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»اهل چين در صناعت ،يونانيان در حکمت و آداب ،آل ساسان در دولتداری و ترک ها در جنگ برتر از ديگرانند«.
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درآمد

سرزمين آلتای در تقاطع چين ،مغولستان ،روسيه و قزاقستان کنونی ،ويکی پديا

ترکها چگونه مسلمان شدند؟ اين پرسش که به ظاهر کوتاه و آسان می نمايد ،به پاسخ مفصل تری نياز دارد .در اين رهگذر
ﻻزم است اشاره ای به ابتدای پيدايش ترکها در تاريخ و تحوﻻت سياسی ،اجتماعی و فرهنگی آنان نمود ،مناسبات آنان را با
همسايگان خود به طور مختصر يادآوری کرد و باﻻخره به دوران ظهور اسﻼم در شبه جزيره عربستان و به گسترش تدريجی
اسﻼم و پذيرش آن از سوی ترکها پرداخت.
خاستگاه اصلی ترکها در آسيای ميانه ،احتماﻻ در منطقه گسترده ای ميان چين ،مغولستان ،روسيه ،قزاقستان و قرقيزستان
کنونی بوده که »آلتای« نام دارد.
در زمان تاسيس نخستين دولت ترکها در صحنه تاريخ در قرن ششم ميﻼدی ،اکثريت اجتماعات ترکها در دشت های ميان
دو امپراتوری چين و ايران و به صورت قبيله های کوچنشين میزيستند.
از ظهور اسﻼم در شبه جزيره عربستان تا اوايل دوره عباسيان ،اعراب ابتدا عربستان و سپس خاورميانه ،ايران و شمال
آفريقا و بخشی ازجنوب غربی اروپا را تسخير کرده و حکومت خود را در اين امپراتوری برقرار نمودند.
هنگام ظهور و آغاز گسترش اسﻼم در اوايل قرن هفتم ميﻼدی ،اکثريت ترکها هنوز باورهای شمنی داشته و در دشتهای
اوراسيا می زيستند .آنها با اعراب و اسﻼم دستکم پنج تا شش هزار کيلومتر فاصله مکانی داشتند .برخی از اقوام و قبايل نزديک
به ترکها مانند »اُغورها« و يا بلغارهای ولگا به سوی دشتهای اوراسيای غربی ،شمال دريای سياه و جانب بالکان کوچ
کردهبودند .برخی ديگر به صورت گروههای جداگانه به سرزمينهای هم مرز با ايران و بيزانس نفوذ کرده و حتی در اين
مناطق ساکن شده ،اما هنوز حضور قابل توجهی در اين سرزمينها نداشتند.
اين وضعيت ترک ها مقارن سال های  650م بود.
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در سال های بعد اعراب ديگر ايران را فتح کرده ،در خراسان تا مرزهای ماوراءالنهر يعنی آن سوی رود )آمو دريا( و به
عبارت ديگر ترکمنستان ،ازبکستان ،تاجيکستان و بخش هايی از قزاقستان و قرقيزستان کنونی رسيده بودند .هرچند فتح ايران
ساسانی بيش از ده سال به طول نيانجاميد ،اما تقريبا صد سال ﻻزم بود تا مسلمانان بر ماوراءالنهر چيره شوند.
و اين مقارن سال های  750م بود.
در اين يکصد سال بود که ترکهای ماوراءالنهر و دشتهای آسيای ميانه از طريق حملههای اعراب و ايرانيان نو مسلمان به
ماوراءالنهر و آن سوی رود سيحون و متقابﻼ دست اندازی های ترکان به سرزمينهای همسايه اسﻼمی و نيز آميزش ،تجارت
و همچنين تبليغات صوفيانه دراويش که در اين مناطق در سير و سفر بودند ،با دين اسﻼم آشنا شده و به تدريج طی دو سه قرن
بعد آن را قبول نمودند.
آغاز تماس و ارتباط ترکها با اعراب تقريبا در سال های  650م و همزمان با حمﻼت متقابل و گاه خصمانه و خونين ميان
ترکها و اعراب برای حاکميت بر ماوراءالنهر و حتی خراسان است .در اين مرحله ترکهای جنگجو با حمايت از مردم بومی
و ايرانی تبار ماوراءالنهر کوشش کردند تا اعراب را از ماوراءالنهر دفع نمايند .اين مرحله تقريبا صد سال طول کشيد و با
شکست دولت ترکهای غربی به دليل اختﻼفات قبيلهای داخلی و اسﻼم آوردن ايرانيان ماوراءالنهر به پايان رسيد.
روند اسﻼم آوردن ترکها بعد از اين تحوﻻت و تقريبا در سال  750م شروع شد .ايرانيان ماوراءالنهر و خراسان و بخصوص
دولت ايرانی سامانيان عامل اصلی در جلب ترکها به اسﻼم بودند .در پايان حکومت سامانيان ،يعنی در دوره قراخانيان در
ماوراءالنهرو غزنويان و سپس سلجوقيان در خراسان و مابقی ايران دورانی است که می توان ديگر اکثريت ترکها را »مسلمان
شده« به حساب آورد.
از نخستين حملههای اعراب به ماوراءالنهر تا مرحله اسﻼم آوردن اکثر ترکها تقريبا  400سال طول کشيده است.
در اين دوره چهارصد ساله رويدادهای مهمی به شرح زير اتفاق افتاده اند:
.1
.2
.3
.4
.5

حمﻼت اعراب به ماوراءالنهر و دشتهای شمال و شرق آنسوی رود سيحون )سيردريا(؛ فروپاشی دولت ترکان
غربی ،شکست چين در برابر اعراب؛ ناکامی ترکان و ايرانيان ماوراءالنهر در مقاومت بر ضد اعراب؛ اسﻼم آوردن
مردم بومی )ايرانی( ماوراءالنهر؛
برسر کار آمدن خليفه های عباسی به جای امويان؛ حاکميت دولت محلی و عمﻼ مستقل سامانيان در ماوراءالنهر و
خراسان که عمﻼ از خلفا مستقل بودند؛
روانه شدن ترکان دشتها به دنيای اسﻼم در هيئت غﻼم و يا سرباز جنگی بدنبال حمﻼت طاهريان و سامانيان به
دشت های شمال ،دست اندازی و يا کوچ و استقرار ترکها در ماوراءالنهر ،خراسان و مابقی دنيای اسﻼم و بخصوص
در دستگاه خﻼفت در عراق؛
اقتدار نظاميان ترک در دربار و سپاه سامانی و عباسی؛ به زير کشيدن سامانيان و بعدها آل بويه و عمﻼ خلع قدرت
خلفای عباسی توسط دولتها ی نوخاسته ترک يعنی قراخانيان ،غزنويان ،خوارزمشاهيان ترک و سلجوقيان؛
پذيرش اسﻼم از سوی ترکان و با کمک ايرانيان در تمام اين دوره و بخصوص در روند ورود از زندگی چادرنشينی
دشتها به دنيای اساسا يکجانشينی مسلمانان؛ آموزش نحوه دولتداری ايرانی؛ آميزش با فرهنگ ،زبان و جامعه ايرانی
تحت تاثير آموزه های اسﻼمی.

در اين روند طوﻻنی و پيچيده است که قبايل و طايفههای ترک مسلمان شدهاند.
از چندين نظر ،اين دوره مجموعا چهارصد ساله ،نه تنها برای قبايل ترک آسيای ميانه ،بلکه برای همه کشورهای اسﻼمی از
آن جمله ايران ،ترکيه کنونی و نيزخاورميانه حائز اهميت فوقالعاده است .اگر اين تحوﻻت را ندانيم ،تاريخ ترکان ،تاريخ ايران
و خاورميانه و ترکيه کنونی را نيز نخواهيم دانست و به همين جهت به پرسش اصلی اين سلسله گفتار يعنی »ترکها چگونه
مسلمان شدند؟« نيز نخواهيم توانست جواب درست و روشنی بدهيم .در آن صورت مثل آن خواهد بود که شاخه و برگ درختی
را ديده باشيم ،اما جنگلی را که درخت مزبور در ان جا گرفته ،نديده باشيم.
در اين نوشته همه تاريخها ميﻼدی است ،مگر اينکه هجری و يا ميﻼدی بودن مشخصا تصريح شود .همچنين ،در اينجا برخﻼف
برخی منابع غربی ،فرقی ميان »آسيای ميانه«  Inner Asiaو »آسيای مرکزی«  Central Asiaگذاشته نشده و هر دو به
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يک معنی به کار رفته است .کاربرد اين دو تعبير در هر کشورفرق داشته و دچار تحول شده است .از نگاه تاريخی اين هر دو
تعبيربه سرزمينهای اقوام گوناگونی ميان تمدن های سنتی چين ،ايران و بيزانس )و بعدها روسيه( اطﻼق شده است .اما برخی
دانشمندان ميان بخش شرقی اين سرزمينها يعنی مناطق مرزی و فرامرزی چين و روسيه مانند کاشغر ،توﻻ ،مغولستان و تبت
از يک سو و بخش غربی آن يعنی قزاقستان ،قرقيزستان ،ازبکستان ،تاجيکستان و ترکمنستان کنونی فرق گذاشته ،بخش شرقی
را »آسيای داخلی« و يا ميانه و بخش غربی را »آسيای مرکزی« ناميدهاند .مدتی است که برخی دانشمندان برجسته اين حوزه
مانند دنيس ساينور 1تعبير عمومی تر و از نگاه آنان درست تر »اوراسيای مرکزی« را پيشنهاد کردهاند .در تاريخ ايران و
عموما دنيای اسﻼم چنين تفکيکی نبوده و همه را معموﻻ »آسيای مرکزی« )عربی :آسيا الوسطی ،ترکی :اورتا آسيا( ناميدهاند،
اگرچه در برخی نوشته های فارسی ،عربی و ترکی نيز ،برای تاسی از تفکيک مزبور ،تعبير های آسيای ميانه» ،آسيا
الداخليه« و »ايچ آسيا« صرفا برای بخش های شرقی اين سرزمينها به کار می رود ،در حاليکه »آسيای مرکزی« تنها پنج
کشورسابقا شوروی قزاقستان ،قرقيزستان ،ازبکستان ،ترکمنستان و تاجيکستان را دربر میگيرد.
نگارنده ،کتابی را که به طور خاص در باره پذيرش اسﻼم از سوی ترک ها بحث نمايد ،مشاهده نکرده است .برخی از مورخين
و پژوهشگران اين حوزه در ﻻبﻼی آثار خود مشخصا به اين موضوع پرداختهاند .بی شک در درجه اول مراجعه به آثار
مورخين و جغرافی دانان مسلمان چند قرن نخست هجری )مانند طبری ،مقدسی ،ابن اثير ،جاحظ و ابن حوقل( اهميتی اساسی
در درک موضوع دارد که هنگام نقل قول از اين آثار به نام مولف و صفحه مربوطه اشاره خواهد شد و اگر چند منبع از يک
مولف مورد استناد قرار گرفته باشد ،نام آن مولف و يک نام از عنوان اثر مزبور و صفحه مربوطه ذکر خواهد شد .خوانندگان
برای مراجعه به نام کامل اين اثر بايستی به پيوست »منابع« در پايان اين نوشته مراجعه کنند.
همچنين آثار پژوهشگران غربی از جهت بررسی همه آثار معتبر ،مقايسه آنها و سپس جمع بندی و تحليل موضوع از زاويه
علمی و دوره معاصر کنونی نقشی اساسی در درک درست و دقيق آن دارد .جای شگفتی نيست که در اين زمينه باز بيشترين
و دقيقترين اطﻼعات را بارتولد درهر دو اثر معروف خود »ترکستان تا دوره مغول« 2و »دوازده درس در باره ترکهای
آسيای ميانه« 3داده است .اثر نخست بارتولد به فارسی نيز ترجمه شده است .کتاب معروف و جديدتر گولدن »مقدمهای بر تاريخ
مردمان ترک« 4نيز در چند جا چکيدهای از گسترش اسﻼم ميان ترکان را شرح میدهد .ترجمه ترکی کتاب »تاريخ
ترکان« 5نوشته ژان پل رو نيز جزو آثاری است که چند صفحه آن به موضوع قبول اسﻼم از سوی ترکها اختصاص داده
شده ،اگرچه منابع بسياری از اطﻼعات مهم داده نمیشود.
نگارنده از همه آثاری که در دسترس او قرار داشته و در اينجا ذکر شدهاند ،استفاده کرده ،اما در عين حال در طرح موضوعات
آنقدر به شرح جزئياتی نپرداخته که خواننده غير دانشگاهی را خسته کند .نگارنده همچنين آگاه است که در ترکيه )احتماﻻ
بخاطر جذابيت موضوع( يکی از کتابهای کلود کاهن با عنوان »ترکها چگونه مسلمان شدند؟« 6به چاپ رسيده است ،در
حاليکه اين کتاب اصوﻻ در باره تاريخ اسﻼم از ظهور آن تا دوره عثمانیهاست ومشخصا با عنوانی که در ترکيه برای آن
انتخاب شده ،تناسب چندانی ندارد.
از نظر اختصار ها و نقطه گذاری ،قواعد رايج رعايت شدهاند .از جمله ن )نگاه کنيد به( ،ص )صفحه( ،ق )قمری( ،ه )هجری(،
م )بسته به مورد ميﻼدی ،مولف و يا مترجم( و همچنين ) (...به معنی کوتاه شده از سوی نگارنده است.
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زمينه بررسی
حدود  1500سال پيش ،مدتی مانده به پيدايش اسﻼم و سپس گسترش آن در خاورميانه ،اکثر مردمی که ميان آمودريا و سيردريا
سغدی ،خوارزمی باستان ،باختری )بلخی( ،پاميری و مانند آنها سخن
می زيستند به لهجه ای از زبان های ايرانی شرقی مانند ُ
می گفتند .زبان به اصطﻼح »رسمی« و يا دولتی ،يعنی زبان مکاتبات ميان دولت های مرکزی ،اياﻻت و وﻻيات ابتدا پارتی
و بعدها فارسی ميانه و در بلخ تا مدت ها يونانی بود ،چرا که برخی از نيروهای اسکندر پس از شکست هخامنشيان برای حفظ
مرزها از دست اندازی قبايل شمالی در اين منطقه مستقر شده بودند.
اکثر ترکها به صورت قبيله های کوچ نشين در آن سوی رود سيردريا ،در دشت های آسيای ميانه يعنی در ميان تقاطع آسيای
مرکزی ،روسيه ،چين و مغولستان زندگی می کردند .همسايه شمالی ترکان ،چين و همسايه جنوبی شان ايران بود .ترک ها
اکثرا پيرو انواع گوناگون شمن باوری )تِنگری/تانری باوری( بودند .برخی از آنان نيز که عمدتا در امتداد راه های تجاری به
چين و به صورت يکجا نشين زندگی می کردند ،پيرو باورهای ديگری مانند آيين بودا ،دين مانی و غيره شده
قرنها بود که در مناسبات اين قبايل چادرنشين با ايرانيان و چينیها رفت و آمد ،وصلت ،مبادﻻت فرهنگی و زبانی ،تجارت،
کوچ ،مهاجرت ،دست اندازی و تهاجمهای متقابل امری عادی بود.
ترکها تنها قبايل صحراگرد آسيای ميانه نبودند .پيش از آنها و همزمان با آنها نيز اقوام ديگری در اين دشت ها به سر می
بردند .آنها گله داری می کردند و به دنبال دامهای خود از مرتعی به مرتع ديگر کوچ مینمودند .گاه زير فشار حملههای قبايل
همسايه ناچار به ترک آخرين جايگاه خود شده و در جستجوی موطنی جديد رو به صحرا گذاشته و گاهی به اينجا و آنجا هجوم
میبردند .گاه ميان آنها و قبايل ديگر و يا دولتهای سرزمينهای همسايه زد و خورد هايی در می گرفت و گاهی کار به
کشتارهای خونين و تصرف سرزمين های وسيع و جديدی می کشيد.
هنوز از اعراب و اسﻼم خبری نبود و کوچ و سکونت اصلی قبايل ترک به ماوراءالنهر ،خراسان و مابقی ايران و آناتولی
شروع نشده بود.
آنچه که در اين نوشته درباره اقوام ترک و سرگذشت پذيرش و گسترش اسﻼم در ميان نخستين جوامع ترک گفته خواهد شد،
اساسا مربوط به پانصد سال نخست اسﻼم )يعنی حدودا  650تا  1150م( است .اما برای درک بهتر اوضاع و احوال در اين
دوره بايد کمی به عقب برگرديم و به تاريخ سياسی ،قومی و فرهنگی آنان نگاهی داشته باشيم .در اين چهارچوب است که
گذشته دين و آئين نخستين ترک ها را می توان صحيح تر و دقيق تر درک نمود.
سرچشمه پيدايش و نقطه آغاز پراکنده شدن ترکها و ريشه زبان ترکی در آسيای ميانه است ،در منطقه کوههای آلتای يعنی حد
فاصل بين شمال غرب چين ،مغولستان ،جنوب روسيه و گوشه های شرقی از قزاقستان کنونی .به همين جهت به زبانهای
ترکی )صحيح تر آن »ترکيک« است( ،مغولی و تونقوزی مجموعا »خانواده زبانهای آلتايی« میگويند ،چرا که منشاء همه
اين گروه زبان ها از همين منطقه است.
اگر اين منطقه را گسترده تر در نظر بگيريم و از بخش غربی کوههای آلتای تا شمال دريای خزر و حتی شمال دريای سياه و
شرق اروپا ادامه دهيم ،در مجموع سرزمين وسيعی خواهيم يافت که گهواره بسياری از اقوام ،زبانها و تمدنهای اوراسيايی
)اروپايی-آسيايی( يعنی )از شرق به غرب( مغولی ،ترکی ،هندی-ايرانی و اروپايی محسوب میشود .اين نوارپهن و طوﻻنی
جغرافيايی »استپها« و يا »دشتهای اوراسيا« ناميده می شود.
اين منطقه تا يکهزار سال پيش ،صحنه کوچهای بدون توقف و پر فراز و نشيب اقوام گوناگون از هند و اروپايی زبانان ،سکاها،
هونها ،ترکها و باﻻخره مغولها بوده است .اين اقوام کوچک و بزرگ با همه مشترکات و تفاوتهايی که داشته اند ،ضمن
کوچها و داد و ستدها ،گاهی با تهاجمهای متقابل همديگر را از بين بردهاند و گاهی با وصلت ها با يکديگر آميزش يافتهاند،
7

محل زندگی و کوچ و گاهی حتی نام خود را تغيير داده ،کوچکتر و يا بزرگتر شده و يا در اقوام و ملل ديگر مستحيل گشته و
يا برعکس ،نام و ُمهر هويت خود را بر قسمت اعظم محيط پيرامون خود نهاده اند.
بدون درک صحيحی از مسير حرکت و چرايی و چگونگی اين کوچ ها و دگرگونی و تحول دراز مدت اين اجتماعات ،درک
وضعيت کنونی سياسی ،قومی ،فرهنگی و زبانی سرتاسر اين منطقه ناقص و اشتباه آميز خواهد بود.
بديهی است که همه اين کوچها يکباره و همزمان انجام نگرفته اند.
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نخستين هند و ايرانيان ،نخستين آلتايی ها

دشت های اوراسيا ،ويکی پديا

نخستين موج کوچهای قومی حدودا  4000تا  4500سال پيش از همين استپها به سوی آناتولی )ترکيه کنونی( ،قفقاز و شمال
غربی ايران شروع شد .در جريان اين کوچها اقوام گوناگونی از قبيل هند واروپايی زبانان که شايد بتوان هيتيتها ،مانايیها و
اورارتويیها را جزو آنان دانست ،به آناتولی ،قفقاز و شمال غرب ايران کوچيده ،در اين مناطق ساکن شدند .موج دوم با کوچ
هندی تباران به قاره هند و ايرانی تباران مادی و پارسی به فﻼت ايران ادامه يافت.7
اما اين دو کوچ که در نهايت با استقرار و يکجا نشينشدن اقوام يادشده در هند ،ايران ،قفقاز و آناتولی پايان يافت ،تا حدی با
کوچهای ديگر فرق میکرد .درکوچهای بعدی که در اثر فشار دولتها و يا اقوام ديگر رخ میداد ،به نظر می رسد اقوام کوچ
کننده دقيقا نمیدانستند که کجا میخواهند و يا میتوانند بروند و ساکن شوند و يا کدام منطقه شرايط طبيعی و سياسی مناسبی
برای سکونت را دارد ،در کجا با کدام اقوام ديگر که پيش از آنها در آن سرزمين ساکن شده بودند ،روبرو خواهند گشت و
نتيجه اين رقابت و کشمکش احتمالی و يا قرابت و آميزش چگونه خواهد بود.
مقارن ميﻼد مسيح ،يعنی دو هزار سال پيش ،اتحاديه بزرگ و چند قومی هونها )به چينی »سيونگ-نو« و بعدها »خيون«ها(
که در شمال چين و جنوب روسيه کنونی میزيستند ،زير ضربات سخت چينیها متﻼشی شد .قبايل هون به سوی غرب ،روسيه
و اروپا روی آوردند .به نظر می رسد زير فشار کوچ هونها بود که اقوام احتماﻻ هند و ايرانی يوئه-چی ،سکاها )اسکيتها(
و تخارها که در همان منطقه میزيستند ،در دوره های متفاوت سرزمينهای خود را رها کرده و به سوی غرب ،اروپای شرقی
و بخشی نيز به آسيای مرکزی ،ماوراءالنهر ،خراسان و آسيای جنوبی )پاکستان و سيستان کنونی ايران( کوچ نمودند .هپتاليان
و بخشی از آﻻنها که شامل ايرانيان چادرنشين شرقی و احتماﻻ بخشی از سکاها بودند ،زير فشار هونها به آسيای مرکزی،

