
 

  

  زندگى و كارنامه سیاسى قتیبة بن مسلم باھلى
 1 زھرا نوروزى

... خراسان، قبل و بعد از اسالم، ھمواره شاھد حوادث مھم سیاسى، اجتمـاعى و
ً خراسان حائز اھمیــت بسـیارى اسـت. بوده است . فتوحات عرب در ايران، خصوصا

ھاى خاور دور و نگــرش فاتحـان بـه  وسعت قلمرو خراسان، نزديكى آن به سرزمین
اين منطقه به مثابه پل ورود به آسیاى مركـزى و خـاور دور، تــأثیر فـراوان بـر جــاى 

جھت شناسايى مسئله فتوحات، بررسى زنــدگى سـرداران بـزرگِ فـاتح، . گذاشت
اين مقاله سعى دارد به معرفـى زنــدگى، نسـب، قبیلـه، . رسد ضرورى به نظر مى

 .خاندان، فرزندان و اقدامات سیاسى اجتماعى قتیبة بن مسلم باھلى بپردازد

 .خراسان، ولیدبن عبدالملك، حجاج بن يوسف، بخارا، قتیبة بن مسلم: ھاى كلیدى واژه

  مقدمه

اين خاندان در امـور . ھاى گوناگون محل توجه و بررسى است تاريخ حكومت بنى امیه از جنبه
لم  دينى، رفتار با اھل بیت رسول اللَّه صلى هللا علیه وآله، و موالى، ترويج فساد اخالقى و ظ

بر اھل ذمه كارنامه تاريكى از خود به جا گذاشته، لكن در امر فتوحات در شرق و غرب جھـان 
سى اسـت...  اسالم و توجه به معمارى و یق در بـاب فتوحـات . شايسـته برر پـژوھش و تحق

عظیم دوره اموى اھل علم و تاريخ را با سیاست توسعه ارضى و روش ملكدارى آنـان بیشـتر 
بنا بر گستردگى حوزه فتوحات اين دوره، اين تحقیق به شرق محدود شده و از . كند آشنا مى

بن مسـلم بـاھلى معـروف بـه بـاالن بررسـى  2 میان انبوه سرداران و امرا، ابعاد زندگى قتیبه 
 .شده است

عات پراكنـده دربـاره  بار و اطال غرض از انتخاب وى، توجه كافى به زندگى وى و جمع آورى اخ
لذكر در  فوق ا وى و بررسى كامل فتوحات و اقدامات اوست، كه متأسفانه بسیارى از مـوارد 

 .تاريخ مجھول باقى مانده است

  نسب قتیبه

صین بن ربیعه بن خالد بن اُسید الخیر بن قضـاعى  ُ ابوحفص قتیبه بن ابى صالح بن عمروبن ح
بن ھالل بن سالمه بن ثعلبه بن وائل بن معن بن مالك بن اعصر بن سعد بن قیس بن عیالن 

كر  3.برد بن مضر بن نزار بن عدنان، نسب به اعراب شمالى مى دانشمندان علم انساب در ذ
لك بـن اعصـر، باھلـه  نام و نسب وى دچار اختالف نظر شده و برخى نسب وى را به جاى ما

ند . دانند كه اين امر، مورد تأيید ھمگـان نیسـت بن اعصر بن سعد مى برخـى محققـان معتقد
در ھـر صـورت، او از قبیلـه باھلـه اســت و  4.ھمسـر مالــك اســت نــه جــد ذكــور وى» باھلــه«

در بیان علت نام گذارى ايـن قبیلـه . دانند شناسان باھله را يكى از قبايل كھن عرب مى نسب
ً نام زنى است، روايت روشن و صريحى يافت نشد باھله از قبايـل ضـعیف . به باھله كه ظاھرا

مذكور خـوددارى  و پست عرب به شمار مى خود بـه قبیلـه  ساب  آمده، چـرا كـه اعـراب از انت
جلسـات . در برخى از اشعار عربى به منحط بودن اين قبیله اشاره شده اسـت. اند ورزيده مى

مشــاعره و مفــاخره اعــراب در بارگــاه قتیبــه و بیــان معايــب قبیلــه وى و انتســاب افــراد آن بــه 
ً قبیله. نادانى، بر اين مطلب اشاره دارد اش را تحت تأثیر قرار داد  البته شخصیت قتیبه، شديدا

ايـن مفـاخرات شـايد بـه سـبب . و در موارد خاص، قبیله وى مورد مفاخره و تمجید قرار گرفت
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 5.ترس و ھیبت و مقام او، يا چاپلوسى و ريا صورت گرفته است

  خاندان قتیبه

پـدر قتیبـه . محـل تولـد او مشـخص نیسـت. ه در عــراق زاده شـد49به روايتى قتیبه در سال 
وى از نديمان خاص و . ابوصالح مسلم بن عمرو از سرداران و كارگزاران دولت اموى بوده است

سر بـرده ) ه 63د (ھاى محضر يزيد بن معاويه   پیك صره ب بوده و نیز مدتى در نزد ابن زياد، در ب
ستگیرى مسـلم بـن . است او ھمراه ابن زياد با صورتى پوشیده وارد كوفه شد و در ھنگـام د

مورد و . عقیل حضور داشت و از سیراب كردن وى در داراالماره كوفه ممانعت كرد بـه جــز ايـن 
در شعرى آمـده . اى كه در وصف وى سروده شده، اطالع ديگرى از او در دست نیست مدحیه

 6.كه مسلم اشتربان و صاحب اسبى به نام حرون بوده است
در حــوادث بعــدى تــاريخ اســالم جــز حضــور وى در دســتگاه عبــدالملك مــروان و كمــك در رفــع 

 .خوريم ه و سرانجام قتل وى، به مطلب ديگرى بر نمى72شورش مصعب بن زبیر در سال 
ه حضور داشته و مشخص نیسـت در 36كلیب، برادر مسلم بن عمرو، در جنگ جمل در سال 

يا طرفـداران عائشـه سپاه على(كدام گروه  ست) علیه السالم  كه . بـوده ا به ايـن  بـا توجـه 
له وى در  دودمان قتیبه در محضر امويان بوده خى از افـراد قبی اند، اما اخبارى نادر از شركت بر

 7.دھند گروه خوارج شورشى و مقتول به دست حكومت اموى در بصره، ھم گزارش مى
بـا قـدرت يابـى . مادر قتیبه، سوده دختر عمرو بن تمیم ھم فردى گمنام در عصر اموى اسـت

ضرش محـل وسـاطت و میـانجى گـرى مغضـوبین  قتیبه، مادرش ھم جايگاھى پیدا كرده و مح
 8.قتیبه بوده است

سران زيـادى داشـت كـه عبارتنـداز به پ بشـار، زيــاد، عبــدالكريم، : مسلم بن عمرو به جـز قتی
، برادر بـزرگ قتیبـه، در »بشار«عبداللَّه، صالح عبدالرحمن، حماد، رزيق، عمر، معبد و حصین، 

مى به حسـاب  عراق  آمـد،  نزد حجاج عزيز و محترم بود و جزء تیول داران و صـاحب نھـرى در 
ین حات  ھم ندان بسـیار بودنـد، و بـا وى در فتو ه، حصـین و عمـرو كـه صـاحب فرز طـور عبداللـَّ

از خواھران قتیبه نشـانى . در خراسان ھمراه امیر به قتل رسیدندشركت كردند و اكثر ايشان 
خواھران و بـرادران «: ه آورده است96بینیم، ھر چند كه طبرى ذيل حوادث سال  در تاريخ نمى

 9.»او در اين حادثه به قتل رسیدند

  ازدواج

از اين كه وى در طول . از دوران كودكى، نوجوانى و جوانى وى اطالع دقیقى در دست نیست
ھـاى بـزرگ ازدواج رسـمى كـرده، خـبرى موجـود نیسـت،  زندگى با دوشیزه يا زنى از خاندان

ولى به سنت بسیارى از امراى عرب كه به سبب فتوحات و مسائل حكومت، مجـال تشـكیل 
تر . خانه و خانواده نداشتند، با كنیزان متعددى در تماس بوده است عوم دخ نام زنانى، چون ز

نیزك امیــر  اياس، عبھر، لیلى اخیلیه، مادر خالد بـن برمـك، مــادر يزيـد سـوم امـوى و ھمسـر 
غد در دربار قتیبه به چشم مى ُ جاج را . خورد س دو نفر اول براى او فرزندانى، چون مسـلم و ح

از ارتباط لیلى با سردار اطالع دقیقى در دسـت نیسـت ھـر چنـد نامـه حجـاج، . به دنیا آوردند
شام . شود سندى بر ارتباط آن دو محسوب مى موى  ھاى ا مادر خالـد و مـادر يزيـد بـه دربار

 10.ھديه شدند و نفر آخر ھرگز با قتیبه پیوندى برقرار نكرد

  اعقاب قتیبه

اند كـه ماننـد  سلم، حجاج، قطن، مسلم، كثیر، عبدالرحمن صالح، عمر و يوسف پسران قتیبه
مسلم ابوقتیبه والى بصره و عامل منصور در مبـارزه بـا . پدر به مناصب مھم حكومتى رسیدند

