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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  .آزاد ل

  ٢٠١١ اکتوبر ١٧

 

 فرھنگ وحشت و کشتار سرداران

  جنگی اعراب

٣ 
 

و با اموال و جانھای . گين بارسبکبار باشيد يا سن. حرکت کنيد) دسوی ميدان جھاه ھمگی ب(« : ۴١سوره توبه آيت

 ».خود در راه خدا جھاد کنيد اين برای شما بھتر است اگر بدانيد

نسب به ... … صالح بن عمرو بن حصين بن ربيعه بن خالد بن اسيدالخير بن قضاعی و وباابو حفص قتيبه بن 

باشد تعلق  له ھای پست عرب میای باھله که اسم يک زن است  و از جمله قبي و از  قبيله. برد اعراب شمالی می

 ه در عراق زاده شد پدر ۴٩دارد و اعراب از انتساب خود به اين قبيله  ابا می ورزيده اند  به روايتی قتيبه در سال 

 بن دوی از نديمان خاص و پيک ھای محضر يزي. اران دولت اموی بوده استزالح از سر داران و کار گقتيبه ابو ص

مادر قتيبه سوده دختر عمرو بن تميم . سر برده استه د بن زياد در بصره بو ھم مدتی در  نزبوده )  ه ۶٣(معاويه 

  .د گمنام در عصر اموی ھا بوده استھم فر

 بوده بين قتيبهمغضو با قدرت يابی قتيبه مادرش ھم جايگاھی پيدا کرده و محضرش محل وساطت و ميانجگری 

،  حماد ، صالح عبالرحمن،عبدهللا، عبدالکريم ، زياد ،بشار: رت بودند از  زيادی داشت که عباقتيبه برادران. . است 

ت حاھا در فتو و چند نفر از آن  برادر بزرگ قتيبه در نزد حجاج محترم بود»بشار« . معبد و حسين، عمر،رزيق

 ت که از آن جمله می بيشماری داشته اسھيچ زنی ازدواج نکرده اما کنيزانقتيبه با . قتيبه شر کت نموده و کشته شدند

اموی و ھمسر نيزک امير سغد  مادر يزيد سوم ،مکاخيليه مادر خالد بن بر ، ليلی، عبھر،توان زعوم  دختر الياس

، مسلم ، قطن، حجاج،سلم.  آوردندزندانی چون مسلم و حجاح را به دنياه نام برد دو نفر اول برای او فربار قتيبدر در

 قتيبه قبل از امارت .ه به مناصب مھم حکومتی رسيدندکيوسف پسران قتيبه اند عمر و  ، عبدالرحمن صالح،کثير

  .سيستان مشغول بوده است ، بحرين بصره، شھر ھای  ریۀخراسان به ادار

 ورود وی به خراسان و فتح آنجا و مرز ھای شر قی اش با استفاده از اختالف شھريان و کمک گر فتن از بيگانگان 
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ھا حمله شد آخرون و شومان  ی که به آنئلين ايالت ھااو. از عوامل مھم فتح خراسان بودجھت دفع امرای رقيب 

ت  ه  تومشکت و رامشنيه دو ايال٨٨بعد از فتح بيکند در سال . ر بلخ و تالقان را ھم در بر داشتبودند که حاکميت ب

نھر لءاترين ايالت ھای ماورا  از مھمبخارا. صل ترين فتح قتيبه فتح بخارا بودترين و مف ديک بخارا فتح شد مھمنز

 ه ۶٣ زمان يزيد بن معاويه  رلين بار به دست سعيد بن عثمان اموی فتح شد و با نقض پيمان صلح يک بار ديگر داو

   ه ٩٠-۶٩و حجاج مورد حمله واقع شد 

قتيبه در .  کردندشورش. …حات مھم قتيبه بود چون ھمراه با سغد مردم طالقان و فارياب و گر فتوفتح سغد از دي

ميان امرای ) حيات نبطی( مشاور نظامی اش ۀصيد احزاب به تو جنگی محمد در نبرۀ شيو اساسهفتح اين اياالت ب

محلی شھر ھای مذکور را به ھم زد و بعد تک تک ايالت ھای مذکور را فتح کرده و  بعد از کشتار زياد اھالی آنجا 

 ،مانشو ،د را که نيزک خان دو باره طغيان کرده بود فتح کردغايالت سيار  سختی مجازات نمود و بقيه را به بس

. لقب گرفت) شھر سوخته(ن آ و پس ازفار ياب را سوزاندقتيبه .  بعدی بودندۀحطق مفتوفارياب ھم منا، نسف، کش

ه تصرف  آرام کرد و خوارزم را ھم ب کشتن ھزاران نفر ه قتيبه شورش سيستان و رتبيل و زابل را با٩٢در سال 

