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 درآمد 

 

 

 پدیا ویکی  آلتای در تقاطع چین، مغولستان، روسیه و قزاقستان کنونی،سرزمین 
 

در این رهگذر  مفصل تری نیاز دارد.    ظاهر کوتاه و آسان می نماید، به پاسخ  بهکه  ها چگونه مسلمان شدند؟ این پرسش  ترک

، اجتماعی و فرهنگی آنان نمود، مناسبات آنان را با  سیاسیها در تاریخ و تحوالت  اشاره ای به ابتدای پیدایش ترک  استالزم  

جی  تدری  یادآوری کرد و باالخره به دوران ظهور اسالم در شبه جزیره عربستان و به  گسترشهمسایگان خود به طور مختصر  

 .ها پرداختو پذیرش آن از سوی ترک اسالم

ها در آسیای میانه، احتماال در منطقه گسترده ای میان چین، مغولستان، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان  خاستگاه اصلی ترک

 م دارد. که »آلتای« نا بودهکنونی  

ها در دشت های میان  ترک  اجتماعاتها در صحنه تاریخ در قرن ششم میالدی، اکثریت  زمان تاسیس نخستین دولت ترک  در

 .زیستندنشین میدو امپراتوری چین و ایران و به صورت قبیله های کوچ

ابتدا عربستان و سپس خاورمیانه، ایران و شمال    ، اعرابعباسیاندوره   از ظهور اسالم در شبه جزیره عربستان تا اوایل  

 .حکومت خود را در این امپراتوری برقرار نمودند و را تسخیر کرده اروپا یو بخشی ازجنوب غرب آفریقا

های  و در دشتباورهای شمنی داشته  ها هنوز  اکثریت ترک   ،میالدی  هنگام ظهور و آغاز گسترش اسالم در اوایل قرن هفتم

داشتند. برخی از اقوام و قبایل نزدیک  مکانی  اوراسیا می زیستند. آنها با اعراب و اسالم دستکم پنج تا شش هزار کیلومتر فاصله  

های اوراسیای غربی، شمال دریای سیاه و جانب بالکان کوچ ها مانند »اُغورها« و یا بلغارهای ولگا به سوی دشتبه ترک

این  های هم مرز با ایران و بیزانس نفوذ کرده و حتی در  به سرزمینجداگانه  های  بودند. برخی دیگر به صورت گروهکرده

 .ها نداشتندمناطق ساکن شده، اما هنوز حضور قابل توجهی در این سرزمین

 .م بود 650 های سال مقارنوضعیت ترک ها  این 
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و به   (آمو دریا)آن سوی رود  یعنی  اعراب دیگر ایران را فتح کرده، در خراسان تا مرزهای ماوراءالنهر    در سال های بعد

فتح ایران هرچند  رسیده بودند.    کنونی  قزاقستان و قرقیزستاناز  ی  یبخش ها  ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و عبارت دیگر

 .چیره شوند  تا مسلمانان بر ماوراءالنهر الزم بود، اما تقریبا صد سال دنیانجامیطول به ده سال  بیش ازساسانی 

 .م بود 750 های سال مقارنن و ای

مسلمان به   های اعراب و ایرانیان نوهای آسیای میانه از طریق حملههای ماوراءالنهر و دشتکه ترکبود  در این یکصد سال  

آمیزش، تجارت   و نیز های همسایه اسالمیدست اندازی های ترکان به سرزمینو متقابال  ماوراءالنهر و آن سوی رود سیحون

 دو سه قرن   به تدریج طی  و  با دین اسالم آشنا شدهکه در این مناطق در سیر و سفر بودند،    دراویشه  تبلیغات صوفیانهمچنین  و  

 .قبول نمودندآن را بعد 

خصمانه و خونین میان    م و همزمان با حمالت متقابل و گاه  650ها با اعراب تقریبا در سال های  ترکو ارتباط    تماسآغاز  

نگجو با حمایت از مردم بومی جهای  ها و اعراب برای حاکمیت بر ماوراءالنهر و حتی خراسان است. در این مرحله ترکترک

وراءالنهر دفع نمایند. این مرحله تقریبا صد سال طول کشید و با  ماوراءالنهر کوشش کردند تا اعراب را از ما   و ایرانی تبار

 .ای داخلی و اسالم آوردن ایرانیان ماوراءالنهر به پایان رسیدهای غربی به دلیل اختالفات قبیله شکست دولت ترک

هر و خراسان و بخصوص  م شروع شد. ایرانیان ماوراءالن  750ها بعد از این تحوالت و تقریبا در سال  روند اسالم آوردن ترک

ها به اسالم بودند. در پایان حکومت سامانیان، یعنی در دوره قراخانیان در  اصلی در جلب ترک  عاملدولت ایرانی سامانیان  

ها را »مسلمان  است که می توان دیگر اکثریت ترک  دورانیماوراءالنهرو غزنویان و سپس سلجوقیان در خراسان و مابقی ایران  

 .دآورحساب به شده« 

 .سال طول کشیده است 400ها تقریبا ترکاکثر های اعراب به ماوراءالنهر تا مرحله اسالم آوردن از نخستین حمله

 رویدادهای مهمی به شرح زیر اتفاق افتاده اند: ین دوره چهارصد ساله در ا

به ماوراءالنهر و دشت .1 اعراب  دولت ترکان حمالت  فروپاشی  آنسوی رود سیحون )سیردریا(؛  های شمال و شرق 

غربی، شکست چین در برابر اعراب؛ ناکامی ترکان و ایرانیان ماوراءالنهر در مقاومت بر ضد اعراب؛ اسالم آوردن  

 مردم بومی )ایرانی( ماوراءالنهر؛

ی به جای امویان؛ حاکمیت دولت محلی و عمال مستقل سامانیان در ماوراءالنهر و  برسر کار آمدن خلیفه های عباس  .2

 ؛بودنداز خلفا مستقل عمال که  خراسان

به   سامانیان  طاهریان و  حمالت  بدنبال  سرباز جنگیغالم و یا    در هیئت اسالم  دنیای  ها به  شدن ترکان دشت  روانه .3

ها در ماوراءالنهر، خراسان و مابقی دنیای اسالم و بخصوص استقرار ترک، دست اندازی و یا کوچ و  دشت های شمال

 ؛دستگاه خالفت در عراق در

آل بویه و عمال خلع قدرت    بعدهاسامانیان و  به زیر کشیدن  سامانی و عباسی؛    سپاهو    نظامیان ترک در دربار  اقتدار .4

 سلجوقیان؛ و   قراخانیان، غزنویان، خوارزمشاهیان ترکیعنی ها ی نوخاسته ترک خلفای عباسی توسط دولت

کمک ایرانیان در تمام این دوره و بخصوص در روند ورود از زندگی چادرنشینی    باپذیرش اسالم از سوی ترکان و  .5

ان و جامعه ایرانی ب؛ آمیزش با فرهنگ، زآموزش نحوه دولتداری ایرانییکجانشینی مسلمانان؛    اساساها به دنیای  دشت

 .  تحت تاثیر آموزه های اسالمی

 .اندهای ترک مسلمان شدهیده است که قبایل و طایفهچدر این روند طوالنی و پی

از   کشورهای اسالمی، این دوره مجموعا چهارصد ساله، نه تنها برای قبایل ترک آسیای میانه، بلکه برای همه  نظراز چندین  

العاده است. اگر این تحوالت را ندانیم، تاریخ ترکان، تاریخ ایران  خاورمیانه حائز اهمیت فوقترکیه کنونی و نیزآن جمله ایران،  

ها چگونه هیم دانست و به همین جهت به پرسش اصلی این سلسله گفتار یعنی »ترکو خاورمیانه و ترکیه کنونی را نیز نخوا

  یکه شاخه و برگ درخت  بودمسلمان شدند؟« نیز نخواهیم توانست جواب درست و روشنی بدهیم. در آن صورت مثل آن خواهد  

 .ندیده باشیم، اما جنگلی را که درخت مزبور در ان جا گرفته،  دیده باشیمرا 

برخالف  جا  در اینشود. همچنین،    تصریح  امشخصبودن  و یا میالدی  ها میالدی است، مگر اینکه هجری  همه تاریخ  نوشتهدر این  

و هر دو به   گذاشته نشده Central Asia ی«»آسیای مرکزو     Inner Asiaه« غربی، فرقی میان »آسیای میان  برخی منابع



6 
 

هر دو  . کاربرد این دو تعبیر در هر کشورفرق داشته و دچار تحول شده است. از نگاه تاریخی این رفته استبه کار ی یک معن

روسیه( اطالق شده است. اما برخی    بعدهامیان تمدن های سنتی چین، ایران و بیزانس )و    گوناگونیهای اقوام  به سرزمینتعبیر

روسیه مانند کاشغر، توال، مغولستان و تبت    و  ها یعنی مناطق مرزی و فرامرزی چیندانشمندان میان بخش شرقی این سرزمین

از یک سو و بخش غربی آن یعنی قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان کنونی فرق گذاشته، بخش شرقی 

اند. مدتی است که برخی دانشمندان برجسته این حوزه  یای داخلی« و یا میانه و بخش غربی را »آسیای مرکزی« نامیدهرا »آس

اند. در تاریخ ایران و  تعبیر عمومی تر و از نگاه آنان درست تر »اوراسیای مرکزی« را پیشنهاد کرده 1مانند دنیس ساینور 

اند،  همه را معموال »آسیای مرکزی« )عربی: آسیا الوسطی، ترکی: اورتا آسیا( نامیدهعموما دنیای اسالم چنین تفکیکی نبوده و  

ترکی و  فارسی، عربی  های  نوشته  برخی  در  »آسیا     اگرچه  میانه،  آسیای  های  تعبیر  مزبور،  تفکیک  از  تاسی  برای  نیز، 

در حالیکه »آسیای مرکزی« تنها پنج    ها به کار می رود،الداخلیه« و »ایچ آسیا« صرفا برای بخش های شرقی این سرزمین

 .گیردتاجیکستان را دربر می  شوروی قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و سابقا کشور

 

. برخی از مورخین است  مشاهده نکرده،  نمایدها بحث    در باره پذیرش اسالم از سوی ترک  خاصرا که به طور    کتابی،  نگارنده

شک در درجه اول مراجعه به آثار   اند. بیحوزه در البالی آثار خود مشخصا به این موضوع پرداختهو پژوهشگران این  

  اساسیابن حوقل( اهمیتی    و    ابن اثیر، جاحظطبری، مقدسی،  مورخین و جغرافی دانان مسلمان چند قرن نخست هجری )مانند  

اگر چند منبع از یک    و  خواهد شد  اشارهنام مولف و صفحه مربوطه  به    آثارهنگام نقل قول از این    که  در درک موضوع دارد

مزبور و صفحه مربوطه ذکر خواهد شد. خوانندگان   عنوان اثر ن مولف و یک نام ازآ، نام  قرار گرفته باشد  استنادد  رمولف مو

 کنند. مراجعه  این نوشتهدر پایان  «منابعپیوست » بایستی به  اثراین نام کامل مراجعه به برای 

 

 جمع بندی و تحلیل موضوع از زاویهسپس  ، مقایسه آنها و  معتبربررسی همه آثار    جهتهمچنین آثار پژوهشگران غربی از  

باز بیشترین   زمینهاین  دارد. جای شگفتی نیست که در    آننقشی اساسی در درک درست و دقیق  کنونی  معاصر  دوره  علمی و  

های  و »دوازده درس در باره ترک 2ل«ترین اطالعات را بارتولد درهر دو اثر معروف خود »ترکستان تا دوره مغوو دقیق

ای بر تاریخ  گولدن »مقدمهداده است. اثر نخست بارتولد به فارسی نیز ترجمه شده است. کتاب معروف و جدیدتر   3نه«آسیای میا 

ترک«  چکیده  4مردمان  جا  چند  در  مینیز  شرح  را  ترکان  میان  اسالم  گسترش  از  »تاریخ ای  کتاب  ترکی  ترجمه  دهد. 

 اختصاص داده ها  نوشته ژان پل رو نیز جزو آثاری است که چند صفحه آن به موضوع قبول اسالم از سوی ترک 5ترکان«

 شود.  اطالعات مهم داده نمی بسیاری ازشده، اگرچه منابع 

 

  موضوعات در طرح  اند، استفاده کرده، اما در عین حال  از همه آثاری که در دسترس او قرار داشته و در اینجا ذکر شده  نگارنده

همچنین آگاه است که در ترکیه )احتماال    گارندهکه خواننده غیر دانشگاهی را خسته کند. ن  نپرداختهجزئیاتی    به شرحآنقدر  

به چاپ رسیده است، در    6ها چگونه مسلمان شدند؟«»ترک  عنوانهای کلود کاهن با  موضوع( یکی از کتاب  جذابیت بخاطر  

که در ترکیه برای آن    عنوانیهاست ومشخصا با  تا دوره عثمانی  آن حالیکه این کتاب اصوال در باره تاریخ اسالم از ظهور  

 .چندانی ندارد تناسبانتخاب شده، 

ه )هجری(، اند. از جمله ن )نگاه کنید به(، ص )صفحه(، ق )قمری(،  قواعد رایج رعایت شده  ،اختصار ها و نقطه گذارینظر  از  

 است.   نگارندهشده از سوی  کوتاهمیالدی، مولف و یا مترجم( و همچنین )...( به معنی بسته به مورد م )

 

 2020 عباس جوادی، بهار

 
1 Sinor, Denis (1997): Inner Asia: History, Civilization, Languages: A Syllabus 
2 Barthold, Wassili (1928): Turkestan down to the Mongols, («E. J. W. Gibb Memorial» Series, n.s. v.), chap. II, pp. 

182-322, «Central Asia down to the Twelfth Century» 
3Barthold, Wassili (1935): 12 Vorlesungen über die Geschichte der Türken Mittelasiens; in: Die Welt des Islams, Bd. 

17, BRILL 
4 Golden, Peter B. (1992): An Introduction to the History of the Turkic Peoples, Harrassowitz, Wiesbaden 
5 Roux, Jean-Paul (2000): Türklerin Tarihi: Pasifik’ten Akdeniz’e; İstanbul 
6 Cahen, Claude (2015): Türkler Nasıl Müslüman Oldu?; İstanbul 
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 بررسی  زمینه
 

خاورمیانه، اکثر مردمی که میان آمودریا و سیردریا    درسال پیش، مدتی مانده به پیدایش اسالم و سپس گسترش آن    1500حدود  

سخن   مانند آنهاباختری )بلخی(، پامیری و   ،ُسغدی، خوارزمی باستانمانند شرقی ای از زبان های ایرانی  لهجهمی زیستند به 

پارتی  ابتدا  ت و والیات  ایاال  ،دولتی، یعنی زبان مکاتبات میان دولت های مرکزیمی گفتند. زبان به اصطالح »رسمی« و یا  

در بلخ تا مدت ها یونانی بود، چرا که برخی از نیروهای اسکندر پس از شکست هخامنشیان برای حفظ و    فارسی میانه  بعدهاو  

 مرزها از دست اندازی قبایل شمالی در این منطقه مستقر شده بودند.

آسیای    تقاطع  میاندر   یعنی  در آن سوی رود سیردریا، در دشت های آسیای میانه  کوچ نشینها به صورت قبیله های  اکثر ترک

روسیه، چین و مغولستان زندگی می کردند. همسایه شمالی ترکان، چین و همسایه جنوبی شان ایران بود. ترک ها  مرکزی،  

در امتداد راه های تجاری به  عمدتاری/تانری باوری( بودند. برخی از آنان نیز که  گوناگون شمن باوری )تِنگ   انواع اکثرا پیرو  

  مانی و غیره شده ، دین چین و به صورت یکجا نشین زندگی می کردند، پیرو باورهای دیگری مانند آیین بودا

تجارت،  ، مبادالت فرهنگی و زبانی، ها رفت و آمد، وصلتها بود که در مناسبات این  قبایل چادرنشین با ایرانیان و چینیقرن 

 .عادی بود متقابل امریهای و تهاجم کوچ، مهاجرت، دست اندازی

به سر می  ها تنها قبایل صحراگرد آسیای میانه نبودند. پیش از آنها و همزمان با آنها نیز اقوام دیگری در این دشت ها  ترک

های قبایل زیر فشار حمله. گاه د نمودنکوچ میدیگر  های خود از مرتعی به مرتع و به دنبال دام  می کردند. آنها گله داری بردند

به اینجا و آنجا هجوم    یگاهو  در جستجوی موطنی جدید رو به صحرا گذاشته    و ن جایگاه خود شدههمسایه ناچار به ترک آخری

یا دولت  .دندبرمی دیگر و  قبایل  آنها و  کار به    یو گاه  هایی در می گرفتهای همسایه زد و خورد  های سرزمینگاه میان 

 .کشیدی می جدیدوسیع و تصرف سرزمین های و  ی خونینکشتارها

کوچ و سکونت اصلی قبایل ترک به ماوراءالنهر، خراسان و مابقی ایران و آناتولی    و  هنوز از اعراب و اسالم خبری نبود 

 .شروع نشده بود

ترک گفته خواهد شد،   جوامعآنچه که در این نوشته درباره اقوام ترک و سرگذشت پذیرش و گسترش اسالم در میان نخستین  

این    در  اوضاع و احوال. اما برای درک بهتر  استم(    1150تا    650صد سال نخست اسالم )یعنی حدودا  پاناساسا مربوط به  

. در این چهارچوب است که  داشته باشیم دوره باید کمی به عقب برگردیم و به تاریخ سیاسی، قومی و فرهنگی آنان نگاهی  

 .درک نمودتر و دقیق تر  صحیحنخستین ترک ها را می توان آئین گذشته دین و 

حد های آلتای یعنی  زبان ترکی در آسیای میانه است، در منطقه کوه  ریشه ها و  ترک  پراکنده شدنسرچشمه پیدایش و نقطه آغاز  

های  قزاقستان کنونی. به همین جهت به زباناز  ی شرقی  ها  شمال غرب چین، مغولستان، جنوب روسیه و گوشه  فاصل بین

گویند، چرا که منشاء همه های آلتایی« می(، مغولی و تونقوزی مجموعا »خانواده زبان است«  ترکیک»  تر آن  صحیحترکی )

 این گروه زبان ها از همین منطقه است.

های آلتای تا شمال دریای خزر و حتی شمال دریای سیاه و بگیریم و از بخش غربی کوه  در نظراگر این منطقه را گسترده تر  

های اوراسیایی ها و تمدن گهواره بسیاری از اقوام، زبانکه    خواهیم یافتسرزمین وسیعی  ، در مجموع  ادامه دهیمشرق اروپا  

پهن و طوالنی  نوارشود. این  ایرانی و اروپایی محسوب می-آسیایی( یعنی )از شرق به غرب( مغولی، ترکی، هندی-)اروپایی

 .میده می شودهای اوراسیا« ناها« و یا »دشتجغرافیایی »استپ

و پر فراز و نشیب اقوام گوناگون از هند و اروپایی زبانان، سکاها،    بدون توقفهای  این منطقه تا یکهزار سال پیش، صحنه کوچ

، ضمن ی که داشته اندهایها بوده است. این اقوام کوچک و بزرگ با همه مشترکات و تفاوتها و باالخره مغولها، ترکهون

اند، دیگر آمیزش یافتهیک با    هابا وصلت    و گاهی  اندهای متقابل همدیگر را از بین بردهتهاجم  اگاهی بداد و ستدها،    و  هاکوچ
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و    گشتهیا در اقوام و ملل دیگر مستحیل    و  ، کوچکتر و یا بزرگتر شدهتغییر دادهحتی نام خود را  گاهی  و کوچ و    زندگی  حلم

 .اند نهادهخود پیرامون محیط  قسمت اعظمنام و ُمهر هویت خود را بر ، سبرعک یا 

، درک  این اجتماعات  دگرگونی و تحول دراز مدت  و  ها  کوچو چگونگی این  مسیر حرکت و چرایی    ز صحیحی ابدون درک  

 .کنونی سیاسی، قومی، فرهنگی و زبانی سرتاسر این منطقه ناقص و اشتباه آمیز خواهد بودوضعیت 

.نده اها یکباره و همزمان انجام نگرفتهمه این کوچ بدیهی است که
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 ایرانیان، نخستین آلتایی ها و نخستین هند 

 

 ویکی پدیا ، دشت های اوراسیا

ها به سوی آناتولی )ترکیه کنونی(، قفقاز و شمال  سال پیش از همین استپ 4500تا  4000های قومی حدودا نخستین موج کوچ

ها و  ها، ماناییهیتیتبتوان    شایدکه    انهند واروپایی زبان  قبیلها اقوام گوناگونی از غربی ایران شروع شد. در جریان این کوچ

کوچیده، در این مناطق ساکن شدند. موج دوم با کوچ  ایران به آناتولی، قفقاز و شمال غرب  دانست، انو آنزجرا  هااورارتویی

 .7هندی تباران به قاره هند و ایرانی تباران مادی و پارسی به فالت ایران ادامه یافت 

 بادر هند، ایران، قفقاز و آناتولی پایان یافت، تا حدی    یادشدهشدن اقوام  یکجا نشیناستقرار و  که در نهایت با    کوچدو  اما این  

  اقوام کوچ  به نظر می رسد    ،دادها و یا اقوام دیگر رخ میاثر فشار دولت  درکه  های بعدی  کوچدرکرد.  فرق می  دیگر  هایکوچ

  ی مناسبکدام منطقه شرایط طبیعی و سیاسی    و یا  توانند بروند و ساکن شوندخواهند و یا می کجا میکه  دانستند  دقیقا نمیکننده  

د، روبرو خواهند گشت و  بودن  شده  سرزمین ساکنآن  در  دارد، در کجا با کدام اقوام دیگر که پیش از آنها    سکونت رابرای  

 .خواهد بود گونهو آمیزش چ قرابت یا  واحتمالی ش مکنتیجه این رقابت و کش

»خیون«ها(  بعدهانو« و -ها )به چینی »سیونگمیالد مسیح، یعنی دو هزار سال پیش، اتحادیه بزرگ و چند قومی هون مقارن

ها متالشی شد. قبایل هون به سوی غرب، روسیه زیستند، زیر ضربات سخت چینیکه در شمال چین و جنوب روسیه کنونی می

ها(  چی، سکاها )اسکیت-هئاقوام احتماال هند و ایرانی یو  بود که  هاکوچ هون  زیر فشار  به نظر می رسد  .روی آوردندو اروپا  

کرده و به سوی غرب، اروپای شرقی    رهاهای خود را  زیستند، در دوره های متفاوت سرزمینو تخارها که در همان منطقه می

( کوچ نمودند. هپتالیان ایران ان کنونیو بخشی نیز به آسیای مرکزی، ماوراءالنهر، خراسان و آسیای جنوبی )پاکستان و سیست

ها به آسیای مرکزی، بخشی از سکاها بودند، زیر فشار هون  احتماالها که شامل ایرانیان چادرنشین شرقی و  و بخشی از آالن

 
 5-9، ویندفور 361-380آنتونی  7
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بخشی از  دانشمندان  از  به گمان برخی  دریای خزر ساکن شدند،   که در شمالنیز    خزرها.  8افغانستان و پاکستان کنونی کوچیدند

 . 9ها و خزرها جستجو کرددر میان هون بتوانهای کنونی را نیز بخشی از اجداد ترکان و مغول شایدها بودند و هون

و در این  های دور  در گذشته    کمک می نماید. به کار رفته  به روشن تر شدن تعابیر  هستیم که  مطلبی    ناچار به یادآوریدر اینجا  

به کل آن سرزمین و کشور تعمیم  را  خود    نزدیکیا  دور و    در جوار و همسایگی  نام یک قوم  اقوامملت ها و  از  بسیاری  مناطق  

»پرس« می گفتند، »ماد« و بعد ها  . مثال یونانی ها و عموما غربی ها به همه ایرانیان اعم از مادی و پارسی و پارتی  می دادند

  ترک های آسیای میانه به همه مسلمانان و بخصوص ایرانیان که با آنها روبرو می شدند، »تازیک/تاجیک« و یا تات می گفتند

 .نامیدند»فرنگی« می را غربی ها اعم از فرانسوی و انگلیسی و اسپانیایی تا یکصد سال پیش همه که ایرانیان  و یا

اکثر اقوام و قبایل کوچ نشین آسیای میانه را    اعراب نیز در نخستین کتاب های خود اکثر ایرانیان کوچ نشین را »ُکرد« و

م معنا با قبایل کوچ نشین در استپ عرب، نام »ترک« ه   مورخین»ترک« می نامیدند. اسماعیل عثمان می نویسد برای نخستین  

 .10و زبانی داشت«سیاسی معنای ترک نه معنای قومی، بلکه   نامبرای خود ترک ها نیز »های آسیای میانه بود. 