صور از . بود) ه 145د (قیام ابراھیم بن عبداللَّه بن حسن  یل نافرمـانى از من وى بعـدھا بـه دل
به حكومـت واليـات منصـوب . امارت بصره عزل شـد ھم  ھا  كه آن وى فرزنـدان زيـادى داشـت 

بـر واليـاتى، ) ه 170د (شدند؛ سعید، ابراھیم، على، فضل و عمر تا حكومت ھادى عباسـى 
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 .كرد قطن پسر ديگر قتیبه بر سمرقند حكومت مى. راندند حكم مى... چون رى، بلخ يمن و
مد  ھاى قتیبه از دنباله مسلم و عبدالرحمن و حجاج با نام نبیره ) ه 279د (ھاى سـعید بـن اح

معروف به ) اندلس(كه در دوره معتمد در بطائح مصلوب شد، و عبدالخالق، ساكن در طلیطله 
 .در خراسان بودند) ه 213د (محمد بن مثنى، فرمانده سپاه طلحة بن طاھر بن حسین 

 11.از میان اعقاب قتیبه تنھا سعید بن مسلم عالم بود

  زندگى سیاسى

آغاز حیات سیاسى وى ھم زمان با حكومت حجاج بر عراق و به توصیه او و با دستور ولید بن 
به امـور . ه بوده است86يا  85عبدالملك يا خود عبدالملك به سال  مارت خراسـان  او قبل از ا

بوده اســت . ادارى و سیاسى در يكى از شھرھاى رى، بحرين، بصـره يـا سیسـتان مشـغول 
شان  صره و سـركوبى شـورش سیسـتان ن تان در ب شواھد بى شمارى، چون حفـر نھــر قتیب

بات . ھاست دھنده حضور وى در اين ايالت سان، آرامـش و ث علـت انتخـاب وى بـه امـارت خرا
يد گسـترش قلمـرو حكومـت  سیاسى دوره ولید، میل خلیفه به كشور گشايى، فتح چین، نو

كه . قتیبه از سوى حجاج و مساله تعصب قومى اعراب بود مورد اخـیر بسـیار مھـم بـود، چـرا 
كــه خــود و  -) اعــراب شــمالى(ھــاى مھــم را بــه قبايــل قیســى  حجــاج، فرمانــدھى و مقــام

 12.داد مى -سردارانش از آن بودند 

  فتوحات

ھاى شـرقى صر  ورود به خراسان و فتح آن جا و مرز صالبت وقـدرت وى، اسـتفاده از عن اش، 
جا و كمك گرفتن از بیگانگان جھت دفع امراى رقیب از عوامل  اختالف میان شھرياران اياالت آن

 .مھم فتوحات خراسان بود
قتیبه اولین كسى بود كه مسیر فتوحات عرب از راه فارس به كرمان و خراسان را تغیـیر داد و 

تح شـده  اين ايالـت در دوره 13.ھاى مركزى و شمالى به آن جا وارد شد از ايالت بل ف ھـاى ق
حات او را . بود، لكن درگیرى حكّام محلى، نظم امور آن جا را بر ھم ريخته بود حوزه زمانى فتو

عزل مفضل بن مھلب به دست حجاج، راه را براى فتح امارت . ه دانست96تا  86بايد در سال 
 .اش را مفضل كشیده بود، باز كرد خراسان به دست قتیبه كه نقشه اصلى
ً تنھا كسى كه با رعايت نظـم زمـانى بـدان. اخبار فتوحات قتیبه بسیار نامرتب است ھـا  تقريبا

ً ايـن كـه . پرداخته طبرى است شرح ھمه فتوحات مذكور در ايـن جـا ممكـن نیسـت، خصوصــا
لى و غــیر محلــى  یان ) عـرب و خراسـانى(طبرى درباره ھر حادثه چندين روايت، اعـم از مح ب

شھريار آنھـا  ھايى كه به آن اولین ايالت 14.كند مى كه  شومان بودنـد  ھا حمله شد اخرون و 
مى ند رعايت ھمسايگى دولت اسالم را نكرده و بر حكام محلى ديگر ھم ستم  اى  عـده. كرد

ھاى فراوان تسـلیم  دادند كه خود را با ارمغان جا را به تحريك دھقانان بلخ و طالقان مى فتح آن
صلح كردنـد. قتیبه كردند كـانون حمـالت در ايـن فتوحـات  15.دو ايالت مذكور در پايان با قتیبـه 

بادغیس را بـه صـلح گشـود87سال . شھر مرو، دارالملك قتیبه بود شھر . ه قتیبه،  بعـد از آن 
تـرين ايـاالت  بیكند را فتح كرد ھدف اصلى او فتح بخارا بود از اين رو، حمـالت خـود را از نزديـك

بھانه فتح آن، پیمان شكنى مردم آن جا، فساد اخالقى حاكمش، ورقا بن نصر . بخارا آغاز كرد
اى،  رواياتى افسـانه. باھلى در تعرض به دختران زيبا روى و تحريك سغديان مطرح شده است

نابع تـاريخى مطـرح  چون مشاھده ديگ ھاى بزرگ و غول آساى بیكند توسـط مسـلمین در م
بر مـرگ حجـاج . شده است لزل سـپاه (طوالنى شدن فتح بیكند، شـايعات مبتــنى  ھت تز ج

 16.، كسب غنايم گرانبھا و ويرانى بیكند از موارد مھم فتح بیكند است)اسالم
ه تومشكت و رامشنیه دو ايالت نزديك بخارا فتــح شـدند؛ اھمیــت آنھـا در شـركت 88در سال 

خارا  ترين و مفصل مھم. سپاھیان سغدى و چینى در مقابله با قتیبه بود ترين فتح قتیبه، فتح ب
ھاى ماورالنھر، اولین بار به دست سعید بن عثمان اموى فتح شد  ترين ايالت بخارا از مھم. بود

مورد حملـه واقـع ) ه 63د (بار ديگر در زمان يزيدبن معاويـه  و با نقض پیمان صلح، يك و حجـاج 
حمالت چھارگانه قتیبه، طوالنى شدن مدت جنگ، نقض پیمان صلح، جايگاه ) ه 89 - 90(شد 

Page 3 of 12

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\71.htm



، ارتداد اھالى آن جا پس از قبول اسالم، ورود )وردان خداه(و نسب واالى حاكم محلى آن جا 
تح آن بـه دسـت ) بـه بھانـه سـاختن مسـجد(آمـیز  قتیبه بـه شـھر از طريـق صـلح خدعـه و ف

ضع قوانیــن  سپاھیانى كه به شكل بنايان در آمده بودند، خرابى بخارا، اسكان قبايــل عـرب، و
خارا 94سخت اسالمى در آنجا، بناى جامع مشھور بخارا در سال  یدگاه ب ه ، بناى مصلى و ع

مى فتـح  17.شـود به دست قتیبه و امنیت پرمخاطره بخارا از مسائل مھم اين فتح محسـوب 
ياب و شـورش ... سغد از ديگر فتوحات مھم قتیبه است، چون ھمراه با سغد مردم طالقان فار

نبرد .  كردند قتیبه در فتح اين ايالت بر اساس شیوه جنگى رسول خداصلى هللا علیـه وآلـه در 
اش، حیان نبطى میـان امـراى محلـى شـھرھاى مـذكور را بـه  احزاب به توصیه مشاور نظامى

جازات كـرد ھم زد و بعد تك تك ايالت  18.ھاى مذكور را فتح كرده و اھالى آنھا را به سـختى م
گوزگان و بلخ را آرام كرد و ايالت . ھاى طالقان، فارياب ه امیر، حوزه91تا  90در فاصله سالھاى 

عدام . سغد را كه امیرش نیزك خان دوباره طغیان كرده بود، فتح كرد اخبار فتح آن جا و قتل و ا
شومان، كش، نسف، فارياب ھم اماكـن . باشند نیزك و دوستانش بسیار پراكنده و متضاد مى

سوخته«قتیبه فارياب را سـوزاند و از آن پـس، . مفتوحه بعدى بودند در . لقـب گرفــت» شـھر 
ه قتیبه شورش سیستان و رتبیل و زابل را آرام كرد و خوارزم را ھم به تصرف خويـش 92سال 
تـر  مھم 19.اى محلى شده بود و قتیبه در آن جا عده زيادى را كشت خوارزم دچار فتنه. درآورد

آمـیز دربـاره آن  اى و مبالغه ه بود كه اخبار و روايات افسانه95از خوارزم، فتح سمرقند به سال 
كیفیت ورود او به شھر در قالب پنھان شدن در مركبى چوبین و بزرگ، شبیه افسانه . زياد بود

ھاى زرين و كسب لقـب و  ھا و بت يونانى تروا و آشیل قھرمان، كشتار مردم، خرابى بت خانه
تح سـمرقند اسـت جا از مھم از كاھنان و مردم آن» باالن«عنوان  صول ف ھـاى  سال 20.ترين ف

