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در دولتداری و ترک ھا در جنگ برتر از«اھل چین در صناعت، یونانیان در حکمت و آداب، آل ساسان
دیگرانند».

جاحظ البصری، مورخ عرب، قرن دوم-سوم ھجری
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درآمد

کنونی، ویکی پدیاسرزمین آلتای در تقاطع چین، مغولستان، روسیھ و قزاقستان

دارد.نیازتریمفصلپاسخبھنماید،میآسانوکوتاهظاھربھکھپرسشاینشدند؟مسلمانچگونھترک ھا
واجتماعیسیاسی،تحوالتوتاریخدرترک ھاپیدایشابتدایبھایاشارهاستالزمرھگذرایندر

دورانبھباالخرهوکردیادآوریمختصرطوربھخودھمسایگانباراآنانمناسباتنمود،آنانفرھنگی
اسالم و پذیرش آن از سوی ترک ھا پرداخت.ظھور اسالم در شبھ جزیره عربستان و بھ  گسترش تدریجی

روسیھ،مغولستان،چین،میانایگستردهمنطقھدراحتماالمیانھ،آسیایدرترک ھااصلیخاستگاه
قزاقستان و قرقیزستان کنونی بوده کھ «آلتای» نام دارد.

درترک ھااجتماعاتاکثریتمیالدی،ششمقرندرتاریخصحنھدرترک ھادولتنخستینتاسیسزماندر
ھای کوچ نشین می زیستند.دشت ھای میان دو امپراتوری چین و ایران و بھ صورت قبیلھ

خاورمیانھ،سپسوعربستانابتدااعرابعباسیان،دورهاوایلتاعربستانجزیرهشبھدراسالمظھوراز
امپراتوریایندرراخودحکومتوکردهتسخیررااروپاغربیجنوبازبخشیوآفریقاشمالوایران

برقرار نمودند.

داشتھشمنیباورھایھنوزترک ھااکثریتمیالدی، ھفتمقرناوایلدراسالمگسترشآغازوظھورھنگام
مکانیفاصلھکیلومترھزارششتاپنجدستکماسالمواعرابباآنھازیستند.میاوراسیادشت ھایدرو

دشت ھایسویبھولگابلغارھاییاو«اُغورھا»مانندھاترکبھنزدیکقبایلواقوامازبرخیداشتند.
گروه ھایصورتبھدیگربرخیکرده بودند.کوچبالکانجانبوسیاهدریایشمالغربی،اوراسیای
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ھنوزاماشده،ساکنمناطقایندرحتیوکردهنفوذبیزانسوایرانبامرزھمسرزمین ھایبھجداگانھ
حضور قابل توجھی در این سرزمین ھا نداشتند.

بود.م650ھایسالمقارنھاترکوضعیتاین

رودسویآنیعنیماوراءالنھرمرزھایتاخراساندرکرده،فتحراایراندیگراعراببعدھایسالدر
قرقیزستانوقزاقستانازھاییبخشوتاجیکستانازبکستان،ترکمنستان،دیگرعبارتبھودریا)(آمو

بودالزمسالصدتقریباامانیانجامید،طولبھسالدهازبیشساسانیایرانفتحھرچندبودند.رسیدهکنونی
تا مسلمانان بر ماوراءالنھر  چیره شوند.

بود.م750ھایسالمقارناینو

واعرابحملھ ھایطریقازمیانھآسیایدشت ھایوماوراءالنھرترک ھایکھبودسالیکصدایندر
بھترکانھایاندازیدستمتقابالوسیحونرودسویآنوماوراءالنھربھمسلماننو ایرانیان

مناطقایندرکھدراویشصوفیانھتبلیغاتھمچنینوتجارتآمیزش،نیزواسالمیھمسایھسرزمین ھای
طی دو سھ قرن بعد آن را قبول نمودند.در سیر و سفر بودند، با دین اسالم آشنا شده و بھ تدریج

خصمانھگاه ومتقابلحمالتباھمزمانوم650ھایسالدرتقریبااعرابباترک ھاارتباطوتماسآغاز
ترک ھایمرحلھایندراست.خراسانحتیوماوراءالنھربرحاکمیتبرایاعرابوترک ھامیانخونینو

دفعماوراءالنھرازرااعرابتاکردندکوششماوراءالنھرتبار ایرانیوبومیمردمازحمایتباجنگجو
قبیلھ ایاختالفاتدلیلبھغربیترک ھایدولتشکستباوکشیدطولسالصدتقریبامرحلھایننمایند.

رسید.داخلی و اسالم آوردن ایرانیان ماوراءالنھر بھ پایان

وماوراءالنھرایرانیانشد.شروعم750سالدرتقریباوتحوالتاینازبعدترک ھاآوردناسالمروند
حکومتپایاندربودند.اسالمبھترک ھاجلبدراصلیعاملسامانیانایرانیدولتبخصوصوخراسان

ایرانمابقیوخراساندرسلجوقیانسپسوغزنویانوماوراءالنھردرقراخانیاندورهدریعنیسامانیان،
شده» بھ حساب آورد.دورانی است کھ می توان دیگر اکثریت ترک ھا را «مسلمان

کشیدهطولسال400تقریباترک ھااکثرآوردناسالممرحلھتاماوراءالنھربھاعرابحملھ ھاینخستیناز
است.

اتفاق افتاده اند:در این دوره چھارصد سالھ رویدادھای مھمی بھ شرح زیر

فروپاشی(سیردریا)؛سیحونرودسویآنشرقوشمالدشتھایوماوراءالنھربھاعرابحمالت.1
درماوراءالنھرایرانیانوترکانناکامیاعراب؛برابردرچینشکستغربی،ترکاندولت

ماوراءالنھر؛مقاومت بر ضد اعراب؛ اسالم آوردن مردم بومی (ایرانی)
درسامانیانمستقلعمالومحلیدولتحاکمیتامویان؛جایبھعباسیھایخلیفھآمدنکارسربر.2

ماوراءالنھر و خراسان کھ عمال از خلفا مستقل بودند؛
طاھریانحمالتدنبالبھجنگیسربازیاوغالمھیئتدراسالمدنیایبھدشتھاترکانشدنروانھ.3

وخراسانماوراءالنھر،درترکھااستقراروکوچیاواندازیدستشمال،ھایدشتبھسامانیانو
مابقی دنیای اسالم و بخصوص در دستگاه خالفت در عراق؛
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وبویھآلبعدھاوسامانیانکشیدنزیربھعباسی؛وسامانیسپاهودرباردرترکنظامیاناقتدار.4
غزنویان،قراخانیان،یعنیترکنوخاستھیدولتھاتوسطعباسیخلفایقدرتخلععمال

خوارزمشاھیان ترک و سلجوقیان؛
ازورودرونددربخصوصودورهاینتمامدرایرانیانکمکباوترکانسویازاسالمپذیرش.5

ایرانی؛دولتدارینحوهآموزشمسلمانان؛یکجانشینیاساسادنیایبھدشتھاچادرنشینیزندگی
ھای اسالمی.آمیزش با فرھنگ، زبان و جامعھ ایرانی تحت تاثیر آموزه

ترک مسلمان شده اند.در این روند طوالنی و پیچیده است کھ قبایل و طایفھ ھای

ھمھبرایبلکھمیانھ،آسیایترکقبایلبرایتنھانھسالھ،چھارصدمجموعادورهایننظر،چندیناز
ایناگراست.فوق العادهاھمیتحائزخاورمیانھنیزوکنونیترکیھایران،جملھآنازاسالمیکشورھای

ھمینبھودانستنخواھیمنیزراکنونیترکیھوخاورمیانھوایرانتاریخترکان،تاریخندانیم،راتحوالت
جوابتوانستنخواھیمنیزشدند؟»مسلمانچگونھ«ترک ھایعنیگفتارسلسلھایناصلیپرسشبھجھت

جنگلیاماباشیم،دیدهرادرختیبرگوشاخھکھبودخواھدآنمثلصورتآندربدھیم.روشنیودرست
را کھ درخت مزبور در ان جا گرفتھ، ندیده باشیم.

شود.تصریحمشخصابودنمیالدییاوھجریاینکھمگراست،میالدیتاریخ ھاھمھنوشتھایندر
Innerمیانھ»«آسیایمیانفرقیغربی،منابعبرخیبرخالفاینجادرھمچنین، Asiaمرکزی»«آسیایو

Central Asiaکشورھردرتعبیردواینکاربرداست.رفتھکاربھمعنییکبھدوھرونشدهگذاشتھ
میانگوناگونیاقوامسرزمین ھایتعبیربھدوھراینتاریخینگاهازاست.شدهتحولدچاروداشتھفرق
بخشمیاندانشمندانبرخیامااست.شدهاطالقروسیھ)بعدھا(وبیزانسوایرانچین،سنتیھایتمدن

ازتبتومغولستانتوال،کاشغر،مانندروسیھوچینفرامرزیومرزیمناطقیعنیسرزمین ھااینشرقی
فرقکنونیترکمنستانوتاجیکستانازبکستان،قرقیزستان،قزاقستان،یعنیآنغربیبخشوسویک

استمدتینامیده اند.مرکزی»«آسیایراغربیبخشومیانھیاوداخلی»«آسیایراشرقیبخشگذاشتھ،
تردرستآناننگاهازوترعمومی تعبیر1ساینوردنیسمانندحوزهاینبرجستھدانشمندانبرخیکھ

راھمھونبودهتفکیکیچنیناسالمدنیایعموماوایرانتاریخدرکرده اند.پیشنھادرامرکزی»«اوراسیای
ھاینوشتھبرخیدراگرچھنامیده اند،آسیا)اورتاترکی:الوسطی،آسیا(عربی:مرکزی»«آسیایمعموال
«ایچوالداخلیھ»«آسیامیانھ،آسیایھایتعبیرمزبور،تفکیکازتاسیبراینیز،ترکی وعربیفارسی،

پنجتنھامرکزی»«آسیایحالیکھدررود،میکاربھسرزمین ھااینشرقیھایبخشبرایصرفاآسیا»
و  تاجیکستان را دربر می گیرد.کشور سابق  شوروی قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان

است.نکردهمشاھدهنماید،بحثھاترک سویازاسالمپذیرشدربارهخاصطوربھکھراکتابینگارنده،
بیپرداختھ اند.موضوعاینبھمشخصاخودآثارالبالیدرحوزهاینپژوھشگرانومورخینازبرخی
طبری،(مانندھجرینخستقرنچندمسلماندانانجغرافیومورخینآثاربھمراجعھاولدرجھدرشک

آثاراینازقولنقلھنگامکھداردموضوعدرکدراساسیاھمیتیحوقل)ابنوجاحظاثیر،ابنمقدسی،
باشد،گرفتھقراراستنادموردمولفیکازمنبعچنداگروشدخواھداشارهمربوطھصفحھومولفنامبھ
بھمراجعھبرایخوانندگانشد.خواھدذکرمربوطھصفحھومزبوراثرعنوانازنامیکومولفآننام

این نوشتھ مراجعھ کنند.نام کامل این اثر بایستی بھ پیوست «منابع» در پایان

1 Sinor, Denis (1997): Inner Asia: History, Civilization, Languages: A Syllabus
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تحلیلوبندیجمعسپسوآنھامقایسھمعتبر،آثارھمھبررسیجھتازغربیپژوھشگرانآثارھمچنین
شگفتیجایدارد.آندقیقودرستدرکدراساسینقشیکنونیمعاصردورهوعلمیزاویھ ازموضوع

«ترکستانخودمعروفاثردوھردربارتولدرااطالعاتدقیق ترینوبیشترینباززمینھایندرکھنیست
فارسیبھبارتولدنخستاثراست. داده3میانھ»آسیایترک ھایدربارهدرس«دوازدهو2مغول» دورهتا

جاچنددرنیز4ترک»مردمانتاریخبر«مقدمھ ایُگلدنجدیدترومعروفکتاباست.شدهترجمھنیز
پلژاننوشتھ5ترکان» «تاریخکتابترکیترجمھمی دھد.شرحراترکانمیاناسالمگسترشازچکیده ای

شده،دادهاختصاصترک ھاسویازاسالمقبولموضوعبھآنصفحھچندکھاستآثاریجزونیزرو
اگرچھ منابع بسیاری از اطالعات مھم داده نمی شود.

حالعیندراماکرده،استفادهشده اند،ذکراینجادروداشتھقراراودسترسدرکھآثاریھمھازنگارنده
نگارندهکند.خستھرادانشگاھیغیرخوانندهکھنپرداختھجزئیاتیشرحبھآنقدرموضوعاتطرحدر

عنوانباکاھنکلودکتاب ھایازیکیموضوع)جذابیتبخاطر(احتماالترکیھدرکھاستآگاهھمچنین
ازاسالمتاریخبارهدراصوالکتاباینکھحالیدراست،رسیدهچاپبھ6شدند؟»مسلمانچگونھ«ترک ھا

ترکیھ برای آن انتخاب شده، تناسب چندانی ندارد.ظھور آن تا دوره عثمانی ھاست ومشخصا با عنوانی کھ در

ق(صفحھ)،صبھ)،کنید(نگاهنجملھازشدھاند.رعایترایجقواعدگذاری،نقطھوھااختصارنظراز
ازشدهکوتاهمعنیبھ(...)ھمچنینومترجم)یاومولفمیالدی،موردبھ(بستھم(ھجری)،ه(قمری)،

سوی نگارنده است.

«چشمنامبھنگارندهشخصیتارنمایدر2016سالدرکھاستھاییمقالھازایمجموعھکتابچھاین
انداز» منتشر شده بود.

2020بھارجوادی،عباس

6 Cahen, Claude (2015): Türkler Nasıl Müslüman Oldu?; İstanbul

5 Roux, Jean-Paul (2000): Türklerin Tarihi: Pasifik’ten Akdeniz’e; İstanbul

4 Golden, Peter B. (1992): An Introduction to the History of the Turkic Peoples, Harrassowitz, Wiesbaden

3Barthold, Wassili (1935): 12 Vorlesungen über die Geschichte der Türken Mittelasiens; in: Die Welt des Islams, Bd.
17, BRILL

2 Barthold, Wassili (1928): Turkestan down to the Mongols, («E. J. W. Gibb Memorial» Series, n.s. v.), chap. II, pp.
182-322, «Central Asia down to the Twelfth Century»
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زمینھ بررسی

میانکھمردمیاکثرخاورمیانھ،درآنگسترشسپسواسالمپیدایشبھماندهمدتیپیش،سال1500حدود
باستان،خوارزمیُسغدی،مانندشرقیایرانیھایزبانازایلھجھبھزیستندمیسیردریاوآمودریا
زبانیعنیدولتی،یاو«رسمی»اصطالحبھزبانگفتند.میسخنآنھامانندوپامیری(بلخی)،باختری
ھامدتتابلخدرومیانھفارسیبعدھاوپارتیابتداوالیاتوایاالتمرکزی،ھایدولتمیانمکاتبات

اندازیدستازمرزھاحفظبرایھخامنشیانشکستازپساسکندرنیروھایازبرخیکھچرابود،یونانی
قبایل شمالی در این منطقھ مستقر شده بودند.

دریعنیمیانھآسیایھایدشتدرسیردریا،رودسویآندرنشینکوچھایقبیلھصورتبھترک ھااکثر
وچینترکان،شمالیھمسایھکردند.میزندگیمغولستانوچینروسیھ،مرکزی،آسیایتقاطعمیان

باوری)(ِتنگری/تانریباوریشمنگوناگونانواعپیرواکثراھاترکبود.ایرانشانجنوبیھمسایھ
میزندگینشینیکجاصورتبھوچینبھتجاریھایراهامتداددرعمدتاکھنیزآنانازبرخیبودند.

و غیره شدهکردند، پیرو باورھای دیگری مانند آیین بودا، دین مانی

فرھنگیمبادالتوصلت،آمد،ورفتچینی ھاوایرانیانباچادرنشینقبایلاینمناسباتدرکھبودقرن ھا
متقابل امری عادی بود.و زبانی، تجارت، کوچ، مھاجرت، دست اندازی  و تھاجم ھای

دشتایندردیگریاقوامنیزآنھاباھمزمانوآنھاازپیشنبودند.میانھآسیایصحراگردقبایلتنھاترک ھا
کوچدیگرمرتعبھمرتعیازخوددام ھایدنبالبھوکردندمیداریگلھآنھابردند.میسربھھا

جستجویدروشدهخودجایگاهآخرینترکبھناچارھمسایھقبایلحملھ ھایفشارزیرگاهمی نمودند.
یاودیگرقبایلوآنھامیانگاهمی بردند.ھجومآنجاواینجابھگاھیوگذاشتھصحرابھروجدیدموطنی

تصرفوخونینکشتارھایبھکارگاھیوگرفتمیدرھاییخوردوزدھمسایھسرزمین ھایدولت ھای
سرزمین ھای وسیع و جدیدی می کشید.

مابقیوخراسانماوراءالنھر،بھترکقبایلاصلیسکونتوکوچونبودخبریاسالمواعرابازھنوز
ایران و آناتولی شروع نشده بود.

ترکجوامعنخستینمیاندراسالمگسترشوپذیرشسرگذشتوترکاقوامدربارهنوشتھایندرکھآنچھ
برایامااست.م)1150تا650حدود(یعنیاسالمنخستسالپانصدبھمربوطاساساشد،خواھدگفتھ

آنانفرھنگیوقومیسیاسی،تاریخبھوبرگردیمعقببھکمیبایددورهایندراحوالواوضاعبھتردرک
وترصحیحتوانمیراھاترکنخستینآئینودینگذشتھکھاستچارچوبایندرباشیم.داشتھنگاھی

دقیق تر درک نمود.

منطقھدراست،میانھآسیایدرترکیزبانریشھوترک ھاشدنپراکندهآغازنقطھوپیدایشسرچشمھ
ازشرقیھایگوشھ وروسیھجنوبمغولستان،چین،غربشمالبینفاصلحدیعنیآلتایکوه ھای
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تونقوزیومغولیاست)،«ترکی»آنتر(صحیحترکیزبان ھایبھجھتھمینبھکنونی.قزاقستان
مجموعا «خانواده زبان ھای آلتایی» می گویند،

چرا کھ منشاء ھمھ این گروه زبان ھا از ھمین منطقھ است.

حتیوخزردریایشمالتاآلتایکوه ھایغربیبخشازوبگیریمنظردرترگستردهرامنطقھایناگر
ازبسیاریگھوارهکھیافتخواھیموسیعیسرزمینمجموعدردھیم،ادامھاروپاشرقوسیاهدریایشمال
ترکی،مغولی،غرب)بھشرق(ازیعنی(اروپایی-آسیایی)اوراسیاییتمدن ھایوزبان ھااقوام،

«دشت ھاییاو«استپ ھا»جغرافیاییطوالنیوپھننواراینمی شود.محسوباروپاییوھندی-ایرانی
اوراسیا» نامیده می شود.