این نامگذاری زمان تحقق و قدمت  ا، آنچه که از نظر تاریخی اهمیت دارد  درستی و یا نادرستی این نام هبه هر حال اعم از  

 .دنو یا زبان مورد نظر باشنام قوم، منطقه و به طور واضح مبین  هنوز هم صادق بوده هاست، به ویژه اگر 

متن  های چندی برپایه متون باستانی آشوری و چند  واژه »ترک« به عنوان نام یک قوم، گمانه زنیباستانی بودن  برای استدالل  

گمانه   اینگونهدلیلی برای اثبات  هیچگونه  که    آنندبر  و بسیاری مورخین دیگرباسورث    اما،  است  به عمل آمدهیونانی    یتاریخ

  .11وجود ندارد هازنی

قبایل هون و یا خزر، چیز چندان بیشتری جز  گوناگون  حتی گمانه زنی های بعدی مانند برآمدن ترک ها از درون مجموعه  

در  اظهار نظری  از این »اتحادیه های قبیله ای« چندان اثری نمانده که امروزه بتوان به یقین  اوال  حدس و گمان نیست، چرا که  

ثانیا، مورخین معاصر اغلب بر آنند که به ویژه در حوزه گسترده اوراسیا، این اتحادیه های  .  نمودباره قومیت و زبان آنها  

ای ترکیبی متغیر از اقوام و زبان های گوناگون بوده اند که بخصوص بخاطر کوچ های بی توقف، ترکیب قومی و زبانی،  قبیله

 .12باورها و عادات آنها پیوسته تغییر می یافته است

سکاها، هپتالیان، خزرها و  عموما ازهای شمال  های صحراگرد دشت یالدی همه منابع تاریخی در رابطه با قبیله تا قرن ششم م

بردند. در »یادگار زریران« نیز که در اصل یک اثر نیمه اساطیری به فارسی میانه از دوره می  نامها  هون  ازبه طور کلی  

ها در شمال شرق ایران هون  یعنی احتماال همانها«  است، از »خیونانی  مبتنی بر اساطیر شفاهی دوره اشک و    بودهساسانیان  

 .دان رود که با ایرانیان وارد جنگ شدهسخن می

با منطقه    ارتباط در  است    اساسا چینیکه  شرقی    منابع  وکه رومی و یونانی هستند  منابع غربی  در  تا قرن چهارم و پنجم میالدی  

که پیوسته در حال حرکت،   سخن به میان آمدهاز قبایل گوناگونی مانند سکاها، هون ها، هپتالیان و خزر ها    پهناور اوراسیا  

این در حالی    .نده اجغرافیایی و اقتصادی بود،  دگرگونی قومی، زبانی، دینی  ،، آمیزشردیگ سرزمین های  با قبایل    رویارویی

  سکاها و هون ها به ویژه از  سال مانده به ظهور اسالم، از اکثر این اقوام    150تا  100یعنی حدودا  به بعد  از قرن ششم    است که

هپتالیان در آسیای مرکزی و افغانستان کنونی و خزرها در    از حرکت   هنوز در این دوره اگرچه  دیگر نامی برده نمی شود.  

ی، به صورت فزاینده ای از اقوام و قبیله های جدیدی با نام عمومی  اما در اکثر این گستره جغرافیای،  خبرهایی هستشمال خزر

 .و مشترک »ترک ها« یاد می شود

 ؟ و در کدام منابع تاریخی برای نخستین بار به طور واضح و آشکار قید گردیده و ثبت شده است از چه زماننام »ترک« اما 

 
 3گیب  8
 82- 50رو  9

 262عثمان  10
 14- 13، 2007باسورث  11
 61پریتساک  12
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آشکارکه  ی  نخستین منابع به طور  آن خود ترک ها  ینی سئی  اند،  ها« بحث کردهاز »ترک  در  ارخون و  کتیبه های سنگی 

به معنی ترک های لت ترک به نام »گوک تورک« پس از تاسیس اولین دودرمغولستان هستند. تاریخ این سنگ نوشته ها مدتی  

 است. میالدی  552در سال   ترک های اصلیبه معنی  و یا »کوک تورک« آسمانی 

های چینی از قرن ششم میالدی  های دودمانمربوط به سالنامهدر منابع خارجی  نام ترک ها  شده  خستین نمونه های ثبت  و اما ن

 .13اندچوه« نام برده-چین همچون »تو های شمال امپراتوریشود که از ترکمی

ع کوشش کرده اند نام هایی کم و بیش مشابه با نام »ترک« را که مربوط به دوره ای بسیار  ب گولدن می نویسد که بعضی منا

قرن ششم میالدی هستند، با نام »ترک« هم   اواسط  تقریبامیالدی یعنی    552قدیمی تر از تاسیس نخستین دولت ترک در سال  

عهد عتیق و غیره دیده  حتی  معنا بشمارند و از جمله به خاطر همین شباهت های دور و نزدیک که در برخی متون آشوری و  

احتمال  ، اما  است  ممکنهر چند  می شود، کاربرد واژه »ترک« را قدیمی تر نشان دهند. به نظر گولدن، این گمانه زنی ها  

م( در  -نام »ترک«،    نکاربردبه  »روشن ترین و تردید ناپذیرترین شواهدی که ما )در مورد  ضعیف است.    آنهایح بودن  صح

با این  . در این منابع ترک ها  14( مربوط به نیمه قرن ششم هستند« م -،  دست داریم، از منابع چینی و دیگر منابع )مثال ُسغدی

تورک )فارسی میانه(، ترک )عربی(، تورکایه )سریانی(،     ورک )سغدی(،-کوه )چینی(، ت-چوه/تو-نامیده شده اند: تو  عناوین

.دروق/دروقو )تبتی( و تتورکا/تتورکی )ایرانی ُختنی(  تورکوت )یونانی(، توروشکا )سانسکریت(،

 
 باسورث، همانجا  13
 116، 1992گولدن  14



12 
 

 اباورهای پیشا اسالمی ترک ه

 

 

   ویکی پدیا ،1930یک شمن در روسیه جنوبی، سال های 

درباره باورهای ماوراء طبیعی و دینی ترک ها پیش از اسالم به ناچار باید به منابع خارجی رو آورد. از همین دوره گزارش 

های جالب و مهمی به چینی، یونانی شرقی )بیزانسی(، ُسغدی و تا حدی فارسی میانه در باره ترک های آسیای میانه و دشت 

دانشمندان حوزه های گوناگون تاریخ و زبانشناسی    200است که مخصوصا در  های اوراسیا موجود   سال گذشته از سوی 

چهار سده نخست اسالم نیز در باره باورهای ترک های چادرنشین دشت ها -بررسی شده اند. مورخین و سیاحان اسالمی سه

ادرنشینی، تا مدت ها نوشته ای از خود به جا  به دلیل طرز زندگی غالب چ  ظاهراخود  ترک ها     گزارش های جالبی داده اند.

( از قرن هشتم نیز برخی کنونی   های اُرخون )مغولستاننوشته  اما از نخستین اثر نوشتاری ترک ها یعنی سنگ   نگذاشتند.

 .آمده استاطالعات ارزشمند در این زمینه به دست 

ریشه اصلی اغوزها از آنجاست( َشَمن باور )شمنیست  به نظر بارتولد شکی نیست که ترک های امپراتوری گوک تورک )که  

. گولدن می گوید همه ترک های شرقی مانند اویغور ها و نیز ترک های قارلوق، قبچاق، قومان در  15و یا شامانیست( بودند 

رهبران آنان که به یهودیت گرویده بودند( و یا بلغار های حوزه رودخانه ُولگا   جزغرب، خزرها در شمال دریای خزر )به  

 .16تنگری/تانری( داشتند شمن باوری و تنگریسم )تنگری باوری، ایمان به  گوناگونآیین های 

شمن باوری احتماال از قدیمی ترین آیین های طبیعی بومیان آسیا، شمال اروپا، آفریقا و آمریکاست. امروزه با وجود گسترش  

یهودیت، مسیحیت و اسالم، هنوز هم می توان در میان مردم این سرزمین ها آثار شمن باوری را تر  همه جانبه ادیان معاصر

پایه شمن باوری اعتقاد به ارواح و نقش انسان هایی به نام شمن و یا شامان )به ترکی باستان: قام( در برقرار    مشاهده نمود.

نمودن رابطه با ارواح و تاثیر بر آنهاست. »شمن« در اصل نامی به زبان آلتایی تونقوزی در سیبری و مغولستان است که در 

گرفته است. شمن، مرد و یا زنی با به خود  »ساحر« و »پزشک جادوگر«    میان بومیان هر منطقه نام های دیگری به معنی

دانش و قدرتی ماوراء طبیعی شمرده می شود که می تواند در حالت خلسه ضمن تماس با ارواح، از آنها خواهش کند که باعث  

اور، شمن ها واسطه و میانجی بین را معالجه کنند و آینده را پیش بینی نمایند. در جوامع شمن ب  بیماران باریدن باران شوند،  
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مردم و ارواح شمرده می شدند و به همین جهت نقش و مقام مهمی در جامعه داشتند. شمن باوری در هر منطقه و میان هر قبیله 

رنگ و هویت دیگری به خود گرفته بود. در بسیاری از جوامع شمن باور اوراسیا، باور های مردم با پرستش آسمان، آب و  

که هر موجود زنده و گیاهان، اشیا و مکان های دنیا را صاحب روح مخصوص بدین معنی  و یا »روح باوری« )آنیمیسم(  آفتاب  

 .خود می شمارد، درآمیخته بود

دو دولت نخست ترک در قرن های ششم تا هشتم مناسبات پرفراز و نشیبی با سه امپراتوری همسایه خود یعنی چین، ایران  

فرستاده های این نوشته های به جا مانده از  م شرقی( داشتند. از این جهت در برخی آثار مورخین و  ساسانی و بیزانس )رو

های دودمان های آنان می توان در باره ترک ها و دولت آنها که با فاصله ای چندساله تا قرن هشتم    نگاریدولت ها و وقایع  

 .یافت توجهی  پابرجا بود، اطالعات جالبیعنی حدودا صد سال پس از اسالم 

قرن هفتم، می نویسد که ترک ها آتش، هوا و آب را می پرستند. »آنها در پرستش زمین سرود  در  تئوفیالکتوس، مورخ بیزانس  

ه است. ترک ها برای او اسب، گاو و  می خوانند، سجده می کنند و تنها کسی را خداوند می شمارند که زمین و آسمان را آفرید

به نظر     .17گوسفند قربانی می کنند. آنها روحانیانی دارند که به باور آنان قادر به پیشگویی اتفاقات آینده در زندگی آنان هستند« 

که آیین اصلی  بارتولد و گولدن این ها همه نشانه های آیین »تنگری« )تانری، امروزه در ترکی ترکیه به معنی »خداوند«( است  

  قرون وسطی در  از جمله هون ها که  ترک های آسیای میانه بود و احتماال باید ریشه اش را در میان اغلب اقوام آسیای میانه  

  خبر داده اندسوب« )زمین و آب( در میان ترکان  -آیین »یر   از. منابع دیگر همچنین  18جستجو نمود  در آسیای میانه می زیستند،

از سوی ترک    خاصیدیگر اقوام دشت های اوراسیا نیز گزارش شده است. برخی منابع در باره پرستش کوه های    در مورد که  

 .های ارخون به الهه ای به نام »اومای« به عنوان نماد باروری نیز اشاره شده استنوشته اند. همچنین در سنگ نوشتهها نیز 

هنده روشن باورهای شمنی بودند. بارتولد مخصوصا به این سنت میان و رسوم رایج میان قبایل ترک نشان د  داتبرخی عا

که از سوی آن خان به قتل    او  دشمن  ومقابل  حاکمان ترک اشاره می کند که هرگاه خانی در می گذشت، جنگجویان طرف  

ای سنگی با تصویر او    رسیده بودند، در نزدیکی آرامگاه خان دفن می شدند و حتی برای هرکدام از این دشمنان مقتول یادواره

واژه ای چینی بود. این موضوع در  ل اصدر بَل« نامیده می شد که -می شد. این یاد واره های سنگی »بَل نهادهبر سر مزارش 

های ارخون نیز تایید شده است. به گفته بارتولد منابع بیزانسی نیز نوشته اند که به دنبال مرگ یک خان ترک،  نوشته  سنگ

به قتل می رسانیدند. انگیزه این نوع  و  نی را که از سوی آن خان اسیر گرفته شده بودند بر سر مزار خان آوردهترک ها دشمنا

که دشمنانی   ریشه می گرفتاین تصور شمنیستی  از  یادواره برای دشمنان مقتول در نزدیکی آرامگاه خان،    گذاشتن قتل ها و  

که از سوی خان و یا جنگجویان او کشته شده اند، پس از مرگ، یعنی »در آسمان« خدمت گزار خان خواهند بود. به نظر  

بارتولد این باور که در میان دیگر اقوام شمنیست نیز رایج بود، جزو مهم ترین فرق ها میان بی دینی و یا »بت پرستی« جوامع  

ت. در ادیان معاصر باور به زندگی بعد از مرگ مبتنی بر مسئولیت انسان در مورد اعمالش در این ابتدایی و ادیان معاصر اس

کشتن انسان ها    به خاطر  دنیا و برقراری عدالت الهی در روز قیامت است، در حالیکه فرد شمن باور »نه تنها از کیفر آخرت

ین دنیا هر قدر انسان های بیشتری کشته باشد، در زندگی ، بلکه تصور می کند که او در اهراسی ندارددر زمان حیات خود  

. حتی در قرن سیزدهم نیز که یک میسیونر کاتولیک به نام »روبروکی« به روسیه  19پس از مرگ وضع بهتری خواهد داشت«

. 20تبل« در میان ترک های »قومان« در دشت های جنوب روسیه خبر داده اس-سفر کرده، از ادامه سنت بر افراشتن »بل

 .که این قبیل عادات و رسوم در میان بسیاری اقوام بدوی دیگر نیز رایج بوده است حکایت از آن دارندمنابع مختلف 

ادیان معاصر چندان تاثیر مهمی    میالدی،  هشتمو حتی  های ارخون را معیار قرار دهیم، ظاهرا تا قرن ششم  نوشته  اگر سنگ

 .بر ترک ها نگذاشته اند، چرا که در این نوشته ها مستقیما نامی از این ادیان برده نمی شود

و یا این همسایگان را تابع خود نموده    بیشتر شده ها  با فرهنگ و ادیان همسایه  آن  اما هرچه خاقانات ترک گسترش یافته و تماس  

 یر دین، آیین و عادات و رسوم آنان بر ترک ها نیز فزونی یافته است. و با آنها در آمیخته، تاث
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م و بعد ها تقسیم آن به دو دولت شرقی و غربی    552در باره تاسیس اولین خاقانات ترک یعنی دولت »گوک تورک«  در سال  

 ترک در فصل آینده صحبت خواهیمم نمود. 

ت با  مردم بومی و ایرانی تبار ماوراءالنهر و خوارزم به خاطر مناسبات تجاری در امتداد راه ابریشم و یا مجاور  می دانیم که

پیوسته با ترک ها در تماس بوده اند. به نظر بارتولد قبول و کاربرد الفبای ایرانی )پهلوی و    ،ترک های دشت های همسایه

در  و همچنین تاثیر الفباهای آرامی ایرانی بر الفبای ترکی    بوداز خط آرامی گرفته شده    آن   اصلکه  ُسغدی( از سوی ترک ها  

نتیجه همین مناسبات تجاری بوده و ربطی به تبلیغات مذهبی نداشته، چرا که »آیین زرتشت به عنوان  های ارخون ،  نوشته  سنگ

. با اینهمه، در همان دوره نخستین دولت گوک تورک  21است«  ذینفع نبودهتبلیغات دینی میان اقوام دیگر  در    یاندین ملی ایران

سوی دیگر آیین بودا در میان ترک ها هستیم. چنانکه از واژه های شاهد نفوذ برخی باورهای ایرانی مانند آیین مانوی و از  

غان و تاسپار که در  ونیز می توان حدس زد، سومین و چهارمین خاقان ترک، م  مغولستاندر  »بوقوت«    نوشته  مذهبی سنگ

شته بوقوت به زبان ایرانی سنگ نواینکه    و  نده اکمرانی کرده اند، تحت تاثیر آیین بودا قرار داشتم ح  580و    م  570  سال های  

 .22ُسغدی و با الفبای سغدی نوشته شده است

یعنی چینی ها و  سغدی در روابط اجتماعی، فرهنگی و تجاری ترک های این دوره با جوامع یکجانشین همسایه  تجاراصوال  

 . 23باستان شده، یک نشانه این تاثیر است پیوسته نقشی فعال داشته اند. وامواژه های سغدی که در حوزه دین وارد ترکی  ایرانیان  

آیین بودا نیز نه تنها در میان ترکان شرقی، بلکه حتی در دوره دولت ترک های غربی نیز بی تاثیر نبوده است. برخی آثار 

ود، اما  چینی نوشته اند که در دوره خاقانات ترکی ، »بیلگه خاقان«، اظهار عالقه نموده که برای او یک معبد بودایی ساخته ش

هشتم( خاقان را از این نقشه بر حذر داشته و گفته است که ممکن است آموزش -وزیر او »تونیو قوق« )قرن هفتم  یعنی»یابغو«  

 .24های بودا بر جنگاوری ترک ها تاثیر منفی بگذارد 
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 های ترک دولتنخستین 

 

 ویکی پدیا م،  600سال  دودگستره دولت گوک تورک، ح

بنظر می رسد  .زندگی می کردندران« ها -»روبزرگتری بنام قبیله ای   اتحادیه میاندر که بود نام قبیله ای در ابتدا »تورک« 

همگی در منطقه آلتای )مغولستان، روسیه   آنها   .  را بر عهده داشتنداین مجموعه قبایل    گیکه سردست  ندبود  ایقبیله    ها  ران  -رو

سرنگون کرده، حکومت    روران ها را    م   552در سال    بسر می بردند، تا اینکه تورک هاجنوبی( در اطراف کوه های آلتای  

نوشته های اُرخون  »کوک تورک«   در سنگ  از جملهاین حکومت و تعبیر »تورک«  بعد ها  قبیله ای خود را تاسیس نمودند.  

صرفنظر از  آسمانی نیز نامیده شد. از آن به بعد تعبیر »تورک« و »ترک« اصلی و یا ترک ترک به معنی ک تورک«  یا »گو 

 . 25در مورد همه اقوام ترک زبان به کار برده شداصلیت اقوام که از آن ترکان نخستین بودند یا نه، 

. در این  به دست نمی آیدبا دیگر قبیله ها  ها  قبیله ای گوک تورک  روابطنوشته های ارخون اطالعات روشنی در باره    سنگ  از

که این نام اخیر در ترکی  و گاهی هم »تُغوز اغوز« می نامد    «اُغوز»، گاهی  «تورک»خان قوم خود را گاهی    ،نوشته ها  سنگ

»دشمن خان«  عالوه بر خان بر    «تغوز اغوز»و یا    «اُغوز»   ی گاه  به معنای نُه اغوز است. جالب آنکه در این سنگ نوشته ها

نوشته های مزبور به این نتیجه رسیده بود    رمزگشایی سنگ  . اما ترک شناس معروف رادلوف »پیش ازنیز اطالق شده است

 .26که ترک های سده های ششم تا هشتم به قبیله اغوز تعلق داشتند«
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 .ها در تاریخ استخاقانات و یا خاقان نشین ترکیا این نخستین دولت 

ها در قرن ششم میالدی به تدریج در سرزمین های پهناور میان ایران، چین و بیزانس بر اکثریت اقوام و قبایل کوچ نشین ترک

، پس از 27اندقبیله در شمال چین نام برده   59دیگر چیره شدند، تا جایی که اگر در اوایل هزاره یکم میالدی منابع چینی از  

آن همه اقوام و قبایل کوچ    ی از»هپتالیان« ) به عربی »هیاطله«( و »خزرها«، دیگر نام  بعضاها« و  مدتی، به جز »ترک

 .نشین اوراسیا در منابع خارجی برده نشد

های و به تدریج به سرزمین  تشکیل گردیده   های ترک در غرب آلتاینشین ترک ابتدا به صورت اتحادیه قبیلهاین نخستین خاقان

در امتداد راه ابریشم به چین گسترش یافت. در نتیجه  بویژه  نشین شهرها و روستاها  با اقوام کوچ نشین، دامدار و یکجا  دیگری

، دولت گوک تورک عالوه بر قبایل گوناگون ترک زبان اغوز، اویغور،  نیز بود  نظامی و سیاسیکه دارای ابعاد  این گسترش  

ایرانیان ُسغدی سمرقند، بخارا و    نیزمغول ها، ایرانیان ُختنی در شمال چین و مغولستان و  و همچنین    تاتار، قارلوققرقیز،  

شکل    علیرغم  داری ترک  دولت  ولی  در این دوره تقریبا همه ترک ها چادرنشین بودند  هرچندگرفت.  خوارزم را نیز در بر می

داشت. از را  دولت منسجم تری    ویژگی های معینِ   ،دیگر مانند هون ها  یایالت  ه هایاتحادیو ساختاری قبیله ای، در مقایسه با  

خاقان، بلکه به یک دودمان  یعنی      نفرنه بر شخصیت و قدرت یک  که    دولت ترک ها اشاره کردرهبری    می توان به  آن جمله 

یان آنان با  جنگ و خونریزی م ، اگرچه    28دند نموبرادر او و یا فرزندان آنان حکمرانی می  ،پس از مرگ خاقانو    متکی بود

 .عادی بود امریخان های دیگر جنگ و خونریزی بر سر حاکمیت 

راه ابریشم  از  تجارت  بیشتر از طریق  دولت گوک تورک که با کوشش این دولت برای دستیابی به امتیازات و درآمد    اقتدار

به سوی غرب یعنی دریای سیاه   بودند،  ران های سابق-تماال رواحرا که  آوارها    بیشترمیان ایران، بیزانس و چین همراه بود،  

و    هو یا به ماوراءالنهر و افغانستان و خراسان کوچید  گردیدنداقوام دیگر استحاله    درو اروپای شرقی راند و هپتالیان اغلب یا  

ستمی خان، ترک ها با انوشیروان  . در دوره حاکمیت اینمودندآمیزش    ند،بوداحتماال ایرانی تبار  بومی که  در آنجا با مردم  

ساسانی متحد شده، هپتالیان را شکست دادند. سرزمین هپتالیان میان گوک تورک ها و ساسانیان تقسیم شد، تا جایی که دولت 

با  تا  دولت گوک تورک کوشش کرد    بعدها.  همسایه گردیدایران    وسرزمین خوارزم    با  گوک تورک در آن سوی رود سیحون

ها که با اواخر دولت ساسانی و حمله اعراب  تالشبیزانس که رقیب و دشمن ایران ساسانی بود، متحد شود. این یا روم شرقی 

 .بود، نتیجه چندانی ندادهمزمان بود، با وجود تمایل بیزانس که خود بسیار تضعیف شده

اختالفات داخلی و قبیله ای به دو    ، یعنی چهل سال پیش از ظهور اسالم در نتیجهم  582بعد در  نخستین دولت ترک سی سال  

امپراتوری ترک ها، این تقسیم بندی میان بخش  بعد ها به منظور اداره بهتر و بی دردسرتر  بخش شرقی و غربی تقسیم شد.  