ه قتیبه دامنه فتوحات را به چین كشاند و آرزوى 96سال . آخر عمر سردار نیز در جنگ گذشت
گر بـه چیــن . برآورده ساخت -كه ديگر در قید حیات نبود  -حجاج را  قتیبه، زودتر از سرداران دي

ید . رسید و كاشغر را از راه دره عصام گرفت و با مردمش صلح كرد مرگ ول او با شـنیدن خـبر 
مرگ . بن عبدالملك به خراسان بازگشت، ولى ھرگز نتوانست از آن جا جان سالم به در بـرد

فتـح . گـیر او در خراسـان شـد ولید و آغاز خالفت سلیمان آتشى در شام روشن كرد كه دامن
قتیبه به آمل رفت . قرمیسین گرگان طبرستان و اسكندريه نیز به وى نسبت داده شده است

و آمد داشت لكن او فاتح طبرستان نیست زيرا آمل در ايالت خراسان بـزرگ قـرار داشـته و بـا 
 21.آمل ايالت طبرستان متفاوت است

  نھايت حوزه فتوحات

قدر . اين كه قتیبه محدوده فتوحـاتش را تـا كجـا امتــداد داد نیازمنـد بررسـى بیشـترى اسـت
ھاى سمرقند، ھـرات، چـاچ،   مسلم آن است كه وى تا عمق مناطق آمو دريا نفوذ كرد و ايالت

ه فتح 97تا  86ھاى  ھاى بسیارى از ماوراءالنھر را در فاصله سال بلخ ، بخارا، خوارزم و قسمت
فراھم كـرد يتى او سـال . كرد و زمینه را براى فتح چین و ورود اسالم بـه آن ديـار  ه 96بـه روا

اين كه . جا متوقف شد كاشغر در ايالت چیانگ را تصرف كرد و با مرگ ولید، فتوحاتش در ھمان
ند،  آيا مسلمانان، پیش از اين ھم از راه خشكى و دريا و مسیر تجارى به چین نفوذ كرده بود

سفارت ھبـیره بـن . نیز قابل بررسى است به  ین  بار چ در اين كه ھیأتى از سوى امیر بـه در
ین . مشمرح كالبى با ھداياى بسیار رفته باشند ترديدى نیست، امـا سـفر خـود قتیبـه بـه چ

به ورود او بـه چیـن زودتـر از موقـع نقـل  اى معتقدند روايت عده. محل ترديد است ھاى مربـوط 
عى  شده و اين كار بعدھا به دست نصر بن سیار امیر خراسان انجام شـد و نـیز حـد مـرز طبی

فى داسـتان فتـح كاشـغر و سـوگند قتیبــه . دوران قتیبه منطقه سیحون بود نـه جیحـون از طر
براى فتح خاك چین و تدبیر سیاسى حاكم آن جا كه يك بار خاك آن سرزمین را با ھداياى بى 
شمار و غالمان سلطنتى براى قتیبه فرستاد تا سوگند او را ملغى كند، عالوه بر ايجـاد ترديـد 

با اين ھمه، قتیبه فتوحات را در شرق بـه . در مسأله فوق، حكايت از ھیبت سپاه اسالم دارد
شت و توانسـت حكومـت اسـالمى را در آن جـا  سابقه ندا جايى رساند كه ھرگز پیش از آن 

دستور حجاج مبنى بر فتح چین، : داليل گستردگى فتوحات وى از اين قرار است. متمركز كند
سند، ) فاتح سند(رقابت قتیبه با محمد بن قاسم  به چیـن بر كدام يـك زودتـر  بر سر اين كـه 
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جويى، دعوى نشر اسالم،  حرص و طمع سپاه اموى در جمع كردن غنايم، شور و شوق جنگ
 22... .ھا و نابودى معابد، بتكده

با اسـتناد بـه طـبرى  نويسندگانى، مانند گیب، فتح چین را در دوره قتیبه صحیح نمى داننـد و 
فقط مسأله حمله به كاشغر را مطرح كرده كه در نھايت بـه صـلح طـرفین كشـیده شـد و نیــز 

تح  آنھا لفظ صین را بر قسمتى از چین منطبق مى ً اين كه منابع چینى ھم از ف دانند، خصوصا
گیــب معتقــد اســت در خصــوص فتوحــات مــاوراءالنھر، قــول صــحیح . انــد قتیبــه ســخنى نگفتـه

به . استرداد آن منطقه از دست امراى محلى است نه فتح آن در ھر صورت طبق نظـر وى قتی
شان، تورخان و تغمات عبور كرد و  ھاى تیان براى بدست آوردن راه تجارت ابريشم از كوھستان

 23.را گرفت) مرز مشترك ايران و توران(توكسیئوس و يا كسارت 
به سـبب ) به صورت گروھى(عالوه بر مرزھاى خارجى، قتیبه حمالتى  به جرجان داشت كه 

وى جھت برقرارى آرامش . ، رضايت حجاج را جلب نكرد...مشكالت سپاه عرب در جنگل و كوه
 24.حمالتى نیز به سیستان داشت

  كارگزاران و فرماندھان

قوى داشـت . قتیبه در فتوحات خود سردار نظامى و زير دست حجاج بود كه كادر فرمانـدھى 
بن مسـلم، عبـدالرحمن و عمـروبن مسـلم كـه  صالح  فرماندھانى، مانند مسلم بن مسلم، 

مى قت وى بـه ھنگــام  برادرانش بودنـد، او را در فتوحـات يـارى  كردنـد؛ نفـر اول، جانشـین مو
نه . فتوحات مرو بود دومى، سرزمین باسار، امیر ترمذ، فاتح كاشان و ادرشت در منطقـه فرغا

 25.مندترين فرمانده نظامى وى بود را فتح كرد و سومین نفر، قدرت
یان  عالوه بر اينان، مغیره بن عبداللَّه، حاكم نیشابور، اياس بن عبداللَّه، امیر مرو و خـوارزم، ح

به صـورت . نبطى، وكیع بن حسان، عبداللَّه بن اھتم و ورقاء بن نصر باھلى حكامى بودند كه 
نگ و صـلح بـر امــارت واليـت انتخـاب مـى حات و ج در میــان امـراى . شـدند موقت در دوره فتو

نه  -كه سرنوشت مجھولى دارند  -مذكور، جز مغیره و ورقاء  بقیه به سردار خیانت كرده و زمی
 .ايرانى بود) سلیم(و اما مشھورترين مشاور قتیبه، سلیمان  26قتلش را فراھم كردند

  دنیاى علم و ادب

تاه و  از قتیبه حكايات و بیانات فراوانى در قالب خطبه نیز عبـارات كو نى و مفصـل و  ھاى طوال
اى و  ھايش در فھمیدن جمالت اسـتعاره وى به تأيید حجاج و نامه. دلنشین به جا مانده است

بود بسـیار آگـاه بـود و مـورد تمجیـد ... وى در روايـت شـعر و 27.امثال رمزآمیز بسیار تیز فھم 
نده، نمايـانگر صــنعت حسـن .  مردم بصره واقع شد مكاتباتى كه از وى با مادرش به يادگـار ما

يث .  است) از صنايع ادبى و بالغى(تقسیم  بن حصــین و ابوسـعید خـدرى از وى حد عمـران 
 .اند نقل كرده

  مجالست با شاعران و اديبان

ظاتى را ھــم بـه  گاه لح ما  نگ و فتوحـات گذشـت، ا گرچه قسمت اعظم زندگى قتیبه بـه ج
ھا به شكل  اين مجالس كه به دلیل پیروزى در جنگ. گذراند مجالست با شاعران و اديبان مى

سپرى  خصوصى و عمومى برگزار مى ناظره و مفـاخره قتیبـه بـا شـاعران  ً بـه م شـد و اتفاقـا
 .كرد شد، شادمانى خاطر او را فراھم مى مى

باب عظمـت فتوحـاتش(محمد بن واسع، اصـم بـن حجـاج،  عب )مديحـه سـراى قتیبـه در  ، ك
صفره(نھار بن توسعه ) شاعر دربار وى(اشترى،  بن ابـى  عبدالرحمـن ) شاعر خاندان مھلب 

و داوود بـن جريـر از مشـھورترين شـاعران درگـاه وى ) سـراى قتیبـه مرثیـه(بن حمانه باھلى، 
گـاھى نیـز . پرداخـت امیر در حاالت و مواقع خاص با آنان به مناظره و مفـاخره مـى. باشند مى

ته نمانـد . گرفتنـد شاعرانى، مانند نھاربن توسعه موردخشم يا عفو و عطاى او قـرار مـى ناگف
 28.اند شعراى مذكور در مدح او مبالغه كرده
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اى در اھمیـت فتـح  عــالوه بـر ايـن، قتیبــه بـا روحـانى معابــد حـوزه فتوحـات در شـرق منــاظره
ً  ھاى ديگر او با رده مناظره. ھا و موسیقى داشته است سرزمین ھاى مختلف اجتماع، خصوصا