وھندازگوناگوناقوامنشیبوفرازپروتوقفبدونکوچ ھایصحنھپیش،سالھزاریکتامنطقھاین
ھمھبابزرگوکوچکاقوامایناست.بودهمغول ھاباالخرهوترک ھاھون ھا،سکاھا،زبانان،اروپایی

ازراھمدیگرمتقابلتھاجم ھایباگاھیستدھا،ودادوکوچ ھاضمناند،داشتھکھتفاوت ھاییومشترکات
راخودنامحتیگاھیوکوچوزندگیمحلیافتھ اند،آمیزشیکدیگرباھاوصلتباگاھیوبرده اندبین

ھویتُمھرونامبرعکس،یاوگشتھمستحیلدیگرمللواقوامدریاوشده بزرگتریاوکوچکترداده،تغییر
وچراییوحرکتمسیرازصحیحیدرکاند.بدوننھادهخودپیرامونمحیطاعظمقسمتبرراخود

قومی،سیاسی،کنونیوضعیتدرکاجتماعات،اینمدتدرازتحولودگرگونیوھاکوچاینچگونگی
خواھد بود.فرھنگی و زبانی سرتاسر این منطقھ ناقص و اشتباه آمیز

نگرفتھ اند.بدیھی است کھ ھمھ این کوچ ھا یکباره و ھمزمان انجام
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نخستین ھند و ایرانیان، نخستین آلتایی ھا

دشت ھای اوراسیا، ویکی پدیا

(ترکیھآناتولیسویبھاستپ ھاھمینازپیشسال4500تا4000حدودقومیکوچ ھایموجنخستین
ھندواروپاییقبیلازگوناگونیاقوامکوچ ھااینجریاندرشد.شروعایرانغربیشمالوقفقازکنونی)،

غربشمالوقفقازآناتولی،بھدانست،آنانجزورااورارتویی ھاومانایی ھاھیتیت ھا،بتوانشایدکھزبانان
ومادیتبارانایرانیوھندقارهبھتبارانھندیکوچبادومموجشدند.ساکنمناطقایندرکوچیده،ایران

.7پارسی بھ فالت ایران ادامھ یافت

پایانآناتولیوقفقازایران،ھند،درشدهیاداقوامنشین شدنیکجاواستقراربانھایتدرکھکوچ دوایناما
رخدیگراقوامیاودولت ھافشاراثردرکھبعدیدرکوچ ھایمی کرد.فرقدیگرکوچ ھایباحدیتایافت،

ساکنوبروندمی توانندیاومی خواھندکجاکھنمی دانستنددقیقاکنندهکوچاقوامرسدمینظربھمی داد،
کھدیگراقوامکدامباکجادردارد،راسکونتبرایمناسبیسیاسیوطبیعیشرایطمنطقھکدامیاوشوند
واحتمالیکشمکشورقابتایننتیجھوگشتخواھندروبروبودند،شده ساکنسرزمینآندرآنھاازپیش

یا قرابت و آمیزش چگونھ خواھد بود.

و«سیونگ-نو»چینی(بھھون ھاقومیچندوبزرگاتحادیھپیش،سالھزاردویعنیمسیح،میالدمقارن
متالشیچینی ھاسختضرباتزیرمی زیستند،کنونیروسیھجنوبوچینشمالدرکھ«خیون»ھا)بعدھا

کھبودھون ھاکوچفشارزیررسدمینظربھآوردند.رویاروپاوروسیھغرب،سویبھھونقبایلشد.
دورهدرمی زیستند،منطقھھماندرکھتخارھاو(اسکیت ھا)سکاھایوئھ-چی،ایرانیوھنداحتماالاقوام

9-5ویندفور،380-361آنتونی7
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مرکزی،آسیایبھنیزبخشیوشرقیاروپایغرب،سویبھوکردهرھاراخودسرزمین ھایمتفاوتھای
ازبخشیوھپتالیاننمودند.کوچایران)کنونیسیستانو(پاکستانجنوبیآسیایوخراسانماوراءالنھر،

آسیایبھھون ھافشارزیربودند،سکاھاازبخشیاحتماالوشرقیچادرنشینایرانیانشاملکھآالن ھا
گمانبھشدند،ساکنخزردریایشمالدرکھنیزخزرھا.8کوچیدندکنونیپاکستانوافغانستانمرکزی،

دربتواننیزراکنونیمغول ھایوترکاناجدادازبخشیشایدوبودندھون ھاازبخشیدانشمندانازبرخی
.9میان ھون ھا و خزرھا جستجو کرد

گذشتھدرنماید.میکمکرفتھکاربھتعابیرشدنترروشنبھکھھستیممطلبییادآوریبھناچاراینجادر
خودنزدیکیاودورھمسایگیوجواردرقومیکناماقواموھاملتازبسیاریمناطقایندرودورھای

مادیازاعمایرانیانھمھبھھاغربیعموماوھایونانیمثالدادند.میتعمیمکشوروسرزمینآنکلبھرا
بخصوصومسلمانانھمھبھمیانھآسیایھایترکگفتند،می«پرس»ھابعدو«ماد»پارتیوپارسیو

پیشسالیکصدتاکھایرانیانیاوگفتندمیتاتیاو«تازیک/تاجیک»شدند،میروبروآنھاباکھایرانیان
«فرنگی» می نامیدند.ھمھ غربی ھا اعم از فرانسوی و انگلیسی و اسپانیایی را

نشینکوچقبایلواقواماکثرو «ُکرد»رانشینکوچایرانیاناکثرخودھایکتابنخستیندرنیزاعراب
ھم«ترک»نامعرب،مورخیننخستینبراینویسدمیعثماناسماعیلنامیدند.می«ترک»رامیانھآسیای

قومی،معناینھترکنامنیزھاترکخود«برایبود.میانھآسیایھایاستپدرنشینکوچقبایلبامعنا
.10بلکھ معنای سیاسی و زبانی داشت»

قدمتوتحققزماندارداھمیتتاریخینظرازکھآنچھھا،نامایننادرستییاودرستیازاعمحالھربھ
زبانیاومنطقھقوم،ناممبینواضحطوربھوبودهصادقھمھنوزاگرویژهبھھاست،نامگذاریاین

مورد نظر باشند.

باستانیمتونپایھبرچندیزنی ھایگمانھقوم،یکنامعنوانبھ«ترک»واژهبودنباستانیاستداللبرای
کھآنندبردیگرمورخینبسیاریوباسورثامااست،آمدهعملبھیونانیتاریخیمتنچندوآشوری

.11نداردھیچگونھ دلیلی برای اثبات اینگونھ گمانھ زنی ھا وجود

مجموعھ گوناگون قبایل ھون و یا خزر، چیزحتی گمانھ زنی ھای بعدی مانند برآمدن ترک ھا از درون
«اتحادیھ ھای قبیلھ ای» چندان اثری نمانده کھچندان بیشتری جز حدس و گمان نیست، چرا کھ اوال از این
آنھا نمود. ثانیا، مورخین معاصر اغلب بر آنند کھامروزه بتوان بھ یقین اظھار نظری درباره قومیت و زبان
ای ترکیبی متغیر از اقوام و زبان ھای گوناگونبھ ویژه در حوزه گسترده اوراسیا، این اتحادیھ ھای قبیلھ

و زبانی، باورھا و عادات آنھا پیوستھ تغییربوده اند کھ بخصوص بخاطر کوچ ھای بی توقف، ترکیب قومی
.12استیافتھمی

سکاھا،ازعموماشمالدشت ھایصحراگردقبیلھ ھایبارابطھدرتاریخیمنابعھمھمیالدیششمقرنتا
نیمھاثریکاصلدرکھنیززریران»«یادگاردرمی بردند.نامھون ھاازکلیطوربھوخزرھاھپتالیان،

14-2007،13باسورث11

262عثمان10

82-50رو9

3گیب8
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ازاست،اشکانیدورهشفاھیاساطیربرمبتنیوبودهساسانیاندورهازمیانھفارسیبھاساطیری
سخن می رود کھ با ایرانیان وارد جنگ شده اند.«خیون ھا» یعنی احتماال ھمان ھون ھا در شمال شرق ایران

استچینیاساساکھشرقیمنابعوھستندیونانیورومیکھغربیمنابعدرمیالدیپنجموچھارمقرنتا
بھسخنھاخزروھپتالیانھا،ھونسکاھا،مانندگوناگونیقبایلازاوراسیاپھناورمنطقھباارتباطدر

قومی،دگرگونیآمیزش،دیگر،ھایسرزمینقبایلبارویاروییحرکت،حالدرپیوستھکھآمدهمیان
تا100حدودیعنیبعدبھششمقرنازکھاستحالیدرایناند.بودهاقتصادیوجغرافیاییدینی،زبانی،

درشود.نمیبردهنامیدیگرھاھونوسکاھاازویژهبھاقوامایناکثرازاسالم،ظھوربھماندهسال150
خزرشمالدرخزرھاوکنونیافغانستانومرکزیآسیایدرھپتالیانحرکتازھنوزاگرچھدورهاین

نامباجدیدیھایقبیلھواقوامازایفزایندهصورتبھجغرافیایی،گسترهایناکثردراماھست،خبرھایی
عمومی و مشترک «ترک ھا» یاد می شود.

وگردیدهقیدآشکاروواضحطوربھبارنخستینبرایتاریخیمنابعکدامدروزمانچھاز«ترک»ناماما
ثبت شده است؟

اُرخونسنگیھایکتیبھکرده اند،بحث«ترک ھا»ازآشکارطوربھھاترکخودآندرکھمنابعینخستین
ترکدولتاولینتاسیسازپسمدتیھانوشتھسنگاینتاریخھستند.درمغولستانسئیینیو(اورخون)

سالدراصلیھایترکمعنیبھتورک»«کوکیاوآسمانیھایترکمعنیبھتورک»«گوکنامبھ
است.میالدی552

ازچینیدودمان ھایسالنامھ ھایبھمربوطخارجیمنابعدرھاترکنامشدهثبتھاینمونھنخستیناماو
.12چین ھمچون «تو-چوه» نام برده اندقرن ششم میالدی می شود کھ از ترک ھای شمال امپراتوری

بھمربوطکھرا«ترک»نامبامشابھبیشوکمھاییناماندکردهکوششمنابعبعضیکھنویسدمیُگلدن
ششمقرناواسطتقریبایعنیمیالدی552سالدرترکدولتنخستینتاسیسازترقدیمیبسیارایدوره

درکھنزدیکودورھایشباھتھمینخاطربھجملھازوبشمارندمعناھم«ترک»نامباھستند،میالدی
دھند.نشانترقدیمیرا«ترک»واژهکاربردشود،میدیدهغیرهوعتیقعھدحتیوآشوریمتونبرخی

«روشناست.ضعیفآنھابودنصحیحاحتمالامااست،ممکنچندھرھازنیگمانھاینُگلدن،نظربھ
منابعازداریم،دستدر-م)«ترک»،نامبردنبکارمورد(درماکھشواھدیناپذیرترینتردیدوترین
عناویناینباھاترکمنابعایندر.13ھستند»ششمقرننیمھبھمربوط-م)ُسغدی،(مثالمنابعدیگروچینی
تورکایھ(عربی)،ترکمیانھ)،(فارسیتورک(سغدی)، ت-ورک(چینی)،تو-چوه/تو-کوهاند:شدهنامیده

(ایرانیتتورکا/تتورکیو(تبتی)دروق/دروقو(سانسکریت)، توروشکا(یونانی)،تورکوت(سریانی)،
ُختنی).

1992،116ُگلدن13

باسورث، ھمانجا12
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باورھای پیشا اسالمی ترک ھا

پدیاویکی،1930ھایسالجنوبی،روسیھدرشمنیک

ازآورد.روخارجیمنابعبھبایدناچاربھاسالمازپیشھاترکدینیوطبیعیماوراءباورھایدرباره
درمیانھفارسیحدیتاوُسغدی(بیزانسی)،شرقییونانیچینی،بھمھمیوجالبھایگزارشدورهھمین
سویازگذشتھسال200درمخصوصاکھاستموجوداوراسیاھایدشتومیانھآسیایھایترکباره

سھ-چھاراسالمیسیاحانومورخیناند.شدهبررسیزبانشناسیوتاریخگوناگونھایحوزهدانشمندان
ھاترکاند. دادهجالبیھایگزارشھادشتنشینچادرھایترکباورھایدربارهنیزاسالمنخستسده
ازامانگذاشتند. جابھخودازاینوشتھھامدتتانشینی،چادرغالبزندگیطرزدلیلبھظاھراخود

برخینیزھشتمقرنازکنونی)(مغولستاناُرخون نوشتھ ھایسنگیعنیھاترکنوشتاریاثرنخستین
اطالعات ارزشمند در این زمینھ بھ دست آمده است.

آنجاست)ازاوغوزھااصلیریشھ(کھتورکگوکامپراتوریھایترککھنیستشکیبارتولدنظربھ
نیزوھااویغورمانندشرقیھایترکھمھگویدمیُگلدن.14بودندشامانیست)یاو(شمنیستباورَشَمن
بھکھآنانرھبرانجز(بھخزردریایشمالدرخزرھاغرب،درقومانقبچاق،قارلوق،ھایترک

تنگریسموباوریشمنگوناگونھایآیینُولگارودخانھحوزهھایبلغاریاوبودند)گرویدهیھودیت
.15(تنگری باوری، ایمان بھ تنگری/تانری) داشتند

پراکندهطوربھ،1992،ُگلدن15
17-1935،16بارتولد14
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امروزهآمریکاست.وآفریقااروپا،شمالآسیا،بومیانطبیعیھایآیینترینقدیمیازاحتماالباوریشمن
اینمردممیاندرتوانمیھمھنوزاسالم،ومسیحیتیھودیت،معاصرترادیانجانبھھمھگسترشوجودبا

نامبھھاییانساننقشوارواحبھاعتقادباوریشمنپایھنمود.مشاھدهراباوریشمنآثارھاسرزمین
در«شمن»آنھاست.برتاثیروارواحبارابطھنمودنبرقراردرقام)باستان:ترکی(بھشامانیاوشمن
ھایناممنطقھھربومیانمیاندرکھاستمغولستانوسیبریدرتونقوزیآلتاییزبانبھنامیاصل

قدرتیودانشبازنییاومردشمن،است.گرفتھخودبھجادوگر»«پزشکو«ساحر»معنیبھدیگری
کھکندخواھشآنھاازارواح،باتماسضمنخلسھحالتدرتواندمیکھشودمیشمردهطبیعیماوراء
ھاشمنباور،شمنجوامعدرنمایند.بینیپیشراآیندهوکنندمعالجھرابیمارانشوند،بارانباریدنباعث

داشتند.جامعھدرمھمیمقامونقشجھتھمینبھوشدندمیشمردهارواحومردمبینمیانجیوواسطھ
جوامعازبسیاریدربود.گرفتھخودبھدیگریھویتورنگقبیلھھرمیانومنطقھھردرباوریشمن
معنیبدین(آنیمیسم)باوری»«روحیاوآفتابوآبآسمان،پرستشبامردمھایباوراوراسیا،باورشمن

درآمیختھشمارد،میخودمخصوصروحصاحبرادنیاھایمکانواشیاگیاھان،وزندهموجودھرکھ
بود.

خودھمسایھامپراتوریسھبانشیبیوفرازپرمناسباتھشتمتاششمھایقرندرترکنخستدولتدو
ھاینوشتھومورخینآثاربرخیدرجھتاینازداشتند.شرقی)(رومبیزانسوساسانیایرانچین،یعنی

وھاترکبارهدرتوانمیآنانھایدودمانھاینگاریوقایعوھادولتاینھایفرستادهازماندهجابھ
اطالعاتبود،پابرجااسالمازپسسالصدحدودیعنیھشتمقرنتاسالھچندایفاصلھباکھآنھادولت

جالب توجھی یافت.

در«آنھاپرستند.میراآبوھواآتش،ھاترککھنویسدمیھفتم،قرندربیزانسمورختئوفیالکتوس،
راآسمانوزمینکھشمارندمیخداوندراکسیتنھاوکنندمیسجدهخوانند،میسرودزمینپرستش
آنانباوربھکھدارندروحانیانیآنھاکنند.میقربانیگوسفندوگاواسب،اوبرایھاترکاست.آفریده
آیینھاینشانھھمھھااینُگلدنوبارتولدنظربھ. 16ھستند»آنانزندگیدرآیندهاتفاقاتپیشگوییبھقادر

میانھآسیایھایترکاصلیآیینکھاست«خداوند»)معنیبھترکیھترکیدرامروزه(تانری،«تنگری»
دروسطیقروندرکھھاھونجملھازمیانھآسیایاقواماغلبمیاندررااشریشھبایداحتماالوبود

میاندرآب)و(زمین«یر-سوب»آیینازھمچنیندیگرمنابع.17نمودجستجوزیستند،میمیانھآسیای
بارهدرمنابعبرخیاست.شدهگزارشنیزاوراسیاھایدشتاقوامدیگرمورددرکھانددادهخبرترکان

بھایالھھبھارخون نوشتھ ھایسنگدرھمچنیناند.نوشتھنیزھاترکسویازخاصی ھایکوهپرستش
نام «اومای» بھ عنوان نماد باروری نیز اشاره شده است.

بھمخصوصابارتولدبودند.شمنیباورھایروشندھندهنشانترکقبایلمیانرایجرسوموعاداتبرخی
اودشمنومقابلطرفجنگجویانگذشت،میدرخانیھرگاهکھکندمیاشارهترکحاکمانمیانسنتاین
اینازھرکدامبرایحتیومیشدنددفنخانآرامگاهنزدیکیدربودند،رسیدهقتلبھخانآنسویازکھ

«َبل-َبل»سنگیھاییادوارهاینشد.مینھادهمزارشسربراوتصویرباسنگیاییادوارهمقتولدشمنان
بھاست.شدهتاییدنیزارخون نوشتھ ھایسنگدرموضوعاینبود.چینیایواژهاصلدرکھشدمینامیده
سویازکھرادشمنانیھاترکترک،خانیکمرگدنبالبھکھاندنوشتھنیزبیزانسیمنابعبارتولدگفتھ

، ھمانجاُگلدنبارتولد، ھمانجا؛17
1992،149ُگلدن16
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گذاشتنوھاقتلنوعاینانگیزهرساندند.میقتلبھوآوردهخانمزارسربربودندشدهگرفتھاسیرخانآن
دشمنانیکھگرفتمیریشھشمنیستیتصوراینازخان،آرامگاهنزدیکیدرمقتولدشمنانبراییادواره

خواھندخانگزارخدمتآسمان»«دریعنیمرگ،ازپساند،شدهکشتھاوجنگجویانیاوخانسویازکھ
بیمیانھافرقمھمترینجزوبود،رایجنیزشمنیستاقوامدیگرمیاندرکھباوراینبارتولدنظربھبود.
مرگازبعدزندگیبھباورمعاصرادیاندراست.معاصرادیانوابتداییجوامعپرستی»«بتیاودینی

دراست،قیامتروزدرالھیعدالتبرقراریودنیاایندراعمالشمورددرانسانمسئولیتبرمبتنی
ندارد،ھراسیخودحیاتزماندرھاانسانکشتنخاطربھآخرتکیفرازتنھا«نھباورشمنفردکھحالی
وضعمرگازپسزندگیدرباشد،کشتھبیشتریھایانسانقدرھردنیاایندراوکھکندمیتصوربلکھ

روسیھبھ«روبروکی»نامبھکاتولیکمیسیونریککھنیزسیزدھمقرندرحتی.18داشت»خواھدبھتری
خبرروسیھجنوبھایدشتدر«قومان»ھایترکمیاندر«بل-بل»برافراشتنسنتادامھازکرده،سفر
دیگربدویاقوامبسیاریمیاندررسوموعاداتقبیلاینکھدارندآنازحکایتمختلفمنابع.19استداده

نیز رایج بوده است.

معاصرادیانمیالدی،ھشتمحتیوششمقرنتاظاھرادھیم،قرارمعیارراارخون نوشتھ ھایسنگاگر
نمیبردهادیاناینازنامیمستقیماھانوشتھایندرکھچرااند،نگذاشتھھاترکبرمھمیتاثیرچندان
شود.

ھمسایگاناینیاوشدهبیشترھاھمسایھادیانوفرھنگباآنتماسویافتھگسترشترکخاقاناتھرچھاما
یافتھفزونینیزھاترکبرآنانرسوموعاداتوآییندین،تاثیرآمیختھ،درآنھاباونمودهخودتابعرا

است.

دوبھآنتقسیمھابعدوم552سالدرتورک»«گوکدولتیعنیترکخاقاناتاولینتاسیسبارهدر
دولت شرقی و غربی ترک در فصل آینده صحبت خواھیم نمود.