قند در سال زيادی را کشت و بعداً به فتح سمر ۀ خوارزم دچار فتنه ای  محلی شده بود و قتيبه در آنجا عد.خود آورد

د قتيبه  کتاب بود سوختانهچرا خراب وويران نموده و آنه پرد اخت و تمام بتکده ھا و معابد بودائی و زر تشتی ٩۵

  . در قيد حيات نبود بر آورده ساخت فتوحات را به چين کشاند و آرزوی حجاج را کهۀدامن

او با شنيدن مرگ وليد بن .  عصام گرفتۀداران ديگر به چين رسيد و کاشغر را از راه درقتيبه زود تر از سر 

ا تا  حدود فتوحاتش رکه قتيبه اين. گز نتوانست از آنجا جان سالم بدر بردگشت ولی ھرعبدالملک به خراسان باز 

يای آمو نفوذ کرده و ايالت توان فھميد که وی تا عمق در رسی ھای بيشتر است و فقط میمند برکجا امتداد داد نياز

 ه ٨۶ سالھای ۀنھر را در فاصللءاھای بسياری  از ماورا  خوارزم و قسمت، بخارا، بلخ، جاج، ھرات،ھای سمر قند

خاسته  به دفاع از خاک و نواميس خود برھا ھزار انسان پاک و مبارز که دهخون ه  ه فتح کرد  و دستش ب٩٧تا 

  .آغشته شد، بودند

حکومت ی رسانيد که ھرگز پيش از او سابقه نداشته است و توانست ئ با اين ھمه قتيبه فتوحات را در شرق به جا

 يل گستردگی فتوحات او را میو دال . ھا مستقر سازد زور شمشير و قتل مردمان بومی آن سر زمين اسالم را با

که کدام  بر سر اين) فاتح سند( رقابت قتيبه با محمد بن قاسم ،جاج مبنی بر فتح چينحدستور : توان  چنين بر شمرد 

بودی معابد نا ، شور و شوق جنگ جوئی، حرص و طمع سپاه اموی در جمع کردن غنايم،سنديک زود تر به چين بر

ماندھانی مانند قتيبه در فتوحات خود سردار نظامی و زير دست حجاج بود فر. ه استبود.. …نام نشر اسالم و ه ب

 عبدالرحمن و عمرو بن مسلم که برادرانش بودند او را در فتوحات ياری کردند ، صالح بن مسلم،مسلم بن مسلم

ھی ھم پای ھای مفتوحه گذشت اما گاھگا گرچه قسمت اعظم زندگی قتيبه در جنگ و کشتار  مردمان سر زمين

  .نشست  می،نمودند شاعران که مديحه سرائی او را می

 ،)شاعر در بار وی( کعب اشتری ،) سرای قتيبه در باب عظمت فتوحاتشمديحه( محمد بن واسع اصم بن حجاج 

و داوود بن ) مر ثيه سرای قتيبه( عبدالرحمن بن حمانه باھلی ،)بن آبی صفرهشاعر خاندان مھلب (سعه ناھار بن تو

قتيبه از طرف اعراب به عنوان يکی از شجاعان و قھرمانان . باشند رير از مشھور ترين شاعران در گاه وی میج

ھای مفتوحه و جنايات   عالوه بر وحشت آفرينی قتيبه در سر زمين. قھرمان کشتار و بير حمیمعر فی شده است

 اسالمی  خودش نيز ۀ مردم و ارسال آن به خزانبيشماری که در آسيای ميانه انجام داد و از تاراج و چپاول  اموال

 نمود  وی به خوش گذرانی و   داخته و عياشی ھم میی پرئگشته و به اعمار قصر ھای افسانه صاحب جاه و جاللی 
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ه پس از ده سال امارت خراسان از قدرت خلع و با ٩۶قتيبه در پايان سال . مند بود  عالقهشراب خواری و ميگساری

 وکيع بن حسان که يک ءدست سپاھيانش کشته شد و قاتل او از مشھور ترين امراه  بن عبدالملک و ب سليمانۀحيل

 بدی در دزدی بيت المال ۀبود وی که سابق) رئيس قبيله تميم(دزد مشھور بوده و در جنايت از قتيبه دست کم نداشت 

ع از رياست  بنی تميم  افتاده بود عزل وکيوکيع از چشم قتيبه. دست قتيبه عزل شده بصره داشت به دستور حجاج و ب

 بنی تميم ھم به دست قتيبه مجازات و کشته شده بودند به ۀ وی شد و تعدادی از مردم قبيلۀار باعث کينبه دست سرد

ين ا وکيع در. ضد امير قيام کرد و با حمله با خيمه و خرگاه قتيبه او را کشتهھنگام عزل سليمان از خالفت وکيع ب

ثر برادران قتيبه به جز دو نفر شان بقيه را کشت و با اين کار برای مدتی  امارت خراسان را در دست حمله اک

 . گرفت
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