 7آنتونی  ،361-380ويندفور 5-9
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افغانستان و پاکستان کنونی کوچيدند .8خزرها نيز که در شمال دريای خزر ساکن شدند ،به گمان برخی از دانشمندان بخشی از
هونها بودند و شايد بخشی از اجداد ترکان و مغولهای کنونی را نيز بتوان در ميان هونها و خزرها جستجو کرد.9
در اينجا ناچار به يادآوری مطلبی هستيم که به روشن تر شدن تعابير به کار رفته کمک می نمايد .در گذشته های دور و در اين
مناطق بسياری از ملت ها و اقوام نام يک قوم در جوار و همسايگی دور و يا نزديک خود را به کل آن سرزمين و کشور تعميم
می دادند .مثﻼ يونانی ها و عموما غربی ها به همه ايرانيان اعم از مادی و پارسی و پارتی »ماد« و بعد ها »پرس« می گفتند،
ترک های آسيای ميانه به همه مسلمانان و بخصوص ايرانيان که با آنها روبرو می شدند» ،تازيک/تاجيک« و يا تات می گفتند
و يا ايرانيان که تا يکصد سال پيش همه غربی ها اعم از فرانسوی و انگليسی و اسپانيايی را »فرنگی« می ناميدند.
اعراب نيز در نخستين کتاب های خود اکثر ايرانيان کوچ نشين را »کُرد« و اکثر اقوام و قبايل کوچ نشين آسيای ميانه را
»ترک« می ناميدند .اسماعيل عثمان می نويسد برای نخستين مورخين عرب ،نام »ترک« هم معنا با قبايل کوچ نشين در استپ
های آسيای ميانه بود» .برای خود ترک ها نيز نام ترک نه معنای قومی ،بلکه معنای سياسی و زبانی داشت«.10
به هر حال اعم از درستی و يا نادرستی اين نام ها ،آنچه که از نظر تاريخی اهميت دارد زمان تحقق و قدمت اين نامگذاری
هاست ،به ويژه اگر هنوز هم صادق بوده و به طور واضح مبين نام قوم ،منطقه و يا زبان مورد نظر باشند.
برای استدﻻل باستانی بودن واژه »ترک« به عنوان نام يک قوم ،گمانه زنیهای چندی برپايه متون باستانی آشوری و چند متن
تاريخی يونانی به عمل آمده است ،اما باسورث و بسياری مورخين ديگربر آنند که هيچگونه دليلی برای اثبات اينگونه گمانه
زنیها وجود ندارد.11
حتی گمانه زنی های بعدی مانند برآمدن ترک ها از درون مجموعه گوناگون قبايل هون و يا خزر ،چيز چندان بيشتری جز
حدس و گمان نيست ،چرا که اوﻻ از اين »اتحاديه های قبيله ای« چندان اثری نمانده که امروزه بتوان به يقين اظهار نظری در
باره قوميت و زبان آنها نمود .ثانيا ،مورخين معاصر اغلب بر آنند که به ويژه در حوزه گسترده اوراسيا ،اين اتحاديه های
قبيلهای ترکيبی متغير از اقوام و زبان های گوناگون بوده اند که بخصوص بخاطر کوچ های بی توقف ،ترکيب قومی و زبانی،
باورها و عادات آنها پيوسته تغيير می يافته است.12
تا قرن ششم ميﻼدی همه منابع تاريخی در رابطه با قبيلههای صحراگرد دشتهای شمال عموما ازسکاها ،هپتاليان ،خزرها و
به طور کلی از هونها نام میبردند .در »يادگار زريران« نيز که در اصل يک اثر نيمه اساطيری به فارسی ميانه از دوره
ساسانيان بوده و مبتنی بر اساطير شفاهی دوره اشکانی است ،از »خيونها« يعنی احتماﻻ همان هونها در شمال شرق ايران
سخن میرود که با ايرانيان وارد جنگ شده اند.
تا قرن چهارم و پنجم ميﻼدی در منابع غربی که رومی و يونانی هستند و منابع شرقی که اساسا چينی است در ارتباط با منطقه
پهناور اوراسيا از قبايل گوناگونی مانند سکاها ،هون ها ،هپتاليان و خزر ها سخن به ميان آمده که پيوسته در حال حرکت،
رويارويی با قبايل سرزمين های ديگر ،آميزش ،دگرگونی قومی ،زبانی ،دينی ،جغرافيايی و اقتصادی بوده اند .اين در حالی
است که از قرن ششم به بعد يعنی حدودا 100تا  150سال مانده به ظهور اسﻼم ،از اکثر اين اقوام به ويژه از سکاها و هون ها
ديگر نامی برده نمی شود .در اين دوره اگرچه هنوز از حرکت هپتاليان در آسيای مرکزی و افغانستان کنونی و خزرها در
شمال خزرخبرهايی هست ،اما در اکثر اين گستره جغرافيايی ،به صورت فزاينده ای از اقوام و قبيله های جديدی با نام عمومی
و مشترک »ترک ها« ياد می شود.
اما نام »ترک« از چه زمان و در کدام منابع تاريخی برای نخستين بار به طور واضح و آشکار قيد گرديده و ثبت شده است؟

 8گيب 3
 9رو 82-50
 10عثمان 262
 11باسورث 14-13 ،2007
 12پريتساک 61
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نخستين منابعی که در آن خود ترک ها به طور آشکار از »ترکها« بحث کردهاند ،کتيبه های سنگی ارخون و ينی سئی
درمغولستان هستند .تاريخ اين سنگ نوشته ها مدتی پس از تاسيس اولين دولت ترک به نام »گوک تورک« به معنی ترک های
آسمانی و يا »کوک تورک« به معنی ترک های اصلی در سال  552ميﻼدی است.
و اما نخستين نمونه های ثبت شده نام ترک ها در منابع خارجی مربوط به سالنامههای دودمانهای چينی از قرن ششم ميﻼدی
میشود که از ترکهای شمال امپراتوری چين همچون »تو-چوه« نام بردهاند.13
گولدن می نويسد که بعضی منابع کوشش کرده اند نام هايی کم و بيش مشابه با نام »ترک« را که مربوط به دوره ای بسيار
قديمی تر از تاسيس نخستين دولت ترک در سال  552ميﻼدی يعنی تقريبا اواسط قرن ششم ميﻼدی هستند ،با نام »ترک« هم
معنا بشمارند و از جمله به خاطر همين شباهت های دور و نزديک که در برخی متون آشوری و حتی عهد عتيق و غيره ديده
می شود ،کاربرد واژه »ترک« را قديمی تر نشان دهند .به نظر گولدن ،اين گمانه زنی ها هر چند ممکن است ،اما احتمال
صحيح بودن آنها ضعيف است» .روشن ترين و ترديد ناپذيرترين شواهدی که ما )در مورد به کاربردن نام »ترک«- ،م( در
سغدی- ،م( مربوط به نيمه قرن ششم هستند« .14در اين منابع ترک ها با اين
دست داريم ،از منابع چينی و ديگر منابع )مثﻼ ُ
عناوين ناميده شده اند :تو-چوه/تو-کوه )چينی( ،ت-ورک )سغدی( ،تورک )فارسی ميانه( ،ترک )عربی( ،تورکايه )سريانی(،
تورکوت )يونانی( ،توروشکا )سانسکريت( ،دروق/دروقو )تبتی( و تتورکا/تتورکی )ايرانی ُختنی(.

 13باسورث ،همانجا
 14گولدن 116 ،1992
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باورهای پيشا اسﻼمی ترک ها

يک شمن در روسيه جنوبی ،سال های  ،1930ويکی پديا

درباره باورهای ماوراء طبيعی و دينی ترک ها پيش از اسﻼم به ناچار بايد به منابع خارجی رو آورد .از همين دوره گزارش
های جالب و مهمی به چينی ،يونانی شرقی )بيزانسی( ،سُغدی و تا حدی فارسی ميانه در باره ترک های آسيای ميانه و دشت
های اوراسيا موجود است که مخصوصا در  200سال گذشته از سوی دانشمندان حوزه های گوناگون تاريخ و زبانشناسی
بررسی شده اند .مورخين و سياحان اسﻼمی سه-چهار سده نخست اسﻼم نيز در باره باورهای ترک های چادرنشين دشت ها
گزارش های جالبی داده اند .ترک ها خود ظاهرا به دليل طرز زندگی غالب چادرنشينی ،تا مدت ها نوشته ای از خود به جا
نگذاشتند .اما از نخستين اثر نوشتاری ترک ها يعنی سنگ نوشتههای اُرخون )مغولستان کنونی( از قرن هشتم نيز برخی
اطﻼعات ارزشمند در اين زمينه به دست آمده است.
ش َمن باور )شمنيست
به نظر بارتولد شکی نيست که ترک های امپراتوری گوک تورک )که ريشه اصلی اغوزها از آنجاست( َ
و يا شامانيست( بودند .15گولدن می گويد همه ترک های شرقی مانند اويغور ها و نيز ترک های قارلوق ،قبچاق ،قومان در
غرب ،خزرها در شمال دريای خزر )به جز رهبران آنان که به يهوديت گرويده بودند( و يا بلغار های حوزه رودخانه ُولگا
آيين های گوناگون شمن باوری و تنگريسم )تنگری باوری ،ايمان به تنگری/تانری( داشتند.16
شمن باوری احتماﻻ از قديمی ترين آيين های طبيعی بوميان آسيا ،شمال اروپا ،آفريقا و آمريکاست .امروزه با وجود گسترش
همه جانبه اديان معاصرتر يهوديت ،مسيحيت و اسﻼم ،هنوز هم می توان در ميان مردم اين سرزمين ها آثار شمن باوری را
مشاهده نمود .پايه شمن باوری اعتقاد به ارواح و نقش انسان هايی به نام شمن و يا شامان )به ترکی باستان :قام( در برقرار
نمودن رابطه با ارواح و تاثير بر آنهاست» .شمن« در اصل نامی به زبان آلتايی تونقوزی در سيبری و مغولستان است که در
ميان بوميان هر منطقه نام های ديگری به معنی »ساحر« و »پزشک جادوگر« به خود گرفته است .شمن ،مرد و يا زنی با
دانش و قدرتی ماوراء طبيعی شمرده می شود که می تواند در حالت خلسه ضمن تماس با ارواح ،از آنها خواهش کند که باعث
باريدن باران شوند ،بيماران را معالجه کنند و آينده را پيش بينی نمايند .در جوامع شمن باور ،شمن ها واسطه و ميانجی بين
 15بارتولد 17-16 ،1935
 16گولدن ،1992 ،به طور پراکنده
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مردم و ارواح شمرده می شدند و به همين جهت نقش و مقام مهمی در جامعه داشتند .شمن باوری در هر منطقه و ميان هر قبيله
رنگ و هويت ديگری به خود گرفته بود .در بسياری از جوامع شمن باور اوراسيا ،باور های مردم با پرستش آسمان ،آب و
آفتاب و يا »روح باوری« )آنيميسم( بدين معنی که هر موجود زنده و گياهان ،اشيا و مکان های دنيا را صاحب روح مخصوص
خود می شمارد ،درآميخته بود.
دو دولت نخست ترک در قرن های ششم تا هشتم مناسبات پرفراز و نشيبی با سه امپراتوری همسايه خود يعنی چين ،ايران
ساسانی و بيزانس )روم شرقی( داشتند .از اين جهت در برخی آثار مورخين و نوشته های به جا مانده از فرستاده های اين
دولت ها و وقايع نگاری های دودمان های آنان می توان در باره ترک ها و دولت آنها که با فاصله ای چندساله تا قرن هشتم
يعنی حدودا صد سال پس از اسﻼم پابرجا بود ،اطﻼعات جالب توجهی يافت.
تئوفيﻼکتوس ،مورخ بيزانس در قرن هفتم ،می نويسد که ترک ها آتش ،هوا و آب را می پرستند» .آنها در پرستش زمين سرود
می خوانند ،سجده می کنند و تنها کسی را خداوند می شمارند که زمين و آسمان را آفريده است .ترک ها برای او اسب ،گاو و
گوسفند قربانی می کنند .آنها روحانيانی دارند که به باور آنان قادر به پيشگويی اتفاقات آينده در زندگی آنان هستند« .17به نظر
بارتولد و گولدن اين ها همه نشانه های آيين »تنگری« )تانری ،امروزه در ترکی ترکيه به معنی »خداوند«( است که آيين اصلی
ترک های آسيای ميانه بود و احتماﻻ بايد ريشه اش را در ميان اغلب اقوام آسيای ميانه از جمله هون ها که در قرون وسطی
در آسيای ميانه می زيستند ،جستجو نمود .18منابع ديگر همچنين از آيين »ير-سوب« )زمين و آب( در ميان ترکان خبر داده اند
که در مورد ديگر اقوام دشت های اوراسيا نيز گزارش شده است .برخی منابع در باره پرستش کوه های خاصی از سوی ترک
ها نيز نوشته اند .همچنين در سنگ نوشتههای ارخون به الهه ای به نام »اومای« به عنوان نماد باروری نيز اشاره شده است.
برخی عادات و رسوم رايج ميان قبايل ترک نشان دهنده روشن باورهای شمنی بودند .بارتولد مخصوصا به اين سنت ميان
حاکمان ترک اشاره می کند که هرگاه خانی در می گذشت ،جنگجويان طرف مقابل و دشمن او که از سوی آن خان به قتل
رسيده بودند ،در نزديکی آرامگاه خان دفن می شدند و حتی برای هرکدام از اين دشمنان مقتول يادواره ای سنگی با تصوير او
بر سر مزارش نهاده می شد .اين ياد واره های سنگی »بَلَ -بل« ناميده می شد که در اصل واژه ای چينی بود .اين موضوع در
سنگ نوشتههای ارخون نيز تاييد شده است .به گفته بارتولد منابع بيزانسی نيز نوشته اند که به دنبال مرگ يک خان ترک،
ترک ها دشمنانی را که از سوی آن خان اسير گرفته شده بودند بر سر مزار خان آورده و به قتل می رسانيدند .انگيزه اين نوع
قتل ها و گذاشتن يادواره برای دشمنان مقتول در نزديکی آرامگاه خان ،از اين تصور شمنيستی ريشه می گرفت که دشمنانی
که از سوی خان و يا جنگجويان او کشته شده اند ،پس از مرگ ،يعنی »در آسمان« خدمت گزار خان خواهند بود .به نظر
بارتولد اين باور که در ميان ديگر اقوام شمنيست نيز رايج بود ،جزو مهم ترين فرق ها ميان بی دينی و يا »بت پرستی« جوامع
ابتدايی و اديان معاصر است .در اديان معاصر باور به زندگی بعد از مرگ مبتنی بر مسئوليت انسان در مورد اعمالش در اين
دنيا و برقراری عدالت الهی در روز قيامت است ،در حاليکه فرد شمن باور »نه تنها از کيفر آخرت به خاطر کشتن انسان ها
در زمان حيات خود هراسی ندارد ،بلکه تصور می کند که او در اين دنيا هر قدر انسان های بيشتری کشته باشد ،در زندگی
پس از مرگ وضع بهتری خواهد داشت« .19حتی در قرن سيزدهم نيز که يک ميسيونر کاتوليک به نام »روبروکی« به روسيه
سفر کرده ،از ادامه سنت بر افراشتن »بل-بل« در ميان ترک های »قومان« در دشت های جنوب روسيه خبر داده است.20
منابع مختلف حکايت از آن دارند که اين قبيل عادات و رسوم در ميان بسياری اقوام بدوی ديگر نيز رايج بوده است.
اگر سنگ نوشتههای ارخون را معيار قرار دهيم ،ظاهرا تا قرن ششم و حتی هشتم ميﻼدی ،اديان معاصر چندان تاثير مهمی
بر ترک ها نگذاشته اند ،چرا که در اين نوشته ها مستقيما نامی از اين اديان برده نمی شود.
اما هرچه خاقانات ترک گسترش يافته و تماس آن با فرهنگ و اديان همسايه ها بيشتر شده و يا اين همسايگان را تابع خود نموده
و با آنها در آميخته ،تاثير دين ،آيين و عادات و رسوم آنان بر ترک ها نيز فزونی يافته است.
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در باره تاسيس اولين خاقانات ترک يعنی دولت »گوک تورک« در سال  552م و بعد ها تقسيم آن به دو دولت شرقی و غربی
ترک در فصل آينده صحبت خواهيمم نمود.
می دانيم که مردم بومی و ايرانی تبار ماوراءالنهر و خوارزم به خاطر مناسبات تجاری در امتداد راه ابريشم و يا مجاورت با
ترک های دشت های همسايه ،پيوسته با ترک ها در تماس بوده اند .به نظر بارتولد قبول و کاربرد الفبای ايرانی )پهلوی و
سغدی( از سوی ترک ها که اصل آن از خط آرامی گرفته شده بود و همچنين تاثير الفباهای آرامی ايرانی بر الفبای ترکی در
ُ
سنگ نوشتههای ارخون  ،نتيجه همين مناسبات تجاری بوده و ربطی به تبليغات مذهبی نداشته ،چرا که »آيين زرتشت به عنوان
دين ملی ايرانيان در تبليغات دينی ميان اقوام ديگر ذينفع نبوده است« .21با اينهمه ،در همان دوره نخستين دولت گوک تورک
شاهد نفوذ برخی باورهای ايرانی مانند آيين مانوی و از سوی ديگر آيين بودا در ميان ترک ها هستيم .چنانکه از واژه های
مذهبی سنگ نوشته »بوقوت« در مغولستان نيز می توان حدس زد ،سومين و چهارمين خاقان ترک ،موغان و تاسپار که در
سال های  570م و  580م حکمرانی کرده اند ،تحت تاثير آيين بودا قرار داشته اند و اينکه سنگ نوشته بوقوت به زبان ايرانی
سغدی و با الفبای سغدی نوشته شده است.22
ُ
اصوﻻ تجارسغدی در روابط اجتماعی ،فرهنگی و تجاری ترک های اين دوره با جوامع يکجانشين همسايه يعنی چينی ها و
ايرانيان پيوسته نقشی فعال داشته اند .وامواژه های سغدی که در حوزه دين وارد ترکی باستان شده ،يک نشانه اين تاثير است.23
آيين بودا نيز نه تنها در ميان ترکان شرقی ،بلکه حتی در دوره دولت ترک های غربی نيز بی تاثير نبوده است .برخی آثار
چينی نوشته اند که در دوره خاقانات ترکی » ،بيلگه خاقان« ،اظهار عﻼقه نموده که برای او يک معبد بودايی ساخته شود ،اما
»يابغو« يعنی وزير او »تونيو قوق« )قرن هفتم-هشتم( خاقان را از اين نقشه بر حذر داشته و گفته است که ممکن است آموزش
های بودا بر جنگاوری ترک ها تاثير منفی بگذارد .24
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نخستين دولتهای ترک

گستره دولت گوک تورک ،حدود سال  600م ،ويکی پديا

»تورک« در ابتدا نام قبيله ای بود که در ميان اتحاديه قبيله ای بزرگتری بنام »رو-ران« ها زندگی می کردند .بنظر می رسد
رو-ران ها قبيله ای بودند که سردستگی اين مجموعه قبايل را بر عهده داشتند .آنها همگی در منطقه آلتای )مغولستان ،روسيه
جنوبی( در اطراف کوه های آلتای بسر می بردند ،تا اينکه تورک ها در سال  552م روران ها را سرنگون کرده ،حکومت
قبيله ای خود را تاسيس نمودند .بعد ها اين حکومت و تعبير »تورک« از جمله در سنگ نوشته های اُرخون »کوک تورک«
يا »گوک تورک« به معنی ترک اصلی و يا ترک آسمانی نيز ناميده شد .از آن به بعد تعبير »تورک« و »ترک« صرفنظر از
اصليت اقوام که از آن ترکان نخستين بودند يا نه ،در مورد همه اقوام ترک زبان به کار برده شد.25
از سنگ نوشته های ارخون اطﻼعات روشنی در باره روابط قبيله ای گوک تورکها با ديگر قبيله ها به دست نمی آيد .در اين
سنگ نوشته ها ،خان قوم خود را گاهی »تورک« ،گاهی »اُغوز« و گاهی هم »تُغوز اغوز« می نامد که اين نام اخير در ترکی
به معنای نُه اغوز است .جالب آنکه در اين سنگ نوشته ها گاهی »اُغوز« و يا »تغوز اغوز« عﻼوه بر خان بر »دشمن خان«
نيز اطﻼق شده است .اما ترک شناس معروف رادلوف »پيش از رمزگشايی سنگ نوشته های مزبور به اين نتيجه رسيده بود
که ترک های سده های ششم تا هشتم به قبيله اغوز تعلق داشتند«.26
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اين نخستين دولت يا خاقانات و يا خاقان نشين ترکها در تاريخ است.
ترکها در قرن ششم ميﻼدی به تدريج در سرزمين های پهناور ميان ايران ،چين و بيزانس بر اکثريت اقوام و قبايل کوچ نشين
ديگر چيره شدند ،تا جايی که اگر در اوايل هزاره يکم ميﻼدی منابع چينی از  59قبيله در شمال چين نام بردهاند ،27پس از
مدتی ،به جز »ترکها« و بعضا »هپتاليان« ) به عربی »هياطله«( و »خزرها« ،ديگر نامی از آن همه اقوام و قبايل کوچ
نشين اوراسيا در منابع خارجی برده نشد.
اين نخستين خاقاننشين ترک ابتدا به صورت اتحاديه قبيلههای ترک در غرب آلتای تشکيل گرديده و به تدريج به سرزمينهای
ديگری با اقوام کوچ نشين ،دامدار و يکجانشين شهرها و روستاها بويژه در امتداد راه ابريشم به چين گسترش يافت .در نتيجه
اين گسترش که دارای ابعاد نظامی و سياسی نيز بود ،دولت گوک تورک عﻼوه بر قبايل گوناگون ترک زبان اغوز ،اويغور،
سغدی سمرقند ،بخارا و
قرقيز ،تاتار ،قارلوق و همچنين مغول ها ،ايرانيان ُختنی در شمال چين و مغولستان و نيز ايرانيان ُ
خوارزم را نيز در بر میگرفت .هرچند در اين دوره تقريبا همه ترک ها چادرنشين بودند ولی دولتداری ترک عليرغم شکل
معين دولت منسجم تری را داشت .از
و ساختاری قبيله ای ،در مقايسه با اتحاديه های ايﻼتی ديگر مانند هون ها ،ويژگی های
ِ
آن جمله می توان به رهبری دولت ترک ها اشاره کرد که نه بر شخصيت و قدرت يک نفر يعنی خاقان ،بلکه به يک دودمان
متکی بود و پس از مرگ خاقان ،برادر او و يا فرزندان آنان حکمرانی مینمودند ، 28اگرچه جنگ و خونريزی ميان آنان با
خان های ديگر جنگ و خونريزی بر سر حاکميت امری عادی بود.
اقتدار دولت گوک تورک که با کوشش اين دولت برای دستيابی به امتيازات و درآمد بيشتر از طريق تجارت از راه ابريشم
ميان ايران ،بيزانس و چين همراه بود ،بيشتر آوارها را که احتماﻻ رو-ران های سابق بودند ،به سوی غرب يعنی دريای سياه
و اروپای شرقی راند و هپتاليان اغلب يا در اقوام ديگر استحاله گرديدند و يا به ماوراءالنهر و افغانستان و خراسان کوچيده و
در آنجا با مردم بومی که احتماﻻ ايرانی تبار بودند ،آميزش نمودند .در دوره حاکميت ايستمی خان ،ترک ها با انوشيروان
ساسانی متحد شده ،هپتاليان را شکست دادند .سرزمين هپتاليان ميان گوک تورک ها و ساسانيان تقسيم شد ،تا جايی که دولت
گوک تورک در آن سوی رود سيحون با سرزمين خوارزم و ايران همسايه گرديد .بعدها دولت گوک تورک کوشش کرد تا با
روم شرقی يا بيزانس که رقيب و دشمن ايران ساسانی بود ،متحد شود .اين تﻼش ها که با اواخر دولت ساسانی و حمله اعراب
همزمان بود ،با وجود تمايل بيزانس که خود بسيار تضعيف شدهبود ،نتيجه چندانی نداد.
نخستين دولت ترک سی سال بعد در 582م ،يعنی چهل سال پيش از ظهور اسﻼم در نتيجه اختﻼفات داخلی و قبيله ای به دو
بخش شرقی و غربی تقسيم شد .بعد ها به منظور اداره بهتر و بی دردسرتر امپراتوری ترک ها ،اين تقسيم بندی ميان بخش
های شرقی و غربی تبديل به سنتی رايج شد ،اگرچه يکی از خاقان ها و معموﻻ خاقان بخش شرقی با عنوان »قاغان« يا قآن
خان خان ها بر خاقان ديگر برتری داشت .اين تقسيم قدرت را بعد ها در نمونه ترکان قراخانی نيز می بينيم که پس از
به معنی ِ
فروپاشی سامانيان ايرانی ،بر ماوراءالنهر تسلط يافتند و دولت خود را ميان خان کاشغر در چين يعنی شرق ازطرفی و سمرقند
در ماوراءالنهر يعنی غرب از طرف ديگر تقسيم نمودند .با اين تقسيم قدرت درنخستين دولت ترک ،تعابير»ترک های شرقی«
و »ترک های غربی« در تاريخ ثبت شد .اما اين آخرين شکست دولت های ترک نبود.
در طول حاکميت دولت گوک ترک ،چين که حضور »قبايل بدوی« در نواحی مرزی کشور را پيوسته تهديدی برای خود می
دانست ،از هر فرصتی استفاده کرده و با تحريکات خود در داخل ترک ها تفرقه به پا می نمود .ترکها نيز به سهم خود از
حمله به همسايگان خود اعم از ترک وغير ترک خودداری نمی کردند.
چين ،خاقاننشين ترک های شرقی را در سال  630و خاقاننشين ترک های غربی را در سال  659شکست داد.
سغد ،خوارزم و تاشکند رسيده و به گسترش اسﻼم
در اين دوره اعراب پس از تسخير ايران ساسانی به بلخ ،ماوراءالنهر يعنی ُ
و حاکميت خود در اين نواحی شروع کرده بودند .اما نخستين دولت ترکها ديگر پراکنده شده و ترک ها تحت حاکميت دودمان
»تانگ« چين قرار گرفته بودند.
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مهمترين بازمانده تاريخی دولت غربی ترکها سنگ نوشته های اُرخون در مغولستان است که نخستين نوشتار به ترکی باستان
اويغوری و يا »ارخونی« به شمار میرود و در باره آداب و رسوم ترک ها و فعاليت های حاکمان ترک به ويژه جنگ های
آنان عليه ديگر قبايل ترک و چينیها اطﻼعات مهمی به دست می دهد.
چند دهه بعد ،در سال  699م ،يعنی پنجاه سال پس از رسيدن لشکريان اسﻼم به مرزهای خراسان و ماوراءالنهر ،باقيمانده
نيروهای ترک های غربی تحت رهبری يکی از روسای طايفه تورگش به نام »سولو« متحد شده و دومين دولت خاقان نشين
ترک را تاسيس کردند که مرکزآن باز هم مثل گذشته در غرب منطقه آلتای و از جمله »باﻻساغون« در قرقيزستان کنونی قرار
داشت .اين دولت در تاريخ به نام قبيله حاکم آن يعنی »تورگش« نيز معروف است.