قآن یا  ا عنوان »قاغان«  سنتی رایج شد، اگرچه یکی از خاقان ها و معموال خاقان بخش شرقی بتبدیل به  های شرقی و غربی  

نیز می بینیم که پس از   قراخانیترکان  در نمونه    بعد هاخاِن خان ها بر خاقان دیگر برتری داشت. این تقسیم قدرت را    یبه معن

و سمرقند  ازطرفی  یعنی شرق  و دولت خود را میان خان کاشغر در چین    تسلط یافتندفروپاشی سامانیان ایرانی، بر ماوراءالنهر  

»ترک های شرقی« تعابیر  ،نخستین دولت ترکقدرت در  تقسیمبا این    .ندنمودتقسیم  گر  از طرف دییعنی غرب  در ماوراءالنهر  

 بود. نترک های شکست دولت  آخرینو »ترک های غربی« در تاریخ ثبت شد. اما این 

در طول حاکمیت دولت گوک ترک، چین که حضور »قبایل بدوی« در نواحی مرزی کشور را پیوسته تهدیدی برای خود می 

ها نیز به سهم خود از می نمود. ترک  به پاو با تحریکات خود در داخل ترک ها تفرقه  استفاده کرده    ی، از هر فرصتدانست

 .اری نمی کردندخوددترک وغیر ترک  اعم از حمله به همسایگان خود

 .شکست داد 659را در سال های غربی نشین ترک و خاقان  630نشین ترک های شرقی را در سال خاقان  ،چین

اسالم  ُسغد، خوارزم و تاشکند رسیده و به گسترش یعنی پس از تسخیر ایران ساسانی به بلخ، ماوراءالنهر  اعرابدر این دوره 

و ترک ها تحت حاکمیت دودمان   ها دیگر پراکنده شدهبودند. اما نخستین دولت ترک  شروع کرده  در این نواحیحاکمیت خود  و  

 .»تانگ« چین قرار گرفته بودند
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نوشته های اُرخون در مغولستان است که نخستین نوشتار به ترکی باستان    ها سنگترین بازمانده تاریخی دولت غربی ترکمهم

و رسوم ترک ها و فعالیت های حاکمان ترک به ویژه جنگ های   آدابدر باره  رود و  اویغوری و یا »ارخونی« به شمار می

 ها اطالعات مهمی به دست می دهد. آنان علیه دیگر قبایل ترک و چینی

، یعنی پنجاه سال پس از رسیدن لشکریان اسالم به مرزهای خراسان و ماوراءالنهر، باقیمانده م  699بعد، در سال    چند دهه 

رهبری یکی از روسای طایفه تورگش به نام »سولو« متحد شده و دومین دولت خاقان نشین    تحتغربی  نیروهای ترک های  

در غرب منطقه آلتای و از جمله »باالساغون« در قرقیزستان کنونی قرار هم مثل گذشته  باز    آنترک را تاسیس کردند که مرکز

 .نام قبیله حاکم آن یعنی »تورگش« نیز معروف است هداشت. این دولت در تاریخ ب

 در کشاکش ترک و عرب

در  با رقیبان ترک خود  و شمال چین  یعنی مغولستان  دولت که در شرق  این  بود.  پابرجا  دولت تورگش حدودا هشتاد سال 

رو بود. اگرچه دولت ترکی روب   خالفت اسالمی امویان   رویارویی قرار داشت، در جنوب یعنی ماوراءالنهر با قدرت فزاینده

 .حتی تا سمرقند پیش آمد، اما اعراب آنان را عقب راندند  م  712»تورگش« مدتی درحال گسترش به سوی جنوب بود و در سال  

در این میان، اعراب و متحدین نومسلمان ایرانی آنان هنوز نتوانسته بودند بلخ، سغد )سمرقند و بخارا( و خوارزم را تسخیر 

پادشاهان و اشراف محلی ایرانی تبار در بلخ، سمرقند، بخارا و خوارزم که اکثرا هنوز زرتشتی و یا بودایی بودند   کنند. هنوز

دیدند، کوشش می کردند از همه امکانات و کمک های خارجی و از جمله جنگجویان و خود را در مقابل حمالت مسلمانان می

به جلب کمک چینی ها تالش کردند و همه این کوشش ها هم کامال بی نتیجه ترک دشت ها استفاده کنند. آنها حتی چندین بار  

 .نماند

خاقان دولت تورگش »سولو« هم در تالش بهره جویی از اختالفات اعراب و ایرانیان بومی ماوراءالنهر بود. سیاست سولو  

ماوراءالنهر )سمرقند، بخارا، خوارزم،  مبتنی بر نزدیکی با تبت، سازش با بیزانس )روم شرقی( و نزدیکی با بومیان ایرانی  

خواستند ها دشمن هم بودند و با همدیگر سر آشتی نداشتند، چرا که هردو می ها و عرب تاشکند و بلخ( بر ضد اعراب بود. »ترک

ا از  میان اعراب از جنوب و ترک ه   . در این شرایط، بومیان ایرانی29م( شوند«-حاکم این سرزمین ثروتمند )ماوراءالنهر،  

 .30شمال »گیرکرده بودند« 

ها« یعنی شهرهای تنها سمرقند و یکی دو ناحیه کوچک در ماوراءالنهر در دست اعراب بود. باقیمانده »قلعه  م  735   تا سال

دفاع   ماوراءالنهر از جمله بخارا تحت کنترل پادشاهان و اشراف بومی و یا مهاجران مسلح ترک قرار داشت که از حاکمان محلی

 .کردندمی

ها بسیار جالب است. ما در اینجا  در این دوره روایات دقیق مورخین عرب و ایرانی از محاصره ناحیه »کمرجه« توسط ترک

 :کنیمچکیده ای از روایت »تاریخ طبری« را نقل می

بودند، دو فرستاده به طور ها موقتا حمله را متوقف کرده  ها بودند. شب هنگام که ترکاعراب در کمرجه تحت محاصره ترک

ها را بدهند. فرد نخست کسی نبود جز یزدگرد سوم ساسانی که با امید جداگانه پیش اعراب آمدند تا به آنها پیشنهاد تسلیم به ترک

بازیافتن پادشاهی اجدادش به ترکان پیوسته بود. »خسرو پسر یزدگرد با سی کس پیش آنها آمد و گفت: ای گروه عربان، چرا  

گیرم.« اما عربان  دهید؟ من بودم که خاقان را آوردم که مملکتم را به من باز دهد و برای شما امان میدتان را به کشتن میخو

ها را که قابل تامل تر بود، فردی از ُسغدیان بومی به نام »بازَغری« آورد که  پیشنهاد دوم ترک.  31بدو ناسزا گفتند و او برفت« 

های د خاقان ترک آمده بود و دو ترک را هم به همراه خود داشت. او چندین عرب را نیز که در جنگهمچون میانجی مورد اعتما

گفت به لشکر خاقان بپیوندند و در مقایسه با مبلغی  پیشین به اسارت افتاده بودند، با خود آورده، پیامی از خاقان به آنها داد که می 

تری از خاقان ترک بگیرند. اما امیر اعراب در آن ناحیه با رد این پیشنهاد  گیرند، مقرری بیشکه از فرماندهان عرب خود می 
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گیرد. چگونه عربان که گرگانند با ترکان توانند بود که گوسفندان هستند؟ میان ما و شما صلح نخواهد گفت: »این کار سر نمی

 .بود« )طبری همانجا(

بومی ماوراءالنهر چندین بار با اعراب روبرو شدند و مثال در بخارا و های تورگش در همراهی با نیروهای  با اینهمه، ترک

 .های سنگینی بر مسلمانان وارد آوردندسمرقند ضربه

از نگاه گسترش و تحکیم حاکمیت اعراب نقطه چرخش نهایی بود. حاکم جدیدی به نام اسد بن عبدهللا که خلیفه اموی   م  737سال  

ه بود، سیاست دوستی و نزدیکی با ایرانیان بومی حاکم در پیش گرفت و به جلب بسیاری از به خراسان و ماوراءالنهر فرستاد

آنان به اسالم و دولت عربی موفق شد. حتی روایت است که »برمک«، بنیانگذار دودمان معروف وزیران دربار عباسیان و 

اند، با دعوت  خراسان و ماوراءالنهر حکم رانده  همچنین »سامان خدا«، نیای دودمان سامانیان که در سده دهم میالدی بر اکثر

 .انداسد بن عبدهللا به اسالم گرویده

 .ها نیز رو به افول گذاشتاز سوی دیگر، درست در همین دوره ستاره بخت ترک

 .خاقان ترک، سولو، اشتباه بزرگی کرده، شروع به غارت شهر و دهات والیت بلخ نمود م 737در زمستان سال 

مین دوره، پادشاهان و اشراف بومی سغد و بلخ حمایت از اسد و مسلمانان را در پیش گرفتند. شاید برای ایرانیان درست در ه

بومی ماوراءالنهر و آسیای میانه، ترک های چادرنشین با ساختار دولتی و قدرت نظامی غیر منسجم و ناپایدار خود، دیگر 

رانی آنان نبودند. شاید مردم بلخ، سغد و خوارزم که در تجارت و امور سود گزینه قابل ترجیحی در مقابل اعراب و متحدین ای

و زیان هم ماهر و با تجربه بودند، تشخیص داده بودند که در کشاکش عرب و ترک، کدام طرف پیروزمند خواهد بود و نمی  

 .خواستند با طرفی همدست شوند که شانس پیروزی چندانی ندارد

در نبرد »خارستان« )شمال افغانستان کنونی(    م  737ی با ایرانیان بومی ماوراءالنهر در سال  آخرین تالش سولو در همدست

شکست بی برگشتی برای ترک ها و پیروزی مهمی برای مسلمانان به بار آورد. در نتیجه این شکست، سولو که به دشت های 

، آخرین  م 744قتل رسید. هفت سال بعد، در سال  شمال عقب نشینی کرده بود، از سوی یکی از خویشان و فرماندهان خود به  

با اشغال »سویاب«،      حاکم دولت تورگش تابعیت خود را از دولت ترک های شرقی اویغور اعالن نمود و قارلوق های رقیب

 .پایتخت دولت تورگش در قزاقستان کنونی، باقیمانده های این دومین دولت ترکی را نیز از میان بردند

اسالمی در ماوراءالنهر و خراسان و سپس پیدایش دولت های محلی ایرانی  -دولت تورگش و غلبه دولت عربی با متالشی شدن

همچون سامانیان که به ظاهر تابع خلیفه بغداد بودند، اما در عمل رفته رفته مستقل تر عمل می کردند، جامعه های رنگارنگ  

ا و قبایل بیشماری درآمدند که هرکدام مستقال راه خود را در پیش  ها باز به صورت پیشین یعنی مجموعه ای از طایفه هترک

 .داری منسجم »ترکی« باشندگرفتند، بی آنکه همه آنان تابع یک دولتمی

حاکمیت اعراب در آن سوی آمو دریا کم و بیش تکمیل شده بود. اما چینی ها در این سال ها آخرین تالش خود را    750در سال  

 .وذ در ماوراءالنهر انجام دادندبرای کسب قدرت و نف 

شاه تُخارستان )در افغانستان کنونی( برای دفع اشرار در ناحیه ِگلِگت )امروزه در پاکستان( که   م   749-747های  میان سال

ها شد. یکی از حاکمان چینی محل با نیروهای خود گروه اشرار را مزاحم تاجران ُسغدی می شدند، خواستار کمک از چینی

کرد. آنگاه پادشاه فرغانه از همان حاکم درخواست کرد که در اختالف خود با شاه چاچ )تاشکند( همسایه به او کمک  سرکوب  

 .ها چاچ را اشغال کردند. شاه چاچ به ابومسلم پناه برده، خواهان کمک مسلمانان شدکند. در نهایت چینی

در سال     ه در آسیای میانه یعنی خالفت اسالمی و چین گشت.این شرایط ناگزیر باعث کشمکشی نهایی میان دو قدرت باقیماند

رقابت میان پادشاهان محلی سغد باعث شد مسلمانان عرب و ایرانیان متحد آنان در یک سو و چینی های تانگ و قارلوق  751

سرنوشت     یرند.های متحد آنان در سوی دیگر در جنگی در سواحل رود تاالس در قزاقستان کنونی رویاروی همدیگر قرار بگ 
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جنگ میان دو قدرت بزرگ با تغییر جبهه ناگهانی قارلوق ها به نفع لشکریان اسالم رقم خورد. قارلوق ها )که رقیب و دشمن 

 .32ترک های غربی تورگش بودند( در وسط جنگ به جبهه مسلمانان پیوستند و باعث شکست چینی ها شدند

فات قبیله ای میان ترک ها که هنوز اکثرا در دشت های آسیای میانه می زیستند،  پیروزی اعراب بر چین در ماوراءالنهر و اختال

 .باعث عقب نشینی چینی ها از ماوراءالنهر و دست باال گرفتن اسالم به عنوان دین اکثریت مردم ماوراءالنهر گردید

می نیز تحکیم یافته بود. اما طبیعی  یکصد سال پس از تسخیر ایران ساسانی، اسالم در ماوراءالنهر، این »حاشیه« دولت اسال

است که اسالم آوردن ترک های چادرنشین دشت ها بیشتر طول کشید و اصوال از راه های دیگری عملی شد. در هر مورد  

مشخص، روند پذیرش اسالم از سوی ترک ها به ده ها عامل وابسته بود: فشار سیاسی و یا اجتماعی، مصلحت، جنگجویی و  

ز سویی و اسارت و غالمی از سوی دیگر، باور واقعی، همراه شدن و تبعیت از رئیس قبیله و طایفه هنگام مهارت نظامی ا

و همچنین محیط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی مردم سرزمین های    پذیرش اسالم، ادامه اختالفات میان قبایل ترک

 .دندجدیدی که ترک ها در جریان کوچ و گسترش خود با آن روبرو می ش
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 پس از پیروزی اسالم 

 

 ماوراءالنهر تاریخی، آنسوی رود آمو دریا

پیچیده و سیصد  750سال   از آن جمله ماوراءالنهر و  ،  میالدی آغاز روندی بسیار مهم،  چهار صد ساله در تاریخ اسالم و 

شود. تاریخ ترکان و روند پذیرش اسالم از سوی شمرده میخراسان است که »دروازه ورود ترک های نخستین« به عالم اسالم  

 .آنان را نیز بدون دانش عمومی در باره این مرحله نمی توان به درستی درک نمود

النهر را به خاطر بیاوریم. در پی فروپاشی دولت دوم ترک  سلسله مراتب تحوالت مربوط به ترک ها در آسیای میانه و ماورا

های ترک )مخصوصا اغوز ها(  قبیله بخش بزرگی از  گرفت،سابق گوک تورک را دربر می  دولت   )تورگش( که بخش غربی

ها، هم در زمانی که هنوز دولت ترک  رو به سوی جنوب غرب، یعنی مرزهای ماوراءالنهر و خراسان گذاشتند. گفتیم که ترک

ی اعراب ایستادگی کنند. در این رابطه حتی گفته  هابرقرار بود و هم تا حدی پس از فروپاشی آن کوشش کردند در مقابل حمله

همه وسعتش برای اعراب تنها چیزی نزدیک به ده سال طول کشید، اما فتح ماوراءالنهر    بودیم که فتح ایران ساسانی با آن

د. البته اکثر )سمرقند، بخارا و خوارزم( و همچنین بلخ و چاچ یعنی تاشکند کنونی از سوی اعراب تقریبا صد سال به درازا کشی

اند که در پنجاه سال نخست، هدف اصلی اعراب نه واقعا گسترش خالفت اموی و یا اسالم بلکه در درجه  نویسان نوشته  تاریخ

. ضمنا در این دوره سیاست کلی امویان هنوز به مرحله یک  33اول غارت و به خراج بستن شهرهای ثروتمند ماوراءالنهر بود 
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ا در زمان عباسیان شاهدش هستیم، نرسیده بود. از سوی دیگر اختالفات قبیله ای اعراب مقیم خراسان امپراتوری واقعی که بعد

 .و ماوراءالنهر نیز مانع پیشرفت منسجم و سازماندهی شده اعراب و نیروهای اسالم بود

نی عباس نوادگان پیغمبر  باسیان با عنوان کردن فساد و خودسری بنی امیه و بخصوص اینکه امویان مانند بم ع  750در سال  

را برکنار کردند و خود به جای آنان نشستند. این، برای دنیای اسالم که ماوراءالنهر   و خلفای امویاسالم نیستند، شورش نموده  

 .به شمار می رفتنسبی و ایران نیز دیگر جزئی از آن شده بودد، آغاز دوران آرامش و پیشرفت تجاری و اقتصادی 

و پیروزی مسلمانان را   کنونی  قرقیزستان و قزاقستاندر  گ اعراب و چینیان در سواحل رودخانه تاالس  در بخش گذشته جن

شرح داده بودیم. این نبرد که تقریبا یک سال پس از بر سرکار آمدن عباسیان اتفاق افتاد، باعث شد که اسالم به صورت دین 

آید. در حالی که چین، ایران و هندوستان صدها سال    حاکم در ماوراءالنهر و حتی برخی مناطق آن سوی رود سیحون در 

ایرانیان محلی و هم   از نبرد تاالس، چین از صحنه خارج شد، عنصر ایرانیان )هم  بازیگران اصلی این منطقه بودند، پس 

ایران این دو عنصر جدید یعنی اعراب و  با اعراب می جنگیدند( تقویت یافت و  یان به صف  ایرانیان نو مسلمانی که همراه 

، هایی که هنوز میان سه عنصرعربها و رقابت بازیگران اصلی منطقه و کال دنیای اسالم اضافه شدند. با وجود همه فرق 

 .اسالم بوددین ای به همدیگر وصل می نمود، ایرانی و ترک موجود بود، آنچه که آنها را به صورت فزاینده

با پیشینیان اموی خود، نس  بت به کسانی که عرب نبودند و بخصوص نسبت به ایرانیان تعامل و تسامح  عباسیان در مقایسه 

بیشتری داشتند. این سیاست کلی خلفای عباسی به ویژه با خالفت مامون مستحکم تر شد. مامون در زمان خالفت برادرش امین  

ارون الرشید و مادرش یک  داری کرده بود. پدر مامون، خلیفه معروف عباسی همدتی طوالنی در خراسان زندگی و والیت

 .کنیز ایرانی از بادغیس افغانستان کنونی بود

از نگاه دستگاه دولتی و مالی، خلیفه های عباسی نظام اداری ساسانیان را ُمدل دلخواه و ایده آلی برای خود می شمردند و  

 .نمودند ها تقسیمها و والیتامپراتوری خود را کم و بیش همانند امپراتوری ساسانی به ایالت

از نگاه علمی، فلسفی و دینی نیز عباسیان تا دوره مامون و حتی معتصم از علوم یونانی و مکتب اسالمی »معتزله« پشتیبانی  

باقیمانده از پیامبر اسالم،    احادیثها و  می کردند. طرفداران این مکتب در مقابل پیروی بی چون و چرا از متن قران و حدیث

روشی متناسب با عقل و خرد، شک، پرسش و پژوهش را جایز می دانستند و حتی به آن برتری می دادند. از این جهت عباسیان 

و حکومت های محلی وابسته به آنان، پژوهش های آزاد علمی و فلسفی و همچنین ترجمه آثار التین، یونانی و پارسی میانه به 

 .تشویق می نمودند عربی را

موفق از  »یکی  اعراب  خاورمیانه،  سیاستدر  کردند ترین  پیاده  را  تاریخ«  استعماری  در 34های  اعراب  از  زیادی  تعداد   .

مستقر گشتند. با وجود سپری شدن دوران امویان، هنوز عرب و عربی زبان مانند سوریه، عراق و مصرهای فتح شده  سرزمین

امتیاز بزرگی محسوب م  از  .شدیبودن  فقیه  بسیاری  اینکه روحانی و  یا  یا دیوان بودند و  اعراب نورسیده جزو لشکریان و 

های عرب در سرزمین های گوناگون امپراتوری و اقطاع )بخشیدن ِملک و یا قطعه زمینی  شدند. اسکان یافتن طایفهمحسوب می

 .می رفت از سوی خلیفه( و دادن مقام های رسمی به آنها امتیاز بزرگی به شمار

که گرفت  به تدریج جای آرامی را  زبان عربی    ،در سرزمین های سامی زبان خاورمیانه بخصوص میان مسیحیان و یهودیان

تا آن زمان زبان مشترک و کتبی این مناطق بود. زبان یونانی بیزانسی و پهلوی نیز که به خاطر همسایگی روم شرقی )بیزانس(  

ای در اوایل دولت اسالمی داشت، به تدریج به آناتولی و کوهستان های شمال عراق پس  هو ایران ساسانی نفوذ قابل مالحظ

 .رانده شد

اسالم در ابتدا دین قشر فاتحان بود. قبول اسالم به تدریج صورت گرفت. بغداد پایتخت امپراتوری اسالمی عباسی بود، اما در  

یت مردم نشده بود. این کار در عراق اقال تا قرن نهم و در سوریه  این والیت مرکزی عباسیان، اسالم هنوز تبدیل به دین اکثر

 .و مصر حتی بیشتر طول کشید
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ها که موضوع اصلی ما در این سلسله مقاالت است، باید گفت که فتح ایران ساسانی از  از نگاه پذیرش اسالم از سوی ترک

این امر احتماال فقدان یک دولت مرکزی در ماوراءالنهر    سوی اعراب تنها ده سال و فتح ماوراءالنهر صد سال طول کشید. دلیل

و مقاومت شدید و طوالنی دسته های مسلح ترکانی بود که پس از فروپاشی دولت غربی ترک »درهای ماوراءالنهر و خراسان  

زمین های نو مستحکم خواستند در اتفاق و اتحاد با ایرانیان بومی ماوراءالنهر موقعیت خود را در این سررا می کوبیدند« و می

 .ها و ایرانیان بومی و حاکم ماوراءالنهر نبودکنند. اما آنگونه که دیدیم، تحوالت بعدی منطبق با آرزوهای ترک

شک فتح یک سرزمین می تواند رویدادی نسبتا سریع باشد. اما پذیرش دینی جدید از سوی قاطبه مردم، آن هم دینی ناآشنا بی

 .ه باشد، وقت بیشتری طلب می کندآورد دولتی بیگانکه ره

با اینهمه، ایران از نخستین کشورهایی بود که اکثریت مردمش اسالم را پذیرفتند. این، در قرن نهم بود. احتماال دلیل اصلی در  

سرعت نسبی قبول حاکمیت اعراب از سوی. ایرانیان، فروپاشی داخلی نظام دولتی ساسانیان پیش از آمدن اعراب و عافیت 

 .35بی و مالحظات سیاسی ایرانیان پس از فتح اعراب بوده استطل

خراسان و ماوراءالنهر نیز تا یکی دو قرن پس از فتح ایران صحنه مهاجرت و استقرار صدها و شاید هزاران طایفه و خانواده 

ان آن دوره کوچ  عرب گشت. به نظر برخی مورخین »بعید نیست که تعداد اعرابی که به مرو و دیگر شهرهای کوچک خراس

کردند، بیشتر از تعداد اعرابی بوده باشد که به کل ایران آمده بودند. آنها تشنه ثروت و آکنده از حرص و ولع بودند. هسته اصلی 

. اما نقش اعراب مهاجر تنها  36دادند« ور شوند، همین اعراب تشکیل میلشکریان اسالم را هم که قرار بود به ماوراءالنهر حمله

 .از این نبودعبارت 

قرار بود به زودی خراسان و ماوراءالنهر به یکی از مراکز شکوفایی علم و هنر دنیای اسالم )ابن سینا، محمد خوارزمی، ابو  

ها دانشمند دیگر( و در عین حال فقیهان و علمای نامدار اسالم )ابوحنیفه، امام بخاری، غزالی و دیگران(  ریحان بیرونی و ده

 .کارانه و حتی بنیادگرایانه اسالمی را بر عالم اسالم حاکم گردانیدنداندیشه محافظه به تدریج با گروه نخست،  تقابلشود که در 

شد، در ایران و ماوراءالنهر، فارسی میانه )پهلوی( پس از مدتی نزدیک با اینهمه، برخالف خاورمیانه عربی که عربی زبان می

ربی ساده تر و غنی تر شد، به صورت فارسی معاصر در آمد و از هند تا خاورمیانه به دو قرن به تدریج با آمیزش با زبان ع