باشد كه جھت اختصار از ذكـر آن  مى... اديبان نقل شده كه موضوعات آن رزم، جنگ، خلقت و
 29.شود خوددارى مى

 ھا خطبه

به. ھاى فراوان بر جاى مانده است از قتیبه خطبه عزام نـیرو،  اين خط به ھنگـام ا ھـا معمــوالً 
چون قضـیه خالفــت  تشويق سپاھیان به جنگ، شرح خاطرات نبرد و امور سیاسـى مھمـى، 

ھـاى او معمــوالً  خطبـه. سـلیمان بـن عبــدالملك و عــزل قتیبــه از امـارت خراســان بـوده اسـت
ّن بـه صـنايع ادبــى و داراى اســتوارى و غنـاى خاصـى مـى مزي ايـن . باشـد طوالنـى، مفصـل، 

سخنان كه ابتدا به صورت شفاھى بود و بعدھا مكتوب شد از دخالت راويان و تصرف ناسخان 
 30.و نويسندگان در امان نمانده است

ه 86ھايى كه در ھنگام فتح تخارستان در سال  ھاى به يادگار مانده از او، خطبه از میان خطبه
.ه ايراد كرده، مشـھورتر اسـت96ه ، فتح چاچ و نیز آغاز خالفت سلیمان در 93، فتح سغد در 

نان  31 ھاى تـاريخى و عــبرت آمـوزى از آ ماننـد داسـتان (آيات قرآن، صنايع ادبـى، ذكـر ماجرا
دامـن . ، فاش ساختن ماھیت دستگاه اموى، مذمت امراى قبلى خراسان)يھوديان بنى نضیر

مردم خراسـان و شـام، شـكايت از  زدن به اختالفات عرب قاد از  ھـاى شـمالى و جنوبـى، انت
 32.دھد زمانه، و مسائل غیراخالقى موضوعات خطب وى را تشكیل مى

ھا عالوه بر تخصص در امور ادبى، به مطالعه پراكندگى عرب در خراسـان و  بررسى اين خطبه
ند آگاھى از اوضاع اجتماعى سیاسى آن دوره كمك فراوان مى ھـاى  در ايـن میـان، خطابـه. ك

 33.ھاى خاص ايراد شده، به لحاظ ادبى در خور توجه است طوالنى وى كه در موقعیت

  رسائل

سى،  اين نامه. ھاى فراوان باقى مانده است از قتیبه نامه ھا كه معموالً مشتمل بر امور سیا
اى و انتقـاد از دسـتگاه امـوى بـوده بـراى افــرادى، چـون حجـاج بـن  اجتماعى، مفاخرات قبیله

يوســف ثقفــى، عبیداللَّــه بــن زيــاد ظبیــان از ســران حكومــتى امويــان و خلیفــه ســلیمان بــن 
به بررسى نامـه. عبدالملك نوشته شده است عالوه بـر جن ھـاى ادبـى، نشـان  ھـاى مـذكور 

در دوره امويان بوده و و خواننـده را ) پست و جاسوسى(دھنده توسعه امور ادارى ديوان بريد 
شنا مـى با سیاست مه. كنـد ھاى امراى اموى در قلمرو ايران آ مه از میـان نا به  ھـا، نا كه  اى 

تل قتیبـه  سلیمان بن عبدالملك نوشته شده محل تأمل فراوان است چـرا كـه سـند عـزل و ق
خبر مـى. گردد محسوب مى به سـلیمان  تواى  منابع تاريخى از سه نامه قتیبه  ند كـه مح دھ

شرح : اصلى آنھا عبارتست از فت سـلیمان،  يك خال ابراز تسلیت به مناسبت مرگ ولیـد، تبر
سان  مشكالت فتح خراسان و اصرار بر ابقاى مقام خويش، انتقاد از امراى قبلى اموى در خرا

 34.و تھديد به خلع و عزل سلیمان

  خلق و خوى

. قتیبه به عنوان يكى از شجاعان و قھرمانان و مردان دورانديش و فصیح معرفـى شـده اسـت
عـالوه . در شجاعت او حرفى نیست ولى دورانديش بودنش را بايد كمى با احتیـاط نگريسـت

قضـاوت . منـد بـود گسـارى عالقــه گذرانى و عیاشى، شراب خوارى و مى بر اينھا وى به خوش
محققــان ايرانــى شخصــیت بــد و  35.دربـاره خلــق و خـوى او بســیار دشــوار و متنــاقض اسـت

ئه مـى ياد مــى تاريكى از وى ارا ند و متـون عربـى وى را قھرمـان دالور  سیاسـت  36كننـد دھ
ئم نمـى سكونت دا سپاھیان اجـازه  گام . داد جنگى او شبیه عمر بن خطاب بود و به  وى ھن

سپاھیان را روانـه نـبرد  فتوحات با بھره گى دقیـق  يش جنگـى خـاص و برنامـه جن گیرى از آرا
حمالتـش صـاعقه وار بـود امـا . مند بود ھاى گرانبھا عالقه كرد و به تجھیز سپاه به اسلحه مى
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داد و ديگران را به جاى  ھا تواضع نشان مى در فتح سرزمین. داد آرامش خاطر را از دست نمى
. در ترويج اسالم میـان امـراى محلــى مـاوراءالنھر نقـش داشـت. كرد خودش فاتح معرفى مى

مى مت. كـرد گاھى نیز فتوحات، او را دچار كبر و غرور  ھـا بـه طــور  حقـوق سـپاھیان را از غنی
بود و در غنیمـت. پرداخت كامل مى ھـاى دولـت دزدى و خیانـت  به دستگاه اموى كامالً وفادار 

سلیم عجیـبى داشـت. كرد نمى اج اطاعت و ت ّ ج َ ئت. در برابر ح يش سیاسـى ھی ھـاى  به آرا
ً چین، توجه خاصى مى شت. كرد اعزامى به مناطق مختلف، خصوصا ھم دا . قريحه شـاعرى 

 37.به كار بردن الفاظ قرآنى در خطب و رسائل، حاكى از تسلط او بر اين متن عظیم دارد

  قتل قتیبه

ه ، پس از ده سال امارت خراسان از قدرت خلع و با حیله سـلیمان بـن 96قتیبه در پايان سال 
موضعى در فرغانه؛ يعنى » منیك«محل قتل او . عبدالملك و به دست سپاھیانش كشته شد

بود ه و 98طـبرى روايـتى مبتـنى بـر پیـش گويـى قتـل او در سـال . ھمان محل قلعه افشین 
ــاط . اطــالع وى از ايــن مطلــب را آورده اســت مــدفن وى كشــور چیــن نبــود بلكــه در ناحیــه رب

ه و سن او 99، 98، 97، 96تاريخ مرگ وى به اختالف . و محل زيارت عموم بود) كاخ(سرھنگ 
يى و مفصـل در . سالگى ذكر شده است  74، 55، 48، 46، 45 داستان قتل وى به صـورت روا

تل وى اسـت. تاريخ طبرى آمده است مل ق یل عوا ساس  38.و قصد ما در اين بخش تحل بـر ا
 .توان در نظر گرفت روايات، ده عامل براى قتل وى مى

بن يوسـف  مھم. 1 به، مـرگ حجـاج  قف فتوحـات و قتـل قتی بزرگتريـن ) ه 95د (ترين عامــل تو
ــدالملك  ــن عب ــیر پیشــرفتش را مــديون آن دو ) ه 96د (حــامى اش و مــرگ ولیــد ب ــود كــه ام ب

وفادارى او به دو فرد مذكور نشان دھنده اعتماد حجاج و ولید به قتیبه است كــه . دانست مى
ين . حكومت مستقل خراسان را در مرزھاى شرقى در دست داشت گر ا اما بـا مـرگ آنھـا دي

تــوان گفــت ســلیمان از ھیبــت و مقــام او  گــردد؛ مــى اعتمــاد از ســوى قتیبــه مشــاھده نمــى
 .ترسید و سريع وى را از حكومت خراسان عزل كرد مى

سلیمان از ولـى: مسأله واليـت عھـدى. 2 ھت خلــع  فت ج ید در دوران خال ً ول عھـدى  ظـاھرا
بود در بـى لیـاقتى سـلیمان بـه . حكومت و انتصاب فرزندش با حجاج و قتیبـه ھـم راى شـده 

حكومت ھیچ شكى نیست، اما اين ھم رايى حجاج و قتیبـه از روى تـرس يـا چاپلوسـى، بـه 
نگارى، سبب كینه توزى سلیمان شـده و بعـد از مـرگ ولیـد، انتقـام  صورت مستقیم يا با نامه

فاتح سند (عالوه بر شكنجه و آزار محمد بن قاسم . سلیمان. سختى از عامالن قضیه كشید
 39.اى طراحى شده، قتیبه را كشت با دسیسه) و خويشاوند حجاج

امیر ده سال براى فتح آن جا زحمت كشیده بود و خـود را : اھمیت خراسان و امارات قتیبه. 3
ست محق به واليت آن سرزمین مـى به در معـرض . دان بـا آغــاز حكومـت سـلیمان، امـارت قتی