در ﮐشاﮐﺶ ترک و عرب
دولت تورگش حدودا هشتاد سال پابرجا بود .اين دولت که در شرق يعنی مغولستان و شمال چين با رقيبان ترک خود در
رويارويی قرار داشت ،در جنوب يعنی ماوراءالنهر با قدرت فزاينده خﻼفت اسﻼمی امويان روبرو بود .اگرچه دولت ترکی
»تورگش« مدتی درحال گسترش به سوی جنوب بود و در سال  712م حتی تا سمرقند پيش آمد ،اما اعراب آنان را عقب راندند.
در اين ميان ،اعراب و متحدين نومسلمان ايرانی آنان هنوز نتوانسته بودند بلخ ،سغد )سمرقند و بخارا( و خوارزم را تسخير
کنند .پادشاهان و اشراف محلی ايرانی تبار در بلخ ،سمرقند ،بخارا و خوارزم که اکثرا هنوز زرتشتی و يا بودايی بودند و خود
را در مقابل حمﻼت مسلمانان میديدند ،کوشش می کردند از همه امکانات و کمک های خارجی و از جمله جنگجويان ترک
دشت ها استفاده کنند .آنها حتی چند بار کوشش کردند از چينی ها کمک بگيرند و بعضا اين کوشش ها بی نتيجه هم نبودند.
»سولو« ،خاقان دولت تورگش ،هم تﻼش می کرد از اختﻼفات اعراب و ايرانيان بومی ماوراءالنهر به نفع خود استفاده نمايد.
سياست سولو مبتنی بر نزديکی به تبت ،سازش با بيزانس )روم شرقی( و نزديکی به بوميان ايرانی ماوراءالنهر )سمرقند،
بخارا ،خوارزم ،تاشکند و بلخ( بر ضد اعراب بود» .ترکها و عربها دشمن هم بودند و با همديگر سر آشتی نداشتند ،چرا
که هردو میخواستند حاکم اين سرزمين ثروتمند )ماوراءالنهر- ،م( شوند« .29در اين شرايط ،بوميان ايرانی ميان اعراب از
جنوب و ترک ها از شمال »گيرکرده بودند«.30
تا سال  735م تنها سمرقند و يکی دو ناحيه کوچک در ماوراءالنهر در دست اعراب بود .باقيمانده »قلعهها« يعنی شهرهای
ماوراءالنهر از جمله بخارا تحت کنترل پادشاهان و اشراف بومی و يا مهاجران مسلح ترک قرار داشت که از اشراف بومی دفاع
میکردند.
در اين دوره روايات دقيق مورخين عرب و ايرانی از محاصره ناحيه »کمرجه« توسط ترکها بسيار جالب است .ما در اينجا
چکيده ای از روايت »تاريخ طبری« را نقل میکنيم:
اعراب در کمرجه تحت محاصره ترکها بودند .شب هنگام که ترکها موقتا حمله را متوقف کرده بودند ،دو فرستاده به طور
جداگانه پيش اعراب آمدند تا به آنها پيشنهاد تسليم به ترکها را بدهند .فرد نخست کسی نبود جز يزدگرد سوم ساسانی که با اميد
بازيافتن پادشاهی اجدادش به ترکان پيوسته بود» .خسرو پسر يزدگرد با سی کس پيش آنها آمد و گفت :ای گروه عربان ،چرا
خودتان را به کشتن میدهيد؟ من بودم که خاقان را آوردم که مملکتم را به من باز دهد و برای شما امان میگيرم «.اما عربان
بدو ناسزا گفتند و او برفت« .31پيشنهاد دوم ترکها را که قابل تامل تر بود ،فردی از سُغديان بومی به نام »بازغَری« آورد که
به عنوان ميانجی مورد اعتماد خاقان ترک آمده بود و دو ترک را هم به همراه خود داشت .او چندين عرب را نيز که در
جنگهای پيشين به اسارت افتاده بودند ،با خود آورده ،پيامی از خاقان به آنها داد که آنها را دعوت می کرد به لشکر خاقان
بپيوندند و در مقايسه با مبلغی که از فرماندهان عرب خود میگيرند ،مقرری بيشتری از خاقان ترک بگيرند .اما امير اعراب
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در آن ناحيه با رد اين پيشنهاد گفت :اين کار سر نمیگيرد .چگونه عربان که گرگانند با ترکان توانند بود که گوسفندان هستند؟
ميان ما و شما صلح نخواهد بود« )طبری همانجا(.
به هر تقدير ترکهای تورگش به کمک نيروهای بومی ماوراءالنهر چندين بار با اعراب روبرو شدند و حتی در بخارا و سمرقند
ضربات سنگينی بر مسلمانان وارد آوردند.
سال  737م از نگاه گسترش و تحکيم حاکميت اعراب نقطه عطفی بود .حاکم جديدی به نام اسد بن عبدﷲ که خليفه اموی به
خراسان و ماوراءالنهر فرستاده بود ،در يک چرخش نهايی ،سياست دوستی و نزديکی با ايرانيان بومی حاکم را در پيش گرفت
و موفق به جلب بسياری از آنان به اسﻼم و دولت عربی گرديد .حتی روايت است که »برمک« ،بنيانگذار خاندان معروف
وزيران دربار عباسيان و همچنين »سامان خدا« ،نيای دودمان سامانيان که در سده دهم ميﻼدی بر قسمت اعظم خراسان و
ماوراءالنهر حکم راندهاند ،با دعوت اسد بن عبدﷲ به اسﻼم گرويدهاند.
درست در همين دوره ستاره بخت ترکها رو به افول گذاشت.
در زمستان سال  737م سولو ،خاقان ترک ،اشتباه بزرگی کرده ،شروع به غارت شهر و دهات وﻻيت بلخ نمود.
در همين دوران پادشاهان و اشراف بومی سغد و بلخ حمايت از اسد و مسلمانان را در پيش گرفتند .شايد برای ايرانيان بومی
ماوراءالنهر و آسيای ميانه ،ترک های چادرنشين با ساختار دولتی و قدرت نظامی غير منسجم و ناپايدار خود ،ديگر گزينه قابل
ترجيحی در مقابل اعراب و متحدين ايرانی آنان نبودند .شايد هم مردم بلخ ،سغد و خوارزم که در تجارت و تشخيص سود و
زيان خود ماهر و با تجربه بودند ،پيش بينی می کردند که در کشاکش عرب و ترک ،کدام طرف پيروز خواهد بود و نمی
خواستند با طرفی همدست شوند که شانس پيروزی چندانی ندارد.
آخرين تﻼش سولو در همدستی با ايرانيان بومی ماوراءالنهر در سال  737م در نبرد »خارستان« درشمال افغانستان کنونی
شکست سنگينی برای ترک ها و پيروزی مهمی برای مسلمانان به بار آورد .در نتيجه اين شکست ،سولو که به دشت های
شمال عقب نشينی کرده بود ،از سوی يکی از خويشان و فرماندهان خود به قتل رسيد .هفت سال بعد ،در سال  744م ،آخرين
حاکم دولت تورگش تبعيت خود را از دولت ترک های شرقی اويغور اعﻼن نمود و اندکی بعد قارلوق های رقيب با اشغال
»سوياب« ،پايتخت دولت تورگش در قزاقستان کنونی ،باقيمانده های اين دومين دولت ترکی را نيز از ميان بردند.
با متﻼشی شدن دولت تورگش و غلبه دولت عربی-اسﻼمی در ماوراءالنهر و خراسان و سپس پيدايش دولت های محلی ايرانی
همچون سامانيان که به ظاهر تابع خليفه بغداد بودند ،اما در عمل رفته رفته مستقل تر عمل می کردند ،جوامع مختلف ترک باز
هم مانند گذشته بصورت مجموعه ای از طوايف و قبايل بيشماری درآمدند که هرکدام مستقﻼ راه خود را در پيش میگرفتند،
بی آنکه همه آنان تابع يک دولتداری واحد و منسجم ترکی باشند.
در سال  750حاکميت اعراب در آن سوی آمو دريا کم و بيش مستقرشده بود .اما چينی ها در اين سال ها آخرين تﻼش خود را
برای کسب قدرت و نفوذ در ماوراءالنهر انجام دادند.
ميان سالهای  749-747م شاه تُخارستان در افغانستان امروزی برای دفع اشرار در ناحيه گِلگِت در پاکستان کنونی که باعث
سغدی می شدند ،از چينیها کمک خواست .يکی از حاکمان چينی محل با نيروهای خود گروه اشرار را
مزاحمت تاجران ُ
سرکوب کرد .سپس پادشاه فرغانه از همان حاکم خواست تا در اختﻼف خود با شاه چاچ همسايه يا تاشکند کنونی به او کمک
کند .در نهايت چينیها چاچ را اشغال کردند .شاه چاچ به ابومسلم پناه برده و خواهان کمک مسلمانان شد.
وضعيت پيش آمده باعث کشمکش هايی ميان دو قدرت باقيمانده در آسيای ميانه يعنی خﻼفت اسﻼمی و چينی ها گرديد .در
سال  751رقابت ميان پادشاهان محلی سغدی باعث شد تا مسلمانان عرب و ايرانيان متحد آنان در يک سو و چينی های تانگ
و قارلوق های متحد آنان در سوی ديگر در جنگی در سواحل رود تاﻻس در قزاقستان کنونی رو در روی يکديگر قرار
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بگيرند .سرنوشت جنگ ميان دو قدرت بزرگ با تغيير جبهه ناگهانی قارلوق ها به نفع لشکريان اسﻼم رقم خورد .قارلوق ها
که رقيب و دشمن ترک های غربی تورگش بودند ،در ميانه جنگ به جبهه مسلمانان پيوسته و باعث شکست چينی ها شدند.32
پيروزی اعراب بر چينيان در ماوراءالنهر و تفرقه و اختﻼفات قبيله ای ميان ترک ها که هنوز هم اکثرا در دشت های آسيای
ميانه می زيستند ،باعث عقب نشينی چينی ها از ماوراءالنهر و دست باﻻ گرفتن اسﻼم به عنوان دين اکثريت مردم ماوراءالنهر
گرديد.
يکصد سال پس از تسخير ايران ساسانی ،اسﻼم در منتهی اليه حاشيه شمال شرقی دولت خود يعنی ماوراءالنهر تحکيم يافته
بود .اما طبيعتا اسﻼم آوردن ترک های چادرنشين دشت ها بيشتر به طول انجاميد و اصوﻻ از راه های ديگری محقق شد .بايد
خاطر نشان نمود که در هر مورد مشخص ،روند پذيرش اسﻼم از سوی ترک ها به عوامل متعددی وابسته بود :نيروی نظامی،
فشار سياسی يا اجتماعی ،مصلحت و جنگجويی از سويی و شکست و اسارت ،پذيرش داوطلبانه ،باور واقعی ،همراه شدن و
تبعيت از رئيس قبيله و طايفه هنگام پذيرش اسﻼم ،ادامه اختﻼفات ميان قبايل ترک و همچنين همرنگ شدن با محيط اجتماعی،
فرهنگی ،سياسی و مذهبی مردم سرزمين های جديدی که ترک ها در جريان کوچ و گسترش خود با آن روبرو می شدند ،از
جمله اين عوامل بودند.
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پس از پيروزی اسﻼم

1

2
ماوراءالنهر تاريخی ،آنسوی رود آمو دريا

3

سال  750ميﻼدی آغاز روند سيصد ،چهار صد ساله ای بسيار مهم و پيچيده در تاريخ اسﻼم و از آن جمله ماوراءالنهر و
خراسان است که »دروازه ورود ترک های نخستين« به عالم اسﻼم شمرده میشود .تاريخ ترکان و روند پذيرش اسﻼم از سوی
آنان را نيز بدون اطﻼعات کلی در باره اين مرحله نمی توان به درستی درک نمود.

4
5
6

سلسله مراتب تحوﻻت مربوط به ترک ها در آسيای ميانه و ماوراالنهر را به خاطر بياوريم .در پی فروپاشی دولت دوم ترک
)تورگش( که بخش غربی دولت سابق گوک تورک را دربر میگرفت ،بسياری از قبيلههای ترک بخصوص اغوز ها رو به
سوی جنوب غربی ،يعنی مرزهای ماوراءالنهر و خراسان گذاشتند .گفتيم که ترکها در زمانی که هنوز دولت ترک برقرار
بود و همچنين مدتی پس از فروپاشی آن کوشش کردند در مقابل حملههای اعراب ايستادگی کنند و آورديم که فتح ايران ساسانی
با آن وسعت برای اعراب تنها چيزی نزديک به ده سال بطول انجاميد ،اما فتح ماوراءالنهر )سمرقند ،بخارا و خوارزم( و
همچنين بلخ و چاچ يعنی تاشکند کنونی از سوی اعراب به تنهايی قريب به صد سال به درازا کشيد .البته اکثر تاريخ نويسان
نوشتهاند که در پنجاه سال نخست ،هدف اصلی اعراب نه واقعا گسترش خﻼفت اموی و يا اسﻼم بلکه در درجه اول غارت و
خراج بستن به شهرهای ثروتمند ماوراءالنهر بوده است .33بعﻼوه در اين دوره سياست های کلی امويان هنوز در حد يک
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امپراتوری که بعدها در زمان عباسيان شاهدش هستيم ،نبود .از سوی ديگر اختﻼفات قبيله ای اعراب مقيم خراسان و ماوراءالنهر
نيز مانع از پيشرفت سازماندهی شده و منسجم اعراب و نيروهای اسﻼم در اين سرزمين بود.

1
2

در سال  750م عباسيان با عنوان کردن فساد و خودسری بنی اميه و بخصوص اينکه امويان مانند بنی عباس ازنوادگان پيغمبر
اسﻼم نيستند ،شورش نموده و خلفای اموی را برکنار کردند و خود به جای آنان نشستند .اين ،برای دنيای اسﻼم که ماوراءالنهر
و ايران نيز ديگر جزئی از آن شده بود ،آغاز دوران آرامش و رونق نسبی تجارت و اقتصاد به شمار می رفت.

3
4
5

در فصل گذشته جنگ اعراب و چينيان در سواحل رودخانه تاﻻس در قرقيزستان و قزاقستان کنونی و پيروزی مسلمانان را
شرح داديم .اين نبرد که تقريبا يک سال پس از بر سرکار آمدن عباسيان اتفاق افتاد ،باعث شد که اسﻼم به صورت دين حاکم
در ماوراءالنهر و حتی برخی مناطق آن سوی رود سيحون در آيد .در حالی که چين ،ايران و هندوستان صدها سال بازيگران
اصلی اين منطقه بودند .نبرد تاﻻس باعث شد که چين از صحنه خارج شده و عنصر ايرانيان محلی و ايرانيان نو مسلمانی که
همراه با اعراب می جنگيدند ،تقويت شود .نتيجتا دو عنصر جديد يعنی اعراب و ترکان که با قبول اسﻼم جزو فاتحان جنگ
محسوب می شدند ،به صف بازيگران اصلی منطقه و کﻼ دنيای اسﻼم اضافه شد .با وجود همه فرقها و رقابتهايی که هنوز
ميان سه عنصرعرب ،ايرانی و ترک موجود بود ،آنچه که آنها را به صورت فزايندهای به همديگر وصل می نمود ،دين اسﻼم
بود.
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عباسيان در مقايسه با امويان پيش از خود ،نسبت به کسانی که عرب نبودند و بخصوص نسبت به ايرانيان تعامل و تسامح
بيشتری داشتند .اين سياست کلی خلفای عباسی به ويژه با خﻼفت مامون مستحکم تر شد .مامون در زمان خﻼفت برادرش امين
مدتی طوﻻنی به عنوان وليعهد در خراسان به سر برده بود .پدر مامون ،خليفه معروف عباسی هارون الرشيد و مادرش يک
کنيز ايرانی از بادغيس افغانستان کنونی بود.
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خليفه های عباسی نظام اداری ساسانيان از جمله جنبه های اداری و مالی آن را الگوی دلخواه و ايده آلی برای خود می دانستند
و امپراتوری خود را کم و بيش همانند امپراتوری ساسانی به ايالتها و وﻻيتها تقسيم نمودند.

18
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از نظر علمی ،فلسفی و دينی نيز عباسيان تا دوره مامون و حتی معتصم از علوم يونانی و مکتب اسﻼمی »معتزله« پشتيبانی
می کردند .طرفداران اين مکتب در مقابل پيروی بی چون و چرا از متن قران و احاديث باقيمانده از پيامبر اسﻼم و صحابه
پيامبر ،روشی متناسب با عقل و خرد ،شک ،پرسش و پژوهش را جايز می دانستند و در استنباط احکام به روشی متناسب با
عقل و خرد برتری بيشتری قائل بودند .از اين جهت عباسيان و حکومت های وابسته به آنان ،پژوهش های آزاد علمی و فلسفی
و همچنين ترجمه آثار ﻻتين ،يونانی و پهلوی يعنی پارسی ميانه به عربی را تشويق می نمودند.

20
21
22
23
24

در خاورميانه ،اعراب »يکی از موفقترين سياستهای استعماری تاريخ« را پياده کردند .34تعداد زيادی از اعراب در
سرزمينهای فتح شده مانند سوريه ،عراق و مصرمستقر شدند .با وجود سپری شدن دوران امويان ،هنوز عرب و عربی زبان
بودن امتياز بزرگی محسوب میشد .بسياری ازاعراب تازه وارد شده به اين سرزمين ها جزو لشکريان و يا ديوانيان بودند و
يا اينکه روحانی و فقيه محسوب میشدند .اسکان يافتن طايفههای عرب در سرزمين های گوناگون امپراتوری و بخشيدن مِ لک
و يا قطعه زمينی از سوی خليفه به آنان که »اقطاع« ناميده می شد و يا دادن مقام های رسمی به آنها امتياز بزرگی به شمار
می رفت.

25
26
27
28
29
30

در سرزمين های سامی زبان خاورميانه بخصوص ميان مسيحيان و يهوديان ،زبان عربی به تدريج جای آرامی را گرفت که
تا آن زمان زبان مشترک و نيز کتابت در اين مناطق بود .زبان يونانی بيزانسی و پهلوی نيز که به خاطر همسايگی روم شرقی
يعنی بيزانس و ايران ساسانی نفوذ قابل مﻼحظهای در اوايل دولت اسﻼمی داشت ،به تدريج به آناتولی و کوهستان های شمال
عراق پس رانده شد.

31
32
33
34

 34گولدن61 ،2011 ،
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اسﻼم در ابتدا دين طبقه فاتح بود .قبول اسﻼم به تدريج صورت گرفت .بغداد پايتخت امپراتوری اسﻼمی عباسی بود ،اما در
اين وﻻيت مرکزی عباسيان هم اسﻼم هنوز تبديل به دين اکثريت مردم محسوب نشده بود .اين کار در عراق اقﻼ تا قرن نهم و
در سوريه و مصر حتی بيشتر طول کشيد.

1
2
3

از نظر پذيرش اسﻼم از سوی ترکها که موضوع اصلی ما در اين کتاب است ،بايد گفت که فتح ايران ساسانی از سوی اعراب
تنها ده سال و فتح ماوراءالنهر صد سال طول کشيد .بنظر می رسد علت آن فقدان يک دولت مرکزی در ماوراءالنهر و مقاومت
شديد و طوﻻنی دسته های مسلح ترکانی بود که پس از فروپاشی دولت غربی ترک »بر دروازه های ماوراءالنهر و خراسان
می کوبيدند« و در صدد بودند تا در اتفاق و اتحاد با ايرانيان بومی ماوراءالنهر موقعيت خود را در اين سرزمين های نويافته
مستحکم کنند .اما آنگونه که ديديم ،تحوﻻت بعدی منطبق با آرزوهای ترکها و ايرانيان بومی و حاکم ماوراءالنهر نبود.

4
5
6
7
8

بدون شک فتح يک سرزمين می تواند رويدادی نسبتا سريع باشد .اما پذيرش دينی نو و نا آشنا که رهآورد دولتی بيگانه باشد،
مدت زمان بيشتری طلب می نمايد.

9
10

با اينهمه ،ايران از نخستين کشورهايی بود که اکثريت مردم آن اسﻼم را پذيرفتند و اين ،در قرن نهم ميﻼدی بود .به نظر می
رسد دﻻيل اصلی پذيرش اسﻼم از سوی ايرانيان را دراين عوامل می توان ديد :سرعت نسبی قبول حاکميت اعراب از سوی
ايرانيان ،فروپاشی داخلی نظام دولتی ساسانيان پيش از آمدن اعراب و عافيت طلبی و مﻼحظات سياسی ايرانيان پس از فتح
اعراب.35

11
12
13
14

خراسان و ماوراءالنهر تا يکی دو قرن پس از فتح ايران صحنه مهاجرت و استقرار شايد صدها طايفه و خانواده عرب گرديد.
به نظر برخی مورخين »بعيد نيست که تعداد اعرابی که به مرو و ديگر شهرهای کوچک خراسان آن دوره کوچ کردند ،بيشتر
از تعداد اعرابی بوده باشد که به سرتاسر ايران آمده بودند .آنها تشنه ثروت و آکنده از حرص و ولع بودند .هسته اصلی لشکريان
اسﻼم را هم که قرار بود به ماوراءالنهر حملهور شوند ،همين اعراب تشکيل میدادند 36«.اما نقش اعراب مهاجر تنها عبارت
از اين نبود.

15
16
17
18
19

قرار بود به زودی خراسان و ماوراءالنهر با بزرگانی مانند محمد خوارزمی ،ابن سينا ،ابو ريحان بيرونی و ابوالوفا بوزجانی
و ده ها دانشمند ديگر و در عين حال فقها و علمای نامداری همچون ابوحنيفه ،امام بخاری ،ماتريدی و غزالی به يکی از مراکز
شکوفايی فلسفه و علم از سويی و فقه و کﻼم از سوی ديگر مبدل شود .طرفه آنکه گروه دوم در تقابل با گروه نخست ،به تدريج
انديشه های محافظهکارانه و حتی بنيادگرايانه اسﻼمی را از اين خطه بر تمام عالم اسﻼم حاکم گردانيدند.

20
21
22
23

با اينهمه ،برخﻼف خاورميانه امروزه عربی که زبانش هر چه بيشتر عربی می شد و جايگزين آرامی و يونانی می گرديد ،در
ايران و ماوراءالنهر ،پس از دو قرن حاکميت کامل زبان عربی ،فارسی ميانه و يا پهلوی به تدريج با آميزش با زبان عربی
ساده تر و غنی تر شده و به صورت فارسی معاصر در آمد و از هند تا خاورميانه و سپس آناتولی ،بعد از عربی به صورت
مهمترين زبان امپراتوری اسﻼمی درآمد.