 .ترین زبان امپراتوری اسالمی درآمدو دیرتر آناتولی، پس از عربی به صورت مهم

 های ایرانی شرقی در ماوراءالنهر )خوارزمی، سغدی، بلخی باستان و یا باکتریایی( را کنارفارسی معاصر حتی دیگر زبان 

زده، به جای آنان زبان مشترک و کتبی منطقه گشت. جالب است که این جریان در سمرقند، بخارا و خوارزم و با کمک و  

های ترک و ایرانی غزنوی، سلجوقی و خوارزمی به اقصی  تشویق مستقیم دربار سامانیان شروع شد و سپس با حمایت حکومت

 .دا کردنقاط ایران و دیگر سرزمین های اسالمی گسترش پی

در ماوراءالنهر، ایرانیان بومی، مسلمانان و از جمله مسلمانان عرب را در ابتدا »تازیک« و »تاجیک« نامیدند. اما این نام  

 .دیرتر به تدریج به همه مسلمانان منطقه اطالق شد که نه عرب و نه ترک زبان، بلکه فارسی گو بودند

اءالنهر جایگزین زبان های ایرانی شرقی مانند سغدی و خوارزمی شد. ترکی اما فارسی معاصر تنها زبانی نبود که در ماور

هایش که مربوط به قبایل و اقوام کوچ نشین ترک بود، در ماوراءالنهر ریشه دواند و در طول دو  نیز با همه رنگارنگی لهجه

تبدیل گردید. مثال تغییر زبان اکثر    سه قرن به زبان نخست بخش مهمی از مردم این سرزمین )امروزه ازبکستان و ترکمنستان(

. در اواخر  37یازدهم صورت گرفته است-خوارزمیان از ایرانی شرقی )خوارزمی باستان( به ترکی احتماال در قرن های دهم

قرن دهم محمود کاشغری، فرهنگ نگار معروف ترک دربار قراخانیان، در »دیوان لغات الترک« که به عربی نوشته شده، به 

در ماوراءالنهر اشاره کرده که مردمشان دوزبانه )سغدی و ترکی( هستند. او عالوه می کند که ترکی در شهرهای    شهرهایی

 .اند در روستاهای دوروبر باقی بمانندهای محلی ایرانی تنها توانستهماوراءالنهر زبان حاکم است و زبان
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تنهایی و دور از گذشته و محیط آن بررسی نمود و به نتیجه  توان به صورت انتزاعی، یعنی به  هیچ موضوع تاریخی را نمی

ترک گذشته  خاستگاه،  شدیم  ناچار  جهت  این  از  رسید.  با  درستی  آنان  روابط  و  دولتداری  نشیب  و  فراز  پیشااسالم،  های 

ر خالصه  هاست، به طوهمسایگانشان و همچنین ظهور و گسترش اسالم تا دشت های آسیای میانه را که خاستگاه اصلی ترک

 .یادآوری کردیم

اسالم بیشک به دست اعراب به بین النهرین )عراق کنونی(، ایران، ماوراءالنهر )ازبکستان و تاجیکستان کنونی( و از آنجا به 

ها آمده  آن سوی رود سیحون )جنوب روسیه، چین، مغولستان، قزاقستان و قرقیزستان کنونی( یعنی سرزمین های نخستین ترک

نیز مسلمان  هاراب، ایران ساسانی را شکست نمی دادند و مطیع خود نمی نمودند، ایرانیان و به دنبال آنان ترکاست. اگر اع

 .شدندنمی

 ها چه بود؟ ها در آن سال م بود. وضع ترک 620پیدایش اسالم و آغاز گسترش آن در شبه جزیره عربستان حدودا در سال 

ای کردند. نخستین دولت آنها که مبتنی بر نظامی قبیلهدولت ساسانی زندگی میهای شمال شزق  سوی مرزبانیها در آنترک

بود و صاحب تصرفاتی گسترده و سرزمینی چند قومی در دشت های میان چین و ایران گشته بود، در اثر اختالفات داخلی  

و مغولستان( حدودا ده سال   میان دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده بود. قرار بود بخش شرقی دولت ترک )در کاشغر چین

پس از ظهور اسالم از سوی چین همسایه متالشی شود، بیست سال پس از ظهور اسالم، اعراب دولت ساسانی را شکست دهند  

و در داخل ایران پیشروی نمایند، تا اینکه در عرض ده سال با فتح خراسان به ماوراءالنهر برسند. مردم بومی ماوراءالنهر  

)خوارزم، سغد، بلخ( و پادشاهان محلی خود را داشتند. آنها هنوز اساسا ایرانی تبار و ایرانی زبان بودند و   های کوچکدولت

گفتند و دین اکثریت آنان زرتشتی، بودایی و تا حدی هم مسیحی و  های ایرانی شرقی )خوارزمی، سغدی( سخن میبه زبان

 .مانوی بود

کردند. اما از همان دوره ساسانیان، همسایگی، تجارت،  ودریا و سیردریا زندگی میهای آنسوی آمها اگرچه اکثرا در دشتترک

دست و  گروه  اندازیوصلت  نیز  مناسبات  همین  نتیجه  در  بود.  موجود  ایرانیان  و  آنان  ترکمیان  بزرگ  و  ها  های کوچک 

. اما پس از سقوط ساسانیان، 38دندبخصوص در ماوراءالنهر و حتی برخی مناطق خراسان نیز یکجانشین شده، مسکون گشته بو

های ایرانیان در خراسان و ماوراءالنهر نیز متزلزل گشته، حتی ازبین رفتند. در نتیجه، نفوذ ترکان به ماوراءالنهر و مرزبانی

 .از آنجا به خراسان رفته رفته افزایش یافت

ها باهمدیگر بخصوص زمانی افزایش یافت که  قبیله نفوذ و دست اندازی های قبایل ترک و همچنین رویارویی های خود این  

دولت غربی ترک حدودا در اواسط قرن هشتم آخرین شکست خود را از اعراب و سپس ضربه نهایی را از دیگر قبایل ترک 

 .ها خورد و از هم پاشیدمنطقه یعنی اویغورها و قارلوق

رسال پیش از ظهور ترکان در این سرزمین ها نیز صحنه این های گسترده میان ایران و چین باستان، اقال هزادر واقع دشت

ها، از آوار و ماساگت و هون و هپتالیان گرفته گونه حرکات و تبدالت قومی و فرهنگی بودند و اکثر اقوام و قبایل این سرزمین 

این کشاکش های پرماجرا تا خزر و ترک، از هند و ایرانیان شرقی گرفته تا ترک های غربی و مغول های شرقی همه به نوبت  

 .اند تا باالخره پس از قرن ها فراز و نشیب و ستیز و آمیزش، در سرزمینی یکجانشین شوند و آرام بگیرند را تجربه کرده

در اواسط قرن هشتم دولت ترک آسیای میانه درهم شکسته بود، مرزبانی های ایران ساسانی دیگر وجود نداشت، چین دیگر 

یای مرکزی به شمار نمی رفت، امپراتوری جدیدی به رهبری اعراب، قومی بیگانه برای این منطقه با بازیگر مهمی در آس

اسالمی اختالفات رقابت  -دینی کامال نوین یعنی اسالم، در حال قدرت گیری و پیروزی پی درپی بود. در دستگاه خالفت عربی

 .ه بودهای قبیله ای اعراب، حاکمیت خلفا را با خطری جدی روبرو نمود

در این شرایط پیچیده و پیوسته در حال تحول، ترک ها، هم در مجموع و هم به عنوان قبیله های جداگانه، در مجرایی تاریخی 

قرارگرفته بودند که آنها را به نقش های سلطنت و رهبری تمام دنیای اسالم می راند. در های ایران سابقا ساسانی به روی آنها  

های داخلی اعراب و فشار روزافزون ایرانیان نومسلمان بخصوص برمکیان و آل بویه بر  فات و رقابتباز بود. به خاطر اختال

دستگاه خالفت عباسی، ترک ها به زودی در امور نظامی و فرماندهی به مقام های ارشد و حتی رهبری کننده در سلسله های  
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باسی رسیده و به تدریج آنها را برکنار کرده، خود به جای آن  محلی، اما قدرتمندی مانند سامانیان و حتی خود دستگاه خلفای ع

 .پادشاهان و سالطین نشستند

در این رهگذر دو عامل اصلی، در شرایط مشخص سیاسی و اجتماعی آن دوره، به ترک ها در رسیدن به این مقام و نقش 

و فرماندهی آنان که ناشی از زندگی کوچ   سیاسی و اجتماعی در عالم اسالم یاری کرده است، یکم: مهارت نظامی، جنگاوری

ها در همان »دوران گذار« ماوراءالنهر )در درجه اول با  نشینی آنان در آسیای میانه بود و دوم: پذیرش اسالم از سوی ترک

این  تبلیغ و تشویق ایرانیان( و تبدیل سریع سالطین ترک غزنوی و بخصوص سلجوقی به بیرقداران اصلی در دنیای اسالم. در  

میان آنها دیگر همان ترک هایی نبودند که در دشت های آسیای میانه می زیستند: آنها هم مسلمان و هم ایرانی شده بودند. این،  

ایرانی بر بستر اسالم« -داری و فرهنگ خاورمیانه است که دانشمندان آن را »حاکمیت ترکیآغاز مرحله ای طوالنی در دولت

 .39نامیده اند 
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 ها اسالم، سامانیان و ترک

 

 

ها شرقی خود ترک ها پیش از ظهور اسالم، یعنی از دوره ساسانیان آشنایی دیرینی با همسایگان شمالدانیم که ایرانیان، مدتمی

ها ایجاد شده  همین دشتداشتند که در دشت های آن سوی رود »سیردریا« )سیحون( می زیستند. آنها حتی با دولت ترک که در  

های بود، روابطی گاه دوستانه و گاه خصمانه برقرار نموده بودند. اما اعراب که دستکم پنج هزار کیلومتر از مراکز دشت

ها نداشتند، تا حمله اعراب به ایران و پیشروی آنان تا خراسان و ماوراءالنهر چیز  اوراسیا دور بودند و هیچ همسایگی با ترک

 .دانستندها نمیقیقی در باره ترکمشخص و د

اند، مربوط به اشعار دوران »جاهلیت« و قرن اول هجری است.  ها بحث کردههایی که اعراب در آن از ترکنخستین نمونه

به ها شما را  شود که گویا گفته است »تا زمانی که ترکای هم به پیامبر اسالم نسبت داده میحتی حدیث ضعیف و یا تایید نشده

های عمومی و غالبا غیر دقیق، نخستین ذکر  . صرفنظر از این نمونه40حال خود بگذارند، شما هم آنها را به حال خود بگذارید«

ها توسط مورخین عرب و ایرانی در قرن نهم میالدی است، یعنی زمانی که ماوراءالنهر پس از مقاومتی یکصد  روشن نام ترک

یم شده و اکثریت مردم بومی و ایرانی تبار آن به اسالم گرویدند. از یکسو حمالت مسلمانان ساله در برابر حکومت اسالمی تسل

دیگر حمله، کوچ و سکونت طایفهبه ترک از سوی  آنان و  اسیر گرفتن  به  های دشت های شمال و  آنها  های ترک و ورود 

حدودا سال   -ها هم در همین دوره است  ترکشود. آغاز اسالم آوردن تدریجی  لشکرهای عالم اسالم از همین دوره شروع می

 .میالدی 850تا  750های 

ها از اواخر این دوره یعنی  ها تمام شده بود. مسلمان شدن ترکمسلمان شدن اکثر مردم خراسان و ماوراءالنهر تقریبا تا این سال

 .ه یافته استدر زمان سامانیان شروع شده، تا دویست سال بعد یعنی اوایل هزاره یکم میالدی ادام

 
 262-261عثمان،  40
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 سامانیان ایرانی 

این، دوره امیران سامانی در شرق ایران و از جمله خراسان و همچنین ماوراءالنهر بود. آنها مانند اکثریت مردم بومی این  

پادشاهان شمردند، اما در خراسان و ماوراءالنهر عمال به صورت  دیار، ایرانی تبار بودند، خود را نایب و امیر خلفای عباسی می

 .مستقل حکم می راندند و در دربار عباسی نفوذ بسیاری داشتند

یک علت بزرگ نفوذ سامانیان در دربار عباسی این بود که جد این دودمان »سامان ُخدات« که اصال اهل بلخ و زرتشتی بود، 

از والیان عرب در خراسان به اسالم گرویده بود و مخصوصا خلیفه عباسی، م  امون، بی دریغ از حاکمیت  با تشویق یکی 

 .سامانیان در شرق امپراتوری حمایت می نمود

خاطر مهارت و خصوص به های شمال بههای دشت( تعداد بیشتری از ترک 1005-819در دوره تقریبا دویست ساله سامانیان )

اباکی در صحنه جنگ که از خود نشان می بی آمدند.  دادند، وارد ماوراءالنهر و خراسان شده به خدمت  ردوی سامانیان در 

قبایل و طایفه های رنگارنگ   هنگامی که سامانیان به قدرت رسیدند، دولت غربی ترکان در دشت های شمال فروپاشیده و 

ترک، از جمله اغوزها )به عربی »ُغزها«( در آنسوی خوارزم و قارلوق ها )به عربی »خرلیخان«( در آنسوی چاچ )تاشکند(  

تر بودند، پراکنده و پریشان شده، درگیر کشاکش های دیگر قبایل ترک به مرزهای دولت اسالمی نزدیک  و فرغانه که نسبت به

ای با همدیگر بودند. خدمت در لشکر سامانیان فرصت خوبی برای آنان بود و به همین جهت تعداد آنها در ماوراءالنهر  قبیله

 .شدرفته رفته بیشتر می

به بعد( مسلمان شده بود. چند وچون این روند را    800ایرانی تبار آن تا اوایل قرن نهم )سال  ماوراءالنهر یعنی مردم بومی و  

 .سال بعد تکمیل شود 300-200ها قرار بود در بخش های گذشته شرح داده بودیم. اما اسالم آوردن ترک

سالم در ماوراءالنهر و خراسان و سامانیان نقش بسیار بزرگی هم در تشویق و رواج زبان و فرهنگ فارسی و هم در تحکیم ا

گسترش آن در دشت های آن سوی رود سیحون و خوارزم یعنی قزاقستان و قرقیزستان کنونی داشتند که مردمشان هنوز به 

 .باور بودندصورت قبایل کوچ نشین زندگی می کردند و غالبا شمن

مرکزی و مقتدر با نیروی نظامی قدرتمند و متشکل   طوری که پیشتر هم گفتیم، مردم و پادشاهان بومی ماوراءالنهر دولتی

های  نداشتند و چه قبل از پیروزی اسالم و چه پس از آن، برای دفاع از خود ناچار به جلب نیروهای جنگجوی ترک از دشت

این دشمال می این جهت نفوذ سربازان و فرماندهان ترک در دربار سامانیان در تقریبا تمام مدت حکومت  از  ودمان شدند. 

سال پیش از فروپاشی دولت سامانی، قدرت دولت عمال نه در دست   60-50یافت، تا جایی که  پیوسته افزایش می   موجود بود و

امیران سامانی، بلکه فرماندهان و سربازان ترک آنان بود، چیزی که در نهایت باعث سقوط سامانیان به دست هان نظامیان  

 .ترک شد

در اوایل قرن نهم یعنی همزمان با برآمدن سامانیان، بازار تجارت برده رواج بی مانندی در دنیای   نکته مهم دوم این است که 

تر حکومت کردند، نقش درجه اولی در این تجارت  اسالم یافته بود. در آسیای میانه، طاهریان و بخصوص سامانیان که طوالنی

شمال بود. سرچشمه دوم بردگانی که به سرزمین های اسالمی  های  داشتند و بخش بزرگ این بردگان از قبیله های ترک دشت

ای خزرها )از قرن هفتم تا اواسط قرن دهم( در شرق، شمال و غرب دریای خزر بود. خزرها که شدند، دولت قبیلهآورده می

آنها اساسا از طریق  ای از قبایل مختلف بودند، پس از فروپاشی دولت غربی ترک، خود را مستقل نمودند. درآمد اصلی  اتحادیه

های تجارت اروپای شمالی با جهان اسالم و تامین برده برای دستگاه خالفت عباسی بود. بردگانی که خرید و فروش  کنترل راه

های اروپای شرقی بودند. اما در این زمینه بیشک سامانیان نسبت  های جنگلها و اسالوشدند، اکثرا کوچ نشینان ترک دشتمی

 .تری داشتندفعال به خزرها نقش

 »زیارت و تجارت«

های آسیای میانه و اسیرگرفتن بردگان ترک را تبدیل به تجارت پردرآمدی نموده بودند. از جمله  امیران سامانی حمله به دشت 

در نتیجه لشکرکشی امیراسماعیل سامانی به سواحل رود تاالس )و یا طراز در قزاقستان و قرقیزستان کنونی(   893در سال  

هزار اسیر به دست سامانیان افتاد. بخش قابل توجهی از ثروت سامانیان نیز از   15تا    10های قارلوق بود،  ه مرکز ترکک
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همین هجوم ها و فروش بردگان ترک حاصل می گردید. وقتی گروه های جداگانه ترک ها را دردشت های شمال اسیر گرفته  

د به سرحدات دولت سامانی از بابت هر برده باجی برابر با هفتاد تا یکصد  برای فروش به ماوراءالنهر می آوردند، برای ورو

تا    300درهم و همچنین برای ورود بردگان مرد و جوان ترک »حق جواز« اضافی گرفته می شد. قیمت هر برده ترک از  

والیات خود را با ارسال   درهم بود. در دوره عباسیان، امیران خراسان و ماوراءالنهر بخشی از بدهی خراج و مالیات  3000

از بابت 41گروه های بزرگ غالمان و کنیزان به دربار عباسی می پرداختند  . مقدسی نوشته است که »سامانیان باج گیری 

از بابت عبور   از آمودریا درآمد به دست می    12000فروش اسیران را به دست خود گرفته بودند و خراسان ساالنه  برده 

 .42آورد«

ن ترک یا در دستگاه نظامی سامانیان در ماوراءالنهر و خراسان می ماندند و یا به دربار خلفای عباسی فروخته  اکثریت بردگا

می شدند. حتی معروف است که در زمان خالفت مامون، برادرش معتصم )خلیفه بعدی( که فرمانده معروفی هم بود، کسی را  

خرید، تا جایی که به گفته رفت و از او تعداد کثیری غالم ترک میمیبود که هرسال به سمرقند پیش نوح بن اسد  مامور کرده

 .رسیدتعداد این گروه غالمان که اکثرا آزاد شده، به خدمت اردوی خلیفه در می آمدند، به سه هزار نفر می 43یعقوبی 

م از آنها از نگاه رشادت جوانان  خرید بردگان از شمال و شرق آفریقا هم در دستگاه دولت عباسیان رایج بود، اما ظاهرا هیچکدا

خواستند خود به  را نداشتند. احتماال اعراب از یکسو نمی در فنون جنگاوری و زیبایی کنیزان یارای رقابت با زرخریدان ترک

دادند این کار را دیگران برای آنها انجام دهند و از سوی جنگ و گسترش دین و ثروت دولت اسالمی بپردازند و ترجیح می

ای اعراب، آنها را بیشتر و بیشتر به استفاده از بردگان، مخصوصا در امور نظامی و  گر هراس از اختالفات داخلی و قبیلهدی

شد که غالمان و کنیزان با اعراب و عربی زبانان نزدیک نشوند و آمیزش نیابند، تا خطر داد. دقت میکارهای خانه سوق می

شود. به همین منظور غالمان جنگی جدا از بغداد در شهر »سامرا« که مخصوصا برای توطئه چینی برضد اربابانشان ایجاد ن

غالمان غیر عرب ساخته شده بود، اسکان یافته بودند. آنها حق داشتند فقط با زنانی ازدواج کنند که خلیفه و یا نماینده او برای 

 .کردآنان انتخاب می

شدند، »غالم« و یا »مملوک« )یعنی خریداری کار گرفته میر نظامی بهاعراب بردگان مرد و بخصوص کسانی را که در امو

آورده شده بودند، ترک بودند،    اکثریت بزرگ غالمانی که از شرق دولت عباسی )خراسان و ماوراءالنهر(   نامیدند.شده( می

ب همه غالمانی را که از مشرق زمین اما ایرانیان )عجم، اعاجم( و افراد اقوام دیگر نیز در میان غالمان موجود بودند. اعرا

نامیدند. اکثر بردگانی که خزرها اسیرگرفته به  یعنی خراسان و ماوراءالنهر آمده بوند، بدون تفکیک قومیت آنان، »ترک« می

های  های چادرنشین و یا بلغارهای حوزه رود ولگا بودند که در حمالت خزرها به دشتفروختند نیز ترکدولت عباسی می

 شدمیها دیدهیه اسیر افتاده بودند. اما در میان آنها نیز اسیرانی از خود خزرها و دیگر قبایل دشتهمسا

بردگان زن، چه جوان و چه مسن، »کنیز« و به عربی خادمه و جاریه نامیده می شدند که در امور خانگی مورد استفاده قرار 

ها وفایی معروف بودند، تا جایی که این موضوع تا قرندخویی و بیحال تنمی گرفتند. کنیزان جوان ترک به زیبایی و درعین

 .بعد در ادبیات فارسی به کار برده شده است

ها و اسیرگرفتن بردگان ترک هم تجارت و هم زیارت خوبی بود. از نگاه هم اعراب و هم ایرانیان، این عملیات حمله به دشت

رگی برای اشاعه و گسترش اسالم در میان »کفار بدوی« و چادرنشینان است، »جهاد« بزکه احتماال چند قرن طول کشیده

رفت. از طرف دیگر شمار میهای محلی مانند سامانیان بهباور و همچنین تقویت مالی و نظامی دستگاه خالفت و حکومتشمن

این وضع در سده     منع نشده است.  دانیم که اسیر گرفتن »کفار« و حتی قتل و یا خرید و فروش آنان به عنوان برده در اسالممی

 .داری و خرید و فروش اسیران فراهم آوردهای نخستین اسالم شرایط الزم را برای رواج برده

مورخین اسالمی، دوره سامانیان در ماوراءالنهر و خراسان را همچون مرحله پرشکوه و پیروزمند »جهاد علیه کفار« یعنی  

اند. رین جبهه جنگ« برای حفظ و گسترش »حدود و ثغور« دولت اسالمی توصیف کردهها و »موفق تباور دشتهای شمنترک

مثال ابن حوقل )قرن دهم( در وصف ماوراءالنهر می نویسد: »و اما نیرومندی آنان )مردم ماوراءالنهر( چنان است که در بالد 

جنگ به  ماوراءالنهر  حدود  سراسر  چه  نیست،  آنان  از  جنگاورتر  مردمی  مسلمانان  هگااسالم  برای   )...( است  نزدیک  ها 

گاه ترک نیست و مردم ماوراءالنهر در برابر ایشانند و بالد اسالم را از خطر تجاوز تر و مهمتر از جنگگاهی دشوارجنگ

 
 197الف،  2007باسورث  41
 باسورث به نقل از مقدسی، همانجا  42
 29البلدان  43



12 
 

 .44کنند«کنند. سراسر ماوراءالنهر مرزهای ترکان است که آماده جنگند و مردم آنجا را صبح و شام تهدید میآنان حفظ می

. می نامد 45ها و سپر غزها«مقدسی »مشرق« یعنی خراسان و ماوراءالنهر را »پایگاه اسالم و دژ استوار آن« و »سد راه ترک

)حاشیه »ثغور«  هنگام شمردن  »البلدان«  در  یعقوبی  چاچو  فرغانه،  سمرقند،  از  عباسی  دولت  مرزی(  و     هایی  )تاشکند( 

گوید که »ماورای آن بالد شرک است و عموم بالد ترک که خراسان و سیستان را احاطه میاسبیشاب )»گلوگاه ترک«( سخن 

کند و  ای نسبتا دقیق توصیف مینشینی آنان را به گونهای ترکان و طرز زندگی کوچهای قبیلهبندی. یعقوبی حتی گروه46دارد« 

