ،ج ،9ص.3862
 .72غورك تا پايان دوران بنياميه پرچمدار استقاللطلبي و مدافع منافع فراروديان بود .البته روش او مانند وردانهخدا تنها
جنگجويانه نبود بلكه او با تدبير و سياست عمل ميكرد و بهويژه پس از قتيبه با استفاده از نيروي جديد تركان وارد بازي منازعههاي
قبايل عرب شد .بهگونهاي كه سمرقنديان در يك مبارزه درازمدت به رهبري غورك ،زمينهاي از دسترفته را پس گرفتند.
 .73گيب ،ص .68
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ُورك شهريار سمرقند هم در كار مقاومت و جنگ و هم در كار مصالحه و
به صلح سمرقند کند .غ َ
سازش تدبيرهاي زيادي را بهكار بست ،تا استقالل سغديان را محفوظ دارد .او به دربار امپراتور چين
سفيري روانه کرد و از او ياري خواست تا اعراب را از سغد براند ولي پاسخ مناسبي دريافت نکرد .اين
نامه از جمله مدارك نادري اس��ت كه روايت فتوح را از زبان فراروديان بازگو ميکند و از اين حیث
منحصر بهفرد اس��ت .اين نامه را بارتولد مورد مطالعه قرار داده اس��ت 75.قتيبه در س��ال  95هجري
براي غزاي چاچ حركت كرد 76.او با سياس��ت بهكار گيري از نيروهاي محلي در س��پاه ،بيست هزار
مرد جنگي از مردم بخاراَ ،كش ،نَخشَ ��ب و خوارزم را فراهم کرد و آنها را س��وي چاچ فرستاد .وی
براي حمله وسيع و سريع به َفرغانه و چاچ ،عالوه بر نيروهاي عرب و ايراني ،با بهکارگیری سیاست
77
استفاده از نیروی اعراب غیر مقیم ،سپاهي ويژه از مردم عراق و شام به آنجا اعزام کرد.
شایان ذکر است اعراب ،پس از فتح سمرقند مجبور شدند که مخارج هنگفتي را براي حفاظت
از سغد هزينه کنند و اين امر سپاه قتيبه را در مشقت قرار داد و خسته كرد .در نتیجه حجاج پس از
فتح س��مرقند براي قتيبه س��پاهي از نيروهاي تازه نفس عرب فرستاد 78.قتيبه ،پس از مرگ حجاج،
بهتنهايي و بدون حمايتهاي عراق و ش��ام ،تدارك حمله به كاش��غر را ديد .این حمله نظامی بهدلیل
فقدان حجاج و فرو پاش��ی اتحاد دوگانه مورد اش��اره به فرجامی نرسید .اگرچه برخي از منابع از فتح

 .74یعقوبی ،البلدان ،ص57؛ بالذری ،ص.176
« .75طبري اخبار مربوط به فتوحات اعراب را در بخش شرقي ايران و ماوراءالنهر تقريب ًا تمام ًا از آثار ابوالحسن علي بن محمد مدايني
متوفي  215هجري اخذ كرده؛ در منابع چيني ،فقط دايرهالمعارف چيني آغاز قرن يازدهم بهنام تسه فويوآن گوي نامه غورك امير سمرقند که
در سال  719ميالدي به پايتخت چين واصل شده حدود  100هجري تحرير شده است .در اين نامه آمده  35سال است كه بالقطع بهضد
راهزنان داشي (اعراب) پيكار ميكنيم و هر سال لشكري كثير مركب از سربازان و سواران به ميدان جنگ گسيل ميداريم ولي سعادت آن را
نيافتهايم كه امپراتور رحيم سرباز به ياريمان بفرستد ...شش سال پيش سرور كل داشي بهنام اي مي قيو دي بو (امير قتيبه) در رأس لشكريان
فراوان بهاينجا آمد و با ما جنگ كرد و ما شكست بزرگي بر دشمنان خود وارد آورديم .ولي در ميان جنگجويان ما نيز عدۀ زيادي كشته و
زخمي شدند .و چون پيادگان و سواران داشي بسيار زياد بودند و نيروهاي ما نميتوانستند با ايشان مبارزه كنند من به استحكامات خود بازگشتم.
آنگاه داشيها شهر را محاصره كردند و در مقابل حصار و باروي آن سيصد دستگاه قلعه كوب قرار دادند .و در سه جا خندقهاي بزرگ كندند.
ايشان ميخواستند شهر ما و پادشاهي ما را ويران كنند .من با خضوع تمام استدعا دارم كه امپراتور مشفق پس از اطالع از اين واقعه عدهاي از
سربازان چيني را به اين صوب گسيل دارد تا مرا در اين بال ياري كنند .اما راجع به اين داشيها سر نوشت آنان چنين است كه فقط صد سال
قدرت داشته باشند و درست امسال سال آخر موعد صد ساله است .اگر سربازان چيني اينجا آيند يقينا من و اتباعم داشيان را نبود خواهيم كرد؛
نكته جالب اينكه سمرقنديان سال  100هجري را سي و پنجمين سال آغاز حمله اعراب بهسرزمين خويش ميشمردند؛ از اينجا ميتوان نتيجه
گرفت نخستين حمله مربوط به سلم بن زياد در  62ـ  64هجري بوده است ».بارتولد ،ص. 264
 .76طبري ،ج ،9ص . 3879
 .77همان ،ج ،9ص .3879
 .78شعبان ،ص.86
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كاش��غر در سال  96قمری توس��ط قتيبه گزارش داده و آوردهاند که قتيبه سفيري نيز به دربار ختن
79
براي ابراز حاكميت خود بر كاشغَر راهي كرده است.

جنبههای اجتماعی راهبرد
در آستانۀ فتوح اعراب ،فرارود شامل دولت ـ شهرهای مستقلي بود با شهرياراني كه جايگاهي ميان
شاهان كوچك و دهقانان بزرگ داشتند و حاکمیت اصلی پیوسته در دست حکومتهای محلی بود.