ابریشمراهامتداددرتجاریمناسباتخاطربھخوارزموماوراءالنھرتبارایرانیوبومیمردمکھ دانیممی
وقبولبارتولدنظربھاند.بودهتماسدرھاترکباپیوستھھمسایھ،ھایدشتھایترکبامجاورتیاو

ھمچنینوبودشدهگرفتھآرامیخطازآناصلکھھاترکسویازُسغدی)و(پھلویایرانیالفبایکاربرد
بودهتجاریمناسباتھمیننتیجھ،ارخون نوشتھ ھایسنگدرترکیالفبایبرایرانیآرامیالفباھایتاثیر

میاندینیتبلیغاتدرایرانیانملیدینعنوانبھزرتشت«آیینکھچرانداشتھ،مذھبیتبلیغاتبھربطیو
برخینفوذشاھدتورکگوکدولتنخستیندورهھماندرھمھ،اینبا.20است»نبودهذینفعدیگراقوام

ھایواژهازچنانکھھستیم.ھاترکمیاندربوداآییندیگرسویازومانویآیینمانندایرانیباورھای
موغانترک،خاقانچھارمینوسومینزد،حدستوانمینیزمغولستاندر«بوقوت» نوشتھ سنگمذھبی

اینکھواندداشتھقراربوداآیینتاثیرتحتاند،کردهحکمرانیم580وم570ھایسالدرکھتاسپارو
.21نوشتھ شده استسنگ نوشتھ بوقوت بھ زبان ایرانی ُسغدی و با الفبای سغدی

1992،150ُگلدن21

بارتولد، ھمانجا20
ھمانجا19
بارتولد، ھمانجا18
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ھمسایھیکجانشینجوامعبادورهاینھایترکتجاریوفرھنگیاجتماعی،روابطدرسغدیتجاراصوال
ترکیوارددینحوزهدرکھسغدیھایواژهواماند.داشتھفعالنقشیپیوستھایرانیانوھاچینییعنی

.22باستان شده، یک نشانھ این تاثیر است

نبودهتاثیربینیزغربیھایترکدولتدورهدرحتیبلکھشرقی،ترکانمیاندرتنھانھنیزبوداآیین
برایکھنمودهعالقھاظھارخاقان»،«بیلگھ،ترکیخاقاناتدورهدرکھاندنوشتھچینیآثاربرخیاست.

اینازراخاقانھفتم-ھشتم)(قرنقوق»«تونیواووزیریعنی«یابغو»اماشود،ساختھبوداییمعبدیکاو
بگذاردمنفیتاثیرھاترکجنگاوریبربوداھایآموزشاستممکنکھاستگفتھوداشتھحذربرنقشھ

23.

ھمانجا23
، ھمانجاُگلدن22
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نخستین دولت ھای ترک

پدیاویکیم،600سالحدودتورک،گوکدولتگستره

میزندگیھا«رو-ران»بنامبزرگتریایقبیلھاتحادیھمیاندرکھبودایقبیلھنامابتدادر«تورک»
آنھاداشتند.عھدهبرراقبایلمجموعھاینسردستگیکھبودندایقبیلھھارو-رانرسدمیبنظرکردند.
تورکاینکھتابردند،میبسرآلتایھایکوهاطرافدرجنوبی)روسیھ(مغولستان،آلتایمنطقھدرھمگی

اینھابعدنمودند.تاسیسراخودایقبیلھحکومتکرده،سرنگونراھارورانم552سالدرھا
بھتورک»«گوکیاتورک»«کوکاُرخونھاینوشتھسنگدرجملھاز«تورک»تعبیروحکومت

ازنظرصرف«ترک»و«تورک»تعبیربعدبھآنازشد.نامیدهنیزآسمانیترکیاواصلیترکمعنی
.24مورد ھمھ اقوام ترک زبان بھ کار برده شداصالت اقوام کھ از آن ترکان نخستین بودند یا نھ، در

بھھاقبیلھدیگرباتورک ھاگوکایقبیلھروابطبارهدرروشنیاطالعاتارخونھاینوشتھسنگاز
«ُتغوزھمگاھیو«اُغوز»گاھی«تورک»،گاھیراخودقومخانھا،نوشتھسنگایندرآید.نمیدست

گاھیھانوشتھسنگایندرآنکھجالباست.اغوزُنھمعنایبھترکیدراخیرناماینکھنامدمیاغوز»

1533آکسفورد24
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معروفشناسترکامااست.شدهاطالقنیزخان»«دشمنبرخانبرعالوهاغوز»«تغوزیاو«اُغوز»
تاششمھایسدهھایترککھبودرسیدهنتیجھاینبھمزبورھاینوشتھسنگرمزگشاییاز«پیشرادلوف

.25ھشتم بھ قبیلھ اغوز تعلق داشتند»

در تاریخ است.این نخستین دولت یا خاقانات و یا خاقان نشین ترک ھا

اقواماکثریتبربیزانسوچینایران،میانپھناورھایسرزمیندرتدریجبھمیالدیششمقرندرترک ھا
درقبیلھ59ازچینیمنابعمیالدییکمھزارهاوایلدراگرکھجاییتاشدند،چیرهدیگرنشینکوچقبایلو

و«ھیاطلھ»)عربیبھ(«ھپتالیان»بعضاو«ترک ھا»جزبھمدتی،ازپس،26برده اندنامچینشمال
اوراسیا در منابع خارجی برده نشد.«خزرھا»، دیگر نامی از آن ھمھ اقوام و قبایل کوچ نشین

بھوگردیدهتشکیلآلتای غربدرترکقبیلھ ھایاتحادیھصورتبھابتداترکخاقان نشیننخستیناین
راهامتداددربویژهروستاھاوشھرھایکجا نشینودامدارنشین،کوچاقوامبادیگریسرزمین ھایبھتدریج
گوکدولتبود،نیزسیاسیونظامیابعاددارایکھگسترشایننتیجھدریافت.گسترشچینبھابریشم
ھا،مغولھمچنینوقارلوقتاتار،قرقیز،اویغور،اغوز،زبانترکگوناگونقبایلبرعالوهتورک

بردرنیزراخوارزموبخاراسمرقند،ُسغدیایرانیاننیزومغولستانوچینشمالدرُختنیایرانیان
وشکلعلیرغمترکدولت داریولیبودندچادرنشینھاترکھمھتقریبادورهایندرھرچندمی گرفت.
منسجمدولتمعیِنھایویژگیھا،ھونماننددیگرایالتیھایاتحادیھبامقایسھدرای،قبیلھساختاری

نفریکقدرتوشخصیتبرنھکھکرداشارهھاترکدولترھبریبھتوانمیجملھآنازداشت.راتری
حکمرانیآنانفرزندانیاواوبرادرخاقان،مرگازپسوبودمتکیدودمانیکبھبلکھخاقان،یعنی

امریحاکمیتسربرخونریزیوجنگدیگرھایخانباآنانمیانخونریزیوجنگاگرچھ،27می نمودند
عادی بود.

تجارتطریقازبیشتردرآمدوامتیازاتبھدستیابیبرایدولتاینکوششباکھتورکگوکدولتاقتدار
بودند،سابقھایرو-راناحتماالکھراآوارھابیشتربود،ھمراهچینوبیزانسایران،میانابریشمراهاز
یاوگردیدنداستحالھدیگراقوامدریااغلبھپتالیانوراندشرقیاروپایوسیاهدریاییعنیغربسویبھ
آمیزشبودند،تبارایرانیاحتماالکھبومیمردمباآنجادروکوچیدهخراسانوافغانستانوماوراءالنھربھ

دادند.شکستراھپتالیانشده،متحدساسانیانوشیروانباھاترکخان،ایستمیحاکمیتدورهدرنمودند.
رودسویآندرتورکگوکدولتکھجاییتاشد،تقسیمساسانیانوھاتورکگوکمیانھپتالیانسرزمین
یاشرقیرومباتاکردکوششتورکگوکدولتبعدھاگردید.ھمسایھایرانوخوارزمسرزمینباسیحون
حملھوساسانیدولتاواخرباکھھاتالشاینشود.متحدبود،ساسانیایراندشمنورقیبکھبیزانس

تضعیف شده  بود، نتیجھ چندانی نداد.اعراب ھمزمان بود، با وجود تمایل بیزانس کھ خود بسیار

داخلیاختالفاتنتیجھدراسالمظھورازپیشسالچھلیعنیم،582دربعدسالسیترکدولتنخستین
امپراتوریتردردسربیوبھترادارهمنظوربھھابعدشد.تقسیمغربیوشرقیبخشدوبھایقبیلھو

وھاخاقانازیکیاگرچھشد،رایجسنتیبھتبدیلغربیوشرقیھایبخشمیانبندیتقسیماینھا،ترک

بارتولد، ھمانجا27
2018،320ُگلدن26

34-1935،33بارتولد25
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اینداشت.برتریدیگرخاقانبرھاخانخاِنمعنیبھقآنیا«قاغان»عنوانباشرقیبخشخاقانمعموال
برایرانی،سامانیانفروپاشیازپسکھبینیممینیزقراخانیترکاننمونھدرھابعدراقدرتتقسیم

درسمرقندوازطرفیشرقیعنیچیندرکاشغرخانمیانراخوددولتویافتندتسلطماوراءالنھر
ترک،دولتنخستیندرقدرتتقسیماینبانمودند.تقسیمدیگرطرفازغربیعنیماوراءالنھر
ترکھایدولتشکستآخرینایناماشد.ثبتتاریخدرغربی»ھای«ترکوشرقی»ھایتعابیر«ترک

نبود.

پیوستھراکشورمرزینواحیدربدوی»«قبایلحضورکھچینترک،گوکدولتحاکمیتطولدر
پابھتفرقھھاترکداخلدرخودتحریکاتباوکردهاستفادهفرصتیھرازدانست،میخودبرایتھدیدی

خود اعم از ترک وغیر ترک خودداری نمی کردند.می نمود. ترک ھا نیز بھ سھم خود از حملھ بھ ھمسایگان

شکست659سالدرراغربیھایترکخاقان نشینو630سالدرراشرقیھایترکخاقان نشینچین،
داد.

ورسیدهتاشکندوخوارزمُسغد،یعنیماوراءالنھربلخ،بھساسانیایرانتسخیرازپساعرابدورهایندر
پراکندهدیگرترک ھادولتنخستینامابودند.کردهشروعنواحیایندرخودحاکمیتواسالمگسترشبھ

بودند.شده  و ترک ھا تحت حاکمیت دودمان «تانگ» چین قرار گرفتھ

نخستینکھاستمغولستاندراُرخونھای نوشتھسنگترک ھاغربیدولتتاریخیبازماندهمھم ترین
وھاترکرسوموآداببارهدرومی رودشماربھ«ارخونی»یاواویغوریباستانترکیبھنوشتار
دستبھمھمیاطالعاتچینی ھاوترکقبایلدیگرعلیھآنانھایجنگویژهبھترکحاکمانھایفعالیت

می دھد.

وخراسانمرزھایبھاسالملشکریانرسیدنازپسسالپنجاهیعنیم،699سالدربعد،دھھچند
«سولو»نامبھتورگشطایفھروسایازیکیرھبریتحتغربیھایترکنیروھایباقیماندهماوراءالنھر،

منطقھغربدرگذشتھمثلھمبازمرکزآنکھکردندتاسیسراترکنشینخاقاندولتدومینوشدهمتحد
آنحاکمقبیلھنامبھتاریخدردولتاینداشت.قرارکنونیقرقیزستاندر«باالساغون»جملھازوآلتای

یعنی «تورگش» نیز معروف است.

ترک و عربکشاکشدر

رقیبانباچینشمالومغولستانیعنیشرقدرکھدولتاینبود.پابرجاسالھشتادحدوداتورگشدولت
امویان اسالمیخالفتفزاینده قدرتباماوراءالنھریعنیجنوبدرداشت،قراررویاروییدرخودترک

حتیم712سالدروبودجنوبسویبھگسترشحالدرمدتی«تورگش»ترکیدولتاگرچھبود.روبرو
تا سمرقند پیش آمد، اما اعراب آنان را عقب راندند.

وبخارا)و(سمرقندسغدبلخ،بودندنتوانستھھنوزآنانایرانینومسلمانمتحدینواعرابمیان،ایندر
اکثراکھخوارزموبخاراسمرقند،بلخ،درتبارایرانیمحلیاشرافوپادشاھانکنند.تسخیرراخوارزم

ھمھازکردندمیکوششمی دیدند،مسلمانانحمالتمقابلدرراخودوبودندبودایییاوزرتشتیھنوز
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کوششبارچندحتیآنھاکنند.استفادهھادشتترکجنگجویانجملھازوخارجیھایکمکوامکانات
نتیجھ ھم نبودند.کردند از چینی ھا کمک بگیرند و بعضا این کوشش ھا بی

نفعبھماوراءالنھربومیایرانیانواعراباختالفاتازکردمیتالشھمتورگش،دولتخاقان«سولو»،
بھنزدیکیوشرقی)(رومبیزانسباسازشتبت،بھنزدیکیبرمبتنیسولوسیاستنماید.استفادهخود

عرب ھاو«ترک ھابود.اعرابضدبربلخ)وتاشکندخوارزم،بخارا،(سمرقند،ماوراءالنھرایرانیبومیان
ثروتمندسرزمیناینحاکممی خواستندھردوکھچرانداشتند،آشتیسرھمدیگرباوبودندھمدشمن

«گیرشمالازھاترکوجنوبازاعرابمیانایرانی بومیانشرایط،ایندر.28شوند»-م)(ماوراءالنھر،
.29کرده بودند»

«قلعھ ھا»باقیماندهبود.اعرابدستدرماوراءالنھردرکوچکناحیھدویکیوسمرقندتنھام735سال تا
ترکمسلحمھاجرانیاوبومیاشرافوپادشاھانکنترلتحتبخاراجملھازماوراءالنھرشھرھاییعنی

قرار داشت کھ از اشراف بومی دفاع می کردند.

جالببسیارترک ھاتوسط«کمرجھ»ناحیھمحاصرهازایرانیوعربمورخیندقیقروایاتدورهایندر
نقل می کنیم:است. ما در اینجا چکیده ای از روایت «تاریخ طبری» را

دوبودند،کردهمتوقفراحملھموقتاترک ھاکھھنگامشببودند.ترک ھامحاصرهتحتکمرجھدراعراب
نبودکسینخستفردبدھند.راترک ھابھتسلیمپیشنھادآنھابھتاآمدنداعرابپیشجداگانھطوربھفرستاده

بایزدگردپسر«خسروبود.پیوستھترکانبھاجدادشپادشاھیبازیافتنامیدباکھساسانیسومیزدگردجز
راخاقانکھبودممنمی دھید؟کشتنبھراخودتانچراعربان،گروهایگفت:وآمدآنھاپیشکسسی

.30برفت»اووگفتندناسزابدوعربانامامی گیرم.»امانشمابرایودھدبازمنبھرامملکتمکھآوردم
عنوانبھکھآورد«بازَغری»نامبھبومیُسغدیانازفردیبود،ترتاملقابلکھراترک ھادومپیشنھاد
کھنیزراعربچندیناوداشت.خودھمراهبھھمراترکدووبودآمدهترکخاقاناعتمادموردمیانجی

میدعوتراآنھاکھدادآنھابھخاقانازپیامیآورده،خودبابودند،افتادهاسارتبھپیشینجنگ ھایدر
ازبیشتریمقرریمی گیرند،خودعربفرماندھانازکھمبلغیبامقایسھدروبپیوندندخاقانلشکربھکرد

چگونھنمی گیرد.سرکاراینگفت:پیشنھاداینردباناحیھآندراعرابامیرامابگیرند.ترکخاقان
(طبریبود»نخواھدصلحشماومامیانھستند؟گوسفندانکھبودتوانندترکانباگرگانندکھعربان

ھمانجا).

حتیوشدندروبرواعراببابارچندینماوراءالنھربومینیروھایکمکبھتورگشترک ھایتقدیرھربھ
در بخارا و سمرقند ضربات سنگینی بر مسلمانان وارد آوردند.

کھعبدهللابناسدنامبھجدیدیحاکمبود.عطفینقطھاعرابحاکمیتتحکیموگسترشنگاهازم737سال
بانزدیکیودوستیسیاستنھایی،چرخشیکدربود،فرستادهماوراءالنھروخراسانبھامویخلیفھ

حتیگردید.عربیدولتواسالمبھآنانازبسیاریجلببھموفقوگرفتپیشدرراحاکمبومیایرانیان
نیایخدا»،«سامانھمچنینوعباسیاندرباروزیرانمعروفخاندانبنیانگذار«برمک»،کھاستروایت

4103-4101طبری،30

ھمانجا29
177کندی28
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اسددعوتبارانده اند،حکمماوراءالنھروخراساناعظمقسمتبرمیالدیدھمسدهدرکھسامانیاندودمان
بن عبدهللا بھ اسالم گرویده اند.

درست در ھمین دوره ستاره بخت ترک ھا رو بھ افول گذاشت.

بلخوالیتدھاتوشھرغارتبھشروعکرده،بزرگیاشتباهترک،خاقانسولو،م737سالزمستاندر
نمود.

شایدگرفتند.پیشدررامسلمانانواسدازحمایتبلخوسغدبومیاشرافوپادشاھاندورانھمیندر
غیرنظامیقدرتودولتیساختارباچادرنشینھایترکمیانھ،آسیایوماوراءالنھربومیایرانیانبرای

ھمشایدنبودند.آنانایرانیمتحدینواعرابمقابلدرترجیحیقابلگزینھدیگرخود،ناپایدارومنسجم
میبینیپیشبودند،تجربھباوماھرخودزیانوسودتشخیصوتجارتدرکھخوارزموسغدبلخ،مردم
کھشوندھمدستطرفیباخواستندنمیوبودخواھدپیروزطرفکدامترک،وعربکشاکشدرکھکردند

شانس پیروزی چندانی ندارد.

شمالدر«خارستان»نبرددرم737سالدرماوراءالنھربومیایرانیانباھمدستیدرسولوتالشآخرین
ایننتیجھدرآورد.باربھمسلمانانبرایمھمیپیروزیوھاترکبرایسنگینیشکستکنونیافغانستان
بھخودفرماندھانوخویشانازیکیسویازبود،کردهنشینیعقبشمالھایدشتبھکھسولوشکست،

ھایترکدولتازراخودتبعیتتورگشدولتحاکمآخرینم،744سالدربعد،سالھفترسید.قتل
درتورگشدولتپایتخت«سویاب»،اشغالبارقیب ھایقارلوقبعداندکیونموداعالناویغورشرقی

را نیز از میان بردند.قزاقستان کنونی، باقیمانده ھای این دومین دولت ترکی

دولتپیدایشسپسوخراسانوماوراءالنھردرعربی-اسالمیدولتغلبھوتورگشدولتشدنمتالشیبا
عملترمستقلرفتھرفتھعملدرامابودند،بغدادخلیفھتابعظاھربھکھسامانیانھمچونایرانیمحلیھای
بیشماریقبایلوطوایفازایمجموعھصورتبھگذشتھمانندھمبازترک مختلفجوامعکردند،می

وواحددولت دارییکتابعآنانھمھآنکھبیمی گرفتند،پیشدرراخودراهمستقالھرکدامکھدرآمدند
منسجم ترکی باشند.

ھاسالایندرھاچینیامابود.شدهمستقربیشوکمآمودریاسویآندراعرابحاکمیت750سالدر
انجام دادند.آخرین تالش خود را برای کسب قدرت و نفوذ در ماوراءالنھر

درِگلگِتناحیھدراشراردفعبرایامروزیافغانستاندرُتخارستانشاهم749-747سال ھایمیان
چینیحاکمانازیکیخواست.کمکچینی ھاازشدند،میُسغدیتاجرانمزاحمتباعثکھکنونیپاکستان

درتاخواستحاکمھمانازفرغانھپادشاهسپسکرد.سرکوبرااشرارگروهخودنیروھایبامحل
کردند.اشغالراچاچچینی ھانھایتدرکند.کمکاوبھکنونیتاشکندیاھمسایھچاچشاهباخوداختالف

شد.شاه چاچ بھ ابومسلم پناه برده و خواھان کمک مسلمانان

چینیواسالمیخالفتیعنیمیانھآسیایدرباقیماندهقدرتدومیانھاییکشمکشباعثآمدهپیشوضعیت
آنانمتحدایرانیانوعربمسلمانانتاشدباعثسغدیمحلیپادشاھانمیانرقابت751سالدرگردید. ھا
درتاالسرودسواحلدرجنگیدردیگرسویدرآنانمتحدھایقارلوقوتانگھایچینیوسویکدر
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جبھھتغییربابزرگقدرتدومیانجنگسرنوشتبگیرند. قراریکدیگررویدرروکنونیقزاقستان
تورگشغربیھایترکدشمنورقیبکھھاقارلوقخورد.رقماسالملشکریاننفعبھھاقارلوقناگھانی

.31شکست چینی ھا شدندبودند، در میانھ جنگ بھ جبھھ مسلمانان پیوستھ و باعث

دراکثراھمھنوزکھھاترکمیانایقبیلھاختالفاتوتفرقھوماوراءالنھردرچینیانبراعرابپیروزی
بھاسالمگرفتنباالدستوماوراءالنھرازھاچینینشینیعقبباعثزیستند،میمیانھآسیایھایدشت

عنوان دین اکثریت مردم ماوراءالنھر گردید.