ز جمله خرلخیه )قارلوقستان(، و تُغوزُغز )نُه اغوز( ها را چندین صنف و چندین مملکت است، انویسد: »ترکستان و ترکمی

و تُرکش )تورگش( و کیماق )قیمیق( و ُغز و هر صنفی از ترک را مملکتی جداگانه است و برخی از ایشان با برخی دیگر  

به سرزمین خراسان  اینان     های چند ضلعی ترکی منزل دارند )...(هایی نیست، بلکه در خیمهها و قلعهجنگند و آنها را منزلمی

شود، چنانکه والیتی از والیات خراسان نیست،  جنگند و با آنها جنگ می)شامل ماوراءالنهر( احاطه دارند و از هر ناحیه ای می 

 .47ها می جنگند و ترکان از هرصنفی نیز با آنان می جنگند« مگر آنکه آنان با ترک

 هاتحول در وجهه ترک 

دین« توصیف میترکپر واضح است که   به عنوان »کافر« و »دشمن  لحن منفی و  با  اینجا  در  قبیله های هایی که  شوند، 

سوی مرزهای دولت اسالمی در خراسان و ماوراءالنهر  چادرنشین ترک بودند که یا مسلمانان به سرزمین های آنان یعنی آن 

 .شدنداندازی کرده، به مسلمانان حمله ور میاسالمی دستجنگیدند و یا آنان به به مرزهای دولت هجوم نموده، با آنان می

تی پس از آن بوده است. آثار تاریخی و جغرافیایی دیعنی تا اوایل هزاره دوم میالدی و یا مم    1000-800این تخمینا در سال های  

اند و یا هنوز  ار آن یا از میان رفتههم که از آنها نقل قول آوردیم، از همین دوره هستند. اگر از دوره آغازین اسالم که بیشتر آث

نظر کنیم، می توان گفت که مجموعا حدود پانزده  کنند، صرفبه شرح اقالیم و سرزمین های دوران گسترش اسالم اشاره نمی

وام ها و اقجغرافیایی از نویسندگان عرب و ایرانی و یا اقوام دیگر وجود دارند که در این دوره در باره سرزمین-اثر تاریخی

تقریبا در همه این     اند.گوناگون خالفت و از جمله مناطق ترک نشین و قبایل ترک زبان آسیای میانه در آن دوره گزارش داده

 .شویم که در چند نمونه فوق یادآوری کردیمجغرافیایی با این تصویر کلی روبرو می-آثار تاریخی

 .کردندءالنهر و عموما شرق ایران امروز حکومت میای است که سامانیان در خراسان و ماورااین درست دوره

طبیعتا اکثر اعتبار و »ثمره« مادی و معنوی این »جهاد بزرگ« در شرق قلمرو اسالم به حساب امیران سامانی نوشته شده 

ای از سربازان یندهویژه در دوره اوج قدرت آنان، اکثریت فزا  و به م    819دانیم که از آغاز دولت سامانیان در سال  می   است. اما

دادند که یا به صورت  های شمال تشکیل میهای دشت و فرماندهان لشکریان سامانی و دیرتر خود خلیفه عباسی را همان ترک

و در اواخر هزاره یکم میالدی حتی اربابان سامانی    داوطلبانه و یا پس از جنگ و اسارت، به صف لشکر سامانیان پیوسته بودند

 .ه، برجای آنها نشستندخود را کنار زد

تباران بومی ماوراءالنهر، هم نفوذ و هم به یاد بیاوریم: پس از سقوط دولت ساسانیان و بخصوص گسترش اسالم میان ایرانی 

ها در ماوراءالنهر رو به افزایش گذاشته بود. در جنگ معروف تاالس میان مسلمانان و لشکر چین که  نفوس یعنی تعداد ترک

شود باعث پیروزی لشکر اسالم  های قزاقستان و قرقیزستان کنونی درگرفت، عامل مهمی که گفته میدر دشت م  751در سال 

جنگیدند، در وسط جنگ جبهه عوض کرده، به  گردید، این بود که انبوه سربازان ترک که در جانب چین و برضد مسلمانان می

های چادرنشین مودند. اطالعات دقیقی موجود نیست که آیا ترک مسلمانان پیوستند و شروع به جنگ بر ضد چین و متحدین آن ن

باور همزمان با تغییر جبهه به سود لشکر اسالم خود نیز مسلمان شدند، یا نه؟ همین پرسش را می توان در باره  و اغلب شمن

ند. در باره بیش از ده آمدهایی نمود که به خدمت دولت سامانی و حتی خلیفه عباسی در بغداد در میانبوه روزافزون ترک

های قزاقستان و قرقیزستان کنونی که در جنگ معروف تاالس به اسارت امیر اسماعیل سامانی  هزارجنگجوی ترک در دشت

 .درآمدند نیز همین سوال مطرح است

 
 7197-70یعقوبی  1-196ابن حوقل  44
 160-159مقدسی،  45
 71-70یعقوبی  46
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که چه    ویان ترکتوان به راحتی ادعا نمود. اوال احتمال قوی بر آن است که در همه این موارد، جنگجدر اینجا دو چیز را می

دواطلبانه و در شرایط صلح )از جمله خرید به عنوان برده و غالم( و چه در نتیجه جنگ، شکست و اسارت به دولت اسالمی  

اند، اقال با ادای یک »کلمه شهادت« و قبول فرمانروایی خلیفه به عنوان »مسلمان« پذیرفته شده اند. منطقا، از نگاه منافع  پیوسته

نی این اسیران جنگی نیز آنها احتماال به دنبال اسارت و فروش، اسالم را پذیرفته اند تا زندگی جدید خود را در  شخصی و انسا

دنیای اسالم آغاز کنند. به هر تقدیر، »بخشی از سپاهیان جدید که همچون غالم خریداری می شدند، احتماال هنگامی که هنوز 

شده   گرفته  اسارت  به  بودند،  نیاورده  خالفت  اسالم  لشکریان  به  توانستند  نمی  نبودند،  مسلمان  که  »اسیرانی  اما  بودند«. 

آوازی با اکثریت، تجارت و  های دیگر، مانند فشار محیط و نیاز به همها از راه. طبیعتا پذیرش اسالم از سوی ترک48بپیوندند« 

در باره رنگارنگی و پیچیدگی این روند دیرتر  یا تبلیغات دینی )بخصوص از سوی صوفیان ایرانی تبار( نیز تحقق یافته است.  

 .صحبت خواهیم کرد

باور بودند، به موازات روند  ها که در زمان ظهور اسالم اکثریت بزرگشان چادرنشین و شمنثانیا پذیرش اسالم از سوی ترک

آسیای میانه به سادگی و سرعت   ها درای و پراکنده ترکاست. پذبرش و گسترش اسالم در جوامع قبیلهیکجا نشین شدن آنان بوده

های  ای و چادرنشین اعراب عربستان در اوایل اسالم نبود. مورخین اسالمی بارها در باره برخی قبایل دشتآن در جامعه قبیله 

ی نمی آسیای میانه و جنوب روسیه )از جمله بلغارهای ُولگا( خبرداده اند که گویا به اسالم گرویده، اما در باره این دین نو چیز

 .دانسته اند

اند، آنان که در امتداد و حتی بر ضد مسلمانان جنگیده  باور ماندهنشین شمنهای کوچکدر آغاز چنین بوده که در حالیکه اکثر تر

ابریشم« و واحه ابتدا در ماوراءالنهر و خراسان به زندگی ثابت»راه  یا  یا  های آسیای میانه یکجا نشین شده و  تر شهری و 

اند، در بستر تحوالت اجتماعی و سیاسی محیط خود، بودایی، مانوی، مسیحی و دیرتر اکثرا مسلمان یی شروع کردهروستا

 .اندشده

هایی که زندگی کوچ نشینی آسیای میانه را به هر صورت و دلیلی ترک کرده، وارد همزمان با پذیرش اسالم از سوی ترک

اند، برخورد تاریخنویسی اسالمی نیز به تدریج تحول پیدا  ایران و خاورمیانه شده  جهان اسالم در ماوراءالنهر، خراسان، مابقی

های دهم و یازدهم در حالیکه همان نگاه »جهاد بزرگ« سامانیان خراسان و ماوراءالنهر بر ضد »اتراک کافر«  کند. تا قرنمی

اسالمی که احتماال همزمان با قبول اسالم وارد های نومسلمان یکجا نشین شده در داخل خالفت  یابد، ترکها ادامه میدشت

های خدمت اردوهای سامانی و خود خلیفه عباسی شده بودند، همچون جنگجویان، امیران و دیرتر حتی فرماندهان این دولت 

ها در  ترکگردند. پایه این اعتبار که همزمان با قدرت گرفتن  ای میاسالمی صاحب اعتبار و احترام اجتماعی و سیاسی فزاینده 

 .یابد، توان و مهارت نظامی و جنگجویی آنان بوده استداخل نیروهای نظامی دولت افزایش می

از سوی دیگر، ترک ها مورد اعتماد اعراب قرار داشتند، چرا که آنها بومی خاورمیانه نبودند، روابط قومی و فرهنگی با مردم 

ی داخلی و قومی اعراب، با وفاداری به خلفای عباسی و امیران سامانی  خاورمیانه نداشتند و می توانستند فارغ از کشاکش ها

ها  خدمت کنند. جاحظ البصری، مورخ اوایل عباسیان، در رساله خود موسوم به »مناقب الترک« در باره مهارت جنگی ترک

چین در صناعت، یونانیان   گذرانند. »اهلنوشت که آنها بیشتر عمرشان را نه در روی زمین، بلکه در حال اسب سواری میمی

 .49در حکمت و آداب، آل ساسان در دولتداری و ترک ها در جنگ برتر از دیگرانند« 

فرماندهی ترک و  تدریجی، کسب شهرت جنگاوری  یکجانشین شدن  با  اعتبار  همزمان  به  بیشک  اسالمی،  لشکرهای  در  ها 

ها و انطباق  وان شک نمود که بدون پذیرش اسالم از سوی ترکتاجتماعی آنان در جهان اسالم افزوده است. اما در این هم نمی

هایی نویافته، ترقی و تحکیم موقعیت سیاسی و اجتماعی آنان در جامعه اسالمی اصوال  آنان با محیط اجتماعی جدید در وطن

 .قابل تصور نمی بود

 
 268عثمان  48
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 ها راه دراز مسلمان شدن ترک

 

اسالمی، تجارت و  -ای مسالمت آمیز و حتی داوطلبانه و در اثر جاذبه امپراتوری عربیکوتاه، به گونهها در مدتی  آیا ترک

اند، یا اینکه مدتی طوالنی در مقابل اعراب با تیر و کمان مقاومت کرده و در  همسایگی با ایرانیان نومسلمان به اسالم گرویده

 د؟اننهایت به زور تسلیم »شمشیر عرب« و دین او گشته

های علمی و شویم که بیشتر از محیطهای احساساتی میگهگاه در آسیای مرکزی و حتی خود ترکیه کنونی شاهد اینگونه بحث

 .گیرد که دچار تعصب و یا بیخبری از تاریخ هستندهایی درمیدانشگاهی، میان افراد و گروه

تر تر و بزرگس آن و مقام آن در چارچوب طوالنیباید حوادث تاریخی را پیوسته در زمان و مکان مشخص خود، پیش و پ 

زمانی و مکانی بررسی کنیم و در درجه نخست به اصل آثار گذشته و منابع معتبر علمی مراجعه کنیم تا به درک و نتیجه 

 .تری برسیمدرست

سال پیش هنوز    1400طبیعی است که موضوع بر سر مردم ترکیه کنونی در دوره ظهور اسالم نیست، چرا که ترکیه کنونی  

رفت که پایتختش »کنستانتینوپل« )به عربی: شمار میترکیه نبود، بلکه بخشی از امپراتوری روم شرقی و یا »بیزانس« به

قسطنطنیه( و یا استانبول امروزی بود. مردم این سرزمین اکثرا مسیحی مذهب و زبان اکثریت آنان یونانی، آرامی و ارمنی 

ها در آسیای مرکزی بودند، اگرچه تا حدی به ماوراءالنهر و تا حدی شمال دریای سیاه نیز نفوذ ترک  بود. هنوز اکثریت بزرگ

ها و مسلمان و ترک زبان شدن مردم آن و کوچ کرده بودند. تا آغاز لشکرکشی های »جهادی« سلجوقیان ترک به این سرزمین

 .سال مانده بود 600مروزی سال و تا سقوط کنتسانتینوپل و یا استانبول ا 300-200دستکم 

ها  در ماوراءالنهر و آسیای میانه هستیم که در آن دوره مرکز اصلی زیست و تجمع ترکم    700و    600های  ما هنوز در سال

 .بود
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 :طور مختصر دوباره مرور کنیمهای تاریخی این دوره را بهبرخی سرخط

د. اعراب در عرض ده سال تا سیستان و خراسان را تصرف  خور ایران ساسانی از اعراب مسلمان شکست میم    642در سال  

کنند. ایرانیان بومی  به بعد اعراب به ماوراءالنهر و حتی آنسوی »سیردریا« )رود سیحون( حمله میم  652کنند. حدودا از می

این میان یک دولت  نمایند. در  های شمال کم و بیش صد سال در برابر اعراب مقاومت میهای دشتماوراءالنهر به کمک ترک

از اعراب شکست می م    744های آسیای میانه که همزمان با حمالت اعراب در قرقیزستان تشکیل شده بود، در سال  ترک

شود. ایرانیان بومی و غیر مسلمان منطقه که مقاومت در برابر اعراب را بی ای متالشی میخورد و در نتیجه اختالفات قبیله

بودند، پخش  دولت مانده، امید مقاومت در برابر اعراب را از دست داده ها نیز که بیگروند. ترکم مینتیجه می بینند، به اسال

های خود، امرار معاش و یا  کنند که به عنوان سرباز، جنگجو و غالم و برای چراندن گلهمی شوند و هرچه بیشتر کوشش می

ل بویه، خالفت عباسی( شوند. این مرحله، همزمان، دوره کوچ و صرفا دست اندازی وارد دولت اسالمی عباسیان )سامانیان، آ

ها و در عین حال تحوالت مهم دینی، فرهنگی، سیاسی، قومی و زبانی در سرتاسر منطقه است، پذیرش اسالم از سوی ترک

 خواهد یافت.  چیزی که دیرتر با غزنویان و بخصوص سلجوقیان شدت یافته، به دولت روم شرقی )ترکیه کنونی( نیز گسترش 

 ها سال ترک  400سال ایرانیان،  200

در اوج دولت  م   850به گفته بارتولد دویست سال پس از نخستین حمله های اعراب به ماوراءالنهر )یعنی حدودا در سال های  

همسایگان تُرک  سامانیان( می توان »مردم ماوراءالنهر را مسلمانان خوبی به شمار آورد که خود برای »جهاد« وارد جنگ با 

. مثال در لشکرکشی به تاالس )در قرقیزستان کنونی( برای جنگ با چینیان و ترک های قارلوق، فرمانده  50خود می شدند« 

ابومسلم یعنی یک ایرانی نومسلمان بود و اکثر سربازان نه  مستقیم لشکر عربی یک عرب، اما فرمانده اصلی این عملیات 

ومسلمان بودند. البته احتماالمانند اکثر موارد، در وهله نخست، مردمان یکجا نشین و بخصوص عرب، بلکه ایرانیان و ترکان ن

آوردن  اند، در حالیکه روستائیان و مردم نقاط دوردست عجله چندانی در اسالم شهری، اهل لشکر و دیوان »مسلمانان خوب« شده

 .نداشتند

  

ماوراءالنهر )و طبیعتا خراسان( طول کشیده، یقینا تخمینی است در رابطه شود مسلمان شدن اکثر مردم  دویست سالی که گفته می

زبان و بومی شده ماوراءالنهر  با مردم یکجا نشین و مخصوصا شهری این منطقه که اکثرا ایرانی بودند. در رابطه با اقلیت ترک

های آنان و شاید حتی به درجه  و مرزبانی  دانیم که از همان دوره فروپاشی ساسانیانهم باید توضیح کوتاهی داد: این را می

ها وارد ماوراءالنهر  های علیحده ترک به طور محدودی هم که شده، به دالیل و اشکال گوناگون از دشتکمتری پیش از آن، گروه

بودند.  رآمده و خراسان شده، مثال به خدمت پادشاهان محلی و ایرانی ماوراءالنهر در سمرقند، بخارا، چاچ )تاشکند( و خوارزم د

توان ها در مقابل اعراب گذشته، میاما اقال در یکصد سال نخست این مرحله که با مقاومت سرسخت ایرانیان و بخصوص ترک

اند، ناچیز بوده، چرا که این دوره، دوره جنگ و ای که به اسالم گرویدههای یکجانشین شدهبه راحتی حدس زد که تعداد ترک

انان بود و حتی پادشاهان بومی ایرانی نیز هنوز در این دوره به مسلمان شدن رغبت چندانی نشان نداده گریز با اعراب و مسلم

ها به شهرهای ماوراءالنهر حمله  های مسلح ترک که از دشت اند، چه رسد به نگهبانان و قوای نظامی ترک آنان و یا دسته 

 .دندجنگینمودند و یا در همراهی با ایرانیان با اعراب میمی

  

ها و گاه چین در مخالفت و حتی جنگ و گریز  سال نخست به یاری ترک  70-60ایرانی تباران بومی ماوراءالنهر اگرچه در  

تدریج به همان عافیت طلبی و انطباق به شرایط نو، یعنی رضایت دادن به مستمر با حاکمیت اعراب و مسلمانان بودند، اما به

د که در خود ایران شاهدش بودیم. نمونه دو خانواده بزرگ منطقه یعنی برمکیان بلخ و  حاکمیت عربی و دین نو رو آوردن

این   نمونه روشن  عباسیان  نفع  به  و  امویان  علیه  از شورش  و حمایت  از حاکمان عرب  پیروی  در  و سمرقند  بلخ  سامانیان 

 .گرایانه« آنان استرفتار »عمل  دوراندیشی و

  

( اکثریت ایرانی تباران بومی ماوراءالنهر و احتماال گروه  م  850تا    650ت سال )یعنی از  با این ترتیب در عرض این دویس

 .اندنشین و بومی شده بودند،  به اسالم گرویدهها که در ماوراءالنهر یکجا تری از ترککوچک

  

 دادند چه؟ ها را تشکیل میهای شمال که اکثریت ترکاما قبایل ترک دشت

 
 218بارتولد  50
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های پیش از مورخین مسلمان مانند ابن حوقل، طبری و مقدسی در باره نقش ترکان هایی که در فصل نمونهاکثریت بزرگ  

های نهم و دهم )حدودا از  ها و رویارویی مسلمانان با آنان دادیم، مربوط به دو قرن پس ازهمین دوره یعنی سدهنشین دشتکوچ

ها حتما تا قرن دهم هنوز به آن که روند مسلمان شدن اکثریت ترک  دهد( است. این هم نشان میم  1000تا دستکم    800سال  

 .بوددرجه تکمیل و تحکیم نشده

( را نقطه آغاز فرض کنیم، پذیرش اسالم از سوی م  650های اعراب به ماوراءالنهر )حدودا  نتیجه اینکه اگر نخستین حمله

 .سال طول کشیده است 400شمال کم و بیش  هایسال و از سوی ترکان دشت 200ایرانیان ماوراءالنهر حدودا 

باوری و دیگر آیین های طبیعی، رعایت و گسترش ادیان معاصرتر مانند اسالم و  توان گفت که برخالف شمنبه جرات می

هایی مانند عبادتگاه، ثبت اصول و ادبیات مکتوب و  نشینی چندان سازگار نیست و ابزار و سازماندهیمسیحیت با زندگی کوچ

 .کنداسم منظم دینی طلب میمر

ای از سوی مورخین مسلمان و فرستادگان دستگاه خالفت عباسی های جالب و آموزندهنشین ترک روایتدر رابطه با قبایل کوچ

 .دهندخوبی شرح میها را به است که مشکالت گسترش باور دینی در زندگی چادرنشینی دشتهای اوراسیا نوشته شدهبه دشت

ها و دیگر قبایل اوراسیا رایج بوده، رئیس ای و چادرنشینی که میان ترکین روند در آن بوده که طبق عادات قبیله یک نمونه ا

گرفت، اهل قبیله با سنت اطاعت مطلق از رئیس قبیله )خان و یا خاقان( که تلفیقی از قدرت  قبیله و یا طایفه هر تصمیمی که می

- 921های  نویسد که در روزگار او )حدودا سال نمودند. مثال ابن فضالن می یروی میشد، از او پزمینی و آسمانی شمرده می

هزار چادر ترک اسالم    200»اهل    960( حاکم بلغار های ُولگا به تقویت اسالم در ملک خود تمایل یافت و در سال  م  922

های کافر که به شهرهای ر چادر ترکم( ده هزا-م،  1043ق )  435نویسد که در ماه »صفر سال  . ابن اثیر نیز می51آورد«

توان انتظار داشت که . طبعا نمی52کردند )…( به اسالم گرویدند« اندازی میهای باالساغون و کاشغر دستمسلمانان در ناحیه

ه، به دین  )اگر این ارقام را قبول کنیم( چندین ده هزار چادرنشین صرفا با تصمیم رئیس قبیله خود یکباره آیین خود را تغییر داد

ها در نو باور کنند و شرایط آن را بجا بیاورند. شاید این هم جزو عواملی است که باعث شده که اسالمی که بسیاری از ترک

باوری را نیز داشت، چیزی که آثارش هنوز هم کامال از  آسیای میانه پذیرفتند، تاثیرات باورهای پیشااسالمی و از جمله شمن

 .میان نرفته است

 ن و کنیزان غالما

ها و مردم مسلمان و اغلب ایرانی ماوراءالنهر  دشتمرز میان قبایل ترکهای نهم و دهم شهرها و سرزمین های همدر قرن 

های نومسلمان گشتند. اسپیجاب )عربی: اسفیجاب و یا اسبیجاب( که امروزه همان ناحیه  تبدیل به مراکز جذب هرچه بیشتر ترک

ن است(، »سوتکند« )در سواحل رود سیحون(، چاچ )تاشکند کنونی( و خوارزم از این قبیل مراکز  »َسیَرم« در جنوب قزاقستا

های مرزی وضع ثابتی نداشتند. مردم و اهالی آن از سویی مخلوط بودند و از سوی دیگر رفت. اصوال این ناحیهشمار میبه

یا به دالیل مختلف میان این دو باور در نوسان قرار    باور بودند وهای این نواحی مسلمان و برخی هنوز شمنبرخی از ترک

به فارسی نوشته شده و مولفش معلوم نیست، از سوتکند همچون »جای ترکان    م    982داشتند. مثال »حدودالعالم« که در سال  

 .ان ندارندها سرجنگ با مسلمانو برخالف دیگر ترک 53اند«برد که »بسیاری از قبایل آن مسلمان شده « نام میجو آشتی

را با     هابینیم که اوال خود اعراب در این جبهه »جهاد« و گسترش اسالم حضور نداشتند و کسانی که ترکدر عین حال می

نمودند یا ایرانیان )بخصوص در زمان سامانیان( و یا حتی خود ترکانی بودند که به اسالم به اسالم جلب می   حمله و اسارت

فروختند. به گرفتند و میکردند، آنها را به اسارت میقومان »کافر« خود حمله می»جهادی« به هم  گرویده، همچون نومسلمانان

»در عمل، جهاد در آسیای میانه و همچنین آسیای جنوب شرقی و آفریقا بیش از آنکه کار مسلمانان بیگانه )مانند   54گفته گولدن

محلی در راه اهداف سیاسی خود بوده است«. استخری )اصطخری(   اعراب، م( باشد، اغلب عبارت از فعالیت مردم نومسلمان

های اندازی ها و دستباک و نومسلمان ترک و از سوی دیگر حمله تصویر جالبی از این ناهمگونی میان از یک سو جنگجویان بی

 
 213، 1992گولدن  51
 همانجا  52
 118حدود العالم،  53
 212، 1992گولدن  54
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انه تا حدود ماوراءالنهر  نویسد »از خوارزم تا ناحیت اسبیجاب تا سرحد فرغاو می   کند.ها ترسیم میترک های »کافر« دشت