اين وضعيت با حكومت شاهنش��اهي و متمركز ساس��اني كه از دين زرتشتي و اقتدار موبدان حمايت
ميکرد كام ً
ال متفاوت بود.
در جامع��ۀ فرارود ،دهقانان و بازرگانان گروه نیرومندی را تش��کیلمیدادند .نظام شهرنش��ینی
پیش��رفته بود .بازارهای دائمی و بزرگی توسط بازرگانان برپامیشد و در پیرامون شهرها زمینهای
حاصلخیز بسیار با نظام آبیاری پیشرفته توسط دهقانان ادارهمیگردید.
در راهبرد نظامی حجاج ـ قتیبهبرای سلطه بر فرارود جنبههای اجتماعی قابل توجهی در نظر
گرفته ش��دهبود تا قتیبهبتواند در الیههای مختلف جامعه فرارود نفوذ کرده و ازاین راه در اس��تقرار
و تثبیت حاکمیت عرب بکوش��د .قتیبه با پیروی از سیاس��ت بهكار گيري نيروهاي محلي در س��پاه
توانس��ت نهایت اس��تفاده را از نیروهای ایرانی و بومی ش��هرهای مختلف در جهت پیشبرد اهداف
نظامی خود کند .البته باید در نظر داشت که این سیاست مزایای دیگری هم در پی داشت ،از جمله
اینک��ه تعدادی زی��ادی از طبقه جوان و کارآمد جامعه را با تامین منافع دو جانبه بهخود نزدیک کرد.
این سیاس��ت موفق قتیبه ،ش��هریاران هپتالی فرارودان را در حفظ استقالل فرارود ناکام کرد .برای
ُورك در حالي كه بخاراييان و خوارزميان در سپاه قتيبه عليه او ميجنگند از قتيبه ميخواهد
نمونه غ َ
80
كه مردانه ،اعراب را بهجنگ بفرستد و از ايرانيان در جنگ با او استفاده نكند.
پیش از قتیبه قبایل عرب بهصورت پراکنده و در حاش��یه ش��هرها در فرارود مستقر بودند ،وی با
بهکارگیری سیاس��ت اس��تقرار اعراب در خانههای بومیان ،موجب استقرار دائمی اعراب در شهرهای
فرارود شد .ازاینرو ،قتیبهدر فتح بخارا ،به بهانۀ بستن دروازههای شهر توسط مردم بخارا و مقاومت
طوالنی آنها ،نه تنها جریمه و خراج س��نگین برای بخارا تعیین کرد بلکه بخاراییان را بهزور وادار
ک��رد نیم��ی از خانهه��ا و زمینهای خود را بهاعراب واگ��ذار کنند 81.مقاومت مردمی ادامه داش��ت.
 .79طبری ،ج ،9ص 3890ـ .3889
 .80طبری ،ج ،9ص.3890
 .81نرشخی ،ص.73 ،66 ،42

راهبرد نظامي سلطه اعراب بر فرارود درایران شرقی ( 96ـ  86قمری) 85 /

برخی از دهقانان و اش��راف ش��هر خانههایشان را رها کرده در حومه ش��هر برای خود کوشکهایی
بنا کردند و حتی آتش��کدههای خود را در محلههای جدیدبنا نهادند .س��مرقنديان نیز خ َّفتي را كه
اعراب بر آنها روا داش��تند ،بر نتافته و ش��هر را تخليه کردند .قتيبه با اين امر موافقت کرد تا تجربه
درگيري بين اعراب و بوميان در بخارا اين بار در س��مرقند تكرار نش��ود 82 .غورك همراه بازرگانان
از ش��هر خارج ش��د 83.بهاينترتیب س��غدیان فاتح بزرگ را ناكام گذاش��تند زیرا تسلط بر شهر بدون
سكنه ،دريافت خراج ساالنه را غيرممكنمیکرد و مقاومتهاي پراكنده را امكانپذيرمیکرد 84.در
س��مرقند ،شهرياران و دهقانان ش��هر ،برخالف بخاراییان به كوشكهاي حومه شهر نرفتند ،بلكه از
شهر خارج شده و به روستاهاي اطراف مانند ا ِشتِیخَ ن رفته و حتي شهر جديدي بهنام َف َر َنكت براي
خود س��اختند 85.ازاینروست که گمان ميرود اين شگرد س��مرقنديان براي نخستين بار در فرارود
بهكار گرفته ش��ده باش��د .شگردی که موجب گردید سمرقند و س��غد تا سالها براي اعراب ناامن و
بيثبات گردد و بدون داش��تن درآمد س��اليانه ،اعراب مجبور بودند ،مخارج هنگفتي را براي حفاظت
از آن هزينه کنند.
از جانب دیگر ،قتیبهبرای ایجاد تعلق خاطر بیشتر و تامین منافع دراز مدت اعراب در منطقه به
سیاست واگذاری زمینهای کشاورزی به آنان روی آورد و توانست در گسترش نفوذ اعراب در فرارود
گام بلندی بردارد .او همچنین س��عی داش��ت با پیروی از سیاست آمیختگی اعراب و ایرانیان سلطه
اعراب را تثبیت کند .بههمین منظور بخارا را بين قبايل مختلف اعراب و پيروان س��اير اديان تقسيم
ك��رد و هر محله را به گروهي اختصاص داد 86.هرچند قتيبه در اس�لامي كردن بخارا توفيق زيادي
نيافت ولي با ساكن كردن اعراب در بخارا و دادن امتيازهاي ويژه به آنها و ايجاد محدوديت براي
مردمان بخارا آنها را با فرهنگ قبايل عربي آش��نا کرد 87.سیاس��ت استقرار و درهم آمیزی اعراب با
بومیان که توس��ط قتیبهدر بخارا اجرامیش��د ،نتایج زود هنگامی برای او دربرداشت .قتیبهبا اتخاذ
سیاست برقراری نظم عمومی ،مقررات آمد و شد را در سمرقند وضع کرد 88و ازایجاد هرگونه هرج
 .82نرشخی ،ص.42 -43
 .83گيب ،ص .32
 . 84یعقوبی ،البلدان ،ص.57
 .85بالذری ،ص.176
 . 86نرشخی ،ص 73و .79
 . 87خطيب ،ص.32
 . 88طبري ،ج ،9ص.3866
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و مرج چه در بین سپاهیان و قبایل عرب و چه در میان بومیان مغلوب جلوگیری کرد.