یعنیخوددولتشرقیشمالحاشیھالیھمنتھیدراسالمساسانی،ایرانتسخیرازپسسالیکصد
وانجامیدطولبھبیشترھادشتنشینچادرھایترکآوردناسالمطبیعتاامابود.یافتھتحکیمماوراءالنھر

ازاسالمپذیرشروندمشخص،موردھردرکھنمودنشانخاطربایدشد.محققدیگریھایراهازاصوال
جنگجوییومصلحتاجتماعی،یاسیاسیفشارنظامی،نیرویبود:وابستھمتعددیعواملبھھاترکسوی

طایفھوقبیلھرئیسازتبعیتوشدنھمراهواقعی،باورداوطلبانھ،پذیرشاسارت،وشکستوسوییاز
فرھنگی،اجتماعی،محیطباشدنھمرنگھمچنینوترک قبایلمیاناختالفاتادامھاسالم،پذیرشھنگام

میروبروآنباخودگسترشوکوچجریاندرھاترککھجدیدیھایسرزمینمردممذھبیوسیاسی
شدند، از جملھ این عوامل بودند.

2011،60ُگلدن31
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پس از پیروزی اسالم

ماوراءالنھر تاریخی، آنسوی رود آمو دریا

جملھآنازواسالمتاریخدرپیچیدهومھمبسیارایسالھصدچھارسیصد،روندآغازمیالدی750سال
تاریخمی شود.شمردهاسالمعالمبھنخستین»ھایترکورود«دروازهکھاستخراسانوماوراءالنھر

درستیبھتواننمیمرحلھایندربارهکلیاطالعاتبدوننیزراآنانسویازاسالمپذیرشروندوترکان
درک نمود.

فروپاشیپیدربیاوریم.خاطربھراماورا النھرومیانھآسیایدرھاترکبھمربوطتحوالتمراتبسلسلھ
قبیلھ ھایازبسیاریمی گرفت،بردرراتورکگوکسابقدولتغربیبخشکھ(تورگش)ترکدومدولت
کھگفتیمگذاشتند.خراسانوماوراءالنھرمرزھاییعنیغربی،جنوبسویبھروھااغوزبخصوصترک

درکردندکوششآنفروپاشیازپسمدتیھمچنینوبودبرقرارترکدولتھنوزکھزمانیدرترک ھا
چیزیتنھااعراببرایوسعتآن باساسانیایرانفتحکھآوردیموکنندایستادگیاعرابحملھ ھایمقابل

یعنیچاچوبلخھمچنینوخوارزم)وبخارا(سمرقند،ماوراءالنھرفتحاماانجامید،بطولسالدهبھنزدیک
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نوشتھ اندنویسانتاریخ اکثرالبتھکشید.درازابھسالصدبھقریبتنھاییبھاعرابسویازکنونیتاشکند
اولدرجھدربلکھاسالمیاوامویخالفتگسترشواقعانھاعراباصلیھدفنخست،سالپنجاهدرکھ

کلیھایسیاستدورهایندربعالوه.32استبودهماوراءالنھرثروتمندشھرھایبھبستنخراجوغارت
دیگرسویازنبود.ھستیم،شاھدشعباسیانزماندربعدھاکھامپراتورییکحددرھنوزامویان

اعرابمنسجموشدهسازماندھیپیشرفتازمانعنیزماوراءالنھروخراسانمقیماعرابایقبیلھاختالفات
و نیروھای اسالم در این سرزمین بود.

بنیمانندامویاناینکھخصوصبھوامیھبنیخودسریوفسادکردنعنوانباعباسیانم750سالدر
آنانجایبھخودوکردندبرکنارراامویخلفایونمودهشورشنیستند،اسالمپیامبرنوادگانازعباس

آرامشدورانآغازبود،شدهآنازجزئیدیگرنیزایرانوماوراءالنھرکھاسالمدنیایبرایاین،نشستند.
و رونق نسبی تجارت و اقتصاد بھ شمار می رفت.

وکنونیقزاقستانوقرقیزستاندرتاالسرودخانھسواحلدرچینیانواعرابجنگگذشتھفصلدر
افتاد،اتفاقعباسیانآمدنسرکاربرازپسسالیکتقریباکھنبردایندادیم.شرحرامسلمانانپیروزی

آید.درسیحونرودسویآنمناطقبرخیحتیوماوراءالنھردرحاکمدینصورتبھاسالمکھشدباعث
کھشدباعثتاالسنبردبودند.منطقھایناصلیبازیگرانسالصدھاھندوستانوایرانچین،کھحالیدر

جنگیدند،میاعرابباھمراهکھمسلمانینوایرانیانومحلیایرانیانعنصروشدهخارجصحنھازچین
میمحسوبجنگفاتحانجزواسالمقبولباکھترکانواعرابیعنیجدیدعنصردونتیجتاشود.تقویت
کھرقابت ھاییوفرق ھاھمھوجودباشد.اضافھاسالمدنیایکالومنطقھاصلیبازیگرانصفبھشدند،
ھمدیگربھفزاینده ایصورتبھراآنھاکھآنچھبود،موجودترکوایرانیعرب،عنصرسھمیانھنوز

وصل می نمود، دین اسالم بود.

ایرانیانبھنسبتبخصوصونبودندعربکھکسانیبھنسبتخود،ازپیشامویانبامقایسھدرعباسیان
شد.ترمستحکممامونخالفتباویژهبھعباسیخلفایکلیسیاستاینداشتند.بیشتریتسامحوتعامل
پدربود.بردهسربھخراساندرولیعھدعنوانبھطوالنیمدتیامینبرادرشخالفتزماندرمامون

ایرانی از بادغیس افغانستان کنونی بود.مامون، خلیفھ معروف عباسی ھارون الرشید و مادرش یک کنیز

آلیایدهودلخواهالگویراآنمالیواداریھایجنبھجملھازساسانیانادارینظامعباسیھایخلیفھ
تقسیموالیت ھاوایالت ھابھساسانیامپراتوریھمانندبیشوکمراخودامپراتوریودانستندمیخودبرای

نمودند.

اسالمیمکتبویونانیعلومازمعتصمحتیوماموندورهتاعباسیاننیزدینیوفلسفیعلمی،نظراز
احادیثوقرآنمتنازچراوچونبیپیرویمقابلدرمکتباینطرفدارانکردند.میپشتیبانی«معتزلھ»

جایزراپژوھشوپرسششک،خرد،وعقلبامتناسبروشیپیامبر،صحابھواسالمپیامبرازباقیمانده
جھتاینازبودند.قائلبیشتریبرتریخردوعقلبامتناسبروشیبھاحکاماستنباطدرودانستندمی

التین،آثارترجمھھمچنینوفلسفیوعلمیآزادھایپژوھشآنان،بھوابستھھایحکومتوعباسیان
نمودند.یونانی و پھلوی یعنی پارسی میانھ بھ عربی را تشویق می

1928،183بارتولد32
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اززیادیتعداد.33کردندپیادهراتاریخ»استعماریسیاست ھایموفق تریناز«یکیاعرابخاورمیانھ،در
دورانشدنسپریوجودباشدند.مستقرمصروعراقسوریھ،مانندشدهفتحسرزمین ھایدراعراب
بھشدهواردتازهاعرابازبسیاریمی شد.محسوببزرگیامتیازبودنزبانعربیوعربھنوزامویان،

یافتناسکانمی شدند.محسوبفقیھوروحانیاینکھیاوبودنددیوانیانیاولشکریانجزوھاسرزمیناین
بھخلیفھسویاززمینیقطعھیاوِملکبخشیدنوامپراتوریگوناگونھایسرزمیندرعربطایفھ ھای

بھ آنھا امتیاز بزرگی بھ شمار می رفت.آنان کھ «اقطاع» نامیده می شد و یا دادن مقام ھای رسمی

جایتدریجبھعربیزبانیھودیان،ومسیحیانمیانبخصوصخاورمیانھزبانسامیھایسرزمیندر
پھلویوبیزانسییونانیزبانبود.مناطقایندرکتابتنیزومشترکزبانزمانآنتاکھگرفتراآرامی

دولتاوایلدرمالحظھ ایقابلنفوذساسانیایرانوبیزانسیعنیشرقیرومھمسایگیخاطربھکھنیز
عراق پس رانده شد.اسالمی داشت، بھ تدریج بھ آناتولی و کوھستان ھای شمال

اسالمیامپراتوریپایتختبغدادگرفت.صورتتدریجبھاسالمقبولبود.فاتحطبقھدینابتدادراسالم
بود.نشدهمحسوبمردماکثریتدینبھتبدیلھنوزاسالمھمعباسیانمرکزیوالیتایندرامابود،عباسی

بیشتر طول کشید.این کار در عراق اقال تا قرن نھم و در سوریھ و مصر حتی

ایرانفتحکھگفتبایداست،کتابایندرمااصلیموضوعکھترک ھاسویازاسالمپذیرشنظراز
فقدانآنعلترسدمیبنظرکشید.طولسالصدماوراءالنھرفتحوسالدهتنھااعرابسویازساسانی

ازپسکھبودترکانیمسلحھایدستھطوالنیوشدیدمقاومتوماوراءالنھردرمرکزیدولتیک
درتابودندصدددروکوبیدند»میخراسانوماوراءالنھرھایدروازه«برترکغربیدولتفروپاشی

اماکنند.مستحکمنویافتھھایسرزمینایندرراخودموقعیتماوراءالنھربومیایرانیانبااتحادواتفاق
و ایرانیان بومی و حاکم ماوراءالنھر نبود.آنگونھ کھ دیدیم، تحوالت بعدی منطبق با آرزوھای ترک ھا

ره آوردکھآشناناونودینیپذیرشاماباشد.سریعنسبتارویدادیتواندمیسرزمینیکفتحشکبدون
دولتی بیگانھ باشد، مدت زمان بیشتری طلب می نماید.

میالدینھمقرندراین،وپذیرفتندرااسالمآنمردماکثریتکھبودکشورھایینخستینازایراناینھمھ،با
سرعتدید:توانمیعواملایندرراایرانیانسویازاسالمپذیرشاصلیدالیلرسدمینظربھبود.

واعرابآمدنازپیشساسانیاندولتینظامداخلیفروپاشیایرانیان،سویازاعرابحاکمیتقبولنسبی
.34عافیت طلبی و مالحظات سیاسی ایرانیان پس از فتح اعراب

وطایفھصدھاشایداستقرارومھاجرتصحنھایرانفتحازپسقرندویکیتاماوراءالنھروخراسان
شھرھایدیگرومروبھکھاعرابیتعدادکھنیست«بعیدمورخینبرخینظربھگردید.عربخانواده
آنھابودند.آمدهایرانسراسربھکھباشدبودهاعرابیتعدادازبیشترکردند،کوچدورهآنخراسانکوچک

ماوراءالنھربھبودقرارکھھمرااسالملشکریاناصلیھستھبودند.ولعوحرصازآکندهوثروتتشنھ
اعراب مھاجر تنھا عبارت از این نبود.اما نقش35حملھ ور شوند، ھمین اعراب تشکیل می دادند.»

237کندی35

2015،276فرای34

2011،61،ُگلدن33
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وبیرونیریحانابوسینا،ابنخوارزمی،محمدمانندبزرگانیباماوراءالنھروخراسانزودیبھبودقرار
بخاری،امامابوحنیفھ،ھمچوننامداریعلمایوفقھاحالعیندرودیگردانشمندھادهوبوزجانیابوالوفا

شود.مبدلدیگرسویازکالموفقھوسوییازعلموفلسفھشکوفاییمراکزازیکیبھغزالیوماتریدی
بنیادگرایانھحتیومحافظھ کارانھھایاندیشھتدریجبھنخست،گروهباتقابلدردومگروهآنکھطرفھ

اسالمی را از این خطھ بر تمام عالم اسالم حاکم گردانیدند.

وآرامیجایگزینوشدمیعربیبیشترچھھرزبانشکھعربیامروزهخاورمیانھبرخالفاینھمھ،با
یاومیانھفارسیعربی،زبانکاملحاکمیتقرندوازپسماوراءالنھر،وایراندرگردید،مییونانی
ازوآمددرمعاصرفارسیصورتبھوشدهترغنیوترسادهعربیزبانباآمیزشباتدریجبھپھلوی

مھم ترین زبان امپراتوری اسالمی درآمد.ھند تا خاورمیانھ و سپس آناتولی، بعد از عربی بھ صورت

باستانبلخیسغدی،خوارزمی،ھمچونماوراءالنھردرشرقیایرانیزبان ھایدیگرحتیمعاصرفارسی
کھاینجالبگشت.منطقھکتابتزبانحالعیندرومشترکزبانآنھاجایبھوزدهکنارراباکتریایییا

باسپسوشدهشروعسامانیاندربارمستقیمتشویقوکمکباخوارزموبخاراسمرقند،درجریاناین
سرزمیندیگروایراننقاطاقصیبھخوارزمیوسلجوقیغزنوی،ایرانیوترکحکومت ھایحمایت

ھای اسالمی گسترش پیدا کرد.

و«تازیک»راعربوایرانیمسلمانانجملھازومسلمانانابتدادرماوراءالنھرترکانوبومیایرانیان
ترکنھوعربنھکھشداطالقمنطقھمسلمانانھمھبھتدریجبھدیرترنامایناما.36نامیدندمی«تاجیک»

زبان، بلکھ فارسی گو بودند.

وسغدیمانندشرقیایرانیھایزبانجایگزینماوراءالنھردرکھنبودزبانیتنھامعاصرفارسیاما
دربود،ترکنشینکوچاقواموقبایلبھمربوطکھلھجھ ھایشتنوعھمھبانیزترکیشد.خوارزمی

درسرزمیناینمردمازمھمیبخشنخستزبانبھقرنسھدوطولدرودواندریشھماوراءالنھر
شرقیایرانیازخوارزمیاناکثرزبانتغییرمثالبرایگردید.تبدیلکنونیترکمنستانوازبکستان

دھمقرناواخردر.37استگرفتھصورتیازدھمدھمھایقرندراحتماالترکیبھباستان)(خوارزمی
عربیبھکھالترک»لغات«دیواندرقراخانیان،دربارترکمعروفنویسفرھنگکاشغری،محمود
اضافھاوھستند.ترکی)و(سغدیدوزبانھآنھامردمکھکردهاشارهماوراءالنھردرشھرھاییبھشده،نوشتھ

درتوانستھ اندتنھاایرانیمحلیزبان ھایواستحاکمزبانماوراءالنھرشھرھایدرترکیکھکندمی
روستاھای دورو اطراف باقی بمانند.

چکیده

بررسیآنپیرامونمحیطوگذشتھگرفتننظردربدوننمی توانراتاریخیموضوعھیچنگارندهنظربھ
دولتنشیبوفرازاسالم،ازپیشترک ھایگذشتھخاستگاه،جھتاینازرسید.درستینتیجھبھونموده
موطنکھرامیانھآسیایھایدشتتااسالمگسترشوظھورھمچنینوھمسایگانشانباآنانروابطوداری

اصلی ترک ھاست، بھ طور خالصھ یادآوری کردیم.

1381،16باسورث37

نام تاجیک» در ھمین کتاب مراجعھ کنید.نام «تازیک» و «تاجیک» بھ فصل «درباره ریشھدرباره36
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تاجیکستانو(ازبکستانماوراءالنھرایران،کنونی،)(عراقالنھرینبینبھاعرابدستبھشکبیاسالم
کنونی)قرقیزستانوقزاقستانمغولستان،چین،روسیھ،(جنوبسیحونرودسویآنبھآنجاازوکنونی)

نمیشکستراساسانیایراناعراب،اگرکھاستبدیھیاست.آمدهترک ھانخستینھایسرزمینیعنی
ترک ھا نیز مسلمان نمی شدند.دادند و مطیع خود نمی نمودند، ایرانیان و بھ دنبال آنان

آندرترک ھاوضعبود.م620سالدرحدوداعربستانجزیرهشبھدرآنگسترشآغازواسالمپیدایش
سال ھا چگونھ بود؟

یکبرکھآنھادولتنخستینمی کردند.زندگیساسانیدولتشرقشمالمرزبانی ھایآن سویدرترک ھا
ایرانوچینمیانھایدشتدرقومیچندسرزمینیوگستردهتصرفاتیصاحبواستواربودقبیلھ اینظام

دولتشرقیبخشبودقراربود.شدهتقسیمغربیوشرقیبخشدوبھداخلیاختالفاتاثردربود،گردیده
شود،متالشیھمسایھچینسویازاسالمظھورازپسسالدهحدودمغولستانوچینکاشغردرترک
تانمایندپیشرویایرانداخلدرودھندشکستراساسانیدولتاعراباسالم،ظھورازپسسالبیست
کوچکدولت ھایماوراءالنھربومیمردمبرسند.ماوراءالنھربھخراسانفتحباسالدهعرضدراینکھ

بھوبودندزبانایرانیوتبارایرانیاساساھنوزآنھاداشتند.راخودمحلیپادشاھانوبلخوسغدخوارزم،
ھمحدیتاوبوداییزرتشتی،آناناکثردینومی گفتندسخنسغدی)(خوارزمی،شرقیایرانیزبان ھای

مسیحی و مانوی بود.

دورهھمانازامامی کردند،زندگیسیردریاوآمودریاسویآندشت ھایدراکثرااگرچھترک ھا
نتیجھدربود.برقراردواینمیاندست اندازی گاھیوآمیزشووصلتتجارت،ھمسایگی،ساسانیان،

خراسانمناطقبرخیوماوراءالنھردربخصوصترک ھابزرگوکوچکگروه ھایمناسباتھمین
ماوراءالنھروخراساندرایرانیانمرزبانی ھایساسانیان،سقوطازپساما.38بودندشدهساکنویکجانشین

رفتھرفتھخراسانبھآنجاازوماوراءالنھربھترکاننفوذآننتیجھدرکھرفتندبینازوگشتھمتزلزل
افزایش یافت.

زمانیبخصوصیکدیگرباقبیلھ ھااینخودھایرویاروییھمچنینوترکقبایلھایاندازیدستونفوذ
سپسواعرابازراخودشکستآخرینھشتمقرناواسطدرحدوداترکغربیدولتکھیافتافزایش

و قارلوق ھا خورد و از ھم پاشید.ضربھ نھایی را از دیگر قبایل ترک منطقھ یعنی اویغورھا

سرزمینایندرترکانظھورازپیشھزارسالحداقلباستانچینوایرانمیانگستردهدشت ھایواقعدر
وآوارازسرزمین ھا،اینقبایلواقواماکثرواندبودهفرھنگیوقومیتبدالتوتحرکاتاینگونھصحنھھا

وغربیھایترکتاگرفتھشرقیایرانیانوھندازوترکوخزرتاگرفتھھپتالیانوھونوماساگت
وفرازھاقرنازپسباالخرهتاکردندتجربھراپرماجراھایکشاکشایننوبتبھھمھشرقیھایمغول

بگیرند.نشیب و ستیز و آمیزش، در سرزمینی یکجانشین شوند و آرام

وجوددیگرساسانیایرانھایمرزبانیبود،شکستھدرھممیانھآسیایترکدولتھشتمقرناواسطدر
رھبریبھجدیدیامپراتوریرفت.نمیشماربھمرکزیآسیایدرمھمیبازیگردیگرچینونداشت

ھایپیروزیوگرفتنقدرتحالدراسالمیعنینوینکامالدینیبامنطقھاینبرایبیگانھقومیاعراب،

192-2007،179ساییلیوفرای38
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باراخلفاحاکمیتاعراب،ایقبیلھھایرقابتاختالفاتعربی-اسالمیخالفتدستگاهدربود.درپیپی
خطری جدی روبرو نموده بود.