24
25
26
27

فارسی معاصر حتی ديگر زبانهای ايرانی شرقی در ماوراءالنهر همچون خوارزمی ،سغدی ،بلخی باستان يا باکتريايی را
کنار زده و به جای آنها زبان مشترک و در عين حال زبان کتابت منطقه گشت .جالب اين که اين جريان در سمرقند ،بخارا و
خوارزم با کمک و تشويق مستقيم دربار سامانيان شروع شده و سپس با حمايت حکومتهای ترک و ايرانی غزنوی ،سلجوقی
و خوارزمی به اقصی نقاط ايران و ديگر سرزمين های اسﻼمی گسترش پيدا کرد.

28
29
30
31

ايرانيان بومی و ترکان ماوراءالنهر در ابتدا مسلمانان و از جمله مسلمانان ايرانی و عرب را »تازيک« و »تاجيک« می
ناميدند .37اما اين نام ديرتر به تدريج به همه مسلمانان منطقه اطﻼق شد که نه عرب و نه ترک زبان ،بلکه فارسی گو بودند.

32
33

اما فارسی معاصر تنها زبانی نبود که در ماوراءالنهر جايگزين زبان های ايرانی شرقی مانند سغدی و خوارزمی شد .ترکی
نيز با همه تنوع لهجههايش که مربوط به قبايل و اقوام کوچ نشين ترک بود ،در ماوراءالنهر ريشه دواند و در طول دو سه قرن

34
35

 35فرای 276 ،2015
 36کندی 237
 37در باره نام »تازيک« و »تاجيک« به فصل »درباره ريشه نام تاجيک« در همين کتاب مراجعه کنيد.

6

به زبان نخست بخش مهمی از مردم اين سرزمين در ازبکستان و ترکمنستان کنونی تبديل گرديد .برای مثال تغيير زبان اکثر
خوارزميان از ايرانی شرقی )خوارزمی باستان( به ترکی احتماﻻ در قرن های دهم يازدهم صورت گرفته است .38در اواخر
قرن دهم محمود کاشغری ،فرهنگ نويس معروف ترک دربار قراخانيان ،در »ديوان لغات الترک« که به عربی نوشته شده،
به شهرهايی در ماوراءالنهر اشاره کرده که مردم آنها دوزبانه )سغدی و ترکی( هستند .او اضافه می کند که ترکی در شهرهای
ماوراءالنهر زبان حاکم است و زبانهای محلی ايرانی تنها توانستهاند در روستاهای دورو اطراف باقی بمانند.

1
2
3
4
5

چکيده

6

به نظر نگارنده هيچ موضوع تاريخی را نمیتوان بدون در نظر گرفتن گذشته و محيط پيرامون آن بررسی نموده و به نتيجه
درستی رسيد .از اين جهت خاستگاه ،گذشته ترکهای پيش ازاسﻼم ،فراز و نشيب دولتداری و روابط آنان با همسايگانشان و
همچنين ظهور و گسترش اسﻼم تا دشت های آسيای ميانه را که موطن اصلی ترکهاست ،به طور خﻼصه يادآوری کرديم.

7
8
9

اسﻼم بی شک به دست اعراب به بين النهرين )عراق کنونی (،ايران ،ماوراءالنهر )ازبکستان و تاجيکستان کنونی( و از آنجا
به آن سوی رود سيحون )جنوب روسيه ،چين ،مغولستان ،قزاقستان و قرقيزستان کنونی( يعنی سرزمين های نخستين ترکها
آمده است .بديهی است که اگر اعراب ،ايران ساسانی را شکست نمی دادند و مطيع خود نمی نمودند ،ايرانيان و به دنبال آنان
ترکها نيز مسلمان نمیشدند.

10
11
12
13

پيدايش اسﻼم و آغاز گسترش آن در شبه جزيره عربستان حدودا در سال  620م بود .وضع ترکها در آن سالها چگونه بود؟

14

ترکها در آنسوی مرزبانیهای شمال شرق دولت ساسانی زندگی میکردند .نخستين دولت آنها که بر يک نظام قبيلهای
استواربود و صاحب تصرفاتی گسترده و سرزمينی چند قومی در دشت های ميان چين و ايران گرديده بود ،در اثر اختﻼفات
داخلی به دو بخش شرقی و غربی تقسيم شده بود .قرار بود بخش شرقی دولت ترک در کاشغر چين و مغولستان حدودا ده سال
پس از ظهور اسﻼم از سوی چين همسايه متﻼشی شود ،بيست سال پس از ظهور اسﻼم ،اعراب دولت ساسانی را شکست دهند
و در داخل ايران پيشروی نمايند تا اينکه در عرض ده سال با فتح خراسان به ماوراءالنهر برسند .مردم بومی ماوراءالنهر
دولتهای کوچک خوارزم ،سغد و بلخ و پادشاهان محلی خود را داشتند .آنها هنوز اساسا ايرانی تبار و ايرانی زبان بودند و به
زبانهای ايرانی شرقی )خوارزمی ،سغدی( سخن میگفتند و دين اکثر آنان زرتشتی ،بودايی و تا حدی هم مسيحی و مانوی
بود.

15
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ترکها اگرچه اکثرا در دشتهای آنسوی آمودريا و سيردريا زندگی میکردند ،اما از همان دوره ساسانيان ،همسايگی ،تجارت،
وصلت و آميزش و گاهی دستاندازی ميان اين دو برقرار بود .در نتيجه همين مناسبات گروههای کوچک و بزرگ ترکها
بخصوص در ماوراءالنهر و برخی مناطق خراسان يکجانشين و ساکن شده بودند .39اما پس از سقوط ساسانيان ،مرزبانیهای
ايرانيان در خراسان و ماوراءالنهر متزلزل گشته و ازبين رفتند که در نتيجه آن نفوذ ترکان به ماوراءالنهر و از آنجا به خراسان
رفته رفته افزايش يافت.

23
24
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27

نفوذ و دست اندازی های قبايل ترک و همچنين رويارويی های خود اين قبيلهها باهمديگر بخصوص زمانی افزايش يافت که
دولت غربی ترک حدودا در اواسط قرن هشتم آخرين شکست خود را از اعراب و سپس ضربه نهايی را از ديگر قبايل ترک
منطقه يعنی اويغورها و قارلوقها خورد و از هم پاشيد.

28
29
30

در واقع دشتهای گسترده ميان ايران و چين باستان حد اقل هزارسال پيش از ظهور ترکان در اين سرزمين ها صحنه اين گونه
تحرکات و تبدﻻت قومی و فرهنگی بوده اند و اکثر اقوام و قبايل اين سرزمينها ،از آوار و ماساگت و هون و هپتاليان گرفته
تا خزر و ترک و از هند و ايرانيان شرقی گرفته تا ترک های غربی و مغول های شرقی همه به نوبت اين کشاکش های پرماجرا
را تجربه کردند تا باﻻخره پس از قرن ها فراز و نشيب و ستيز و آميزش ،در سرزمينی يکجانشين شوند و آرام بگيرند.

31
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 38باسورث 16 ،1381
 39فرای و ساييلی 192-179 ،2007
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در اواسط قرن هشتم دولت ترک آسيای ميانه درهم شکسته بود ،مرزبانی های ايران ساسانی ديگر وجود نداشت و چين ديگر
بازيگر مهمی در آسيای مرکزی به شمار نمی رفت .امپراتوری جديدی به رهبری اعراب ،قومی بيگانه برای اين منطقه با
دينی کامﻼ نوين يعنی اسﻼم در حال قدرت گرفتن و پيروزی های پی درپی بود .در دستگاه خﻼفت عربی-اسﻼمی اختﻼفات
رقابت های قبيله ای اعراب ،حاکميت خلفا را با خطری جدی روبرو نموده بود.

1
2
3
4

در اين شرايط پيچيده و پيوسته در حال تحول ،ترک ها ،چه به عنوان قبيله های منفرد وچه مجموعه هايی از قبايل ترک در
مجرايی تاريخی قرارگرفته بودند که آنها را به سمت نقش آفرينی در سلطنت و رهبری تمام دنيای اسﻼم می راند .در های
ايران سابقا ساسانی به روی آنها باز شده بود .به خاطر اختﻼفات و رقابتهای داخلی اعراب و فشار روزافزون ايرانيان
نومسلمان ،بخصوص برمکيان و آل بويه بر دستگاه خﻼفت عباسی ،ترک ها به زودی در امور نظامی و فرماندهی رخنه کرده
و سپس به مقام های ارشد و رهبری کننده در سلسله های بعدی و قدرتمند مانند سامانيان و حتی دستگاه خلفای عباسی رسيده و
به تدريج آنها را هم برکنار کرده و خود به جای آن پادشاهان و سﻼطين نشستند.

5
6
7
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در اين رهگذر در شرايط سياسی و اجتماعی آن دوره دو عامل اصلی به ترک ها در رسيدن به اين مقام و نقش سياسی و
اجتماعی در عالم اسﻼم ياری کرده است .يکم :مهارت نظامی ،جنگاوری و فرماندهی آنان که ناشی از زندگی کوچ نشينی آنان
در آسيای ميانه بوده و دوم :پذيرش اسﻼم از سوی ترکها در همان »دوران گذر« ماوراءالنهر که عمدتا با تبليغ و تشويق
ايرانيان و تبديل سريع سﻼطين ترک غزنوی و بخصوص سلجوقی به بيرقداران اصلی در دنيای اسﻼم .در اين ميان آنها ديگر
همان ترک هايی نبودند که در دشت های آسيای ميانه می زيستند :آنها هم مسلمان و هم ايرانی شده بودند .اين ،آغاز مرحله ای
طوﻻنی در دولتداری و فرهنگ خاورميانه است که دانشمندان آن را »حاکميت ترکی-ايرانی در نحوه دولتداری و بر بستر
فرهنگی ايرانی و اسﻼمی« ناميده اند.40

11
12
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 40کنفيلد 34-1 ،1991
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اسﻼم ،سامانيان و ترکها

میدانيم که ايرانيان ،مدتها پيش از ظهور اسﻼم ،يعنی از دوره ساسانيان آشنايی ديرينی با همسايگان شمالشرقی خود ترکها
داشتند که در دشت های آن سوی رود »سيردريا« )سيحون( می زيستند .آنها حتی با دولت ترک که در همين دشتها ايجاد شده
بود ،روابطی گاه دوستانه و گاه خصمانه برقرار نموده بودند .اما اعراب که دستکم پنج هزار کيلومتر از مراکز دشتهای
اوراسيا دور بودند و هيچ همسايگی با ترکها نداشتند ،تا حمله اعراب به ايران و پيشروی آنان تا خراسان و ماوراءالنهر چيز
مشخص و دقيقی در باره ترکها نمیدانستند.
نخستين نمونههايی که اعراب در آن از ترکها بحث کردهاند ،مربوط به اشعار دوران »جاهليت« و قرن اول هجری است.
حتی حديث ضعيف و يا تاييد نشدهای هم به پيامبر اسﻼم نسبت داده میشود که گويا گفته است »تا زمانی که ترکها شما را به
حال خود بگذارند ،شما هم آنها را به حال خود بگذاريد« .41صرفنظر از اين نمونههای عمومی و غالبا غير دقيق ،نخستين ذکر
روشن نام ترکها توسط مورخين عرب و ايرانی در قرن نهم ميﻼدی است ،يعنی زمانی که ماوراءالنهر پس از مقاومتی يکصد
ساله در برابر حکومت اسﻼمی تسليم شده و اکثريت مردم بومی و ايرانی تبار آن به اسﻼم گرويدند .از يکسو حمﻼت مسلمانان
به ترکهای دشت های شمال و اسير گرفتن آنان و از سوی ديگر حمله ،کوچ و سکونت طايفههای ترک و ورود آنها به
لشکرهای عالم اسﻼم از همين دوره شروع میشود .آغاز اسﻼم آوردن تدريجی ترکها هم در همين دوره است  -حدودا سال
های  750تا  850ميﻼدی.
مسلمان شدن اکثر مردم خراسان و ماوراءالنهر تقريبا تا اين سالها تمام شده بود .مسلمان شدن ترکها از اواخر اين دوره يعنی
در زمان سامانيان شروع شده ،تا دويست سال بعد يعنی اوايل هزاره يکم ميﻼدی ادامه يافته است.

 41عثمان262-261 ،

9

سامانيان ايرانی
اين ،دوره اميران سامانی در شرق ايران و از جمله خراسان و همچنين ماوراءالنهر بود .آنها مانند اکثريت مردم بومی اين
ديار ،ايرانی تبار بودند ،خود را نايب و امير خلفای عباسی میشمردند ،اما در خراسان و ماوراءالنهر عمﻼ به صورت پادشاهان
مستقل حکم می راندند و در دربار عباسی نفوذ بسياری داشتند.
يک علت بزرگ نفوذ سامانيان در دربار عباسی اين بود که جد اين دودمان »سامان ُخدات« که اصﻼ اهل بلخ و زرتشتی بود،
با تشويق يکی از واليان عرب در خراسان به اسﻼم گرويده بود و مخصوصا خليفه عباسی ،مامون ،بی دريغ از حاکميت
سامانيان در شرق امپراتوری حمايت می نمود.
در دوره تقريبا دويست ساله سامانيان ) (1005-819تعداد بيشتری از ترکهای دشتهای شمال بهخصوص بهخاطر مهارت و
بیباکی در صحنه جنگ که از خود نشان میدادند ،وارد ماوراءالنهر و خراسان شده به خدمت اردوی سامانيان در آمدند.
هنگامی که سامانيان به قدرت رسيدند ،دولت غربی ترکان در دشت های شمال فروپاشيده و قبايل و طايفه های رنگارنگ
ترک ،از جمله اغوزها )به عربی » ُ
غزها«( در آنسوی خوارزم و قارلوق ها )به عربی »خرليخان«( در آنسوی چاچ )تاشکند(
و فرغانه که نسبت به ديگر قبايل ترک به مرزهای دولت اسﻼمی نزديکتر بودند ،پراکنده و پريشان شده ،درگير کشاکش های
قبيلهای با همديگر بودند .خدمت در لشکر سامانيان فرصت خوبی برای آنان بود و به همين جهت تعداد آنها در ماوراءالنهر
رفته رفته بيشتر میشد.
ماوراءالنهر يعنی مردم بومی و ايرانی تبار آن تا اوايل قرن نهم )سال  800به بعد( مسلمان شده بود .چند وچون اين روند را
در بخش های گذشته شرح داده بوديم .اما اسﻼم آوردن ترکها قرار بود  300-200سال بعد تکميل شود.
سامانيان نقش بسيار بزرگی هم در تشويق و رواج زبان و فرهنگ فارسی و هم در تحکيم اسﻼم در ماوراءالنهر و خراسان و
گسترش آن در دشت های آن سوی رود سيحون و خوارزم يعنی قزاقستان و قرقيزستان کنونی داشتند که مردمشان هنوز به
صورت قبايل کوچ نشين زندگی می کردند و غالبا شمنباور بودند.
طوری که پيشتر هم گفتيم ،مردم و پادشاهان بومی ماوراءالنهر دولتی مرکزی و مقتدر با نيروی نظامی قدرتمند و متشکل
نداشتند و چه قبل از پيروزی اسﻼم و چه پس از آن ،برای دفاع از خود ناچار به جلب نيروهای جنگجوی ترک از دشتهای
شمال میشدند .از اين جهت نفوذ سربازان و فرماندهان ترک در دربار سامانيان در تقريبا تمام مدت حکومت اين دودمان
موجود بود و پيوسته افزايش میيافت ،تا جايی که  60-50سال پيش از فروپاشی دولت سامانی ،قدرت دولت عمﻼ نه در دست
اميران سامانی ،بلکه فرماندهان و سربازان ترک آنان بود ،چيزی که در نهايت باعث سقوط سامانيان به دست هان نظاميان
ترک شد.
نکته مهم دوم اين است که در اوايل قرن نهم يعنی همزمان با برآمدن سامانيان ،بازار تجارت برده رواج بی مانندی در دنيای
اسﻼم يافته بود .در آسيای ميانه ،طاهريان و بخصوص سامانيان که طوﻻنیتر حکومت کردند ،نقش درجه اولی در اين تجارت
داشتند و بخش بزرگ اين بردگان از قبيله های ترک دشتهای شمال بود .سرچشمه دوم بردگانی که به سرزمين های اسﻼمی
آورده میشدند ،دولت قبيلهای خزرها )از قرن هفتم تا اواسط قرن دهم( در شرق ،شمال و غرب دريای خزر بود .خزرها که
اتحاديهای از قبايل مختلف بودند ،پس از فروپاشی دولت غربی ترک ،خود را مستقل نمودند .درآمد اصلی آنها اساسا از طريق
کنترل راههای تجارت اروپای شمالی با جهان اسﻼم و تامين برده برای دستگاه خﻼفت عباسی بود .بردگانی که خريد و فروش
میشدند ،اکثرا کوچ نشينان ترک دشتها و اسﻼوهای جنگلهای اروپای شرقی بودند .اما در اين زمينه بيشک سامانيان نسبت
به خزرها نقش فعالتری داشتند.

»زيارت و تجارت«
اميران سامانی حمله به دشتهای آسيای ميانه و اسيرگرفتن بردگان ترک را تبديل به تجارت پردرآمدی نموده بودند .از جمله
در سال  893در نتيجه لشکرکشی اميراسماعيل سامانی به سواحل رود تاﻻس )و يا طراز در قزاقستان و قرقيزستان کنونی(
که مرکز ترکهای قارلوق بود 10 ،تا  15هزار اسير به دست سامانيان افتاد .بخش قابل توجهی از ثروت سامانيان نيز از
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همين هجوم ها و فروش بردگان ترک حاصل می گرديد .وقتی گروه های جداگانه ترک ها را دردشت های شمال اسير گرفته
برای فروش به ماوراءالنهر می آوردند ،برای ورود به سرحدات دولت سامانی از بابت هر برده باجی برابر با هفتاد تا يکصد
درهم و همچنين برای ورود بردگان مرد و جوان ترک »حق جواز« اضافی گرفته می شد .قيمت هر برده ترک از  300تا
 3000درهم بود .در دوره عباسيان ،اميران خراسان و ماوراءالنهر بخشی از بدهی خراج و ماليات وﻻيات خود را با ارسال
گروه های بزرگ غﻼمان و کنيزان به دربار عباسی می پرداختند .42مقدسی نوشته است که »سامانيان باج گيری از بابت
فروش اسيران را به دست خود گرفته بودند و خراسان ساﻻنه از بابت عبور  12000برده از آمودريا درآمد به دست می
آورد«.43
اکثريت بردگان ترک يا در دستگاه نظامی سامانيان در ماوراءالنهر و خراسان می ماندند و يا به دربار خلفای عباسی فروخته
می شدند .حتی معروف است که در زمان خﻼفت مامون ،برادرش معتصم )خليفه بعدی( که فرمانده معروفی هم بود ،کسی را
مامور کردهبود که هرسال به سمرقند پيش نوح بن اسد میرفت و از او تعداد کثيری غﻼم ترک میخريد ،تا جايی که به گفته
يعقوبی 44تعداد اين گروه غﻼمان که اکثرا آزاد شده ،به خدمت اردوی خليفه در می آمدند ،به سه هزار نفر میرسيد.
خريد بردگان از شمال و شرق آفريقا هم در دستگاه دولت عباسيان رايج بود ،اما ظاهرا هيچکدام از آنها از نگاه رشادت جوانان
در فنون جنگاوری و زيبايی کنيزان يارای رقابت با زرخريدان ترک را نداشتند .احتماﻻ اعراب از يکسو نمیخواستند خود به
جنگ و گسترش دين و ثروت دولت اسﻼمی بپردازند و ترجيح میدادند اين کار را ديگران برای آنها انجام دهند و از سوی
ديگر هراس از اختﻼفات داخلی و قبيلهای اعراب ،آنها را بيشتر و بيشتر به استفاده از بردگان ،مخصوصا در امور نظامی و
کارهای خانه سوق میداد .دقت میشد که غﻼمان و کنيزان با اعراب و عربی زبانان نزديک نشوند و آميزش نيابند ،تا خطر
توطئه چينی برضد اربابانشان ايجاد نشود .به همين منظور غﻼمان جنگی جدا از بغداد در شهر »سامرا« که مخصوصا برای
غﻼمان غير عرب ساخته شده بود ،اسکان يافته بودند .آنها حق داشتند فقط با زنانی ازدواج کنند که خليفه و يا نماينده او برای
آنان انتخاب میکرد.
اعراب بردگان مرد و بخصوص کسانی را که در امور نظامی بهکار گرفته میشدند» ،غﻼم« و يا »مملوک« )يعنی خريداری
شده( میناميدند .اکثريت بزرگ غﻼمانی که از شرق دولت عباسی )خراسان و ماوراءالنهر( آورده شده بودند ،ترک بودند،
اما ايرانيان )عجم ،اعاجم( و افراد اقوام ديگر نيز در ميان غﻼمان موجود بودند .اعراب همه غﻼمانی را که از مشرق زمين
يعنی خراسان و ماوراءالنهر آمده بوند ،بدون تفکيک قوميت آنان» ،ترک« میناميدند .اکثر بردگانی که خزرها اسيرگرفته به
دولت عباسی میفروختند نيز ترکهای چادرنشين و يا بلغارهای حوزه رود ولگا بودند که در حمﻼت خزرها به دشتهای
همسايه اسير افتاده بودند .اما در ميان آنها نيز اسيرانی از خود خزرها و ديگر قبايل دشتها ديدهمیشد
بردگان زن ،چه جوان و چه مسن» ،کنيز« و به عربی خادمه و جاريه ناميده می شدند که در امور خانگی مورد استفاده قرار
می گرفتند .کنيزان جوان ترک به زيبايی و درعينحال تندخويی و بیوفايی معروف بودند ،تا جايی که اين موضوع تا قرنها
بعد در ادبيات فارسی به کار برده شده است.
حمله به دشتها و اسيرگرفتن بردگان ترک هم تجارت و هم زيارت خوبی بود .از نگاه هم اعراب و هم ايرانيان ،اين عمليات
که احتماﻻ چند قرن طول کشيدهاست» ،جهاد« بزرگی برای اشاعه و گسترش اسﻼم در ميان »کفار بدوی« و چادرنشينان
شمنباور و همچنين تقويت مالی و نظامی دستگاه خﻼفت و حکومتهای محلی مانند سامانيان بهشمار میرفت .از طرف ديگر
میدانيم که اسير گرفتن »کفار« و حتی قتل و يا خريد و فروش آنان به عنوان برده در اسﻼم منع نشده است .اين وضع در سده
های نخستين اسﻼم شرايط ﻻزم را برای رواج بردهداری و خريد و فروش اسيران فراهم آورد.
مورخين اسﻼمی ،دوره سامانيان در ماوراءالنهر و خراسان را همچون مرحله پرشکوه و پيروزمند »جهاد عليه کفار« يعنی
ترکهای شمنباور دشتها و »موفق ترين جبهه جنگ« برای حفظ و گسترش »حدود و ثغور« دولت اسﻼمی توصيف کردهاند.
مثﻼ ابن حوقل )قرن دهم( در وصف ماوراءالنهر می نويسد» :و اما نيرومندی آنان )مردم ماوراءالنهر( چنان است که در بﻼد
اسﻼم مردمی جنگاورتر از آنان نيست ،چه سراسر حدود ماوراءالنهر به جنگگاهها نزديک است ) (...برای مسلمانان
جنگگاهی دشوارتر و مهمتر از جنگگاه ترک نيست و مردم ماوراءالنهر در برابر ايشانند و بﻼد اسﻼم را از خطر تجاوز
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آنان حفظ میکنند .سراسر ماوراءالنهر مرزهای ترکان است که آماده جنگند و مردم آنجا را صبح و شام تهديد میکنند«.45
مقدسی »مشرق« يعنی خراسان و ماوراءالنهر را »پايگاه اسﻼم و دژ استوار آن« و »سد راه ترکها و سپر غزها« .46می نامد
و يعقوبی در »البلدان« هنگام شمردن »ثغور« )حاشيههايی مرزی( دولت عباسی از سمرقند ،فرغانه ،چاچ )تاشکند( و
اسبيشاب )»گلوگاه ترک«( سخن میگويد که »ماورای آن بﻼد شرک است و عموم بﻼد ترک که خراسان و سيستان را احاطه
دارد« .47يعقوبی حتی گروهبندیهای قبيلهای ترکان و طرز زندگی کوچنشينی آنان را به گونهای نسبتا دقيق توصيف میکند و
مینويسد» :ترکستان و ترکها را چندين صنف و چندين مملکت است ،از جمله خرلخيه )قارلوقستان( ،و تُغوز ُ
غز )نُه اغوز(
و تُرکش )تورگش( و کيماق )قيميق( و ُ
غز و هر صنفی از ترک را مملکتی جداگانه است و برخی از ايشان با برخی ديگر
میجنگند و آنها را منزلها و قلعههايی نيست ،بلکه در خيمههای چند ضلعی ترکی منزل دارند ) (...اينان به سرزمين خراسان
)شامل ماوراءالنهر( احاطه دارند و از هر ناحيه ای میجنگند و با آنها جنگ میشود ،چنانکه وﻻيتی از وﻻيات خراسان نيست،
مگر آنکه آنان با ترکها می جنگند و ترکان از هرصنفی نيز با آنان می جنگند«.48