قتیبـه كـه خـود . ھاى قتیبه به سلیمان كامالً ھويداسـت اين احساس خطر از نامه. تھديد بود
 40.ھاى سلیمان برآمد اما موفق نشد نمك پرورده امويان بود در صدد مقابله با فتنه

يان از سیاسـت و  به نظر مى: گرى اطرافیان سلیمان فتنه. 4 گاه فرار بار سـلیمان پناھ آيـد در
قدر در تحريـك . سختگیريھاى حجاج، ھم چون خاندان يزيد بن مھلب بود در اين كه اينــان چـه 

اين مساله را . توان نظر داد اند، به طور قطع نمى سلیمان در خلع قتیبه و قتلش دست داشته
 41.نبايد فراموش كرد كه قتیبه مفضل برادر يزيد را به دستور حجاج اسیر و اذيت كرده بود

امراى زير دست وى وابسته به قبـايلى بودنـد : كودتاى فرماندھان نظامى زير دست قتیبه. 5
ـان . كردنـد كه ھمراه قتیبه در فتوحات شركت مى ّ بن حس یع  رئیـس (از مشـھورترين امـرا وك

به .  بود) قبیله تمیم جاج و  وى كه سابقه بدى در دزدى بیت المال بصره داشت، به دستور ح
مارت شـھرھا منصـوب . دست قتیبه عزل شد وكیع از چشم قتیبه افتاده بود و امـیر او را بـه ا

عده. عزل وكیع از رياست بنى تمیم به دست سردار باعث كینه وى شد. كرد نمى  ً اى  ظـاھرا
عزل سـلیمان . از قبیله بنى تمیم ھم به دست قتیبه مجازات و كشته شده بودند به ھنگـام 

ھا خبردار شده بـود برضـد امــیر اقـدام كـرد و بـا حملـه بـه  از خالفت، وكیع كه از محتواى نامه
بود  قتیبه كه از مدت. خیمه و خرگاه قتیبه او را كشت ھا پیش، به رفتارھاى او مشكوك شده 
وكیع در اين فتنه اكثر برادرانش را جز دو نفـر كشـت و بـا ايـن . ھرگز به فكر نابودى اش نیفتاد
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لت، از امـارت  كار براى مدتى امارت خراسان را در دست گرفت اما با آغاز حكومت يزيد بن مھ
صقله بودنـد كـه . خلع و به زندان افتاد سرداران ديگر، حصین بن منذر، حیان نبطـى، مـوالى م

ً نفر اول از اركان مھم اين توطئه بود میثم بن منخل، جحم بن زھر جعفى، عبداللَّه بـن . ظاھرا
كه بـه وى خیانـت  علوان، سعد بن مجد، عبداللَّه بن اھتم از زيردستان و غالمان قتیبه بودند 

 .كردند و او را به قتل رساندند
تار قتیبـه بـا  یل رف ھم بـه دل شد وى  اگر ورقاء بن نصـر بـاھلى ھمـان ورقـاء، حـاكم بیكنـد با

به بـا داشـتن ھـزار . اش، كینه توزانه در اين قتل شركت كرد خانواده سوال اين اسـت كـه قتی
سپاھى بصرى، ھفت ھزار كوفى و ھفت ھزار موالى خراسانى، چرا از يارى اين نیروھاى به 
ھم  به  گر قتــل قتی ظاھر وفادار در ھنگام توطئه محروم ماند؟ بھتر است در اين جـا عوامـل دي

در انتھاى درگیرى قتیبه تنھا ھمراه چند نفر غالم و شاھزادگان عجمـى .  مورد لحاظ قرار گیرد
مه. جنگیدنـد و برادرانش با شور و اشتیاق مى ھاى خی ید كـه طنـاب چادر اش  او آن قـدر جنگ

.كنده شد و ستون خیمه بر باالى او فرود آمد و شورشیان بر او ريخته و او را به قتل رساندند
42 
او با قبايل عرب در پايـان فتوحـات رفتـار . عامل ديگر قتل قتیبه رفتار و خلق و خوى وى بود . 6

او درسـت زمـانى كـه . شود ھايش بدگويى از اعراب مشاھده مى در خطبه. خوشى نداشت
ديگر اين كه قتیبه قبیله مھمى نداشت . كرد آنھا را از خود راند قبايل را بايد به خود نزديك مى

 43.تا از وى حمايت كند
ه زيادى از يارانش عرب بودند: تكیه به عجم و موالى. 7 ّ وى عالوه بر آوردن عناصر . قتیبه و عد

به، در گفتارھايشـان . غیر عرب در میان اعراب، به آنھا توجه خاصى داشت بعدھا نوادگان قتی
ند به ھمین موضوع اشاره كرده صیت و مقـام . ا روايـات بـى شـمارى از عجمـان در تايیــد شخ

قتیبه وجود دارد كه ممكن است جعلى باشد اما اشارات قتیبه به اھمیت نیرو و توان عجمان 
ند خـود را  بعد از مرگ قتیبه بسیارى از امراى محلى تا مدت. انكار ناشدنى است ھـا نـام فرز

 44.گذاشتند قتیبه مى
مه درايتـش بـا خیانـت  اگر چه برخى منابع قتیبه را مرد زرنگى معرفــى مـى. 8 با ھ كننـد، او 

. قتیبه درباره وكیع با جديت برخورد نكرد و فريفتــه تمــارض وى شـد. سرداران خود مواجه شد
كردند گوش نداد، بلكه  وى نه تنھا به پند ناصحان كه او را به فرار به اياالت شرقى ترغیب مى

قتیبه ھرگـز ســپاھیان زيـر . خواندند فريب آنان را خورد كه وى را به شورش علیه سلیمان مى
 45.دستش را به لحاظ امانت دارى و وفادارى امتحان نكرد

در اين كه آيا ابتدا قتیبه علیه سلیمان شورش كرد و او را از خالفت عزل كـرد يـا عكــس آن . 9
تبیین اولیه اين مسأله، مقصر اصـلى . خورد ھاى مختلف و متضادى به چشم مى رخ داد، نقل

به و سـلیمان اسـناد خوبـى ھسـتند؛ در آن  در اين خصوص نامه. كند را مشخص مى ھاى قتی
گان بخواننــد  كه پیك -ھا  نامه ضور ھم ند و در ح با صـداى بل  -ھاى خلیفه مأمور بودند آنھـا را 

شورشــى كــه . ســلیمان بــه نوعــى زيردســتان و مــردم عامــه را برضــد قتیبــه شــورانده بــود
قول . آن گاه قتیبه، سلیمان را از خالفت عزل كرد. ھاى فصیح قتیبه ھم آن را آرام نكرد خطبه

شـام تـا (ديگر در اين باره، گفتار وامبرى است كه عقیده دارد سلیمان به دلیل بعـد مسـافت 
از كشتن قتیبه ناتوان شده بود و با حیله وى را به خراسـان خوانـد و علیـه او دسیسـه ) چین
 46.كرد
نه و : اختالفات اعراب شمالى و جنوبى. 10 بانى كی قتیبه، مانند بسـیارى از امـراى ديگــر، قر

له تمیـم،  اختالف اعراب شد، او، به اين اختالف دامن نمـى زد امـا بـا عـزل وكیـع از امـارت قبی
برخورد با خاندان عبداللَّه بن اھتم و خاندان مھلب و بدگويى از اعراب در خطب خويش سـبب 

شـعر . كـرد شد كه وى قربانى اختالفاتى شود كه دستگاه اموى آن را برنامه ريزى و اجرا مى
 47.دھد بر اين مساله گواھى مى) ه 110د (فرزدق، 

  كارنامه اعمال

يق  با ھمه صفات و خصوصیات زندگى و اخالقى قتیبه قضاوت يك سـويه، بـدون توجـه بـه حقا
سترش داد. نمايد تاريخى صحیح نمى قتیبـه در . فتوحات سردار عـرب مرزھــاى اسـالمى را گ
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قرآن  بخارا به ساختن مسجد و انتخاب امام جماعت براى مسلمانان و دسـتور ترجمـه كـردن 
كرد و  به فارسى ھمت گماشت و در سمرقند، بتكده ھا و معابد بودايى و زرتشـتى را خـراب 

تنى بـر آزاد . ھاى آنان را آتش زد كتاب اين رفتار با توجه به دستور قـرآن و سـنت نبـوى كـه مب
باشـد، محـل تامـل  ھاى دينى در امور دينى خود به شرط پرداخـت جزيـه مـى گذاشتن اقلیت

 .است
اى آنھا را به يزيـد  و عده 48 آمیز است ھاى منسوب به او در ماورالنھر تا حدى مبالغه ريزى خون

تبديـل . در برخى متون، از قتیبه و سیاستش تمجید شـده اسـت. دھند بن مھلب نسبت مى
یدا كـرد، مرھـون ) در دوره ســامانى(بخارا به پادگان نظامى و اھمیتى كه اين شـھر بعـدھا  پ