ازھاییمجموعھوچھمنفردھایقبیلھعنوانبھچھھا،ترکتحول،حالدرپیوستھوپیچیدهشرایطایندر
تمامرھبریوسلطنتدرآفرینینقشسمتبھراآنھاکھبودندگرفتھقرارتاریخیمجراییدرترکقبایل
رقابت ھایواختالفاتخاطربھبود.شدهبازآنھارویبھساسانیسابقاایرانھایدرراند.میاسالمدنیای
خالفتدستگاهبربویھآلوبرمکیانبخصوصنومسلمان،ایرانیانروزافزونفشارواعرابداخلی

رھبریوارشدھایمقامبھسپسوکردهرخنھفرماندھیونظامیاموردرزودیبھھاترکعباسی،
راآنھاتدریجبھورسیدهعباسیخلفایدستگاهحتیوسامانیانمانندقدرتمندوبعدیھایسلسلھدرکننده

ھم برکنار کرده و خود بھ جای آن پادشاھان و سالطین نشستند.

ومقاماینبھرسیدندرھاترکبھاصلیعاملدودورهآناجتماعیوسیاسیشرایطدررھگذرایندر
کھآنانفرماندھیوجنگاورینظامی،مھارتیکم:است.کردهیاریاسالمعالمدراجتماعیوسیاسینقش
«دورانھماندرترک ھاسویازاسالمپذیرشدوم:وبودهمیانھآسیایدرآناننشینیکوچزندگیازناشی
بخصوصوغزنویترکسالطینسریعتبدیلوایرانیانتشویقوتبلیغباعمدتاکھماوراءالنھرگذر»

دشتدرکھنبودندھاییترکھماندیگرآنھامیانایندراسالم.دنیایدراصلیدارانبیرقبھسلجوقی
درطوالنیایمرحلھآغازاین،بودند.شدهایرانیھمومسلمانھمآنھازیستند:میمیانھآسیایھای

برودولتدارینحوهدرترکی-ایرانی«حاکمیتراآندانشمندانکھاستخاورمیانھفرھنگودولت داری
.39بستر فرھنگی ایرانی و اسالمی» نامیده اند

34-1991،1کن فیلد39
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اسالم، سامانیان و ترک ھا

ھمسایگانبادیرینیآشناییساسانیاندورهازیعنیاسالم،ظھورازپیشمدت ھاایرانیان،کھمی دانیم
حتیآنھازیستند.می(سیحون)دریا»«سیررودسویآنھایدشتدرکھداشتندترک ھاخودشمال شرقی

بودند.نمودهبرقرارخصمانھگاهودوستانھگاهروابطیبود،شدهایجاددشت ھاھمیندرکھترکدولتبا
ترک ھاباھمسایگیھیچوبودنددوراوراسیادشت ھایمراکزازکیلومترھزارپنجکمدستکھاعراباما

دربارهدقیقیومشخصچیزماوراءالنھروخراسانتاآنانپیشرویوایرانبھاعرابحملھتانداشتند،
ترک ھا نمی دانستند.

قرنو«جاھلیت»دوراناشعاربھمربوطکرده اند،بحثترک ھاازآندراعرابکھنمونھ ھایینخستین
گفتھگویاکھمی شوددادهنسبتاسالمپیامبربھھمنشده ایتاییدیاوضعیفحدیثحتیاست.ھجریاول

صرفنظر.40بگذارید»خودحالبھراآنھاھمشمابگذارند،خودحالبھراشماترک ھاکھزمانی«تااست
ایرانیوعربمورخینتوسطترک ھانامروشنذکرنخستیندقیق،غیرغالباوعمومینمونھ ھایایناز
حکومتبرابردرسالھیکصدمقاومتیازپسماوراءالنھرکھزمانییعنیاست،میالدینھمقرندر

262-261عثمان،40
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بھمسلمانانحمالتیکسوازگرویدند.اسالمبھآنتبارایرانیوبومیمردماکثریتوشدهتسلیماسالمی
وترکطایفھ ھایسکونتوکوچحملھ،دیگرسویازوآنانگرفتناسیروشمالھایدشتترک ھای

درھمترک ھاتدریجیآوردناسالمآغازمی شود.شروعدورهھمینازاسالمعالملشکرھایبھآنھاورود
میالدی.850تا750ھایسالحدودا-استدورهھمین

ازترک ھاشدنمسلمانبود.شدهتمامسال ھااینتاتقریباماوراءالنھروخراسانمردماکثرشدنمسلمان
ادامھمیالدییکمھزارهاوایلیعنیبعدسالدویستتاشده،شروعسامانیانزماندریعنیدورهایناواخر

یافتھ است.

سامانیان ایرانی

اکثریتمانندآنھابود.ماوراءالنھرھمچنینوخراسانجملھازوایرانشرقدرسامانیامیراندورهاین،
وخراساندرامامی شمردند،عباسیخلفایامیرونایبراخودبودند،تبارایرانیدیار،اینبومیمردم

و در دربار عباسی نفوذ بسیاری داشتند.ماوراءالنھر عمال بھ صورت پادشاھان مستقل حکم می راندند

اھلاصالکھُخدات»«ساماندودماناینجدکھبوداینعباسیدرباردرسامانیاننفوذبزرگعلتیک
خلیفھمخصوصاوبودگرویدهاسالمبھخراساندرعربوالیانازیکیتشویقبابود،زرتشتیوبلخ

حمایت می نمود.عباسی، مامون، بی دریغ از حاکمیت سامانیان در شرق امپراتوری

بھ خصوصشمالدشت ھایترک ھایازبیشتریتعداد)1005-819(سامانیانسالھدویستتقریبادورهدر
بھشدهخراسانوماوراءالنھرواردمی دادند،نشانخودازکھجنگصحنھدربی باکیومھارتبھ خاطر
ھایدشتدرترکانغربیدولترسیدند،قدرتبھسامانیانکھھنگامیآمدند.درسامانیاناردویخدمت
سویآندر«ُغزھا»)عربی(بھاغوزھاجملھازترک،رنگارنگھایطایفھوقبایلوفروپاشیدهشمال

قبایلدیگربھنسبتکھفرغانھو(تاشکند)چاچآنسویدر«خرلیخان»)عربی(بھھاقارلوقوخوارزم
باقبیلھ ایھایکشاکشدرگیرشده،پریشانوپراکندهبودند،نزدیک تراسالمیدولتمرزھایبھترک

درآنھاتعدادجھتھمینبھوبودآنانبرایخوبیفرصتسامانیانلشکردرخدمتبودند.ھمدیگر
ماوراءالنھر رفتھ رفتھ بیشتر می شد.

وچندبود.شدهمسلمانبعد)بھ800(سالنھمقرناوایلتاآنتبارایرانیوبومیمردمیعنیماوراءالنھر
سال300-200بودقرارترک ھاآوردناسالمامابودیم.دادهشرحگذشتھھایبخشدررارونداینچون

بعد تکمیل شود.

دراسالمتحکیمدرھموفارسیفرھنگوزبانرواجوتشویقدرھمبزرگیبسیارنقشسامانیان
وقزاقستانیعنیخوارزموسیحونرودسویآنھایدشتدرآنگسترشوخراسانوماوراءالنھر
شمن باورغالباوکردندمیزندگینشینکوچقبایلصورتبھھنوزمردمشانکھداشتندکنونیقرقیزستان

بودند.

نظامینیرویبامقتدرومرکزیدولتیماوراءالنھربومیپادشاھانومردمگفتیم،ھمپیشترکھطوری
جلببھناچارخودازدفاعبرایآن،ازپسچھواسالمپیروزیازقبلچھونداشتندمتشکلوقدرتمند

درترکفرماندھانوسربازاننفوذجھتاینازمی شدند.شمالدشت ھایازترکجنگجوینیروھای
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کھجاییتامی یافت،افزایشپیوستھو بودموجوددودماناینحکومتمدتتمامتقریبادرسامانیاندربار
فرماندھانبلکھسامانی،امیراندستدرنھعمالدولتقدرتسامانی،دولتفروپاشیازپیشسال50-60

سامانیان بھ دست ھان نظامیان ترک شد.و سربازان ترک آنان بود، چیزی کھ در نھایت باعث سقوط

بیرواجبردهتجارتبازارسامانیان،برآمدنباھمزمانیعنینھمقرناوایلدرکھاستایندوممھمنکتھ
حکومتطوالنی ترکھسامانیانبخصوصوطاھریانمیانھ،آسیایدربود.یافتھاسالمدنیایدرمانندی
شمالدشت ھایترکھایقبیلھازبردگاناینبزرگبخشوداشتندتجارتایندراولیدرجھنقشکردند،

ھفتمقرن(ازخزرھاقبیلھ ایدولتمی شدند،آوردهاسالمیھایسرزمینبھکھبردگانیدومسرچشمھبود.
بودند،مختلفقبایلازاتحادیھ ایکھخزرھابود.خزردریایغربوشمالشرق،دردھم)قرناواسطتا

راه ھایکنترلطریقازاساساآنھااصلیدرآمدنمودند.مستقلراخودترک،غربیدولتفروپاشیازپس
وخریدکھبردگانیبود.عباسیخالفتدستگاهبرایبردهتامینواسالمجھانباشمالیاروپایتجارت
ایندرامابودند.شرقیاروپایجنگل ھایاسالو ھایودشت ھاترکنشینانکوچاکثرامی شدند،فروش

زمینھ بیشک سامانیان نسبت بھ خزرھا نقش فعال تری داشتند.

«زیارت و تجارت»

پردرآمدیتجارتبھتبدیلراترکبردگانگرفتناسیرومیانھآسیایدشت ھایبھحملھسامانیامیران
یا(وتاالسرودسواحلبھسامانیامیراسماعیللشکرکشینتیجھدر893سالدرجملھازبودند.نموده
دستبھاسیرھزار15تا10بود،قارلوقترک ھایمرکزکھکنونی)قرقیزستانوقزاقستاندرطراز

میحاصلترکبردگانفروشوھاھجومھمینازنیزسامانیانثروتازتوجھیقابلبخشافتاد.سامانیان
میماوراءالنھربھفروشبرایگرفتھاسیرشمالدشتھایدرراھاترکجداگانھھایگروهوقتیگردید.

ودرھمیکصدتاھفتادبابرابرباجیبردهھربابتازسامانیدولتسرحداتبھورودبرایآوردند،
ازترکبردهھرقیمتشد.میگرفتھاضافیجواز»«حقترکجوانومردبردگانورودبرایھمچنین

مالیاتوخراجبدھیازبخشیماوراءالنھروخراسانامیرانعباسیان،دورهدربود.درھم3000تا300
نوشتھمقدسی.41پرداختندمیعباسیدرباربھکنیزانوغالمانبزرگھایگروهارسالباراخودوالیات

بابتازساالنھخراسانوبودندگرفتھخوددستبھرااسیرانفروشبابتازگیریباج«سامانیانکھاست
.42آورد»میدستبھدرآمدآمودریاازبرده12000عبور

خلفایدرباربھیاوماندندمیخراسانوماوراءالنھردرسامانیاننظامیدستگاهدریاترکبردگاناکثریت
کھبعدی)(خلیفھمعتصمبرادرشمامون،خالفتزماندرکھاستمعروفحتیشدند.میفروختھعباسی
اوازومی رفتاسدبننوحپیشسمرقندبھھرسالکھکرده بودمامورراکسیبود،ھممعروفیفرمانده

بھشده،آزاداکثراکھغالمانگروهاینتعداد43یعقوبیگفتھبھکھجاییتامی خرید،ترکغالمکثیریتعداد
خدمت اردوی خلیفھ در می آمدند، بھ سھ ھزار نفر می رسید.

ازآنھاازکدامھیچظاھراامابود،رایجعباسیاندولتدستگاهدرھمآفریقاشرقوشمالازبردگانخرید
احتماالنداشتند.راترک زرخریدانبارقابتیارایکنیزانزیباییوجنگاوریفنوندرجوانانرشادتنگاه

29البلدان43

باسورث بھ نقل از مقدسی، ھمانجا42
197الف،2007باسورث41
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می دادندترجیحوبپردازنداسالمیدولتثروتودینگسترشوجنگبھخودنمی خواستندیکسوازاعراب
آنھااعراب،قبیلھ ایوداخلیاختالفاتازھراسدیگرسویازودھندانجامآنھابرایدیگرانراکاراین
می شددقتمی داد.سوقخانھکارھایونظامیاموردرمخصوصابردگان،ازاستفادهبھبیشتروبیشتررا
ضدبرچینیتوطئھخطرتانیابند،آمیزشونشوندنزدیکزبانانعربیواعرابباکنیزانوغالمانکھ

برایمخصوصاکھ«سامرا»شھردربغدادازجداجنگیغالمانمنظورھمینبھنشود.ایجاداربابانشان
یاوخلیفھکھکنندازدواجزنانیبافقطداشتندحقآنھابودند.یافتھاسکانبود،شدهساختھعربغیرغالمان

نماینده او برای آنان انتخاب می کرد.

یاو«غالم»می شدند،گرفتھبھ کارنظامیاموردرکھراکسانیبخصوصومردبردگاناعراب
و(خراسانعباسیدولتشرقازکھغالمانیبزرگاکثریتمی نامیدند. شده)خریداری(یعنی«مملوک»

میاندرنیزدیگراقوامافرادواعاجم)(عجم،ایرانیانامابودند،ترکبودند،شدهآوردهماوراءالنھر) 
بوند،آمدهماوراءالنھروخراسانیعنیزمینمشرقازکھراغالمانیھمھاعراببودند.موجودغالمان

عباسیدولتبھگرفتھاسیرخزرھاکھبردگانیاکثرمی نامیدند.«ترک»آنان،قومیتتفکیکبدون
دشت ھایبھخزرھاحمالتدرکھبودندولگارودحوزهبلغارھاییاوچادرنشینترک ھاینیزمی فروختند

از خود خزرھا و دیگر قبایل دشت ھا دیده می شدھمسایھ اسیر افتاده بودند. اما در میان آنھا نیز اسیرانی

خانگیاموردرکھشدندمینامیدهجاریھوخادمھعربیبھو«کنیز»مسن،چھوجوانچھزن،بردگان
معروفبی وفاییوتندخوییدرعین حالوزیباییبھترکجوانکنیزانگرفتند.میقراراستفادهمورد

فارسی بھ کار برده شده است.بودند، تا جایی کھ این موضوع تا قرن ھا بعد در ادبیات

ھمواعرابھمنگاهازبود.خوبیزیارتھموتجارتھمترکبردگانواسیرگرفتندشت ھابھحملھ
دراسالمگسترشواشاعھبرایبزرگی«جھاد»کشیده است،طولقرنچنداحتماالکھعملیاتاینایرانیان،

حکومت ھایوخالفتدستگاهنظامیومالیتقویتھمچنینوشمن باورچادرنشینانوبدوی»«کفارمیان
خریدیاوقتلحتیو«کفار»گرفتناسیرکھمی دانیمدیگرطرفازمی رفت.بھ شمارسامانیانمانندمحلی

راالزمشرایطاسالمنخستینھایسدهدروضعایناست. نشدهمنعاسالمدربردهعنوانبھآنانفروشو
برای رواج برده داری و خرید و فروش اسیران فراھم آورد.

«جھادپیروزمندوپرشکوهمرحلھھمچونراخراسانوماوراءالنھردرسامانیاندورهاسالمی،مورخین
و«حدودگسترشوحفظبرایجنگ»جبھھترین«موفقودشت ھاشمن باورترک ھاییعنیکفار»علیھ

اما«ونویسد:میماوراءالنھروصفدردھم)(قرنحوقلابنمثالکرده اند.توصیفاسالمیدولتثغور»
چھنیست،آنانازترجنگاورمردمیاسالمبالددرکھاستچنانماوراءالنھر)(مردمآناننیرومندی

ازمھمترودشوار ترجنگ گاھیمسلمانانبرای(...)استنزدیکجنگ گاه ھابھماوراءالنھرحدودسراسر
می کنند.حفظآنانتجاوزخطرازرااسالمبالدوایشانندبرابردرماوراءالنھرمردمونیستترکجنگ گاه
.44می کنند»تھدیدشاموصبحراآنجامردموجنگندآمادهکھاستترکانمرزھایماوراءالنھرسراسر
سپروترک ھاراه«سدوآن»استواردژواسالم«پایگاهراماوراءالنھروخراسانیعنی«مشرق»مقدسی
ازعباسیدولتمرزی)(حاشیھ ھایی«ثغور»شمردنھنگام«البلدان»دریعقوبیونامدمی.45غزھا»

شرکبالدآن«ماورایکھمی گویدسخنترک»)(«گلوگاهاسبیشابو(تاشکند)چاچ فرغانھ،سمرقند،

160-159مقدسی،45

7197-70یعقوبی1-196حوقلابن44
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ترکانقبیلھ ایگروه بندی ھایحتییعقوبی.46دارد»احاطھراسیستانوخراسانکھترکبالدعمومواست
راترک ھاو«ترکستانمی نویسد:ومی کندتوصیفدقیقنسبتاگونھ ایبھراآنانکوچ نشینیزندگیطرزو

ُترکشواغوز)(ُنھُتغوزُغزو(قارلوقستان)،خرلخیھجملھازاست،مملکتچندینوصنفچندین
برخیباایشانازبرخیواستجداگانھمملکتیراترکازصنفیھروُغزو(قیمیق)کیماقو(تورگش)

(...) دارندمنزلترکیضلعیچندخیمھ ھایدربلکھنیست،قلعھ ھاییومنزل ھاراآنھاومی جنگنددیگر
جنگآنھاباومی جنگندایناحیھھرازودارنداحاطھماوراءالنھر)(شاملخراسانسرزمینبھاینان

میآنانبانیزصنفیھرازترکانوجنگندمیترک ھاباآنانآنکھمگرنیست،خراسانوالیاتازوالیتیچنانکھمی شود،
.47جنگند»

تحول در وجھھ ترک ھا

توصیفدین»«دشمنو«کافر»عنوانبھومنفیلحنبااینجادرکھترک ھاییکھاستواضحپر
دولتمرزھایآن سوییعنیآنانھایسرزمینبھمسلمانانیاکھبودندترکچادرنشینھایقبیلھمی شوند،
اسالمیدولتمرزھایبھبھآنانیاومی جنگیدندآنانبانموده،ھجومماوراءالنھروخراساندراسالمی

دست اندازی کرده، بھ مسلمانان حملھ ور می شدند.

آثاراست.بودهآنازپسمدتییاومیالدیدومھزارهاوایلتایعنیم1000-800ھایسالدرتخمینااین
کھاسالمآغازیندورهازاگرھستند.دورهھمینازآوردیم،قولنقلآنھاازکھھمجغرافیاییوتاریخی

اشارهاسالمگسترشدورانھایسرزمینواقالیمشرحبھھنوزیاورفتھ اندمیانازیاآنآثاربیشتر
نویسندگانازتاریخی-جغرافیاییاثرپانزدهحدودمجموعاکھگفتتوانمیکنیم،صرف نظرنمی کنند،

ازوخالفتگوناگوناقواموسرزمین ھابارهدردورهایندرکھدارندوجوددیگراقوامیاوایرانیوعرب
آثاراینھمھدرتقریباداده اند. گزارشدورهآندرمیانھآسیایزبانترکقبایلونشینترکمناطقجملھ

در چند نمونھ فوق یادآوری کردیم.تاریخی-جغرافیایی با این تصویر کلی روبرو می شویم کھ

حکومتامروزایرانشرقعموماوماوراءالنھروخراساندرسامانیانکھاستدوره ایدرستاین
می کردند.

امیرانحساببھاسالمقلمروشرقدربزرگ»«جھاداینمعنویومادی«ثمره»واعتباراکثرطبیعتا
اوجدورهدر ویژهبھوم819سالدرسامانیاندولتآغازازکھمی دانیماما است.شدهنوشتھسامانی
راعباسیخلیفھخوددیرتروسامانیلشکریانفرماندھانوسربازانازفزاینده ایاکثریتآنان،قدرت
بھاسارت،وجنگازپسیاوداوطلبانھصورتبھیاکھمی دادندتشکیلشمالدشت ھایترک ھایھمان
برزده،کنارراخودسامانیاربابانحتیمیالدییکمھزارهاواخردروبودندپیوستھسامانیانلشکرصف

جای آنھا نشستند.