از ترکستان نیست و خوارزم ثغر )مرز( اسالم است در پیش  همه ترکستان است و مسلمانان را هیچ دارالحرب صعب تر 

های غیرمسلمان آنسوی »ثغر اسالم« بیان شده  ، توصیفی که بیشک در مورد ترک55ترکستان و همه ماوراءالنهر ثغر است«

پردازد و  اند، میچندین جای دیگر به مدح رزمندگان نومسلمان ترک که به خدمت لشکر اسالم درآمدهاست. اما استخری در  

م( نبَود و به همه  -همه هیچ کس پادشاهان خود را فرمان بردارتر و نیکوتر از ایشان )مردم چاچ و فرغانه،  نویسد: »و با اینمی

م( در سرشت -اند، سبب آن کی )که،  فا همیشه لشکر ترک اختیار کردهاند. و خلروزگار لشکر ترک بر دیگر گروه مقدم بوده

 .56ایشان نهاده است از نیک خدمتی و فرمان برداری و مردانگی و وفاداری« 

این غالمان سابق بعد از مدتی به تدریج بیشتر و     فایده نیست عالوه کنیم کهبه موضوع این نوشته ربط مستقیمی ندارد، اما بی

 .د اربابان خود شوریده، قدرت دولتی را در دست خود متمرکز کردندشدیدتر برض

صورت غالم و کنیز و چه داوطلبانه در جریان  هایی که چه به برای مورخین این دوره، موضوع اسالم آوردن انبوه بزرگ ترک

اق شدند، بسیار جالب است.  های چند صد ساله خود وارد دولت اسالمی در ماوراءالنهر و خراسان، مابقی ایران و یا عر کوچ

دانیم و در فصل  اما در باره جزئیات این روند اطالعات چندان دقیقی در دست نیست. در مورد غالمان جنگی آنچه که می 

و سپس وارد خدمت   گذشته این رساله ذکر گردید، این است که بیشک آنها دستکم با ادای کلمه تشهد ابراز قبول مسلمانی کرده

دانیم که اکثر غالمان جنگی و یا کنیزان هنگام فروخته شدن و انتقال به اند. این را هم مییان و یا خلفای بغداد شدهنظامی سامان

، غالمان و کنیزان اند. به گفته ابن حوقل و استخریکردهایران و یا عراق متاهل نبوده، بلکه در موطن جدید خود ازدواج می

هزار    200و یا    150ترین بردگان دنیا« بودند و قیمت هر کدام »می توانست تا  و گرانبهاترین، زیبا ترین  ترک »خوش اندام

. اما جزئیات مسلمان شدن کنیزان ترک ناروشن است، اگرچه نمی توان احتمال داد که آنان بدون قبول اقال  57درهم باال برود«

ر گرفتن موقعیت کلی زنان و بخصوص کنیزان در نظام لفظی اسالم وارد جامعه مسلمانان شده باشند. همچنین شاید با در نظ

توان گفت که احتماال توان تاثیر آنها به فرزندانشان به این را می   چهار قرن پس از اسالم(-خالفت اسالمی )بخصوص سه

ر سطحی  اندازه شوهرانشان نبوده است. ازدواج با افراد از نگاه قومی و زبانی »غیرخودی« و شرایط اجتماعی دیگر نیزد

نظر برخی مورخین تحوالت عمیق در جامعه  های نوین قومی، فرهنگی و زبانی شده است. از این جهت بهگسترده باعث آمیزش

 .58ها مرتبط دانست« مسلمانان قرن نهم میالدی را باید با نقش ترک

 
 230-229استخری،  55
 استخری، همانجا  56
 182رو  57
 185رو  58
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 به زوری، به زاری، به زر

 

 )ویکی پدیا( گستره امپراتوری عباسیان و والیات آن 

تقریبا هشتاد سال پس از ظهور اسالم، یکی از سرداران خلیفه اموی بنام قُتیبه بن مسلم حاکم خراسان و ماوراءالنهر شد. قتیبه  

شخصیتی   مرکزی  آسیای  در  هم  هنوز  شده،  معروف  خوارزم  و  بخارا  سمرقند،  اساسا  یعنی  ماوراءالنهر«  »فاتح  به  که 

وشن است، این است که قتیبه حکمرانی قاطع و بیرحم بوده، در گسترش حاکمیت امویان و دین  انگیز است. آنچه که رمباحثه

اسالم در »مشرق« امپراتوری نقش بزرگی بازی کرده، اما در عین حال به »بیرحمی« معروف شده و در نهایت خود نیز 

 .مورد غضب امویان قرار گرفته و به قتل رسیده است

های ربی: بیکند(، شهر تجار ثروتمند در نزدیکی بخارا )اوزبکستان کنونی( و خود بخارا را در سالقتیبه از جمله »پیکند« )ع

تصرف نموده، آن را غارت کرد و مردمش را اسیر گرفت. در جریان تسخیر پیکند »قتیبه فرمود لشکر را که م    706-709

قتیبه( بازگشت، هر که در بیکند اهل حرب بود، همه را  بروید و بیکند را غارت کنید، و خون و مال ایشان مباح کردم... )و  

بیکند خراب شد«  اندر بیکند کسی نماند و  بَرده کرد، چنانکه  آنچه باقی مانده بود  از فرماندهان او همه 59بُکشت و  . »یکی 

را لخت و    بودند، به چارمیخ کشید و فرمانده دیگرش همه جنگجویان طرف مغلوبسربازان مردم محلی را که مغلوب شده

ها و رفتار لشکریان عرب را  . یکی از والیتداران عرب در خراسان وضع کلی آن سال 60عریان کرده به دست مرگ سپرد«

 .61توان بر این سرزمین حکومت کردچننین خالصه نمود که »تنها با شمشیر و تازیانه« می

های خود را به اعراب واگذار کنند، چیزی که پیشتر در مرو  در بخارا فرماندهان قتیبه مردم را وادار کردند که نصف خانه  

. به گفته ابوریحان بیرونی که خود از خوارزم بود، قتیبه »نویسندگان و هربدان )هیربدان، خادمان آتشکده(  62نیز انجام داده بودند 

. بارتولد در راستی این  63تش کرد«خوارزم را از دم شمشیر گذرانید و آنچه مکتوبات از کتاب و دفتر داشتند، همه را طعمه آ

ویژه قتیبه روایت  حکام اموی و به  ، اما بسیاری از مورخین دیگر مسلمان نیز در باره قساوت64روایت بیرونی شک کرده است 

 
 62نرشخی  59
 95، 2015فرای  60
 3961طبری  61
 185بارتولد به نقل از نرشخی و بالذری،   62
 75بیرونی  63
 1بارتولد  64
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هایت  اند. قتیبه حتی از اختالفات داخلی و خانوادگی میان شاهان و شاهزادگان محلی ماوراءالنهر استفاده کرده و در نها نوشته

 .نمودپرداز اسالم میهمه را تابع و خراج

در تصرف جامگرد )یکی از والیات خوارزم( »عبدالرحمن )برادر قتیبه( با شاه جامگرد نبرد کرد و او را بکشت و چهار  

وردند و  هزار اسیر پیش قتیبه آورد که آنها را بکشت. وقتی عبدالرحمن اسیران را بیاورد، قتیبه بگفت تا تخت وی را برون آ

میان کسان جای گرفت و بگفت تا هزار کس از اسیران را پیش روی او بُکشنند و هزار کس را طرف راست وی و هزار کس  

 .65زدند«را طرف چپ وی و هزار کس را پشت سر وی. مهلب گوید: در آن روز شمشیر سران قوم را گرفتند و با آن گردن می

ها سمرقند را تسخیر کرد، ه همراه با اسیران خوارزمی و بخارایی خود، با همان شیوهپس از تسلیم گرفتن خوارزم است که قتیب

مردان و جوانانش را ُکشت و یا اسیر گرفت، تا از آنجا رو به سوی چاچ نهد که امروزه تاشکند نام گرفته است. در جریان  

)و یا »غوزک«( شاید هم برای تحریک قتیبه که  نام غوَرک  تسخیر سمرقند، آخرین شاه )به زبان سغدی »اخشید«( این شهر به

قومان اسیر او را با خود برای تسخیر سمرقند آورده است، به قتیبه پیام فرستاد که: »به کمک برادرانم و اهل خاندانم چرا هم 

متحدین  . غورک اگرچه در نهان کوشش به یافتن  66کنی، عربان را سوی من بفرست« از مردم عجم )ایرانی( با من جنگ می

بیشتری از جمله شاهان محلی چاچ و فرغانه و ترکان جنگجو که در آن دوره دیگر در بسیاری والیات ماوراءالنهر پراکنده  

-بودند، نمود، اما به ناچار سمرقند را به قید بهایی سنگین تسلیم کرد. قتیبه »روز بعد با آنها بر سر یک هزار هزار )ملیون،  

م( بدهند که کودک و پیر و علیل در آن میان -که هر ساله بدهند و آن سال سی هزار سر )اسیر،  م( و دویست هزار صلح کرد

 .67نباشد و در آنجا مسجدی برای قتیبه بسازند که درآید و نماز کند...«

یا معبد  طبری و چند تن دیگر از متقدمین تاریخنویسی اسالمی، در ادامه شرح فتح سمرقند ماجرای غارت و تخریب آتشکده و 

دهند که چگونه قتیبه در این شرایط »با ُسغدیان بر سر یکصد هزار سر و  آورند و از جمله شرح میهای این شهر را به قلم می

ها و زیور بتان صلح کرد... پس از آن )مردم( شهر را خالی کردند و مسجدی ساختند و منبری نهادند و قتیبه با چهار  آتشکده

. در اینجا منظور از »آتشکده« احتماال  68د، وارد شهر شد و به مسجد رفت و نماز کرد و سخن کرد« هزار کس که برگزیده بو

ها، اصنام( برخی مورخین گفته اند که شاید در سمرقند معبدی بودایی همان معبد زرتشتی است. اما به جهت ذکر »بتان« )بت

ها را بُت شمرده، به تخریب و ه زرتشتی و معبد بودایی، تندیسگرفتن آتشکد   های بودا نیز بوده که اعراب با عوضیبا تندیس

م( نهادند که چون  -اند. »بتان را پیش وی آوردند که زیور از آن برگرفتند و بتان را پیش وی )قتیبه،  سوزانیدن آنها برخاسته

انه بتانی هست که هرکس آن را  فراهم آمد، همانند قصری بزرگ بود و گفت آن را بسوزانند. گوید: عجمان گفتند »در این می

سوزانم«. گوید: غوزک بیامد و مقابل قتیبه زانو زد و گفت:  شود«. قتیبه گفت: من آن را بدست خود می بسوزاند، هالک می

»ای امیر، سپاسداری تو بر من واجب است، معترض این بتان مشو«. اما قتیبه آتش خواست و شعله ای برگرفت و برون شد  

های طال و نقره که در بتان بود پنجاه آنگاه آتش بر بتان زد و کسان نیز آتش زدند که بیفروخت و از بقیه میخ  و تکبیر گفت.

. روایت است که با آن سیم و زر سکه زدند و بخشی از آن را به حجاج بن یوسف والی حجاز 69هزار مثقال به دست آوردند« 

 .و بقیه را میان سربازان و فرماندهان خود تقسیم نمودندو عراق که فرمانده و حامی قتیبه بود، فرستادند 

های اعراب از  بود، یعنی زمانی که از نخستین حملهم    720- 710های  این حوادث و تحوالت در اوایل قرن هشتم یعنی سال  

تح ماوراءالنهر و گذشت. اما فسال می  70-60تقریبا  م    650های  مرو خراسان به ماوراءالنهر )سمرقند، بخارا و چاچ( درسال 

گسترش اسالم در این سرزمین به سادگی و سرعت ایران و از جمله خراسان نبود. مردم ماوراءالنهر که اساسا ایرانی تبار و  

ای در فتح کامل این منطقه ها عجلهکردند. ظاهرا لشکریان عرب نیز مدتزرتشتی و بخشی بودایی بودند هنوز مقاومت می

کردند و به مقر اصلی خود در خراسان، یعنی مرو  ی غارتگرانه و خراج و باج گرفتن از مردم بسنده میهانداشتند و به حمله

گشتند. »اوال خود اعراب برای مدتی طوالنی با غنایم جنگی و گرفتن باج و خراج راضی بودند و به همین جهت برنامه  باز می

. قبول اسالم حتی از  70شد«این سرزمین مانع از سرعت فتح آن می  فتح کامل این سرزمین را هم نداشتند. ثانیا موانع طبیعی

سوی خانواده های بزرگ و با نفوذ خراسان و ماوراءالنهر مانند برمکیان و سامانیان که قبال فرماندهان ساسانی، دهقانان و یا  

عملی نشده بود. از سوی دیگر،  م    700های نخست  اشراف مهم زمیندار و روحانیان زرتشتی و یا بودایی بودند، احتماال تا سال
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خو و متدینی به خراسان و ماوراءالنهر می آمد، مردم بومی  افتاد و یا فرمانده و حاکمی نرمهروقت میان اعراب نفاق و نزاع می

اعراب  های جدید  گشتند، در برابر حملههای خود برمیکردند، به عادات و آییناز پرداخت خراج و جزیه و مالیات پرهیز می

 .71گرفتند« باوری خود را پی میها »شمننمودند و ترکو مسلمانان مقاومت بیشتری می

های بزرگ قتیبه که همچون »قائد االسالم« و »فاتح ماورالنهر« معروف شده بود، خود قتیبه نتوانست بهره  با وجود پیروزی

قتیبه کوشش نمود تا شورشی بر ضد خلیفه اموی برپا کند، اما خلیفه  م    715چندانی از آن پیروزی ها و غنایم ببرد. در سال  

 .وریده، او را به قتل رسانیدندحکم قتلش را داد و همه اطرافیانش ش

 گیرداسالم ریشه می

پس از حوادث خونین بخارا، خوارزم و سمرقند که شرح داده شد نیز همین دایره جنگ و گریز، پیشرفت و عقب نشینی ادامه 

فرهنگی اسالم به هر  حاکمیت دینی و     یافت. اما ستاره بخت امویان کال و بخصوص قتیبه رو به افول گذاشته بود، اگرچه دیگر

 .طریقی که شده میان مردم جا افتاده بود

یعنی برکناری امویان و قدرت گیری عباسیان چه تحوالتی سرنوشت  م    750ما در فصل های گذشته گفته بودیم که تا سال  

ی از مقاومت برضد ها( و روند مسلمان شدن مردم را رقم زد: در ابتدا موج بزرگمنطقه و اقوام آن )ایرانیان، اعراب، ترک

ایرانیان دفاع میهای متوالی ترکاعراب و سپس چرخش اوضاع، مرگ غورک، شکست از  کردند و شرکت بیشتر  ها که 

ایرانیان نومسلمان هم در موج ضداموی و طرفدار عباسی )ابومسلم خراسانی( و هم افزایش انطباق ایرانیان با شرایط نو، اسالم 

های شمال در قزاقستان و قرقیزستان کنونی. این  های دشتات »جهادی« آنان بر ضد ترکآوردن هرچه بیشتر و حتی غز

های محلی ایرانی در خطه امپراتوری عباسیان یعنی طاهریان، آل بویه و بخصوص سامانیان مرحله در نهایت با استقرار دولت

 .به اوج خود رسید که بیشتر از همه در ماوراءالنهر و خراسان موثر بودند

حکومت گیری  شکل  و  عباسیان  به  امویان  از  گذار  دوره  همین  شدتی در  اسالم  به  گرایش  موج  که  بود  ایرانی  بومی  های 

های کوچ نشین  روزافزون یافت و در نهایت، از نگاه گسترش اسالم، ایرانیان نومسلمان، هم در منطقه و هم در میان ترک

 .اش برنیامده بودنداب پیش از آنها از عهدههای بزرگی به دست آوردند که اعرها موفقیتدشت

( در ماوراءالنهر و خراسان هنوز تعداد م  800تا    700نکته دوم که مشاهده می کنیم آن است که در این صدسال قرن هشتم )

جمعی   های مسلحی بودند که اصوال به صورت دستهها در جمعیت بومی و محلی منطقه آنچنان زیاد نبود. آنها بیشتر گروهترک

های محلی آنان در سمرقند و شتافتند و یا از حکومتکردند، اغلب در مقابل مزد بر ضد اعراب به یاری ایرانیان میفعالیت می

ه و باالخره تسخیر سمرقند از سوی قتیبه نیز می بینیم که ترک ها  رنمودند. حتی در نمونه محاصبخارا و خوارزم نگهبانی می

نمودند، اگرچه در نهایت از احتمال غلبه نا امید رابر قتیبه شرکت داشتند و به اخشید غورک کمک مینیزدر دفاع سمرقند در ب

. این در حالی است که تقریبا یکصد سال بعد که  72کنیم« شده »)ترکان( به قتیبه گفتند: »امروز بازگرد و فردا با تو صلح می

تشکیل شده بود، نگهبانان و لشکریان و فرماندهان حتی دربار سامانیان  دولت سامانیان ایرانی تبار در ماوراءالنهر و خراسان 

ای عبارت از ترکان بودند، تا جایی که از حاکمیت سامانیان دویست سال نگذشته، همان در بخارا و سمرقند به طور فزاینده

 .خانیان( به دست خود گرفتندنگهبانان و لشکریان قدرت دولتی را چه در خراسان )غزنویان( و چه در ماوراءالنهر )قرا

 نه تنها شمشیر

ای مانند ایران، گسترش اسالم در آغاز به صورت صلحجویانه، داوطلبانه و با تشویق  با این ترتیب در ماوراءالنهر نیز، تا اندازه

اشته، اما در  ها جنگ و گریز و شورش و از سوی دیگر غارت و غنیمت و خراج ادامه دمبلغین دینی نبوده، بلکه ابتدا مدت

است. ماوراءالنهر  نهایت به اصطالح »دین از پشت سر شمشیر آمده« یعنی جنگ راه سازش، تسلیم و باالخره ایمان را باز کرده

اما پس از حمله و اشغال ایران   نیز ابتدا با جنگ تسخیر و تابع خالفت اسالمی شده و بعد مردم به تدریج به اسالم گرویده اند.

( طول کشیده، قبول اسالم م  750تا صد سال )تا    80النهر و برقراری حاکمیت اعراب که در این منطقه حدودا  و سپس ماوراء
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االصول از علی    ها، اصوال نه همیشه و نه تنها زیر تهدید مستقیم شمشیر عرب، بلکهاز سوی مردم غیر مسلمان این سرزمین

 .راه های غیر مستقیم بوده است

 .گرفتندغیرمستقیم »جزیه« و یا مالیات اضافی بود که از غیرمسلمانان میهای یکی از این راه

الصلح، خراج، باج، غنیمت( به طوری تنگاتنگ با دین اسالم های مشابهی مانند مالدر دوران حاکمیت اعراب، مالیات )با نام

شد.  وص هم بود که »جزیه« نامیده میمرتبط شده بود. مالیات، خراج و باج منبع اصلی درآمد دولت بود. نوعی مالیات مخص

گرفتند. مثال مسیحیان و یهودیان و  این مالیات اضافی را اعراب در سرزمین های فتح شده از غیرمسلمین »اهل کتاب« می

پرداختند،  شدند، تابع »جزیه« بودند. آنها بیشتر از مسلمانان مالیات می»اهل کتاب« شمرده می درعمل همچنین زرتشتیان که

مقدار جزیه وابسته به اراده و قرارحکومت بود. به همین ترتیب مقدار مالیات بر   ما از پرداختن خمس و ذکات معاف بودند.ا

امالک غیر منقول مانند خانه و باغ و روستا و کاروانسرا هم برای غیر مسلمین بیشتر از مسلمانان بود. طبیعتا این هم یکی  

 .توانستند مالیات و خراج بیشتری به حاکمان بپردازندخواستند و یا نمیشد که نمیز مردم می های مسلمان شدن بسیاری اازانگیزه

 .تا اواخر امویان نه تنها از غیرمسلمانان، بلکه حتی از کسانی که به تازگی مسلمان شده بودند نیز جزیه گرفته می شد

ثانی ) کوتاه خالفت عمر  در دوره  ازدوش نومسلمانان ( که مردی بسیار  م  720-717تنها  تنها تکلیف جزیه  نه  مومن بود، 

  ی . این باعث اعتراض اعراب73برداشته شد، بلکه حتی کسانی که تازه به اسالم گرویده بودند، از مجبوریت ختنه نیز معاف گشتند 

زام شد که جزیه بر گردید که درآمدشان کمتر شده بود. در دوره جانشین عمر ثانی یعنی یزید ثانی، حاکم جدیدی به خراسان اع

 .نومسلمانان را دوباره جاری کرد و شرایط آنان را سخت تر نمود

( و دوره والیتداری اَشَرس بن عبدهللا در خراسان، رابطه جزیه و اسالم ق  110م )  728روایتی از تاریخ طبری مربوط به سال

 .دهدای توضیح میآوردن ماوراءالنهر را به شکل زنده

نتیجه برقراری دوباره جزیه »…آنها )مردم سغد( مقاومت کردند و هفت هزار کس از مردم ُسغد کناره  به قول طبری، در  

گرفتند و در هفت فرسخی سمرقند جای گرفتند«. سغدیان و به ویژه دهقانان و تاجران ثروتمند مقاومت نمودند و موطن خود را 

ر »اسفره« پناه داد، اما دیری نگذشته بود که آنان را به اعراب لو  ترک نموده، گریختند. شاهزاده فرغانه ابتدا به آنان در شه

داد. در نتیجه، فراریان سغدی که در شهر خجند غافلگیر شده بودند، ابتدا با پرداخت مبلغ هنگفتی به عنوان خراج، جان وآزادی  

 .)( 74گشتند ای که بسته شده بود، به دست اعراب قتل عامخود را خریدند و آنگاه برخالف عهدنامه

 :نویسد )کوتاه شده از سوی م(طبری می

گوید: اشرس هنگام والیتداری خراسان گفت: یکی را بجویید که متقی باشد و فاضل که او را سوی مردم ماوراءالنهر فرستم  »

ء گفت: من در زبان  که آنها را به اسالم بخواند. ابوالصیداء صالح بن طریف وابسته بنی ضبه را بدو نشان داد، اما ابوالصیدا

 .فارسی مهارت ندارم. پس ربیع عمران تمیمی را بدو پیوستند

 )...(  روم، به شرط آنکه هر که اسالم بیارد، جزیه از او گرفته نشودابوالصیداء گفت: می

 اشرس گفت: چنین باشد )...(  

ه جزیه از آنها برداشته شود، و کسان با شتاب  گویند: پس ابوالصیداء مردم سمرقند و اطراف آن را به اسالم خواند به شرط آنک 

م.( به اشرس نوشت که خراج کاستی گرفته. اشرس به ابی العمر طه -به مسلمانی روی آوردند. غوزک )غورک، شاه سمرقند،

که برای  اند، بلام که مردم ُسغد و امثال آنها از روی دلبستگی اسالم نیاوردهنوشت که خراج مایه قوت مسلمانان است، شنیده
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ای از اند. بنگر که هر که ختنه کرده و فرایض را بپا داشته و اسالمش نکو شده و سورهفرار از جزیه به مسلمانی رو آورده

 .75« قرآن را آموخته، خراج از او بردار

دورتر گریخته بودند،  احتماال اکثر غیرمسلمینی که برای پرهیز از پرداخت مالیات اضافی سغد را ترک کرده، به روستاهای  

 .یا کشته شدند و یا بعد از مشاهده استقرار خالفت به شهر و خانه خود برگشته، خود را به روند اوضاع تسلیم نموده اند

 
 226-225طبری،  75
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 های دشت ها اسالم و ترک

 

ایرانی تبار مردم ماوراءالنهر کم و ، اکثریت  م   750های  های اعراب به ماوراءالنهر، در سالصد سال پس از نخستین حمله 

باره این     دادند. درهای بومی ماوراءالنهر اقلیت کوچکی از مردم این سرزمین را تشکیل میبودند. ترک  بیش مسلمان شده

 .زبان ماوراءالنهر اطالعات دقیق و روشنی در دست نیستگروه و نتیجتا پذیرش اسالم از سوی این گروه از مردم ترک