سیاست او در سازش با امراى محلى و انتصاب ايشان به حكومت واليات، . اقدام قتیبه است
داخل كردن عناصر غیر عرب به سپاه عرب، تبلیغ و تشويق مردم براى شركت در نماز جمعه، 

بردن نـرمش و خشـونت در مواقـع  مراقبت از مرزھا براى پیش كار  گیرى از حمالت تركان، بـه 
یه خائنـان بـه معاھــدات  مناسب، برخورد با ملل مفتوحه، نشان دادن ابھت سـپاه عـرب و تنب

 .آمیز، بسیار محل توجه است صلح
به، . مرگ قتیبه ربع قرن فتوحات عرب را به تأخیر انداخت يت قتی ّ حاكم بعدى نتوانست بـا جـد

  ھاى ھا و توصیه رمز موفقیت او در توان نظامى، استفاده از تجربه. فتوحات را دنبال كند
اى تلخ براى اعراب و مردم خراسان و اياالت  قتل قتیبه تجربه. حجاج و ديپلماسى دقیق او بود

اى  شرقى بود، چرا كه جانشینان قتیبه به مردم ظلم و ستم بسیار كردند و آن اياالت در آينده
 49.ھاى پرتالطمى تبديل شد نه چندان دور، به صحنه حوادث سیاسى و آشوب

 ھا نوشت پى

 .عضو ھیأت علمى گروه تاريخ و تمدن دانشكده الھیات دانشگاه فردوسى مشھد. 1
باالن لقب امیر قتیبه بن مسلم است كه به تركى يعنى عسل، در زبان ھندى يعنى زلف كوتاه و به فارسى به معناى بیل آھنـى . 2

باالى، مشتق از ھمین كلمه منسـوب بـه . احتماالً كلمه باالن از باال به معناى فراز و بلند است و باالن اسم مصدر است. آمده است
عنى آمـده . مشتق شده باشد) به معنى باال، روى، فوق(قريه باال و ممكن است از باالى  كما اينكه در زبان سغدى ھم به ھمیـن م

تھـران، (؛ دھخــدا؛ لغتنامـه، 353ص ) ش1374تھران، انتشارات فرھنگان، (بدرالزمان قريب، فرھنگ سغدى، چاپ اول : ر،ك. ( است
 .4266 - 4250 - 4241پ  3ج ) ش1339انتشارات دانشگاه تھران، 

، 3ج ) القاھره، بى تـا(؛ ابن خلكان، وفیات االعیان، 71 ، ص2ج ) ق1383وزارت المعارف للتحقیقات العلمیة، (سمعانى، االنساب، . 3
 .237، ص 2ج ) بیروت، مكتبه المعارف(المبرد، الكامل فى اللغة و االدب . 249ص 

 .94 - 93، ص 1ج ) ق1357مكتبه المقدسى، (اللباب فى تھذيب االنساب . على بن عبدالواحد ابن اثیر. 4
؛ شمس الدين محمد بـن احمـد بـن عثمـان ذھـبى، سـیر 197 - 23، ص 3؛ ابن خلكان، پیشین، ج 71، ص 2سمعانى، پیشین، ج . 5

 .411-410، ص 4ج ) ق1413موسسه الرساله، (اعالم النبالء، 
بن اثـیر، 142ص ) ق1421دارالفكـر، (؛ خلیفه بن خیاط عصفرى، تاريخ، 249، ص 3ابن خلكان، پیشین، ج . 6 ؛ علـى بــن عبدالواحـد ا

مروج الـذھب و معــادن الجوھـر، ترجمـه 268 ، ص3ج ) ق1398بیروت، دارالفكر، (الكامل فى التاريخ  ؛ على بن الحسین مســعودى، 
؛ ابوحنیفـه احمــد بـن داود دينـورى، اخبـار الطـوال، 63، ص 2ج ) ش1367تھـران، انتشـارات علمــى و فرھنگــى، (ابوالقاسم پاينـده 

؛ عبدالحى گرديزى، زين االخبـار، تصـحیح ســعید 280ص ) م1960وزارة الثقافه و االرشاد القومى، . قاھره(تصحیح عبدالمنعم عامر 
  .83نفیسى، ص 

 .576 - 406ص ) دارالمعارف مصر، بى تا. (6-4 ؛ ابن قتیبه، المعارف، ص94 - 93، ص 1ابن اثیر، اللباب، فى تھذيب األنساب، ج . 7
شعرا، 94 - 93، ص 1ابن اثیر، اللباب فى التھذيب االنساب، پیشین، ج . 8 ، 1ج ) دارالثقافـه، بـى تــا(؛ ابن قتیبه دينورى، الشـعر و ال

 .146، ص 2ج ) ق1368بیروت، دارالكتب العربى، (؛ ابى عمر احمد بن محمد ابن عبدربه، العقد الفريد، 449ص 
 3911، ص 9، ج )ش1353انتشارات بنیاد فرھنگ ايــران، (محمد بن جرير طبرى، تاريخ الرسل و الملوك، ترجمه ابوالقاسم پاينده، . 9
- 3912. 

، 3912 - 3911 -  3863، ص 9، طبرى، پیشـین، ج 324ص ) ق1403دارالكتب العلمیه، (ابن حَزم اندلسى، جمھره انساب العرب . 10
حادى  ؛ 937، ص 2، ج )تـا داراحیـاء الكتـب العربیـه، بــى(اسحاق بن ابراھیم حصرى، زھر اآلداب و ثمر االلباب، تصحیح على محمــد ي

عبر، ج 323 - 322، ص 4ج ) ق1404موسسه الرساله، (عمر رضا كحالّه، اعالم النساء فى عالمى و االسالم  ، ص 2؛ ابن خلـدون، ال
ك .ر. ؛ درباره صھبا كنیزى كه در زمان قتل قتیبه به ھمراه او بود و در آن واقعه كشته شد نیز اطالع دقیقى بدســت نیامــد151، 152

 .390 - 9، ص 6طبرى، پیشین، ج 
شین، ج 407؛ ابن قتیبه، المعارف، پیشـین، ص 264ابن حزم اندلسى، پیشین، ص . 11 ثیر، الكامـل، پی ؛ 28  - 22 - 19، ص 3؛ ابـن ا

 .275، ص 2؛ سمعانى، پیشین، ج 411، ص 4؛ شمس الدين ذھبى، پیشین، ج 251، ص 3ابن خلكان، پیشین، ج 
نوش، . 12 تاش آذر ؛ خلیفـه بـن 223 - 278 - 223ص ) 1373بنیـاد فرھنـگ ايــران، (احمد بن يحیى بالذرى، فتوح البلدان، ترجمه آذر

؛ ابـراھیم بیضـون، 3 - 2، ص 3ج ) تـا بغداد، مكتبة المثنى، بـى(؛ مؤلف نامعلوم، العیون و الحدائق، 229پیشین، ص . خیاط عصفرى
 .316 - 315ص ) بیروت، دارالنھضة العربیة الطباعة و النشر(من دوله عمر الى دوله عبدالملك، 

؛ محمد بن عبدالمنعم حمیرى، روض المعطار فى خبر االقطار، تحقیق احسان عبـاس، 307احمد بن يحیى بالذرى، پیشین، ص . 13
 .161ص ) مكتبه لبنان(

 ...؛3805 - 3804 - 3803، ص 9محمد بن جرير طبرى، پیشین، ج . 14
 .3805ھمان، ص . 15
؛ ابـى 123ص ) انتشارات بنیاد فرھنگ ايران(؛ ابوالفداء، تقويم البلدان، ترجمه عبدالمحمد آيتى، 3808، 3806، 3805ھمان، ص . 16

؛ نرشخى، تاريخ بخــارا، 157 - 147ص ) ش1370تھران، (چانلو  قاسم عبیداللَّه ابن خرداذبه، المسالك و الممالك، ترجمه حسین قره
؛ ارمینوس وامبرى، تاريخ بخارا، ترجمـه 181ص ) تا انتشارات بنیاد فرھنگ ايران، بى(ترجمه ابونصر احمد بن محمد بن نصر القبادى 

 .59ص ) تا موسسه مصريه العامه، بى(احمد محمود ساداتى 
 - 307؛ احمد بـن يحــیى بـالذرى، پیشـین، ص 3825تا  3822 - 3818 - 3817 - 3811 - 3810محمد بن جرير طبرى، پیشین، ص . 17

شخى، پیشـین، ص 243؛ خلیفه بن خیـاط عصـفرى، پیشـین، ص 308 ؛ 73  - 72 - 69تـا  61 - 15تـا  11، ابوبكـر محمـد بــن جعفـر نر
عالم النبـالء، ج 767ص ) ق1405بیروت، موسسه االعلمى للمطبوعـات، (دول االسالم، . شمس الدين ذھبى ، ص 4؛ ھمـو، ســیر ا
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؛ 389، ص 2، ج )تـا تھـران، انتشـارات جاويــدان، بـى(؛ حسن ابراھیم حسن، تاريخ سیاسـى اسـالم، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده 410
انتشـارات آســتان (اسحاق بن حسین بن منجم، آكام المرجان فى ذكر المدائن المشھور فى كل المكان، ترجمه محمد آصف فكـرت 