تحول در وجهه ترکها
پر واضح است که ترکهايی که در اينجا با لحن منفی و به عنوان »کافر« و »دشمن دين« توصيف میشوند ،قبيله های
چادرنشين ترک بودند که يا مسلمانان به سرزمين های آنان يعنی آنسوی مرزهای دولت اسﻼمی در خراسان و ماوراءالنهر
هجوم نموده ،با آنان میجنگيدند و يا آنان به به مرزهای دولت اسﻼمی دستاندازی کرده ،به مسلمانان حمله ور میشدند.
اين تخمينا در سال های  1000-800م يعنی تا اوايل هزاره دوم ميﻼدی و يا مدتی پس از آن بوده است .آثار تاريخی و جغرافيايی
هم که از آنها نقل قول آورديم ،از همين دوره هستند .اگر از دوره آغازين اسﻼم که بيشتر آثار آن يا از ميان رفتهاند و يا هنوز
به شرح اقاليم و سرزمين های دوران گسترش اسﻼم اشاره نمیکنند ،صرفنظر کنيم ،می توان گفت که مجموعا حدود پانزده
اثر تاريخی-جغرافيايی از نويسندگان عرب و ايرانی و يا اقوام ديگر وجود دارند که در اين دوره در باره سرزمينها و اقوام
گوناگون خﻼفت و از جمله مناطق ترک نشين و قبايل ترک زبان آسيای ميانه در آن دوره گزارش دادهاند .تقريبا در همه اين
آثار تاريخی-جغرافيايی با اين تصوير کلی روبرو میشويم که در چند نمونه فوق يادآوری کرديم.
اين درست دورهای است که سامانيان در خراسان و ماوراءالنهر و عموما شرق ايران امروز حکومت میکردند.
طبيعتا اکثر اعتبار و »ثمره« مادی و معنوی اين »جهاد بزرگ« در شرق قلمرو اسﻼم به حساب اميران سامانی نوشته شده
است .اما میدانيم که از آغاز دولت سامانيان در سال  819م و به ويژه در دوره اوج قدرت آنان ،اکثريت فزايندهای از سربازان
و فرماندهان لشکريان سامانی و ديرتر خود خليفه عباسی را همان ترکهای دشتهای شمال تشکيل میدادند که يا به صورت
داوطلبانه و يا پس از جنگ و اسارت ،به صف لشکر سامانيان پيوسته بودند و در اواخر هزاره يکم ميﻼدی حتی اربابان سامانی
خود را کنار زده ،برجای آنها نشستند.
به ياد بياوريم :پس از سقوط دولت ساسانيان و بخصوص گسترش اسﻼم ميان ايرانیتباران بومی ماوراءالنهر ،هم نفوذ و هم
نفوس يعنی تعداد ترکها در ماوراءالنهر رو به افزايش گذاشته بود .در جنگ معروف تاﻻس ميان مسلمانان و لشکر چين که
در سال  751م در دشتهای قزاقستان و قرقيزستان کنونی درگرفت ،عامل مهمی که گفته میشود باعث پيروزی لشکر اسﻼم
گرديد ،اين بود که انبوه سربازان ترک که در جانب چين و برضد مسلمانان میجنگيدند ،در وسط جنگ جبهه عوض کرده ،به
مسلمانان پيوستند و شروع به جنگ بر ضد چين و متحدين آن نمودند .اطﻼعات دقيقی موجود نيست که آيا ترکهای چادرنشين
و اغلب شمنباور همزمان با تغيير جبهه به سود لشکر اسﻼم خود نيز مسلمان شدند ،يا نه؟ همين پرسش را می توان در باره
انبوه روزافزون ترکهايی نمود که به خدمت دولت سامانی و حتی خليفه عباسی در بغداد در میآمدند .در باره بيش از ده
هزارجنگجوی ترک در دشتهای قزاقستان و قرقيزستان کنونی که در جنگ معروف تاﻻس به اسارت امير اسماعيل سامانی
درآمدند نيز همين سوال مطرح است.

 45ابن حوقل  1-196يعقوبی 7197-70
 46مقدسی160-159 ،
 47يعقوبی 71-70
 48همانجا
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در اينجا دو چيز را میتوان به راحتی ادعا نمود .اوﻻ احتمال قوی بر آن است که در همه اين موارد ،جنگجويان ترک که چه
دواطلبانه و در شرايط صلح )از جمله خريد به عنوان برده و غﻼم( و چه در نتيجه جنگ ،شکست و اسارت به دولت اسﻼمی
پيوستهاند ،اقﻼ با ادای يک »کلمه شهادت« و قبول فرمانروايی خليفه به عنوان »مسلمان« پذيرفته شده اند .منطقا ،از نگاه منافع
شخصی و انسانی اين اسيران جنگی نيز آنها احتماﻻ به دنبال اسارت و فروش ،اسﻼم را پذيرفته اند تا زندگی جديد خود را در
دنيای اسﻼم آغاز کنند .به هر تقدير» ،بخشی از سپاهيان جديد که همچون غﻼم خريداری می شدند ،احتماﻻ هنگامی که هنوز
اسﻼم نياورده بودند ،به اسارت گرفته شده بودند« .اما »اسيرانی که مسلمان نبودند ،نمی توانستند به لشکريان خﻼفت
بپيوندند« .49طبيعتا پذيرش اسﻼم از سوی ترکها از راههای ديگر ،مانند فشار محيط و نياز به همآوازی با اکثريت ،تجارت و
يا تبليغات دينی )بخصوص از سوی صوفيان ايرانی تبار( نيز تحقق يافته است .در باره رنگارنگی و پيچيدگی اين روند ديرتر
صحبت خواهيم کرد.
ثانيا پذيرش اسﻼم از سوی ترکها که در زمان ظهور اسﻼم اکثريت بزرگشان چادرنشين و شمنباور بودند ،به موازات روند
يکجا نشين شدن آنان بودهاست .پذبرش و گسترش اسﻼم در جوامع قبيلهای و پراکنده ترکها در آسيای ميانه به سادگی و سرعت
آن در جامعه قبيلهای و چادرنشين اعراب عربستان در اوايل اسﻼم نبود .مورخين اسﻼمی بارها در باره برخی قبايل دشتهای
آسيای ميانه و جنوب روسيه )از جمله بلغارهای ُولگا( خبرداده اند که گويا به اسﻼم گرويده ،اما در باره اين دين نو چيزی نمی
دانسته اند.
در آغاز چنين بوده که در حاليکه اکثر ترکهای کوچنشين شمنباور مانده و حتی بر ضد مسلمانان جنگيدهاند ،آنان که در امتداد
»راه ابريشم« و واحههای آسيای ميانه يکجا نشين شده و يا ابتدا در ماوراءالنهر و خراسان به زندگی ثابتتر شهری و يا
روستايی شروع کردهاند ،در بستر تحوﻻت اجتماعی و سياسی محيط خود ،بودايی ،مانوی ،مسيحی و ديرتر اکثرا مسلمان
شدهاند.
همزمان با پذيرش اسﻼم از سوی ترکهايی که زندگی کوچ نشينی آسيای ميانه را به هر صورت و دليلی ترک کرده ،وارد
جهان اسﻼم در ماوراءالنهر ،خراسان ،مابقی ايران و خاورميانه شدهاند ،برخورد تاريخنويسی اسﻼمی نيز به تدريج تحول پيدا
میکند .تا قرنهای دهم و يازدهم در حاليکه همان نگاه »جهاد بزرگ« سامانيان خراسان و ماوراءالنهر بر ضد »اتراک کافر«
دشتها ادامه میيابد ،ترکهای نومسلمان يکجا نشين شده در داخل خﻼفت اسﻼمی که احتماﻻ همزمان با قبول اسﻼم وارد
خدمت اردوهای سامانی و خود خليفه عباسی شده بودند ،همچون جنگجويان ،اميران و ديرتر حتی فرماندهان اين دولتهای
اسﻼمی صاحب اعتبار و احترام اجتماعی و سياسی فزايندهای میگردند .پايه اين اعتبار که همزمان با قدرت گرفتن ترکها در
داخل نيروهای نظامی دولت افزايش میيابد ،توان و مهارت نظامی و جنگجويی آنان بوده است.
از سوی ديگر ،ترک ها مورد اعتماد اعراب قرار داشتند ،چرا که آنها بومی خاورميانه نبودند ،روابط قومی و فرهنگی با مردم
خاورميانه نداشتند و می توانستند فارغ از کشاکش های داخلی و قومی اعراب ،با وفاداری به خلفای عباسی و اميران سامانی
خدمت کنند .جاحظ البصری ،مورخ اوايل عباسيان ،در رساله خود موسوم به »مناقب الترک« در باره مهارت جنگی ترکها
مینوشت که آنها بيشتر عمرشان را نه در روی زمين ،بلکه در حال اسب سواری میگذرانند» .اهل چين در صناعت ،يونانيان
در حکمت و آداب ،آل ساسان در دولتداری و ترک ها در جنگ برتر از ديگرانند«.50
همزمان با يکجانشين شدن تدريجی ،کسب شهرت جنگاوری و فرماندهی ترکها در لشکرهای اسﻼمی ،بيشک به اعتبار
اجتماعی آنان در جهان اسﻼم افزوده است .اما در اين هم نمیتوان شک نمود که بدون پذيرش اسﻼم از سوی ترکها و انطباق
آنان با محيط اجتماعی جديد در وطنهايی نويافته ،ترقی و تحکيم موقعيت سياسی و اجتماعی آنان در جامعه اسﻼمی اصوﻻ
قابل تصور نمی بود.

 49عثمان 268
 50جاحظ ،مناقب 67
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راه دراز مسلمان شدن ترکها

آيا ترکها در مدتی کوتاه ،به گونهای مسالمت آميز و حتی داوطلبانه و در اثر جاذبه امپراتوری عربی-اسﻼمی ،تجارت و
همسايگی با ايرانيان نومسلمان به اسﻼم گرويدهاند ،يا اينکه مدتی طوﻻنی در مقابل اعراب با تير و کمان مقاومت کرده و در
نهايت به زور تسليم »شمشير عرب« و دين او گشتهاند؟
گهگاه در آسيای مرکزی و حتی خود ترکيه کنونی شاهد اينگونه بحثهای احساساتی میشويم که بيشتر از محيطهای علمی و
دانشگاهی ،ميان افراد و گروههايی درمیگيرد که دچار تعصب و يا بيخبری از تاريخ هستند.
بايد حوادث تاريخی را پيوسته در زمان و مکان مشخص خود ،پيش و پس آن و مقام آن در چارچوب طوﻻنیتر و بزرگتر
زمانی و مکانی بررسی کنيم و در درجه نخست به اصل آثار گذشته و منابع معتبر علمی مراجعه کنيم تا به درک و نتيجه
درستتری برسيم.
طبيعی است که موضوع بر سر مردم ترکيه کنونی در دوره ظهور اسﻼم نيست ،چرا که ترکيه کنونی  1400سال پيش هنوز
ترکيه نبود ،بلکه بخشی از امپراتوری روم شرقی و يا »بيزانس« بهشمار میرفت که پايتختش »کنستانتينوپل« )به عربی:
قسطنطنيه( و يا استانبول امروزی بود .مردم اين سرزمين اکثرا مسيحی مذهب و زبان اکثريت آنان يونانی ،آرامی و ارمنی
بود .هنوز اکثريت بزرگ ترکها در آسيای مرکزی بودند ،اگرچه تا حدی به ماوراءالنهر و تا حدی شمال دريای سياه نيز نفوذ
و کوچ کرده بودند .تا آغاز لشکرکشی های »جهادی« سلجوقيان ترک به اين سرزمينها و مسلمان و ترک زبان شدن مردم آن
دستکم  300-200سال و تا سقوط کنتسانتينوپل و يا استانبول امروزی  600سال مانده بود.
ما هنوز در سالهای  600و  700م در ماوراءالنهر و آسيای ميانه هستيم که در آن دوره مرکز اصلی زيست و تجمع ترکها
بود.
14

برخی سرخطهای تاريخی اين دوره را بهطور مختصر دوباره مرور کنيم:
در سال  642م ايران ساسانی از اعراب مسلمان شکست میخورد .اعراب در عرض ده سال تا سيستان و خراسان را تصرف
میکنند .حدودا از  652م به بعد اعراب به ماوراءالنهر و حتی آنسوی »سيردريا« )رود سيحون( حمله میکنند .ايرانيان بومی
ماوراءالنهر به کمک ترکهای دشتهای شمال کم و بيش صد سال در برابر اعراب مقاومت مینمايند .در اين ميان يک دولت
ترکهای آسيای ميانه که همزمان با حمﻼت اعراب در قرقيزستان تشکيل شده بود ،در سال  744م از اعراب شکست می
خورد و در نتيجه اختﻼفات قبيلهای متﻼشی میشود .ايرانيان بومی و غير مسلمان منطقه که مقاومت در برابر اعراب را بی
نتيجه می بينند ،به اسﻼم میگروند .ترکها نيز که بیدولت مانده ،اميد مقاومت در برابر اعراب را از دست دادهبودند ،پخش
می شوند و هرچه بيشتر کوشش میکنند که به عنوان سرباز ،جنگجو و غﻼم و برای چراندن گلههای خود ،امرار معاش و يا
صرفا دست اندازی وارد دولت اسﻼمی عباسيان )سامانيان ،آل بويه ،خﻼفت عباسی( شوند .اين مرحله ،همزمان ،دوره کوچ و
پذيرش اسﻼم از سوی ترکها و در عين حال تحوﻻت مهم دينی ،فرهنگی ،سياسی ،قومی و زبانی در سرتاسر منطقه است،
چيزی که ديرتر با غزنويان و بخصوص سلجوقيان شدت يافته ،به دولت روم شرقی )ترکيه کنونی( نيز گسترش خواهد يافت.

 200سال ايرانيان 400 ،سال ترکها
به گفته بارتولد دويست سال پس از نخستين حمله های اعراب به ماوراءالنهر )يعنی حدودا در سال های  850م در اوج دولت
سامانيان( می توان »مردم ماوراءالنهر را مسلمانان خوبی به شمار آورد که خود برای »جهاد« وارد جنگ با همسايگان تُرک
خود می شدند«  .51مثﻼ در لشکرکشی به تاﻻس )در قرقيزستان کنونی( برای جنگ با چينيان و ترک های قارلوق ،فرمانده
مستقيم لشکر عربی يک عرب ،اما فرمانده اصلی اين عمليات ابومسلم يعنی يک ايرانی نومسلمان بود و اکثر سربازان نه
عرب ،بلکه ايرانيان و ترکان نومسلمان بودند .البته احتماﻻمانند اکثر موارد ،در وهله نخست ،مردمان يکجا نشين و بخصوص
شهری ،اهل لشکر و ديوان »مسلمانان خوب« شدهاند ،در حاليکه روستائيان و مردم نقاط دوردست عجله چندانی در اسﻼمآوردن
نداشتند.
دويست سالی که گفته میشود مسلمان شدن اکثر مردم ماوراءالنهر )و طبيعتا خراسان( طول کشيده ،يقينا تخمينی است در رابطه
با مردم يکجا نشين و مخصوصا شهری اين منطقه که اکثرا ايرانی بودند .در رابطه با اقليت ترکزبان و بومی شده ماوراءالنهر
هم بايد توضيح کوتاهی داد :اين را میدانيم که از همان دوره فروپاشی ساسانيان و مرزبانیهای آنان و شايد حتی به درجه
کمتری پيش از آن ،گروههای عليحده ترک به طور محدودی هم که شده ،به دﻻيل و اشکال گوناگون از دشتها وارد ماوراءالنهر
و خراسان شده ،مثﻼ به خدمت پادشاهان محلی و ايرانی ماوراءالنهر در سمرقند ،بخارا ،چاچ )تاشکند( و خوارزم درآمدهبودند.
اما اقﻼ در يکصد سال نخست اين مرحله که با مقاومت سرسخت ايرانيان و بخصوص ترکها در مقابل اعراب گذشته ،میتوان
به راحتی حدس زد که تعداد ترکهای يکجانشين شدهای که به اسﻼم گرويدهاند ،ناچيز بوده ،چرا که اين دوره ،دوره جنگ و
گريز با اعراب و مسلمانان بود و حتی پادشاهان بومی ايرانی نيز هنوز در اين دوره به مسلمان شدن رغبت چندانی نشان نداده
اند ،چه رسد به نگهبانان و قوای نظامی ترک آنان و يا دستههای مسلح ترک که از دشتها به شهرهای ماوراءالنهر حمله
مینمودند و يا در همراهی با ايرانيان با اعراب میجنگيدند.
ايرانی تباران بومی ماوراءالنهر اگرچه در  70-60سال نخست به ياری ترکها و گاه چين در مخالفت و حتی جنگ و گريز
مستمر با حاکميت اعراب و مسلمانان بودند ،اما بهتدريج به همان عافيت طلبی و انطباق به شرايط نو ،يعنی رضايت دادن به
حاکميت عربی و دين نو رو آوردند که در خود ايران شاهدش بوديم .نمونه دو خانواده بزرگ منطقه يعنی برمکيان بلخ و
سامانيان بلخ و سمرقند در پيروی از حاکمان عرب و حمايت از شورش عليه امويان و به نفع عباسيان نمونه روشن اين
دورانديشی و رفتار »عملگرايانه« آنان است.
با اين ترتيب در عرض اين دويست سال )يعنی از  650تا 850م ( اکثريت ايرانی تباران بومی ماوراءالنهر و احتماﻻ گروه
کوچکتری از ترک ها که در ماوراءالنهر يکجانشين و بومی شده بودند ،به اسﻼم گرويدهاند.
اما قبايل ترک دشتهای شمال که اکثريت ترکها را تشکيل میدادند چه؟
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اکثريت بزرگ نمونههايی که در فصلهای پيش از مورخين مسلمان مانند ابن حوقل ،طبری و مقدسی در باره نقش ترکان
کوچنشين دشتها و رويارويی مسلمانان با آنان داديم ،مربوط به دو قرن پس ازهمين دوره يعنی سدههای نهم و دهم )حدودا از
سال  800تا دستکم  1000م( است .اين هم نشان میدهد که روند مسلمان شدن اکثريت ترکها حتما تا قرن دهم هنوز به آن
درجه تکميل و تحکيم نشدهبود.
نتيجه اينکه اگر نخستين حملههای اعراب به ماوراءالنهر )حدودا  650م( را نقطه آغاز فرض کنيم ،پذيرش اسﻼم از سوی
ايرانيان ماوراءالنهر حدودا  200سال و از سوی ترکان دشتهای شمال کم و بيش  400سال طول کشيده است.
به جرات میتوان گفت که برخﻼف شمنباوری و ديگر آيين های طبيعی ،رعايت و گسترش اديان معاصرتر مانند اسﻼم و
مسيحيت با زندگی کوچنشينی چندان سازگار نيست و ابزار و سازماندهیهايی مانند عبادتگاه ،ثبت اصول و ادبيات مکتوب و
مراسم منظم دينی طلب میکند.
در رابطه با قبايل کوچنشين ترک روايتهای جالب و آموزندهای از سوی مورخين مسلمان و فرستادگان دستگاه خﻼفت عباسی
به دشتهای اوراسيا نوشته شدهاست که مشکﻼت گسترش باور دينی در زندگی چادرنشينی دشتها را بهخوبی شرح میدهند.
يک نمونه اين روند در آن بوده که طبق عادات قبيلهای و چادرنشينی که ميان ترکها و ديگر قبايل اوراسيا رايج بوده ،رئيس
قبيله و يا طايفه هر تصميمی که میگرفت ،اهل قبيله با سنت اطاعت مطلق از رئيس قبيله )خان و يا خاقان( که تلفيقی از قدرت
زمينی و آسمانی شمرده میشد ،از او پيروی مینمودند .مثﻼ ابن فضﻼن مینويسد که در روزگار او )حدودا سالهای -921
 922م( حاکم بلغار های ُولگا به تقويت اسﻼم در ملک خود تمايل يافت و در سال » 960اهل  200هزار چادر ترک اسﻼم
آورد« .52ابن اثير نيز مینويسد که در ماه »صفر سال  435ق )1043م- ،م( ده هزار چادر ترکهای کافر که به شهرهای
مسلمانان در ناحيههای باﻻساغون و کاشغر دستاندازی میکردند )…( به اسﻼم گرويدند«  .53طبعا نمیتوان انتظار داشت که
)اگر اين ارقام را قبول کنيم( چندين ده هزار چادرنشين صرفا با تصميم رئيس قبيله خود يکباره آيين خود را تغيير داده ،به دين
نو باور کنند و شرايط آن را بجا بياورند .شايد اين هم جزو عواملی است که باعث شده که اسﻼمی که بسياری از ترکها در
آسيای ميانه پذيرفتند ،تاثيرات باورهای پيشااسﻼمی و از جمله شمنباوری را نيز داشت ،چيزی که آثارش هنوز هم کامﻼ از
ميان نرفته است.