جنبههای فرهنگی راهبرد
پیش از اس�لام در منطقه فرارود دین و مذهب رس��می و همگانی که مورد حمایت حکومت باش��د،
وجود نداش��ت .فرارود جایگاه طبیعی آمیختگیهای دینی بود و پيروان مانوی ،مس��یحی ،بودایی و
زرتشتی (زرتشتي بومی و نه حکومتی ساسانی) ،در كنار هم زندگي ميكردند.
قتيب��ه در زمرۀ فاتحانی بود که در فتح ماوراءالنهر بس��یار بر سیاس��ت تهییج��ی جهاد با کفار،
در خطابههای��ش تاکیدمیورزید .او بهطور مرتب درفضايل جه��اد در راه خدا براي مجاهدان عرب
س��خنرانيمیکرد و ياران خويش را به ثواب نيكو و به مال فراوان بش��ارت میداد 89.او سیاس��ت
دوگان��ۀ تحری��ک عصبیت عربی و بهکارگیری ایرانیان در جنگ را توامان بهکارمیبرد .یعنی ضمن
تش��ویق و ترغی��ب ایرانیان و بومی��ان بههمراهی با خود ،با اتخاذ سیاس��ت تحریک عصبیت عربی
س��خنرانیهای مفصل��ی در متحد کردن قبایل متنازع ع��رب و تحریک و تهییج آنان در جنگهای
دش��وار و محاصرهه��ای طوالنیمیکرد که در تعیین سرنوش��ت جنگها و پیروزیهای او بس��یار
موثر بود .در فتح س��مرقند او س��خنراني بلندی با فصاحت و بالغت تمام و ذکر آياتي از س��وره فتح
بهعمل آورد و يارانش را به نبرد در فصل س��رما و پايداري در برابر سرس��ختي سغديان تشويق کرد.
بهاینترتیب محاصرهای که يك ماه به درازا کشیده بود 90،با پیروزی او بهپایان رسید .قتیبهسیاست
تبلیغ دین اس�لام را هم در میان بومیان مغلوب پیش گرفت .عامه مردم هر س��اله که قتیبهاز مرو
میآمد مسلمانمیشدند و چون بازمیگشت به آیین بودایی (بت پرستی) برمیگشتند 91.قتيبه پس
از فتح شهر نماز ميخواند 92و بتخانههاي بودايي سمرقند را غارتمیکرد .او طال و جواهر از بتان
برمیگرفت و چوب آنها را بهآتش ميكش��ید 93.باید توجه داش��ت که هدف او تنها غارت و غنیمت
نبود ،بلکهمیخواس��ت با این کارش اعتقاد مردمان بهآیین کهن را بیپایه جلوه دهد .ازاینرو وقتی
ُ��ورک التم��اسمیکرد که «امیر بت ب��زرگ را آتش نزن که بال و بدبخت��ی خواهد آورد »،قتیبه
غ َ
مصمم پاس��خمیداد« :من خود بهدست خویشتن آن را بهآتش خواهم کشید ».بهاینترتیب عوام را
 .89طبری ،ج ،9ص.3803 -3804
 .90همان ،ج ،9ص.3858
 .91گيب ،ص.65
 .92طبري ،ج ،9ص.3859
 .93بالذری ،ص176؛ طبري ،ج ،9ص.3859
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از کار خود شگفت زده کرد و تخم تردید در جان اعتقادات آنها انداخت .قتیبهبرای تشویق پذیرش
عملی اس�لام و رواج آیین ش��ریعت 94مجبور شد در بخارا مساجدی بنا کند و برای خواندن نماز هم
س��هلگیری نماید ،تا به فارسی خوانده ش��ود و هم جایزه دو درهمی برای انجام فریضه نماز جمعه
تعیی��ن کن��د .او همچنین نمازگاه عید را نیز در حومۀ ش��هربنا کرد 95.چندی بعد قتيبه در س��مرقند
مسجدي ساخت و تعدادي از قاریان را در آن مسجد ساكن کرد .اقدامات قتیبه برای مسلمان نمودن
مردم در کوتاه مدت کافی نبود و بهویژه توانگران رغبتی بهآیین جدید نداشتند و در کوشکهایشان
به کیش خود بودند 96.بخاراييان بهس��ادگي دين جديد را نپذيرفتند ولي با س��كونت اعراب در ميان
آنها ،تبعيت از اعراب را بهزور پذيرفتند و زير نفوذ آنها درآمدند .ش��اید قتیبهبا س��اختن مساجد و
در آینده نزدیک در
مصلی و بهکار گیری معلم قرآن در بخارا برای ایجاد یک مرکز مهم اس�لامی 
فرارود نقشه کشیده بود.