بومیایرانی تبارانمیاناسالمگسترشبخصوصوساسانیاندولتسقوطازپسبیاوریم:یادبھ
جنگدربود.گذاشتھافزایشبھروماوراءالنھردرترک ھاتعدادیعنینفوسھمونفوذھمماوراءالنھر،

کنونیقرقیزستانوقزاقستاندشت ھایدرم751سالدرکھچینلشکرومسلمانانمیانتاالسمعروف

ھمانجا47
71-70یعقوبی46
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کھترکسربازانانبوهکھبوداینگردید،اسالملشکرپیروزیباعثمی شودگفتھکھمھمیعاملدرگرفت،
وپیوستندمسلمانانبھکرده،عوضجبھھجنگوسطدرمی جنگیدند،مسلمانانضدبروچینجانبدر

وچادرنشینترک ھایآیاکھنیستموجوددقیقیاطالعاتنمودند.آنمتحدینوچینضدبرجنگبھشروع
میراپرسشھمیننھ؟یاشدند،مسلماننیزخوداسالملشکرسودبھجبھھتغییرباھمزمانشمن باوراغلب
دربغداددرعباسیخلیفھحتیوسامانیدولتخدمتبھکھنمودترک ھاییروزافزونانبوهبارهدرتوان

جنگدرکھکنونیقرقیزستانوقزاقستاندشت ھایدرترکجنگجویھزاردهازبیشدربارهمی آمدند.
ھمین سوال مطرح است.معروف تاالس بھ اسارت امیر اسماعیل سامانی درآمدند نیز

موارد،اینھمھدرکھاستآنبرقویاحتمالاوالنمود.ادعاراحتیبھمی توانراچیزدواینجادر
نتیجھدرچھوغالم)وبردهعنوانبھخریدجملھ(ازصلحشرایطدروداوطلبانھچھکھترک جنگجویان

فرمانرواییقبولوشھادت»«کلمھیکادایبااقالپیوستھ اند،اسالمیدولتبھاسارتوشکستجنگ،
آنھانیزجنگیاسیراناینانسانیوشخصیمنافعنگاهازمنطقا،اند.شدهپذیرفتھ«مسلمان»عنوانبھخلیفھ

بھکنند.آغازاسالمدنیایدرراخودجدیدزندگیتااندپذیرفتھرااسالمفروش،واسارتدنبالبھاحتماال
اسالمھنوزکھھنگامیاحتماالشدند،میخریداریغالمھمچونکھجدیدسپاھیاناز«بخشیتقدیر،ھر

لشکریانبھتوانستندنمینبودند،مسلمانکھ«اسیرانیامابودند».شدهگرفتھاسارتبھبودند،نیاورده
بھنیازومحیطفشارماننددیگر،راه ھایازترک ھاسویازاسالمپذیرشطبیعتا.48بپیوندند»خالفت

یافتھتحققنیزتبار)ایرانیصوفیانسویاز(بخصوصدینیتبلیغاتیاوتجارتاکثریت،باھم آوازی
خواھیم کرد.است. درباره رنگارنگی و پیچیدگی این روند دیرتر صحبت

بودند،شمن باوروچادرنشینبزرگشاناکثریتاسالمظھورزماندرکھترک ھاسویازاسالمپذیرشثانیا
پراکندهوقبیلھ ایجوامعدراسالمگسترشوپذیرشبوده است.آنانشدننشینیکجاروندموازاتبھ

اوایلدرعربستاناعرابچادرنشینوقبیلھ ایجامعھدرآنسرعتوسادگیبھمیانھآسیایدرترک ھا
جملھ(ازروسیھجنوبومیانھآسیایدشت ھایقبایلبرخیبارهدربارھااسالمیمورخیننبود.اسالم

اما در باره این دین نو چیزی نمی دانستھ اند.بلغارھای ُولگا) خبر داده اند کھ گویا بھ اسالم گرویده،

مسلمانانضدبرحتیومانده شمن باورکوچ نشینتر ک ھایاکثرکھحالیدرکھبودهچنینآغازدر
ماوراءالنھردرابتدایاوشدهنشینیکجامیانھآسیایواحھ ھایوابریشم»«راهامتداددرکھآنانجنگیده اند،

سیاسیواجتماعیتحوالتبستردرکرده اند،شروعروستایییاوشھریثابت ترزندگیبھخراسانو
شده اند.محیط خود، بودایی، مانوی، مسیحی و دیرتر اکثرا مسلمان

دلیلیوصورتھربھرامیانھآسیاینشینیکوچزندگیکھترک ھاییسویازاسالمپذیرشباھمزمان
تاریخبرخوردشده اند،خاورمیانھوایرانمابقیخراسان،ماوراءالنھر،دراسالمجھانواردکرده،ترک

«جھادنگاهھمانحالیکھدریازدھمودھمقرن ھایتامی کند.پیداتحولتدریجبھنیزاسالمینویسی
نومسلمانترک ھایمی یابد،ادامھدشت ھاکافر»«اتراکضدبرماوراءالنھروخراسانسامانیانبزرگ»

وسامانیاردوھایخدمتوارداسالمقبولباھمزماناحتماالکھاسالمیخالفتداخلدرشدهنشینیکجا
اسالمیدولت ھایاینفرماندھانحتیدیرتروامیرانجنگجویان،ھمچونبودند،شدهعباسیخلیفھخود

گرفتنقدرتباھمزمانکھاعتباراینپایھمی گردند.فزاینده ایسیاسیواجتماعیاحترامواعتبارصاحب
توان و مھارت نظامی و جنگجویی آنان بوده است.ترک ھا در داخل نیروھای نظامی دولت افزایش می یابد،

268عثمان48
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قومیروابطنبودند،خاورمیانھبومیآنھاکھچراداشتند،قراراعراباعتمادموردھاترکدیگر،سویاز
بااعراب،قومیوداخلیھایکشاکشازفارغتوانستندمیونداشتندخاورمیانھمردمبافرھنگیو

رسالھدرعباسیان،اوایلمورخالبصری،جاحظکنند.خدمتسامانیامیرانوعباسیخلفایبھوفاداری
درنھراعمرشانبیشترآنھاکھمی نوشتترک ھاجنگیمھارتدربارهالترک»«مناقببھموسومخود
آلآداب،وحکمتدریونانیانصناعت،درچین«اھلمی گذرانند.سواریاسبحالدربلکھزمین،روی

.49ساسان در دولتداری و ترک ھا در جنگ برتر از دیگرانند»

اسالمی،لشکرھایدرترک ھافرماندھیوجنگاوریشھرتکسبتدریجی،شدنیکجانشینباھمزمان
بدونکھنمودشکنمی توانھمایندرامااست.افزودهاسالمجھاندرآناناجتماعیاعتباربھبیشک
تحکیموترقینویافتھ،وطن ھاییدرجدیداجتماعیمحیطباآنانانطباقوترک ھاسویازاسالمپذیرش

قابل تصور نمی بود.موقعیت سیاسی و اجتماعی آنان در جامعھ اسالمی اصوال

67مناقبجاحظ،49
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راه دراز مسلمان شدن ترک ھا

امپراتوریجاذبھاثردروداوطلبانھحتیوآمیزمسالمتگونھ ایبھکوتاه،مدتیدرترک ھاآیا
مقابلدرطوالنیمدتیاینکھیاگرویده اند،اسالمبھنومسلمانایرانیانباھمسایگیوتجارتعربی-اسالمی،

تسلیم «شمشیر عرب» و دین او گشتھ اند؟اعراب با تیر و کمان مقاومت کرده و در نھایت بھ زور

ازبیشترکھمی شویماحساساتیبحث ھایاینگونھشاھدکنونیترکیھخودحتیومرکزیآسیایدرگھگاه
تاریخازخبریبییاوتعصبدچارکھدرمی گیردگروه ھاییوافرادمیاندانشگاھی،وعلمیمحیط ھای

ھستند.

چارچوبدرآنمقاموآنپسوپیشخود،مشخصمکانوزماندرپیوستھراتاریخیحوادثباید
معتبرمنابعوگذشتھآثاراصلبھنخستدرجھدروکنیمبررسیمکانیوزمانیبزرگ تروطوالنی تر

علمی مراجعھ کنیم تا بھ درک و نتیجھ درست تری برسیم.

1400کنونیترکیھکھچرانیست،اسالمظھوردورهدرکنونیترکیھمردمسربرموضوعکھاستطبیعی
کھمی رفتبھ شمار«بیزانس»یاوشرقیرومامپراتوریازبخشیبلکھنبود،ترکیھھنوزپیشسال

مسیحیاکثراسرزمیناینمردمبود.امروزیاستانبولیاوقسطنطنیھ)عربی:(بھ«کنستانتینوپل»پایتختش
مرکزیآسیایدرترک ھابزرگاکثریتھنوزبود.ارمنیوآرامییونانی،آناناکثریتزبانومذھب
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آغازتابودند.کردهکوچونفوذنیزسیاهدریایشمالحدیتاوماوراءالنھربھحدیتااگرچھبودند،
دستکمآنمردمشدنزبانترکومسلمانوسرزمین ھااینبھترکسلجوقیان«جھادی»ھایلشکرکشی

بود.ماندهسال600امروزیاستانبولیاوکنستانتینوپلسقوطتاوسال200-300

زیستاصلیمرکزدورهآندرکھھستیممیانھآسیایوماوراءالنھردرم700و600سال ھایدرھنوزما
و تجمع ترک ھا بود.

مرور کنیم:برخی سرخط ھای تاریخی این دوره را بھ طور مختصر دوباره

وسیستانتاسالدهعرضدراعرابمی خورد.شکستمسلماناعرابازساسانیایرانم642سالدر
(رود«سیردریا»آنسویحتیوماوراءالنھربھاعراببعدبھم652ازحدودامی کنند.تصرفراخراسان
درسالصدبیشوکمشمالدشت ھایترک ھایکمکبھماوراءالنھربومیایرانیانمی کنند.حملھسیحون)

اعرابحمالتباھمزمانکھمیانھآسیایترک ھایدولتیکمیانایندرمی نمایند.مقاومتاعراببرابر
قبیلھ ایاختالفاتنتیجھدروخوردمیشکستاعرابازم744سالدربود،شدهتشکیلقرقیزستاندر

بھبینند،مینتیجھبیرااعراببرابردرمقاومتکھمنطقھمسلمانغیروبومیایرانیانمی شود.متالشی
پخشداده بودند،دستازرااعراببرابردرمقاومتامیدمانده،بی دولتکھنیزترک ھامی گروند.اسالم

خود،گلھ ھایچراندنبرایوغالموجنگجوسرباز،عنوانبھکھمی کنندکوششبیشترھرچھوشوندمی
شوند.عباسی)خالفتبویھ،آل(سامانیان،عباسیاناسالمیدولتوارداندازیدستصرفایاومعاشامرار

دینی،مھمتحوالتحالعیندروترک ھاسویازاسالمپذیرشوکوچدورهھمزمان،مرحلھ،این
بخصوصوغزنویانبادیرترکھچیزیاست،منطقھسراسردرزبانیوقومیسیاسی،فرھنگی،

نیز گسترش خواھد یافت.سلجوقیان شدت یافتھ، بھ دولت روم شرقی (ترکیھ کنونی)

ترک ھاسال400ایرانیان،سال200

850ھایسالدرحدودا(یعنیماوراءالنھربھاعرابھایحملھنخستینازپسسالدویستبارتولدگفتھبھ
برایخودکھآوردشماربھخوبیمسلمانانراماوراءالنھر«مردمتوانمیسامانیان)دولتاوجدرم

قرقیزستان(درتاالسبھلشکرکشیدرمثال.50شدند»میخودُترکھمسایگانباجنگوارد«جھاد»
اصلیفرماندهاماعرب،یکعربیلشکرمستقیمفرماندهقارلوق،ھایترکوچینیانباجنگبرایکنونی)

ترکانوایرانیانبلکھعرب،نھسربازاناکثروبودنومسلمانایرانییکیعنیابومسلمعملیاتاین
شھری،بخصوصونشینیکجامردماننخست،وھلھدرموارد،اکثرماننداحتماالالبتھبودند.نومسلمان

درچندانیعجلھدوردستنقاطمردموروستائیانحالیکھدرشده اند،خوب»«مسلماناندیوانولشکراھل
اسالم آوردن نداشتند.

 
یقیناکشیده،طولخراسان)طبیعتا(وماوراءالنھرمردماکثرشدنمسلمانمی شودگفتھکھسالیدویست
رابطھدربودند.ایرانیاکثراکھمنطقھاینشھریمخصوصاونشینیکجامردمبارابطھدراستتخمینی

دورهھمانازکھمی دانیمرااینداد:کوتاھیتوضیحبایدھمماوراءالنھرشدهبومیوترک زباناقلیتبا
بھترکعلیحدهگروه ھایآن،ازپیشکمتریدرجھبھحتیشایدوآنانمرزبانی ھایوساسانیانفروپاشی

بھمثالشده،خراسانوماوراءالنھروارددشت ھاازگوناگوناشکالودالیلبھشده،کھھممحدودیطور
218بارتولد50
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امادرآمده  بودند.خوارزمو(تاشکند)چاچبخارا،سمرقند،درماوراءالنھرایرانیومحلیپادشاھانخدمت
اعرابمقابلدرترک ھابخصوصوایرانیانسرسختمقاومتباکھمرحلھایننخستسالیکصددراقال

بوده،ناچیزگرویده اند،اسالمبھکھشده اییکجانشینترک ھایتعدادکھزدحدسراحتیبھمی توانگذشتھ،
درھنوزنیزایرانیبومیپادشاھانحتیوبودمسلمانانواعرابباگریزوجنگدورهدوره،اینکھچرا
یاوآنانترکنظامیقوایونگھبانانبھرسدچھاند،ندادهنشانچندانیرغبتشدنمسلمانبھدورهاین

باایرانیانباھمراھیدریاومی نمودندحملھماوراءالنھرشھرھایبھدشت ھاازکھترکمسلحدستھ ھای
اعراب می جنگیدند.

 
ومخالفتدرچینگاهوترک ھایاریبھنخستسال70-60دراگرچھماوراءالنھربومیتبارانایرانی

انطباقوطلبیعافیتھمانبھبھ تدریجامابودند،مسلمانانواعرابحاکمیتبامستمرگریزوجنگحتی
بودیم.شاھدشایرانخوددرکھآوردندرونودینوعربیحاکمیتبھدادنرضایتیعنینو،شرایطبھ

وعربحاکمانازپیرویدرسمرقندوبلخسامانیانوبلخبرمکیانیعنیمنطقھبزرگخانوادهدونمونھ
آنان«عمل گرایانھ»رفتارو دوراندیشیاینروشننمونھعباسیاننفعبھوامویانعلیھشورشازحمایت
است.

 
ماوراءالنھربومیتبارانایرانیاکثریت)م850تا650از(یعنیسالدویستاینعرضدرترتیباینبا
اسالمبھبودند،شدهبومیویکجا نشینماوراءالنھردرکھھاترک ازکوچک تریگروهاحتماالو

گرویده اند.
 

می دادند چھ؟اما قبایل ترک دشت ھای شمال کھ اکثریت ترک ھا را تشکیل

درمقدسیوطبریحوقل،ابنمانندمسلمانمورخینازپیشفصل ھایدرکھنمونھ ھاییبزرگاکثریت
دورهازھمینپسقرندوبھمربوطدادیم،آنانبامسلمانانرویاروییودشت ھاکوچ نشینترکاننقشباره
مسلمانروندکھمی دھدنشانھمایناست.م)1000دستکمتا800سالاز(حدودادھمونھمسده ھاییعنی

تکمیل و تحکیم نشده بود.شدن اکثریت ترک ھا حتما تا قرن دھم ھنوز بھ آن درجھ

پذیرشکنیم،فرضآغازنقطھرام)650(حدودماوراءالنھربھاعرابحملھ ھاینخستیناگراینکھنتیجھ
سال400بیشوکمشمالدشت ھایترکانسویازوسال200حدودماوراءالنھرایرانیانسویازاسالم

طول کشیده است.

معاصرترادیانگسترشورعایتطبیعی،ھایآییندیگروشمن باوریبرخالفکھگفتمی توانجراتبھ
عبادتگاه،مانندسازماندھی ھاییوابزارونیستسازگارچندانکوچ نشینیزندگیبامسیحیتواسالممانند

ثبت اصول و ادبیات مکتوب و مراسم منظم دینی طلب می کند.

فرستادگانومسلمانمورخینسویازآموزنده ایوجالبروایت ھایترککوچ نشینقبایلبارابطھدر
زندگیدردینیباورگسترشمشکالتکھشده استنوشتھاوراسیادشت ھایبھعباسیخالفتدستگاه

چادرنشینی دشت ھا را بھ خوبی شرح می دھند.
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اوراسیاقبایلدیگروترک ھامیانکھنشینیچادروقبیلھ ایعاداتطبقکھبودهآندرروندایننمونھیک
قبیلھرئیسازمطلقاطاعتسنتباقبیلھاھلمی گرفت،کھتصمیمیھرطایفھیاوقبیلھرئیسبوده،رایج
ابنمثالمی نمودند.پیرویاوازمی شد،شمردهآسمانیوزمینیقدرتازتلفیقیکھخاقان)یاو(خان

دراسالمتقویتبھُولگاھایبلغارحاکمم)922-921سال ھای(حدودااوروزگاردرکھمی نویسدفضالن
کھمی نویسدنیزاثیرابن.51آورد»اسالمترکچادرھزار200«اھل960سالدرویافتتمایلخودملک

درمسلمانانشھرھایبھکھکافرترک ھایچادرھزارده-م)م،1043(ق435سال«صفرماهدر
انتظارنمی توانطبعا.52گرویدند»اسالمبھ(…)می کردنددست اندازیکاشغروباالساغونناحیھ ھای

یکبارهخودقبیلھرئیستصمیمباصرفاچادرنشینھزاردهچندینکنیم)قبولراارقاماین(اگرکھداشت
کھاستعواملیجزوھماینشایدبیاورند.بجاراآنشرایطوکنندباورنودینبھداده،تغییرراخودآیین

ازواسالمیپیشاباورھایتاثیراتپذیرفتند،میانھآسیایدرترک ھاازبسیاریکھاسالمیکھشدهباعث
کامال از میان نرفتھ است.جملھ شمن باوری را نیز داشت، چیزی کھ آثارش ھنوز ھم

غالمان و کنیزان

اغلبومسلمانمردموترک دشت ھاقبایلمیانھم مرزھایسرزمینوشھرھادھمونھمقرن ھایدر
اسفیجاب(عربی:اسپیجابگشتند.نومسلمانترک ھایبیشترھرچھجذبمراکزبھتبدیلماوراءالنھرایرانی

رودسواحل(در«سوتکند»است)،قزاقستانجنوبدر«َسیَرم»ناحیھھمانامروزهکھاسبیجاب)یاو
مرزیناحیھ ھایایناصوالمی رفت.بھ شمارمراکزقبیلاینازخوارزموکنونی)(تاشکندچاچسیحون)،

نواحیاینترک ھایازبرخیدیگرسویازوبودندمخلوطسوییازآناھالیومردمنداشتند.ثابتیوضع
مثالداشتند.قرارنوساندرباوردواینمیانمختلفدالیلبھیاوبودندشمن باورھنوزبرخیومسلمان

«جایھمچونسوتکندازنیست،معلوممولفشوشدهنوشتھفارسیبھم982سالدرکھ«حدودالعالم»
جنگسرترک ھادیگربرخالفو53شده اند»مسلمانآنقبایلاز«بسیاریکھمی بردنامجو»آشتیترکان

با مسلمانان ندارند.