غﻼمان و ﮐنيزان
در قرنهای نهم و دهم شهرها و سرزمين های هممرز ميان قبايل ترکدشتها و مردم مسلمان و اغلب ايرانی ماوراءالنهر
تبديل به مراکز جذب هرچه بيشتر ترکهای نومسلمان گشتند .اسپيجاب )عربی :اسفيجاب و يا اسبيجاب( که امروزه همان ناحيه
يرم« در جنوب قزاقستان است(» ،سوتکند« )در سواحل رود سيحون( ،چاچ )تاشکند کنونی( و خوارزم از اين قبيل مراکز
» َ
س َ
بهشمار میرفت .اصوﻻ اين ناحيههای مرزی وضع ثابتی نداشتند .مردم و اهالی آن از سويی مخلوط بودند و از سوی ديگر
برخی از ترکهای اين نواحی مسلمان و برخی هنوز شمنباور بودند و يا به دﻻيل مختلف ميان اين دو باور در نوسان قرار
داشتند .مثﻼ »حدودالعالم« که در سال  982م به فارسی نوشته شده و مولفش معلوم نيست ،از سوتکند همچون »جای ترکان
آشتی جو« نام میبرد که »بسياری از قبايل آن مسلمان شدهاند« 54و برخﻼف ديگر ترکها سرجنگ با مسلمانان ندارند.
در عين حال میبينيم که اوﻻ خود اعراب در اين جبهه »جهاد« و گسترش اسﻼم حضور نداشتند و کسانی که ترکها را با
حمله و اسارت به اسﻼم جلب مینمودند يا ايرانيان )بخصوص در زمان سامانيان( و يا حتی خود ترکانی بودند که به اسﻼم
گرويده ،همچون نومسلمانان »جهادی« به همقومان »کافر« خود حمله میکردند ،آنها را به اسارت میگرفتند و میفروختند .به
گفته گولدن» 55در عمل ،جهاد در آسيای ميانه و همچنين آسيای جنوب شرقی و آفريقا بيش از آنکه کار مسلمانان بيگانه )مانند
اعراب ،م( باشد ،اغلب عبارت از فعاليت مردم نومسلمان محلی در راه اهداف سياسی خود بوده است« .استخری )اصطخری(
تصوير جالبی از اين ناهمگونی ميان از يک سو جنگجويان بیباک و نومسلمان ترک و از سوی ديگر حملهها و دستاندازیهای
 52گولدن 213 ،1992
 53همانجا
 54حدود العالم118 ،
 55گولدن 212 ،1992
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ترک های »کافر« دشتها ترسيم میکند .او مینويسد »از خوارزم تا ناحيت اسبيجاب تا سرحد فرغانه تا حدود ماوراءالنهر
همه ترکستان است و مسلمانان را هيچ دارالحرب صعب تر از ترکستان نيست و خوارزم ثغر )مرز( اسﻼم است در پيش
ترکستان و همه ماوراءالنهر ثغر است« ،56توصيفی که بيشک در مورد ترکهای غيرمسلمان آنسوی »ثغر اسﻼم« بيان شده
است .اما استخری در چندين جای ديگر به مدح رزمندگان نومسلمان ترک که به خدمت لشکر اسﻼم درآمدهاند ،میپردازد و
نبود و به همه
مینويسد» :و با اينهمه هيچ کس پادشاهان خود را فرمان بردارتر و نيکوتر از ايشان )مردم چاچ و فرغانه- ،م( َ
روزگار لشکر ترک بر ديگر گروه مقدم بودهاند .و خلفا هميشه لشکر ترک اختيار کردهاند ،سبب آن کی )که- ،م( در سرشت
ايشان نهاده است از نيک خدمتی و فرمان برداری و مردانگی و وفاداری«.57
به موضوع اين نوشته ربط مستقيمی ندارد ،اما بیفايده نيست عﻼوه کنيم که اين غﻼمان سابق بعد از مدتی به تدريج بيشتر و
شديدتر برضد اربابان خود شوريده ،قدرت دولتی را در دست خود متمرکز کردند.
برای مورخين اين دوره ،موضوع اسﻼم آوردن انبوه بزرگ ترکهايی که چه بهصورت غﻼم و کنيز و چه داوطلبانه در جريان
کوچهای چند صد ساله خود وارد دولت اسﻼمی در ماوراءالنهر و خراسان ،مابقی ايران و يا عراق شدند ،بسيار جالب است.
اما در باره جزئيات اين روند اطﻼعات چندان دقيقی در دست نيست .در مورد غﻼمان جنگی آنچه که میدانيم و در فصل
گذشته اين رساله ذکر گرديد ،اين است که بيشک آنها دستکم با ادای کلمه تشهد ابراز قبول مسلمانی کرده و سپس وارد خدمت
نظامی سامانيان و يا خلفای بغداد شدهاند .اين را هم میدانيم که اکثر غﻼمان جنگی و يا کنيزان هنگام فروخته شدن و انتقال به
ايران و يا عراق متاهل نبوده ،بلکه در موطن جديد خود ازدواج میکردهاند .به گفته ابن حوقل و استخری ،غﻼمان و کنيزان
ترک »خوش اندامترين ،زيبا ترين و گرانبهاترين بردگان دنيا« بودند و قيمت هر کدام »می توانست تا  150و يا  200هزار
درهم باﻻ برود« .58اما جزئيات مسلمان شدن کنيزان ترک ناروشن است ،اگرچه نمی توان احتمال داد که آنان بدون قبول اقﻼ
لفظی اسﻼم وارد جامعه مسلمانان شده باشند .همچنين شايد با در نظر گرفتن موقعيت کلی زنان و بخصوص کنيزان در نظام
خﻼفت اسﻼمی )بخصوص سه-چهار قرن پس از اسﻼم( اين را میتوان گفت که احتماﻻ توان تاثير آنها به فرزندانشان به
اندازه شوهرانشان نبوده است .ازدواج با افراد از نگاه قومی و زبانی »غيرخودی« و شرايط اجتماعی ديگر نيزدر سطحی
گسترده باعث آميزشهای نوين قومی ،فرهنگی و زبانی شده است .از اين جهت بهنظر برخی مورخين تحوﻻت عميق در جامعه
مسلمانان قرن نهم ميﻼدی را بايد با نقش ترکها مرتبط دانست«.59

 56استخری230-229 ،
 57استخری ،همانجا
 58رو 182
 59رو 185
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به زوری ،به زاری ،به زر

گستره امپراتوری عباسيان و وﻻيات آن )ويکی پديا(

تقريبا هشتاد سال پس از ظهور اسﻼم ،يکی از سرداران خليفه اموی بنام قُتيبه بن مسلم حاکم خراسان و ماوراءالنهر شد .قتيبه
که به »فاتح ماوراءالنهر« يعنی اساسا سمرقند ،بخارا و خوارزم معروف شده ،هنوز هم در آسيای مرکزی شخصيتی
مباحثهانگيز است .آنچه که روشن است ،اين است که قتيبه حکمرانی قاطع و بيرحم بوده ،در گسترش حاکميت امويان و دين
اسﻼم در »مشرق« امپراتوری نقش بزرگی بازی کرده ،اما در عين حال به »بيرحمی« معروف شده و در نهايت خود نيز
مورد غضب امويان قرار گرفته و به قتل رسيده است.
قتيبه از جمله »پيکند« )عربی :بيکند( ،شهر تجار ثروتمند در نزديکی بخارا )اوزبکستان کنونی( و خود بخارا را در سالهای
 709-706م تصرف نموده ،آن را غارت کرد و مردمش را اسير گرفت .در جريان تسخير پيکند »قتيبه فرمود لشکر را که
برويد و بيکند را غارت کنيد ،و خون و مال ايشان مباح کردم) ...و قتيبه( بازگشت ،هر که در بيکند اهل حرب بود ،همه را
ب ُکشت و آنچه باقی مانده بود َبرده کرد ،چنانکه اندر بيکند کسی نماند و بيکند خراب شد«» .60يکی از فرماندهان او همه
سربازان مردم محلی را که مغلوب شدهبودند ،به چارميخ کشيد و فرمانده ديگرش همه جنگجويان طرف مغلوب را لخت و
عريان کرده به دست مرگ سپرد« .61يکی از وﻻيتداران عرب در خراسان وضع کلی آن سالها و رفتار لشکريان عرب را
چنين خﻼصه نمود که »تنها با شمشير و تازيانه« میتوان بر اين سرزمين حکومت کرد.62
در بخارا فرماندهان قتيبه مردم را وادار کردند که نصف خانه های خود را به اعراب واگذار کنند ،چيزی که پيشتر در مرو
نيز انجام داده بودند .63به گفته ابوريحان بيرونی که خود از خوارزم بود ،قتيبه »نويسندگان و هربدان )هيربدان ،خادمان آتشکده(
خوارزم را از دم شمشير گذرانيد و آنچه مکتوبات از کتاب و دفتر داشتند ،همه را طعمه آتش کرد« .64بارتولد در راستی اين
روايت بيرونی شک کرده است ،65اما بسياری از مورخين ديگر مسلمان نيز در باره قساوت حکام اموی و بهويژه قتيبه روايت
 60نرشخی 62
 61فرای 95 ،2015
 62طبری 3961
 63بارتولد به نقل از نرشخی و بﻼذری185 ،
 64بيرونی 75
 65بارتولد 1
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ها نوشتهاند .قتيبه حتی از اختﻼفات داخلی و خانوادگی ميان شاهان و شاهزادگان محلی ماوراءالنهر استفاده کرده و در نهايت
همه را تابع و خراجپرداز اسﻼم مینمود.
در تصرف جامگرد )يکی از وﻻيات خوارزم( »عبدالرحمن )برادر قتيبه( با شاه جامگرد نبرد کرد و او را بکشت و چهار
هزار اسير پيش قتيبه آورد که آنها را بکشت .وقتی عبدالرحمن اسيران را بياورد ،قتيبه بگفت تا تخت وی را برون آوردند و
ميان کسان جای گرفت و بگفت تا هزار کس از اسيران را پيش روی او ب ُکشتند و هزار کس را طرف راست وی و هزار کس
را طرف چپ وی و هزار کس را پشت سر وی .مهلب گويد :در آن روز شمشير سران قوم را گرفتند و با آن گردن میزدند«.66
پس از تسليم گرفتن خوارزم است که قتيبه همراه با اسيران خوارزمی و بخارايی خود ،با همان شيوهها سمرقند را تسخير کرد،
مردان و جوانانش را ُکشت و يا اسير گرفت ،تا از آنجا رو به سوی چاچ نهد که امروزه تاشکند نام گرفته است .در جريان
غورک )و يا »غوزک«( شايد هم برای تحريک قتيبه که
تسخير سمرقند ،آخرين شاه )به زبان سغدی »اخشيد«( اين شهر بهنام
َ
چرا همقومان اسير او را با خود برای تسخير سمرقند آورده است ،به قتيبه پيام فرستاد که» :به کمک برادرانم و اهل خاندانم
از مردم عجم )ايرانی( با من جنگ میکنی ،عربان را سوی من بفرست« .67غورک اگرچه در نهان کوشش به يافتن متحدين
بيشتری از جمله شاهان محلی چاچ و فرغانه و ترکان جنگجو که در آن دوره ديگر در بسياری وﻻيات ماوراءالنهر پراکنده
بودند ،نمود ،اما به ناچار سمرقند را به قيد بهايی سنگين تسليم کرد .قتيبه »روز بعد با آنها بر سر يک هزار هزار )مليون- ،
م( و دويست هزار صلح کرد که هر ساله بدهند و آن سال سی هزار سر )اسير- ،م( بدهند که کودک و پير و عليل در آن ميان
نباشد و در آنجا مسجدی برای قتيبه بسازند که درآيد و نماز کند.68«...
طبری و چند تن ديگر از متقدمين تاريخنويسی اسﻼمی ،در ادامه شرح فتح سمرقند ماجرای غارت و تخريب آتشکده و يا معبد
سغديان بر سر يکصد هزار سر و
های اين شهر را به قلم میآورند و از جمله شرح میدهند که چگونه قتيبه در اين شرايط »با ُ
آتشکدهها و زيور بتان صلح کرد ...پس از آن )مردم( شهر را خالی کردند و مسجدی ساختند و منبری نهادند و قتيبه با چهار
هزار کس که برگزيده بود ،وارد شهر شد و به مسجد رفت و نماز کرد و سخن کرد« .69در اينجا منظور از »آتشکده« احتماﻻ
همان معبد زرتشتی است .اما به جهت ذکر »بتان« )بتها ،اصنام( برخی مورخين گفته اند که شايد در سمرقند معبدی بودايی
با تنديسهای بودا نيز بوده که اعراب با عوضی گرفتن آتشکده زرتشتی و معبد بودايی ،تنديسها را بُت شمرده ،به تخريب و
سوزانيدن آنها برخاستهاند» .بتان را پيش وی آوردند که زيور از آن برگرفتند و بتان را پيش وی )قتيبه- ،م( نهادند که چون
فراهم آمد ،همانند قصری بزرگ بود و گفت آن را بسوزانند .گويد :عجمان گفتند »در اين ميانه بتانی هست که هرکس آن را
بسوزاند ،هﻼک میشود« .قتيبه گفت :من آن را بدست خود میسوزانم« .گويد :غوزک بيامد و مقابل قتيبه زانو زد و گفت:
»ای امير ،سپاسداری تو بر من واجب است ،معترض اين بتان مشو« .اما قتيبه آتش خواست و شعله ای برگرفت و برون شد
و تکبير گفت .آنگاه آتش بر بتان زد و کسان نيز آتش زدند که بيفروخت و از بقيه ميخهای طﻼ و نقره که در بتان بود پنجاه
هزار مثقال به دست آوردند« .70روايت است که با آن سيم و زر سکه زدند و بخشی از آن را به حجاج بن يوسف والی حجاز
و عراق که فرمانده و حامی قتيبه بود ،فرستادند و بقيه را ميان سربازان و فرماندهان خود تقسيم نمودند.
اين حوادث و تحوﻻت در اوايل قرن هشتم يعنی سال های  720-710م بود ،يعنی زمانی که از نخستين حملههای اعراب از
مرو خراسان به ماوراءالنهر )سمرقند ،بخارا و چاچ( درسالهای  650م تقريبا  70-60سال میگذشت .اما فتح ماوراءالنهر و
گسترش اسﻼم در اين سرزمين به سادگی و سرعت ايران و از جمله خراسان نبود .مردم ماوراءالنهر که اساسا ايرانی تبار و
زرتشتی و بخشی بودايی بودند هنوز مقاومت میکردند .ظاهرا لشکريان عرب نيز مدتها عجلهای در فتح کامل اين منطقه
نداشتند و به حملههای غارتگرانه و خراج و باج گرفتن از مردم بسنده میکردند و به مقر اصلی خود در خراسان ،يعنی مرو
باز میگشتند» .اوﻻ خود اعراب برای مدتی طوﻻنی با غنايم جنگی و گرفتن باج و خراج راضی بودند و به همين جهت برنامه
فتح کامل اين سرزمين را هم نداشتند .ثانيا موانع طبيعی اين سرزمين مانع از سرعت فتح آن میشد« .71قبول اسﻼم حتی از
سوی خانواده های بزرگ و با نفوذ خراسان و ماوراءالنهر مانند برمکيان و سامانيان که قبﻼ فرماندهان ساسانی ،دهقانان و يا
اشراف مهم زميندار و روحانيان زرتشتی و يا بودايی بودند ،احتماﻻ تا سالهای نخست  700م عملی نشده بود .از سوی ديگر،
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 67طبری 71
 68طبری 72
 69همانجا
 70همانجا 73
 71بارتولد 182

19

هروقت ميان اعراب نفاق و نزاع میافتاد و يا فرمانده و حاکمی نرمخو و متدينی به خراسان و ماوراءالنهر می آمد ،مردم بومی
از پرداخت خراج و جزيه و ماليات پرهيز میکردند ،به عادات و آيينهای خود برمیگشتند ،در برابر حملههای جديد اعراب
و مسلمانان مقاومت بيشتری مینمودند و ترکها »شمنباوری خود را پی میگرفتند«.72
با وجود پيروزیهای بزرگ قتيبه که همچون »قائد اﻻسﻼم« و »فاتح ماورالنهر« معروف شده بود ،خود قتيبه نتوانست بهره
چندانی از آن پيروزی ها و غنايم ببرد .در سال  715م قتيبه کوشش نمود تا شورشی بر ضد خليفه اموی برپا کند ،اما خليفه
حکم قتلش را داد و همه اطرافيانش شوريده ،او را به قتل رسانيدند.

اسﻼم ريشه میگيرد
پس از حوادث خونين بخارا ،خوارزم و سمرقند که شرح داده شد نيز همين دايره جنگ و گريز ،پيشرفت و عقب نشينی ادامه
يافت .اما ستاره بخت امويان کﻼ و بخصوص قتيبه رو به افول گذاشته بود ،اگرچه ديگر حاکميت دينی و فرهنگی اسﻼم به هر
طريقی که شده ميان مردم جا افتاده بود.
ما در فصل های گذشته گفته بوديم که تا سال  750م يعنی برکناری امويان و قدرت گيری عباسيان چه تحوﻻتی سرنوشت
منطقه و اقوام آن )ايرانيان ،اعراب ،ترکها( و روند مسلمان شدن مردم را رقم زد :در ابتدا موج بزرگی از مقاومت برضد
اعراب و سپس چرخش اوضاع ،مرگ غورک ،شکستهای متوالی ترکها که از ايرانيان دفاع میکردند و شرکت بيشتر
ايرانيان نومسلمان هم در موج ضداموی و طرفدار عباسی )ابومسلم خراسانی( و هم افزايش انطباق ايرانيان با شرايط نو ،اسﻼم
آوردن هرچه بيشتر و حتی غزوات »جهادی« آنان بر ضد ترکهای دشتهای شمال در قزاقستان و قرقيزستان کنونی .اين
مرحله در نهايت با استقرار دولتهای محلی ايرانی در خطه امپراتوری عباسيان يعنی طاهريان ،آل بويه و بخصوص سامانيان
به اوج خود رسيد که بيشتر از همه در ماوراءالنهر و خراسان موثر بودند.
در همين دوره گذار از امويان به عباسيان و شکل گيری حکومتهای بومی ايرانی بود که موج گرايش به اسﻼم شدتی
روزافزون يافت و در نهايت ،از نگاه گسترش اسﻼم ،ايرانيان نومسلمان ،هم در منطقه و هم در ميان ترکهای کوچ نشين
دشتها موفقيتهای بزرگی به دست آوردند که اعراب پيش از آنها از عهدهاش برنيامده بودند.
نکته دوم که مشاهده می کنيم آن است که در اين صدسال قرن هشتم ) 700تا  800م( در ماوراءالنهر و خراسان هنوز تعداد
ترکها در جمعيت بومی و محلی منطقه آنچنان زياد نبود .آنها بيشتر گروههای مسلحی بودند که اصوﻻ به صورت دسته جمعی
فعاليت میکردند ،اغلب در مقابل مزد بر ضد اعراب به ياری ايرانيان میشتافتند و يا از حکومتهای محلی آنان در سمرقند و
بخارا و خوارزم نگهبانی مینمودند .حتی در نمونه محاصره و باﻻخره تسخير سمرقند از سوی قتيبه نيز می بينيم که ترک ها
نيزدر دفاع سمرقند در برابر قتيبه شرکت داشتند و به اخشيد غورک کمک مینمودند ،اگرچه در نهايت از احتمال غلبه نا اميد
شده »)ترکان( به قتيبه گفتند» :امروز بازگرد و فردا با تو صلح میکنيم« .73اين در حالی است که تقريبا يکصد سال بعد که
دولت سامانيان ايرانی تبار در ماوراءالنهر و خراسان تشکيل شده بود ،نگهبانان و لشکريان و فرماندهان حتی دربار سامانيان
در بخارا و سمرقند به طور فزايندهای عبارت از ترکان بودند ،تا جايی که از حاکميت سامانيان دويست سال نگذشته ،همان
نگهبانان و لشکريان قدرت دولتی را چه در خراسان )غزنويان( و چه در ماوراءالنهر )قراخانيان( به دست خود گرفتند.

نه تنها شمشير
با اين ترتيب در ماوراءالنهر نيز ،تا اندازهای مانند ايران ،گسترش اسﻼم در آغاز به صورت صلحجويانه ،داوطلبانه و با تشويق
مبلغين دينی نبوده ،بلکه ابتدا مدتها جنگ و گريز و شورش و از سوی ديگر غارت و غنيمت و خراج ادامه داشته ،اما در
نهايت به اصطﻼح »دين از پشت سر شمشير آمده« يعنی جنگ راه سازش ،تسليم و باﻻخره ايمان را باز کردهاست .ماوراءالنهر
نيز ابتدا با جنگ تسخير و تابع خﻼفت اسﻼمی شده و بعد مردم به تدريج به اسﻼم گرويده اند .اما پس از حمله و اشغال ايران
و سپس ماوراءالنهر و برقراری حاکميت اعراب که در اين منطقه حدودا  80تا صد سال )تا  750م( طول کشيده ،قبول اسﻼم
 72استار 113
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از سوی مردم غير مسلمان اين سرزمينها ،اصوﻻ نه هميشه و نه تنها زير تهديد مستقيم شمشير عرب ،بلکه علیاﻻصول از
راه های غير مستقيم بوده است.
يکی از اين راههای غيرمستقيم »جزيه« و يا ماليات اضافی بود که از غيرمسلمانان میگرفتند.
در دوران حاکميت اعراب ،ماليات )با نامهای مشابهی مانند مالالصلح ،خراج ،باج ،غنيمت( به طوری تنگاتنگ با دين اسﻼم
مرتبط شده بود .ماليات ،خراج و باج منبع اصلی درآمد دولت بود .نوعی ماليات مخصوص هم بود که »جزيه« ناميده میشد.
اين ماليات اضافی را اعراب در سرزمين های فتح شده از غيرمسلمين »اهل کتاب« میگرفتند .مثﻼ مسيحيان و يهوديان و
درعمل همچنين زرتشتيان که »اهل کتاب« شمرده میشدند ،تابع »جزيه« بودند .آنها بيشتر از مسلمانان ماليات میپرداختند،
اما از پرداختن خمس و ذکات معاف بودند .مقدار جزيه وابسته به اراده و قرارحکومت بود .به همين ترتيب مقدار ماليات بر
امﻼک غير منقول مانند خانه و باغ و روستا و کاروانسرا هم برای غير مسلمين بيشتر از مسلمانان بود .طبيعتا اين هم يکی
ازانگيزههای مسلمان شدن بسياری از مردم میشد که نمیخواستند و يا نمیتوانستند ماليات و خراج بيشتری به حاکمان بپردازند.
تا اواخر امويان نه تنها از غيرمسلمانان ،بلکه حتی از کسانی که به تازگی مسلمان شده بودند نيز جزيه گرفته می شد.
تنها در دوره کوتاه خﻼفت عمر ثانی ) 720-717م( که مردی بسيار مومن بود ،نه تنها تکليف جزيه ازدوش نومسلمانان
برداشته شد ،بلکه حتی کسانی که تازه به اسﻼم گرويده بودند ،از مجبوريت ختنه نيز معاف گشتند .74اين باعث اعتراض اعرابی
گرديد که درآمدشان کمتر شده بود .در دوره جانشين عمر ثانی يعنی يزيد ثانی ،حاکم جديدی به خراسان اعزام شد که جزيه بر
نومسلمانان را دوباره جاری کرد و شرايط آنان را سخت تر نمود.
شرس بن عبدﷲ در خراسان ،رابطه جزيه و اسﻼم
روايتی از تاريخ طبری مربوط به سال 728م ) 110ق( و دوره وﻻيتداری اَ َ
آوردن ماوراءالنهر را به شکل زندهای توضيح میدهد.
سغد کناره
به قول طبری ،در نتيجه برقراری دوباره جزيه »…آنها )مردم سغد( مقاومت کردند و هفت هزار کس از مردم ُ
گرفتند و در هفت فرسخی سمرقند جای گرفتند« .سغديان و به ويژه دهقانان و تاجران ثروتمند مقاومت نمودند و موطن خود را
ترک نموده ،گريختند .شاهزاده فرغانه ابتدا به آنان در شهر »اسفره« پناه داد ،اما ديری نگذشته بود که آنان را به اعراب لو
داد .در نتيجه ،فراريان سغدی که در شهر خجند غافلگير شده بودند ،ابتدا با پرداخت مبلغ هنگفتی به عنوان خراج ،جان وآزادی
خود را خريدند و آنگاه برخﻼف عهدنامهای که بسته شده بود ،به دست اعراب قتل عام گشتند.() 75
طبری مینويسد )کوتاه شده از سوی م(:
»گويد :اشرس هنگام وﻻيتداری خراسان گفت :يکی را بجوييد که متقی باشد و فاضل که او را سوی مردم ماوراءالنهر فرستم
که آنها را به اسﻼم بخواند .ابوالصيداء صالح بن طريف وابسته بنی ضبه را بدو نشان داد ،اما ابوالصيداء گفت :من در زبان
فارسی مهارت ندارم .پس ربيع عمران تميمی را بدو پيوستند.
ابوالصيداء گفت :میروم ،به شرط آنکه هر که اسﻼم بيارد ،جزيه از او گرفته نشود )(...
اشرس گفت :چنين باشد )(...
گويند :پس ابوالصيداء مردم سمرقند و اطراف آن را به اسﻼم خواند به شرط آنکه جزيه از آنها برداشته شود ،و کسان با شتاب
به مسلمانی روی آوردند .غوزک )غورک ،شاه سمرقند-،م (.به اشرس نوشت که خراج کاستی گرفته .اشرس به ابی العمر طه
سغد و امثال آنها از روی دلبستگی اسﻼم نياوردهاند ،بلکه برای
نوشت که خراج مايه قوت مسلمانان است ،شنيدهام که مردم ُ

 74بارتولد به نقل از طبری188 ،
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فرار از جزيه به مسلمانی رو آوردهاند .بنگر که هر که ختنه کرده و فرايض را بپا داشته و اسﻼمش نکو شده و سورهای از
قرآن را آموخته ،خراج از او بردار«.76
احتماﻻ اکثر غيرمسلمينی که برای پرهيز از پرداخت ماليات اضافی سغد را ترک کرده ،به روستاهای دورتر گريخته بودند،
يا کشته شدند و يا بعد از مشاهده استقرار خﻼفت به شهر و خانه خود برگشته ،خود را به روند اوضاع تسليم نموده اند.