شرح حوادث در سمرقند و بخارا ، خوارزم و یا تاشکند و بلخ، مورخین و سیاحان مسلمان در نخستین آثاری که دو سه  هنگام  

نوشته بعد  »ترکقرن  به  میشده،  اشاره  اتراک(  )جمع:  ترکها«  منظور  اصوال  اینجا  در  خود کنند.  در  نه  که  هستند  هایی 

 .شدندباور بودنشان »کافر« شمرده میکردند و به خاطر شمنشینی زندگی میها و به صورت چادرنماوراءالنهر، بلکه در دشت

ذکر می که  دومی  دولت ساسانیان  شوند، ترکگروه  فروپاشی  از  که پس  بودند  فزاینده  م  650در سال    هایی  با    به طور  و 

و اعراب مسلمان )اغلب به سود ایرانیان   های گوناگونی وارد ماوراءالنهر و خراسان شده، یا در نزاع میان ایرانیان بومیانگیزه

های مزدور و کردند و یا )بخصوص پس از فروپاشی دولت ترک( به صورت دستهبومی و احتماال در مقابل مزد( شرکت می

نمودند. گروه دیگری هم در نتیجه تجارت، وصلت و دیگر روابط همسایگی، بومی ماوراءالنهر شده بودند. در راهزن عمل می

شود. اما استنتاج کلی از شرح حوادث  های تاریخی گفته نمیها« چیز دقیقی در این کتابباورهای دینی این دسته از »ترکباره  

 .ها به هر حال در آن مرحله هنوز مسلمان نشده بودندآن است که این ترک

عد الزم داشتند تا به اندازه قابل و اما آن دسته بزرگ ترک های دشت های آسیای میانه از آن تاریخ تا حدودا دویست سال ب

توجهی مسلمان شوند. مسلمان شدن آنان اغلب همراه و همزمان با یکجانشین شدن، شهری شدن، کوچ به دنیای اسالم و حتی  

زبان حاکمیت در آن بود. از سوی دیگر مسلمان شدن ترک های دشت نشین ویژگی های خود را داشت که با شرایط اقلیت ترک

 .کردوراءالنهر فرق میو بومی ما

های سیاسی« شرح دادیم. به روایت طبری، مثال ماجرای ناحیه »کمرجه« در سغد را بیاد آوریم که در فصل »نخستین کوشش

از ترک  36-735در سال   اعراب در کمرجه در محاصره گروهی  دولت »تورگش« تحت  هنگامیکه  به  وابسته  های مسلح 

سرو پسر یزدگرد پادشاه مقتول ساسانی همراه با سی نفر یرای مذاکره با آن گروه اعراب  رهبری خاقانشان »سولو« بودند، خ

گوید: »ای گروه عربان، چرا خودتان را به  ها تشویق کند و میآمده، کوشش می کند آنها را به همکاری با ایرانیان و ترک

گیرم« اما عربان بدو باز دهد و برای شما امان میدهید؟ من بودم که خاقان )ترک( را آوردم که مملکتم را به من  کشتن می
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رسد که سولو و یا گروه ترکان مسلح او که با ایرانیان و برضد اعراب  . در این نمونه بعید به نظر می76ناسزا گفتند و او برفت« 

 .ری کندکرد، به اسالم گرویده باشد و بخواهد با یزدگرد سوم زرتشتی و بر ضد اعراب مسلمان همکاهمکاری می

شود که سغدیان از محاصره سمرقند از طرف قتیبه به ستوه آمده پادشاه چاچ، اخشید  های طبری و ابن اثیر معلوم میاز نوشته

اند که »اگر عربان بر ما ظفر یابند، م( را دعوت به کمک کرده، به آنها هشدار داده -اثیر: چین،  فرغانه و خاقان ترک )در ابن 

 77زادگان و اسواران و پهلوانان« ند که به ما کنند« و آنها نیز سپاهی از »شاهزادگان و زورمندان و مرزبان با شما نیز چنان کن

اند. طوری ها به سغد آمدهها به دعوت پادشاه سمرقند از دشتدهد که ترکاند. این نمونه هم نشان میرا به کمک سغدیان فرستاده

توان مثال استنتاج نمود  است. اما از سوی دیگر میداشته و قتیبه همه آنها را پس راندهدانیم، این یاری همسایگان اثری نکه می

یا دیگر حاکمان عرب )و سپس ایرانیان نومسلمان( تسلیم     که اگر در میان مردمی که در بخارا، خوارزم و یا سمرقند به قتیبه

 .انداال آنها هم همراه با تسلیم به مسلمانان، خود نیز اسالم را پذیرفتهاحتم   اند،این والیات هم بوده  ای از ترکان بومیاند، عدهشده

های جنگ مسلمانان علیه »کفار« )چه زرتشتی و بودایی و چه »اهل ذمه« یعنی مسیحی و یهودی که در  اصوال در اکثر نمونه

پادشاه یک والیت و یا ایالت به لشکر اسالم    ماوراءالنهر تعدادشان به مراتب کمتر از مثال عراق بود(، وقتی حاکم، فرمانده و یا

شدند. پرداخت خراج و باج و مالیات را می پذیرفت، همه مردم آن والیت و ایالت »مسلمان شده« شمرده می    شد وتسلیم می

شرعی گشتند، غیر مسلمین طبق قوانین  کردند و مسلمانان پیروز میبرعکس اگر غیر مسلمین در مقابل مسلمانان مقاومت می

شدند که اندازه اش بسته به تصمیم حاکم و فرمانده مسلمان بود. کل این  اسالم ناچار به پرداخت خراج، باج و »جزیه«ای می

گشت.  مخارج اغلب برای حکومت آن محل و تک تک مردم طاقت فرسا بود و این وضع در اکثر موارد انگیزه قبول اسالم می

قند دیدیم، تاخیر طوالنی و یا رد پرداخت »جزیه« دلیل اعالن جنگ از سوی مسلمانان از سوی دیگر، طوری که در نمونه سمر

شد، آنچه که در نمونه کشتار، تخریب و غارت شهر پیکند  شد که در آن جان و مال غیر مسلمین »مباح« میبر ضد مسلمین می

 .در نزدیکی بخارا دیدیم

ق و خزر در دشت های اوراسیا منبع مهمی برای اسیر گرفتن و فروش  همچنین دیدیم که طایفه های دشت نشین اغوز، قارلو

آنها به عنوان برده )»غالم« و یا »مملوک« جهت استفاده همچون نیروی جنگنده، سرباز و خدمتکار و یا »کنیز« برای خدمات 

 .خانگی( بودند

پرفایده بود. ممکن بود، چرا که بخصوص پس  اسیر گرفتن کوچ نشینان »کافر« با بهانه »جهاد«، هم ممکن و حتی مقبول و هم  

شد. مقبول  های آنسوی دولت اسالمی خالفت نمیها کسی به طور جدی مانع حمله و لشکر کشی به دشتاز فروپاشی دولت ترک 

ار  ها »جهاد« برای گسترش اسالم و نشانه جانفشانی در راه دین به شمکشی به دشتبود، چونکه از نگاه دستگاه اسالمی لشکر

 .می رفت. این کار در عین حال بخاطر غارت و غنیمت و خراج تجارت خوبی هم بود

در ابتدا یعنی تا زمانیکه ماوراءالنهر هنوز کامال مسلمان نشده بود، خود اعراب اکثرا به صورت گروهی و طایفه ای از عراق 

نمودند. شهرهایی مانند سمرقند و بخارا شرکت می  های دیگر مسلمانان بهرفتند و در حمله عرب به »غزا« در ماوراءالنهر می

اند مقصد اصلی اعراب نه گسترش اسالم، بلکه اساسا غارت و به  و یا صد سالی است که مورخین نوشته  70-60این همان  

تکمیل نسبی    است. اما بعد ازادامه یافته   م  750خراج بستن مردم این سرزمین بود. این دوره تقریبا تا اواخر امویان یعنی سال  

های چادر نشین را پذیرش اسالم در ماوراءالنهر که دیگر اساسا می بایستی برای »غزا« های جهادی به دشت ها رفت و ترک

های اساسا ایرانیان و حتی ترک   کردند. این کار رامورد حمله قرار داد، خود اعراب دیگر چندان در این »غزا« ها شرکت نمی

رفت، اما به اندازه شرعی »جهاد« به شمار می   ها اگرچه همچنان انجام وظیفهند. البته حمله به دشتدادنومسلمان انجام می

جنگ با مردم شهرهای ماوراءالنهر پردرآمد و به نسبت آسان نبود. اما این کار چیزی هم نبود که از آن چشم پوشی شود.  

ها هم مایه اعتبار و افتخار امیران و فرماندهان سامانی  به دشتهای منظم  ترهم گفتیم در دوره سامانیان حملههمچنانکه پیش

آنان بود. در همین مرحله است که به گفته گولدن »جهاد در آسیای مرکزی، آسیای جنوبی     شد و هم درآمد مهمی برای دولتمی

حل انجام می شد که مسلمان شده  م.( باشد، از سوی مردم بومی م-و آفریقا بیشتر از آنکه کار اجنبیان مسلمان )یعنی اعراب،  
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. استخری می نویسد ترک ها »از تبارهای گوناگونند. آنها علیه مسلمانان می جنگند. آن ترکان که اسالم آورده اند، با 78بودند« 

 .79م.( می جنگند و آنان را به اسارت می گیرند«-آنها )ترکان کافر، 

را در قرن دهم میالدی یعنی نیمه دوم دوره سامانیان نوشته است.  ( »مسالک و ممالک« خود  ق  346استخری )فوت به سال  

های »جهادی« »دهقانان ماوراءالنهر« و »سپهساالران و پادشاهان خراسان چون سامانیان کی او در این اثر از یکسو فعالیت

را ستوده و از سوی دیگر با همان لحن ستایش آمیز در باره جنگجویان ترک که دیگر    80م( از فرزندان بهرام چوبین اند«-)که،  

دادند، سخن یکجا نشین شده، بخش عمده سپاهیان سامانی و همچنین بخش قابل توجهی از لشکریان خلیفه عباسی را تشکیل می

استخری می نویسد: »به همه روزگار لشکر ترک شود.  گفته است. این لحن در آثار اکثر مورخین مسلمان این دوره نیز دیده می

م( در سرشت ایشان نهاده است از  -اند، سبب آن کی )که،  بر دیگر گروه مقدم بوده اند و خلفا همیشه لشکر ترک اختیار کرده

 .81نیک خدمتی و فرمانبرداری و مردانگی و وفاداری« 

شمن  ترکان  حال  عین  دشتدر  ایباور  مورخین  نگاه  از  هنوز  میها  شمرده  مسلمانان  اصلی  مشکل  دوره  استخری  ن  شدند. 

-نویسد: »از خوارزم تا ناحیت اسبیجاب تا سرحد فرغانه تا حدود ماوراءالنهر همه ترکستان است و خوارزم ثغر )مرز،  می

 .82اسالم است در پیش ترکستان. و همه ماوراءالنهر ثغر است«   م(

کند )ستکند، در سواحل رود سیحون(، چاچ )تاشکند(، فاراب )باراب، پاراب( و  با این ترتیب شهرهایی مانند اسبیجاب، سوت 

والیت خوارزم که در این »ثغر« یعنی در نزدیکی دشت های شمال قرار داشتند، از سویی به بازار بردگان ترک و از سوی 

گفته ابن حوقل سوتکند تبدیل به مرکز    به   دیگر به مراکز جذب و تجمع ترکانی تبدیل شدند که به هر دلیلی مسلمان شده بودند.

بودند شده  مسلمان  که  بود  گشته  هایی  قارلوق  و  همچنین عالوه می83اغوزها  او  کنونی،  .  )تاالس  که »طراز  محل  -کند  م( 

بازرگانی ترکان مسلمان است. آنان قلعه هایی دارند و هیچ کس از مسلمانان از آنجا نگذشته است« زیرا چون کسی از آنجا  

. به گفته ابن حوقل »میانه فاراب و کنجده و شاش )چاچ، تاشکند(  84ها درآید های قارلوق ها و خیمهرد، باید در سراپرده بگذ

م( زندگی  -ها،  ها )خیمههای فراخ است و هزار خانواده از ترکان مسلمان در آن سکونت دارند و در خرگاهسراسر چراگاه

 .85کنند و ساختمان ندارند« می

شود. بارتولد با صراحت تاکید  همچنین در این دوره است که برای نخستین بار لفظ »ترکمان« و »ترکمن« به کار برده می 

کند که نام »ترکمن« برای نخستین بار در سده دهم میالدی به کار برده شده و ریشه آن هنوز هم ناروشن است. به نظر  می

مانند« -رکمان« و تفسیر لغوی و فارسی آن مبنی بر اینکه شاید اصل این نام »ترکبارتولد »ریشه شناسی ایرانی لفظ »ترکمن/ت

ها ها از ظاهر معمولی ترکبوده که در دیوان لغات کاشغری هم آمده، طبیعتا قابل اعتماد نیست، اگر چه ظاهر معمولی ترکمن

زها تحت تاثیر عنصر ایرانی قرار داشتند و حتی  ها بیشتر از اغوکرد و به تیپ ایرانیان نزدیک تر بود. ولی قارلوقفرق می

 .86تر بودند« پیش از پذیرش اسالم نیز از دیگر اقوام ترک به فرهنگ اسالمی نزدیک

با اینهمه اغلب مورخین و دانشمندان به تفسیر لفظ »ترکمن« به معنی »ترکی که مسلمان شده« بیشتر باور دارند. به گفته مقدسی 

فرستاد. در اینجا روشن است که م( بود، به رسم عادت هدایایی به حاکم اسبیجاب می-ر شهر »اردو« )؟  »پادشاه ترکمان« که د

است که »اغوزها هر اغوزی را که اسالم آورد، ترکمن می های مسلمان است. بیرونی نیز نوشتهمنظور از »ترکمان« ترک

نامد و گاه در تعریف »ترکمان« گاه »قارلوق و نَه اغوز« می   نامند«. کاشغری در »دیوان لغات الترک« ترکمان )ترکمن( ها را

م( وارد تماس با -نویسد »آنها اغوز هستند«. طاهر مروزی نیز با اشاره به اغوزها می نویسد »هنگامیکه آنها )اغوزها،  می

این نگاه لفظ ترکمن و یا ترکمان  . شاید هم از  87ممالک اسالمی شدند، برخی از آنان اسالم را پذیرفتند و »ترکمان« نام گرفتند«
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شد. بعدها بود که به پذیرفت، ترکمان و یا ترکمن گفته میدر آغاز معنایی »»فنی« داشت، یعنی به هر ترکی که اسالم را می

 .88تدریج لفظ ترکمن و یا ترکمان تنها به ترک های اغوز تعلق گرفت

 
 همانجا  88
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 اسالم ایرانیان، اسالم ترکان

 

  1915 ناز کتاب پرسی سایکس: تاریخ ایران، لند ، والیات خالفت عباسینقشه 

 

 میالدی... 1000تا  800سال های 

د. برخالف  نکروش اسالم آوردن ترکان صحرانشین از آنچه که میان ایرانیان و ترکان یکجا نشین ماوراءالنهر دیدیم، فرق می

چادرنشین بیش از همه نه از راه حمله، غارت، مالیات و جزیه، بلکه به صورت  ماوراءالنهر، قبول اسالم از سوی ترکان  

گروهی و یا با تبلیغ و تشویق تاجران، صوفیان و دیگر مسلمانان )مخصوصا از ماوراءالنهر و ایران( بوده، اگر چه شمشیر  

و حقوق برابر برای همه مسلمانان و     نیز به این روند کمک کمی نکرده است. در این رهگذر، انگیزه تجارت، تامین شرایط

باور دشت ها مانند یک جنگ اعراب  ها و لشکرکشی ها به ترکان شمنهای دینی نقش مهمی داشتند. بیشک جنگفعالیت مدرسه

نده  های وسیع با جمعیتی پراکدر اواخر امویان و دو جنگ ایرانیان سامانی در قرن نُهم میالدی نیز بی تاثیر نبودند. اما هم دشت

های خونین و مسلحانه در مقایسه با  ها را محدود کرده و هم تعداد و شدت اینگونه رویاروییو چادرنشین کامیابی اینگونه حمله 

 .ماوراءالنهر به مراتب کمتر بوده است

ی گوناگون نشین ترک را جلب نمود و از راه ها های آسیا قبایل کوچاسالمی که در ابتدا چه در ماوراءالنهر و چه در دشت

مورد قبول آنان قرار گرفت، به اصطالح »اسالمی ایرانی« و به ویژه اسالم ایرانی ماوراءالنهر بود که خود را با شرایط  

مخصوص ترک ها همخوان کرده بود. اگر به طور شرطی طبقه بندی این »اسالم ایرانی« به دو شاخه »رسمی« )کتابی، 

توان گفت که اسالم ی، آمیخته با باورهای پیشا اسالمی( بجا باشد، به راحتی میفقهی، شریعتی( و اسالم »مردمی« )تصوف

رسمی ایرانی ماوراءالنهر که تبدیل به اسالم رسمی ترکان نیز شد، اسالم سنی پیرو مکتب حنفی بود که در ابتدا گروهی از  

پیروان ح تاثیر  تا که دیرتر آن ها هم تحت  داشتند  »اسالم     نفیه قرار گرفتند. از سوی دیگرمکتب شافعی هم در آن وجود 
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های طبیعی و شمنی  های شمال، اسالمی تصوفی و متاثر از عادات و آیین   مردمی« ماوراءالنهرو ترکان این دیار و دشت

 .ترکان و حتی دیگر آیین های رایج میان مردم عادی این سرزمین )و نه فقیهان و علما( بود

که ترک ها که از آن دوره )یعنی حدودا قرن دهم( تادستکم پانصد و یا ششصد سال بعد مرتبا  در همین جا بد نیست ذکر کنیم  

در حال کوچ و حکمرانی بر مردم ایران و خاورمیانه و دیرتر ترکیه کنونی بودند، اساسا هم »اسالم رسمی« و هم »اسالم  

اند، تا جایی که امروز هم می  زمین ها منتقل نموده  مردمی« خود را که در آسیای میانه قبول کرده بودند، با خود به این سر

بینیم که یکم: مذهب غالب رسمی در ترکیه کنونی مکتب حنفی است و دوم: در زمینه »اسالم مردمی« با وجود گذشت تقریبا  

« مذهبی  هزار سال از کوچ های ترک ها به آناتولی، هنوز هم شاهد رگه های شمن باوری، تصوف، »غالت«، و »دیگراندیشی

 .)در تفاوت با مذهب رسمی سنی حنفی( از جمله به صورت نوع خاصی از »طریقت علوی« در ترکیه کنونی هستیم

دیگر مسلمان شده بودند. حتی م    750ایرانیان ماوراءالنهر و خراسان تا دوره زوال امویان و برآمدن عباسیان، یعنی تا سال  

که از سوی اهل تسنن مورد قبول هستند، ایرانی بودند: محمد بن اسماعیل بخارى،    بیشتر: نویسنده هر شش کتاب احادیث پیامبر

مسلم بن حجاج قَُشیرى نیشابورى، محمد بن یزید بن ماجه قزوینى، ابوداوود سجستانى، محمد بن عیسى ترمذى و احمد بن  

د ابوحنیفه، امام بخاری، ماتریدی سمرقندی ای ماننشعیب نسائى. ایرانیان خراسان و ماوراءالنهر با فقیهان و محدثان برجسته

و امام غزالی و همچنین علمای دیگر و مدارس متعدد اسالمی خود که نفوذ بزرگ و سرتاسری در جهان اسالم یافته بودند، 

خود را از لحاظ دینی هیچ هم از اعراب کمتر و عقب تر نمی شمردند. همچنین، کسانی که یکی دو قرن پس از اسالم آوردن  

جنگیدند، تجارت و یا همسایگی  ایرانیان خراسان و ماوراءالنهر با اکثریت بزرگ ترک ها در تماس مستقیم بودند، با آنها می

 .نمودند، نه عرب ها بلکه ایرانیان بودند کردند و یا آنها را به اسالم جلب می و خویشاوندی می

 .طول کشیده است 1000 تا دستکم سال 800سال یعنی از سال  200این روند حدودا 

ها، چه یکجا نشین شدگان ماوراءالنهر و چه چادرنشینان دشت های اوراسیا بیشتر از اعراب، تحت تاثیر  در این دوره ترک

اند. یکی از نشانه های روشن این تاثیر، واژگان تجار و صوفیان نو مسلمان ایرانی قرار گرفته، از آن طریق اسالم را آموخته  

ی است که ترک ها از فارسی و نه عربی گرفته و هنوز هم در گونه های مختلف ترکی مانند ازبکی، قرقیزی،  دینی اسالم

برند. از آن جمله اند لغاتی مانند »پیغمبر« )بجای »الرسول« و یا »النبی« عربی(، »نماز«  ترکی آذری و ترکیه بکار می

»الوضو« ی عربی )بجای   بجای  »آبدست«  عربی(،  »الصوم«  »الصلوه«  بجای  »روزه«  یافته  تغییر  )شکل  »اوروج«   ،)

دهد ترکان اسالم را از طریق ایرانیان قبول عربی(، »فرشته« )بجای »الملک« عربی( و غیره. یک سند تاریخی که نشان می

ی مرکزی است ( در آسیام  1040-994کرده اند، اثر نیمه افسانه ای بنام »تذکره ساتوق بغرا خان« حکمران دولت قراخانیان )

شود. این اثر که احتماال در قرن یازدهم نوشته شده، شرحی است بر اینکه ساتوق   که نخستین دولت ترک مسلمان شمرده می 

 .89بغرا خان چگونه با تعلیمات سلسله ایرانی سامانیان اسالم را پذیرفته است

ها( و از سوی دیگر شکل گیری و گسترش  ن سده موضوع مذهب )در درجه اول تسنن حاکم و تشیع پنهان و آشکار در نخستی

.  کرده ایمبه صورت کمی مفصل تر بحث  »ریگ آمو«جداگانه  نوشتهزبان و ادبیات معاصر فارسی در دوره سامانیان را در 

صورت چیزی  در اینجا بطور خالصه اشاره کنیم که منظور از »اسالم ایرانی« و یا ترکی که در باال به آن اشاره شد، به هیچ  

بینیم، نبود و نیست. کاربرد تعابیردینی فارسی مانند »نماز« و »روزه« به جای  جدا و متمایز از اسالم سنتی که امروز می

حتی بسیاری موارد فروع دین    وتوحید و نبوت    ددین ماننعربی که به آن اشاره کردیم، ظاهر قضیه است و گرنه در اصول  

روزه و یا اعتقادات و قواعد اصولی، فرقی میان آن »اسالم ایرانی« ماوراءالنهر و خراسان و یا  و سنت از جمله خود نماز و  

شود و به اصطالح »اسالم اعراب« نبود و نیست. این مدعا البته اساسا در مورد اسالم آنچه که »اسالم ترکی« خوانده می  

اسالم چادر   و یا  وگرنه »اسالم مردمی« و روستاییتدوین شده، کتابی، فقهی و باصطالح شهری و یا رسمی صحت دارد،  

رنگ ، وابسته به هرقوم و سرزمین و در هر دوره و تاریخ  نبودنشینان که بر مدرسه و کتاب و علوم و مستندات دینی متکی  

 متمایزی پیمود. و مسیرهای  دیگری به خود گرفت های

ها برگردیم. بدون شک تَرک زندگی پراکنده چادرنشینی و کوچ مدام و روی آوردن به  اسالم آوردن ترک  موضوع  و اما به  

تجارت، کشاورزی و شاید هم مهم تر از همه جنگاوری و جلب هم تباران هنوز »کافر« و مشرک خود به اسالم، انگیزه مهمی  

و هم بخاطر قبول، احترام و مقامی که با  برای اسالم آوردن ترک ها بوده است. این کار، هم از نگاه افزودن قدرت و ثروت  
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آوردند، هم پرفایده و هم مقبول بود. در بحث گذشته دیدیم که چگونه  های »جهادی« میان مسلمانان بدست می این نوع فعالیت

