
1 
 

 
 

  ترک ها چگونه مسلمان شدند؟ 
  

 

 

 

 

 

  

  

  عباس جوادی 



2 
 

  

How Did the Turks Convert to Islam?  
 

 

 

 

 

Abbas Djavadi 

 

  

 

 

 

  

  

  

2020 

 Pragueپراگ 

Cheshmandaz.org



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

هجری  سوم-جاحظ البصری، مورخ عرب، قرن دوم



4 
 

 درآمد 

  

 

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

در اين رهگذر  مفصل تری نياز دارد.    ظاهر کوتاه و آسان می نمايد، به پاسخ  بهکه  ها چگونه مسلمان شدند؟ اين پرسش  ترک
، اجتماعی و فرهنگی آنان نمود، مناسبات آنان را با  سياسیها در تاريخ و تحوالت  اشاره ای به ابتدای پيدايش ترک  استالزم  

جی  تدري  يادآوری کرد و باالخره به دوران ظهور اسالم در شبه جزيره عربستان و به  گسترشهمسايگان خود به طور مختصر  
  .ها پرداختو پذيرش آن از سوی ترک اسالم

ها در آسيای ميانه، احتماال در منطقه گسترده ای ميان چين، مغولستان، روسيه، قزاقستان و قرقيزستان  خاستگاه اصلی ترک
 م دارد. که «آلتای» نا بودهکنونی  

ها در دشت های ميان  ترک  اجتماعاتها در صحنه تاريخ در قرن ششم ميالدی، اکثريت  زمان تاسيس نخستين دولت ترک  در
  .زيستندنشين میدو امپراتوری چين و ايران و به صورت قبيله های کوچ

ابتدا عربستان و سپس خاورميانه، ايران و شمال    ، اعرابعباسياندوره   از ظهور اسالم در شبه جزيره عربستان تا اوايل  
 .حکومت خود را در اين امپراتوری برقرار نمودند و را تسخير کرده اروپا یو بخشی ازجنوب غرب آفريقا

های  و در دشتباورهای شمنی داشته  ها هنوز  اکثريت ترک    ،ميالدی  هنگام ظهور و آغاز گسترش اسالم در اوايل قرن هفتم
داشتند. برخی از اقوام و قبايل نزديک  مکانی  اوراسيا می زيستند. آنها با اعراب و اسالم دستکم پنج تا شش هزار کيلومتر فاصله  

های اوراسيای غربی، شمال دريای سياه و جانب بالکان کوچ ها مانند «اُغورها» و يا بلغارهای ولگا به سوی دشتبه ترک
اين  های هم مرز با ايران و بيزانس نفوذ کرده و حتی در  به سرزمينجداگانه  های  بودند. برخی ديگر به صورت گروهکرده

 .ها نداشتندمناطق ساکن شده، اما هنوز حضور قابل توجهی در اين سرزمين

 .م بود 650 های سال مقارنوضعيت ترک ها  اين 
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و به   )آمو دريا(آن سوی رود  يعنی  اعراب ديگر ايران را فتح کرده، در خراسان تا مرزهای ماوراءالنهر    در سال های بعد
فتح ايران هرچند  رسيده بودند.    کنونی  قزاقستان و قرقيزستاناز  ی  يبخش ها  ترکمنستان، ازبکستان، تاجيکستان و عبارت ديگر

 .چيره شوند   تا مسلمانان بر ماوراءالنهر الزم بود، اما تقريبا صد سال دنيانجاميطول به ده سال  بيش ازساسانی 

 .م بود 750 های سال مقارنن و اي

مسلمان به   های اعراب و ايرانيان نوهای آسيای ميانه از طريق حملههای ماوراءالنهر و دشتکه ترکبود  در اين يکصد سال  
آميزش، تجارت   و نيز های همسايه اسالمیدست اندازی های ترکان به سرزمينو متقابال  ماوراءالنهر و آن سوی رود سيحون

 دو سه قرن   به تدريج طی  و  با دين اسالم آشنا شدهکه در اين مناطق در سير و سفر بودند،    دراويشه  تبليغات صوفيانهمچنين  و  
 .قبول نمودندآن را بعد 

خصمانه و خونين ميان     م و همزمان با حمالت متقابل و گاه  650ها با اعراب تقريبا در سال های  ترکو ارتباط    تماسآغاز  
نگجو با حمايت از مردم بومی جهای  ها و اعراب برای حاکميت بر ماوراءالنهر و حتی خراسان است. در اين مرحله ترکترک

وراءالنهر دفع نمايند. اين مرحله تقريبا صد سال طول کشيد و با  ماوراءالنهر کوشش کردند تا اعراب را از ما    و ايرانی تبار
 .ای داخلی و اسالم آوردن ايرانيان ماوراءالنهر به پايان رسيدهای غربی به دليل اختالفات قبيله شکست دولت ترک

هر و خراسان و بخصوص  م شروع شد. ايرانيان ماوراءالن  750ها بعد از اين تحوالت و تقريبا در سال  روند اسالم آوردن ترک
ها به اسالم بودند. در پايان حکومت سامانيان، يعنی در دوره قراخانيان در  اصلی در جلب ترک  عاملدولت ايرانی سامانيان  

ها را «مسلمان  است که می توان ديگر اکثريت ترک  دورانیماوراءالنهرو غزنويان و سپس سلجوقيان در خراسان و مابقی ايران  
 .دآورحساب به شده» 

 .سال طول کشيده است 400ها تقريبا ترکاکثر های اعراب به ماوراءالنهر تا مرحله اسالم آوردن از نخستين حمله

 رويدادهای مهمی به شرح زير اتفاق افتاده اند: ين دوره چهارصد ساله در ا

ماوراءالنهر و دشت . 1 به  اعراب  دولت ترکان حمالت  فروپاشی  آنسوی رود سيحون (سيردريا)؛  های شمال و شرق 
غربی، شکست چين در برابر اعراب؛ ناکامی ترکان و ايرانيان ماوراءالنهر در مقاومت بر ضد اعراب؛ اسالم آوردن  

 مردم بومی (ايرانی) ماوراءالنهر؛
ی به جای امويان؛ حاکميت دولت محلی و عمال مستقل سامانيان در ماوراءالنهر و  برسر کار آمدن خليفه های عباس  . 2

  ؛بودنداز خلفا مستقل عمال که  خراسان
به   سامانيان  طاهريان و  حمالت  بدنبال  سرباز جنگیغالم و يا    در هيئت اسالم  دنيای  ها به  شدن ترکان دشت  روانه . 3

ها در ماوراءالنهر، خراسان و مابقی دنيای اسالم و بخصوص استقرار ترک، دست اندازی و يا کوچ و  دشت های شمال
 ؛دستگاه خالفت در عراق در

آل بويه و عمال خلع قدرت    بعدهاسامانيان و  به زير کشيدن  سامانی و عباسی؛    سپاهو    نظاميان ترک در دربار  اقتدار . 4
 سلجوقيان؛ و   قراخانيان، غزنويان، خوارزمشاهيان ترکيعنی ها ی نوخاسته ترک خلفای عباسی توسط دولت

کمک ايرانيان در تمام اين دوره و بخصوص در روند ورود از زندگی چادرنشينی    باپذيرش اسالم از سوی ترکان و  . 5
ان و جامعه ايرانی ب؛ آميزش با فرهنگ، زآموزش نحوه دولتداری ايرانیيکجانشينی مسلمانان؛    اساساها به دنيای  دشت

 .  تحت تاثير آموزه های اسالمی

 .اندهای ترک مسلمان شدهيده است که قبايل و طايفهچدر اين روند طوالنی و پي

از   کشورهای اسالمی، اين دوره مجموعا چهارصد ساله، نه تنها برای قبايل ترک آسيای ميانه، بلکه برای همه  نظراز چندين  
العاده است. اگر اين تحوالت را ندانيم، تاريخ ترکان، تاريخ ايران  خاورميانه حائز اهميت فوقترکيه کنونی و نيزآن جمله ايران،  

ها چگونه هيم دانست و به همين جهت به پرسش اصلی اين سلسله گفتار يعنی «ترکو خاورميانه و ترکيه کنونی را نيز نخوا
  یکه شاخه و برگ درخت  بودمسلمان شدند؟» نيز نخواهيم توانست جواب درست و روشنی بدهيم. در آن صورت مثل آن خواهد  

 .نديده باشيم، اما جنگلی را که درخت مزبور در ان جا گرفته،  ديده باشيمرا 

برخالف  جا  در اينشود. همچنين،    تصريح  امشخصبودن  و يا ميالدی  ها ميالدی است، مگر اينکه هجری  همه تاريخ  نوشتهدر اين  
و هر دو به   گذاشته نشده Central Asia ی»«آسيای مرکزو     Inner Asiaه» غربی، فرقی ميان «آسيای ميان  برخی منابع
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هر دو  . کاربرد اين دو تعبير در هر کشورفرق داشته و دچار تحول شده است. از نگاه تاريخی اين رفته استبه کار ی يک معن
روسيه) اطالق شده است. اما برخی    بعدهاميان تمدن های سنتی چين، ايران و بيزانس (و    گوناگونیهای اقوام  به سرزمينتعبير

روسيه مانند کاشغر، توال، مغولستان و تبت    و  ها يعنی مناطق مرزی و فرامرزی چيندانشمندان ميان بخش شرقی اين سرزمين
از يک سو و بخش غربی آن يعنی قزاقستان، قرقيزستان، ازبکستان، تاجيکستان و ترکمنستان کنونی فرق گذاشته، بخش شرقی 

اند. مدتی است که برخی دانشمندان برجسته اين حوزه  يای داخلی» و يا ميانه و بخش غربی را «آسيای مرکزی» ناميدهرا «آس
اند. در تاريخ ايران و  تعبير عمومی تر و از نگاه آنان درست تر «اوراسيای مرکزی» را پيشنهاد کرده 1مانند دنيس ساينور 

اند،  همه را معموال «آسيای مرکزی» (عربی: آسيا الوسطی، ترکی: اورتا آسيا) ناميدهعموما دنيای اسالم چنين تفکيکی نبوده و  
ترکی فارسی، عربی و  های  در برخی نوشته  «آسيا      اگرچه  ميانه،  آسيای  تعبير های  مزبور،  تفکيک  از  تاسی  برای  نيز، 

در حاليکه «آسيای مرکزی» تنها پنج    ها به کار می رود،الداخليه» و «ايچ آسيا» صرفا برای بخش های شرقی اين سرزمين
 .گيردتاجيکستان را دربر می   شوروی قزاقستان، قرقيزستان، ازبکستان، ترکمنستان و سابقا کشور

  
. برخی از مورخين است  مشاهده نکرده،  نمايدها بحث    در باره پذيرش اسالم از سوی ترک  خاصرا که به طور    کتابی،  نگارنده

شک در درجه اول مراجعه به آثار   اند. بیحوزه در البالی آثار خود مشخصا به اين موضوع پرداختهو پژوهشگران اين  
  اساسیابن حوقل) اهميتی    و    ابن اثير، جاحظطبری، مقدسی،  مورخين و جغرافی دانان مسلمان چند قرن نخست هجری (مانند  

اگر چند منبع از يک    و  خواهد شد  اشارهنام مولف و صفحه مربوطه  به    آثارهنگام نقل قول از اين    که  در درک موضوع دارد
مزبور و صفحه مربوطه ذکر خواهد شد. خوانندگان   عنوان اثر ن مولف و يک نام ازآ، نام  قرار گرفته باشد  استنادد  رمولف مو

  کنند. مراجعه  اين نوشتهدر پايان  »منابعپيوست « بايستی به  اثراين نام کامل مراجعه به برای 
  

 جمع بندی و تحليل موضوع از زاويهسپس  ، مقايسه آنها و  معتبربررسی همه آثار    جهتهمچنين آثار پژوهشگران غربی از  
باز بيشترين   زمينهاين  دارد. جای شگفتی نيست که در    آننقشی اساسی در درک درست و دقيق  کنونی  معاصر  دوره  علمی و  

های  و «دوازده درس در باره ترک 2ل»ترين اطالعات را بارتولد درهر دو اثر معروف خود «ترکستان تا دوره مغوو دقيق
ای بر تاريخ  گولدن «مقدمهداده است. اثر نخست بارتولد به فارسی نيز ترجمه شده است. کتاب معروف و جديدتر   3نه»آسيای ميا 

ترک»  چکيده  4مردمان  جا  چند  در  مینيز  شرح  را  ترکان  ميان  اسالم  گسترش  از  «تاريخ ای  کتاب  ترکی  ترجمه  دهد. 
 اختصاص داده ها  نوشته ژان پل رو نيز جزو آثاری است که چند صفحه آن به موضوع قبول اسالم از سوی ترک 5ترکان»

 شود.  اطالعات مهم داده نمی بسياری ازشده، اگرچه منابع 
  

  موضوعات در طرح  اند، استفاده کرده، اما در عين حال  از همه آثاری که در دسترس او قرار داشته و در اينجا ذکر شده  نگارنده
ن  نپرداختهجزئياتی    به شرحآنقدر   همچنين آگاه است که در ترکيه (احتماال    گارندهکه خواننده غير دانشگاهی را خسته کند. 

به چاپ رسيده است، در    6ها چگونه مسلمان شدند؟»«ترک  عنوانهای کلود کاهن با  موضوع) يکی از کتاب  جذابيت بخاطر  
که در ترکيه برای آن    عنوانیهاست ومشخصا با  تا دوره عثمانی  آن حاليکه اين کتاب اصوال در باره تاريخ اسالم از ظهور  

  .چندانی ندارد تناسبانتخاب شده، 

ه (هجری)، اند. از جمله ن (نگاه کنيد به)، ص (صفحه)، ق (قمری)،  قواعد رايج رعايت شده  ،اختصار ها و نقطه گذارینظر  از  
  است.   نگارندهشده از سوی  کوتاهميالدی، مولف و يا مترجم) و همچنين (...) به معنی بسته به مورد م (

 

 2020 عباس جوادی، بهار
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  بررسی  زمينه
  

خاورميانه، اکثر مردمی که ميان آمودريا و سيردريا    درسال پيش، مدتی مانده به پيدايش اسالم و سپس گسترش آن    1500حدود  
سخن   مانند آنهاباختری (بلخی)، پاميری و   ،ُسغدی، خوارزمی باستانمانند شرقی ای از زبان های ايرانی  لهجهمی زيستند به 

پارتی  ابتدا  ت و واليات  اياال  ،دولتی، يعنی زبان مکاتبات ميان دولت های مرکزیمی گفتند. زبان به اصطالح «رسمی» و يا  
در بلخ تا مدت ها يونانی بود، چرا که برخی از نيروهای اسکندر پس از شکست هخامنشيان برای حفظ و    فارسی ميانه  بعدهاو  

 مرزها از دست اندازی قبايل شمالی در اين منطقه مستقر شده بودند.

آسيای    تقاطع  مياندر   يعنی  در آن سوی رود سيردريا، در دشت های آسيای ميانه  کوچ نشينها به صورت قبيله های  اکثر ترک
روسيه، چين و مغولستان زندگی می کردند. همسايه شمالی ترکان، چين و همسايه جنوبی شان ايران بود. ترک ها  مرکزی،  

در امتداد راه های تجاری به  عمدتاری/تانری باوری) بودند. برخی از آنان نيز که  گوناگون شمن باوری (تِنگ   انواع اکثرا پيرو  
  مانی و غيره شده ، دين چين و به صورت يکجا نشين زندگی می کردند، پيرو باورهای ديگری مانند آيين بودا

تجارت،  ، مبادالت فرهنگی و زبانی، ها رفت و آمد، وصلتها بود که در مناسبات اين  قبايل چادرنشين با ايرانيان و چينیقرن 
 .عادی بود متقابل امریهای و تهاجم کوچ، مهاجرت، دست اندازی

به سر می  ها تنها قبايل صحراگرد آسيای ميانه نبودند. پيش از آنها و همزمان با آنها نيز اقوام ديگری در اين دشت ها  ترک
های قبايل زير فشار حمله. گاه د نمودنکوچ میديگر  های خود از مرتعی به مرتع و به دنبال دام  می کردند. آنها گله داری بردند

به اينجا و آنجا هجوم    یگاهو  در جستجوی موطنی جديد رو به صحرا گذاشته    و ن جايگاه خود شدههمسايه ناچار به ترک آخري
يا دولت  .دندبرمی ديگر و  قبايل  کار به    یو گاه  هايی در می گرفتهای همسايه زد و خورد  های سرزمينگاه ميان آنها و 

 .کشيدی می جديدوسيع و تصرف سرزمين های و  ی خونينکشتارها

کوچ و سکونت اصلی قبايل ترک به ماوراءالنهر، خراسان و مابقی ايران و آناتولی    و  هنوز از اعراب و اسالم خبری نبود 
 .شروع نشده بود

ترک گفته خواهد شد،   جوامعآنچه که در اين نوشته درباره اقوام ترک و سرگذشت پذيرش و گسترش اسالم در ميان نخستين  
اين    در  اوضاع و احوال. اما برای درک بهتر  استم)    1150تا    650صد سال نخست اسالم (يعنی حدودا  پاناساسا مربوط به  

. در اين چهارچوب است که  داشته باشيم دوره بايد کمی به عقب برگرديم و به تاريخ سياسی، قومی و فرهنگی آنان نگاهی  
 .درک نمودتر و دقيق تر  صحيحنخستين ترک ها را می توان آئين گذشته دين و 

حد های آلتای يعنی  زبان ترکی در آسيای ميانه است، در منطقه کوه  ريشه ها و  ترک  پراکنده شدنسرچشمه پيدايش و نقطه آغاز  
های  قزاقستان کنونی. به همين جهت به زباناز  ی شرقی  ها  شمال غرب چين، مغولستان، جنوب روسيه و گوشه  فاصل بين

گويند، چرا که منشاء همه های آلتايی» می)، مغولی و تونقوزی مجموعا «خانواده زبان است»  ترکيک«  تر آن  صحيحترکی (
 اين گروه زبان ها از همين منطقه است.

های آلتای تا شمال دريای خزر و حتی شمال دريای سياه و بگيريم و از بخش غربی کوه  در نظراگر اين منطقه را گسترده تر  
های اوراسيايی ها و تمدن گهواره بسياری از اقوام، زبانکه    خواهيم يافتسرزمين وسيعی  ، در مجموع  ادامه دهيمشرق اروپا  

پهن و طوالنی  نوارشود. اين  ايرانی و اروپايی محسوب می-آسيايی) يعنی (از شرق به غرب) مغولی، ترکی، هندی-(اروپايی
 .ميده می شودهای اوراسيا» ناها» و يا «دشتجغرافيايی «استپ

و پر فراز و نشيب اقوام گوناگون از هند و اروپايی زبانان، سکاها،    بدون توقفهای  اين منطقه تا يکهزار سال پيش، صحنه کوچ
، ضمن ی که داشته اندهايها بوده است. اين اقوام کوچک و بزرگ با همه مشترکات و تفاوتها و باالخره مغولها، ترکهون
اند، ديگر آميزش يافتهيک با    هابا وصلت    و گاهی  اندهای متقابل همديگر را از بين بردهتهاجم  اگاهی بداد و ستدها،    و  هاکوچ
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و    گشتهيا در اقوام و ملل ديگر مستحيل    و  ، کوچکتر و يا بزرگتر شدهتغيير دادهحتی نام خود را  گاهی  و کوچ و    زندگی  حلم
 .اند نهادهخود پيرامون محيط  قسمت اعظمنام و ُمهر هويت خود را بر ، سبرعک يا 

، درک  اين اجتماعات  دگرگونی و تحول دراز مدت  و  ها  کوچو چگونگی اين  مسير حرکت و چرايی    ز صحيحی ابدون درک  
 .کنونی سياسی، قومی، فرهنگی و زبانی سرتاسر اين منطقه ناقص و اشتباه آميز خواهد بودوضعيت 

.نده اها يکباره و همزمان انجام نگرفتهمه اين کوچ بديهی است که
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 ايرانيان، نخستين آلتايی ها و نخستين هند 

 

 ويکی پديا ، دشت های اوراسيا

ها به سوی آناتولی (ترکيه کنونی)، قفقاز و شمال  سال پيش از همين استپ 4500تا  4000های قومی حدودا نخستين موج کوچ
ها و  ها، مانايیهيتيتبتوان    شايدکه    انهند واروپايی زبان  قبيلها اقوام گوناگونی از غربی ايران شروع شد. در جريان اين کوچ

کوچيده، در اين مناطق ساکن شدند. موج دوم با کوچ  ايران به آناتولی، قفقاز و شمال غرب  دانست، انو آنزجرا  هااورارتويی
 .7هندی تباران به قاره هند و ايرانی تباران مادی و پارسی به فالت ايران ادامه يافت 

 بادر هند، ايران، قفقاز و آناتولی پايان يافت، تا حدی    يادشدهشدن اقوام  يکجا نشيناستقرار و  که در نهايت با    کوچدو  اما اين  
  اقوام کوچ  به نظر می رسد    ،دادها و يا اقوام ديگر رخ میاثر فشار دولت  درکه  های بعدی  کوچدرکرد.  فرق می  ديگر  هایکوچ

  ی مناسبکدام منطقه شرايط طبيعی و سياسی    و يا  توانند بروند و ساکن شوندخواهند و يا می کجا میکه  دانستند  دقيقا نمیکننده  
د، روبرو خواهند گشت و  بودن  شده  سرزمين ساکنآن  در  دارد، در کجا با کدام اقوام ديگر که پيش از آنها    سکونت رابرای  

 .خواهد بود گونهو آميزش چ قرابت يا  واحتمالی ش مکنتيجه اين رقابت و کش

«خيون»ها)  بعدهانو» و -ها (به چينی «سيونگميالد مسيح، يعنی دو هزار سال پيش، اتحاديه بزرگ و چند قومی هون مقارن
ها متالشی شد. قبايل هون به سوی غرب، روسيه زيستند، زير ضربات سخت چينیکه در شمال چين و جنوب روسيه کنونی می

ها)  چی، سکاها (اسکيت-هئاقوام احتماال هند و ايرانی يو  بود که  هاکوچ هون  زير فشار  به نظر می رسد  .روی آوردندو اروپا  
کرده و به سوی غرب، اروپای شرقی    رهاهای خود را  زيستند، در دوره های متفاوت سرزمينو تخارها که در همان منطقه می

) کوچ نمودند. هپتاليان ايران ان کنونیو بخشی نيز به آسيای مرکزی، ماوراءالنهر، خراسان و آسيای جنوبی (پاکستان و سيست
ها به آسيای مرکزی، بخشی از سکاها بودند، زير فشار هون  احتماالها که شامل ايرانيان چادرنشين شرقی و  و بخشی از آالن

 
 5-9، ويندفور 361-380آنتونی  7
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بخشی از  دانشمندان  از  به گمان برخی  دريای خزر ساکن شدند،   که در شمالنيز    خزرها.  8افغانستان و پاکستان کنونی کوچيدند
 . 9ها و خزرها جستجو کرددر ميان هون بتوانهای کنونی را نيز بخشی از اجداد ترکان و مغول شايدها بودند و هون

و در اين  های دور  در گذشته    کمک می نمايد. به کار رفته  به روشن تر شدن تعابير  هستيم که  مطلبی    ناچار به يادآوریدر اينجا  
به کل آن سرزمين و کشور تعميم  را  خود    نزديکيا  دور و    در جوار و همسايگی  نام يک قوم  اقوامملت ها و  از  بسياری  مناطق  

«پرس» می گفتند، «ماد» و بعد ها  . مثال يونانی ها و عموما غربی ها به همه ايرانيان اعم از مادی و پارسی و پارتی  می دادند
  ترک های آسيای ميانه به همه مسلمانان و بخصوص ايرانيان که با آنها روبرو می شدند، «تازيک/تاجيک» و يا تات می گفتند

 .ناميدند«فرنگی» می را غربی ها اعم از فرانسوی و انگليسی و اسپانيايی تا يکصد سال پيش همه که ايرانيان  و يا

اکثر اقوام و قبايل کوچ نشين آسيای ميانه را     اعراب نيز در نخستين کتاب های خود اکثر ايرانيان کوچ نشين را «کُرد» و
م معنا با قبايل کوچ نشين در استپ عرب، نام «ترک» ه   مورخين«ترک» می ناميدند. اسماعيل عثمان می نويسد برای نخستين  

 .10و زبانی داشت»سياسی معنای ترک نه معنای قومی، بلکه   نامبرای خود ترک ها نيز «های آسيای ميانه بود. 