 76طبری226-225 ،
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اسﻼم و ترکهای دشت ها

صد سال پس از نخستين حملههای اعراب به ماوراءالنهر ،در سالهای  750م ،اکثريت ايرانی تبار مردم ماوراءالنهر کم و
بيش مسلمان شده بودند .ترکهای بومی ماوراءالنهر اقليت کوچکی از مردم اين سرزمين را تشکيل میدادند .در باره اين
گروه و نتيجتا پذيرش اسﻼم از سوی اين گروه از مردم ترکزبان ماوراءالنهر اطﻼعات دقيق و روشنی در دست نيست.
هنگام شرح حوادث در سمرقند و بخارا  ،خوارزم و يا تاشکند و بلخ ،مورخين و سياحان مسلمان در نخستين آثاری که دو سه
قرن بعد نوشتهشده ،به »ترکها« )جمع :اتراک( اشاره میکنند .در اينجا اصوﻻ منظور ترکهايی هستند که نه در خود
ماوراءالنهر ،بلکه در دشتها و به صورت چادرنشينی زندگی میکردند و به خاطر شمنباور بودنشان »کافر« شمرده میشدند.
گروه دومی که ذکر میشوند ،ترکهايی بودند که پس از فروپاشی دولت ساسانيان در سال  650م به طور فزاينده و با
انگيزههای گوناگونی وارد ماوراءالنهر و خراسان شده ،يا در نزاع ميان ايرانيان بومی و اعراب مسلمان )اغلب به سود ايرانيان
بومی و احتماﻻ در مقابل مزد( شرکت میکردند و يا )بخصوص پس از فروپاشی دولت ترک( به صورت دستههای مزدور و
راهزن عمل مینمودند .گروه ديگری هم در نتيجه تجارت ،وصلت و ديگر روابط همسايگی ،بومی ماوراءالنهر شده بودند .در
باره باورهای دينی اين دسته از »ترکها« چيز دقيقی در اين کتابهای تاريخی گفته نمیشود .اما استنتاج کلی از شرح حوادث
آن است که اين ترکها به هر حال در آن مرحله هنوز مسلمان نشده بودند.
و اما آن دسته بزرگ ترک های دشت های آسيای ميانه از آن تاريخ تا حدودا دويست سال بعد ﻻزم داشتند تا به اندازه قابل
توجهی مسلمان شوند .مسلمان شدن آنان اغلب همراه و همزمان با يکجانشين شدن ،شهری شدن ،کوچ به دنيای اسﻼم و حتی
حاکميت در آن بود .از سوی ديگر مسلمان شدن ترک های دشت نشين ويژگی های خود را داشت که با شرايط اقليت ترکزبان
و بومی ماوراءالنهر فرق میکرد.
مثﻼ ماجرای ناحيه »کمرجه« در سغد را بياد آوريم که در فصل »نخستين کوششهای سياسی« شرح داديم .به روايت طبری،
در سال  36-735هنگاميکه اعراب در کمرجه در محاصره گروهی از ترکهای مسلح وابسته به دولت »تورگش« تحت
رهبری خاقانشان »سولو« بودند ،خسرو پسر يزدگرد پادشاه مقتول ساسانی همراه با سی نفر برای مذاکره با آن گروه اعراب
آمده ،کوشش می کند آنها را به همکاری با ايرانيان و ترکها تشويق کند و میگويد» :ای گروه عربان ،چرا خودتان را به
کشتن میدهيد؟ من بودم که خاقان )ترک( را آوردم که مملکتم را به من باز دهد و برای شما امان میگيرم« اما عربان بدو
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ناسزا گفتند و او برفت« .77در اين نمونه بعيد به نظر میرسد که سولو و يا گروه ترکان مسلح او که با ايرانيان و برضد اعراب
همکاری میکرد ،به اسﻼم گرويده باشد و بخواهد با يزدگرد سوم زرتشتی و بر ضد اعراب مسلمان همکاری کند.
از نوشتههای طبری و ابن اثير معلوم میشود که سغديان از محاصره سمرقند از طرف قتيبه به ستوه آمده پادشاه چاچ ،اخشيد
فرغانه و خاقان ترک )در ابناثير :چين- ،م( را دعوت به کمک کرده ،به آنها هشدار دادهاند که »اگر عربان بر ما ظفر يابند،
78
با شما نيز چنان کنند که به ما کنند« و آنها نيز سپاهی از »شاهزادگان و زورمندان و مرزبانزادگان و اسواران و پهلوانان«
را به کمک سغديان فرستادهاند .اين نمونه هم نشان میدهد که ترکها به دعوت پادشاه سمرقند از دشتها به سغد آمدهاند .طوری
که میدانيم ،اين ياری همسايگان اثری نداشته و قتيبه همه آنها را پس راندهاست .اما از سوی ديگر میتوان مثﻼ استنتاج نمود
که اگر در ميان مردمی که در بخارا ،خوارزم و يا سمرقند به قتيبه يا ديگر حاکمان عرب )و سپس ايرانيان نومسلمان( تسليم
شدهاند ،عدهای از ترکان بومی اين وﻻيات هم بودهاند ،احتماﻻ آنها هم همراه با تسليم به مسلمانان ،خود نيز اسﻼم را پذيرفتهاند.
اصوﻻ در اکثر نمونههای جنگ مسلمانان عليه »کفار« )چه زرتشتی و بودايی و چه »اهل ذمه« يعنی مسيحی و يهودی که در
ماوراءالنهر تعدادشان به مراتب کمتر از مثﻼ عراق بود( ،وقتی حاکم ،فرمانده و يا پادشاه يک وﻻيت و يا ايالت به لشکر اسﻼم
تسليم میشد و پرداخت خراج و باج و ماليات را می پذيرفت ،همه مردم آن وﻻيت و ايالت »مسلمان شده« شمرده میشدند.
برعکس اگر غير مسلمين در مقابل مسلمانان مقاومت میکردند و مسلمانان پيروز میگشتند ،غير مسلمين طبق قوانين شرعی
اسﻼم ناچار به پرداخت خراج ،باج و »جزيه«ای میشدند که اندازه اش بسته به تصميم حاکم و فرمانده مسلمان بود .کل اين
مخارج اغلب برای حکومت آن محل و تک تک مردم طاقت فرسا بود و اين وضع در اکثر موارد انگيزه قبول اسﻼم میگشت.
از سوی ديگر ،طوری که در نمونه سمرقند ديديم ،تاخير طوﻻنی و يا رد پرداخت »جزيه« دليل اعﻼن جنگ از سوی مسلمانان
بر ضد مسلمين میشد که در آن جان و مال غير مسلمين »مباح« میشد ،آنچه که در نمونه کشتار ،تخريب و غارت شهر پيکند
در نزديکی بخارا ديديم.
همچنين ديديم که طايفه های دشت نشين اغوز ،قارلوق و خزر در دشت های اوراسيا منبع مهمی برای اسير گرفتن و فروش
آنها به عنوان برده )»غﻼم« و يا »مملوک« جهت استفاده همچون نيروی جنگنده ،سرباز و خدمتکار و يا »کنيز« برای خدمات
خانگی( بودند.
اسير گرفتن کوچ نشينان »کافر« با بهانه »جهاد« ،هم ممکن و حتی مقبول و هم پرفايده بود .ممکن بود ،چرا که بخصوص پس
از فروپاشی دولت ترکها کسی به طور جدی مانع حمله و لشکر کشی به دشتهای آنسوی دولت اسﻼمی خﻼفت نمیشد .مقبول
بود ،چونکه از نگاه دستگاه اسﻼمی لشکرکشی به دشتها »جهاد« برای گسترش اسﻼم و نشانه جانفشانی در راه دين به شمار
می رفت .اين کار در عين حال بخاطر غارت و غنيمت و خراج تجارت خوبی هم بود.
در ابتدا يعنی تا زمانيکه ماوراءالنهر هنوز کامﻼ مسلمان نشده بود ،خود اعراب اکثرا به صورت گروهی و طايفه ای از عراق
عرب به »غزا« در ماوراءالنهر میرفتند و در حملههای ديگر مسلمانان به شهرهايی مانند سمرقند و بخارا شرکت مینمودند.
اين همان  70-60و يا صد سالی است که مورخين نوشتهاند مقصد اصلی اعراب نه گسترش اسﻼم ،بلکه اساسا غارت و به
خراج بستن مردم اين سرزمين بود .اين دوره تقريبا تا اواخر امويان يعنی سال  750م ادامه يافتهاست .اما بعد از تکميل نسبی
پذيرش اسﻼم در ماوراءالنهر که ديگر اساسا می بايستی برای »غزا« های جهادی به دشت ها رفت و ترکهای چادر نشين را
مورد حمله قرار داد ،خود اعراب ديگر چندان در اين »غزا« ها شرکت نمیکردند .اين کار را اساسا ايرانيان و حتی ترکهای
نومسلمان انجام میدادند .البته حمله به دشتها اگرچه همچنان انجام وظيفه شرعی »جهاد« به شمار میرفت ،اما به اندازه
جنگ با مردم شهرهای ماوراءالنهر پردرآمد و به نسبت آسان نبود .اما اين کار چيزی هم نبود که از آن چشم پوشی شود.
همچنانکه پيشترهم گفتيم در دوره سامانيان حملههای منظم به دشتها هم مايه اعتبار و افتخار اميران و فرماندهان سامانی
میشد و هم درآمد مهمی برای دولت آنان بود .در همين مرحله است که به گفته گولدن »جهاد در آسيای مرکزی ،آسيای جنوبی
و آفريقا بيشتر از آنکه کار اجنبيان مسلمان )يعنی اعراب- ،م (.باشد ،از سوی مردم بومی محل انجام می شد که مسلمان شده
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بودند« .79استخری می نويسد ترک ها »از تبارهای گوناگونند .آنها عليه مسلمانان می جنگند .آن ترکان که اسﻼم آورده اند ،با
آنها )ترکان کافر- ،م (.می جنگند و آنان را به اسارت می گيرند«.80
استخری )فوت به سال  346ق( »مسالک و ممالک« خود را در قرن دهم ميﻼدی يعنی نيمه دوم دوره سامانيان نوشته است.
او در اين اثر از يکسو فعاليتهای »جهادی« »دهقانان ماوراءالنهر« و »سپهساﻻران و پادشاهان خراسان چون سامانيان کی
)که- ،م( از فرزندان بهرام چوبين اند« 81را ستوده و از سوی ديگر با همان لحن ستايش آميز در باره جنگجويان ترک که ديگر
يکجا نشين شده ،بخش عمده سپاهيان سامانی و همچنين بخش قابل توجهی از لشکريان خليفه عباسی را تشکيل میدادند ،سخن
گفته است .اين لحن در آثار اکثر مورخين مسلمان اين دوره نيز ديده میشود .استخری می نويسد» :به همه روزگار لشکر ترک
بر ديگر گروه مقدم بوده اند و خلفا هميشه لشکر ترک اختيار کردهاند ،سبب آن کی )که- ،م( در سرشت ايشان نهاده است از
نيک خدمتی و فرمانبرداری و مردانگی و وفاداری«.82
در عين حال ترکان شمنباور دشتها هنوز از نگاه مورخين اين دوره مشکل اصلی مسلمانان شمرده میشدند .استخری
مینويسد» :از خوارزم تا ناحيت اسبيجاب تا سرحد فرغانه تا حدود ماوراءالنهر همه ترکستان است و خوارزم ثغر )مرز- ،
م( اسﻼم است در پيش ترکستان .و همه ماوراءالنهر ثغر است«.83
با اين ترتيب شهرهايی مانند اسبيجاب ،سوتکند )ستکند ،در سواحل رود سيحون( ،چاچ )تاشکند( ،فاراب )باراب ،پاراب( و
وﻻيت خوارزم که در اين »ثغر« يعنی در نزديکی دشت های شمال قرار داشتند ،از سويی به بازار بردگان ترک و از سوی
ديگر به مراکز جذب و تجمع ترکانی تبديل شدند که به هر دليلی مسلمان شده بودند .به گفته ابن حوقل سوتکند تبديل به مرکز
اغوزها و قارلوق هايی گشته بود که مسلمان شده بودند .84او همچنين عﻼوه میکند که »طراز )تاﻻس کنونی- ،م( محل
بازرگانی ترکان مسلمان است .آنان قلعه هايی دارند و هيچ کس از مسلمانان از آنجا نگذشته است« زيرا چون کسی از آنجا
بگذرد ،بايد در سراپردهها و خيمههای قارلوقها درآيد .85به گفته ابن حوقل »ميانه فاراب و کنجده و شاش )چاچ ،تاشکند(
سراسر چراگاههای فراخ است و هزار خانواده از ترکان مسلمان در آن سکونت دارند و در خرگاهها )خيمهها- ،م( زندگی
میکنند و ساختمان ندارند«.86
همچنين در اين دوره است که برای نخستين بار لفظ »ترکمان« و »ترکمن« به کار برده میشود .بارتولد با صراحت تاکيد
میکند که نام »ترکمن« برای نخستين بار در سده دهم ميﻼدی به کار برده شده و ريشه آن هنوز هم ناروشن است .به نظر
بارتولد »ريشه شناسی ايرانی لفظ »ترکمن/ترکمان« و تفسير لغوی و فارسی آن مبنی بر اينکه شايد اصل اين نام »ترک-مانند«
بوده که در ديوان لغات کاشغری هم آمده ،طبيعتا قابل اعتماد نيست ،اگر چه ظاهر معمولی ترکمنها از ظاهر معمولی ترکها
فرق میکرد و به تيپ ايرانيان نزديک تر بود .ولی قارلوقها بيشتر از اغوزها تحت تاثير عنصر ايرانی قرار داشتند و حتی
پيش از پذيرش اسﻼم نيز از ديگر اقوام ترک به فرهنگ اسﻼمی نزديکتر بودند«.87
با اينهمه اغلب مورخين و دانشمندان به تفسير لفظ »ترکمن« به معنی »ترکی که مسلمان شده« بيشتر باور دارند .به گفته مقدسی
»پادشاه ترکمان« که در شهر »اردو« )؟ -م( بود ،به رسم عادت هدايايی به حاکم اسبيجاب میفرستاد .در اينجا روشن است که
منظور از »ترکمان« ترکهای مسلمان است .بيرونی نيز نوشتهاست که »اغوزها هر اغوزی را که اسﻼم آورد ،ترکمن می
نامند« .کاشغری در »ديوان لغات الترک« ترکمان )ترکمن( ها را گاه »قارلوق و نَه اغوز« مینامد و گاه در تعريف »ترکمان«
مینويسد »آنها اغوز هستند« .طاهر مروزی نيز با اشاره به اغوزها می نويسد »هنگاميکه آنها )اغوزها- ،م( وارد تماس با
ممالک اسﻼمی شدند ،برخی از آنان اسﻼم را پذيرفتند و »ترکمان« نام گرفتند« .88شايد هم از اين نگاه لفظ ترکمن و يا ترکمان
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در آغاز معنايی »»فنی« داشت ،يعنی به هر ترکی که اسﻼم را میپذيرفت ،ترکمان و يا ترکمن گفته میشد .بعدها بود که به
تدريج لفظ ترکمن و يا ترکمان تنها به ترک های اغوز تعلق گرفت.89

 89همانجا
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اسﻼم ايرانيان ،اسﻼم ترﮐان

نقشه وﻻيات خﻼفت عباسی ،از کتاب پرسی سايکس :تاريخ ايران ،لندن 1915

سال های  800تا  1000ميﻼدی...
روش اسﻼم آوردن ترکان صحرانشين از آنچه که ميان ايرانيان و ترکان يکجا نشين ماوراءالنهر ديديم ،فرق میکند .برخﻼف
ماوراءالنهر ،قبول اسﻼم از سوی ترکان چادرنشين بيش از همه نه از راه حمله ،غارت ،ماليات و جزيه ،بلکه به صورت
گروهی و يا با تبليغ و تشويق تاجران ،صوفيان و ديگر مسلمانان )مخصوصا از ماوراءالنهر و ايران( بوده ،اگر چه شمشير
نيز به اين روند کمک کمی نکرده است .در اين رهگذر ،انگيزه تجارت ،تامين شرايط و حقوق برابر برای همه مسلمانان و
فعاليت مدرسههای دينی نقش مهمی داشتند .بيشک جنگها و لشکرکشی ها به ترکان شمنباور دشت ها مانند يک جنگ اعراب
در اواخر امويان و دو جنگ ايرانيان سامانی در قرن نُهم ميﻼدی نيز بی تاثير نبودند .اما هم دشتهای وسيع با جمعيتی پراکنده
و چادرنشين کاميابی اينگونه حملهها را محدود کرده و هم تعداد و شدت اينگونه رويارويیهای خونين و مسلحانه در مقايسه با
ماوراءالنهر به مراتب کمتر بوده است.
اسﻼمی که در ابتدا چه در ماوراءالنهر و چه در دشتهای آسيا قبايل کوچنشين ترک را جلب نمود و از راه های گوناگون
مورد قبول آنان قرار گرفت ،به اصطﻼح »اسﻼمی ايرانی« و به ويژه اسﻼم ايرانی ماوراءالنهر بود که خود را با شرايط
مخصوص ترک ها همخوان کرده بود .اگر به طور شرطی طبقه بندی اين »اسﻼم ايرانی« به دو شاخه »رسمی« )کتابی،
فقهی ،شريعتی( و اسﻼم »مردمی« )تصوفی ،آميخته با باورهای پيشا اسﻼمی( بجا باشد ،به راحتی میتوان گفت که اسﻼم
رسمی ايرانی ماوراءالنهر که تبديل به اسﻼم رسمی ترکان نيز شد ،اسﻼم سنی پيرو مکتب حنفی بود که در ابتدا گروهی از
مکتب شافعی هم در آن وجود داشتند تا که ديرتر آن ها هم تحت تاثير پيروان حنفيه قرار گرفتند .از سوی ديگر »اسﻼم
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مردمی« ماوراءالنهرو ترکان اين ديار و دشت های شمال ،اسﻼمی تصوفی و متاثر از عادات و آيين های طبيعی و شمنی
ترکان و حتی ديگر آيين های رايج ميان مردم عادی اين سرزمين )و نه فقيهان و علما( بود.
در همين جا بد نيست ذکر کنيم که ترک ها که از آن دوره )يعنی حدودا قرن دهم( تادستکم پانصد و يا ششصد سال بعد مرتبا
در حال کوچ و حکمرانی بر مردم ايران و خاورميانه و ديرتر ترکيه کنونی بودند ،اساسا هم »اسﻼم رسمی« و هم »اسﻼم
مردمی« خود را که در آسيای ميانه قبول کرده بودند ،با خود به اين سرزمين ها منتقل نموده اند ،تا جايی که امروز هم می
بينيم که يکم :مذهب غالب رسمی در ترکيه کنونی مکتب حنفی است و دوم :در زمينه »اسﻼم مردمی« با وجود گذشت تقريبا
هزار سال از کوچ های ترک ها به آناتولی ،هنوز هم شاهد رگه های شمن باوری ،تصوف» ،غﻼت« ،و »ديگرانديشی« مذهبی
)در تفاوت با مذهب رسمی سنی حنفی( از جمله به صورت نوع خاصی از »طريقت علوی« در ترکيه کنونی هستيم.
ايرانيان ماوراءالنهر و خراسان تا دوره زوال امويان و برآمدن عباسيان ،يعنی تا سال  750م ديگر مسلمان شده بودند .حتی
بيشتر :نويسنده هر شش کتاب احاديث پيامبر که از سوی اهل تسنن مورد قبول هستند ،ايرانی بودند :محمد بن اسماعيل بخارى،
مسلم بن حجاج قُشَيرى نيشابورى ،محمد بن يزيد بن ماجه قزوينى ،ابوداوود سجستانى ،محمد بن عيسى ترمذى و احمد بن
شعيب نسائى .ايرانيان خراسان و ماوراءالنهر با فقيهان و محدثان برجستهای مانند ابوحنيفه ،امام بخاری ،ماتريدی سمرقندی
و امام غزالی و همچنين علمای ديگر و مدارس متعدد اسﻼمی خود که نفوذ بزرگ و سرتاسری در جهان اسﻼم يافته بودند،
خود را از لحاظ دينی هيچ هم از اعراب کمتر و عقب تر نمی شمردند .همچنين ،کسانی که يکی دو قرن پس از اسﻼم آوردن
ايرانيان خراسان و ماوراءالنهر با اکثريت بزرگ ترک ها در تماس مستقيم بودند ،با آنها می جنگيدند ،تجارت و يا همسايگی
و خويشاوندی می کردند و يا آنها را به اسﻼم جلب می نمودند ،نه عرب ها بلکه ايرانيان بودند.
اين روند حدودا  200سال يعنی از سال  800تا دستکم سال  1000طول کشيده است.
در اين دوره ترکها ،چه يکجا نشين شدگان ماوراءالنهر و چه چادرنشينان دشت های اوراسيا بيشتر از اعراب ،تحت تاثير
تجار و صوفيان نو مسلمان ايرانی قرار گرفته ،از آن طريق اسﻼم را آموخته اند .يکی از نشانه های روشن اين تاثير ،واژگان
دينی اسﻼمی است که ترک ها از فارسی و نه عربی گرفته و هنوز هم در گونه های مختلف ترکی مانند ازبکی ،قرقيزی،
ترکی آذری و ترکيه بکار می برند .از آن جمله اند لغاتی مانند »پيغمبر« )بجای »الرسول« و يا »النبی« عربی(» ،نماز«
)بجای »الصلوه« عربی(» ،آبدست« بجای »الوضو« ی عربی(» ،اوروج« )شکل تغيير يافته »روزه« بجای »الصوم«
عربی(» ،فرشته« )بجای »الملک« عربی( و غيره .يک سند تاريخی که نشان میدهد ترکان اسﻼم را از طريق ايرانيان قبول
کرده اند ،اثر نيمه افسانه ای بنام »تذکره ساتوق بغرا خان« حکمران دولت قراخانيان ) 1040-994م( در آسيای مرکزی است
که نخستين دولت ترک مسلمان شمرده می شود .اين اثر که احتماﻻ در قرن يازدهم نوشته شده ،شرحی است بر اينکه ساتوق
بغرا خان چگونه با تعليمات سلسله ايرانی سامانيان اسﻼم را پذيرفته است.90
موضوع مذهب )در درجه اول تسنن حاکم و تشيع پنهان و آشکار در نخستين سده ها( و از سوی ديگر شکل گيری و گسترش
زبان و ادبيات معاصر فارسی در دوره سامانيان را در نوشته جداگانه »ريگ آمو« به صورت کمی مفصل تر بحث کرده ايم.
در اينجا بطور خﻼصه اشاره کنيم که منظور از »اسﻼم ايرانی« و يا ترکی که در باﻻ به آن اشاره شد ،به هيچ صورت چيزی
جدا و متمايز از اسﻼم سنتی که امروز می بينيم ،نبود و نيست .کاربرد تعابيردينی فارسی مانند »نماز« و »روزه« به جای
عربی که به آن اشاره کرديم ،ظاهر قضيه است و گرنه در اصول دين مانند توحيد و نبوت و حتی بسياری موارد فروع دين
و سنت از جمله خود نماز و روزه و يا اعتقادات و قواعد اصولی ،فرقی ميان آن »اسﻼم ايرانی« ماوراءالنهر و خراسان و يا
آنچه که »اسﻼم ترکی« خوانده می شود و به اصطﻼح »اسﻼم اعراب« نبود و نيست .اين مدعا البته اساسا در مورد اسﻼم
تدوين شده ،کتابی ،فقهی و باصطﻼح شهری و يا رسمی صحت دارد ،وگرنه »اسﻼم مردمی« و روستايی و يا اسﻼم چادر
نشينان که بر مدرسه و کتاب و علوم و مستندات دينی متکی نبود ،وابسته به هرقوم و سرزمين و در هر دوره و تاريخ رنگ
های ديگری به خود گرفت و مسيرهای متمايزی پيمود.
و اما به موضوع اسﻼم آوردن ترک ها برگرديم .بدون شک ت َرک زندگی پراکنده چادرنشينی و کوچ مدام و روی آوردن به
تجارت ،کشاورزی و شايد هم مهم تر از همه جنگاوری و جلب هم تباران هنوز »کافر« و مشرک خود به اسﻼم ،انگيزه مهمی
برای اسﻼم آوردن ترک ها بوده است .اين کار ،هم از نگاه افزودن قدرت و ثروت و هم بخاطر قبول ،احترام و مقامی که با
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اين نوع فعاليت های »جهادی« ميان مسلمانان بدست می آوردند ،هم پرفايده و هم مقبول بود .در بحث گذشته ديديم که چگونه
شهرهای مرزی ميان ماوراءالنهر-خوارزم و آنسوی رود سيحون تبديل به بازارهای بردگان و مراکز تعليم و تربيت ترکان
نومسلمان برای »سفرهای جهادی« به دشت ها شده بود .لشکرکشی های سامانيان در سال های  840و  893م به دشت های
آسيای مرکزی اساسا برعليه همين قبيله های ترک بود که پس از فروپاشی دولت ترک آسيای ميانه در سال  741م پراکنده شده
بودند .نکته جالب توجه ديگر هم اين است که در اين جنگ ها که در تاريخ ها همچون فتوحات بزرگ برای گسترش اسﻼم قيد
شده اند ،اکثر لشکريان و فرماندهان سامانيان ،خود عبارت از ترکان نو مسلمانی بودند که در خدمت لشکر سامانيان می
جنگيدند و ترکان »مشرک« را اسير میگرفتند.
نمونه آلپ تکين» ،حاجب ساﻻر« و يا سپهساﻻر ترک سامانيان در خراسان بسيار جالب است .آلپ تکين ابتدا فردی عادی از
اهالی کوچ نشين دشت ها بود که به اسارت در آمده ،در بازار بردگان بخارا به سامانيان فروخته شد و بخاطر مهارت و بی
باکی در جنگ بزودی فرمانده نگهبانان دربار سامانی و سپهساﻻر خراسان اين دودمان گرديد .مدتی بعد عمال سامانيان در
بازار بردگان چاچ )تاشکند( غﻼم ديگری بنام سبک تکين را که اصلش ظاهرا ترک قارلوق از تاﻻس قرقيزستان بود ،خريداری
کردند که ديرتر او نيز بخاطر مهارت جنگی به مقام فرماندهی رسيد و دختر آلپ تکين را به زنی گرفت .در دوره زوال
سامانيان ابتدا آلپ تکين و سپس دامادش سبکتکين قدرت دولتی را در شهر غزنه )افغانستان( بدست خود گرفته ،دولت غزنويان
را بنا نهادند .سلطان محمود غزنوی که خراسان و بخش های بزرگی از شرق و مرکز ايران را ازحاکميت سامانيان و آل بويه
در آورد ،فرزند سبک تکين و نوه آلپ تکين بود.91
اين حوادث نيز در سده های نهم و دهم اتفاق افتاد.
در قرن نهم ميﻼدی يعنی در اوج دولت سامانيان انبوه بزرگی از ترکان از طريق ماوراءالنهر وارد دنيای اسﻼم شده به خدمت
دربار خلفای عباسی و يا اميران ايرانی آنان و از جمله طاهريان و سامانيان درآمدند .اين باعث تحول بزرگی در دربار عباسی
گرديد .خليفه های عباسی از اتکاء به نگهبانان خراسانی و يا باقيمانده جنگاوران عرب دست کشيده ،اساسا متکی به دسته های
غﻼمان نظامی شدند که )…( اکثريت بزرگشان ترکان آسيای مرکزی بودند«.92
اما بيشک همه ترکان آسيای مرکزی به اسارت نيافتاده و يا تنها در نتيجه غﻼمی ،اسﻼم نياورده بودند .می دانيم که سلجوقيان
قبيله اغوز حتی قبل از آنکه حکومت دنيای اسﻼم را از غزنويان و قراخانيان بگيرند ،خود ابتدا در آسيای ميانه و سپس در
خراسان و بخصوص قفقاز و آناتولی تاخت و تاز کرده ،از اين طريق به يک نيروی مهم نظامی تبديل شده بودند .همچنين،
قوميت حکمرانان ترک قراخانی که در آسيای ميانه و دير تر سمرقند و بخارا حکومت را بدست گرفتند ،چندان روشن نيست،
اما گمان قوی بر آن است که آنان از خانها و اقشار باﻻی قبيله قارلوق ها بودند که در شرايط رواج اسﻼم ،خود داوطلبانه
مسلمان شدند .93از سوی ديگر نمونه ترک های اويغور در کاشغر و وﻻيات باﻻساغون و ُختن را داريم که در واحه های
صحراهای آسيای ميانه از تجارت راه ابريشم ثروت اندوختند ،با سغديان آميختند و آنان را ترک زبان کردند .ابن فقيه همدانی،
مورخ-سياح ايرانی قرن دهم در »کتاب البلدان« خود »تُغز ُ
غزها« )تُغوز اُغوز ،نُه اغوزها( را که به اويغورهای معاصر
نسبت داده می شوند ،بخاطر نقش رهبری کننده آنان در متحد کردن طايفه های ترک در شمال غرب چين و بخصوص نقش
ب ترک ها« ناميده است «.94
آنان در فرهنگ دوستی» ،اعرا ِ
احتماﻻ تاسيس و فعاليت مدارس اسﻼمی نيز که در جوامع آسيای ميانه چيزی جديد بوده و به زندگی فرهنگی آنان تکانی جدی
داده است ،همراه با نمودارهای تمدن شهری ،جاذبه اسﻼم در ميان ترکان را تقويت کرده است .اما از نگاه بارتولد ،برای
ترکان» ،برتری اسﻼم نسبت به ديگر اديان در ميان اقوام متمدن ساکن اين منطقه ،هم فرهنگ معنوی و هم تمدن مادی را در
بر می گرفت .چادر نشينان پيوسته نيازمند محصوﻻت کشور های متمدن و به ويژه پارچه و لباس بودند« 95کوچ نشينان ترک
هنگاميکه با توليدات مسلمانان يکجا نشين و عموما با طرز زندگی آنان روبرو میشدند ،در موقعيت ضعيف تری قرار می
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گرفتند ،چرا که در آن صورت نه تنها با دين اسﻼم بلکه با فرهنگ اسﻼمی نيز آشنا می شدند .اما »شامل شدن به فرهنگ
اسﻼمی برای چادرنشينان فقط به شرط مسلمان شدن آنان امکان پذير بود«.96