ان  خوارزم و آنسوی رود سیحون تبدیل به بازارهای بردگان و مراکز تعلیم و تربیت ترک-شهرهای مرزی میان ماوراءالنهر

های  به دشت  م    893و    840های سامانیان در سال های   نومسلمان برای »سفرهای جهادی« به دشت ها شده بود. لشکرکشی

راکنده شده  م پ  741آسیای مرکزی اساسا برعلیه همین قبیله های ترک بود که پس از فروپاشی دولت ترک آسیای میانه در سال  

ها همچون فتوحات بزرگ برای گسترش اسالم قید ها که در تاریخ   که در این جنگ  بودند. نکته جالب توجه دیگر هم این است

از  اکثر لشکریان و فرماندهان سامانیان، خود عبارت  اند،  ترکان نو مسلمانی بودند که در خدمت لشکر سامانیان می    شده 

 .گرفتندجنگیدند و ترکان »مشرک« را اسیر می

یا سپهساالر ترک سامانیان در خراسان بسیار جالب است. آلپ تکین ابتدا فردی عادی از    نمونه آلپ تکین، »حاجب ساالر« و

اهالی کوچ نشین دشت ها بود که به اسارت در آمده، در بازار بردگان بخارا به سامانیان فروخته شد و بخاطر مهارت و بی  

این دودمان گردید. مدتی بعد عمال سامانیان در   باکی در جنگ بزودی فرمانده نگهبانان دربار سامانی و سپهساالر خراسان

بازار بردگان چاچ )تاشکند( غالم دیگری بنام سبک تکین را که اصلش ظاهرا ترک قارلوق از تاالس قرقیزستان بود، خریداری  

زوال    کردند که دیرتر او نیز بخاطر مهارت جنگی به مقام فرماندهی رسید و دختر آلپ تکین را به زنی گرفت. در دوره

سامانیان ابتدا آلپ تکین و سپس دامادش سبکتکین قدرت دولتی را در شهر غزنه )افغانستان( بدست خود گرفته، دولت غزنویان 

را بنا نهادند. سلطان محمود غزنوی که خراسان و بخش های بزرگی از شرق و مرکز ایران را ازحاکمیت سامانیان و آل بویه 

 .90ه آلپ تکین بوددر آورد، فرزند سبک تکین و نو

 .این حوادث نیز در سده های نهم و دهم اتفاق افتاد

یعنی در اوج دولت سامانیان انبوه بزرگی از ترکان از طریق ماوراءالنهر وارد دنیای اسالم شده به خدمت  میالدی  در قرن نهم  

ند. این باعث تحول بزرگی در دربار عباسی  دربار خلفای عباسی و یا امیران ایرانی آنان و از جمله طاهریان و سامانیان درآمد

های   های عباسی از اتکاء به نگهبانان خراسانی و یا باقیمانده جنگاوران عرب دست کشیده، اساسا متکی به دستهگردید. خلیفه  

 .91غالمان نظامی شدند که )…( اکثریت بزرگشان ترکان آسیای مرکزی بودند« 

اسارت نیافتاده و یا تنها در نتیجه غالمی، اسالم نیاورده بودند. می دانیم که سلجوقیان   اما بیشک همه ترکان آسیای مرکزی به

قبیله اغوز حتی قبل از آنکه حکومت دنیای اسالم را از غزنویان و قراخانیان بگیرند، خود ابتدا در آسیای میانه و سپس در  

به یک نیروی مهم نظامی تبدیل شده بودند. همچنین،   خراسان و بخصوص قفقاز و آناتولی تاخت و تاز کرده، از این طریق

قومیت حکمرانان ترک قراخانی که در آسیای میانه و دیر تر سمرقند و بخارا حکومت را بدست گرفتند، چندان روشن نیست،  

، خود داوطلبانه  ها بودند که در شرایط رواج اسالمها و اقشار باالی قبیله قارلوق  اما گمان قوی بر آن است که آنان از خان

های  . از سوی دیگر نمونه ترک های اویغور در کاشغر و والیات باالساغون و ُختن را داریم که در واحه  92مسلمان شدند

صحراهای آسیای میانه از تجارت راه ابریشم ثروت اندوختند، با سغدیان آمیختند و آنان را ترک زبان کردند. ابن فقیه همدانی،  

رهای معاصر  قرن دهم در »کتاب البلدان« خود »تُغز ُغزها« )تُغوز اُغوز، نُه اغوزها( را که به اویغو  سیاح ایرانی-مورخ

نسبت داده می شوند، بخاطر نقش رهبری کننده آنان در متحد کردن طایفه های ترک در شمال غرب چین و بخصوص نقش  

 .93«  آنان در فرهنگ دوستی، »اعراِب ترک ها« نامیده است

احتماال تاسیس و فعالیت مدارس اسالمی نیز که در جوامع آسیای میانه چیزی جدید بوده و به زندگی فرهنگی آنان تکانی جدی  

از نگاه بارتولد، برای   اما  با نمودارهای تمدن شهری، جاذبه اسالم در میان ترکان را تقویت کرده است.  داده است، همراه 

ادیان در میان اقوام متمدن ساکن این منطقه، هم فرهنگ معنوی و هم تمدن مادی را در  ترکان، »برتری اسالم نسبت به دیگر  

کوچ نشینان ترک  94بر می گرفت. چادر نشینان پیوسته نیازمند محصوالت کشور های متمدن و به ویژه پارچه و لباس بودند« 

 شدند، در موقعیت ضعیف تری قرار میو میهنگامیکه با تولیدات مسلمانان یکجا نشین و عموما با طرز زندگی آنان روبر
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شدند. اما »شامل شدن به فرهنگ   گرفتند، چرا که در آن صورت نه تنها با دین اسالم بلکه با فرهنگ اسالمی نیز آشنا می

 .95اسالمی برای چادرنشینان فقط به شرط مسلمان شدن آنان امکان پذیر بود«

 شریعت و تصوف 

گوئیم، طبیعتا منظورمان تشیع به عنوان مذهب اکثر مردم ایران کنونی  »اسالم ایرانی« بر ترکان سخن میهنگامیکه از تاثیر  

نیست. در آغاز گسترش اسالم، مذهب ها، طریقت ها و مکتب های ُخرد و کالن اسالمی بسیاری در خراسان، ماوراءالنهر و 

های ضاله« شمرده می شدند  رج« از سوی علمای معروف »فرقه  سرتاسر جهان اسالم موجود بود که برخی از آنها مانند »خوا

و برخی دیگر مانند اسماعیلیه و علویه اگرچه رسما منع نشده بودند، اما فعالیت پنهانی داشتند. با اینهمه اختالفات مذهبی مانند  

و طریقت های مختلف به تدریج آنچه که مدتی بعد میان شیعه و سنی شاهدش شدیم، هنوز به آن درجه حاد نشده بود و مذاهب  

سرکوب خوارج، مخالفت با جریان های معتزله    عباسی،-گرفتند. این اختالفات با رویارویی های اموی شکل کنونی خود را می

پس از خلیفه مامون و در خراسان و ماوراءالنهر با دست باال گرفتن فقهای سنتی بر درباریان سامانی که حامی دانشمندان 

شد. خود خلفای عباسی نیز که رسما »امیرالمومنین« شمرده   مچون ابن سینا و بیرونی بودند، رفته رفته شدید تر می خردگرا ه

شدند، با دوری تدریجی و روزافزون از جریان هایی مانند معتزله و شیعه، هرچه بیشتر با علمایی مانند ابوحنیفه و امام  می

 .»اهل سنت و جماعت« شهرت یافتند گشتند که دیرتر همچون بخاری هم آوا می

قدرت گیری آل بویه ایرانی و شیعه در والیات مرکزی و غربی ایران و عراق نیز که در ری، شیراز و بغداد حاکمیت را عمال 

بدست خود گرفته، حتی دستگاه خالفت عباسیان را به مقامی صوری تبدیل کرده بودند، باعث نارضایتی و مخالفت هم خلفای  

و هم سامانیان و فقیهان »اهل سنت« شده بود. به گفته فرای، در این دوره اکثر مردم مسلمان خراسان و ماوراءالنهر   عباسی

»اهل سنت« و بخصوص حنفی و برخی شافعی بودند، خود امیران سامانی حنفی بودند و بخارا )احتماال تحت تاثیر ابو حنیفه 

کاهن هم بر آن است که در این دوره به جز سواحل دریای   .96شمار می رفتو امام بخاری( یکی از مراکز مذهب تسنن به  

اکثر مردم سرزمین های ایرانی و عراق و حتی سرزمین های تحت حکومت دولت شیعی آل بویه نیز اهل    خزر و شهر قم،

  .97سنت بودند

سامانی و فرماندهان آنان کوس برابری می   فقیهان بخصوص در اواخر دولت سامانی آنقدر قدرت پیدا کرده بودند که با امیران

زدند. البته میان امیران و کارداران دولت و فقیهان نزدیکی و همکاری هم وجود داشت. اما امیران بدون رضایت فقیهان و 

واخر این  توانستند تصمیمی مهم و جدی بگیرند. فقیهان نیز تا اواخر سامانیان از آنها پشتیبانی کردند، اما در امتشرعین نمی

دودمان طرف دشمنان سامانیان را گرفتند. در عین حال قشری از مالیان و خطیبان روحانی نیز وجود داشت که حقوق بگیر  

دولت بودند. مردم به این خطیبان دولتی اعتماد نداشتند، بلکه پیرو فقیهان و متشرعین با نفوذ و مستقل بودند. بخصوص در 

ابت، هم بین خانواده سامانیان و هم میان فرماندهان آنان فزونی یافته بود، »مردم در مقابل ظلم اواخر سامانیان که حسادت و رق

 .98کردند«و جور حکومت، فقیهان را حامیان خود تصور می

قراخانیان ترک که از کاشغر و باالساغون در آسیای  م    999پایان حکومت سامانیان از این نگاه نیز آموزنده است. در سال  

ه آمده بودند، به بخارا، پایتخت دولت سامانیان حمله نمودند. حکومت سامانی به خطیبان و مالیان حقوق بگیر خود دستور  میان

داد تا مردم را به مبارزه برضد قراخانیان و دفاع از دولت سامانی دعوت کنند. اما مردم بخارا به این دعوت خطیبان حکومتی  

ولتی کسب تکلیف نمودند. »آنان نیز بدون توجه به خدمات دولت سامانی به اسالم و نمایندگان بی اعتنایی کرده، از فقیهان غیر د

و حکم دادند که »مسلمانان نباید خود را برای    آن، نه به نفع دودمان سامانیان، بلکه به سود دشمنان آن )…( عمل کردند«

ود که »قراخانیان هم درست مانند خود آنان مسلمانان خوبی  . مصلحت فقیهان به مردم این ب99نعمت های دنیوی به کشتن بدهند«

 .100هستند و دلیلی وجود ندارد که برای دفاع از سامانیان بی اعتبار، برعلیه قراخانیان برخاست
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اربابان سامانی  نقش فرماندهان ترک دربار سامانی در این بحبوحه هم جالب است. آنان نیز مانند مردم عادی ماوراءالنهر نه از  

خود که دیگر بازیچه دست خود آنها شده بودند، بلکه از فقیهان سنتی و سنی بخارا پشتیبانی نمودند که عمال سرنوشت سیاسی  

 .ماوراءالنهر را تعیین می کردند

اما هم مذهب خود    به این ترتیب مردم بخارا با تاثیر فقیهان خود دولت در حال زوال خود را در مقابل حمله قراخانیان همسایه

 .تنها گذاشتند و حکومت سامانیان به رغم برخی تالش های بی نتیجه دیگر بزودی متالشی شد

آلپ تکین، سپهساالر تُرک خراسان که پیش از فروپاشی کامل دولت سامانی به غزنه رفته بود، در آنجا امارت غزنویان را  

و لشکر سامانیان تسلیم قراخانیان شدند، به سرزمین های خود بازگشتند و  برپا کرد، فرماندهان اکثرا ترک و گاه ایرانی دربار

یا به دسته های نظامی همسایه مانند غزنویان و سلجوقیان پیوستند، در حالیکه قراخانیان برای مدت دیگری )تا برتری یافتن 

 .کامل سلجوقیان( به حکومت خود در آسیای میانه و ماوراءالنهر ادامه دادند

کردند و یا حامی و کارفرمای  سال، کسانی که ترک های دشت ها را به اسالم جلب می  200اه مذهبی، برای حدودا  از نگ 

ترکان یکجانشین ماوراءالنهر بودند، سامانیان و کال سغدیان و خراسانیان یعنی ایرانیان حنفی مذهب بودند و طبیعتا ترک ها 

 .دادندت و جماعت« را که از ایرانیان دیده بودند، ادامه می نیز پس از اسالم آوردن، همان طریقت »اهل سن

پذیرفتند، اطالعات دقیقی نیست. اما  در آثار دوره عباسیان در باره شکل قبول اسالم از سوی ترک ها و مذهبی که آنان می

از سوی دیگر جای شکی نیست    براحتی می توان قبول نمود که ورود ترکان به دنیای مسلمانان بدون قبول دین اسالم بعید بود.

که ترک ها نیز به صورتی طبیعی مذهب سنی سغدیان و خراسانیانی را که آنها را به عالم اسالم جلب می نمودند، قبول کرده  

و ادامه داده اند. اینکه این مذهب »اهل سنت« در عین حال مورد پشتیبانی خلفای بغداد هم بود، بیشک زندگی و کار ترک ها  

 .است ر ماوراءالنهر و خراسان و چه در بغداد راحت تر کرده را چه د

این مذهب که در نمونه فقیهان بخارا نیز دیدیم و به آموزش های »امام اعظم« ابو حنیفه و امام بخاری متکی است، محسنات  

. این، مذهب »رسمی« دیگری هم برای ترک های نومسلمان داشت. این، طریقتی پنهانی، ناراضی، منتقد و یا پیکار جو نبود

یعنی مورد قبول و حتی حمایت دولت )هم خالفت عباسی و هم سامانیان( بود. در عین حال قبول اسالم و شناخته شدن همچون  

گرفت.  مسلمان چیز پیچیده و سختی نبود و اکثرا با بیان »کلمه شهادت« و یا ادای نماز مورد قبول جماعت مسلمان قرار می

توانستند با ادامه سنت و مهارت جنگاوری خود، پس از پذیرش اسالم یا در خود دنیای اسالم این طریق می  همچنین، ترک ها از

های نو در  در نقش سرباز و فرمانده و یا همچون »غازیان جهاد« به دشت های شمال و شرق خود و یا، دیر تر، به سرزمین

قفقاز و روم شرقی )آناتولی( حمله ور شده، هم به د از قدرتی نویافته و نعمت های دنیوی آن  غرب،  ین خدمت کنند و هم 

 .برخوردار شوند

گسترش اسالم تنها به کمک شمشیر نبوده، بلکه بخصوص در دشت های آسیای میانه به کمک     اما، همچنانکه پیش تر هم گفتیم،

لب گفته می شود که چگونه آنان تجار و در درجه اول صوفیان مسلمان انجام گرفته است. در شرح حال صوفیان معروف اغ

»کفار« را به اسالم دعوت و جلب نموده اند. در آسیای میانه، صوفیان به دشت های قبایل چادرنشین ترک زبان رفته، آنها را 

به اسالم جلب نموده اند. این فعالیت ها صد ها سال طول کشیده و به نظر بارتولد در این زمینه، »صوفیان به مراتب کامیاب  

 .101ر از فقیهان و روحانیان مکتبی بوده اند«ت

این فعالیت ها   ایرانیان بودند. دیرتر صوفیان نومسلمان ترک نیز به  از  صوفیان مبلغ اسالم در آسیای میانه نخست عبارت 

یت  نویسد »متصوفین ترک که در حلقه های تصوف ایرانی ترباند. دین پژوه ترک ترکیه احمد یاشار اُجاق می  شروع کرده 

؟( که  م  1167یافته بودند نیز در این رهگذر تاثیر مهمی گذاشتند. صوفی معروف آسیای میانه احمد یََسوی )وفات در سال  

اوایل قرن بیستم به دنیای علم معرفی کرد، یکی از معروف   ترین چهره های این گروه از  دانشمند ترک فواد کوپرولو در 

ترکستان )نام سابقش: یسی( که در قزاقستان کنونی قرار دارد، به دنیا آمد و    . احمد یسوی در شهر102متصوفین ترک بود« 

( گرفت. همدانی که به میان ایالت کوچنده ترک در م  1140اولین دروس تصوف را از صوفی بزرگ، یوسف همدانی )وفات:  

عادات و سنن فرهنگی آنان و    رفت، تفسیر ایرانی مکتب تصوف اسالم را بدون ایجاد تناقضی بادشت های آسیای مرکزی می
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با استفاده از قالب های اساطیری که بر فرهنگ این ترکان حاکم بود، به آنان عرضه می نمود. یکی دیگر از مبلغینی که نامش  

در تاریخ ها ذکر شده، ابوالحسن کلماتی از نیشابور بود که در زمان امیر عبدالملک سامانی به دشت های آسیای میانه )احتماال  

در سرزمین قراخانیان( رفته، به تبلیغ اسالم پرداخته است. فرای می گوید »در جلب ترکان مشرک به اسالم، نقش درویشان و  

 .103مبلغین از لشکرکشی های سامانیان به دشت ها مهم تر بود« 

ی اکثریت ترک ها یعنی  های »مشرک« از آسیای میانه به ماوراءالنهر و خراسان تا قبول اسالم از سو دست اندازی های ترک

خواستند در در مقابل این دست اندازی ها »غازی« های زیادی که می .( ادامه داشتم  1000اواخر قرن دهم )حدودا سال  

مقابل ترکان »کافر« از اسالم و مسلمانان دفاع کنند، از چهار گوشه سرزمین های شرقی ایران به ماوراءالنهر و »ثغور اسالم«  

شدند. اما وقتی در اواخر دوره سامانیان اکثر ترکان دشت ها مانیان با دشت های شمال و شرق سرازیر می یعنی مرزهای سا

دیگر مسلمان شده بودند، به حضور این »غازیان« و جنگجویان در آسیای میانه نیازی نمانده بود. در این دوره بود که هدف  

شرق به غرب، به قفقاز و آسیای صغیر یعنی ترکیه کنونی متوجه »غازیان« برای »جهاد« و گسترش اسالم و مرزهای آن از  

م( تعدادی برابر با    964)  ق  353نویسد که در سال  شد که مردمانش تا آن زمان اساسا مسیحی مذهب بودند. ابن مسکویه می

یست هزار نفر از آنان پنج هزار جنگجو و غازی از خراسان به سرزمین آل بویه در مرکز و غرب ایران آمدند و دو سال بعد ب 

باز از خراسان آمده، اجازه خواستند که از سرزمین آل بویه گذشته، به سوی روم شرقی )آناتولی( بروند تا با رومیان بجنگند. 

اند که پیشگامان حرکت بزرگ ترک ها به سوی آناتولی در  »بیشک ترکان بسیاری در میان این جنگجویان یغماگر نیز بوده 

 .104بودند« سده های بعدی 

پس از آنکه در اوایل هزاره دوم میالدی دوران سامانیان در خراسان و ماوراءالنهر به سر رسید، معلوم شد که جانشینان ترک  

اند. این  تری در سرنوشت منطقه و جهان اسالم بودهآن ها یعنی غزنویان و قراخانیان اساسا زمینه ساز »میان پرده« بسیار مهم

بایست ترکان اغوز از قبیله سلجوق بازی کنند که چند صد سال میان جنوب و غرب کوه های آلتای و  میبار نقش اصلی را  

 .دریای خزر سرگردان و در حال کوچ بودند

سلجوقیان ابتدا نیشابور و مدت کوتاهی بعد ری، شیراز و بغداد را تصرف کردند. آنها دولت ایرانی و شیعه   م  1040در سال  

های ایران مرکزی و غربی و چه در ناف خالفت، یعنی بغداد کنار زدند و خلیفه را درست  چه در سرزمینمذهب آل بویه را  

مانند آل بویه تبدیل به بازیچه خود نمودند. در حوزه دین و مذهب، سلجوقیان به تبعیت از حامیان گذشته و سنی مذهب ایرانی، 

نفی را رواج دادند، بلکه سی سال پس از فتح خراسان، با اولین فتوحات خراسانی و ماوراءالنهری خود، نه تنها اسالم سنی و ح

 .خود در سرزمین های مسیحی وارد آناتولی یعنی ترکیه کنونی شدند

این نیز سرآغاز تبدیل امپراتوری مسیحی مذهب و یونانی زبان »روم شرقی« و یا »بیزانس« به دولت مسلمان، سنی مذهب و  

.سال دوام آورد و آخرین و بزرگ ترین امپراتوری اسالمی بود 600شد که حدودا  ترک زبان عثمانی
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1391تاریخ ایران در قرون نخستین اسالم، ج دوم، چاپ هشتم، تهران اشپولر، برتولد:   

النَرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر )سده ششم قمری(: تاریخ بخارا، ترجمه ابونصر احمدبن محمد نصر القباوی )همان قرن(،  

1362تهران   

در: تاریخ ایران )تاریخ کمبریج میالدی(،  1217-1000هجری/ 614-490باسورث، ک ا.: تاریخ سیاسی و دودمانی ایران )

دانشگاه کمبریج، ترجمه حسن انوشه، تهران  سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانیان، پژوهش   ایران(، جلد پنجم، از آمدن

1381 

1337بالذری، ابوالحسن احمد بن یحیی: فتوح البلدان )ووو(، ترجمه محمد توکل، تهران   

1386ثار الباقیه عن القرون الخالیه، ترجمه اکبر داناسرشت، تهران هجری(: آ  391-390بیرونی، ابوریحان )  

۱۳۲۴بیهقی، ابوالفضل: تاریخ بیهقی، چاپ فیاض و غنی، تهران   

سوم ق(: البیان و التبیین، به کوشش عبدالسالم محمد هارون، جزء سوم، چاپ -جاحظ، ابی عثمان عمربن بحر )قرن دوم

میالدی 1998هجری،  1418هفتم، قاهره   

1964جاحظ، مناقب الترک، در: »رسائل الجاحظ«، به کوشش عبدالسالم محمد هارون، قاهره   

2015جوادی، عباس: ایران و آذربایجان در بستر تاریخ و زبان، لندن   

1900ابن خلدون، مقدمه )اصل عربی(، چاپ سوم، بیروت   

1336دوم، تهران ابن خلدون: مقدمه، ترجمه فارسی از محمد پروین گنابادی، جلد   

 زرین کوب، عبدالحسین: دو قرن سکوت، چاپ اول، تهران

1380سپهری، فریدون: پژوهشی در باره امامان اهل سنت، تهران   

طبری، محمد بن جریر: تاریخ طبری )اصل عربی کتاب از اواخر سده سوم هجری،( ترجمه فارسی ابوالقاسم پاینده، جلد 

1383نهم، چاپ پنجم، تهران   

1363طبری، همان، جلد دهم، چاپ دوم، تهران   

1338غزالی، حامد بن محمد: اعترافات غزالی، ترجمه کتاب المنقذ من الضالل، ترجمه زین الدین کیایی نژاد، تهران   

ق(: ،  1333ق(، باز نشر استانبول )466کاشغری، محمود بن حسین بن الحسین بن محمد: کتاب دیوان لغات الترک )تالیف 

ول، ثانی، ثالثجد ا  (1333) 

1363گردیزی، عبدالحی: زین االخبار، تهران   

هجری 1348ابن ندیم: الفهرست، چاپ مصر، المطبعه الرحمانیه،   



 

39 
 

نرشخی، ابوبکر محمد: تاریخ بخارا، ترجمه احمد القباوی، تلخیص محمد بن ُزفر بن عمر، تصحیح مدرس رضوی، تهران 

1387 

1371حلی در شرق ایران، در: مجله نحقیقات تاریخی، سال اول، شماره سوم، تهران ورهرام، غالمرضا: جکومت های م  

1380هیئت، جواد: سیری در تاریخ زبان و لهجه های ترکی، چاپ سوم، تهران   

1342ابی یعقوب، احمد: تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران   

 :ریخ زیر به روز شده استدر تادر فرمت پی دی اف  کتابچهنسخه دیجیتالی این 

13.07.2020 

 

 