 .88ص ) قدس
 .308؛ احمد بن يحیى بالذرى، پیشین، ص 3828تا  3826، ص 9محمد بن جرير طبرى، پیشین، ج . 18
 .3851 - 3835 - 3834، ص 9محمد بن جرير طبرى، پیشین، ج . 19
 .307؛ ابوحنیفه احمد بن داود دينورى، پیشین، ص 3864تا  3853، ص 9ھمان، ج . 20
كبر دھخــدا، 209ص ) ق1302بغداد، مكتبه المثـنى، (ابوبكر احمد بن ابراھیم ھمدانى ابن فقیه، مختصر كتاب البلدان، . 21 ؛ علـى ا

 .146، ص 37پیشین، ج 
ستان قـدس رضـوى، (رضا مرادزاده، چگونگـى نفـوذ و گسـترش اســالم در چیـن، چــاپ اول . 22 ؛ 89، 88ص ) ش1382انتشــارات آ

ّتى تھران،   .215ص ) تھران، انتشارات دانشگاه تھران(سرتوماس آرنولد، تاريخ گسترش اسالم، ترجمه ابوالفضل عز
 .86 - 56ص ) تا اختر، بى(ه، ر، گیب، فتوحات عرب در آسیاى مركزى، ترجمه حسین احمدپور، . 23
 .161محمد بن عبدالمنعم حمیرى، پیشین، ص . 24
 .3866، ص 9؛ طبرى، پیشین، ج 307احمد بن يحیى بالذرى، پیشین، ص . 25
 .3844 - 3818 - 3817، ص 9ھمان، ج . 26
 .297، ص 1ج ) ق1351مكتبه التجارى الكبرى، (ك، جاحظ بصرى، البیان و التبیین، .ر. 27
؛ طــبرى، 333 - 258 - 32، ص 2ج ) ق1343قـاھره، دارالكتــب المصــريه العامـه بالقــاھره، (ابــن قتیبــه دينـورى، عیـون االخبــار، . 28

؛ ابن قتیبه دينورى، الشعر و الشـعرا، 2، 3، ص 3ج ) تا بغداد، مكتبه المثنى، بى(؛ العیون و الحدائق، 3912 - 3911، ص 9پیشین، ج 
؛ محمد بن عمران مرزبانى، 159، ص 1ج ) دارالكتب العلمیه، بى تا(؛ يافعى، مراة الجنان عبرة الیقضان 449 - 448، ص 1پیشین، ج 

ح فى مآخذ العلماء و الشعراء، الطبعة الثانیه  ّ  .110 - 109ص ) ق1385المطبعة السلفیه، (الموش
بن ابـراھیم حصـرى، 124 - 123، ص 2؛ ابن قتیبه، عیون االخبار، پیشین، ج 373 - 274، ص 1ابن عبدربه، پیشین، ج . 29 ؛ اســحاق 

 .290 - 29، ص 1؛ ابن خلكان، پیشین، ج 1093، ص 2پیشین، ج 
 .292، 290، ص 1ج ) م1933مكتبه و مطبعه مصطفى بابى، (احمد زكى صفوه، جمھرة خطب العرب . 30
 .296 - 294 - 292، ص 1ھمان، ج . 31
صفوه، پیشـین، ج 127 - 126، ص 4؛ ابن عبدربه، پیشین، ج 292، ص 2ابن قتیبه، عیون االخبار، ج . 32 كى  مد ز تـا   293، ص 1؛ اح

296. 
 .298، ص 1؛ صفوه، پیشین، ج 708 - 707، ص 2مسعودى، پیشین، ج . 33
؛ ابـن 17، ص 3؛ العیـون و الحــدائق، پیشــین، ج 222، 32، ص 2؛ ابن قتیبـه؛ عیـون االخبـار، پیشـین، ج 124، ص 2مسعودى، ج . 34

 .298، ص 1؛ احمد زكى صفوه، پیشین، ج 427 - 426 - 318 - 317، ص 4عبدربه، پیشین، ج 
 .17، ص 3، العیون و الحدائق، پیشین، ج 51احمد بن يحیى بالذرى، پیشین، ص . 35
ّه، . 36 بال، خانــدان نوبختـى 1370ص ) تا انتشارات فرانكلین، بى(محمد شفیق غربال، دائره المعارف االسالمیه المیسر ؛ عبـاس اق

تاريخ اجتمـاعى ايــران، 20 - 15، ص 2؛ على اكبر دھخدا، پیشین، ج 164ص ) تا كتاب خانه طھورى، بى( تھـران، (؛ مرتضى راوندى، 
 .124 - 55، ص 2ج ) 1354نتشارات امیر كبیر، 

، ص 1و ج  38. 37، ص 4؛ ابن عبدربه، پیشین، ج 3891 - 3812تا  3810، 3865تا  3863، ص 9محمد بن جرير طبرى، پیشین، ج . 37
تھـران، بنگـاه ترجمـه و (؛ كارل بروكلمان، تاريخ ملل و دول اسالمى، ترجمه ھادى جزايـرى، 59؛ ارمینوس وامبرى، پیشین، ص 134

 .291-290 ، ص2؛ احمد زكى صفوه، پیشین، ج 116ص ) نشر كتاب
مد بـن اسـعد بــن عبدالـه 3910  - 3810، ص 9محمد بن جرير طبرى، ج . 38 ؛ ابواسحاق اصـطخرى، مسـالك و الممالـك، ترجمـه مح

، پیشـین، ج 433؛ ابن قتیبه، المعارف، ص 354ص ) 1373(تسترى، تصحیح ايرج افشار  ، 1، شمس الدين ذھبى، سیر اعــالم النبـالءِ
 .66؛ ارمینوس وامیرى، پیشین، ص 82، 81، 80؛ نرشغى، پیشین، ص 410، ص 4؛ يافعى، پیشین، ج 159ص 
 .94، 93، 38، ص 9تاريخ طبرى، ج . 39
 .3896، 3895ھمو، ص . 40
254، ص 2؛ يعقوبى، پیشین، ج 925ص ) ش1374تھران، (مطھر بن طاھر مقدسى، آفرينش و تاريخ، ترجمه شفیعى كدكنى، . 41

 ،253. 
بن عبدربـه، پیشـین، ج 707، 708، ص 2ابوالحسن على بن حسین بن مسعودى، پیشـین، ج . 42 ين 98 - 51، ص 1؛ ا ؛ شـمس الد

؛ 315تا  309؛ احمد بن يحیى بالذرى، پیشین، ص 455، ص 6ج ) دارالكتب العربى(ذھبى، تاريخ اسالم و وفیات المشاھیر و االعالم 
؛ احمد محمود ساداتى، تـاريخ المسـلمین فـى شـبه قـاره ھنـد و پاكسـتانیه و ھــزاره ھنـد، 3908تا  3899، ص 9طبرى، پیشین، ج 

 .52ص ) چاپخانه نھضة الشمس جامعة القاھره(طبعة الثالثه 
 .315ابن فقیه ھمدانى، پیشین، ص . 43
 .40؛ ارمینوس وامبرى، پیشین، ص 19، ص 3؛ العیون و الحدائق، ج 254 - 253، ص 2يعقوبى، پیشین، ج . 44
 .228، ص 2ابن عبدربه، پیشین، ج . 45
 .66؛ ارمینوس وامبرى، پیشین، ص 313 - 312؛ احمد بن يحیى بالذرى، پیشین، ص 3897، ص 9طبرى، پیشین، ج . 46
 .925مقدسى، پیشین، ص . 47
در اين خصوص زرين كوب معتقد است در صحت نظريات بیرونى در فتح خوارزم كه به موجب آن قتیبه كتب و علماى خـوارزم را . 48

انـد نـیز مـورد شــك اسـت، ايـن  از میان برده، بايد ترديد كرد و اين كه علما و كاھنان خوارزم مردمان را به شورش علیه او فراخوانده
تح . كردند ھا اخبار و روايات شفاھى است كه از قبیله با آب و تاب تعريف مى داستان لذا بررسـى مطالعـات اقـدس نعمـت دربـاره ف

ّين كوب، تاريخ ايران بعد از اسالم، چاپ سوم، .ر. خوارزم الزم است 21ص ) ش1363تھران، انتشارات امیر كبـیر، (ك عبدالحسین زر
 ،22 ،148 ،369. 