اين نامگذاری زمان تحقق و قدمت  ا، آنچه که از نظر تاريخی اهميت دارد  درستی و يا نادرستی اين نام هبه هر حال اعم از  
 .دنو يا زبان مورد نظر باشنام قوم، منطقه و به طور واضح مبين  هنوز هم صادق بوده هاست، به ويژه اگر 

متن  های چندی برپايه متون باستانی آشوری و چند  واژه «ترک» به عنوان نام يک قوم، گمانه زنیباستانی بودن  برای استدالل  
گمانه   اينگونهدليلی برای اثبات  هيچگونه  که    آنندبر  و بسياری مورخين ديگرباسورث    اما،  است  به عمل آمدهيونانی    یتاريخ
  .11وجود ندارد هازنی

قبايل هون و يا خزر، چيز چندان بيشتری جز  گوناگون  حتی گمانه زنی های بعدی مانند برآمدن ترک ها از درون مجموعه  
در  اظهار نظری  از اين «اتحاديه های قبيله ای» چندان اثری نمانده که امروزه بتوان به يقين  اوال  حدس و گمان نيست، چرا که  

آنند که به ويژه در حوزه گسترده اوراسيا، اين اتحاديه های  .  نمودباره قوميت و زبان آنها   ثانيا، مورخين معاصر اغلب بر 
ای ترکيبی متغير از اقوام و زبان های گوناگون بوده اند که بخصوص بخاطر کوچ های بی توقف، ترکيب قومی و زبانی،  قبيله

  .12باورها و عادات آنها پيوسته تغيير می يافته است

سکاها، هپتاليان، خزرها و  عموما ازهای شمال  های صحراگرد دشت يالدی همه منابع تاريخی در رابطه با قبيله تا قرن ششم م
بردند. در «يادگار زريران» نيز که در اصل يک اثر نيمه اساطيری به فارسی ميانه از دوره می  نامها  هون  ازبه طور کلی  

ها در شمال شرق ايران هون  يعنی احتماال همانها»  است، از «خيونانی  مبتنی بر اساطير شفاهی دوره اشک و    بودهساسانيان  
 .دان رود که با ايرانيان وارد جنگ شدهسخن می

با منطقه    ارتباط در  است    اساسا چينیکه  شرقی    منابع  وکه رومی و يونانی هستند  منابع غربی  در  تا قرن چهارم و پنجم ميالدی  
که پيوسته در حال حرکت،   سخن به ميان آمدهاز قبايل گوناگونی مانند سکاها، هون ها، هپتاليان و خزر ها    پهناور اوراسيا  

اين در حالی    .نده اجغرافيايی و اقتصادی بود،  دگرگونی قومی، زبانی، دينی  ،، آميزشرديگ سرزمين های  با قبايل    رويارويی
  سکاها و هون ها به ويژه از  سال مانده به ظهور اسالم، از اکثر اين اقوام    150تا  100يعنی حدودا  به بعد  از قرن ششم    است که

هپتاليان در آسيای مرکزی و افغانستان کنونی و خزرها در    از حرکت   هنوز در اين دوره اگرچه  ديگر نامی برده نمی شود.  
ی، به صورت فزاينده ای از اقوام و قبيله های جديدی با نام عمومی  اما در اکثر اين گستره جغرافياي،  خبرهايی هستشمال خزر

  .و مشترک «ترک ها» ياد می شود

  ؟ و در کدام منابع تاريخی برای نخستين بار به طور واضح و آشکار قيد گرديده و ثبت شده است از چه زماننام «ترک» اما 

 
  3گيب  8
  82- 50رو  9

  262عثمان  10
  14- 13، 2007باسورث  11
  61پريتساک  12
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آشکارکه  ی  نخستين منابع به طور  آن خود ترک ها  ينی سئی  اند،  ها» بحث کردهاز «ترک  در  ارخون و  های سنگی  کتيبه 
به معنی ترک های لت ترک به نام «گوک تورک» پس از تاسيس اولين دودرمغولستان هستند. تاريخ اين سنگ نوشته ها مدتی  

  است. ميالدی  552در سال   ترک های اصلیبه معنی  و يا «کوک تورک» آسمانی 

های چينی از قرن ششم ميالدی  های دودمانمربوط به سالنامهدر منابع خارجی  نام ترک ها  شده  خستين نمونه های ثبت  و اما ن
 .13اندچوه» نام برده-چين همچون «تو های شمال امپراتوریشود که از ترکمی

ع کوشش کرده اند نام هايی کم و بيش مشابه با نام «ترک» را که مربوط به دوره ای بسيار  ب گولدن می نويسد که بعضی منا
قرن ششم ميالدی هستند، با نام «ترک» هم   اواسط  تقريباميالدی يعنی    552قديمی تر از تاسيس نخستين دولت ترک در سال  

عهد عتيق و غيره ديده  حتی  معنا بشمارند و از جمله به خاطر همين شباهت های دور و نزديک که در برخی متون آشوری و  
احتمال  ، اما  است  ممکنهر چند  می شود، کاربرد واژه «ترک» را قديمی تر نشان دهند. به نظر گولدن، اين گمانه زنی ها  

م) در  -نام «ترک»،    نکاربردبه  «روشن ترين و ترديد ناپذيرترين شواهدی که ما (در مورد  ضعيف است.    آنهايح بودن  صح
با اين  . در اين منابع ترک ها  14) مربوط به نيمه قرن ششم هستند» م -،  دست داريم، از منابع چينی و ديگر منابع (مثال ُسغدی

تورک (فارسی ميانه)، ترک (عربی)، تورکايه (سريانی)،      ورک (سغدی)،-کوه (چينی)، ت-چوه/تو-ناميده شده اند: تو  عناوين
.دروق/دروقو (تبتی) و تتورکا/تتورکی (ايرانی ُختنی)   تورکوت (يونانی)، توروشکا (سانسکريت)،

 
  باسورث، همانجا  13
  116، 1992گولدن  14
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  اباورهای پيشا اسالمی ترک ه

  

 

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

درباره باورهای ماوراء طبيعی و دينی ترک ها پيش از اسالم به ناچار بايد به منابع خارجی رو آورد. از همين دوره گزارش 
های جالب و مهمی به چينی، يونانی شرقی (بيزانسی)، ُسغدی و تا حدی فارسی ميانه در باره ترک های آسيای ميانه و دشت 

دانشمندان حوزه های گوناگون تاريخ و زبانشناسی    200است که مخصوصا در  های اوراسيا موجود   سال گذشته از سوی 
چهار سده نخست اسالم نيز در باره باورهای ترک های چادرنشين دشت ها -بررسی شده اند. مورخين و سياحان اسالمی سه

ادرنشينی، تا مدت ها نوشته ای از خود به جا  به دليل طرز زندگی غالب چ  ظاهراخود  ترک ها      گزارش های جالبی داده اند.
) از قرن هشتم نيز برخی کنونی   های اُرخون (مغولستاننوشته  اما از نخستين اثر نوشتاری ترک ها يعنی سنگ    نگذاشتند.

  .آمده استاطالعات ارزشمند در اين زمينه به دست 

ريشه اصلی اغوزها از آنجاست) َشَمن باور (شمنيست  به نظر بارتولد شکی نيست که ترک های امپراتوری گوک تورک (که  
. گولدن می گويد همه ترک های شرقی مانند اويغور ها و نيز ترک های قارلوق، قبچاق، قومان در  15و يا شامانيست) بودند 

رهبران آنان که به يهوديت گرويده بودند) و يا بلغار های حوزه رودخانه ُولگا   جزغرب، خزرها در شمال دريای خزر (به  
 .16تنگری/تانری) داشتند شمن باوری و تنگريسم (تنگری باوری، ايمان به  گوناگونآيين های 

شمن باوری احتماال از قديمی ترين آيين های طبيعی بوميان آسيا، شمال اروپا، آفريقا و آمريکاست. امروزه با وجود گسترش  
يهوديت، مسيحيت و اسالم، هنوز هم می توان در ميان مردم اين سرزمين ها آثار شمن باوری را تر  همه جانبه اديان معاصر

پايه شمن باوری اعتقاد به ارواح و نقش انسان هايی به نام شمن و يا شامان (به ترکی باستان: قام) در برقرار    مشاهده نمود.
نمودن رابطه با ارواح و تاثير بر آنهاست. «شمن» در اصل نامی به زبان آلتايی تونقوزی در سيبری و مغولستان است که در 

گرفته است. شمن، مرد و يا زنی با به خود  «ساحر» و «پزشک جادوگر»    ميان بوميان هر منطقه نام های ديگری به معنی
دانش و قدرتی ماوراء طبيعی شمرده می شود که می تواند در حالت خلسه ضمن تماس با ارواح، از آنها خواهش کند که باعث  

اور، شمن ها واسطه و ميانجی بين را معالجه کنند و آينده را پيش بينی نمايند. در جوامع شمن ب  بيماران باريدن باران شوند،  

 
  17- 16، 1935بارتولد  15
  ، به طور پراکنده 1992گولدن،  16
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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  

که هر موجود زنده و گياهان، اشيا و مکان های دنيا را صاحب روح مخصوص بدين معنی  و يا «روح باوری» (آنيميسم)  آفتاب  
 .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  
فرستاده های اين نوشته های به جا مانده از  م شرقی) داشتند. از اين جهت در برخی آثار مورخين و  ساسانی و بيزانس (رو

های دودمان های آنان می توان در باره ترک ها و دولت آنها که با فاصله ای چندساله تا قرن هشتم    نگاریدولت ها و وقايع  
 .يافت توجهی  پابرجا بود، اطالعات جالبيعنی حدودا صد سال پس از اسالم 

قرن هفتم، می نويسد که ترک ها آتش، هوا و آب را می پرستند. «آنها در پرستش زمين سرود  در  تئوفيالکتوس، مورخ بيزانس  
ه است. ترک ها برای او اسب، گاو و  می خوانند، سجده می کنند و تنها کسی را خداوند می شمارند که زمين و آسمان را آفريد

به نظر      .17گوسفند قربانی می کنند. آنها روحانيانی دارند که به باور آنان قادر به پيشگويی اتفاقات آينده در زندگی آنان هستند» 
که آيين اصلی  بارتولد و گولدن اين ها همه نشانه های آيين «تنگری» (تانری، امروزه در ترکی ترکيه به معنی «خداوند») است  

  قرون وسطی در  از جمله هون ها که  ترک های آسيای ميانه بود و احتماال بايد ريشه اش را در ميان اغلب اقوام آسيای ميانه  
  خبر داده اندسوب» (زمين و آب) در ميان ترکان  -آيين «ير   از. منابع ديگر همچنين  18جستجو نمود  در آسيای ميانه می زيستند،

از سوی ترک    خاصیديگر اقوام دشت های اوراسيا نيز گزارش شده است. برخی منابع در باره پرستش کوه های    در مورد که  
 .های ارخون به الهه ای به نام «اومای» به عنوان نماد باروری نيز اشاره شده استنوشته اند. همچنين در سنگ نوشتهها نيز 

هنده روشن باورهای شمنی بودند. بارتولد مخصوصا به اين سنت ميان و رسوم رايج ميان قبايل ترک نشان د  داتبرخی عا
که از سوی آن خان به قتل    او  دشمن  ومقابل  حاکمان ترک اشاره می کند که هرگاه خانی در می گذشت، جنگجويان طرف  

ای سنگی با تصوير او    رسيده بودند، در نزديکی آرامگاه خان دفن می شدند و حتی برای هرکدام از اين دشمنان مقتول يادواره
واژه ای چينی بود. اين موضوع در  ل اصدر بَل» ناميده می شد که -می شد. اين ياد واره های سنگی «بَل نهادهبر سر مزارش 

های ارخون نيز تاييد شده است. به گفته بارتولد منابع بيزانسی نيز نوشته اند که به دنبال مرگ يک خان ترک،  نوشته  سنگ
به قتل می رسانيدند. انگيزه اين نوع  و  نی را که از سوی آن خان اسير گرفته شده بودند بر سر مزار خان آوردهترک ها دشمنا

که دشمنانی   ريشه می گرفتاين تصور شمنيستی  از  يادواره برای دشمنان مقتول در نزديکی آرامگاه خان،    گذاشتن قتل ها و  
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  

ت. در اديان معاصر باور به زندگی بعد از مرگ مبتنی بر مسئوليت انسان در مورد اعمالش در اين ابتدايی و اديان معاصر اس
کشتن انسان ها    به خاطر  دنيا و برقراری عدالت الهی در روز قيامت است، در حاليکه فرد شمن باور «نه تنها از کيفر آخرت

ين دنيا هر قدر انسان های بيشتری کشته باشد، در زندگی ، بلکه تصور می کند که او در اهراسی ندارددر زمان حيات خود  
. حتی در قرن سيزدهم نيز که يک ميسيونر کاتوليک به نام «روبروکی» به روسيه  19پس از مرگ وضع بهتری خواهد داشت»

. 20تبل» در ميان ترک های «قومان» در دشت های جنوب روسيه خبر داده اس-سفر کرده، از ادامه سنت بر افراشتن «بل
 .که اين قبيل عادات و رسوم در ميان بسياری اقوام بدوی ديگر نيز رايج بوده است حکايت از آن دارندمنابع مختلف 

اديان معاصر چندان تاثير مهمی    ميالدی،  هشتمو حتی  های ارخون را معيار قرار دهيم، ظاهرا تا قرن ششم  نوشته  اگر سنگ
 .بر ترک ها نگذاشته اند، چرا که در اين نوشته ها مستقيما نامی از اين اديان برده نمی شود

و يا اين همسايگان را تابع خود نموده    بيشتر شده ها  با فرهنگ و اديان همسايه  آن  اما هرچه خاقانات ترک گسترش يافته و تماس  
  ير دين، آيين و عادات و رسوم آنان بر ترک ها نيز فزونی يافته است. و با آنها در آميخته، تاث
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م و بعد ها تقسيم آن به دو دولت شرقی و غربی    552در باره تاسيس اولين خاقانات ترک يعنی دولت «گوک تورک»  در سال  
 ترک در فصل آينده صحبت خواهيمم نمود. 

ت با  مردم بومی و ايرانی تبار ماوراءالنهر و خوارزم به خاطر مناسبات تجاری در امتداد راه ابريشم و يا مجاور   می دانيم که
پيوسته با ترک ها در تماس بوده اند. به نظر بارتولد قبول و کاربرد الفبای ايرانی (پهلوی و    ،ترک های دشت های همسايه

در  و همچنين تاثير الفباهای آرامی ايرانی بر الفبای ترکی    بوداز خط آرامی گرفته شده    آن   اصلکه  ُسغدی) از سوی ترک ها  
نتيجه همين مناسبات تجاری بوده و ربطی به تبليغات مذهبی نداشته، چرا که «آيين زرتشت به عنوان  های ارخون ،  نوشته  سنگ

. با اينهمه، در همان دوره نخستين دولت گوک تورک  21است»  ذينفع نبودهتبليغات دينی ميان اقوام ديگر  در    ياندين ملی ايران
سوی ديگر آيين بودا در ميان ترک ها هستيم. چنانکه از واژه های شاهد نفوذ برخی باورهای ايرانی مانند آيين مانوی و از  

غان و تاسپار که در  ونيز می توان حدس زد، سومين و چهارمين خاقان ترک، م  مغولستاندر  «بوقوت»    نوشته  مذهبی سنگ
شته بوقوت به زبان ايرانی سنگ نواينکه    و  نده اکمرانی کرده اند، تحت تاثير آيين بودا قرار داشتم ح  580و    م  570  سال های  

  .22ُسغدی و با الفبای سغدی نوشته شده است

يعنی چينی ها و  سغدی در روابط اجتماعی، فرهنگی و تجاری ترک های اين دوره با جوامع يکجانشين همسايه  تجاراصوال  
 . 23باستان شده، يک نشانه اين تاثير است پيوسته نقشی فعال داشته اند. وامواژه های سغدی که در حوزه دين وارد ترکی  ايرانيان  

آيين بودا نيز نه تنها در ميان ترکان شرقی، بلکه حتی در دوره دولت ترک های غربی نيز بی تاثير نبوده است. برخی آثار 
ود، اما  چينی نوشته اند که در دوره خاقانات ترکی ، «بيلگه خاقان»، اظهار عالقه نموده که برای او يک معبد بودايی ساخته ش

هشتم) خاقان را از اين نقشه بر حذر داشته و گفته است که ممکن است آموزش -وزير او «تونيو قوق» (قرن هفتم  يعنی«يابغو»  
 .24های بودا بر جنگاوری ترک ها تاثير منفی بگذارد 
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  های ترک دولتنخستين 

  

 ويکی پديا م،  600سال  دودگستره دولت گوک تورک، ح

بنظر می رسد  .زندگی می کردندران» ها -«روبزرگتری بنام قبيله ای   اتحاديه مياندر که بود نام قبيله ای در ابتدا «تورک» 
همگی در منطقه آلتای (مغولستان، روسيه   آنها   .  را بر عهده داشتنداين مجموعه قبايل    گیکه سردست  ندبود  ایقبيله    ها  ران  -رو

سرنگون کرده، حکومت    روران ها را    م   552در سال    بسر می بردند، تا اينکه تورک هاجنوبی) در اطراف کوه های آلتای  
نوشته های اُرخون  «کوک تورک»   در سنگ  از جملهاين حکومت و تعبير «تورک»  بعد ها  قبيله ای خود را تاسيس نمودند.  

صرفنظر از  آسمانی نيز ناميده شد. از آن به بعد تعبير «تورک» و «ترک» اصلی و يا ترک ترک به معنی ک تورک»  يا «گو 
 . 25در مورد همه اقوام ترک زبان به کار برده شداصليت اقوام که از آن ترکان نخستين بودند يا نه، 

. در اين  به دست نمی آيدبا ديگر قبيله ها  ها  قبيله ای گوک تورک  روابطنوشته های ارخون اطالعات روشنی در باره    سنگ  از
که اين نام اخير در ترکی  و گاهی هم «تُغوز اغوز» می نامد    »اُغوز«، گاهی  »تورک«خان قوم خود را گاهی    ،نوشته ها  سنگ

«دشمن خان»  عالوه بر خان بر    »تغوز اغوز«و يا    »اُغوز«   ی گاه  به معنای نُه اغوز است. جالب آنکه در اين سنگ نوشته ها
نوشته های مزبور به اين نتيجه رسيده بود    رمزگشايی سنگ  . اما ترک شناس معروف رادلوف «پيش ازنيز اطالق شده است

 .26که ترک های سده های ششم تا هشتم به قبيله اغوز تعلق داشتند»
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 .ها در تاريخ استخاقانات و يا خاقان نشين ترکيا اين نخستين دولت 

ها در قرن ششم ميالدی به تدريج در سرزمين های پهناور ميان ايران، چين و بيزانس بر اکثريت اقوام و قبايل کوچ نشين ترک
، پس از 27اندقبيله در شمال چين نام برده   59ديگر چيره شدند، تا جايی که اگر در اوايل هزاره يکم ميالدی منابع چينی از  

آن همه اقوام و قبايل کوچ    ی از«هپتاليان» ( به عربی «هياطله») و «خزرها»، ديگر نام  بعضاها» و  مدتی، به جز «ترک
 .نشين اوراسيا در منابع خارجی برده نشد

های و به تدريج به سرزمين  تشکيل گرديده    های ترک در غرب آلتاینشين ترک ابتدا به صورت اتحاديه قبيلهاين نخستين خاقان
در امتداد راه ابريشم به چين گسترش يافت. در نتيجه  بويژه  نشين شهرها و روستاها  با اقوام کوچ نشين، دامدار و يکجا  ديگری

، دولت گوک تورک عالوه بر قبايل گوناگون ترک زبان اغوز، اويغور،  نيز بود  نظامی و سياسیکه دارای ابعاد  اين گسترش  
ايرانيان ُسغدی سمرقند، بخارا و    نيزمغول ها، ايرانيان ُختنی در شمال چين و مغولستان و  و همچنين    تاتار، قارلوققرقيز،  

شکل    عليرغم  داری ترک  دولت  ولی  در اين دوره تقريبا همه ترک ها چادرنشين بودند  هرچندگرفت.  خوارزم را نيز در بر می
داشت. از را  دولت منسجم تری    ويژگی های معينِ   ،ديگر مانند هون ها  یايالت  ه هایاتحاديو ساختاری قبيله ای، در مقايسه با  

خاقان، بلکه به يک دودمان  يعنی      نفرنه بر شخصيت و قدرت يک  که    دولت ترک ها اشاره کردرهبری    می توان به  آن جمله 
يان آنان با  جنگ و خونريزی م ، اگرچه    28دند نموبرادر او و يا فرزندان آنان حکمرانی می  ،پس از مرگ خاقانو    متکی بود

  .عادی بود امریخان های ديگر جنگ و خونريزی بر سر حاکميت 

راه ابريشم  از  تجارت  بيشتر از طريق  دولت گوک تورک که با کوشش اين دولت برای دستيابی به امتيازات و درآمد    اقتدار
به سوی غرب يعنی دريای سياه   بودند،  ران های سابق-تماال رواحرا که  آوارها    بيشترميان ايران، بيزانس و چين همراه بود،  

و    هو يا به ماوراءالنهر و افغانستان و خراسان کوچيد  گرديدنداقوام ديگر استحاله    درو اروپای شرقی راند و هپتاليان اغلب يا  
آنجا با مردم   ايرانی تبار  بومی که  در  ستمی خان، ترک ها با انوشيروان  . در دوره حاکميت اينمودندآميزش    ند،بوداحتماال 

ساسانی متحد شده، هپتاليان را شکست دادند. سرزمين هپتاليان ميان گوک تورک ها و ساسانيان تقسيم شد، تا جايی که دولت 
با  تا  دولت گوک تورک کوشش کرد    بعدها.  همسايه گرديدايران    وسرزمين خوارزم    با  گوک تورک در آن سوی رود سيحون

ها که با اواخر دولت ساسانی و حمله اعراب  تالشبيزانس که رقيب و دشمن ايران ساسانی بود، متحد شود. اين يا روم شرقی 
 .بود، نتيجه چندانی ندادهمزمان بود، با وجود تمايل بيزانس که خود بسيار تضعيف شده

اختالفات داخلی و قبيله ای به دو    ، يعنی چهل سال پيش از ظهور اسالم در نتيجهم  582بعد در  نخستين دولت ترک سی سال  
امپراتوری ترک ها، اين تقسيم بندی ميان بخش  بعد ها به منظور اداره بهتر و بی دردسرتر  بخش شرقی و غربی تقسيم شد.  