کھکسانیونداشتندحضوراسالمگسترشو«جھاد»جبھھایندراعرابخوداوالکھمی بینیمحالعیندر
حتییاوسامانیان)زماندر(بخصوصایرانیانیامی نمودندجلباسالمبھاسارت وحملھباراترک ھا 

حملھخود«کافر»ھم قومانبھ«جھادی»نومسلمانانھمچونگرویده،اسالمبھکھبودندترکانیخود
ومیانھآسیایدرجھادعمل،«در54ُگلدنگفتھبھمی فروختند.ومی گرفتنداسارتبھراآنھامی کردند،

عبارتاغلبباشد،م)اعراب،(مانندبیگانھمسلمانانکارآنکھازبیشآفریقاوشرقیجنوبآسیایھمچنین
تصویر(اصطخری)استخریاست».بودهخودسیاسیاھدافراهدرمحلینومسلمانمردمفعالیتاز

وحملھ ھادیگرسویازوترکنومسلمانوبی باکجنگجویانسویکازمیانناھمگونیاینازجالبی
تااسبیجابناحیتتاخوارزم«ازمی نویسداومی کند. ترسیمدشت ھا«کافر»ھایترکدست اندازی ھای

ترکستانازترصعبدارالحربھیچرامسلمانانواستترکستانھمھماوراءالنھرحدودتافرغانھسرحد
کھتوصیفی،55است»ثغرماوراءالنھرھمھوترکستانپیشدراستاسالم(مرز)ثغرخوارزمونیست

230-229استخری،55

1992،212ُگلدن54

118العالم،حدود53

ھمانجا52
1992،213ُگلدن51
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دیگرجایچندیندراستخریامااست.شدهبیاناسالم»«ثغرآنسویغیرمسلمانترک ھایمورددربیشک
این ھمھبا«ومی نویسد:ومی پردازددرآمده اند،اسالملشکرخدمتبھکھترکنومسلمانرزمندگانمدحبھ

ھمھبھونبَود-م)فرغانھ،وچاچ(مردمایشانازنیکوتروبردارترفرمانراخودپادشاھانھیچکس
(کھ،کیآنسببکرده اند،اختیارترکلشکرھمیشھخلفاوبوده اند.مقدمگروهدیگربرترکلشکرروزگار

.56و مردانگی و وفاداری»-م) در سرشت ایشان نھاده است از نیک خدمتی و فرمانبرداری

مدتیازبعدسابقغالماناینکھ کنیمعالوهنیستبی فایدهاماندارد،مستقیمیربطنوشتھاینموضوعبھ
قدرت دولتی را در دست خود متمرکز کردند.بھ تدریج بیشتر و شدیدتر بر ضد اربابان خود شوریده،

چھوکنیزوغالمبھ صورتچھکھترک ھاییبزرگانبوهآوردناسالمموضوعدوره،اینمورخینبرای
ایرانمابقیخراسان،وماوراءالنھردراسالمیدولتواردخودسالھصدچندکوچ ھایجریاندرداوطلبانھ

درنیست.دستدردقیقیچنداناطالعاترونداینجزئیاتبارهدرامااست.جالببسیارشدند،عراقیاو
آنھابیشککھاستاینگردید،ذکررسالھاینگذشتھفصلدرومی دانیمکھآنچھجنگیغالمانمورد

بغدادخلفاییاوسامانیاننظامیخدمتواردسپسوکرده مسلمانیقبولابرازتشھدکلمھادایبادستکم
عراقیاوایرانبھانتقالوشدنفروختھھنگامکنیزانیاوجنگیغالماناکثرکھمی دانیمھمرااینشده اند.
کنیزانوغالماناستخری ،وحوقلابنگفتھبھمی کرده اند.ازدواجخودجدیدموطندربلکھنبوده،متاھل
150تاتوانست«میکدامھرقیمتوبودنددنیا»بردگانگرانبھا ترینوترینزیبااندام ترین،«خوشترک

تواننمیاگرچھاست،ناروشنترککنیزانشدنمسلمانجزئیاتاما.57برود»باالدرھمھزار200یاو
نظردرباشایدھمچنینباشند.شدهمسلمانانجامعھوارداسالملفظیاقالقبولبدونآنانکھداداحتمال
ازپسقرنسھ-چھار(بخصوصاسالمیخالفتنظامدرکنیزانبخصوصوزنانکلیموقعیتگرفتن

است.نبودهشوھرانشاناندازهبھفرزندانشانبھآنھاتاثیرتواناحتماالکھگفتمی توانراایناسالم) 
باعثگستردهسطحیدرنیزدیگراجتماعیشرایطو«غیرخودی»زبانیوقومینگاهازافرادباازدواج

درعمیقتحوالتمورخینبرخیبھ نظرجھتاینازاست.شدهزبانیوفرھنگیقومی،نوینآمیزش ھای
.58مرتبط دانست»جامعھ مسلمانان قرن نھم میالدی را باید با نقش ترک ھا

185رو58

182رو57

استخری، ھمانجا56
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بھ زوری، بھ زاری، بھ زر

گستره امپراتوری عباسیان و والیات آن (ویکی پدیا)

وخراسانحاکممسلمبنقُتیبھبنامامویخلیفھسردارانازیکیاسالم،ظھورازپسسالھشتادتقریبا
ھنوزشده،معروفخوارزموبخاراسمرقند،اساسایعنیماوراءالنھر»«فاتحبھکھقتیبھشد.ماوراءالنھر

وقاطعحکمرانیقتیبھکھاستایناست،روشنکھآنچھاست.مباحثھ انگیزشخصیتیمرکزیآسیایدرھم
کرده،بازیبزرگینقشامپراتوری«مشرق»دراسالمدینوامویانحاکمیتگسترشدربوده،رحمبی
قتلبھوگرفتھقرارامویانغضبموردنیزخودنھایتدروشدهمعروفرحمی»«بیبھحالعیندراما

رسیده است.

بخاراخودوکنونی)(ازبکستانبخارانزدیکیدرثروتمندتجارشھربیکند)،(عربی:«پیکند»جملھازقتیبھ
تسخیرجریاندرگرفت.اسیررامردمشوکردغارتراآننموده،تصرفم709-706سال ھایدررا

قتیبھ)(وکردم...مباحایشانمالوخونوکنید،غارترابیکندوبرویدکھرالشکرفرمود«قتیبھپیکند
بیکنداندرچنانکھکرد،َبردهبودماندهباقیآنچھوبکُشتراھمھبود،حرباھلبیکنددرکھھربازگشت،

شده بودند،مغلوبکھرامحلیمردمسربازانھمھاوفرماندھاناز«یکی.59شد»خراببیکندونماندکسی
مرگدستبھکردهعریانولخترامغلوبطرفجنگجویانھمھدیگرشفرماندهوکشیدچارمیخبھ

چنینراعربلشکریانرفتاروسال ھاآنکلیوضعخراساندرعربدارانوالیتازیکی.60سپرد»
.61این سرزمین حکومت کردخالصھ نمود کھ «تنھا با شمشیر و تازیانھ» می توان بر

3961طبری61

2015،95فرای60

62نرشخی59
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کھچیزیکنند،واگذاراعراببھراخودھایخانھنصفکھکردندواداررامردمقتیبھفرماندھانبخارادر
و«نویسندگانقتیبھبود،خوارزمازخودکھبیرونیابوریحانگفتھبھ.62بودنددادهانجامنیزمرودرپیشتر

دفتروکتابازمکتوباتآنچھوگذرانیدشمشیردمازراخوارزمآتشکده)خادمان(ھیربدان،ھربدان
ازبسیاریاما،64استکردهشکبیرونیروایتاینراستیدربارتولد.63کرد»آتشطعمھراھمھداشتند،

ازحتیقتیبھنوشتھ اند.ھاروایتقتیبھبھ ویژهوامویحکامقساوت بارهدرنیزمسلماندیگرمورخین
راھمھنھایتدروکردهاستفادهماوراءالنھرمحلیشاھزادگانوشاھانمیانخانوادگیوداخلیاختالفات

تابع و خراج پرداز اسالم می نمود.

رااووکردنبردجامگردشاهباقتیبھ)(برادر«عبدالرحمنخوارزم)والیاتاز(یکیجامگردتصرفدر
بگفتقتیبھبیاورد،رااسیرانعبدالرحمنوقتیبکشت.راآنھاکھآوردقتیبھپیشاسیرھزارچھاروبکشت

اورویپیشرااسیرانازکسھزارتابگفتوگرفتجایکسانمیانوآوردندبرونراویتختتا
مھلبوی.سرپشتراکسھزاروویچپطرفراکسھزاروویراستطرفراکسھزاروبکُشتند

.65می زدند»گوید: در آن روز شمشیر سران قوم را گرفتند و با آن گردن

شیوه ھاھمانباخود،بخاراییوخوارزمیاسیرانباھمراهقتیبھکھاستخوارزمگرفتنتسلیمازپس
کھنھدچاچسویبھروآنجاازتاگرفت،اسیریاوُکشتراجوانانشومردانکرد،تسخیرراسمرقند
شھراین«اخشید»)سغدیزبان(بھشاهآخرینسمرقند،تسخیرجریاندراست.گرفتھنامتاشکندامروزه

تسخیربرایخودبارااواسیرھم قومانچراکھقتیبھتحریکبرایھمشاید«غوزک»)یا(وغوَرکبھ نام
منبا(ایرانی)عجممردمازخاندانماھلوبرادرانمکمک«بھکھ:فرستادپیامقتیبھبھاست،آوردهسمرقند

ازبیشتریمتحدینیافتنبھکوششنھاندراگرچھغورک.66بفرست»منسویراعربانمی کنی،جنگ
ماوراءالنھروالیاتبسیاریدردیگردورهآندرکھجنگجوترکانوفرغانھوچاچمحلیشاھانجملھ

سربرآنھابابعد«روزقتیبھکرد.تسلیمسنگینبھاییقیدبھراسمرقندناچاربھامانمود،بودند،پراکنده
(اسیر،سرھزارسیسالآنوبدھندسالھھرکھکردصلحھزاردویستو-م)(میلیون،ھزارھزاریک
نمازودرآیدکھبسازندقتیبھبرایمسجدیآنجادرونباشدمیانآندرعلیلوپیروکودککھبدھند-م)

.67کند...»

وغارتماجرایسمرقندفتحشرحادامھدراسالمی،نویسیتاریخمتقدمینازدیگرتنچندوطبری
ایندرقتیبھچگونھکھمی دھندشرحجملھازومی آورندقلمبھراشھراینھایمعبدیاوآتشکدهتخریب
راشھر(مردم)آنازپسکرد...صلحبتانزیوروآتشکده ھاوسرھزاریکصدسربرُسغدیان«باشرایط
بھوشدشھرواردبود،برگزیدهکھکسھزارچھارباقتیبھونھادندمنبریوساختندمسجدیوکردندخالی
امااست.زرتشتیمعبدھماناحتماال«آتشکده»ازمنظوراینجادر.68کرد»سخنوکردنمازورفتمسجد

تندیس ھایبابوداییمعبدیسمرقنددرشایدکھاندگفتھمورخینبرخیاصنام)(بت ھا،«بتان»ذکرجھتبھ
بھشمرده،ُبتراتندیس ھابودایی،معبدوزرتشتیآتشکدهگرفتنعوضی بااعرابکھبودهنیزبودا

ھمانجا68
72طبری67

71طبری66

69طبری65

1بارتولد64

75بیرونی63

185بالذری،ونرشخیازنقلبھبارتولد62
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ویپیشرابتانوبرگرفتندآناززیورکھآوردندویپیشرا«بتانبرخاستھ اند.آنھاسوزاندنوتخریب
گفتندعجمانگوید:بسوزانند.راآنگفتوبودبزرگقصریھمانندآمد،فراھمچونکھنھادند-م)(قتیبھ،

خودبدستراآنمنگفت:قتیبھمی شود».ھالکبسوزاند،راآنھرکسکھھستبتانیمیانھاین«در
است،واجبمنبرتوسپاسداریامیر،«ایگفت:وزدزانوقتیبھمقابلوبیامدغوزکگوید:می سوزانم».

برآتشآنگاهگفت.تکبیروشدبرونوبرگرفتایشعلھوخواستآتشقتیبھامامشو».بتاناینمعترض
بھمثقالھزارپنجاهبودبتاندرکھنقرهوطالمیخ ھایبقیھازوبیفروختکھزدندآتشنیزکسانوزدبتان

والییوسفبنحجاجبھراآنازبخشیوزدندسکھزروسیمآنباکھاستروایت.69آوردند»دست
تقسیمخودفرماندھانوسربازانمیانرابقیھوفرستادندبود،قتیبھحامیوفرماندهکھعراقوحجاز

نمودند.

نخستینازکھزمانییعنیبود،م720-710 ھایسالیعنیھشتمقرناوایلدرتحوالتوحوادثاین
70-60تقریبام650درسال ھایچاچ)وبخارا(سمرقند،ماوراءالنھربھخراسانمروازاعرابحملھ ھای

جملھازوایرانسرعتوسادگیبھسرزمینایندراسالمگسترشوماوراءالنھرفتحامامی گذشت.سال
مقاومتھنوزبودندبوداییبخشیوزرتشتیوتبارایرانیاساساکھماوراءالنھرمردمنبود.خراسان

حملھ ھایبھونداشتندمنطقھاینکاملفتحدرعجلھ ایمدت ھانیزعربلشکریانظاھرامی کردند.
بازمرویعنیخراسان،درخوداصلیمقربھومی کردندبسندهمردمازگرفتنباجوخراجوغارتگرانھ
بھوبودندراضیخراجوباجگرفتنوجنگیغنایمباطوالنیمدتیبرایاعرابخود«اوالمی گشتند.

فتحسرعتازمانعسرزمیناینطبیعیموانعثانیانداشتند.ھمراسرزمیناینکاملفتحبرنامھجھتھمین
برمکیانمانندماوراءالنھروخراساننفوذباوبزرگھایخانوادهسویازحتیاسالمقبول.70می شد»آن
بودایییاوزرتشتیروحانیانوزمیندارمھماشرافیاودھقانانساسانی،فرماندھانقبالکھسامانیانو

نزاعونفاقاعرابمیانھروقتدیگر،سویازبود.نشدهعملیم700نخستسال ھایتااحتماالبودند،
پرداختازبومیمردمآمد،میماوراءالنھروخراسانبھمتدینیونرم خوحاکمیوفرماندهیاومی افتاد
جدیدحملھ ھایبرابردربرمی گشتند،خودآیین ھایوعاداتبھمی کردند،پرھیزمالیاتوجزیھوخراج

.71«شمن باوری خود را پی می گرفتند»اعراب و مسلمانان مقاومت بیشتری می نمودند و ترک ھا

خودبود،شدهمعروفماورالنھر»«فاتحواالسالم»«قائدھمچونکھقتیبھبزرگپیروزی ھایوجودبا
برشورشیتانمودکوششقتیبھم715سالدرببرد.غنایموھاپیروزیآنازچندانیبھرهنتوانستقتیبھ

و ھمھ اطرافیانش شوریده، او را بھ قتل رسانیدند.ضد خلیفھ اموی برپا کند، اما خلیفھ حکم قتلش را داد

اسالم ریشھ می گیرد

وپیشرفتگریز،وجنگدایرهھمیننیزشددادهشرحکھسمرقندوخوارزمبخارا،خونینحوادثازپس
دیگر اگرچھبود،گذاشتھافولبھروقتیبھبخصوصوکالامویانبختستارهامایافت.ادامھنشینیعقب

مردم جا افتاده بود.حاکمیت دینی و فرھنگی اسالم بھ ھر طریقی کھ شده میان

113استار71

182بارتولد70

73ھمانجا69



45

چھعباسیانگیریقدرتوامویانبرکنارییعنیم750سالتاکھبودیمگفتھگذشتھھایفصلدرما
درزد:رقمرامردمشدنمسلمانروندوترک ھا)اعراب،(ایرانیان،آناقوامومنطقھسرنوشتتحوالتی

متوالیشکست ھایغورک،مرگاوضاع،چرخشسپسواعرابضدبرمقاومتازبزرگیموجابتدا
طرفداروامویضدموجدرھمنومسلمانایرانیانبیشترشرکتومی کردنددفاعایرانیانازکھترک ھا
حتیوبیشترچھھرآوردناسالمنو،شرایطباایرانیانانطباقافزایشھموخراسانی)(ابومسلمعباسی
درمرحلھاینکنونی.قرقیزستانوقزاقستاندرشمالدشت ھایترک ھایضدبرآنان«جھادی»غزوات
بخصوصوبویھآلطاھریان،یعنیعباسیانامپراتوریخطھدرایرانیمحلیدولت ھایاستقراربانھایت

و خراسان موثر بودند.سامانیان بھ اوج خود رسید کھ بیشتر از ھمھ در ماوراءالنھر

بھگرایشموجکھبودایرانیبومیحکومت ھایگیریشکلوعباسیانبھامویانازگذاردورهھمیندر
درھمومنطقھدرھمنومسلمان،ایرانیاناسالم،گسترشنگاهازنھایت،درویافتروزافزونشدتیاسالم
عھده اشازآنھاازپیشاعرابکھآوردنددستبھبزرگیموفقیت ھایدشت ھانشینکوچترک ھایمیان

برنیامده بودند.

وماوراءالنھردرم)800تا700(ھشتمقرنسالصدایندرکھاستآنکنیممیمشاھدهکھدومنکتھ
مسلحیگروه ھایبیشترآنھانبود.زیادآنچنانمنطقھمحلیوبومیجمعیتدرترک ھاتعدادھنوزخراسان

یاریبھاعرابضدبرمزدمقابلدراغلبمی کردند،فعالیتجمعیدستھصورتبھاصوالکھبودند
حتیمی نمودند.نگھبانیخوارزموبخاراوسمرقنددرآنانمحلیحکومت ھایازیاومی شتافتندایرانیان

درسمرقنددفاعدرنیزھاترککھبینیممینیزقتیبھسویازسمرقندتسخیرباالخرهومحاصرهنمونھدر
شدهامیدناغلبھاحتمالازنھایتدراگرچھمی نمودند،کمکغورکاخشیدبھوداشتندشرکتقتیبھبرابر

یکصدتقریباکھاستحالیدراین.72می کنیم»صلحتوبافرداوبازگرد«امروزگفتند:قتیبھبھ«(ترکان)
ولشکریانونگھبانانبود،شدهتشکیلخراسانوماوراءالنھردرتبارایرانیسامانیاندولتکھبعدسال

ازکھجاییتابودند،ترکانازعبارتفزاینده ایطوربھسمرقندوبخارادرسامانیاندربارحتیفرماندھان
خراساندرچھرادولتیقدرتلشکریانونگھبانانھماننگذشتھ،سالدویستسامانیانحاکمیت

گرفتند.(غزنویان) و چھ در ماوراءالنھر (قراخانیان) بھ دست خود

نھ تنھا شمشیر

جویانھ،صلحصورتبھآغازدراسالمگسترشایران،ماننداندازه ایتانیز،ماوراءالنھردرترتیباینبا
وغارتدیگرسویازوشورشوگریزوجنگمدت ھاابتدابلکھنبوده،دینیمبلغینتشویقباوداوطلبانھ

راهجنگیعنیآمده»شمشیرسرپشتاز«دیناصطالحبھنھایتدراماداشتھ،ادامھخراجوغنیمت
اسالمیخالفتتابعوتسخیرجنگباابتدانیزماوراءالنھرکرده است.بازراایمانباالخرهوتسلیمسازش،

وماوراءالنھرسپسوایراناشغالوحملھازپسامااند. گرویدهاسالمبھتدریجبھمردمبعدوشده
ازاسالمقبولکشیده،طولم)750(تاسالصدتا80حدودامنطقھایندرکھاعرابحاکمیتبرقراری

بلکھ عرب،شمشیرمستقیمتھدیدزیرتنھانھوھمیشھنھاصوالسرزمین ھا،اینمسلمانغیرمردمسوی
علی االصول از راه ھای غیر مستقیم بوده است.

بود کھ از غیر مسلمانان می گرفتند.یکی از این راه ھای غیرمستقیم «جزیھ» و یا مالیات اضافی
72طبری72
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طوریبھغنیمت)باج،خراج،مال الصلح،مانندمشابھینام ھای(بامالیاتاعراب،حاکمیتدوراندر
مالیاتنوعیبود.دولتدرآمداصلیمنبعباجوخراجمالیات،بود.شدهمرتبطاسالمدینباتنگاتنگ

ازشدهفتحھایسرزمیندراعرابرااضافیمالیاتاینمی شد.نامیده«جزیھ»کھبودھممخصوص
کتاب»کھ «اھلزرتشتیانھمچنینعملدرویھودیانومسیحیانمثالمی گرفتند.کتاب»«اھلغیرمسلمین

وخمسپرداختنازامامی پرداختند،مالیاتمسلمانانازبیشترآنھابودند.«جزیھ»تابعمی شدند،شمرده
امالکبرمالیاتمقدارترتیبھمینبھبود.حکومتقراروارادهبھوابستھجزیھبودند. مقدارمعافزکات

اینطبیعتابود.مسلمانانازبیشترمسلمینغیربرایھمکاروانسراوروستاوباغوخانھمانندمنقولغیر
خراجومالیاتنمی توانستندیاونمی خواستندکھمی شدمردمازبسیاریشدنمسلمانازانگیزه ھاییکیھم

بیشتری بھ حاکمان بپردازند.