جنبههای اقتصادی راهبرد
در سیاس��تهای اقتص��ادی راهبرد نظام��ی حجاج ـ قتیبهه��م منافع کوتاهم��دت و هم درازمدت
جنگجویان در نظر گرفته شدهبود .برای تامین منافع کوتاهمدت که در عملیات نظامی فتوح ضروری
بود قتیبهبا اتخاذ سیاست غارت و غنیمت ملزومات جنگ و جنگجویان را تأمین کرد 97.او در بیکند
م��ال مردمان را ب��هزور گرفت و بتخانه بيكند را غارت و زنان و كودكان را بهاس��ارت برد98.مردان
بيكند كه به بازرگاني به چين رفته بودند ،بازگشتند و زن و فرزند خويش را از قتيبه خريدند .در بخارا
هر چند خاتون بخارا و طغش��اده نميخواس��تند بخارا غارت شود و با دادن مال بسیار طالب صلح با
قتيبهبودند قتیبهبه بهانه خواندن نماز وارد شهر شد و برخالف عهد خویش بخارا را غارت و جریمه
و خراج سنگینی هم برای مردم بخارا تعیین کرد .در خوارزم هم نتیجه کار برای قتیبهمقدار زیادی
ُورك هم براي آنكه
غنایم و تعداد زیادی سرباز خوارزمی بود که در فتح سمرقند او را یاری دادند .غ َ
قتیبهدس��ت به قتل و عام نزند او را س��ه روز پذيرايي نمود .قتیبهبتخانههاي بودايي س��مرقند را
 .94نرشخی ،ص.66
 .95همان ،ص.72
 .96همان ،ص.67-68
 .97طبري ،ج ،9ص.3812
 .98نرشخی ،ص3812؛ نرشخی ،ص.62
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غارت کرد و طال و جواهر از بتان برگرفت و مال گزافي هم از سمرقنديان ستاند 99.وی با پیروی از
سیاست تقسیم عادالنه غنایم با كسب اجازه از حجاج ،غنایم را میان جنگجویان خویش تقسیم کرد.
غنايم بهدس��ت آمده را تقس��يم نمود و نيرويي تازه بهيارانش بخشيد و انگيزه آنان را براي نبردهاي
ِ
آينده تقويت کرد.
حجاج و قتيبه دریافته بودند که بازرگانی نبض حیات فرارود است و تسلط بر راههای راهبردی
چي��ن ،به معنای اقتدار واقعی در فرارود قلمدادمیش��ود ،ازاینرو با تکیه بر سیاس��ت تأمين امنيت
بازرگان��ی با چين و حفظ مناف��ع بازرگانانی كه با آنها همكاري ميكردند ،به تامین منافع درازمدت
اقتصادی برای اعراب در فرارود دس��ت یافتند 100.این سیاس��ت با مرگ ناگهانی حجاج دوام نیافت و
روایتهای تاریخی نشانمیدهد که او توانست بر کاشغَر که محل اتصال اصلی راه چین بهفرارود
بود ،تسلط یابد.

روشهای جنگی در راهبرد
تمركز سياس��ي و يگانگي ديني نتوانس��ته بود از هجوم اعراب نومسلمان بهايران ساساني جلوگيري
کند و از سال  16هجري كه شكست قادسيه رخ داد طي  15سال اعراب از غرب تا شرق سرزمین
شاهنشاهی ساساني را درنورديدند و در سال  31قمری به مرو رسيدند .ولي  55سال پشت جيحون
ماندند و نتوانستند تا سال  86قمری نفوذ سياسي خود را به فرارود گسترش دهند .هرچند اعراب با
فتح تُخارستان جنوبي نخستين گام بلند براي فتح فرارود را برداشتند ولی شهرياران هپتالي در برابر
حمله اعراب استقامت قابل توجهی را از خودشان نشان دادند .با پایمردی اعراب ،بلخ پايتخت بزرگ
تُخارستان براي نخستين بار به تصرف درآمد و عبداهلل بن عامر هر چه را که در فرو سوی رودخانه
جيحون بود ،فتح کرد .پس از او زياد بن ابيه عامل خراس��ان ش��د و فرماندهي قسمتهاي مختلف
نيروهاي عرب را در هر منطقه بين رؤس��اي قبايل قسمت كرد .ولي بعد به مخاطرات اين عمل پي
برد و مرو را مركز حكومت خود قرار داد .او براي نخستين بار پنجاه هزار خانوار عرب را در خراسان
س��كونت داد .عبیداهلل پس��ر او با بیست هزار مرد جنگی اولين س��ردار عرب بود كه با لشگر خويش
به احتمال در س��ال  54هجري از جيحون گذش��ت .پس از او هم س��عيد بن عثمان احتما ًال با يك
لشكر چهار هزار نفري از جيحون گذشت و بخارا را محاصره كرد و بدون جنگ و با گروگان گرفتن
 99بالذری ،ص 176ـ .175
 .100گیب ،ص  82ـ .80
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تعدادي از شاهزادگان جوان و دريافت هدايا صلح کرد .در اولين يورشهاي اعراب به فرارود بهدليل
اينكه مهاجمان شهرها را به تصرف درنميآورند و تنها با دریافت مبالغی مصالحه ميكردند ،مقاومت
زيادي از جانب فراروديان انجام نشد .آنچه پیش از قتیبه در فرارود اعمال شد حملههای کوتاه مدتی
بود که با هدف غارت و غنیمت و اخذ خراج انجام گرفت .ولی قتيبه با پیروی از سیاستهای جنگی
راهبرد نظامیحجاج ـ قتیبهبه عملياتي كردن نقشههاي نظامی آن پرداخت .نتيجه این سیاستها
101
سلطۀ نظامی و استقرار حاکمیت اسالمي در فرارود بود.
قتیب��ه با بهکارگیری سیاس��ت حملههای پیرامون��ی و قطع خطوط كمكرس��اني كار خود را از
تُخارس��تان آغاز کرد كه منطقهاي بزرگ در دو س��وي جيحون ش��امل ُجو َزجان ،بادغيس ،طالقان،
َس��منگان و بلخ در پايين رود و ُچغانيان و ش��ومان در باالي رود بود .لشکرکشی به تخارستان یک
عملیات نظامی برای تخریب پش��تیبانی دولت ش��هرهای هِپتالی جنوب فرارود از بخارا بود که قتیبه
102
انجام داد.