قآن يا  ا عنوان «قاغان»  سنتی رايج شد، اگرچه يکی از خاقان ها و معموال خاقان بخش شرقی بتبديل به  های شرقی و غربی  
نيز می بينيم که پس از   قراخانیترکان  در نمونه    بعد هاخاِن خان ها بر خاقان ديگر برتری داشت. اين تقسيم قدرت را    یبه معن

و سمرقند  ازطرفی  يعنی شرق  و دولت خود را ميان خان کاشغر در چين    تسلط يافتندفروپاشی سامانيان ايرانی، بر ماوراءالنهر  
«ترک های شرقی» تعابير  ،نخستين دولت ترکقدرت در  تقسيمبا اين    .ندنمودتقسيم  گر  از طرف دييعنی غرب  در ماوراءالنهر  

 بود. نترک های شکست دولت  آخرينو «ترک های غربی» در تاريخ ثبت شد. اما اين 

در طول حاکميت دولت گوک ترک، چين که حضور «قبايل بدوی» در نواحی مرزی کشور را پيوسته تهديدی برای خود می 
ها نيز به سهم خود از می نمود. ترک  به پاو با تحريکات خود در داخل ترک ها تفرقه  استفاده کرده    ی، از هر فرصتدانست

 .اری نمی کردندخوددترک وغير ترک  اعم از حمله به همسايگان خود

 .شکست داد 659را در سال های غربی نشين ترک و خاقان  630نشين ترک های شرقی را در سال خاقان  ،چين

اسالم  ُسغد، خوارزم و تاشکند رسيده و به گسترش يعنی پس از تسخير ايران ساسانی به بلخ، ماوراءالنهر  اعرابدر اين دوره 
و ترک ها تحت حاکميت دودمان   ها ديگر پراکنده شدهبودند. اما نخستين دولت ترک  شروع کرده  در اين نواحیحاکميت خود  و  

 .«تانگ» چين قرار گرفته بودند
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نوشته های اُرخون در مغولستان است که نخستين نوشتار به ترکی باستان    ها سنگترين بازمانده تاريخی دولت غربی ترکمهم
و رسوم ترک ها و فعاليت های حاکمان ترک به ويژه جنگ های   آدابدر باره  رود و  اويغوری و يا «ارخونی» به شمار می

 ها اطالعات مهمی به دست می دهد. آنان عليه ديگر قبايل ترک و چينی

، يعنی پنجاه سال پس از رسيدن لشکريان اسالم به مرزهای خراسان و ماوراءالنهر، باقيمانده م  699بعد، در سال    چند دهه 
رهبری يکی از روسای طايفه تورگش به نام «سولو» متحد شده و دومين دولت خاقان نشين    تحتغربی  نيروهای ترک های  

در غرب منطقه آلتای و از جمله «باالساغون» در قرقيزستان کنونی قرار هم مثل گذشته  باز    آنترک را تاسيس کردند که مرکز
  .نام قبيله حاکم آن يعنی «تورگش» نيز معروف است هداشت. اين دولت در تاريخ ب

 ترک و عرب کشاکشدر 

در  با رقيبان ترک خود  چين  و شمال  يعنی مغولستان  دولت که در شرق  اين  بود.  پابرجا  دولت تورگش حدودا هشتاد سال 
رو بود. اگرچه دولت ترکی روب    خالفت اسالمی امويان    رويارويی قرار داشت، در جنوب يعنی ماوراءالنهر با قدرت فزاينده

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

در اين ميان، اعراب و متحدين نومسلمان ايرانی آنان هنوز نتوانسته بودند بلخ، سغد (سمرقند و بخارا) و خوارزم را تسخير 
اهان و اشراف محلی ايرانی تبار در بلخ، سمرقند، بخارا و خوارزم که اکثرا هنوز زرتشتی و يا بودايی بودند و خود  کنند. پادش

ديدند، کوشش می کردند از همه امکانات و کمک های خارجی و از جمله جنگجويان ترک  را در مقابل حمالت مسلمانان می
 .دهم نبودناين کوشش ها بی نتيجه  بعضاو  دند از چينی ها کمک بگيرندکوشش کردشت ها استفاده کنند. آنها حتی چند بار 

.  به نفع خود استفاده نمايداز اختالفات اعراب و ايرانيان بومی ماوراءالنهر  می کردهم تالش ، خاقان دولت تورگش ، «سولو»
بوميان ايرانی ماوراءالنهر (سمرقند،    هتبت، سازش با بيزانس (روم شرقی) و نزديکی ب  هنزديکی ب  ر سياست سولو مبتنی ب

ها دشمن هم بودند و با همديگر سر آشتی نداشتند، چرا ها و عرببخارا، خوارزم، تاشکند و بلخ) بر ضد اعراب بود. «ترک
ميان اعراب از      . در اين شرايط، بوميان ايرانی29م) شوند»-خواستند حاکم اين سرزمين ثروتمند (ماوراءالنهر،  که هردو می 

 .30جنوب و ترک ها از شمال «گيرکرده بودند» 

ها» يعنی شهرهای تنها سمرقند و يکی دو ناحيه کوچک در ماوراءالنهر در دست اعراب بود. باقيمانده «قلعه  م  735    تا سال
دفاع    اشراف بومیو يا مهاجران مسلح ترک قرار داشت که از  ماوراءالنهر از جمله بخارا تحت کنترل پادشاهان و اشراف بومی  

 .کردندمی

ها بسيار جالب است. ما در اينجا  در اين دوره روايات دقيق مورخين عرب و ايرانی از محاصره ناحيه «کمرجه» توسط ترک
 :کنيمچکيده ای از روايت «تاريخ طبری» را نقل می

ها موقتا حمله را متوقف کرده بودند، دو فرستاده به طور ها بودند. شب هنگام که ترکترکاعراب در کمرجه تحت محاصره  
ها را بدهند. فرد نخست کسی نبود جز يزدگرد سوم ساسانی که با اميد جداگانه پيش اعراب آمدند تا به آنها پيشنهاد تسليم به ترک

يزدگرد با سی کس پيش آنها آمد و گفت: ای گروه عربان، چرا    بازيافتن پادشاهی اجدادش به ترکان پيوسته بود. «خسرو پسر
گيرم.» اما عربان  دهيد؟ من بودم که خاقان را آوردم که مملکتم را به من باز دهد و برای شما امان میخودتان را به کشتن می

ديان بومی به نام «بازَغری» آورد که  ها را که قابل تامل تر بود، فردی از ُسغپيشنهاد دوم ترک.  31بدو ناسزا گفتند و او برفت» 
ميانجی مورد اعتماد خاقان ترک آمده بود و دو ترک را هم به همراه خود داشت. او چندين عرب را نيز که در    به عنوان

به لشکر خاقان که آنها را دعوت می کرد    های پيشين به اسارت افتاده بودند، با خود آورده، پيامی از خاقان به آنها دادجنگ
گيرند، مقرری بيشتری از خاقان ترک بگيرند. اما امير اعراب بپيوندند و در مقايسه با مبلغی که از فرماندهان عرب خود می 
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گيرد. چگونه عربان که گرگانند با ترکان توانند بود که گوسفندان هستند؟ در آن ناحيه با رد اين پيشنهاد گفت: اين کار سر نمی
 .ما صلح نخواهد بود» (طبری همانجا)ميان ما و ش

در بخارا و سمرقند    حتینيروهای بومی ماوراءالنهر چندين بار با اعراب روبرو شدند و    به کمکهای تورگش  ترک  به هر تقدير
  .سنگينی بر مسلمانان وارد آوردند اتضرب

ه نام اسد بن عبدهللا که خليفه اموی به  بود. حاکم جديدی ب  عطفیاز نگاه گسترش و تحکيم حاکميت اعراب نقطه    م  737سال  
در پيش گرفت را  سياست دوستی و نزديکی با ايرانيان بومی حاکم  در يک چرخش نهايی،  خراسان و ماوراءالنهر فرستاده بود،  

معروف   خاندان. حتی روايت است که «برمک»، بنيانگذار  گرديدبه جلب بسياری از آنان به اسالم و دولت عربی  موفق  و  
خراسان و    قسمت اعظمسامانيان که در سده دهم ميالدی بر    دودمانران دربار عباسيان و همچنين «سامان خدا»، نيای  وزي

 .انداند، با دعوت اسد بن عبدهللا به اسالم گرويدهماوراءالنهر حکم رانده

 .ها رو به افول گذاشتدرست در همين دوره ستاره بخت ترک

 .قان ترک، اشتباه بزرگی کرده، شروع به غارت شهر و دهات واليت بلخ نمودخاسولو،  م 737در زمستان سال 

پادشاهان و اشراف بومی سغد و بلخ حمايت از اسد و مسلمانان را در پيش گرفتند. شايد برای ايرانيان بومی    اندر همين دور
منسجم و ناپايدار خود، ديگر گزينه قابل    ماوراءالنهر و آسيای ميانه، ترک های چادرنشين با ساختار دولتی و قدرت نظامی غير

سود و    تشخيصمردم بلخ، سغد و خوارزم که در تجارت و  هم  ترجيحی در مقابل اعراب و متحدين ايرانی آنان نبودند. شايد  
و نمی   بودکه در کشاکش عرب و ترک، کدام طرف پيروز خواهد    پيش بينی می کردندماهر و با تجربه بودند،  خود  زيان  

 .خواستند با طرفی همدست شوند که شانس پيروزی چندانی ندارد

  شمال افغانستان کنونیدردر نبرد «خارستان»    م  737آخرين تالش سولو در همدستی با ايرانيان بومی ماوراءالنهر در سال  
سولو که به دشت های برای ترک ها و پيروزی مهمی برای مسلمانان به بار آورد. در نتيجه اين شکست،    سنگينیشکست  

، آخرين  م 744شمال عقب نشينی کرده بود، از سوی يکی از خويشان و فرماندهان خود به قتل رسيد. هفت سال بعد، در سال  
با اشغال      قارلوق های رقيباندکی بعد  حاکم دولت تورگش تبعيت خود را از دولت ترک های شرقی اويغور اعالن نمود و  

 .ورگش در قزاقستان کنونی، باقيمانده های اين دومين دولت ترکی را نيز از ميان بردند«سوياب»،  پايتخت دولت ت

اسالمی در ماوراءالنهر و خراسان و سپس پيدايش دولت های محلی ايرانی  -با متالشی شدن دولت تورگش و غلبه دولت عربی
باز   ترک  جوامع مختلفه مستقل تر عمل می کردند،  همچون سامانيان که به ظاهر تابع خليفه بغداد بودند، اما در عمل رفته رفت 

گرفتند،  و قبايل بيشماری درآمدند که هرکدام مستقال راه خود را در پيش می   وايفمجموعه ای از ط  بصورت  هم مانند گذشته
 .منسجم ترکی باشند واحد و داری بی آنکه همه آنان تابع يک دولت

شده بود. اما چينی ها در اين سال ها آخرين تالش خود را  مستقريا کم و بيش حاکميت اعراب در آن سوی آمو در 750در سال 
 .برای کسب قدرت و نفوذ در ماوراءالنهر انجام دادند

  باعث  که کنونی برای دفع اشرار در ناحيه ِگلِگت در پاکستان  امروزیشاه تُخارستان در افغانستان  م 749-747های ميان سال
با نيروهای خود گروه اشرار را کمک خواستها  دند، از چينیتاجران ُسغدی می ش  تمزاحم . يکی از حاکمان چينی محل 

به او کمک    کنونی    تاشکندهمسايه يا  در اختالف خود با شاه چاچ    تاپادشاه فرغانه از همان حاکم خواست    سپسسرکوب کرد.  
 .خواهان کمک مسلمانان شد و ردهها چاچ را اشغال کردند. شاه چاچ به ابومسلم پناه بکند. در نهايت چينی

در     .رديدگ  ی هاميان دو قدرت باقيمانده در آسيای ميانه يعنی خالفت اسالمی و چين  هايی  باعث کشمکش  وضعيت پيش آمده
مسلمانان عرب و ايرانيان متحد آنان در يک سو و چينی های تانگ  تا  باعث شد    یرقابت ميان پادشاهان محلی سغد  751سال  

قزاقستان کنونی روو   در  تاالس  ديگر در جنگی در سواحل رود  آنان در سوی  متحد  قرار يک روی  در    قارلوق های  ديگر 
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سرنوشت جنگ ميان دو قدرت بزرگ با تغيير جبهه ناگهانی قارلوق ها به نفع لشکريان اسالم رقم خورد. قارلوق ها      بگيرند.
 .32و باعث شکست چينی ها شدند هجنگ به جبهه مسلمانان پيوست يانهمدر  ،که رقيب و دشمن ترک های غربی تورگش بودند

اکثرا در دشت های آسيای هم  اختالفات قبيله ای ميان ترک ها که هنوز  تفرقه و  در ماوراءالنهر و    يانپيروزی اعراب بر چين
وان دين اکثريت مردم ماوراءالنهر  ميانه می زيستند، باعث عقب نشينی چينی ها از ماوراءالنهر و دست باال گرفتن اسالم به عن

 .گرديد

ماوراءالنهر تحکيم يافته  منتهی اليه حاشيه شمال شرقی دولت خود يعنی  يکصد سال پس از تسخير ايران ساسانی، اسالم در  
ايد  بشد.   محقق  و اصوال از راه های ديگری انجاميدطول به اسالم آوردن ترک های چادرنشين دشت ها بيشتر  طبيعتابود. اما 

نيروی نظامی،    :وابسته بود  عوامل متعددیروند پذيرش اسالم از سوی ترک ها به    ،در هر مورد مشخصخاطر نشان نمود که  
، باور واقعی، همراه شدن و  ، پذيرش داوطلبانهاسارتشکست و  جنگجويی از سويی و    و  يا اجتماعی، مصلحت  فشار سياسی

محيط اجتماعی،  همرنگ شدن با  و همچنين      تبعيت از رئيس قبيله و طايفه هنگام پذيرش اسالم، ادامه اختالفات ميان قبايل ترک
، از فرهنگی، سياسی و مذهبی مردم سرزمين های جديدی که ترک ها در جريان کوچ و گسترش خود با آن روبرو می شدند

 ل بودند. جمله اين عوام

 
  60، 2011گولدن  32
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 1 پس از پيروزی اسالم 

 2 

 3 ماوراءالنهر تاريخی، آنسوی رود آمو دريا

 4در تاريخ اسالم و از آن جمله ماوراءالنهر و    پيچيده  و   بسيار مهمای    چهار صد ساله،  سيصد  ميالدی آغاز روند  750سال  
 5شود. تاريخ ترکان و روند پذيرش اسالم از سوی خراسان است که «دروازه ورود ترک های نخستين» به عالم اسالم شمرده می

 6 .در باره اين مرحله نمی توان به درستی درک نمود اطالعات کلیآنان را نيز بدون 

 7النهر را به خاطر بياوريم. در پی فروپاشی دولت دوم ترک  ک ها در آسيای ميانه و ماوراسلسله مراتب تحوالت مربوط به تر
 8اغوز ها رو به   بخصوصهای ترک  قبيله از  بسياری  گرفت،سابق گوک تورک را دربر می  دولت (تورگش) که بخش غربی  

 9زمانی که هنوز دولت ترک برقرار    ها در، يعنی مرزهای ماوراءالنهر و خراسان گذاشتند. گفتيم که ترکبیسوی جنوب غر
 10که فتح ايران ساسانی   و آورديم  های اعراب ايستادگی کنندپس از فروپاشی آن کوشش کردند در مقابل حمله  همچنين مدتیبود و  
آن   11، اما فتح ماوراءالنهر (سمرقند، بخارا و خوارزم) و  انجاميدطول  بوسعت برای اعراب تنها چيزی نزديک به ده سال    با 

 12نويسان   صد سال به درازا کشيد. البته اکثر تاريخبه تنهايی قريب به  چنين بلخ و چاچ يعنی تاشکند کنونی از سوی اعراب  هم
 13اند که در پنجاه سال نخست، هدف اصلی اعراب نه واقعا گسترش خالفت اموی و يا اسالم بلکه در درجه اول غارت و  نوشته

اين دوره سياست  بعالوه.  33ه استهر بودشهرهای ثروتمند ماوراءالنبه  خراج بستن   امويان هنوز    های  در   14يک   در حدکلی 

 
  183،  1928بارتولد   33
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 1در زمان عباسيان شاهدش هستيم، نبود. از سوی ديگر اختالفات قبيله ای اعراب مقيم خراسان و ماوراءالنهر  ها  امپراتوری که بعد
 2 .بوددر اين سرزمين اعراب و نيروهای اسالم منسجم و پيشرفت سازماندهی شده از نيز مانع 

 3نوادگان پيغمبر ازن مانند بنی عباس  باسيان با عنوان کردن فساد و خودسری بنی اميه و بخصوص اينکه امويام ع  750در سال  
 4را برکنار کردند و خود به جای آنان نشستند. اين، برای دنيای اسالم که ماوراءالنهر   و خلفای امویاسالم نيستند، شورش نموده  

 5 .و اقتصاد به شمار می رفت تتجار رونق نسبیو ايران نيز ديگر جزئی از آن شده بود، آغاز دوران آرامش و 

 6و پيروزی مسلمانان را   کنونی  قرقيزستان و قزاقستاندر  ذشته جنگ اعراب و چينيان در سواحل رودخانه تاالس  گ  فصلدر  
 7شرح داديم. اين نبرد که تقريبا يک سال پس از بر سرکار آمدن عباسيان اتفاق افتاد، باعث شد که اسالم به صورت دين حاکم 

 8ون در آيد. در حالی که چين، ايران و هندوستان صدها سال بازيگران  در ماوراءالنهر و حتی برخی مناطق آن سوی رود سيح
 9عنصر ايرانيان محلی و ايرانيان نو مسلمانی که    ه وچين از صحنه خارج شدباعث شد که    نبرد تاالس  .اصلی اين منطقه بودند

 10ن جنگ  ابا قبول اسالم جزو فاتحکه    ترکاندو عنصر جديد يعنی اعراب و    شود. نتيجتاتقويت    ،همراه با اعراب می جنگيدند
 11هايی که هنوز  ها و رقابتبه صف بازيگران اصلی منطقه و کال دنيای اسالم اضافه شد. با وجود همه فرقمحسوب می شدند،  

 12اسالم  دين  ای به همديگر وصل می نمود،  ايرانی و ترک موجود بود، آنچه که آنها را به صورت فزاينده،  ميان سه عنصرعرب
 13 .بود

 14خود، نسبت به کسانی که عرب نبودند و بخصوص نسبت به ايرانيان تعامل و تسامح    ان پيش ازيان در مقايسه با امويعباس
 15بيشتری داشتند. اين سياست کلی خلفای عباسی به ويژه با خالفت مامون مستحکم تر شد. مامون در زمان خالفت برادرش امين  

 16بود. پدر مامون، خليفه معروف عباسی هارون الرشيد و مادرش يک    برده  به سر در خراسان  به عنوان وليعهد  مدتی طوالنی  
 17 .بادغيس افغانستان کنونی بود ازکنيز ايرانی 

 18 دانستندی برای خود می  و ايده آل  دلخواه  الگویرا  از جمله جنبه های اداری و مالی آن  خليفه های عباسی نظام اداری ساسانيان  
 19 .ها تقسيم نمودندها و واليتد امپراتوری ساسانی به ايالتو امپراتوری خود را کم و بيش همانن

 20علمی، فلسفی و دينی نيز عباسيان تا دوره مامون و حتی معتصم از علوم يونانی و مکتب اسالمی «معتزله» پشتيبانی    نظراز  
 21و صحابه   پيامبر اسالم  باقيمانده از  احاديث  می کردند. طرفداران اين مکتب در مقابل پيروی بی چون و چرا از متن قران و

 22در استنباط احکام به روشی متناسب با  روشی متناسب با عقل و خرد، شک، پرسش و پژوهش را جايز می دانستند و    پيامبر،
 23. از اين جهت عباسيان و حکومت های وابسته به آنان، پژوهش های آزاد علمی و فلسفی  عقل و خرد برتری بيشتری قائل بودند

 24 .پارسی ميانه به عربی را تشويق می نمودندپهلوی يعنی ار التين، يونانی و و همچنين ترجمه آث

موفق از  «يکی  اعراب  خاورميانه،  سياستدر  کردند ترين  پياده  را  تاريخ»  استعماری  در 34های  اعراب  از  زيادی  تعداد   .25 
 26دوران امويان، هنوز عرب و عربی زبان  . با وجود سپری شدن شدندمستقر مانند سوريه، عراق و مصرهای فتح شده سرزمين

 27بودند و    يانجزو لشکريان و يا ديوان  تازه وارد شده به اين سرزمين هااعراب  بسياری از  .شدبودن امتياز بزرگی محسوب می
 28های عرب در سرزمين های گوناگون امپراتوری و بخشيدن ِملک  شدند. اسکان يافتن طايفهيا اينکه روحانی و فقيه محسوب می

 29دادن مقام های رسمی به آنها امتياز بزرگی به شمار  يا  و    به آنان که «اقطاع» ناميده می شد  و يا قطعه زمينی از سوی خليفه
 30 .می رفت

 31که گرفت  به تدريج جای آرامی را  زبان عربی    ،در سرزمين های سامی زبان خاورميانه بخصوص ميان مسيحيان و يهوديان
 32اين مناطق بود. زبان يونانی بيزانسی و پهلوی نيز که به خاطر همسايگی روم شرقی    ابت درنيز کتتا آن زمان زبان مشترک و  

 33ای در اوايل دولت اسالمی داشت، به تدريج به آناتولی و کوهستان های شمال  بيزانس و ايران ساسانی نفوذ قابل مالحظهيعنی  
 34 .عراق پس رانده شد

 
  61، 2011گولدن،   34
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 1م به تدريج صورت گرفت. بغداد پايتخت امپراتوری اسالمی عباسی بود، اما در  فاتح بود. قبول اسال  طبقهاسالم در ابتدا دين  
 2. اين کار در عراق اقال تا قرن نهم و ه بودشدنمحسوب  اسالم هنوز تبديل به دين اکثريت مردم    هم  اين واليت مرکزی عباسيان

 3 .در سوريه و مصر حتی بيشتر طول کشيد

 4است، بايد گفت که فتح ايران ساسانی از سوی اعراب   کتاب ها که موضوع اصلی ما در اين  پذيرش اسالم از سوی ترک  نظراز  
 5فقدان يک دولت مرکزی در ماوراءالنهر و مقاومت    بنظر می رسد علت آنتنها ده سال و فتح ماوراءالنهر صد سال طول کشيد.  