؛ ريچارد نیلسون فـراى، بخــارا دسـت 3910، ص 9؛ محمد بن جرير طبرى، پیشین، ج 222خلیفه بن خیاط عصفرى، پیشین، ص . 49
؛ 34؛ مرتضى راوندى، پیشـین، ص 38تا  34ص ) تا تھران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، بى(آورد قرون وسطى، ترجمه محمود مھدوى 

 .90 - 86 - 56 - 50 - 49گیب، پیشین، ص . ر. ؛ ه 88رضا مرادزاده، پیشین، ص 

  منابع

تى  - ّ ضل عز انتشـارات دانشـگاه (آرنولد، سـرتوماس، تـاريخ گسـترش اسـالم، ترجمـه ابوالف
 ).تا تھران، بى

ــاريخ سیاســى اســالم، ترجمــه ابوالقاســم پاينــده،  - ــراھیم حســن، حســن، ت انتشــارات (اب
 ).تا جاويدان، بى

1398بـیروت، دارالفكــر، (ابن اثیر، جزرى، ابوالحسن على بن عبدالواحد، الكامل فى التاريخ  -
 ).ق
اب فى تھذيب االنساب،  -ابن اثیر، جزرى،  - ُ  ).ق1357مكتبه المقدسى، (اَللب
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ھره انسـاب العـرب،  - دارالكتـب (ابن حزم اندلسى، ابى محمد على بن احمد بن سعید، جم
 ).ق1403العلمیه، 

چانلو،  - ابن خردادبه، ابى قاسم عبیداللَّه بن عبداللَّه، المسالك الممالك، ترجمه حسین قره 
 ).ش1370تھران، (
مؤسسـه مطالعـات و تحقیقـات (ابن خلدون، عبدالرحمن، العبر، ترجمـه عبدالمحمـد آيـتى،  -

 ).ش1365فرھنگى، 
 ).تا القاھره، بى(ابن خلكان، احمد بن احمد، وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان،  -
 ).ق1368بیروت، دارالكتب العربى، (ابن عبدربه، ابى عمر احمد بن محمد، العقد الفريد،  -
ثنى، (ابن فقیه، ابوبكر احمد بن ابراھیم ھمدانى، مختصر كتـاب البلـدان،  - به الم بغـداد، مكت

 ).ق1302
كر المـدائن المشـھور فــى كـل المكـان،  - ّم اسحاق بن حسین، آكام المرجان فـى ذ ابن منج

 ).تا انتشارات آستان قدس، بى(ترجمه محمد آصف فكرت، 
 ).تا انتشارات بنیاد فرھنگ ايران، بى(، تقويم البلدان، ترجمه عبدالمحمد آيتى،  -ابوالفداء،  -
موى،  - يان دوره ا سلمین از آغــاز تـا پا ضع مـالى و مالیــه م اجتھادى، ابوالقاسـم، بررسـى و
 ).ش1363سروش، (
مســالك و ممالــك، ترجمــه محمــد بــن اســعد بــن عبداللَّــه . اصــطخرى، ابواســحاق ابــراھیم -

ُسترى  ).ه ش1373(تصحیح ايرج افشار، . ت
 ).تا كتابخانه طھورى، بى(اقبال آشتیانى، عباس، خاندان نوبختى  -
ھادى جزائـرى  - شر (برو كلمان، كارل، تاريخ ملل و دول اسـالمى، ترجمــه  بنگـاه ترجمــه و ن

 ).كتاب
مه آذر تـاش آذرنـوش،  - لدان، ترج مد بـن يحـیى، فتـوح الب نگ ايـران، (بالذرى، اح بنیـاد فرھ

1373.( 
بدالملك . بیضون - له ع عه و (ابراھیم، من دوله عمر الـى دو یه للطبا بـیروت، دارالنھضـه العرب

 ).النشر
1351مكتبه التجارى الكـبرى، (جاحظ بصرى، ابى عثمان عمرو بن محبوب، البیان و التبیین،  -

 ).ق
ّى، فیلیپ خلیل، تاريخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاينده، چاپ سوم،  -  ).ش1380(حت
ھرا االداب و ثمـر االلبــاب، تصـحیح علــى  - لى، ز حصرى، قیروانى، اسحاق بن ابراھیم بـن ع

 ).تا داراحیاء الكتب العربیه، بى(محمد بجادى 
طار، تحقیـق احسـان عبــاس،  - خبر االق فى  بدالمنعم، روض المعطـار  مد بــن ع حمیرى، مح
 ).تا مكتبه لبنان، بى(
 ).ش1339انتشارات دانشگاه تھران، مھرماه (دھخدا، على اكبر، لغت نامه،  -
 ).تا دارالمعارف بمصر، بى(دينورى، ابن قتیبه، ابومحمد عبداللَّه بن مسلم، المعارف،  -
 ).تا دارالثقافه، بى(، الشعر و الشعراء،  - -
 ).ق1343دارالكتب المصريه العامه بالقاھره، (، عیون االخبار  - -
عامر  - فه احمـد بـن داود، االخبــار الطـوال، تصـحیح عبـدالمنعم  قاھره، وزاره (دينورى، ابوحنی

 ).م1960الثقافه و االرشاء القومى، 
سیر اعـالم النبــالء - موسسـه الرسـاله، . (ذھبى، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمـان، 

 ).ش1413
 ).دارالكتب العربى(، تاريخ اسالم و وفیات المشاھیر و االعالم  - -
ُول االسالم  - -  ).1405بیروت، موسسه االعلمى للمطبوعات، (، د
 ).ش1354موسسه انتشارات امیر كبیر، (راوندى، مرتضى، تاريخ اجتماعى ايران، چاپ دوم  -
خیرالــدين، االعــالم قــاموس اشــھر الرجــال و النســاء مــن العــرب و المســتعربین و . زركلــى -

 .المستشرقین، الطبعه الثانیه
تھران، انتشـارات امــیر كبـیر، (زرين كوب، عبدالحسین، تاريخ ايران بعد از اسالم، چاپ سوم  -

 ).ش1362
علـى (تاريخ ايران، ترجمه محمد تقى فخرداعى گیالنى، چاپ سـوم، . سايكس، سرپرسى -
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 ).ش1343اكبر اعلمى، 
1383وزاره المعارف للتحقیقات العلمیه، (االنساب . سمعانى، ابوسعد عبدالكريم بن محمود -

 ).ق
 ).م1933مكتبه و مطبعه مصطفى بابى، (صفوه، احمد زكى، جمھره خطب العرب  -
 ).ق1356مطبعه مصطفى بابى، (، جمھره رسائل العرب،  - -
سم پاينـده،  - انتشـارات بنیـاد (طبرى، محمد بن جرير، تاريخ الرسل و الملــوك، ترجمـه ابوالقا

 ).ش1353فرھنگ ايران، 
 ).ق1421دارالفكر، (عصفرى، خلیفه بن خیاط، تاريخ  -
ره،  - ّ  ).تا انتشارات فرانكلین، بى(غربال، محمد شفیق، دائره المعارف االسالمیه المیس
بنگـاه ترجمـه (آورد قرون وسطى، ترجمه محمود مھدوى،  فراى، ريچارد نلسون، بخارا دست -

 ).تا و نشر كتاب، بى
 ).ش1374انتشارات فرھنگان، چاپ اول، تھران، (قريب بدر الزمان، فرھنگ سغدى  -
 ).ق1404موسسه الرساله، (كحالّه، عمر رضا، اعالم النساء فى عالمى و االسالم  -
صحیح و مقدمـه سـعید  - بار، ت ين االخ مود، ز گرديزى، ابوسعید عبدالحى بن ضـحاك بـن مح

 .نفیسى
 ).تا اختر، بى(ر، فتوحات عرب در آسیاى مركزى، ترجمه حسین احمد پور، .گیب، ه -
 ).تا بیروت، مكتبه المعارف، بى(المبرد، ابى عباس محمد بن يزيد، الكامل فى الغة و االدب  -
انتشارات آستان قـدس (مرادزاده، رضا، چگونگى نفوذ و گسترش اسالم در چین، چاپ اول،  -

 ).ش1382رضوى، 
شعراء،  - فى مآخـذ العلمـاء و ال ـح  ّ المطبعـه (مرزبانى، ابوعبداللَّه محمـد بـن عمـران، الموش

 ).ق1385طبعه ثانیه، . السلفیه
ھر، ترجمـه ابوالقاسـم  - مسعودى، ابوالحسن على بن حسین، مروج الـذھب و معـادن الجو

 ).ش1367انتشارات علمى فرھنگى، (پاينده 
ترجمــه شــفیعى كــدكنى، ) آفــرينش و تــاريخ(مقدســى، مطھــربن طــاھر، البــدء و التــاريخ،  -
 ).ش1374تھران، (
بن نصـر  - صر احمــد بـن محمـد  مه ابون خارا، ترج نرشخى، ابوبكـر محمـد بـن جعفـر، تـاريخ ب

 ).تا انتشارات بنیاد فرھنگ ايران، بى(القبادى، 
مد محمـود سـاداتى،  - موسسـه مصـريه العامـه، (وامبرى، ارمینوس، تاريخ بخارا، ترجمـه اح

 ).تا بى
 ).تا دارالكتب العلمیه، بى(يافعى، مراة الجنان و عبرة الیقظان  -
بنگاه ترجمـه و (يعقوبى، احمد بن ابى يعقوب بن واضح، تاريخ، ترجمه محمد ابراھیم آيتى،  -

 ).ش1343نشر كتاب، 
 ).تا مكتبه المثنى، بغداد، بى(العیون والحدائق، مجھول المولف،  -
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