فتح تخارس��تان در دو مرحله انجام گرفت .حملۀ نخست عملیات جانبی برای فتح بخارا و حمله
دوم عملیات جانبی برای فتح س��مرقند بود .هدف او در نخس��تین حمله تس��لط بر تخارستان نبود.
بلک��ه نمایش قدرت و تهدی��د بود .هدف اصلی فتح بخارا بود .دومین حمله هم بهمنظور س��رکوب
ش��ورشهای ش��هریاران هپتالی بود که پیمان خود با قتیبه را شکس��ته بودند .در حقیقت این حمله
هم برای حفظ موقعیت بخارا و زمینهسازی برای فتح سمرقند انجام گرفت ،تا سمرقند را از حمایت
شهریاران دولت ـ شهرهای جنوبی محروم سازد.
قتيبه در س��ال  91هجري براي بار دوم راهي مناطق س��غد جنوبي و تخارس��تان شمالي شد تا
طبق نقش��ۀ حجاج موقعيت بخارا را تثبيت و راه را براي فتح كامل ُسغد و سمرقند هموار کندَ .كش
و نَخشَ ��ب كه جزو ش��هرهاي تحت نفوذ سمرقند بودند ،صلح خواس��تند 103.كام ً
ال مشهود است كه
شهرياران هِپتالي اطراف به سغد كمك ميكردند چرا كه قتيبه مجبور بود در هنگام حمله به سمرقند
با َكش و نَخشَ ب و حتي چغانيان براي قطع خطوط كمكرساني آنها حمالت كوتاه و سريعي انجام
دهد ولي آنها از نبرد رو در رو پرهيز كرده و جنگ و گريز را ترجيح ميدادند 104.قتیبهبا تمس��ک
به سیاس��ت ایجاد پایگاه پش��تیبانی در مرو ،اياس بن عبداهلل بن عمرو را در كار جنگ و عثمان بن
 .101شعبان ،ص80؛ گيب ،ص.90 -91
 .102دينوري ،ص370؛ نرشخي ،ص.61
 .103بالذری ،ص.175
 .104دینوری ،ص370؛ يعقوبي ،تاريخ يعقوبي ،ج ،2ص.242
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عمرو س��عدي را در كار خراج جانش��ين خودمیکرد 105.او همچنین با اس��تفاده از سیاست محاصرۀ
اقتصادی ،ش��هرهای هدف را تضعیفمیکرد .بهعنوان نمونه ،بيكند که مهمترین ش��هر اقتصادی
حوزه بخارا بود 106،بهمنظور قطع شریان اقتصادی بخارا و جلوگیری از ارتباط بخارا با پایین جیحون
غارت شد.
قتیب��هبا سیاس��ت کمین کردن و حیلههای جنگ��ی خود را از مهلکهه��ای جنگمیرهانید و
ش��بیخونهای فرارودیان را بیاثرمیکرد .برای نمونه ،قتيبه در سال  87هجري با همراهی نیزک،
روانه جنگ بیکند ش��د 107.اهالي بيكند از ُسغدیان و از اطراف خويش یاری خواستند .فراروديان گرد
آمدند و دو ماه قتيبه را محاصره كردند ولي قتيبه مقاومت كرد و مصمم شد كه با حیله ،محاصره را
108
ُورك با بزرگان و دهقانان سمرقند يك
بشكند و بر آنان غلبه كرد .در نمونۀ دیگر ،در حالی که غ َ
شبيخون شبانه را به اردوگاه قتيبه واردکردند ،جاسوسان قتيبه براي او خبر آوردند و قتیبهبرايشان
كمين گذاش��ت و كمينگاه ،قتلگاه سمرقنديان گشت 109.بس��ياري از جوانان و دليران ُسغد كشته و
110
ُورك با همه تالشي كه كرده بود ،تسليم شد و سمرقند سقوط کرد.
اسير شدند .صبح روز بعد غ َ
قتیب��هبا سیاس��ت بهکارگیری جاسوس��ان محلی از ت��دارکات فرارودیان اط�لاعمییافت و با
عکسالعمل مناسب پیروزی را برای خود رقممیزد .مث ً
ال او در فتح بیکند خبرگيري ايراني بهنام تندر
داش��ت .همچنین جاسوسان قتيبه در فتح سمرقند به او یاری رساندند .قتیبهبا سیاست تصمیمهای
قاطع جنگی و عدم وفاداری به پیمانها تنها به اجرای راهبرد نظامی فکرمیکرد و بهچیزی جز آن
نمیاندیشید و از کشتن جاسوسان خود و حتی سرداران محلی که او را یاری کرده بودند ،هیچ ابایی
نداشت .برای همین تندر را بيدرنگ كشت 111و نیزک را بهقتل رسانید.
قتیبهبا سیاس��ت ایجاد پایگاه نظامی در مناطق فتح ش��ده عالوه بر س��نگرگاه اصلی در مرو،
نخس��تين پايگاه اعراب را در منطقه فرارود ،در بخاراایجاد کرد .بااین کار راه ادامه فتوح را هموار
ک��رد .همچنی��ن گروههايي از اع��راب را در َفرغانه ،چاچ ،بخاراَ ،كش و نَخشَ ��ب مس��تقر کرد تا از
 .105طبري ،ج ،9ص.3804
 .106همان ،ج،9ص.3810
 .107بالذری ،ص175؛ طبري ،ج ،9ص.3810
 .108طبري ،ج ،9ص  3810ـ3811؛ نرشخی ،ص  61ـ.62
 .109طبري ،ج ،9ص 3858و .3860
 .110بالذری ،ص.176
 .111طبري ،ج ،9ص.3810
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دستاوردهاي بزرگ او حراست کنند.