 6های ماوراءالنهر و خراسان وازه  دربر  س از فروپاشی دولت غربی ترک «شديد و طوالنی دسته های مسلح ترکانی بود که پ
 7  يافته در اتفاق و اتحاد با ايرانيان بومی ماوراءالنهر موقعيت خود را در اين سرزمين های نو  در صدد بودند تامی کوبيدند» و  

 8 .يان بومی و حاکم ماوراءالنهر نبودها و ايرانمستحکم کنند. اما آنگونه که ديديم، تحوالت بعدی منطبق با آرزوهای ترک

 9آورد دولتی بيگانه باشد، آشنا که ره  نا  نو وشک فتح يک سرزمين می تواند رويدادی نسبتا سريع باشد. اما پذيرش دينی  دون  ب
 10 .نمايدبيشتری طلب می  مدت زمان

 11به نظر می  بود.  ميالدی  اين، در قرن نهم    و  اسالم را پذيرفتند  آن  با اينهمه، ايران از نخستين کشورهايی بود که اکثريت مردم
 12سرعت نسبی قبول حاکميت اعراب از سوی    اين عوامل می توان ديد:درپذيرش اسالم از سوی ايرانيان را  اصلی    رسد داليل

 13ايرانيان، فروپاشی داخلی نظام دولتی ساسانيان پيش از آمدن اعراب و عافيت طلبی و مالحظات سياسی ايرانيان پس از فتح 
 14 .35راب اع

 15.  گرديدطايفه و خانواده عرب  صدهاخراسان و ماوراءالنهر تا يکی دو قرن پس از فتح ايران صحنه مهاجرت و استقرار شايد 
 16به نظر برخی مورخين «بعيد نيست که تعداد اعرابی که به مرو و ديگر شهرهای کوچک خراسان آن دوره کوچ کردند، بيشتر 

 17ايران آمده بودند. آنها تشنه ثروت و آکنده از حرص و ولع بودند. هسته اصلی لشکريان   سرتاسراز تعداد اعرابی بوده باشد که به  
 18اما نقش اعراب مهاجر تنها عبارت    36».دادندور شوند، همين اعراب تشکيل میاسالم را هم که قرار بود به ماوراءالنهر حمله 

 19 .از اين نبود

 20  زجانیوبابوالوفا ابو ريحان بيرونی و ابن سينا،  محمد خوارزمی،با بزرگانی مانند  قرار بود به زودی خراسان و ماوراءالنهر 
 21به يکی از مراکز  غزالی  ، ماتريدی و  ابوحنيفه، امام بخاریی همچون  و علمای نامدار   هادر عين حال فقده ها دانشمند ديگر و  و  

 22به تدريج  با گروه نخست،    تقابلدر  طرفه آنکه گروه دوم    .شودمبدل    و کالم از سوی ديگرو فقه  ی  از سوي  علم  و  فلسفهشکوفايی  
 23 .عالم اسالم حاکم گردانيدندتمام بر از اين خطه کارانه و حتی بنيادگرايانه اسالمی را محافظه های انديشه 

 24، در  رديدعربی می شد و جايگزين آرامی و يونانی می گه بيشتر  چزبانش هر  عربی که  امروزه  با اينهمه، برخالف خاورميانه  
 25به تدريج با آميزش با زبان عربی  پهلوی  و يا  فارسی ميانه  حاکميت کامل زبان عربی،  دو قرن    پس از ايران و ماوراءالنهر،  
 26بی به صورت از عر  بعدآناتولی،    سپسبه صورت فارسی معاصر در آمد و از هند تا خاورميانه و  و    ه ساده تر و غنی تر شد

 27 .ترين زبان امپراتوری اسالمی درآمدمهم

 28باکتريايی را    ياخوارزمی، سغدی، بلخی باستان  همچون  های ايرانی شرقی در ماوراءالنهر  فارسی معاصر حتی ديگر زبان
 29سمرقند، بخارا و  که اين جريان در  ين  منطقه گشت. جالب ادر عين حال زبان کتابت  زبان مشترک و    هابه جای آن  و  کنار زده

 30های ترک و ايرانی غزنوی، سلجوقی  و سپس با حمايت حکومت  هخوارزم با کمک و تشويق مستقيم دربار سامانيان شروع شد
 31 .و خوارزمی به اقصی نقاط ايران و ديگر سرزمين های اسالمی گسترش پيدا کرد

ابتدا  رماوراءالنه  و ترکان  ايرانيان بومی از جمله مسل  در  و «تاجيک»    ايرانی و عرب را مانان  مسلمانان و   32می «تازيک» 
 33 .اما اين نام ديرتر به تدريج به همه مسلمانان منطقه اطالق شد که نه عرب و نه ترک زبان، بلکه فارسی گو بودند. 37ناميدند 

 34اما فارسی معاصر تنها زبانی نبود که در ماوراءالنهر جايگزين زبان های ايرانی شرقی مانند سغدی و خوارزمی شد. ترکی 
 35هايش که مربوط به قبايل و اقوام کوچ نشين ترک بود، در ماوراءالنهر ريشه دواند و در طول دو سه قرن  لهجه  تنوعنيز با همه  

 
  276، 2015فرای  35
  237کندی  36
  در باره نام «تازيک» و «تاجيک» به فصل «درباره ريشه نام تاجيک» در همين کتاب مراجعه کنيد.  37
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 1تغيير زبان اکثر    برای مثالتبديل گرديد.  کنونی    ازبکستان و ترکمنستان  درن سرزمين  به زبان نخست بخش مهمی از مردم اي
 2. در اواخر 38يازدهم صورت گرفته است   خوارزميان از ايرانی شرقی (خوارزمی باستان) به ترکی احتماال در قرن های دهم

 3غات الترک» که به عربی نوشته شده،  معروف ترک دربار قراخانيان، در «ديوان ل  نويسقرن دهم محمود کاشغری، فرهنگ  
 4می کند که ترکی در شهرهای اضافه  دوزبانه (سغدی و ترکی) هستند. او    آنها  به شهرهايی در ماوراءالنهر اشاره کرده که مردم

 5  .باقی بمانند اطراف اند در روستاهای دوروهای محلی ايرانی تنها توانستهماوراءالنهر زبان حاکم است و زبان

 6 چکيده

 7و به نتيجه    هآن بررسی نمودپيرامون  گذشته و محيط  دون در نظر گرفتن  توان بهيچ موضوع تاريخی را نمینظر نگارنده    به
 8اسالم، فراز و نشيب دولتداری و روابط آنان با همسايگانشان و  از  های پيش درستی رسيد. از اين جهت خاستگاه، گذشته ترک

 9 .هاست، به طور خالصه يادآوری کرديماصلی ترک موطنيای ميانه را که همچنين ظهور و گسترش اسالم تا دشت های آس

 10) ايران، ماوراءالنهر (ازبکستان و تاجيکستان کنونی) و از آنجا  ،شک به دست اعراب به بين النهرين (عراق کنونیی  اسالم ب
 11ها به آن سوی رود سيحون (جنوب روسيه، چين، مغولستان، قزاقستان و قرقيزستان کنونی) يعنی سرزمين های نخستين ترک

 12رانيان و به دنبال آنان  اگر اعراب، ايران ساسانی را شکست نمی دادند و مطيع خود نمی نمودند، ايبديهی است که  آمده است.  
 13 .شدندنيز مسلمان نمی هاترک

 14 بود؟ گونهها چها در آن سال م بود. وضع ترک 620پيدايش اسالم و آغاز گسترش آن در شبه جزيره عربستان حدودا در سال 

آنترک در  مرزبانیها  شسوی  شمال  میرهای  زندگی  دولت ساسانی  بر  ق  که  آنها  دولت  نخستين   15ای  قبيله  نظاميک  کردند. 
 16بود، در اثر اختالفات    رديدهبود و صاحب تصرفاتی گسترده و سرزمينی چند قومی در دشت های ميان چين و ايران گاستوار
 17حدودا ده سال  دو بخش شرقی و غربی تقسيم شده بود. قرار بود بخش شرقی دولت ترک در کاشغر چين و مغولستان بهداخلی 

 18يه متالشی شود، بيست سال پس از ظهور اسالم، اعراب دولت ساسانی را شکست دهند  پس از ظهور اسالم از سوی چين همسا
 19و در داخل ايران پيشروی نمايند تا اينکه در عرض ده سال با فتح خراسان به ماوراءالنهر برسند. مردم بومی ماوراءالنهر  

 20اساسا ايرانی تبار و ايرانی زبان بودند و به   بلخ و پادشاهان محلی خود را داشتند. آنها هنوز  و  های کوچک خوارزم، سغددولت
 21گفتند و دين اکثر آنان زرتشتی، بودايی و تا حدی هم مسيحی و مانوی های ايرانی شرقی (خوارزمی، سغدی) سخن می زبان
 22 .بود

 23ايگی، تجارت،  اما از همان دوره ساسانيان، همس،  کردندهای آنسوی آمودريا و سيردريا زندگی میها اگرچه اکثرا در دشت ترک
 24ها  های کوچک و بزرگ ترکبود. در نتيجه همين مناسبات گروه  برقرار  اين دوميان    اندازیدستآميزش و گاهی  وصلت و  

 25های . اما پس از سقوط ساسانيان، مرزبانی39بودند شده    و ساکنبخصوص در ماوراءالنهر و برخی مناطق خراسان يکجانشين  
 26نفوذ ترکان به ماوراءالنهر و از آنجا به خراسان    آن  در نتيجه  که  ازبين رفتند  ومتزلزل گشته    رهايرانيان در خراسان و ماوراءالن

 27 .رفته رفته افزايش يافت

 28ها باهمديگر بخصوص زمانی افزايش يافت که  نفوذ و دست اندازی های قبايل ترک و همچنين رويارويی های خود اين قبيله 
 29م آخرين شکست خود را از اعراب و سپس ضربه نهايی را از ديگر قبايل ترک دولت غربی ترک حدودا در اواسط قرن هشت

 30 .ها خورد و از هم پاشيدمنطقه يعنی اويغورها و قارلوق

 31هزارسال پيش از ظهور ترکان در اين سرزمين ها صحنه اين گونه    حد اقلهای گسترده ميان ايران و چين باستان  در واقع دشت
 32ها، از آوار و ماساگت و هون و هپتاليان گرفته  ند و اکثر اقوام و قبايل اين سرزمينه انگی بودو تبدالت قومی و فره  تحرکات

 33از هند و ايرانيان شرقی گرفته تا ترک های غربی و مغول های شرقی همه به نوبت اين کشاکش های پرماجرا    و  تا خزر و ترک
 34 .را تجربه کردند تا باالخره پس از قرن ها فراز و نشيب و ستيز و آميزش، در سرزمينی يکجانشين شوند و آرام بگيرند

 
  16، 1381باسورث  38
  192-179، 2007فرای و ساييلی  39
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 1چين ديگر    و  ، مرزبانی های ايران ساسانی ديگر وجود نداشتدر اواسط قرن هشتم دولت ترک آسيای ميانه درهم شکسته بود
 2امپراتوری جديدی به رهبری اعراب، قومی بيگانه برای اين منطقه با  .  بازيگر مهمی در آسيای مرکزی به شمار نمی رفت

 3می اختالفات  اسال-پی درپی بود. در دستگاه خالفت عربیهای  و پيروزی    رفتندينی کامال نوين يعنی اسالم در حال قدرت گ
 4 .رقابت های قبيله ای اعراب، حاکميت خلفا را با خطری جدی روبرو نموده بود

 5در مجموعه هايی از قبايل ترک    منفرد وچهعنوان قبيله های    چه بهدر اين شرايط پيچيده و پيوسته در حال تحول، ترک ها،  
 6طنت و رهبری تمام دنيای اسالم می راند. در های  سل  آفرينی درنقش  سمت  مجرايی تاريخی قرارگرفته بودند که آنها را به  

باز   آنها  به روی  رقابتشده  ايران سابقا ساسانی  اختالفات و  به خاطر  ايرانيان بود.  فشار روزافزون  و  اعراب   7های داخلی 
 8کرده    رخنهبخصوص برمکيان و آل بويه بر دستگاه خالفت عباسی، ترک ها به زودی در امور نظامی و فرماندهی    ،نومسلمان
 9مانند سامانيان و حتی دستگاه خلفای عباسی رسيده و  بعدی و قدرتمند  به مقام های ارشد و رهبری کننده در سلسله های  و سپس 

 10 .خود به جای آن پادشاهان و سالطين نشستند و برکنار کرده هم به تدريج آنها را 

 11رک ها در رسيدن به اين مقام و نقش سياسی و  به تدو عامل اصلی    در اين رهگذر در شرايط سياسی و اجتماعی آن دوره
 12يکم: مهارت نظامی، جنگاوری و فرماندهی آنان که ناشی از زندگی کوچ نشينی آنان    .اجتماعی در عالم اسالم ياری کرده است

 13تشويق    با تبليغ و  که عمدتاها در همان «دوران گذر» ماوراءالنهر  و دوم: پذيرش اسالم از سوی ترک  هدر آسيای ميانه بود
 14ايرانيان و تبديل سريع سالطين ترک غزنوی و بخصوص سلجوقی به بيرقداران اصلی در دنيای اسالم. در اين ميان آنها ديگر  
 15همان ترک هايی نبودند که در دشت های آسيای ميانه می زيستند: آنها هم مسلمان و هم ايرانی شده بودند. اين، آغاز مرحله ای  

 16بر بستر    در نحوه دولتداری و  ايرانی -هنگ خاورميانه است که دانشمندان آن را «حاکميت ترکیداری و فرطوالنی در دولت
 17 .40ناميده اند فرهنگی ايرانی و اسالمی»

 
  34-1، 1991فيلد کن 40
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 ها اسالم، سامانيان و ترک

  

  

ها شرقی خود ترک ديرينی با همسايگان شمالها پيش از ظهور اسالم، يعنی از دوره ساسانيان آشنايی  دانيم که ايرانيان، مدتمی
ها ايجاد شده  داشتند که در دشت های آن سوی رود «سيردريا» (سيحون) می زيستند. آنها حتی با دولت ترک که در همين دشت

های بود، روابطی گاه دوستانه و گاه خصمانه برقرار نموده بودند. اما اعراب که دستکم پنج هزار کيلومتر از مراکز دشت
ها نداشتند، تا حمله اعراب به ايران و پيشروی آنان تا خراسان و ماوراءالنهر چيز  اوراسيا دور بودند و هيچ همسايگی با ترک

  .دانستندها نمیمشخص و دقيقی در باره ترک

ل هجری است.  اند، مربوط به اشعار دوران «جاهليت» و قرن اوها بحث کردههايی که اعراب در آن از ترکنخستين نمونه
ها شما را به شود که گويا گفته است «تا زمانی که ترکای هم به پيامبر اسالم نسبت داده میحتی حديث ضعيف و يا تاييد نشده

های عمومی و غالبا غير دقيق، نخستين ذکر  . صرفنظر از اين نمونه41حال خود بگذارند، شما هم آنها را به حال خود بگذاريد»
ا توسط مورخين عرب و ايرانی در قرن نهم ميالدی است، يعنی زمانی که ماوراءالنهر پس از مقاومتی يکصد  هروشن نام ترک

ساله در برابر حکومت اسالمی تسليم شده و اکثريت مردم بومی و ايرانی تبار آن به اسالم گرويدند. از يکسو حمالت مسلمانان 
از  به ترک آنان و  اسير گرفتن  های شمال و  ديگر حمله، کوچ و سکونت طايفههای دشت  آنها به  سوی  های ترک و ورود 

حدودا سال   -ها هم در همين دوره است  شود. آغاز اسالم آوردن تدريجی ترکلشکرهای عالم اسالم از همين دوره شروع می
 .ميالدی 850تا  750های 

ها از اواخر اين دوره يعنی  ده بود. مسلمان شدن ترکها تمام شمسلمان شدن اکثر مردم خراسان و ماوراءالنهر تقريبا تا اين سال
  .در زمان سامانيان شروع شده، تا دويست سال بعد يعنی اوايل هزاره يکم ميالدی ادامه يافته است

 
  262-261عثمان،  41
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 سامانيان ايرانی 

اکثريت مردم بومی اين  اين، دوره اميران سامانی در شرق ايران و از جمله خراسان و همچنين ماوراءالنهر بود. آنها مانند  
شمردند، اما در خراسان و ماوراءالنهر عمال به صورت پادشاهان ديار، ايرانی تبار بودند، خود را نايب و امير خلفای عباسی می

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

دمان «سامان ُخدات» که اصال اهل بلخ و زرتشتی بود، يک علت بزرگ نفوذ سامانيان در دربار عباسی اين بود که جد اين دو
از حاکميت   بود و مخصوصا خليفه عباسی، مامون، بی دريغ  از واليان عرب در خراسان به اسالم گرويده  با تشويق يکی 

 .سامانيان در شرق امپراتوری حمايت می نمود

خاطر مهارت و خصوص به های شمال بههای دشتترک ) تعداد بيشتری از  1005-819در دوره تقريبا دويست ساله سامانيان (
دادند، وارد ماوراءالنهر و خراسان شده به خدمت اردوی سامانيان در آمدند.  باکی در صحنه جنگ که از خود نشان می بی

گ  هنگامی که سامانيان به قدرت رسيدند، دولت غربی ترکان در دشت های شمال فروپاشيده و قبايل و طايفه های رنگارن 
ترک، از جمله اغوزها (به عربی «ُغزها») در آنسوی خوارزم و قارلوق ها (به عربی «خرليخان») در آنسوی چاچ (تاشکند)  

تر بودند، پراکنده و پريشان شده، درگير کشاکش های و فرغانه که نسبت به ديگر قبايل ترک به مرزهای دولت اسالمی نزديک
شکر سامانيان فرصت خوبی برای آنان بود و به همين جهت تعداد آنها در ماوراءالنهر  ای با همديگر بودند. خدمت در لقبيله

 .شدرفته رفته بيشتر می

به بعد) مسلمان شده بود. چند وچون اين روند را    800ماوراءالنهر يعنی مردم بومی و ايرانی تبار آن تا اوايل قرن نهم (سال  
 .سال بعد تکميل شود 300-200ها قرار بود م آوردن ترکدر بخش های گذشته شرح داده بوديم. اما اسال

سامانيان نقش بسيار بزرگی هم در تشويق و رواج زبان و فرهنگ فارسی و هم در تحکيم اسالم در ماوراءالنهر و خراسان و 
هنوز به گسترش آن در دشت های آن سوی رود سيحون و خوارزم يعنی قزاقستان و قرقيزستان کنونی داشتند که مردمشان  

 .باور بودندصورت قبايل کوچ نشين زندگی می کردند و غالبا شمن

طوری که پيشتر هم گفتيم، مردم و پادشاهان بومی ماوراءالنهر دولتی مرکزی و مقتدر با نيروی نظامی قدرتمند و متشکل 
های  وهای جنگجوی ترک از دشتنداشتند و چه قبل از پيروزی اسالم و چه پس از آن، برای دفاع از خود ناچار به جلب نير

اين دودمان شمال می اين جهت نفوذ سربازان و فرماندهان ترک در دربار سامانيان در تقريبا تمام مدت حکومت  از  شدند. 
سال پيش از فروپاشی دولت سامانی، قدرت دولت عمال نه در دست   60-50يافت، تا جايی که  پيوسته افزايش می    موجود بود و
نی، بلکه فرماندهان و سربازان ترک آنان بود، چيزی که در نهايت باعث سقوط سامانيان به دست هان نظاميان  اميران ساما

 .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 
تر حکومت کردند، نقش درجه اولی در اين تجارت  ريان و بخصوص سامانيان که طوالنیاسالم يافته بود. در آسيای ميانه، طاه

های شمال بود. سرچشمه دوم بردگانی که به سرزمين های اسالمی  داشتند و بخش بزرگ اين بردگان از قبيله های ترک دشت
شمال و غرب دريای خزر بود. خزرها که ای خزرها (از قرن هفتم تا اواسط قرن دهم) در شرق،  شدند، دولت قبيلهآورده می

ای از قبايل مختلف بودند، پس از فروپاشی دولت غربی ترک، خود را مستقل نمودند. درآمد اصلی آنها اساسا از طريق  اتحاديه
روش  های تجارت اروپای شمالی با جهان اسالم و تامين برده برای دستگاه خالفت عباسی بود. بردگانی که خريد و فکنترل راه

های اروپای شرقی بودند. اما در اين زمينه بيشک سامانيان نسبت  های جنگلها و اسالوشدند، اکثرا کوچ نشينان ترک دشتمی
 .تری داشتندبه خزرها نقش فعال

 «زيارت و تجارت»

های آسيای ميانه و اسيرگرفتن بردگان ترک را تبديل به تجارت پردرآمدی نموده بودند. از جمله  اميران سامانی حمله به دشت 
در نتيجه لشکرکشی اميراسماعيل سامانی به سواحل رود تاالس (و يا طراز در قزاقستان و قرقيزستان کنونی)   893در سال  

افتاد. بخش قابل توجهی از ثروت سامانيان نيز از   15تا    10های قارلوق بود،  که مرکز ترک هزار اسير به دست سامانيان 
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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  
برده باجی برابر با هفتاد تا يکصد    برای فروش به ماوراءالنهر می آوردند، برای ورود به سرحدات دولت سامانی از بابت هر

تا    300درهم و همچنين برای ورود بردگان مرد و جوان ترک «حق جواز» اضافی گرفته می شد. قيمت هر برده ترک از  
درهم بود. در دوره عباسيان، اميران خراسان و ماوراءالنهر بخشی از بدهی خراج و ماليات واليات خود را با ارسال   3000

از بابت 42زرگ غالمان و کنيزان به دربار عباسی می پرداختند گروه های ب . مقدسی نوشته است که «سامانيان باج گيری 
از بابت عبور   اسيران را به دست خود گرفته بودند و خراسان ساالنه  آمودريا درآمد به دست می    12000فروش  از  برده 

 .43آورد»

در ماوراءالنهر و خراسان می ماندند و يا به دربار خلفای عباسی فروخته  اکثريت بردگان ترک يا در دستگاه نظامی سامانيان  
می شدند. حتی معروف است که در زمان خالفت مامون، برادرش معتصم (خليفه بعدی) که فرمانده معروفی هم بود، کسی را  

خريد، تا جايی که به گفته ک میرفت و از او تعداد کثيری غالم تربود که هرسال به سمرقند پيش نوح بن اسد میمامور کرده
 .رسيدتعداد اين گروه غالمان که اکثرا آزاد شده، به خدمت اردوی خليفه در می آمدند، به سه هزار نفر می 44يعقوبی 

خريد بردگان از شمال و شرق آفريقا هم در دستگاه دولت عباسيان رايج بود، اما ظاهرا هيچکدام از آنها از نگاه رشادت جوانان  
خواستند خود به  را نداشتند. احتماال اعراب از يکسو نمی فنون جنگاوری و زيبايی کنيزان يارای رقابت با زرخريدان ترکدر 

دادند اين کار را ديگران برای آنها انجام دهند و از سوی جنگ و گسترش دين و ثروت دولت اسالمی بپردازند و ترجيح می
ای اعراب، آنها را بيشتر و بيشتر به استفاده از بردگان، مخصوصا در امور نظامی و  ديگر هراس از اختالفات داخلی و قبيله

شد که غالمان و کنيزان با اعراب و عربی زبانان نزديک نشوند و آميزش نيابند، تا خطر داد. دقت میکارهای خانه سوق می
از بغداد در شهر «سامرا» که مخصوصا برای  توطئه چينی برضد اربابانشان ايجاد نشود. به همين منظور غالمان جنگی جدا

غالمان غير عرب ساخته شده بود، اسکان يافته بودند. آنها حق داشتند فقط با زنانی ازدواج کنند که خليفه و يا نماينده او برای 
 .کردآنان انتخاب می

م» و يا «مملوک» (يعنی خريداری شدند، «غالکار گرفته میاعراب بردگان مرد و بخصوص کسانی را که در امور نظامی به
آورده شده بودند، ترک بودند،     اکثريت بزرگ غالمانی که از شرق دولت عباسی (خراسان و ماوراءالنهر)    ناميدند.شده) می

اما ايرانيان (عجم، اعاجم) و افراد اقوام ديگر نيز در ميان غالمان موجود بودند. اعراب همه غالمانی را که از مشرق زمين 
ناميدند. اکثر بردگانی که خزرها اسيرگرفته به  عنی خراسان و ماوراءالنهر آمده بوند، بدون تفکيک قوميت آنان، «ترک» میي

يا بلغارهای حوزه رود ولگا بودند که در حمالت خزرها به دشتفروختند نيز ترکدولت عباسی می های  های چادرنشين و 
 شدمیها ديدهآنها نيز اسيرانی از خود خزرها و ديگر قبايل دشتهمسايه اسير افتاده بودند. اما در ميان 

بردگان زن، چه جوان و چه مسن، «کنيز» و به عربی خادمه و جاريه ناميده می شدند که در امور خانگی مورد استفاده قرار 
ها ايی که اين موضوع تا قرنوفايی معروف بودند، تا جحال تندخويی و بیمی گرفتند. کنيزان جوان ترک به زيبايی و درعين

 .بعد در ادبيات فارسی به کار برده شده است

ها و اسيرگرفتن بردگان ترک هم تجارت و هم زيارت خوبی بود. از نگاه هم اعراب و هم ايرانيان، اين عمليات حمله به دشت
ان «کفار بدوی» و چادرنشينان است، «جهاد» بزرگی برای اشاعه و گسترش اسالم در ميکه احتماال چند قرن طول کشيده