شريعت و تصوف
هنگاميکه از تاثير »اسﻼم ايرانی« بر ترکان سخن میگوئيم ،طبيعتا منظورمان تشيع به عنوان مذهب اکثر مردم ايران کنونی
نيست .در آغاز گسترش اسﻼم ،مذهب ها ،طريقت ها و مکتب های ُخرد و کﻼن اسﻼمی بسياری در خراسان ،ماوراءالنهر و
سرتاسر جهان اسﻼم موجود بود که برخی از آنها مانند »خوارج« از سوی علمای معروف »فرقه های ضاله« شمرده می شدند
و برخی ديگر مانند اسماعيليه و علويه اگرچه رسما منع نشده بودند ،اما فعاليت پنهانی داشتند .با اينهمه اختﻼفات مذهبی مانند
آنچه که مدتی بعد ميان شيعه و سنی شاهدش شديم ،هنوز به آن درجه حاد نشده بود و مذاهب و طريقت های مختلف به تدريج
شکل کنونی خود را می گرفتند .اين اختﻼفات با رويارويی های اموی-عباسی ،سرکوب خوارج ،مخالفت با جريان های معتزله
پس از خليفه مامون و در خراسان و ماوراءالنهر با دست باﻻ گرفتن فقهای سنتی بر درباريان سامانی که حامی دانشمندان
خردگرا همچون ابن سينا و بيرونی بودند ،رفته رفته شديد تر می شد .خود خلفای عباسی نيز که رسما »اميرالمومنين« شمرده
می شدند ،با دوری تدريجی و روزافزون از جريان هايی مانند معتزله و شيعه ،هرچه بيشتر با علمايی مانند ابوحنيفه و امام
بخاری هم آوا می گشتند که ديرتر همچون »اهل سنت و جماعت« شهرت يافتند.
قدرت گيری آل بويه ايرانی و شيعه در وﻻيات مرکزی و غربی ايران و عراق نيز که در ری ،شيراز و بغداد حاکميت را عمﻼ
بدست خود گرفته ،حتی دستگاه خﻼفت عباسيان را به مقامی صوری تبديل کرده بودند ،باعث نارضايتی و مخالفت هم خلفای
عباسی و هم سامانيان و فقيهان »اهل سنت« شده بود .به گفته فرای ،در اين دوره اکثر مردم مسلمان خراسان و ماوراءالنهر
»اهل سنت« و بخصوص حنفی و برخی شافعی بودند ،خود اميران سامانی حنفی بودند و بخارا )احتماﻻ تحت تاثير ابو حنيفه
و امام بخاری( يکی از مراکز مذهب تسنن به شمار می رفت .97کاهن هم بر آن است که در اين دوره به جز سواحل دريای
خزر و شهر قم ،اکثر مردم سرزمين های ايرانی و عراق و حتی سرزمين های تحت حکومت دولت شيعی آل بويه نيز اهل
سنت بودند.98
فقيهان بخصوص در اواخر دولت سامانی آنقدر قدرت پيدا کرده بودند که با اميران سامانی و فرماندهان آنان کوس برابری می
زدند .البته ميان اميران و کارداران دولت و فقيهان نزديکی و همکاری هم وجود داشت .اما اميران بدون رضايت فقيهان و
متشرعين نمیتوانستند تصميمی مهم و جدی بگيرند .فقيهان نيز تا اواخر سامانيان از آنها پشتيبانی کردند ،اما در اواخر اين
دودمان طرف دشمنان سامانيان را گرفتند .در عين حال قشری از مﻼيان و خطيبان روحانی نيز وجود داشت که حقوق بگير
دولت بودند .مردم به اين خطيبان دولتی اعتماد نداشتند ،بلکه پيرو فقيهان و متشرعين با نفوذ و مستقل بودند .بخصوص در
اواخر سامانيان که حسادت و رقابت ،هم بين خانواده سامانيان و هم ميان فرماندهان آنان فزونی يافته بود» ،مردم در مقابل ظلم
و جور حکومت ،فقيهان را حاميان خود تصور میکردند«.99
پايان حکومت سامانيان از اين نگاه نيز آموزنده است .در سال  999م قراخانيان ترک که از کاشغر و باﻻساغون در آسيای
ميانه آمده بودند ،به بخارا ،پايتخت دولت سامانيان حمله نمودند .حکومت سامانی به خطيبان و مﻼيان حقوق بگير خود دستور
داد تا مردم را به مبارزه برضد قراخانيان و دفاع از دولت سامانی دعوت کنند .اما مردم بخارا به اين دعوت خطيبان حکومتی
بی اعتنايی کرده ،از فقيهان غير دولتی کسب تکليف نمودند» .آنان نيز بدون توجه به خدمات دولت سامانی به اسﻼم و نمايندگان
آن ،نه به نفع دودمان سامانيان ،بلکه به سود دشمنان آن )…( عمل کردند« و حکم دادند که »مسلمانان نبايد خود را برای
نعمت های دنيوی به کشتن بدهند« .100مصلحت فقيهان به مردم اين بود که »قراخانيان هم درست مانند خود آنان مسلمانان
خوبی هستند و دليلی وجود ندارد که برای دفاع از سامانيان بی اعتبار ،برعليه قراخانيان برخاست.101
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نقش فرماندهان ترک دربار سامانی در اين بحبوحه هم جالب است .آنان نيز مانند مردم عادی ماوراءالنهر نه از اربابان سامانی
خود که ديگر بازيچه دست خود آنها شده بودند ،بلکه از فقيهان سنتی و سنی بخارا پشتيبانی نمودند که عمﻼ سرنوشت سياسی
ماوراءالنهر را تعيين می کردند.
به اين ترتيب مردم بخارا با تاثير فقيهان خود دولت در حال زوال خود را در مقابل حمله قراخانيان همسايه اما هم مذهب خود
تنها گذاشتند و حکومت سامانيان به رغم برخی تﻼش های بی نتيجه ديگر بزودی متﻼشی شد.
آلپ تکين ،سپهساﻻر تُرک خراسان که پيش از فروپاشی کامل دولت سامانی به غزنه رفته بود ،در آنجا امارت غزنويان را
برپا کرد ،فرماندهان اکثرا ترک و گاه ايرانی دربار و لشکر سامانيان تسليم قراخانيان شدند ،به سرزمين های خود بازگشتند و
يا به دسته های نظامی همسايه مانند غزنويان و سلجوقيان پيوستند ،در حاليکه قراخانيان برای مدت ديگری )تا برتری يافتن
کامل سلجوقيان( به حکومت خود در آسيای ميانه و ماوراءالنهر ادامه دادند.
از نگاه مذهبی ،برای حدودا  200سال ،کسانی که ترک های دشت ها را به اسﻼم جلب می کردند و يا حامی و کارفرمای
ترکان يکجانشين ماوراءالنهر بودند ،سامانيان و کﻼ سغديان و خراسانيان يعنی ايرانيان حنفی مذهب بودند و طبيعتا ترک ها
نيز پس از اسﻼم آوردن ،همان طريقت »اهل سنت و جماعت« را که از ايرانيان ديده بودند ،ادامه می دادند.
در آثار دوره عباسيان در باره شکل قبول اسﻼم از سوی ترک ها و مذهبی که آنان می پذيرفتند ،اطﻼعات دقيقی نيست .اما
براحتی می توان قبول نمود که ورود ترکان به دنيای مسلمانان بدون قبول دين اسﻼم بعيد بود .از سوی ديگر جای شکی نيست
که ترک ها نيز به صورتی طبيعی مذهب سنی سغديان و خراسانيانی را که آنها را به عالم اسﻼم جلب می نمودند ،قبول کرده
و ادامه داده اند .اينکه اين مذهب »اهل سنت« در عين حال مورد پشتيبانی خلفای بغداد هم بود ،بيشک زندگی و کار ترک ها
را چه در ماوراءالنهر و خراسان و چه در بغداد راحت تر کرده است.
اين مذهب که در نمونه فقيهان بخارا نيز ديديم و به آموزش های »امام اعظم« ابو حنيفه و امام بخاری متکی است ،محسنات
ديگری هم برای ترک های نومسلمان داشت .اين ،طريقتی پنهانی ،ناراضی ،منتقد و يا پيکار جو نبود .اين ،مذهب »رسمی«
يعنی مورد قبول و حتی حمايت دولت )هم خﻼفت عباسی و هم سامانيان( بود .در عين حال قبول اسﻼم و شناخته شدن همچون
مسلمان چيز پيچيده و سختی نبود و اکثرا با بيان »کلمه شهادت« و يا ادای نماز مورد قبول جماعت مسلمان قرار میگرفت.
همچنين ،ترک ها از اين طريق میتوانستند با ادامه سنت و مهارت جنگاوری خود ،پس از پذيرش اسﻼم يا در خود دنيای اسﻼم
در نقش سرباز و فرمانده و يا همچون »غازيان جهاد« به دشت های شمال و شرق خود و يا ،دير تر ،به سرزمينهای نو در
غرب ،قفقاز و روم شرقی )آناتولی( حمله ور شده ،هم به دين خدمت کنند و هم از قدرتی نويافته و نعمت های دنيوی آن
برخوردار شوند.
اما ،همچنانکه پيش تر هم گفتيم ،گسترش اسﻼم تنها به کمک شمشير نبوده ،بلکه بخصوص در دشت های آسيای ميانه به کمک
تجار و در درجه اول صوفيان مسلمان انجام گرفته است .در شرح حال صوفيان معروف اغلب گفته می شود که چگونه آنان
»کفار« را به اسﻼم دعوت و جلب نموده اند .در آسيای ميانه ،صوفيان به دشت های قبايل چادرنشين ترک زبان رفته ،آنها را
به اسﻼم جلب نموده اند .اين فعاليت ها صد ها سال طول کشيده و به نظر بارتولد در اين زمينه» ،صوفيان به مراتب کامياب
تر از فقيهان و روحانيان مکتبی بوده اند«.102
صوفيان مبلغ اسﻼم در آسيای ميانه نخست عبارت از ايرانيان بودند .ديرتر صوفيان نومسلمان ترک نيز به اين فعاليت ها
شروع کرده اند .دين پژوه ترک ترکيه احمد ياشار اُجاق مینويسد »متصوفين ترک که در حلقه های تصوف ايرانی تربيت
سوی )وفات در سال  1167م؟( که
يافته بودند نيز در اين رهگذر تاثير مهمی گذاشتند .صوفی معروف آسيای ميانه احمد يَ َ
دانشمند ترک فواد کوپرولو در اوايل قرن بيستم به دنيای علم معرفی کرد ،يکی از معروف ترين چهره های اين گروه از
متصوفين ترک بود« .103احمد يسوی در شهر ترکستان )نام سابقش :يسی( که در قزاقستان کنونی قرار دارد ،به دنيا آمد و
اولين دروس تصوف را از صوفی بزرگ ،يوسف همدانی )وفات 1140 :م( گرفت .همدانی که به ميان ايﻼت کوچنده ترک در
دشت های آسيای مرکزی میرفت ،تفسير ايرانی مکتب تصوف اسﻼم را بدون ايجاد تناقضی با عادات و سنن فرهنگی آنان و
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با استفاده از قالب های اساطيری که بر فرهنگ اين ترکان حاکم بود ،به آنان عرضه می نمود .يکی ديگر از مبلغينی که نامش
در تاريخ ها ذکر شده ،ابوالحسن کلماتی از نيشابور بود که در زمان امير عبدالملک سامانی به دشت های آسيای ميانه )احتماﻻ
در سرزمين قراخانيان( رفته ،به تبليغ اسﻼم پرداخته است .فرای می گويد »در جلب ترکان مشرک به اسﻼم ،نقش درويشان و
مبلغين از لشکرکشی های سامانيان به دشت ها مهم تر بود«.104
دست اندازی های ترک های »مشرک« از آسيای ميانه به ماوراءالنهر و خراسان تا قبول اسﻼم از سوی اکثريت ترک ها يعنی
اواخر قرن دهم )حدودا سال  1000م( ادامه داشت .در مقابل اين دست اندازی ها »غازی« های زيادی که میخواستند در
مقابل ترکان »کافر« از اسﻼم و مسلمانان دفاع کنند ،از چهار گوشه سرزمين های شرقی ايران به ماوراءالنهر و »ثغور اسﻼم«
يعنی مرزهای سامانيان با دشت های شمال و شرق سرازير میشدند .اما وقتی در اواخر دوره سامانيان اکثر ترکان دشت ها
ديگر مسلمان شده بودند ،به حضور اين »غازيان« و جنگجويان در آسيای ميانه نيازی نمانده بود .در اين دوره بود که هدف
»غازيان« برای »جهاد« و گسترش اسﻼم و مرزهای آن از شرق به غرب ،به قفقاز و آسيای صغير يعنی ترکيه کنونی متوجه
شد که مردمانش تا آن زمان اساسا مسيحی مذهب بودند .ابن مسکويه مینويسد که در سال  353ق ) 964م( تعدادی برابر با
پنج هزار جنگجو و غازی از خراسان به سرزمين آل بويه در مرکز و غرب ايران آمدند و دو سال بعد بيست هزار نفر از آنان
باز از خراسان آمده ،اجازه خواستند که از سرزمين آل بويه گذشته ،به سوی روم شرقی )آناتولی( بروند تا با روميان بجنگند.
»بيشک ترکان بسياری در ميان اين جنگجويان يغماگر نيز بودهاند که پيشگامان حرکت بزرگ ترک ها به سوی آناتولی در
سده های بعدی بودند«.105
پس از آنکه در اوايل هزاره دوم ميﻼدی دوران سامانيان در خراسان و ماوراءالنهر به سر رسيد ،معلوم شد که جانشينان ترک
آن ها يعنی غزنويان و قراخانيان اساسا زمينه ساز »ميان پرده« بسيار مهمتری در سرنوشت منطقه و جهان اسﻼم بودهاند .اين
بار نقش اصلی را میبايست ترکان اغوز از قبيله سلجوق بازی کنند که چند صد سال ميان جنوب و غرب کوه های آلتای و
دريای خزر سرگردان و در حال کوچ بودند.
در سال  1040م سلجوقيان ابتدا نيشابور و مدت کوتاهی بعد ری ،شيراز و بغداد را تصرف کردند .آنها دولت ايرانی و شيعه
مذهب آل بويه را چه در سرزمينهای ايران مرکزی و غربی و چه در ناف خﻼفت ،يعنی بغداد کنار زدند و خليفه را درست
مانند آل بويه تبديل به بازيچه خود نمودند .در حوزه دين و مذهب ،سلجوقيان به تبعيت از حاميان گذشته و سنی مذهب ايرانی،
خراسانی و ماوراءالنهری خود ،نه تنها اسﻼم سنی و حنفی را رواج دادند ،بلکه سی سال پس از فتح خراسان ،با اولين فتوحات
خود در سرزمين های مسيحی وارد آناتولی يعنی ترکيه کنونی شدند.
اين نيز سرآغاز تبديل امپراتوری مسيحی مذهب و يونانی زبان »روم شرقی« و يا »بيزانس« به دولت مسلمان ،سنی مذهب و
ترک زبان عثمانی شد که حدودا  600سال دوام آورد و آخرين و بزرگ ترين امپراتوری اسﻼمی بود.
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غزالی ،حامد بن محمد :اعترافات غزالی ،ترجمه کتاب المنقذ من الضﻼل ،ترجمه زين الدين کيايی نژاد ،تهران 1338
کاشغری ،محمود بن حسين بن الحسين بن محمد :کتاب ديوان لغات الترک )تاليف 466ق( ،باز نشر استانبول ) 1333ق(، :
) (1333جد اول ،ثانی ،ثالث
گرديزی ،عبدالحی :زين اﻻخبار ،تهران 1363
ابن نديم :الفهرست ،چاپ مصر ،المطبعه الرحمانيه 1348 ،هجری
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نرشخی ،ابوبکر محمد :تاريخ بخارا ،ترجمه احمد القباوی ،تلخيص محمد بن ُزفر بن عمر ،تصحيح مدرس رضوی ،تهران
1387
ورهرام ،غﻼمرضا :جکومت های محلی در شرق ايران ،در :مجله نحقيقات تاريخی ،سال اول ،شماره سوم ،تهران 1371
هيئت ،جواد :سيری در تاريخ زبان و لهجه های ترکی ،چاپ سوم ،تهران 1380
ابی يعقوب ،احمد :تاريخ يعقوبی ،ترجمه محمد ابراهيم آيتی ،تهران 1342
نسخه ديجيتالی اين ﮐتابچه در فرمت پی دی اف در تاريخ زير به روز شده است:
27.08.2020
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