قتیبهبا سیاس��ت سرعت عمل جنگی دس��تاوردهای عظیمیکسب کرد .منابع مختلف تاريخي
روايتهاي متعدد و متناقضي درباره فتح س��مرقند گزارش كردهاند و اين موضوع نشان ميدهد كه
فتح س��مرقند حداقل در دو مرحله جداگانه و در دو س��ال انجام گرفته اس��ت .قتيبه در سال نخست
ب��ا جن��گ بهروش معمول طبق نقش��ه حجاج كاري از پيش نبرد ولي س��ال بعد با اس��تفاده از فن
غافلگيري موفق بهتصرف س��مرقند شد .بهاحتمال قتيبه در آغاز در سال  93هجري به سغد حمله
114
كرد 113.او در همين س��ال برادرش عبدالرحمن را از كش و نخش��ب بهس��وي سمرقند فرا خواند.
115
غُورك نيز از ش��هرياران واليتهاي اطراف مانند چاچ و َفرغانه ياري طلبيد كه به ياريش آمدند.
قتيب��ه از قبايل عرب ،ايرانيان و نيروهاي محلي بخارا لش��كري ب��راي خود فراهم کرد 116.چند نبرد
س��خت درگرفت ولي كاري از پيش نرفت و مجبور به مصالحه ش��د و َكش و نَخشب هم در قرارداد
صلح آمد .این امر نشان ميدهد که دايرۀ قدرت غُورك تنها سمرقند نبود و شهرهاي ُسغد جنوبي را
نيز شامل ميشد 117.در پايان تابستان سال  94هجري كه قتيبه از خوارزم به مرو باز ميگشت ،يكي
از سرداران عرب به او گفت چون فراروديان بر اين باورند كه امسال ديگر غزايي نخواهد بود ،به سغد
حمله ببرد و به مرو باز نگردد .قتيبه این روش را پسندید و با پیروی از سیاست سرعت عمل جنگی
118
ُورك و سمرقنديان را غافلگيرانه محاصره کرد.
بهسرعت خود را به سمرقند رساند؛ بهنحوي كه غ َ
ُورك هنوز موفق به دريافت كمكهاي ش��هرياران
قتيبه در حملۀ دوم به س��مرقند ،در حالي كه غ َ
هِپتالي اطراف نشده بود ،از ياري نيروهاي بخارا و خوارزم بهره گرفت.
بخش عظیمی از نیروی جنگی قتیبهرا نیروهای محلی تشکیلمیداد .او با استفاده از نیروهای
محلی توانست در کوتاهترین زمان ممکن بر فرارود مسلط گردد .قتيبه پس از نبردهاي بزرگ بخارا
و س��مرقند آنقدر بر منطقه مس��لط ش��د که قادر بود حملههای برقآس��ا را برای فتح مناطق شرقی
و ش��مال ش��رقی به اجرا بگذارد .قتيبه راه غلبه بر مقاومت محلي را س��رعت عمل و قطع راههاي
112

 .112بالذری ،ص186؛ طبري ،ج ،9ص.3879
 .113شعبان ،ص.86
 .114طبري ،ج ،9ص.3845
 .115بالذری ،ص.176
 .116ریچارد فرای ،میراث باستانیایران ،ترجمۀ مسعود رجب نیا (تهران :بنگاه ترجمۀ و نشر کتاب ،)1344 ،ص391؛ شعبان،
ص.86
 .117یعقوبی ،البلدان ،ص.57
 .118طبري ،ج ،9ص.3855
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پش��تيباني ميدانس��ت و در فتح چاچ و فرغانه از همين شگرد س��ود جست و بهراحتي مقاومتهاي
پراكنده محلي را درهم شكس��ت .درحالیکه لش��کر اصلی خود را به چاچ فرستاده بود خود را با يك
حمله به َفرغانه رس��انيد 119تا از ش��كلگيري جبهه مقاومت محلي جلوگي��ري کند .براي همين به
س��رعت خُ َجنده ،كاشان (یا کاسان ش��هر کوچکی در فرارود) و َفرغانه را تصرف کرد و تا اسپيجاب
120
پيش رفت.

دستاوردهای راهبرد نظامیحجاج ـ قتیبه
فتح س��مرقند عالوه بر يك پيروزي بزرگ براي قتيبه ،آغاز مش��كالت او با قبايل عرب و ايرانيان
لش��كرش را رقم زد .خبر مرگ حجاج آبس��ردي بر آتش ش��علهور فتوح بود .قتيبه حامي قدرتمند
و طراح نقش��ههاي جنگي خود را از دس��ت داد ،دلسرد ش��د و به مرو بازگشت .پس از مرگ حجاج،
قتيبه در مرو ماند تا نامه دلگرمكننده وليد به او رس��يد كه قتيبه را به ادامه فتوح در فرارود تش��ويق
کرد .حمايت عراق قطع ش��ده بود و اكنون همۀ اميد قتيبه به پش��تيباني شام بود .براي اجراي بقيۀ
نقشههاي حجاج ،عزم فتح كاشغَر کرد .ولی دراینکه کاشغَر بهدست خود قتیبهفتح شدهباشد تردید
است .بههر صورت اگر اين فتح توسط سپاهیان او هم صورت گرفته و كاشغر در دورۀ قتيبه تصرف
شدهباش��د ،اين آخرين مرز شرقي فتوح اسالمي بود كه پرچم اسالم در آن به اهتزاز درآمد .در دورۀ
فتوح اس�لامي پس از قتیبه،مرز جهان اس�لام از كاشغَر فراتر نرفت .قتیبهاهل و عيال و خاندانش
را از مرو خارج كرد و راهي َفرغانه گرديد 121.وی بر جيحون نگهباناني گماش��ت تا كس��ي اخبار او را
122
بدون جواز بهعراق و ش��ام ارس��ال نكند .ولي خبر مرگ وليد تمام اميد قتيبه را به یأس بدل کرد.