رفت. از طرف ديگر شمار میهای محلی مانند سامانيان بهباور و همچنين تقويت مالی و نظامی دستگاه خالفت و حکومتشمن
اين وضع در سده      دانيم که اسير گرفتن «کفار» و حتی قتل و يا خريد و فروش آنان به عنوان برده در اسالم منع نشده است.می

 .داری و خريد و فروش اسيران فراهم آوردنخستين اسالم شرايط الزم را برای رواج برده های

مورخين اسالمی، دوره سامانيان در ماوراءالنهر و خراسان را همچون مرحله پرشکوه و پيروزمند «جهاد عليه کفار» يعنی  
اند. ود و ثغور» دولت اسالمی توصيف کردهها و «موفق ترين جبهه جنگ» برای حفظ و گسترش «حدباور دشتهای شمنترک

مثال ابن حوقل (قرن دهم) در وصف ماوراءالنهر می نويسد: «و اما نيرومندی آنان (مردم ماوراءالنهر) چنان است که در بالد 
جنگ به  ماوراءالنهر  حدود  سراسر  چه  نيست،  آنان  از  جنگاورتر  مردمی  مسلمانان گاهاسالم  برای   (...) است  نزديک    ها 

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

  197الف،  2007باسورث  42
  همانجا باسورث به نقل از مقدسی،  43
  29البلدان  44
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. 45کنند»کنند. سراسر ماوراءالنهر مرزهای ترکان است که آماده جنگند و مردم آنجا را صبح و شام تهديد میآنان حفظ می
. می نامد 46ها و سپر غزها»النهر را «پايگاه اسالم و دژ استوار آن» و «سد راه ترکمقدسی «مشرق» يعنی خراسان و ماوراء

(حاشيه «ثغور»  شمردن  هنگام  «البلدان»  در  يعقوبی  چاچو  فرغانه،  سمرقند،  از  عباسی  دولت  مرزی)  و      هايی  (تاشکند) 
د ترک که خراسان و سيستان را احاطه گويد که «ماورای آن بالد شرک است و عموم بالاسبيشاب («گلوگاه ترک») سخن می

کند و  ای نسبتا دقيق توصيف مینشينی آنان را به گونهای ترکان و طرز زندگی کوچهای قبيلهبندی. يعقوبی حتی گروه47دارد» 
غوز) ها را چندين صنف و چندين مملکت است، از جمله خرلخيه (قارلوقستان)، و تُغوزُغز (نُه انويسد: «ترکستان و ترکمی

و تُرکش (تورگش) و کيماق (قيميق) و ُغز و هر صنفی از ترک را مملکتی جداگانه است و برخی از ايشان با برخی ديگر  
اينان به سرزمين خراسان      های چند ضلعی ترکی منزل دارند (...)هايی نيست، بلکه در خيمهها و قلعهجنگند و آنها را منزلمی

شود، چنانکه واليتی از واليات خراسان نيست،  جنگند و با آنها جنگ میند و از هر ناحيه ای می (شامل ماوراءالنهر) احاطه دار
 .48ها می جنگند و ترکان از هرصنفی نيز با آنان می جنگند» مگر آنکه آنان با ترک

 هاتحول در وجهه ترک 

است که ترک و «دشمپر واضح  به عنوان «کافر»  و  منفی  لحن  با  اينجا  در  دين» توصيف میهايی که  های ن  قبيله  شوند، 
سوی مرزهای دولت اسالمی در خراسان و ماوراءالنهر  چادرنشين ترک بودند که يا مسلمانان به سرزمين های آنان يعنی آن 

 .شدنداندازی کرده، به مسلمانان حمله ور میجنگيدند و يا آنان به به مرزهای دولت اسالمی دستهجوم نموده، با آنان می

تی پس از آن بوده است. آثار تاريخی و جغرافيايی ديعنی تا اوايل هزاره دوم ميالدی و يا مم    1000-800اين تخمينا در سال های  
اند و يا هنوز  هم که از آنها نقل قول آورديم، از همين دوره هستند. اگر از دوره آغازين اسالم که بيشتر آثار آن يا از ميان رفته

نظر کنيم، می توان گفت که مجموعا حدود پانزده  کنند، صرفرزمين های دوران گسترش اسالم اشاره نمیبه شرح اقاليم و س
ها و اقوام جغرافيايی از نويسندگان عرب و ايرانی و يا اقوام ديگر وجود دارند که در اين دوره در باره سرزمين-اثر تاريخی

تقريبا در همه اين      اند.ک زبان آسيای ميانه در آن دوره گزارش دادهگوناگون خالفت و از جمله مناطق ترک نشين و قبايل تر
 .شويم که در چند نمونه فوق يادآوری کرديمجغرافيايی با اين تصوير کلی روبرو می-آثار تاريخی

 .کردندای است که سامانيان در خراسان و ماوراءالنهر و عموما شرق ايران امروز حکومت میاين درست دوره

اکثر اعتبار و «ثمره» مادی و معنوی اين «جهاد بزرگ» در شرق قلمرو اسالم به حساب اميران سامانی نوشته شده   طبيعتا
ای از سربازان ويژه در دوره اوج قدرت آنان، اکثريت فزاينده  و به م    819دانيم که از آغاز دولت سامانيان در سال  می    است. اما

دادند که يا به صورت  های شمال تشکيل میهای دشت خود خليفه عباسی را همان ترک  و فرماندهان لشکريان سامانی و ديرتر
و در اواخر هزاره يکم ميالدی حتی اربابان سامانی    داوطلبانه و يا پس از جنگ و اسارت، به صف لشکر سامانيان پيوسته بودند

 .خود را کنار زده، برجای آنها نشستند

تباران بومی ماوراءالنهر، هم نفوذ و هم ساسانيان و بخصوص گسترش اسالم ميان ايرانی   به ياد بياوريم: پس از سقوط دولت
ها در ماوراءالنهر رو به افزايش گذاشته بود. در جنگ معروف تاالس ميان مسلمانان و لشکر چين که  نفوس يعنی تعداد ترک

شود باعث پيروزی لشکر اسالم  می که گفته میهای قزاقستان و قرقيزستان کنونی درگرفت، عامل مهدر دشت م  751در سال 
جنگيدند، در وسط جنگ جبهه عوض کرده، به  گرديد، اين بود که انبوه سربازان ترک که در جانب چين و برضد مسلمانان می

ين های چادرنشمسلمانان پيوستند و شروع به جنگ بر ضد چين و متحدين آن نمودند. اطالعات دقيقی موجود نيست که آيا ترک 
باور همزمان با تغيير جبهه به سود لشکر اسالم خود نيز مسلمان شدند، يا نه؟ همين پرسش را می توان در باره  و اغلب شمن

آمدند. در باره بيش از ده هايی نمود که به خدمت دولت سامانی و حتی خليفه عباسی در بغداد در میانبوه روزافزون ترک
تان و قرقيزستان کنونی که در جنگ معروف تاالس به اسارت امير اسماعيل سامانی  های قزاقسهزارجنگجوی ترک در دشت

 .درآمدند نيز همين سوال مطرح است

 
  7197-70يعقوبی  1-196ابن حوقل  45
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که چه    توان به راحتی ادعا نمود. اوال احتمال قوی بر آن است که در همه اين موارد، جنگجويان ترکدر اينجا دو چيز را می
د به عنوان برده و غالم) و چه در نتيجه جنگ، شکست و اسارت به دولت اسالمی  دواطلبانه و در شرايط صلح (از جمله خري

اند، اقال با ادای يک «کلمه شهادت» و قبول فرمانروايی خليفه به عنوان «مسلمان» پذيرفته شده اند. منطقا، از نگاه منافع  پيوسته
فروش، اسالم را پذيرفته اند تا زندگی جديد خود را در  شخصی و انسانی اين اسيران جنگی نيز آنها احتماال به دنبال اسارت و 

دنيای اسالم آغاز کنند. به هر تقدير، «بخشی از سپاهيان جديد که همچون غالم خريداری می شدند، احتماال هنگامی که هنوز 
ب توانستند  نمی  نبودند،  مسلمان  که  «اسيرانی  اما  بودند».  شده  گرفته  اسارت  به  بودند،  نياورده  خالفت  اسالم  لشکريان  ه 

آوازی با اکثريت، تجارت و  های ديگر، مانند فشار محيط و نياز به همها از راه. طبيعتا پذيرش اسالم از سوی ترک49بپيوندند» 
يا تبليغات دينی (بخصوص از سوی صوفيان ايرانی تبار) نيز تحقق يافته است. در باره رنگارنگی و پيچيدگی اين روند ديرتر  

 .کرد صحبت خواهيم

باور بودند، به موازات روند  ها که در زمان ظهور اسالم اکثريت بزرگشان چادرنشين و شمنثانيا پذيرش اسالم از سوی ترک
ها در آسيای ميانه به سادگی و سرعت ای و پراکنده ترکاست. پذبرش و گسترش اسالم در جوامع قبيلهيکجا نشين شدن آنان بوده

های  ای و چادرنشين اعراب عربستان در اوايل اسالم نبود. مورخين اسالمی بارها در باره برخی قبايل دشتقبيله آن در جامعه  
آسيای ميانه و جنوب روسيه (از جمله بلغارهای ُولگا) خبرداده اند که گويا به اسالم گرويده، اما در باره اين دين نو چيزی نمی 

 .دانسته اند

اند، آنان که در امتداد و حتی بر ضد مسلمانان جنگيده  باور ماندهنشين شمنهای کوچکحاليکه اکثر تر  در آغاز چنين بوده که در
ابريشم» و واحه ابتدا در ماوراءالنهر و خراسان به زندگی ثابت«راه  يا  آسيای ميانه يکجا نشين شده و  يا  های  تر شهری و 
و سياسی محيط خود، بودايی، مانوی، مسيحی و ديرتر اکثرا مسلمان اند، در بستر تحوالت اجتماعی  روستايی شروع کرده

 .اندشده

هايی که زندگی کوچ نشينی آسيای ميانه را به هر صورت و دليلی ترک کرده، وارد همزمان با پذيرش اسالم از سوی ترک
ويسی اسالمی نيز به تدريج تحول پيدا  اند، برخورد تاريخنجهان اسالم در ماوراءالنهر، خراسان، مابقی ايران و خاورميانه شده

های دهم و يازدهم در حاليکه همان نگاه «جهاد بزرگ» سامانيان خراسان و ماوراءالنهر بر ضد «اتراک کافر»  کند. تا قرنمی
رد های نومسلمان يکجا نشين شده در داخل خالفت اسالمی که احتماال همزمان با قبول اسالم وايابد، ترکها ادامه میدشت

های خدمت اردوهای سامانی و خود خليفه عباسی شده بودند، همچون جنگجويان، اميران و ديرتر حتی فرماندهان اين دولت 
ها در  گردند. پايه اين اعتبار که همزمان با قدرت گرفتن ترکای میاسالمی صاحب اعتبار و احترام اجتماعی و سياسی فزاينده 

 .يابد، توان و مهارت نظامی و جنگجويی آنان بوده استمیداخل نيروهای نظامی دولت افزايش 

از سوی ديگر، ترک ها مورد اعتماد اعراب قرار داشتند، چرا که آنها بومی خاورميانه نبودند، روابط قومی و فرهنگی با مردم 
عباسی و اميران سامانی    خاورميانه نداشتند و می توانستند فارغ از کشاکش های داخلی و قومی اعراب، با وفاداری به خلفای

ها  خدمت کنند. جاحظ البصری، مورخ اوايل عباسيان، در رساله خود موسوم به «مناقب الترک» در باره مهارت جنگی ترک
گذرانند. «اهل چين در صناعت، يونانيان نوشت که آنها بيشتر عمرشان را نه در روی زمين، بلکه در حال اسب سواری میمی

 .50ل ساسان در دولتداری و ترک ها در جنگ برتر از ديگرانند» در حکمت و آداب، آ

ترک فرماندهی  تدريجی، کسب شهرت جنگاوری و  با يکجانشين شدن  اعتبار  همزمان  به  بيشک  اسالمی،  لشکرهای  در  ها 
ها و انطباق  کتوان شک نمود که بدون پذيرش اسالم از سوی تراجتماعی آنان در جهان اسالم افزوده است. اما در اين هم نمی

هايی نويافته، ترقی و تحکيم موقعيت سياسی و اجتماعی آنان در جامعه اسالمی اصوال  آنان با محيط اجتماعی جديد در وطن
 .قابل تصور نمی بود

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

 

اسالمی، تجارت و  -داوطلبانه و در اثر جاذبه امپراتوری عربیای مسالمت آميز و حتی  ها در مدتی کوتاه، به گونهآيا ترک
اند، يا اينکه مدتی طوالنی در مقابل اعراب با تير و کمان مقاومت کرده و در  همسايگی با ايرانيان نومسلمان به اسالم گرويده

  اند؟نهايت به زور تسليم «شمشير عرب» و دين او گشته

های علمی و شويم که بيشتر از محيطهای احساساتی میکيه کنونی شاهد اينگونه بحثگهگاه در آسيای مرکزی و حتی خود تر
 .گيرد که دچار تعصب و يا بيخبری از تاريخ هستندهايی درمیدانشگاهی، ميان افراد و گروه

تر بزرگ  تر وبايد حوادث تاريخی را پيوسته در زمان و مکان مشخص خود، پيش و پس آن و مقام آن در چارچوب طوالنی
زمانی و مکانی بررسی کنيم و در درجه نخست به اصل آثار گذشته و منابع معتبر علمی مراجعه کنيم تا به درک و نتيجه 

 .تری برسيمدرست

سال پيش هنوز    1400طبيعی است که موضوع بر سر مردم ترکيه کنونی در دوره ظهور اسالم نيست، چرا که ترکيه کنونی  
رفت که پايتختش «کنستانتينوپل» (به عربی: شمار میی از امپراتوری روم شرقی و يا «بيزانس» بهترکيه نبود، بلکه بخش

قسطنطنيه) و يا استانبول امروزی بود. مردم اين سرزمين اکثرا مسيحی مذهب و زبان اکثريت آنان يونانی، آرامی و ارمنی 
تا حدی به ماوراءالنهر و تا حدی شمال دريای سياه نيز نفوذ ها در آسيای مرکزی بودند، اگرچه  بود. هنوز اکثريت بزرگ ترک

ها و مسلمان و ترک زبان شدن مردم آن و کوچ کرده بودند. تا آغاز لشکرکشی های «جهادی» سلجوقيان ترک به اين سرزمين
 .سال مانده بود 600سال و تا سقوط کنتسانتينوپل و يا استانبول امروزی  300-200دستکم 

ها  در ماوراءالنهر و آسيای ميانه هستيم که در آن دوره مرکز اصلی زيست و تجمع ترکم    700و    600های  سالما هنوز در  
 .بود
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 :طور مختصر دوباره مرور کنيمهای تاريخی اين دوره را بهبرخی سرخط

راسان را تصرف  خورد. اعراب در عرض ده سال تا سيستان و خايران ساسانی از اعراب مسلمان شکست میم    642در سال  
کنند. ايرانيان بومی  به بعد اعراب به ماوراءالنهر و حتی آنسوی «سيردريا» (رود سيحون) حمله میم  652کنند. حدودا از می

نمايند. در اين ميان يک دولت  های شمال کم و بيش صد سال در برابر اعراب مقاومت میهای دشتماوراءالنهر به کمک ترک
از اعراب شکست می م    744که همزمان با حمالت اعراب در قرقيزستان تشکيل شده بود، در سال    های آسيای ميانهترک

شود. ايرانيان بومی و غير مسلمان منطقه که مقاومت در برابر اعراب را بی ای متالشی میخورد و در نتيجه اختالفات قبيله
بودند، پخش  نده، اميد مقاومت در برابر اعراب را از دست داده دولت ما ها نيز که بیگروند. ترکنتيجه می بينند، به اسالم می

های خود، امرار معاش و يا  کنند که به عنوان سرباز، جنگجو و غالم و برای چراندن گلهمی شوند و هرچه بيشتر کوشش می
، همزمان، دوره کوچ و صرفا دست اندازی وارد دولت اسالمی عباسيان (سامانيان، آل بويه، خالفت عباسی) شوند. اين مرحله

ها و در عين حال تحوالت مهم دينی، فرهنگی، سياسی، قومی و زبانی در سرتاسر منطقه است، پذيرش اسالم از سوی ترک
  چيزی که ديرتر با غزنويان و بخصوص سلجوقيان شدت يافته، به دولت روم شرقی (ترکيه کنونی) نيز گسترش خواهد يافت.  

 ها ال ترک س 400سال ايرانيان،  200

در اوج دولت  م   850به گفته بارتولد دويست سال پس از نخستين حمله های اعراب به ماوراءالنهر (يعنی حدودا در سال های  
سامانيان) می توان «مردم ماوراءالنهر را مسلمانان خوبی به شمار آورد که خود برای «جهاد» وارد جنگ با همسايگان تُرک  

لشکرکشی به تاالس (در قرقيزستان کنونی) برای جنگ با چينيان و ترک های قارلوق، فرمانده  . مثال در  51خود می شدند» 
ابومسلم يعنی يک ايرانی نومسلمان بود و اکثر سربازان نه  مستقيم لشکر عربی يک عرب، اما فرمانده اصلی اين عمليات 

موارد، در وهله نخست، مردمان يکجا نشين و بخصوص   عرب، بلکه ايرانيان و ترکان نومسلمان بودند. البته احتماالمانند اکثر
آوردن  اند، در حاليکه روستائيان و مردم نقاط دوردست عجله چندانی در اسالم شهری، اهل لشکر و ديوان «مسلمانان خوب» شده

 .نداشتند
  

ه، يقينا تخمينی است در رابطه شود مسلمان شدن اکثر مردم ماوراءالنهر (و طبيعتا خراسان) طول کشيددويست سالی که گفته می
زبان و بومی شده ماوراءالنهر  با مردم يکجا نشين و مخصوصا شهری اين منطقه که اکثرا ايرانی بودند. در رابطه با اقليت ترک

  های آنان و شايد حتی به درجه دانيم که از همان دوره فروپاشی ساسانيان و مرزبانیهم بايد توضيح کوتاهی داد: اين را می
ها وارد ماوراءالنهر  های عليحده ترک به طور محدودی هم که شده، به داليل و اشکال گوناگون از دشتکمتری پيش از آن، گروه

بودند.  و خراسان شده، مثال به خدمت پادشاهان محلی و ايرانی ماوراءالنهر در سمرقند، بخارا، چاچ (تاشکند) و خوارزم درآمده 
توان ها در مقابل اعراب گذشته، میت اين مرحله که با مقاومت سرسخت ايرانيان و بخصوص ترکاما اقال در يکصد سال نخس

اند، ناچيز بوده، چرا که اين دوره، دوره جنگ و ای که به اسالم گرويدههای يکجانشين شدهبه راحتی حدس زد که تعداد ترک
ز هنوز در اين دوره به مسلمان شدن رغبت چندانی نشان نداده گريز با اعراب و مسلمانان بود و حتی پادشاهان بومی ايرانی ني 
ها به شهرهای ماوراءالنهر حمله  های مسلح ترک که از دشت اند، چه رسد به نگهبانان و قوای نظامی ترک آنان و يا دسته 

 .جنگيدندنمودند و يا در همراهی با ايرانيان با اعراب میمی
  

ها و گاه چين در مخالفت و حتی جنگ و گريز  سال نخست به ياری ترک  70-60اگرچه در  ايرانی تباران بومی ماوراءالنهر  
تدريج به همان عافيت طلبی و انطباق به شرايط نو، يعنی رضايت دادن به مستمر با حاکميت اعراب و مسلمانان بودند، اما به

نمونه د بلخ و  حاکميت عربی و دين نو رو آوردند که در خود ايران شاهدش بوديم.  و خانواده بزرگ منطقه يعنی برمکيان 
اين   نمونه روشن  نفع عباسيان  به  و  امويان  از شورش عليه  و حمايت  حاکمان عرب  از  پيروی  در  و سمرقند  بلخ  سامانيان 

 .گرايانه» آنان استرفتار «عمل   دورانديشی و
  

رانی تباران بومی ماوراءالنهر و احتماال گروه  ) اکثريت ايم  850تا    650با اين ترتيب در عرض اين دويست سال (يعنی از  
 .اندنشين و بومی شده بودند،  به اسالم گرويدهها که در ماوراءالنهر يکجا تری از ترککوچک

  
 دادند چه؟ ها را تشکيل میهای شمال که اکثريت ترکاما قبايل ترک دشت

 
  218بارتولد  51
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ن مانند ابن حوقل، طبری و مقدسی در باره نقش ترکان های پيش از مورخين مسلماهايی که در فصل اکثريت بزرگ نمونه
های نهم و دهم (حدودا از  ها و رويارويی مسلمانان با آنان داديم، مربوط به دو قرن پس ازهمين دوره يعنی سدهنشين دشتکوچ
ن دهم هنوز به آن ها حتما تا قردهد که روند مسلمان شدن اکثريت ترک) است. اين هم نشان میم  1000تا دستکم    800سال  

 .بوددرجه تکميل و تحکيم نشده

) را نقطه آغاز فرض کنيم، پذيرش اسالم از سوی م  650های اعراب به ماوراءالنهر (حدودا  نتيجه اينکه اگر نخستين حمله
 .سال طول کشيده است 400های شمال کم و بيش سال و از سوی ترکان دشت 200ايرانيان ماوراءالنهر حدودا 

باوری و ديگر آيين های طبيعی، رعايت و گسترش اديان معاصرتر مانند اسالم و  توان گفت که برخالف شمنت میبه جرا
هايی مانند عبادتگاه، ثبت اصول و ادبيات مکتوب و  نشينی چندان سازگار نيست و ابزار و سازماندهیمسيحيت با زندگی کوچ

 .کندمراسم منظم دينی طلب می

ای از سوی مورخين مسلمان و فرستادگان دستگاه خالفت عباسی های جالب و آموزندهنشين ترک روايتکوچدر رابطه با قبايل  
 .دهندخوبی شرح میها را به است که مشکالت گسترش باور دينی در زندگی چادرنشينی دشتهای اوراسيا نوشته شدهبه دشت

ها و ديگر قبايل اوراسيا رايج بوده، رئيس ادرنشينی که ميان ترکای و چيک نمونه اين روند در آن بوده که طبق عادات قبيله 
گرفت، اهل قبيله با سنت اطاعت مطلق از رئيس قبيله (خان و يا خاقان) که تلفيقی از قدرت  قبيله و يا طايفه هر تصميمی که می

- 921های  ر روزگار او (حدودا سال نويسد که دنمودند. مثال ابن فضالن می شد، از او پيروی میزمينی و آسمانی شمرده می
هزار چادر ترک اسالم    200«اهل    960) حاکم بلغار های ُولگا به تقويت اسالم در ملک خود تمايل يافت و در سال  م  922

های کافر که به شهرهای م) ده هزار چادر ترک-م،  1043ق (  435نويسد که در ماه «صفر سال  . ابن اثير نيز می52آورد»
توان انتظار داشت که . طبعا نمی53کردند (…) به اسالم گرويدند» اندازی میهای باالساغون و کاشغر دستناحيه مسلمانان در

(اگر اين ارقام را قبول کنيم) چندين ده هزار چادرنشين صرفا با تصميم رئيس قبيله خود يکباره آيين خود را تغيير داده، به دين  
ها در ورند. شايد اين هم جزو عواملی است که باعث شده که اسالمی که بسياری از ترکنو باور کنند و شرايط آن را بجا بيا

باوری را نيز داشت، چيزی که آثارش هنوز هم کامال از  آسيای ميانه پذيرفتند، تاثيرات باورهای پيشااسالمی و از جمله شمن
 .ميان نرفته است

 غالمان و کنيزان 

ها و مردم مسلمان و اغلب ايرانی ماوراءالنهر  دشتمرز ميان قبايل ترکين های همهای نهم و دهم شهرها و سرزمدر قرن 
های نومسلمان گشتند. اسپيجاب (عربی: اسفيجاب و يا اسبيجاب) که امروزه همان ناحيه  تبديل به مراکز جذب هرچه بيشتر ترک

تاشکند کنونی) و خوارزم از اين قبيل مراکز  «َسيَرم» در جنوب قزاقستان است)، «سوتکند» (در سواحل رود سيحون)، چاچ (
های مرزی وضع ثابتی نداشتند. مردم و اهالی آن از سويی مخلوط بودند و از سوی ديگر رفت. اصوال اين ناحيهشمار میبه

قرار    باور بودند و يا به داليل مختلف ميان اين دو باور در نوسانهای اين نواحی مسلمان و برخی هنوز شمنبرخی از ترک
به فارسی نوشته شده و مولفش معلوم نيست، از سوتکند همچون «جای ترکان    م    982داشتند. مثال «حدودالعالم» که در سال  

 .ها سرجنگ با مسلمانان ندارندو برخالف ديگر ترک 54اند»برد که «بسياری از قبايل آن مسلمان شده » نام میجو آشتی

را با      هاعراب در اين جبهه «جهاد» و گسترش اسالم حضور نداشتند و کسانی که ترکبينيم که اوال خود ادر عين حال می
نمودند يا ايرانيان (بخصوص در زمان سامانيان) و يا حتی خود ترکانی بودند که به اسالم به اسالم جلب می    حمله و اسارت

فروختند. به گرفتند و مید، آنها را به اسارت میکردنقومان «کافر» خود حمله میگرويده، همچون نومسلمانان «جهادی» به هم
«در عمل، جهاد در آسيای ميانه و همچنين آسيای جنوب شرقی و آفريقا بيش از آنکه کار مسلمانان بيگانه (مانند   55گفته گولدن

اعراب، م) باشد، اغلب عبارت از فعاليت مردم نومسلمان محلی در راه اهداف سياسی خود بوده است». استخری (اصطخری) 
های اندازی ها و دستباک و نومسلمان ترک و از سوی ديگر حمله يان بیتصوير جالبی از اين ناهمگونی ميان از يک سو جنگجو

 
  213، 1992گولدن  52
 همانجا  53
  118حدود العالم،  54
  212، 1992گولدن  55
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نويسد «از خوارزم تا ناحيت اسبيجاب تا سرحد فرغانه تا حدود ماوراءالنهر  او می    کند.ها ترسيم میترک های «کافر» دشت
از ترکستان نيست و خوارزم ثغر   (مرز) اسالم است در پيش همه ترکستان است و مسلمانان را هيچ دارالحرب صعب تر 

های غيرمسلمان آنسوی «ثغر اسالم» بيان شده  ، توصيفی که بيشک در مورد ترک56ترکستان و همه ماوراءالنهر ثغر است»
پردازد و  اند، میاست. اما استخری در چندين جای ديگر به مدح رزمندگان نومسلمان ترک که به خدمت لشکر اسالم درآمده

م) نبَود و به همه  -همه هيچ کس پادشاهان خود را فرمان بردارتر و نيکوتر از ايشان (مردم چاچ و فرغانه،  ايننويسد: «و با  می
م) در سرشت -اند، سبب آن کی (که،  اند. و خلفا هميشه لشکر ترک اختيار کردهروزگار لشکر ترک بر ديگر گروه مقدم بوده

 .57و مردانگی و وفاداری» ايشان نهاده است از نيک خدمتی و فرمان برداری 

اين غالمان سابق بعد از مدتی به تدريج بيشتر و      فايده نيست عالوه کنيم کهبه موضوع اين نوشته ربط مستقيمی ندارد، اما بی
 .شديدتر برضد اربابان خود شوريده، قدرت دولتی را در دست خود متمرکز کردند

صورت غالم و کنيز و چه داوطلبانه در جريان  هايی که چه به بزرگ ترک  برای مورخين اين دوره، موضوع اسالم آوردن انبوه
های چند صد ساله خود وارد دولت اسالمی در ماوراءالنهر و خراسان، مابقی ايران و يا عراق شدند، بسيار جالب است.  کوچ

دانيم و در فصل  آنچه که می اما در باره جزئيات اين روند اطالعات چندان دقيقی در دست نيست. در مورد غالمان جنگی  
و سپس وارد خدمت   گذشته اين رساله ذکر گرديد، اين است که بيشک آنها دستکم با ادای کلمه تشهد ابراز قبول مسلمانی کرده

به  دانيم که اکثر غالمان جنگی و يا کنيزان هنگام فروخته شدن و انتقالاند. اين را هم مینظامی سامانيان و يا خلفای بغداد شده
، غالمان و کنيزان اند. به گفته ابن حوقل و استخریکردهايران و يا عراق متاهل نبوده، بلکه در موطن جديد خود ازدواج می

هزار    200و يا    150ترين بردگان دنيا» بودند و قيمت هر کدام «می توانست تا  ترين، زيبا ترين و گرانبهاترک «خوش اندام
ئيات مسلمان شدن کنيزان ترک ناروشن است، اگرچه نمی توان احتمال داد که آنان بدون قبول اقال  . اما جز58درهم باال برود»

لفظی اسالم وارد جامعه مسلمانان شده باشند. همچنين شايد با در نظر گرفتن موقعيت کلی زنان و بخصوص کنيزان در نظام 
از اسالم)-خالفت اسالمی (بخصوص سه ن گفت که احتماال توان تاثير آنها به فرزندانشان به توااين را می    چهار قرن پس 

اندازه شوهرانشان نبوده است. ازدواج با افراد از نگاه قومی و زبانی «غيرخودی» و شرايط اجتماعی ديگر نيزدر سطحی  
در جامعه  نظر برخی مورخين تحوالت عميق  های نوين قومی، فرهنگی و زبانی شده است. از اين جهت بهگسترده باعث آميزش

 .59ها مرتبط دانست» مسلمانان قرن نهم ميالدی را بايد با نقش ترک

 
  230-229استخری،  56
  استخری، همانجا  57
  182رو  58
  185رو  59



18 
 

 به زوری، به زاری، به زر

 

 گستره امپراتوری عباسيان و واليات آن (ويکی پديا) 

اوراءالنهر شد. قتيبه  تقريبا هشتاد سال پس از ظهور اسالم، يکی از سرداران خليفه اموی بنام قُتيبه بن مسلم حاکم خراسان و م
شخصيتی   مرکزی  آسيای  در  هم  هنوز  شده،  معروف  خوارزم  و  بخارا  سمرقند،  اساسا  يعنی  ماوراءالنهر»  «فاتح  به  که 

انگيز است. آنچه که روشن است، اين است که قتيبه حکمرانی قاطع و بيرحم بوده، در گسترش حاکميت امويان و دين  مباحثه
نقش بزرگی بازی کرده، اما در عين حال به «بيرحمی» معروف شده و در نهايت خود نيز اسالم در «مشرق» امپراتوری  

 .مورد غضب امويان قرار گرفته و به قتل رسيده است

های قتيبه از جمله «پيکند» (عربی: بيکند)، شهر تجار ثروتمند در نزديکی بخارا (اوزبکستان کنونی) و خود بخارا را در سال
ده، آن را غارت کرد و مردمش را اسير گرفت. در جريان تسخير پيکند «قتيبه فرمود لشکر را که تصرف نموم    706-709

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  
اندر بيکند ک بَرده کرد، چنانکه  آنچه باقی مانده بود  بيکند خراب شد» بُکشت و  او همه 60سی نماند و  از فرماندهان  . «يکی 

بودند، به چارميخ کشيد و فرمانده ديگرش همه جنگجويان طرف مغلوب را لخت و  سربازان مردم محلی را که مغلوب شده
رب را  ها و رفتار لشکريان ع. يکی از واليتداران عرب در خراسان وضع کلی آن سال 61عريان کرده به دست مرگ سپرد»

 .62توان بر اين سرزمين حکومت کرد چنين خالصه نمود که «تنها با شمشير و تازيانه» می

در بخارا فرماندهان قتيبه مردم را وادار کردند که نصف خانه های خود را به اعراب واگذار کنند، چيزی که پيشتر در مرو  
خوارزم بود، قتيبه «نويسندگان و هربدان (هيربدان، خادمان آتشکده)  . به گفته ابوريحان بيرونی که خود از  63نيز انجام داده بودند 

. بارتولد در راستی اين  64خوارزم را از دم شمشير گذرانيد و آنچه مکتوبات از کتاب و دفتر داشتند، همه را طعمه آتش کرد»
ويژه قتيبه روايت  حکام اموی و به  ، اما بسياری از مورخين ديگر مسلمان نيز در باره قساوت65روايت بيرونی شک کرده است 

 
  62نرشخی  60
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  3961طبری  62
  185بارتولد به نقل از نرشخی و بالذری،   63
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اند. قتيبه حتی از اختالفات داخلی و خانوادگی ميان شاهان و شاهزادگان محلی ماوراءالنهر استفاده کرده و در نهايت  ها نوشته
 .نمودپرداز اسالم میهمه را تابع و خراج

د (يکی از واليات خوارزم) «عبدالرحمن (برادر قتيبه) با شاه جامگرد نبرد کرد و او را بکشت و چهار  در تصرف جامگر
هزار اسير پيش قتيبه آورد که آنها را بکشت. وقتی عبدالرحمن اسيران را بياورد، قتيبه بگفت تا تخت وی را برون آوردند و  

و هزار کس را طرف راست وی و هزار کس  ند تبُکش پيش روی او  ميان کسان جای گرفت و بگفت تا هزار کس از اسيران را  
 .66زدند»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 می

مرقند را تسخير کرد، ها س پس از تسليم گرفتن خوارزم است که قتيبه همراه با اسيران خوارزمی و بخارايی خود، با همان شيوه
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  

نام غوَرک (و يا «غوزک») شايد هم برای تحريک قتيبه که  تسخير سمرقند، آخرين شاه (به زبان سغدی «اخشيد») اين شهر به
ر او را با خود برای تسخير سمرقند آورده است، به قتيبه پيام فرستاد که: «به کمک برادرانم و اهل خاندانم قومان اسيچرا هم 

. غورک اگرچه در نهان کوشش به يافتن متحدين  67کنی، عربان را سوی من بفرست» از مردم عجم (ايرانی) با من جنگ می
و که در آن دوره ديگر در بسياری واليات ماوراءالنهر پراکنده  بيشتری از جمله شاهان محلی چاچ و فرغانه و ترکان جنگج

-بودند، نمود، اما به ناچار سمرقند را به قيد بهايی سنگين تسليم کرد. قتيبه «روز بعد با آنها بر سر يک هزار هزار (مليون،  
کودک و پير و عليل در آن ميان م) بدهند که -م) و دويست هزار صلح کرد که هر ساله بدهند و آن سال سی هزار سر (اسير، 

 .68نباشد و در آنجا مسجدی برای قتيبه بسازند که درآيد و نماز کند...»

طبری و چند تن ديگر از متقدمين تاريخنويسی اسالمی، در ادامه شرح فتح سمرقند ماجرای غارت و تخريب آتشکده و يا معبد  
ند که چگونه قتيبه در اين شرايط «با ُسغديان بر سر يکصد هزار سر و  دهآورند و از جمله شرح میهای اين شهر را به قلم می

ها و زيور بتان صلح کرد... پس از آن (مردم) شهر را خالی کردند و مسجدی ساختند و منبری نهادند و قتيبه با چهار  آتشکده
ينجا منظور از «آتشکده» احتماال  . در ا69هزار کس که برگزيده بود، وارد شهر شد و به مسجد رفت و نماز کرد و سخن کرد» 

ها، اصنام) برخی مورخين گفته اند که شايد در سمرقند معبدی بودايی همان معبد زرتشتی است. اما به جهت ذکر «بتان» (بت
ها را بُت شمرده، به تخريب و گرفتن آتشکده زرتشتی و معبد بودايی، تنديس    های بودا نيز بوده که اعراب با عوضیبا تنديس

م) نهادند که چون  -اند. «بتان را پيش وی آوردند که زيور از آن برگرفتند و بتان را پيش وی (قتيبه،  سوزانيدن آنها برخاسته
فراهم آمد، همانند قصری بزرگ بود و گفت آن را بسوزانند. گويد: عجمان گفتند «در اين ميانه بتانی هست که هرکس آن را  

سوزانم». گويد: غوزک بيامد و مقابل قتيبه زانو زد و گفت:  فت: من آن را بدست خود می شود». قتيبه گبسوزاند، هالک می
«ای امير، سپاسداری تو بر من واجب است، معترض اين بتان مشو». اما قتيبه آتش خواست و شعله ای برگرفت و برون شد  

های طال و نقره که در بتان بود پنجاه بقيه ميخو تکبير گفت. آنگاه آتش بر بتان زد و کسان نيز آتش زدند که بيفروخت و از  
. روايت است که با آن سيم و زر سکه زدند و بخشی از آن را به حجاج بن يوسف والی حجاز 70هزار مثقال به دست آوردند» 

 .و عراق که فرمانده و حامی قتيبه بود، فرستادند و بقيه را ميان سربازان و فرماندهان خود تقسيم نمودند

های اعراب از  بود، يعنی زمانی که از نخستين حملهم    720- 710های  وادث و تحوالت در اوايل قرن هشتم يعنی سال  اين ح
گذشت. اما فتح ماوراءالنهر و سال می  70-60تقريبا  م    650های  مرو خراسان به ماوراءالنهر (سمرقند، بخارا و چاچ) درسال 

ايران و از جمله خراسان نبود. مردم ماوراءالنهر که اساسا ايرانی تبار و    گسترش اسالم در اين سرزمين به سادگی و سرعت
ای در فتح کامل اين منطقه ها عجلهکردند. ظاهرا لشکريان عرب نيز مدتزرتشتی و بخشی بودايی بودند هنوز مقاومت می

مقر اصلی خود در خراسان، يعنی مرو    کردند و بههای غارتگرانه و خراج و باج گرفتن از مردم بسنده مینداشتند و به حمله
گشتند. «اوال خود اعراب برای مدتی طوالنی با غنايم جنگی و گرفتن باج و خراج راضی بودند و به همين جهت برنامه  باز می

ز  . قبول اسالم حتی ا 71شد»فتح کامل اين سرزمين را هم نداشتند. ثانيا موانع طبيعی اين سرزمين مانع از سرعت فتح آن می
سوی خانواده های بزرگ و با نفوذ خراسان و ماوراءالنهر مانند برمکيان و سامانيان که قبال فرماندهان ساسانی، دهقانان و يا  

عملی نشده بود. از سوی ديگر،  م    700های نخست  اشراف مهم زميندار و روحانيان زرتشتی و يا بودايی بودند، احتماال تا سال
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خو و متدينی به خراسان و ماوراءالنهر می آمد، مردم بومی  افتاد و يا فرمانده و حاکمی نرمزاع میهروقت ميان اعراب نفاق و ن
های جديد اعراب  گشتند، در برابر حملههای خود برمیکردند، به عادات و آييناز پرداخت خراج و جزيه و ماليات پرهيز می

 .72گرفتند» ری خود را پی میباوها «شمننمودند و ترکو مسلمانان مقاومت بيشتری می

های بزرگ قتيبه که همچون «قائد االسالم» و «فاتح ماورالنهر» معروف شده بود، خود قتيبه نتوانست بهره  با وجود پيروزی
قتيبه کوشش نمود تا شورشی بر ضد خليفه اموی برپا کند، اما خليفه  م    715چندانی از آن پيروزی ها و غنايم ببرد. در سال  

  .قتلش را داد و همه اطرافيانش شوريده، او را به قتل رسانيدندحکم 

 گيرداسالم ريشه می

پس از حوادث خونين بخارا، خوارزم و سمرقند که شرح داده شد نيز همين دايره جنگ و گريز، پيشرفت و عقب نشينی ادامه 
حاکميت دينی و فرهنگی اسالم به هر      رچه ديگريافت. اما ستاره بخت امويان کال و بخصوص قتيبه رو به افول گذاشته بود، اگ

 .طريقی که شده ميان مردم جا افتاده بود

يعنی برکناری امويان و قدرت گيری عباسيان چه تحوالتی سرنوشت  م    750ما در فصل های گذشته گفته بوديم که تا سال  
قم زد: در ابتدا موج بزرگی از مقاومت برضد ها) و روند مسلمان شدن مردم را رمنطقه و اقوام آن (ايرانيان، اعراب، ترک

ايرانيان دفاع میهای متوالی ترکاعراب و سپس چرخش اوضاع، مرگ غورک، شکست از  کردند و شرکت بيشتر  ها که 
ايرانيان نومسلمان هم در موج ضداموی و طرفدار عباسی (ابومسلم خراسانی) و هم افزايش انطباق ايرانيان با شرايط نو، اسالم 

های شمال در قزاقستان و قرقيزستان کنونی. اين  های دشتات «جهادی» آنان بر ضد ترکووردن هرچه بيشتر و حتی غزآ
های محلی ايرانی در خطه امپراتوری عباسيان يعنی طاهريان، آل بويه و بخصوص سامانيان مرحله در نهايت با استقرار دولت

 .لنهر و خراسان موثر بودندبه اوج خود رسيد که بيشتر از همه در ماوراءا

حکومت گيری  شکل  و  عباسيان  به  امويان  از  گذار  دوره  همين  شدتی در  اسالم  به  گرايش  موج  که  بود  ايرانی  بومی  های 
های کوچ نشين  روزافزون يافت و در نهايت، از نگاه گسترش اسالم، ايرانيان نومسلمان، هم در منطقه و هم در ميان ترک

 .اش برنيامده بودندزرگی به دست آوردند که اعراب پيش از آنها از عهدههای بها موفقيتدشت

) در ماوراءالنهر و خراسان هنوز تعداد م  800تا    700نکته دوم که مشاهده می کنيم آن است که در اين صدسال قرن هشتم (
دند که اصوال به صورت دسته جمعی های مسلحی بوها در جمعيت بومی و محلی منطقه آنچنان زياد نبود. آنها بيشتر گروهترک

های محلی آنان در سمرقند و شتافتند و يا از حکومتکردند، اغلب در مقابل مزد بر ضد اعراب به ياری ايرانيان میفعاليت می
ها  ه و باالخره تسخير سمرقند از سوی قتيبه نيز می بينيم که ترک رنمودند. حتی در نمونه محاصبخارا و خوارزم نگهبانی می

نمودند، اگرچه در نهايت از احتمال غلبه نا اميد نيزدر دفاع سمرقند در برابر قتيبه شرکت داشتند و به اخشيد غورک کمک می
. اين در حالی است که تقريبا يکصد سال بعد که  73کنيم» شده «(ترکان) به قتيبه گفتند: «امروز بازگرد و فردا با تو صلح می

در ماوراءالنهر و خراسان تشکيل شده بود، نگهبانان و لشکريان و فرماندهان حتی دربار سامانيان   دولت سامانيان ايرانی تبار
ای عبارت از ترکان بودند، تا جايی که از حاکميت سامانيان دويست سال نگذشته، همان در بخارا و سمرقند به طور فزاينده

  .و چه در ماوراءالنهر (قراخانيان) به دست خود گرفتند نگهبانان و لشکريان قدرت دولتی را چه در خراسان (غزنويان) 

 نه تنها شمشير

ای مانند ايران، گسترش اسالم در آغاز به صورت صلحجويانه، داوطلبانه و با تشويق  با اين ترتيب در ماوراءالنهر نيز، تا اندازه
رت و غنيمت و خراج ادامه داشته، اما در  ها جنگ و گريز و شورش و از سوی ديگر غامبلغين دينی نبوده، بلکه ابتدا مدت

است. ماوراءالنهر  نهايت به اصطالح «دين از پشت سر شمشير آمده» يعنی جنگ راه سازش، تسليم و باالخره ايمان را باز کرده
اشغال ايران  اما پس از حمله و    نيز ابتدا با جنگ تسخير و تابع خالفت اسالمی شده و بعد مردم به تدريج به اسالم گرويده اند.

) طول کشيده، قبول اسالم م  750تا صد سال (تا    80و سپس ماوراءالنهر و برقراری حاکميت اعراب که در اين منطقه حدودا  
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االصول از علی     ها، اصوال نه هميشه و نه تنها زير تهديد مستقيم شمشير عرب، بلکهاز سوی مردم غير مسلمان اين سرزمين
 .است راه های غير مستقيم بوده

 .گرفتندهای غيرمستقيم «جزيه» و يا ماليات اضافی بود که از غيرمسلمانان میيکی از اين راه

الصلح، خراج، باج، غنيمت) به طوری تنگاتنگ با دين اسالم های مشابهی مانند مالدر دوران حاکميت اعراب، ماليات (با نام
شد.  درآمد دولت بود. نوعی ماليات مخصوص هم بود که «جزيه» ناميده میمرتبط شده بود. ماليات، خراج و باج منبع اصلی  

گرفتند. مثال مسيحيان و يهوديان و  اين ماليات اضافی را اعراب در سرزمين های فتح شده از غيرمسلمين «اهل کتاب» می
پرداختند،  مسلمانان ماليات می  شدند، تابع «جزيه» بودند. آنها بيشتر از«اهل کتاب» شمرده می  درعمل همچنين زرتشتيان که

مقدار جزيه وابسته به اراده و قرارحکومت بود. به همين ترتيب مقدار ماليات بر    اما از پرداختن خمس و ذکات معاف بودند.
امالک غير منقول مانند خانه و باغ و روستا و کاروانسرا هم برای غير مسلمين بيشتر از مسلمانان بود. طبيعتا اين هم يکی  

 .توانستند ماليات و خراج بيشتری به حاکمان بپردازندخواستند و يا نمیشد که نمیهای مسلمان شدن بسياری از مردم می زانگيزها

 .تا اواخر امويان نه تنها از غيرمسلمانان، بلکه حتی از کسانی که به تازگی مسلمان شده بودند نيز جزيه گرفته می شد

در دوره کوتاه خالفت عمر   (تنها  ازدوش نومسلمانان م  720-717ثانی  تنها تکليف جزيه  نه  بود،  ) که مردی بسيار مومن 
  ی . اين باعث اعتراض اعراب74برداشته شد، بلکه حتی کسانی که تازه به اسالم گرويده بودند، از مجبوريت ختنه نيز معاف گشتند 

د ثانی، حاکم جديدی به خراسان اعزام شد که جزيه بر گرديد که درآمدشان کمتر شده بود. در دوره جانشين عمر ثانی يعنی يزي
 .نومسلمانان را دوباره جاری کرد و شرايط آنان را سخت تر نمود

) و دوره واليتداری اَشَرس بن عبدهللا در خراسان، رابطه جزيه و اسالم ق  110م (  728روايتی از تاريخ طبری مربوط به سال
 .دهدتوضيح میای آوردن ماوراءالنهر را به شکل زنده

به قول طبری، در نتيجه برقراری دوباره جزيه «…آنها (مردم سغد) مقاومت کردند و هفت هزار کس از مردم ُسغد کناره  
گرفتند و در هفت فرسخی سمرقند جای گرفتند». سغديان و به ويژه دهقانان و تاجران ثروتمند مقاومت نمودند و موطن خود را 

اده فرغانه ابتدا به آنان در شهر «اسفره» پناه داد، اما ديری نگذشته بود که آنان را به اعراب لو  ترک نموده، گريختند. شاهز
داد. در نتيجه، فراريان سغدی که در شهر خجند غافلگير شده بودند، ابتدا با پرداخت مبلغ هنگفتی به عنوان خراج، جان وآزادی  

 .() 75شده بود، به دست اعراب قتل عام گشتند ای که بستهخود را خريدند و آنگاه برخالف عهدنامه

 :نويسد (کوتاه شده از سوی م)طبری می

گويد: اشرس هنگام واليتداری خراسان گفت: يکی را بجوييد که متقی باشد و فاضل که او را سوی مردم ماوراءالنهر فرستم  «
را بدو نشان داد، اما ابوالصيداء گفت: من در زبان  که آنها را به اسالم بخواند. ابوالصيداء صالح بن طريف وابسته بنی ضبه  

 .فارسی مهارت ندارم. پس ربيع عمران تميمی را بدو پيوستند

 (...)  روم، به شرط آنکه هر که اسالم بيارد، جزيه از او گرفته نشودابوالصيداء گفت: می

 اشرس گفت: چنين باشد (...)  