خليفۀ جديد با او كه عامل و همدس��ت حجاج بود ،دش��مني ديرينه داشت و يزيد بن ُم َهلّب را والي
عراق کرد 123.پس از روي كار آمدن س��ليمان بن عبدالملك در ش��ام ،يزيد بن ُم َهلَّب عازم فرارودان
ش��د 124.قتيبه پس از فتوح درخش��ان خود در فرارود در س��ايۀ حجاج ،چنان اعتماد بهنفسي بهدست
آورد كه به س��ليمان نامه نوش��ت و از او خواست كه كار فرارود را به او بسپارد و در غير اين صورت
 .119طبری ،ج ،9ص 3869و .3891
 .120بالذری ،ص177؛ طبري ،ص .3869
 .121طبری ،ج ،9ص 3888؛ يعقوبي ،تاريخ يعقوبي ،ج ،2ص.253 -254
 .122طبری ،ج ،9ص.3888
 .123یعقوبی ،البلدان ،ص.63
 .124طبري ،ص.3895
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او را از خالفت خلع خواهد کرد 125.شايد اگر قتيبه پشتيباني اعراب و ايرانيان را در فرارود ميداشت
چنين كاري دور از دس��ترس نبود .ولي روش او بدون سياست و حمايتهاي حجاج عملي و ممکن
نبود .قتيبه از اين نكته مهم غافل بود كه چنين نامهاي به س��ليمان نوش��ت .خلع خليفه براي قتيبه
ب��ه منزل��ۀ تایید حكم قتلش بود 126.زیرا كه او با س��خنرانیهای تحقیرآمیز خود همۀ قبايل عرب را
از خود رنجانیدهبود 127.همچنین ايرانياني مانند َح ّيان ن ََبطي را كه همواره در كنار او خدمات ش��اياني
كردهبودن��د ،ناراضی کرد .بدینترتیب حمايت ايرانيان را كه حدود يك دوازدهم كل س��پاه او بودند
از دس��ت داد 128.اعراب وایرانیان ناراضی س��پاهش مانند دشمن او را در محاصره گرفتند 129و عليه
او توطئه کردند 130.نكتۀ ديگر اينكه قتيبه به تعاملي كه در بخارا با َطغش��اده رس��يد ،هرگز با غورك
در س��مرقند نرس��يد ،در حاليكه برخالف طغش��اده كه تنها جايگاه اجتماعي وااليي نزد مردم بخارا
داشت ،غورك عالوه بر مقبوليت داراي توان نظامي قابل توجهي در سراسر شهرهاي سغد نيز بود.
خطبههاي آتش��ين او كه زماني روح در بدن س��ربازانش ميدميد ،اكنون آتش كينه قتيبه را در دل
آنها ش��علهور ميکرد 131.برخي تاريخپژوهان هم علت قتل قتيبه را وضع نابسامان اقتصادي و بهم
ريختگي اجتماعي روابط اعراب و مواليان دانستهاند 132.اينگونه بود که قتيبه همه قبايل را بر عليه
خود متحد کرد 133و خود دراین میانه تنها ماند .تيغ تعصب عرب كه با تحقيرهاي قتيبه تيز شدهبود،
سري را بريد كه بزرگترين سردار فتوح فرارود بود 134.از قضای روزگار این فراروديان بودند که گور
135
او را زيارتگاه خويش ساختند و نه اعراب.
بزرگترین هدف نظامی قتیبهتصرف بخارا بود ،اوتصمیم داش��ت بخارا را مرکز اصلی استقرار
اع��راب در ف��رارود معین کند .برای دس��تیابی به این ه��دف بزرگ با معاهدهه��ای صلحی که با
125یعقوبی ،البلدان ،ص63؛ طبري ،ج ،9ص.3895
 . 126طبری ،ج ،9ص.3897
 .127بالذری ،ص177 -178؛ يعقوبي ،تاريخ يعقوبي ،ج ،2ص.253 -254
 .128طبري ،ج ،9ص.3900
 .129بالذری ،ص179؛ يعقوبي ،تاريخ يعقوبي ،ج ،2ص.253 -254
 .130طبري ،ج ،9ص 3901و .3906
 .131همان ،ص.3897 -3898
 .132خطيب ،ص.31
 .133طبري ،ج ،9ص .3899
 .134بالذری ،ص179؛ طبري ،ج ،9ص.3909
 .135ابو اسحق ابراهیم اصطخری ،ممالک و مسالک ،ترجمۀ محمد بن اسعد بن عبداهلل تستری (تهران :موقوفات افشار،)1373 ،
ص354؛ نرشخی ،ص.79 -81
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ش��هریارانایالتهای جنوبی بخارا بست پش��تیبانی بخارا را تنها بهنواحی شرقی مانند ُسغد محدود
کرد و با حملۀ شدید به شهر بازرگانی بیکند اقتصاد بخارا را تهدید نمود تا بازرگانان بخارایی را وادار
بهتس��لیم ش��دن و همکاری با خود کند .او همچنین با حمالت پیاپی و یاری گرفتن از ترفندهای
ایرانیان همراهش و ش��جاعت شهریار تخاری توانست با پایداری زیاد جبهه مقاومت بخارا را ناکام
بگذارد و با سیاس��ت اس��تقرار اعراب در بخارا و گرفتن خانه و زمینهای فرارودیان یک آمیختگی
اجباری ایجاد کند .قتیبهپیش از نبرد بزرگ س��مرقند بار دیگر تالش کرد با حمله بهتُخارس��تان،
ُچغانیان و س��غد جنوبی حمایت از سمرقند را محدود سازد و با یک حمله ناگهانی و پیشبینینشده
با یاری گرفتن از خود فرارودیان س��مرقند را تصرف کند .بدینترتیب قتيبه نقش��ۀ نظامي بزرگی را
اجرا كرد كه طراح آن حجاج بود .او توانست با يك راهبرد جنگي دقيق فرارود را در طي يك دهه
به قلمرو اسالمي ضميمه کند .دوران قتيبه نقطۀ عطفي در تاريخ فتوح اسالمي در فرارود بود .پس
از او فتوح متوقف ش��د و در دورۀ بعد همواره اختالف و نزاعهاي بين قبايل عرب و ورود تركان به
عرص��ه سياس��ي فرارود و جنگ و گريزهاي آنان و همچنين جنبشه��اي پراكنده فراروديان براي
كسب استقالل و بيرون راندن اعراب موجب شد فتوح از آنچه قتيبه كردهبود فراتر نرود و مرزهاي
سرزمينهاي اس�لامي تا هنگام تشكيل نخستين دولت متمركز محلي در همان حدود فتوح قتيبه
باقي بماند .سال  96هجري پايان يك دهه فتوح درخشان در فرارود بود و از اين پس بهمدت يك
136
ربع قرن فتوح متوقف ماند.