ن را به اسالم خواند به شرط آنکه جزيه از آنها برداشته شود، و کسان با شتاب  گويند: پس ابوالصيداء مردم سمرقند و اطراف آ
م.) به اشرس نوشت که خراج کاستی گرفته. اشرس به ابی العمر طه -به مسلمانی روی آوردند. غوزک (غورک، شاه سمرقند،

اند، بلکه برای  دلبستگی اسالم نياورده  ام که مردم ُسغد و امثال آنها از روینوشت که خراج مايه قوت مسلمانان است، شنيده
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ای از اند. بنگر که هر که ختنه کرده و فرايض را بپا داشته و اسالمش نکو شده و سورهفرار از جزيه به مسلمانی رو آورده
 .76» قرآن را آموخته، خراج از او بردار

ترک کرده، به روستاهای دورتر گريخته بودند،  احتماال اکثر غيرمسلمينی که برای پرهيز از پرداخت ماليات اضافی سغد را  
 .يا کشته شدند و يا بعد از مشاهده استقرار خالفت به شهر و خانه خود برگشته، خود را به روند اوضاع تسليم نموده اند
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 های دشت ها اسالم و ترک

 

، اکثريت ايرانی تبار مردم ماوراءالنهر کم و م   750های  سالهای اعراب به ماوراءالنهر، در  صد سال پس از نخستين حمله 
باره اين      دادند. درهای بومی ماوراءالنهر اقليت کوچکی از مردم اين سرزمين را تشکيل میبودند. ترک  بيش مسلمان شده

 .نی در دست نيستزبان ماوراءالنهر اطالعات دقيق و روشگروه و نتيجتا پذيرش اسالم از سوی اين گروه از مردم ترک

هنگام شرح حوادث در سمرقند و بخارا ، خوارزم و يا تاشکند و بلخ، مورخين و سياحان مسلمان در نخستين آثاری که دو سه  
نوشته بعد  «ترکقرن  به  اشاره میشده،  اتراک)  (جمع:  منظور ترکها»  اصوال  اينجا  در  خود کنند.  در  نه  که  هستند  هايی 

 .شدندباور بودنشان «کافر» شمرده میکردند و به خاطر شمنها و به صورت چادرنشينی زندگی میدشتماوراءالنهر، بلکه در  

ذکر می که  دومی  دولت ساسانيان  شوند، ترکگروه  فروپاشی  از  که پس  بودند  سال    هايی  فزاينده  م  650در  با    به طور  و 
های گوناگونی وارد ماوراءالنهر و خراسان شده، يا در نزاع ميان ايرانيان بومی و اعراب مسلمان (اغلب به سود ايرانيان انگيزه

های مزدور و کردند و يا (بخصوص پس از فروپاشی دولت ترک) به صورت دستهبومی و احتماال در مقابل مزد) شرکت می
نمودند. گروه ديگری هم در نتيجه تجارت، وصلت و ديگر روابط همسايگی، بومی ماوراءالنهر شده بودند. در راهزن عمل می

شود. اما استنتاج کلی از شرح حوادث  های تاريخی گفته نمیها» چيز دقيقی در اين کتابباره باورهای دينی اين دسته از «ترک
 .نوز مسلمان نشده بودندها به هر حال در آن مرحله هآن است که اين ترک

و اما آن دسته بزرگ ترک های دشت های آسيای ميانه از آن تاريخ تا حدودا دويست سال بعد الزم داشتند تا به اندازه قابل 
توجهی مسلمان شوند. مسلمان شدن آنان اغلب همراه و همزمان با يکجانشين شدن، شهری شدن، کوچ به دنيای اسالم و حتی  

زبان ود. از سوی ديگر مسلمان شدن ترک های دشت نشين ويژگی های خود را داشت که با شرايط اقليت ترکحاکميت در آن ب
 .کردو بومی ماوراءالنهر فرق می

های سياسی» شرح داديم. به روايت طبری، مثال ماجرای ناحيه «کمرجه» در سغد را بياد آوريم که در فصل «نخستين کوشش
اع  36-735در سال   از ترکهنگاميکه  دولت «تورگش» تحت  راب در کمرجه در محاصره گروهی  به  های مسلح وابسته 

رای مذاکره با آن گروه اعراب  برهبری خاقانشان «سولو» بودند، خسرو پسر يزدگرد پادشاه مقتول ساسانی همراه با سی نفر  
يد: «ای گروه عربان، چرا خودتان را به  گو ها تشويق کند و میآمده، کوشش می کند آنها را به همکاری با ايرانيان و ترک

گيرم» اما عربان بدو دهيد؟ من بودم که خاقان (ترک) را آوردم که مملکتم را به من باز دهد و برای شما امان میکشتن می
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برضد اعراب  رسد که سولو و يا گروه ترکان مسلح او که با ايرانيان و  . در اين نمونه بعيد به نظر می77ناسزا گفتند و او برفت» 
 .کرد، به اسالم گرويده باشد و بخواهد با يزدگرد سوم زرتشتی و بر ضد اعراب مسلمان همکاری کندهمکاری می

شود که سغديان از محاصره سمرقند از طرف قتيبه به ستوه آمده پادشاه چاچ، اخشيد  های طبری و ابن اثير معلوم میاز نوشته
اند که «اگر عربان بر ما ظفر يابند، م) را دعوت به کمک کرده، به آنها هشدار داده -چين،  اثير:  فرغانه و خاقان ترک (در ابن 

 78زادگان و اسواران و پهلوانان» با شما نيز چنان کنند که به ما کنند» و آنها نيز سپاهی از «شاهزادگان و زورمندان و مرزبان 
اند. طوری ها به سغد آمدهها به دعوت پادشاه سمرقند از دشتکه ترک  دهداند. اين نمونه هم نشان میرا به کمک سغديان فرستاده

توان مثال استنتاج نمود  است. اما از سوی ديگر میدانيم، اين ياری همسايگان اثری نداشته و قتيبه همه آنها را پس راندهکه می
اکمان عرب (و سپس ايرانيان نومسلمان) تسليم  يا ديگر ح    که اگر در ميان مردمی که در بخارا، خوارزم و يا سمرقند به قتيبه

 .انداحتماال آنها هم همراه با تسليم به مسلمانان، خود نيز اسالم را پذيرفته    اند،اين واليات هم بوده  ای از ترکان بومیاند، عدهشده

يعنی مسيحی و يهودی که در  های جنگ مسلمانان عليه «کفار» (چه زرتشتی و بودايی و چه «اهل ذمه» اصوال در اکثر نمونه
ماوراءالنهر تعدادشان به مراتب کمتر از مثال عراق بود)، وقتی حاکم، فرمانده و يا پادشاه يک واليت و يا ايالت به لشکر اسالم  

شدند. پرداخت خراج و باج و ماليات را می پذيرفت، همه مردم آن واليت و ايالت «مسلمان شده» شمرده می     شد وتسليم می
گشتند، غير مسلمين طبق قوانين شرعی کردند و مسلمانان پيروز میعکس اگر غير مسلمين در مقابل مسلمانان مقاومت میبر

شدند که اندازه اش بسته به تصميم حاکم و فرمانده مسلمان بود. کل اين  اسالم ناچار به پرداخت خراج، باج و «جزيه»ای می
گشت.  مردم طاقت فرسا بود و اين وضع در اکثر موارد انگيزه قبول اسالم میمخارج اغلب برای حکومت آن محل و تک تک 

از سوی ديگر، طوری که در نمونه سمرقند ديديم، تاخير طوالنی و يا رد پرداخت «جزيه» دليل اعالن جنگ از سوی مسلمانان 
نه کشتار، تخريب و غارت شهر پيکند  شد، آنچه که در نمو شد که در آن جان و مال غير مسلمين «مباح» میبر ضد مسلمين می

 .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  
«کنيز» برای خدمات آنها به عنوان برده («غالم» و يا «مملوک» جهت استفاده همچون نيروی جنگنده، سرباز و خدمتکار و يا  

 .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  
شد. مقبول  های آنسوی دولت اسالمی خالفت نمیها کسی به طور جدی مانع حمله و لشکر کشی به دشتاز فروپاشی دولت ترک 

ها «جهاد» برای گسترش اسالم و نشانه جانفشانی در راه دين به شمار  کشی به دشتونکه از نگاه دستگاه اسالمی لشکربود، چ
 .می رفت. اين کار در عين حال بخاطر غارت و غنيمت و خراج تجارت خوبی هم بود

را به صورت گروهی و طايفه ای از عراق در ابتدا يعنی تا زمانيکه ماوراءالنهر هنوز کامال مسلمان نشده بود، خود اعراب اکث
نمودند. های ديگر مسلمانان به شهرهايی مانند سمرقند و بخارا شرکت می رفتند و در حمله عرب به «غزا» در ماوراءالنهر می

اند مقصد اصلی اعراب نه گسترش اسالم، بلکه اساسا غارت و به  و يا صد سالی است که مورخين نوشته  70-60اين همان  
است. اما بعد از تکميل نسبی  ادامه يافته   م  750اج بستن مردم اين سرزمين بود. اين دوره تقريبا تا اواخر امويان يعنی سال  خر

های چادر نشين را پذيرش اسالم در ماوراءالنهر که ديگر اساسا می بايستی برای «غزا» های جهادی به دشت ها رفت و ترک
های اساسا ايرانيان و حتی ترک    کردند. اين کار راگر چندان در اين «غزا» ها شرکت نمیمورد حمله قرار داد، خود اعراب دي

رفت، اما به اندازه شرعی «جهاد» به شمار می    ها اگرچه همچنان انجام وظيفهدادند. البته حمله به دشتنومسلمان انجام می
اما اين کار چيزی هم نبود که از آن چشم پوشی شود.  جنگ با مردم شهرهای ماوراءالنهر پردرآمد و به نسبت آسان نبود.  

ها هم مايه اعتبار و افتخار اميران و فرماندهان سامانی  های منظم به دشتترهم گفتيم در دوره سامانيان حملههمچنانکه پيش
مرکزی، آسيای جنوبی  آنان بود. در همين مرحله است که به گفته گولدن «جهاد در آسيای      شد و هم درآمد مهمی برای دولتمی

م.) باشد، از سوی مردم بومی محل انجام می شد که مسلمان شده  -و آفريقا بيشتر از آنکه کار اجنبيان مسلمان (يعنی اعراب،  
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. استخری می نويسد ترک ها «از تبارهای گوناگونند. آنها عليه مسلمانان می جنگند. آن ترکان که اسالم آورده اند، با 79بودند» 
 .80م.) می جنگند و آنان را به اسارت می گيرند»-رکان کافر، آنها (ت

) «مسالک و ممالک» خود را در قرن دهم ميالدی يعنی نيمه دوم دوره سامانيان نوشته است.  ق  346استخری (فوت به سال  
ن چون سامانيان کی های «جهادی» «دهقانان ماوراءالنهر» و «سپهساالران و پادشاهان خراسا او در اين اثر از يکسو فعاليت

را ستوده و از سوی ديگر با همان لحن ستايش آميز در باره جنگجويان ترک که ديگر    81م) از فرزندان بهرام چوبين اند»-(که،  
دادند، سخن يکجا نشين شده، بخش عمده سپاهيان سامانی و همچنين بخش قابل توجهی از لشکريان خليفه عباسی را تشکيل می

شود. استخری می نويسد: «به همه روزگار لشکر ترک حن در آثار اکثر مورخين مسلمان اين دوره نيز ديده میگفته است. اين ل
م) در سرشت ايشان نهاده است از  -اند، سبب آن کی (که،  بر ديگر گروه مقدم بوده اند و خلفا هميشه لشکر ترک اختيار کرده

 .82نيک خدمتی و فرمانبرداری و مردانگی و وفاداری» 

شمن  ترکان  حال  عين  دشتدر  میباور  شمرده  مسلمانان  اصلی  مشکل  دوره  اين  مورخين  نگاه  از  هنوز  استخری  ها  شدند. 
-نويسد: «از خوارزم تا ناحيت اسبيجاب تا سرحد فرغانه تا حدود ماوراءالنهر همه ترکستان است و خوارزم ثغر (مرز،  می
 .83لنهر ثغر است» اسالم است در پيش ترکستان. و همه ماوراءا   م)

با اين ترتيب شهرهايی مانند اسبيجاب، سوتکند (ستکند، در سواحل رود سيحون)، چاچ (تاشکند)، فاراب (باراب، پاراب) و  
واليت خوارزم که در اين «ثغر» يعنی در نزديکی دشت های شمال قرار داشتند، از سويی به بازار بردگان ترک و از سوی 

به گفته ابن حوقل سوتکند تبديل به مرکز      ع ترکانی تبديل شدند که به هر دليلی مسلمان شده بودند.ديگر به مراکز جذب و تجم
بودند شده  مسلمان  که  بود  گشته  هايی  قارلوق  و  عالوه می84اغوزها  همچنين  او  کنونی،  .  (تاالس  که «طراز  م) محل  -کند 

از مسلمانان از آنجا نگذشته است» زيرا چون کسی از آنجا  بازرگانی ترکان مسلمان است. آنان قلعه هايی دارند و هيچ کس  
. به گفته ابن حوقل «ميانه فاراب و کنجده و شاش (چاچ، تاشکند)  85ها درآيد های قارلوق ها و خيمهبگذرد، بايد در سراپرده 

م) زندگی  -ها،  (خيمهها  های فراخ است و هزار خانواده از ترکان مسلمان در آن سکونت دارند و در خرگاهسراسر چراگاه
 .86کنند و ساختمان ندارند» می

شود. بارتولد با صراحت تاکيد  همچنين در اين دوره است که برای نخستين بار لفظ «ترکمان» و «ترکمن» به کار برده می 
ت. به نظر  کند که نام «ترکمن» برای نخستين بار در سده دهم ميالدی به کار برده شده و ريشه آن هنوز هم ناروشن اسمی

مانند» -بارتولد «ريشه شناسی ايرانی لفظ «ترکمن/ترکمان» و تفسير لغوی و فارسی آن مبنی بر اينکه شايد اصل اين نام «ترک
ها ها از ظاهر معمولی ترکبوده که در ديوان لغات کاشغری هم آمده، طبيعتا قابل اعتماد نيست، اگر چه ظاهر معمولی ترکمن

ها بيشتر از اغوزها تحت تاثير عنصر ايرانی قرار داشتند و حتی  ايرانيان نزديک تر بود. ولی قارلوقکرد و به تيپ  فرق می
 .87تر بودند» پيش از پذيرش اسالم نيز از ديگر اقوام ترک به فرهنگ اسالمی نزديک

تر باور دارند. به گفته مقدسی با اينهمه اغلب مورخين و دانشمندان به تفسير لفظ «ترکمن» به معنی «ترکی که مسلمان شده» بيش
فرستاد. در اينجا روشن است که م) بود، به رسم عادت هدايايی به حاکم اسبيجاب می-«پادشاه ترکمان» که در شهر «اردو» (؟  

است که «اغوزها هر اغوزی را که اسالم آورد، ترکمن می های مسلمان است. بيرونی نيز نوشتهمنظور از «ترکمان» ترک
نامد و گاه در تعريف «ترکمان» کاشغری در «ديوان لغات الترک» ترکمان (ترکمن) ها را گاه «قارلوق و نَه اغوز» می نامند».  

م) وارد تماس با -نويسد «آنها اغوز هستند». طاهر مروزی نيز با اشاره به اغوزها می نويسد «هنگاميکه آنها (اغوزها،  می
. شايد هم از اين نگاه لفظ ترکمن و يا ترکمان  88را پذيرفتند و «ترکمان» نام گرفتند»ممالک اسالمی شدند، برخی از آنان اسالم  
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شد. بعدها بود که به پذيرفت، ترکمان و يا ترکمن گفته میدر آغاز معنايی ««فنی» داشت، يعنی به هر ترکی که اسالم را می
 .89تدريج لفظ ترکمن و يا ترکمان تنها به ترک های اغوز تعلق گرفت

 
  همانجا  89
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 اسالم ايرانيان، اسالم ترکان

  

  1915 ناز کتاب پرسی سايکس: تاريخ ايران، لند ، نقشه واليات خالفت عباسی

  

  ميالدی... 1000تا  800سال های 

برخالف  د.  نکروش اسالم آوردن ترکان صحرانشين از آنچه که ميان ايرانيان و ترکان يکجا نشين ماوراءالنهر ديديم، فرق می
ماوراءالنهر، قبول اسالم 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  

و حقوق برابر برای همه مسلمانان و      ت. در اين رهگذر، انگيزه تجارت، تامين شرايطنيز به اين روند کمک کمی نکرده اس
باور دشت ها مانند يک جنگ اعراب  ها و لشکرکشی ها به ترکان شمنهای دينی نقش مهمی داشتند. بيشک جنگفعاليت مدرسه

های وسيع با جمعيتی پراکنده  ر نبودند. اما هم دشتدر اواخر امويان و دو جنگ ايرانيان سامانی در قرن نُهم ميالدی نيز بی تاثي
های خونين و مسلحانه در مقايسه با  ها را محدود کرده و هم تعداد و شدت اينگونه رويارويیو چادرنشين کاميابی اينگونه حمله 

  .ماوراءالنهر به مراتب کمتر بوده است

ابتدا چه در ماوراءالنهر و چه در دشت نشين ترک را جلب نمود و از راه های گوناگون ا قبايل کوچهای آسي اسالمی که در 
مورد قبول آنان قرار گرفت، به اصطالح «اسالمی ايرانی» و به ويژه اسالم ايرانی ماوراءالنهر بود که خود را با شرايط  

(کتابی،   مخصوص ترک ها همخوان کرده بود. اگر به طور شرطی طبقه بندی اين «اسالم ايرانی» به دو شاخه «رسمی»
توان گفت که اسالم فقهی، شريعتی) و اسالم «مردمی» (تصوفی، آميخته با باورهای پيشا اسالمی) بجا باشد، به راحتی می

رسمی ايرانی ماوراءالنهر که تبديل به اسالم رسمی ترکان نيز شد، اسالم سنی پيرو مکتب حنفی بود که در ابتدا گروهی از  
دا آن وجود  تاثير پيروان حنفيه قرار گرفتند. از سوی ديگرمکتب شافعی هم در  تا که ديرتر آن ها هم تحت  «اسالم      شتند 
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های طبيعی و شمنی  های شمال، اسالمی تصوفی و متاثر از عادات و آيين   مردمی» ماوراءالنهرو ترکان اين ديار و دشت
 .ان و علما) بودترکان و حتی ديگر آيين های رايج ميان مردم عادی اين سرزمين (و نه فقيه

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 «اسالم رسمی» و هم «اسالم  

اند، تا جايی که امروز هم می  سيای ميانه قبول کرده بودند، با خود به اين سرزمين ها منتقل نموده  مردمی» خود را که در آ
بينيم که يکم: مذهب غالب رسمی در ترکيه کنونی مکتب حنفی است و دوم: در زمينه «اسالم مردمی» با وجود گذشت تقريبا  

ه های شمن باوری، تصوف، «غالت»، و «ديگرانديشی» مذهبی  هزار سال از کوچ های ترک ها به آناتولی، هنوز هم شاهد رگ
 .(در تفاوت با مذهب رسمی سنی حنفی) از جمله به صورت نوع خاصی از «طريقت علوی» در ترکيه کنونی هستيم

بودند. حتی ديگر مسلمان شده  م    750ايرانيان ماوراءالنهر و خراسان تا دوره زوال امويان و برآمدن عباسيان، يعنی تا سال  
بيشتر: نويسنده هر شش کتاب احاديث پيامبر که از سوی اهل تسنن مورد قبول هستند، ايرانی بودند: محمد بن اسماعيل بخارى،  
قَُشيرى نيشابورى، محمد بن يزيد بن ماجه قزوينى، ابوداوود سجستانى، محمد بن عيسى ترمذى و احمد بن   مسلم بن حجاج 

ای مانند ابوحنيفه، امام بخاری، ماتريدی سمرقندی ان و ماوراءالنهر با فقيهان و محدثان برجستهشعيب نسائى. ايرانيان خراس
و امام غزالی و همچنين علمای ديگر و مدارس متعدد اسالمی خود که نفوذ بزرگ و سرتاسری در جهان اسالم يافته بودند، 

ند. همچنين، کسانی که يکی دو قرن پس از اسالم آوردن  خود را از لحاظ دينی هيچ هم از اعراب کمتر و عقب تر نمی شمرد
جنگيدند، تجارت و يا همسايگی  ايرانيان خراسان و ماوراءالنهر با اکثريت بزرگ ترک ها در تماس مستقيم بودند، با آنها می

 .نمودند، نه عرب ها بلکه ايرانيان بودند کردند و يا آنها را به اسالم جلب می و خويشاوندی می

 .طول کشيده است 1000تا دستکم سال  800سال يعنی از سال  200ين روند حدودا ا

ها، چه يکجا نشين شدگان ماوراءالنهر و چه چادرنشينان دشت های اوراسيا بيشتر از اعراب، تحت تاثير  در اين دوره ترک
يکی از نشانه های روشن اين تاثير، واژگان اند.  تجار و صوفيان نو مسلمان ايرانی قرار گرفته، از آن طريق اسالم را آموخته  

دينی اسالمی است که ترک ها از فارسی و نه عربی گرفته و هنوز هم در گونه های مختلف ترکی مانند ازبکی، قرقيزی،  
برند. از آن جمله اند لغاتی مانند «پيغمبر» (بجای «الرسول» و يا «النبی» عربی)، «نماز»  ترکی آذری و ترکيه بکار می

«الصوم»    (بجای   بجای  «روزه»  يافته  تغيير  (شکل  «اوروج»  عربی)،  «الوضو» ی  بجای  «آبدست»  عربی)،  «الصلوه» 
دهد ترکان اسالم را از طريق ايرانيان قبول عربی)، «فرشته» (بجای «الملک» عربی) و غيره. يک سند تاريخی که نشان می

) در آسيای مرکزی است م  1040-994را خان» حکمران دولت قراخانيان (کرده اند، اثر نيمه افسانه ای بنام «تذکره ساتوق بغ
شود. اين اثر که احتماال در قرن يازدهم نوشته شده، شرحی است بر اينکه ساتوق   که نخستين دولت ترک مسلمان شمرده می 

 .90بغرا خان چگونه با تعليمات سلسله ايرانی سامانيان اسالم را پذيرفته است

ها) و از سوی ديگر شکل گيری و گسترش  ر درجه اول تسنن حاکم و تشيع پنهان و آشکار در نخستين سده موضوع مذهب (د
.  کرده ايمبه صورت کمی مفصل تر بحث  «ريگ آمو»جداگانه  نوشتهزبان و ادبيات معاصر فارسی در دوره سامانيان را در 

و يا ترکی که در باال به آن اشاره شد، به هيچ صورت چيزی   در اينجا بطور خالصه اشاره کنيم که منظور از «اسالم ايرانی» 
بينيم، نبود و نيست. کاربرد تعابيردينی فارسی مانند «نماز» و «روزه» به جای  جدا و متمايز از اسالم سنتی که امروز می

حتی بسياری موارد فروع دين     وتوحيد و نبوت    ددين ماننعربی که به آن اشاره کرديم، ظاهر قضيه است و گرنه در اصول  
و سنت از جمله خود نماز و روزه و يا اعتقادات و قواعد اصولی، فرقی ميان آن «اسالم ايرانی» ماوراءالنهر و خراسان و يا  

شود و به اصطالح «اسالم اعراب» نبود و نيست. اين مدعا البته اساسا در مورد اسالم آنچه که «اسالم ترکی» خوانده می  
اسالم چادر   و يا  ن شده، کتابی، فقهی و باصطالح شهری و يا رسمی صحت دارد، وگرنه «اسالم مردمی» و روستايیتدوي

رنگ ، وابسته به هرقوم و سرزمين و در هر دوره و تاريخ  نبودنشينان که بر مدرسه و کتاب و علوم و مستندات دينی متکی  
 متمايزی پيمود. و مسيرهای  ديگری به خود گرفت های

ها برگرديم. بدون شک تَرک زندگی پراکنده چادرنشينی و کوچ مدام و روی آوردن به  اسالم آوردن ترک  موضوع  و اما به  
تجارت، کشاورزی و شايد هم مهم تر از همه جنگاوری و جلب هم تباران هنوز «کافر» و مشرک خود به اسالم، انگيزه مهمی  

، هم از نگاه افزودن قدرت و ثروت و هم بخاطر قبول، احترام و مقامی که با  برای اسالم آوردن ترک ها بوده است. اين کار
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آوردند، هم پرفايده و هم مقبول بود. در بحث گذشته ديديم که چگونه  های «جهادی» ميان مسلمانان بدست می اين نوع فعاليت
بردگان و مراکز تعليم و تربيت ترکان  خوارزم و آنسوی رود سيحون تبديل به بازارهای  -شهرهای مرزی ميان ماوراءالنهر

های  به دشت  م    893و    840های سامانيان در سال های   نومسلمان برای «سفرهای جهادی» به دشت ها شده بود. لشکرکشی
راکنده شده  م پ  741آسيای مرکزی اساسا برعليه همين قبيله های ترک بود که پس از فروپاشی دولت ترک آسيای ميانه در سال  

ها همچون فتوحات بزرگ برای گسترش اسالم قيد ها که در تاريخ   بودند. نکته جالب توجه ديگر هم اين است که در اين جنگ
لشکريان و فرماند اکثر  ترکان نو مسلمانی بودند که در خدمت لشکر سامانيان می     هان سامانيان، خود عبارت از شده اند، 

 .گرفتندجنگيدند و ترکان «مشرک» را اسير می

نمونه آلپ تکين، «حاجب ساالر» و يا سپهساالر ترک سامانيان در خراسان بسيار جالب است. آلپ تکين ابتدا فردی عادی از  
د که به اسارت در آمده، در بازار بردگان بخارا به سامانيان فروخته شد و بخاطر مهارت و بی  اهالی کوچ نشين دشت ها بو

باکی در جنگ بزودی فرمانده نگهبانان دربار سامانی و سپهساالر خراسان اين دودمان گرديد. مدتی بعد عمال سامانيان در 
لش ظاهرا ترک قارلوق از تاالس قرقيزستان بود، خريداری  بازار بردگان چاچ (تاشکند) غالم ديگری بنام سبک تکين را که اص

آلپ تکين را به زنی گرفت. در دوره زوال   کردند که ديرتر او نيز بخاطر مهارت جنگی به مقام فرماندهی رسيد و دختر 
دولت غزنويان   سامانيان ابتدا آلپ تکين و سپس دامادش سبکتکين قدرت دولتی را در شهر غزنه (افغانستان) بدست خود گرفته،

را بنا نهادند. سلطان محمود غزنوی که خراسان و بخش های بزرگی از شرق و مرکز ايران را ازحاکميت سامانيان و آل بويه 
 .91در آورد، فرزند سبک تکين و نوه آلپ تکين بود

 .اين حوادث نيز در سده های نهم و دهم اتفاق افتاد

انيان انبوه بزرگی از ترکان از طريق ماوراءالنهر وارد دنيای اسالم شده به خدمت  يعنی در اوج دولت سامميالدی  در قرن نهم  
دربار خلفای عباسی و يا اميران ايرانی آنان و از جمله طاهريان و سامانيان درآمدند. اين باعث تحول بزرگی در دربار عباسی  

های   ده جنگاوران عرب دست کشيده، اساسا متکی به دستههای عباسی از اتکاء به نگهبانان خراسانی و يا باقيمانگرديد. خليفه  
 .92غالمان نظامی شدند که (…) اکثريت بزرگشان ترکان آسيای مرکزی بودند» 

اما بيشک همه ترکان آسيای مرکزی به اسارت نيافتاده و يا تنها در نتيجه غالمی، اسالم نياورده بودند. می دانيم که سلجوقيان 
ز آنکه حکومت دنيای اسالم را از غزنويان و قراخانيان بگيرند، خود ابتدا در آسيای ميانه و سپس در  قبيله اغوز حتی قبل ا

خراسان و بخصوص قفقاز و آناتولی تاخت و تاز کرده، از اين طريق به يک نيروی مهم نظامی تبديل شده بودند. همچنين، 
رقند و بخارا حکومت را بدست گرفتند، چندان روشن نيست،  قوميت حکمرانان ترک قراخانی که در آسيای ميانه و دير تر سم 

ها بودند که در شرايط رواج اسالم، خود داوطلبانه  ها و اقشار باالی قبيله قارلوق  اما گمان قوی بر آن است که آنان از خان
های  ريم که در واحه  . از سوی ديگر نمونه ترک های اويغور در کاشغر و واليات باالساغون و ُختن را دا93مسلمان شدند

صحراهای آسيای ميانه از تجارت راه ابريشم ثروت اندوختند، با سغديان آميختند و آنان را ترک زبان کردند. ابن فقيه همدانی،  
رهای معاصر  سياح ايرانی قرن دهم در «کتاب البلدان» خود «تُغز ُغزها» (تُغوز اُغوز، نُه اغوزها) را که به اويغو-مورخ

ه می شوند، بخاطر نقش رهبری کننده آنان در متحد کردن طايفه های ترک در شمال غرب چين و بخصوص نقش  نسبت داد
 .94»  آنان در فرهنگ دوستی، «اعراِب ترک ها» ناميده است

ی  احتماال تاسيس و فعاليت مدارس اسالمی نيز که در جوامع آسيای ميانه چيزی جديد بوده و به زندگی فرهنگی آنان تکانی جد
از نگاه بارتولد، برای   اما  در ميان ترکان را تقويت کرده است.  با نمودارهای تمدن شهری، جاذبه اسالم  است، همراه  داده 
ترکان، «برتری اسالم نسبت به ديگر اديان در ميان اقوام متمدن ساکن اين منطقه، هم فرهنگ معنوی و هم تمدن مادی را در  

کوچ نشينان ترک  95يازمند محصوالت کشور های متمدن و به ويژه پارچه و لباس بودند» بر می گرفت. چادر نشينان پيوسته ن
 شدند، در موقعيت ضعيف تری قرار میهنگاميکه با توليدات مسلمانان يکجا نشين و عموما با طرز زندگی آنان روبرو می
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شدند. اما «شامل شدن به فرهنگ   آشنا می  گرفتند، چرا که در آن صورت نه تنها با دين اسالم بلکه با فرهنگ اسالمی نيز
  .96اسالمی برای چادرنشينان فقط به شرط مسلمان شدن آنان امکان پذير بود»

 شريعت و تصوف 

گوئيم، طبيعتا منظورمان تشيع به عنوان مذهب اکثر مردم ايران کنونی  هنگاميکه از تاثير «اسالم ايرانی» بر ترکان سخن می
الم، مذهب ها، طريقت ها و مکتب های ُخرد و کالن اسالمی بسياری در خراسان، ماوراءالنهر و نيست. در آغاز گسترش اس

های ضاله» شمرده می شدند  سرتاسر جهان اسالم موجود بود که برخی از آنها مانند «خوارج» از سوی علمای معروف «فرقه  
اما فعاليت پنهانی داشتند. با اينهمه اختالفات مذهبی مانند  و برخی ديگر مانند اسماعيليه و علويه اگرچه رسما منع نشده بودند، 

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 
با جريان های معتزله   سرکوب خوارج، مخالفت    عباسی،-گرفتند. اين اختالفات با رويارويی های اموی شکل کنونی خود را می

پس از خليفه مامون و در خراسان و ماوراءالنهر با دست باال گرفتن فقهای سنتی بر درباريان سامانی که حامی دانشمندان 
شد. خود خلفای عباسی نيز که رسما «اميرالمومنين» شمرده   خردگرا همچون ابن سينا و بيرونی بودند، رفته رفته شديد تر می 

شدند، با دوری تدريجی و روزافزون از جريان هايی مانند معتزله و شيعه، هرچه بيشتر با علمايی مانند ابوحنيفه و امام  می
 .گشتند که ديرتر همچون «اهل سنت و جماعت» شهرت يافتند بخاری هم آوا می

ری، شيراز و بغداد حاکميت را عمال   قدرت گيری آل بويه ايرانی و شيعه در واليات مرکزی و غربی ايران و عراق نيز که در
بدست خود گرفته، حتی دستگاه خالفت 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 

هل سنت» و بخصوص حنفی و برخی شافعی بودند، خود اميران سامانی حنفی بودند و بخارا (احتماال تحت تاثير ابو حنيفه «ا
کاهن هم بر آن است که در اين دوره به جز سواحل دريای   .97و امام بخاری) يکی از مراکز مذهب تسنن به شمار می رفت

و عراق و حتی سرزمين های تحت حکومت دولت شيعی آل بويه نيز اهل اکثر مردم سرزمين های ايرانی      خزر و شهر قم،
  .98سنت بودند

فقيهان بخصوص در اواخر دولت سامانی آنقدر قدرت پيدا کرده بودند که با اميران سامانی و فرماندهان آنان کوس برابری می 
ود داشت. اما اميران بدون رضايت فقيهان و زدند. البته ميان اميران و کارداران دولت و فقيهان نزديکی و همکاری هم وج

توانستند تصميمی مهم و جدی بگيرند. فقيهان نيز تا اواخر سامانيان از آنها پشتيبانی کردند، اما در اواخر اين  متشرعين نمی
ق بگير  دودمان طرف دشمنان سامانيان را گرفتند. در عين حال قشری از ماليان و خطيبان روحانی نيز وجود داشت که حقو

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 

 .99کردند»را حاميان خود تصور می و جور حکومت، فقيهان

قراخانيان ترک که از کاشغر و باالساغون در آسيای  م    999پايان حکومت سامانيان از اين نگاه نيز آموزنده است. در سال  
  ميانه آمده بودند، به بخارا، پايتخت دولت سامانيان حمله نمودند. حکومت سامانی به خطيبان و ماليان 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 اسالم و نمايندگان 

و حکم دادند که «مسلمانان نبايد خود را برای     انيان، بلکه به سود دشمنان آن (…) عمل کردند»آن، نه به نفع دودمان سام
. مصلحت فقيهان به مردم اين بود که «قراخانيان هم درست مانند خود آنان مسلمانان  100نعمت های دنيوی به کشتن بدهند»

 .101تبار، برعليه قراخانيان برخاستخوبی هستند و دليلی وجود ندارد که برای دفاع از سامانيان بی اع
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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  
ياسی  خود که ديگر بازيچه دست خود آنها شده بودند، بلکه از فقيهان سنتی و سنی بخارا پشتيبانی نمودند که عمال سرنوشت س

 .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 تالش های بی نتيجه ديگر بزودی متالشی شد

سپهساالر تُرک خراسان که پيش از فروپاشی کامل دولت سامانی به غزنه رفته بود، در آنجا امارت غزنويان را  آلپ تکين،  
برپا کرد، فرماندهان اکثرا ترک و گاه ايرانی دربار و لشکر سامانيان تسليم قراخانيان شدند، به سرزمين های خود بازگشتند و 

و سلجوقيان پيوستند، در حاليکه قراخانيان برای مدت ديگری (تا برتری يافتن   يا به دسته های نظامی همسايه مانند غزنويان
 .کامل سلجوقيان) به حکومت خود در آسيای ميانه و ماوراءالنهر ادامه دادند

کردند و يا حامی و کارفرمای  سال، کسانی که ترک های دشت ها را به اسالم جلب می  200از نگاه مذهبی، برای حدودا  
جانشين ماوراءالنهر بودند، سامانيان و کال سغديان و خراسانيان يعنی ايرانيان حنفی مذهب بودند و طبيعتا ترک ها ترکان يک 

 .دادندنيز پس از اسالم آوردن، همان طريقت «اهل سنت و جماعت» را که از ايرانيان ديده بودند، ادامه می 

پذيرفتند، اطالعات دقيقی نيست. اما  ترک ها و مذهبی که آنان میدر آثار دوره عباسيان در باره شکل قبول اسالم از سوی  
براحتی می توان قبول نمود که ورود ترکان به دنيای مسلمانان بدون قبول دين اسالم بعيد بود. از سوی ديگر جای شکی نيست  

م جلب می نمودند، قبول کرده  که ترک ها نيز به صورتی طبيعی مذهب سنی سغديان و خراسانيانی را که آنها را به عالم اسال 
و ادامه داده اند. اينکه اين مذهب «اهل سنت» در عين حال مورد پشتيبانی خلفای بغداد هم بود، بيشک زندگی و کار ترک ها  

 .است را چه در ماوراءالنهر و خراسان و چه در بغداد راحت تر کرده 

ش های «امام اعظم» ابو حنيفه و امام بخاری متکی است، محسنات  اين مذهب که در نمونه فقيهان بخارا نيز ديديم و به آموز
ديگری هم برای ترک های نومسلمان داشت. اين، طريقتی پنهانی، ناراضی، منتقد و يا پيکار جو نبود. اين، مذهب «رسمی» 

و شناخته شدن همچون  يعنی مورد قبول و حتی حمايت دولت (هم خالفت عباسی و هم سامانيان) بود. در عين حال قبول اسالم 
گرفت.  مسلمان چيز پيچيده و سختی نبود و اکثرا با بيان «کلمه شهادت» و يا ادای نماز مورد قبول جماعت مسلمان قرار می

توانستند با ادامه سنت و مهارت جنگاوری خود، پس از پذيرش اسالم يا در خود دنيای اسالم همچنين، ترک ها از اين طريق می
های نو در  و فرمانده و يا همچون «غازيان جهاد» به دشت های شمال و شرق خود و يا، دير تر، به سرزميندر نقش سرباز  

قدرتی نويافته و نعمت های دنيوی آن   دين خدمت کنند و هم از  غرب، قفقاز و روم شرقی (آناتولی) حمله ور شده، هم به 
 .برخوردار شوند

سالم تنها به کمک شمشير نبوده، بلکه بخصوص در دشت های آسيای ميانه به کمک  گسترش ا    اما، همچنانکه پيش تر هم گفتيم،
تجار و در درجه اول صوفيان مسلمان انجام گرفته است. در شرح حال صوفيان معروف اغلب گفته می شود که چگونه آنان 

چادرنشين ترک زبان رفته، آنها را  «کفار» را به اسالم دعوت و جلب نموده اند. در آسيای ميانه، صوفيان به دشت های قبايل
به اسالم جلب نموده اند. اين فعاليت ها صد ها سال طول کشيده و به نظر بارتولد در اين زمينه، «صوفيان به مراتب کامياب  

 .102تر از فقيهان و روحانيان مکتبی بوده اند»

از ايرانيان بودند. ديرت اين فعاليت ها  صوفيان مبلغ اسالم در آسيای ميانه نخست عبارت  ر صوفيان نومسلمان ترک نيز به 
نويسد «متصوفين ترک که در حلقه های تصوف ايرانی تربيت  اند. دين پژوه ترک ترکيه احمد ياشار اُجاق می  شروع کرده 

که  ؟)  م  1167يافته بودند نيز در اين رهگذر تاثير مهمی گذاشتند. صوفی معروف آسيای ميانه احمد يََسوی (وفات در سال  
اوايل قرن بيستم به دنيای علم معرفی کرد، يکی از معروف   ترين چهره های اين گروه از  دانشمند ترک فواد کوپرولو در 

. احمد يسوی در شهر ترکستان (نام سابقش: يسی) که در قزاقستان کنونی قرار دارد، به دنيا آمد و  103متصوفين ترک بود» 
) گرفت. همدانی که به ميان ايالت کوچنده ترک در م  1140همدانی (وفات:    اولين دروس تصوف را از صوفی بزرگ، يوسف

رفت، تفسير ايرانی مکتب تصوف اسالم را بدون ايجاد تناقضی با عادات و سنن فرهنگی آنان و  دشت های آسيای مرکزی می
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د. يکی ديگر از مبلغينی که نامش  با استفاده از قالب های اساطيری که بر فرهنگ اين ترکان حاکم بود، به آنان عرضه می نمو
در تاريخ ها ذکر شده، ابوالحسن کلماتی از نيشابور بود که در زمان امير عبدالملک سامانی به دشت های آسيای ميانه (احتماال  

و  در سرزمين قراخانيان) رفته، به تبليغ اسالم پرداخته است. فرای می گويد «در جلب ترکان مشرک به اسالم، نقش درويشان  
 .104مبلغين از لشکرکشی های سامانيان به دشت ها مهم تر بود» 

های «مشرک» از آسيای ميانه به ماوراءالنهر و خراسان تا قبول اسالم از سوی اکثريت ترک ها يعنی   دست اندازی های ترک
خواستند در زيادی که میدر مقابل اين دست اندازی ها «غازی» های   .) ادامه داشتم  1000اواخر قرن دهم (حدودا سال  

مقابل ترکان «کافر» از اسالم و مسلمانان دفاع کنند، از چهار گوشه سرزمين های شرقی ايران به ماوراءالنهر و «ثغور اسالم»  
شدند. اما وقتی در اواخر دوره سامانيان اکثر ترکان دشت ها يعنی مرزهای سامانيان با دشت های شمال و شرق سرازير می 

ان شده بودند، به حضور اين «غازيان» و جنگجويان در آسيای ميانه نيازی نمانده بود. در اين دوره بود که هدف  ديگر مسلم
«غازيان» برای «جهاد» و گسترش اسالم و مرزهای آن از شرق به غرب، به قفقاز و آسيای صغير يعنی ترکيه کنونی متوجه 

م) تعدادی برابر با    964(  ق  353نويسد که در سال  . ابن مسکويه میشد که مردمانش تا آن زمان اساسا مسيحی مذهب بودند
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 

ولی) بروند تا با روميان بجنگند. باز از خراسان آمده، اجازه خواستند که از سرزمين آل بويه گذشته، به سوی روم شرقی (آنات
اند که پيشگامان حرکت بزرگ ترک ها به سوی آناتولی در  «بيشک ترکان بسياری در ميان اين جنگجويان يغماگر نيز بوده 

 .105سده های بعدی بودند» 

شد که جانشينان ترک  پس از آنکه در اوايل هزاره دوم ميالدی دوران سامانيان در خراسان و ماوراءالنهر به سر رسيد، معلوم  
اند. اين  تری در سرنوشت منطقه و جهان اسالم بودهآن ها يعنی غزنويان و قراخانيان اساسا زمينه ساز «ميان پرده» بسيار مهم

بايست ترکان اغوز از قبيله سلجوق بازی کنند که چند صد سال ميان جنوب و غرب کوه های آلتای و  بار نقش اصلی را می
 .دان و در حال کوچ بودنددريای خزر سرگر

سلجوقيان ابتدا نيشابور و مدت کوتاهی بعد ری، شيراز و بغداد را تصرف کردند. آنها دولت ايرانی و شيعه   م  1040در سال  
های ايران مرکزی و غربی و چه در ناف خالفت، يعنی بغداد کنار زدند و خليفه را درست  مذهب آل بويه را چه در سرزمين

تبديل به بازيچه خود نمودند. در حوزه دين و مذهب، سلجوقيان به تبعيت از حاميان گذشته و سنی مذهب ايرانی،  مانند آل بويه
خراسانی و ماوراءالنهری خود، نه تنها اسالم سنی و حنفی را رواج دادند، بلکه سی سال پس از فتح خراسان، با اولين فتوحات 

 .ی ترکيه کنونی شدندخود در سرزمين های مسيحی وارد آناتولی يعن

اين نيز سرآغاز تبديل امپراتوری مسيحی مذهب و يونانی زبان «روم شرقی» و يا «بيزانس» به دولت مسلمان، سنی مذهب و  
.سال دوام آورد و آخرين و بزرگ ترين امپراتوری اسالمی بود 600ترک زبان عثمانی شد که حدودا 
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1337بالذری، ابوالحسن احمد بن يحيی: فتوح البلدان (ووو)، ترجمه محمد توکل، تهران   

1386هجری): آثار الباقيه عن القرون الخاليه، ترجمه اکبر داناسرشت، تهران   391-390ابوريحان (بيرونی،   

١٣٢۴بيهقی، ابوالفضل: تاريخ بيهقی، چاپ فياض و غنی، تهران   

سوم ق): البيان و التبيين، به کوشش عبدالسالم محمد هارون، جزء سوم، چاپ -جاحظ، ابی عثمان عمربن بحر (قرن دوم
ميالدی 1998هجری،  1418قاهره هفتم،   

1964جاحظ، مناقب الترک، در: «رسائل الجاحظ»، به کوشش عبدالسالم محمد هارون، قاهره   

2015جوادی، عباس: ايران و آذربايجان در بستر تاريخ و زبان، لندن   

1900ابن خلدون، مقدمه (اصل عربی)، چاپ سوم، بيروت   

1336مد پروين گنابادی، جلد دوم، تهران ابن خلدون: مقدمه، ترجمه فارسی از مح  

 زرين کوب، عبدالحسين: دو قرن سکوت، چاپ اول، تهران

1380سپهری، فريدون: پژوهشی در باره امامان اهل سنت، تهران   

طبری، محمد بن جرير: تاريخ طبری (اصل عربی کتاب از اواخر سده سوم هجری،) ترجمه فارسی ابوالقاسم پاينده، جلد 
1383پنجم، تهران  نهم، چاپ  

1363طبری، همان، جلد دهم، چاپ دوم، تهران   

1338غزالی، حامد بن محمد: اعترافات غزالی، ترجمه کتاب المنقذ من الضالل، ترجمه زين الدين کيايی نژاد، تهران   

ق): ،  1333ل (ق)، باز نشر استانبو466کاشغری، محمود بن حسين بن الحسين بن محمد: کتاب ديوان لغات الترک (تاليف 
 (1333) جد اول، ثانی، ثالث

1363گرديزی، عبدالحی: زين االخبار، تهران   

هجری 1348ابن نديم: الفهرست، چاپ مصر، المطبعه الرحمانيه،   
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نرشخی، ابوبکر محمد: تاريخ بخارا، ترجمه احمد القباوی، تلخيص محمد بن ُزفر بن عمر، تصحيح مدرس رضوی، تهران 
1387 

1371مرضا: جکومت های محلی در شرق ايران، در: مجله نحقيقات تاريخی، سال اول، شماره سوم، تهران ورهرام، غال  

1380هيئت، جواد: سيری در تاريخ زبان و لهجه های ترکی، چاپ سوم، تهران   

1342ابی يعقوب، احمد: تاريخ يعقوبی، ترجمه محمد ابراهيم آيتی، تهران   

 :در تاريخ زير به روز شده استدر فرمت پی دی اف  کتابچهنسخه ديجيتالی اين 

27.08.2020  

 

 