نتيجهگیری
س��لطۀ اعراب بر فرارود نتیجۀ سياس��ت مدبرانۀ حجاج و قدرت نظامي قتيبه بود که با یک راهبرد
نظامی چندجانبه با ابعاد سیاس��ی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و جنگی ،توس��ط حجاج و قتیبه
طراح��ی و اجرا ش��دد .اصول این راهبرد نظام��ی از جنبههای گوناگون قابلتوجه اس��ت؛ از جنبۀ
سیاس��ی اهداف مه��م نظامی بهترتیب حکومته��ای محلی (دولت ـ ش��هرهای) بخارا ،خوارزم،
س��مرقندَ ،فرغانه و چاچ و در انتها کاش��غَر معين گرديد .نخستين هدف بخارا بود ،زيرا تنها با فتح
بخارا بود که موقعیت سیاس��ی اعراب در فرارود تثبیتمیش��د .حج��اج و قتيبه همزمان با تعيين
اهداف نظامي طرحي براي توس��عه اقتدار سیاسی خود در فرارود داشتند .آنها در مناسبات داخلی
میان حکومتهای محلی (دولت ـ ش��هرها) وارد ش��دند ،در منازعههای آنان مداخله کردند و در
 .136گيب ،ص.86
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نهايت با تشدید اختالفات موفق بهایجاد تفرقه بين شهرياران فرارودي شدند .آنها پس از تصرف
اهداف نظامي ،س��رداران عرب را در کنار ش��هریاران فرارودی بهعنوان عامالن خود در شهرهاي
فتح ش��ده گماش��تند .از جنبۀ اجتماعي حجاج و قتیبهبا س��کنا دادن اعراب در شهرهای فرارود و
حتی داخل خانههای فرارودیان در تثبیت س��لطۀ نظامی از طریق ترویج فرهنگ اسالمی در میان
مردمان محلی کوشیدند و خواستار آمیختگی قبایل عرب با بومیان شدند .آنها در صدد این بودند
ک��ه ب��ا ایجاد اتحاد و اتفاق بين فرارودیان و اعراب اقتدار سیاس��ی خ��ود را در طبقههای مختلف
جامعه فرارود تعمیم دهند .ازاینرو برخی مش��اغل مهم در ادارۀ امور جامعه را به فرارودیان واگذار
كردند و از لياقت و اس��تعداد آنها اس��تفاده کردند .حتی تعداد زيادي از نومس��لمانان محلی را در
س��پاه خود بهكار گرفته و در مواردي ش��هرياران هِپتالي را با لش��كريان شان با خود همراه کردند.
از جنبه فرهنگی حجاج و قتیبهبا س��اختن مس��جد و مصلی و برپایی نماز و ترغیب نومس��لمانان
به خواندن نماز به آس��انترین ش��یوه برای آنان یعنی به زبان فارسی و تشویق آنها به شرکت در
مراسم نماز آدینه با دادن درهم و بهکار گیری اصحاب قرآن برای تعلیم دین جدید به نومسلمانان،
اقدامات گستردهای برای اسالمیکردن فرارود انجامدادند .از جنبۀ اقتصادی نیز حجاج و قتیبههم
سیاس��تهای کوتاه مدت اقتصادی مانند کس��ب غنایم و دریافت جزیه و خراج را دنبال کرده و با
تقسیم غنایم بین قبایل ،انگیزه اعراب را برای جنگ تقویتمیکردند .آنها همچنین با واگذاری
زمینهای حاصلخیز کشاورزی به اعراب زمینه اسکان و درآمد دائمی را برای اعراب مهاجر فراهم
کردند .از سوی دیگر آنها با تسلط بر راههای بازرگانی چین و مشارکت در فعالیتهای بازرگانی
ب��ا چین ش��رایط را برای بهرهبرداری از منافع بازرگانی اع��راب در دراز مدت فراهم کردند .از نظر
روشهای جنگی نیز آنها پایگاه اصلی نظامي و پناهگاه زمس��تاني لش��كريان ،را در مرو خراسان
انتخاب کردند ،نه بلخ و یا ش��هری در فراس��وی رود چنانچه زیاد بن ابیه پیش و اس��د بن عبداهلل
َقس��ری پس از قتیبهاین اش��تباه را مرتکب شدند .دو هدف اصلی در راهبرد نظامیحجاج ـ قتیبه
تسلط بر دو شهر بزرگ و با اهمیت بخارا و سمرقند بود .آنها برای حمله به هریک از این شهرها،
تدارک نظامی و پشتیبانی الزم را انجام داده و همزمان حمالت پیرامونی را برای تضعیف حمایت
احتمالی همس��ایگان بهعمل آوردند .بدینترتیب پس از فتح هر ش��هر برای حفظ موقعیت نظامی
و زمینه س��ازی برای اس��تقرار اعراب مبادرت بهايجاد پادگانهاي نظامي ش��د .حجاج و قتیبهبا
این راهبرد نظامی بر فرارود س��لطه یافته و نیز حاکمیت اس�لامی را در این منطقه از ایران شرقی
گسترش دادند.
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