جزیھنیزبودندشدهمسلمانتازگیبھکھکسانیازحتیبلکھمسلمانان،غیرازتنھانھامویاناواخرتا
گرفتھ می شد.

دوشازجزیھتکلیفتنھانھبود،مومنبسیارمردیکھم)720-717(ثانیعمرخالفتکوتاهدورهدرتنھا
معافنیزختنھمجبوریتازبودند،گرویدهاسالمبھتازهکھکسانیحتیبلکھشد،برداشتھنومسلمانان

یعنیثانیعمرجانشیندورهدربود.شدهکمتردرآمدشانکھگردیداعرابیاعتراضباعثاین.73گشتند
راآنانشرایطوکردجاریدوبارهرامسلماناننوبرجزیھکھشداعزامخراسانبھجدیدیحاکمثانی،یزید

سخت تر نمود.

خراسان،درعبدهللابناَشَرسوالیتداریدورهوق)110(م728سالبھمربوططبریتاریخازروایتی
توضیح می دھد.رابطھ جزیھ و اسالم آوردن ماوراءالنھر را بھ شکل زنده ای

ازکسھزارھفتوکردندمقاومتسغد)(مردم«…آنھاجزیھدوبارهبرقرارینتیجھدرطبری،قولبھ
تاجرانودھقانانویژهبھوسغدیانگرفتند».جایسمرقندفرسخیھفتدروگرفتندکنارهُسغدمردم

شھردرآنانبھابتدافرغانھشاھزادهگریختند.نموده،ترکراخودموطنونمودندمقاومتثروتمند
شھردرکھسغدیفراریاننتیجھ،درداد.لواعراببھراآنانکھبودنگذشتھدیریاماداد،پناه«اسفره»

وخریدندراخودآزادیوجانخراج،عنوانبھھنگفتیمبلغپرداختباابتدابودند،شدهغافلگیرخجند
().74قتل عام گشتندآنگاه برخالف عھدنامھ ای کھ بستھ شده بود، بھ دست اعراب

طبری می نویسد (کوتاه شده از سوی م):

مردمسویرااوکھفاضلوباشدمتقیکھبجوییدرایکیگفت:خراسانوالیتداریھنگاماشرس«گوید:
نشانبدوراضبھبنیوابستھطریفبنصالحابوالصیداءبخواند.اسالمبھراآنھاکھفرستمماوراءالنھر

پس ربیع عمران تمیمی را بدو پیوستند.داد، اما ابوالصیداء گفت: من در زبان فارسی مھارت ندارم.

جزیھ از او گرفتھ نشود  (...)ابوالصیداء گفت: می روم، بھ شرط آنکھ ھر کھ اسالم بیاورد،

اشرس گفت: چنین باشد (...)

189ھمانجا74

188طبری،ازنقلبھبارتولد73
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شود،برداشتھآنھاازجزیھآنکھشرطبھخوانداسالمبھراآناطرافوسمرقندمردمابوالصیداءپسگویند:
خراجکھنوشتاشرسبھسمرقند،-م.)شاه(غورک،غوزکآوردند.رویمسلمانیبھشتابباکسانو

وُسغدمردمکھشنیده اماست،مسلمانانقوتمایھخراجکھنوشتطھالعمرابیبھاشرسگرفتھ.کاستی
ھرکھبنگرآورده اند.رومسلمانیبھجزیھازفراربرایبلکھنیاورده اند،اسالمدلبستگیرویازآنھاامثال

اوازخراجآموختھ،راقرآنازسوره ایوشدهنکواسالمشوداشتھبپارافرایضوکردهختنھکھ
.75بردار»

روستاھایبھکرده،ترکراسغداضافیمالیاتپرداختازپرھیزبرایکھغیرمسلمینیاکثراحتماال
راخودبرگشتھ،خودخانھوشھربھخالفتاستقرارمشاھدهازبعدیاوشدندکشتھیابودند،گریختھدورتر

بھ روند اوضاع تسلیم نموده اند.

226-225طبری،75
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اسالم و ترک ھای دشت ھا

مردمتبارایرانیاکثریتم،750سال ھایدرماوراءالنھر،بھاعرابحملھ ھاینخستینازپسسالصد
سرزمیناینمردمازکوچکیاقلیتماوراءالنھربومیترک ھای بودند.شدهمسلمانبیشوکمماوراءالنھر

ترک زبانمردمازگروهاینسویازاسالمپذیرشنتیجتاوگروهایندربارهمی دادند.تشکیلرا
ماوراءالنھر اطالعات دقیق و روشنی در دست نیست.

نخستیندرمسلمانسیاحانومورخینبلخ،وتاشکندیاوخوارزم،بخاراوسمرقنددرحوادثشرحھنگام
منظوراصوالاینجادرمی کنند.اشارهاتراک)(جمع:«ترک ھا»بھنوشتھ  شده،بعدقرنسھدوکھآثاری

بھومی کردندزندگیچادرنشینیصورتبھودشت ھادربلکھماوراءالنھر،خوددرنھکھھستندترک ھایی
خاطر شمن باور بودنشان «کافر» شمرده می شدند.

طوربھم650سالدرساسانیاندولتفروپاشیازپسکھبودندترک ھاییمی شوند،ذکرکھدومیگروه
اعرابوبومیایرانیانمیاننزاعدریاشده،خراسانوماوراءالنھرواردگوناگونیانگیزه ھایباوفزاینده 
ازپس(بخصوصیاومی کردندشرکتمزد)مقابلدراحتماالوبومیایرانیانسودبھ(اغلبمسلمان

نتیجھدرھمدیگریگروهمی نمودند.عملراھزنومزدوردستھ ھایصورتبھترک)دولتفروپاشی
ازدستھایندینیباورھایدربارهبودند.شدهماوراءالنھربومیھمسایگی،روابطدیگرووصلتتجارت،

کھاستآنحوادثشرحازکلیاستنتاجامانمی شود.گفتھتاریخیکتاب ھایایندردقیقیچیز«ترک ھا»
بودند.این ترک ھا بھ ھر حال در آن مرحلھ ھنوز مسلمان نشده

تاداشتندالزمبعدسالدویستحدودتاتاریخآنازمیانھآسیایھایدشتھایترکبزرگدستھآناماو
شھریشدن،یکجانشینباھمزمانوھمراهاغلبآنانشدنمسلمانشوند.مسلمانتوجھیقابلاندازهبھ

نشیندشتھایترکشدنمسلماندیگرسویازبود.آندرحاکمیتحتیواسالمدنیایبھکوچشدن،
بومی ماوراءالنھر فرق می کرد.ویژگی ھای خود را داشت کھ با شرایط اقلیت ترک زبان و
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دادیم.شرحسیاسی»کوشش ھای«نخستینفصلدرکھآوریمبیادراسغددر«کمرجھ»ناحیھماجرایمثال
مسلحترک ھایازگروھیمحاصرهدرکمرجھدراعرابکھھنگامی36-735سالدرطبری،روایتبھ

ساسانیمقتولپادشاهیزدگردپسرخسروبودند،«سولو»خاقانشانرھبریتحت«تورگش»دولتبھوابستھ
وایرانیانباھمکاریبھراآنھاکندمیکوششآمده،اعرابگروهآنبامذاکرهبراینفرسیباھمراه

خاقانکھبودممنمی دھید؟کشتنبھراخودتانچراعربان،گروه«ایمی گوید:وکندتشویقترک ھا
اووگفتندناسزابدوعربانامامی گیرم»امانشمابرایودھدبازمنبھرامملکتمکھآوردمرا(ترک)
ضدبروایرانیانباکھاومسلحترکانگروهیاوسولوکھمی رسدنظربھبعیدنمونھایندر.76برفت»
مسلماناعرابضدبروزرتشتیسومیزدگردبابخواھدوباشدگرویدهاسالمبھمی کرد،ھمکاریاعراب

ھمکاری کند.

آمدهستوهبھقتیبھطرفازسمرقندمحاصرهازسغدیانکھمی شودمعلوماثیرابنوطبرینوشتھ ھایاز
ھشدارآنھابھکرده،کمکبھدعوترا-م)چین،ابن اثیر:(درترکخاقانوفرغانھاخشیدچاچ،پادشاه
ازسپاھینیزآنھاوکنند»مابھکھکنندچناننیزشمابایابند،ظفرمابرعربان«اگرکھداده اند

اینفرستاده اند.سغدیانکمکبھرا77پھلوانان»واسوارانومرزبان زادگانوزورمندانو«شاھزادگان
اینمی دانیم،کھطوریآمده اند.سغدبھدشت ھاازسمرقندپادشاهدعوتبھترک ھاکھمی دھدنشانھمنمونھ
نموداستنتاجمثالمی تواندیگرسویازامارانده است.پسراآنھاھمھقتیبھونداشتھاثریھمسایگانیاری

ایرانیانسپس(وعربحاکماندیگریاقتیبھ بھسمرقندیاوخوارزمبخارا،درکھمردمیمیاندراگرکھ
بھتسلیمباھمراهھمآنھااحتماالبوده اند، ھموالیاتاینبومی ترکانازعده ایشده اند،تسلیمنومسلمان)

مسلمانان، خود نیز اسالم را پذیرفتھ اند.

یعنیذمھ»«اھلچھوبوداییوزرتشتی(چھ«کفار»علیھمسلمانانجنگنمونھ ھایاکثردراصوال
یاوفرماندهحاکم،وقتیبود)،عراقمثالازکمترمراتببھتعدادشانماوراءالنھردرکھیھودیومسیحی
پذیرفت،میرامالیاتوباجوخراجپرداختو می شدتسلیماسالملشکربھایالتیاووالیتیکپادشاه

مسلمانانمقابلدرمسلمینغیراگربرعکسمی شدند.شمردهشده»«مسلمانایالتووالیتآنمردمھمھ
پرداختبھناچاراسالمشرعیقوانینطبقمسلمینغیرمی گشتند،پیروزمسلمانانومی کردندمقاومت
مخارجاینکلبود.مسلمانفرماندهوحاکمتصمیمبھبستھاشاندازهکھمی شدند«جزیھ»ایوباجخراج،
اسالمقبولانگیزهموارداکثردروضعاینوبودفرساطاقتمردمتکتکومحلآنحکومتبرایاغلب

دلیل«جزیھ»پرداختردیاوطوالنیتاخیردیدیم،سمرقندنمونھدرکھطوریدیگر،سویازمی گشت.
می شد،«مباح»مسلمینغیرمالوجانآندرکھمی شدمسلمینضدبرمسلمانانسویازجنگاعالن

نزدیکی بخارا دیدیم.آنچھ کھ در نمونھ کشتار، تخریب و غارت شھر پیکند در

اسیربرایمھمیمنبعاوراسیاھایدشتدرخزروقارلوقاغوز،نشیندشتھایطایفھکھدیدیمھمچنین
وسربازجنگنده،نیرویھمچوناستفادهجھت«مملوک»یاو(«غالم»بردهعنوانبھآنھافروشوگرفتن

خدمتکار و یا «کنیز» برای خدمات خانگی) بودند.

چرابود،ممکنبود.پرفایدهھمومقبولحتیوممکنھم«جھاد»،بھانھبا«کافر»نشینانکوچگرفتناسیر
آندشت ھایبھلشکرکشیوحملھمانعجدیطوربھکسیترک ھادولتفروپاشیازپسبخصوصکھ

2801اثیرابن77

03-4101طبری،76
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دشت ھابھلشکر کشیاسالمیدستگاهنگاهازچونکھبود،مقبولنمی شد.خالفتاسالمیدولتسوی
بخاطرحالعیندرکاراینرفت.میشماربھدینراهدرجانفشانینشانھواسالمگسترشبرای«جھاد»

غارت و غنیمت و خراج تجارت خوبی ھم بود.

وگروھیصورتبھاکثرااعرابخودبود،نشدهمسلمانکامالھنوزماوراءالنھرزمانیکھتایعنیابتدادر
شھرھاییبھمسلماناندیگرحملھ ھایدرومی رفتندماوراءالنھردر«غزاه»بھعربعراقازایطایفھ
مقصدنوشتھ اندمورخینکھاستسالیصدیاو70-60ھماناینمی نمودند.شرکتبخاراوسمرقندمانند

تقریبادورهاینبود.سرزمیناینمردمبستنخراجبھوغارتاساسابلکھاسالم،گسترشنھاعراباصلی
کھماوراءالنھردراسالمپذیرشنسبیتکمیلازبعدامایافتھ است.ادامھم750سالیعنیامویاناواخرتا

حملھموردرانشینچادرترک ھایورفتھادشتبھجھادیھای«غزا»برایبایستیمیاساسادیگر
حتیوایرانیاناساسارا کارایننمی کردند.شرکتھا«غزا»ایندرچنداندیگراعرابخودداد،قرار

بھ«جھاد»شرعیوظیفھ انجامھمچناناگرچھدشت ھابھحملھالبتھمی دادند.انجامنومسلمانترک ھای
کاراینامانبود.آساننسبتبھوپردرآمدماوراءالنھرشھرھایمردمباجنگاندازهبھامامی رفت،شمار
بھمنظمحملھ ھایسامانیاندورهدرگفتیمپیش ترھمھمچنانکھشود.پوشیچشمآنازکھنبودھمچیزی

بود.آناندولت برایمھمیدرآمدھمومی شدسامانیفرماندھانوامیرانافتخارواعتبارمایھھمدشت ھا
کارآنکھازبیشترآفریقاوجنوبیآسیایمرکزی،آسیایدر«جھادُگلدنگفتھبھکھاستمرحلھھمیندر

.78بودند»شدهمسلمانکھشدمیانجاممحلبومیمردمسویازباشد،-م.)اعراب،(یعنیمسلماناجنبیان
آوردهاسالمکھترکانآنجنگند.میمسلمانانعلیھآنھاگوناگونند.تبارھای«ازھاترکنویسدمیاستخری

.79بھ اسارت می گیرند»اند، با آنھا (ترکان کافر، -م.) می جنگند و آنان را

دورهدومنیمھیعنیمیالدیدھمقرندرراخودممالک»و«مسالکق)346سالبھ(فوتاستخری
«سپھساالرانوماوراءالنھر»«دھقانان«جھادی»فعالیت ھاییکسوازاثرایندراواست.نوشتھسامانیان

بادیگرسویازوستودهرا80اند»چوبینبھرامفرزنداناز-م)(کھ،کیسامانیانچونخراسانپادشاھانو
وسامانیسپاھیانعمدهبخششده،نشینیکجادیگرکھترکجنگجویاندربارهآمیزستایشلحنھمان

آثاردرلحنایناست.گفتھسخنمی دادند،تشکیلراعباسیخلیفھلشکریانازتوجھیقابلبخشھمچنین
دیگربرترکلشکرروزگارھمھ«بھنویسد:میاستخریمی شود.دیدهنیزدورهاینمسلمانمورخیناکثر
نھادهایشانسرشتدر-م)(کھ،کیآنسببکرده اند،اختیارترکلشکرھمیشھخلفاواندبودهمقدمگروه

.81است از نیک خدمتی و فرمانبرداری و مردانگی و وفاداری»

شمردهمسلماناناصلیمشکلدورهاینمورخیننگاهازھنوزدشت ھاشمن باورترکانحالعیندر
ھمھماوراءالنھرحدودتافرغانھسرحدتااسبیجابناحیتتاخوارزم«ازمی نویسد:استخریمی شدند.

.82ترکستان. و ھمھ ما وراء النھر ثغر است»ترکستان است و خوارزم ثغر (مرز، -م)  اسالم است در پیش

فاراب(تاشکند)،چاچسیحون)،رودسواحلدر(ستکند،سوتکنداسبیجاب،مانندشھرھاییترتیباینبا
ازداشتند،قرارشمالھایدشتنزدیکیدریعنی«ثغر»ایندرکھخوارزموالیتوپاراب)(باراب،

ھمانجا82
ھمانجا81
230-229استخری80

)211استخریازنقلبھُگلدن79

212ُگلدن78
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دلیلیھربھکھشدندتبدیلترکانیتجمعوجذبمراکزبھدیگرسویازوترکبردگانبازاربھسویی
مسلمانکھبودگشتھھاییقارلوقواغوزھامرکزبھتبدیلسوتکندحوقلابنگفتھبھبودند. شدهمسلمان

است.مسلمانترکانبازرگانیمحل-م)کنونی،(تاالس«طرازکھمی کندعالوهھمچنیناو.83بودندشده
دربایدبگذرد،آنجاازکسیچونزیرااست»نگذشتھآنجاازمسلمانانازکسھیچودارندھاییقلعھآنان

تاشکند)(چاچ،شاشوکنجدهوفاراب«میانھحوقلابنگفتھبھ.84درآیدقارلوق ھاخیمھ ھایوسراپرده ھا
خرگاه ھادرودارندسکونتآندرمسلمانترکانازخانوادهھزارواستفراخچراگاه ھایسراسر

.85(خیمھ ھا، -م) زندگی می کنند و ساختمان ندارند»

بابارتولدمی شود.بردهکاربھ«ترکمن»و«ترکمان»لفظبارنخستینبرایکھاستدورهایندرھمچنین
آنریشھوشدهبردهکاربھمیالدیدھمسدهدربارنخستینبرای«ترکمن»نامکھمی کندتاکیدصراحت

ولغویتفسیرو«ترکمن/ترکمان»لفظایرانیشناسی«ریشھبارتولدنظربھاست.ناروشنھمھنوز
طبیعتاآمده،ھمکاشغریلغاتدیواندرکھبوده«ترک-مانند»نامایناصلشایداینکھبرمبنیآنفارسی

ایرانیانتیپبھومی کردفرقترک ھامعمولیظاھرازترکمن ھامعمولیظاھرچھاگرنیست،اعتمادقابل
پذیرشازپیشحتیوداشتندقرارایرانیعنصرتاثیرتحتاغوزھاازبیشترقارلوق ھاولیبود.ترنزدیک

.86بودند»اسالم نیز از دیگر اقوام ترک بھ فرھنگ اسالمی نزدیک تر

باوربیشترشده»مسلمانکھ«ترکیمعنیبھ«ترکمن»لفظتفسیربھدانشمندانومورخیناغلباینھمھبا
حاکمبھھدایاییعادترسمبھبود،-م)(؟«اردو»شھردرکھترکمان»«پادشاهمقدسیگفتھبھدارند.

نیزبیرونیاست.مسلمانترک ھای«ترکمان»ازمنظورکھاستروشناینجادرمی فرستاد.اسبیجاب
لغات«دیواندرکاشغرینامند».میترکمنآورد،اسالمکھرااغوزیھر«اغوزھاکھنوشتھ است

«آنھامی نویسد«ترکمان»تعریفدرگاهومی نامداغوز»َنھو«قارلوقگاهراھا(ترکمن)ترکمانالترک»
تماسوارد-م)(اغوزھا،آنھاکھ«ھنگامینویسدمیاغوزھابھاشارهبانیزمروزیطاھرھستند».اغوز

لفظنگاهاینازھمشاید.87گرفتند»نام«ترکمان»وپذیرفتندرااسالمآنانازبرخیشدند،اسالمیممالکبا
یاوترکمانمی پذیرفت،رااسالمکھترکیھربھیعنیداشت،««فنی»معناییآغازدرترکمانیاوترکمن

.88و یا ترکمان تنھا بھ ترک ھای اغوز تعلق گرفتترکمن گفتھ می شد. بعدھا بود کھ بھ تدریج لفظ ترکمن

ھمانجا88
1992،212ُگلدنازقول ھانقل87

1935،77بارتولد86

ھمانجا85
ھمانجا84
236حوقلابن83
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اسالم ایرانیان، اسالم ترکان

1915لندنایران،تاریخسایکس:پرسیکتابازعباسی،خالفتوالیاتنقشھ

میالدی...1000تا800ھایسال

فرقدیدیم،ماوراءالنھرنشینیکجاترکانوایرانیانمیانکھآنچھازصحرانشینترکانآوردناسالمروش
غارت،حملھ،راهازنھھمھازبیشچادرنشینترکانسویازاسالمقبولماوراءالنھر،برخالفمیکند.
مسلماناندیگروصوفیانتاجران،تشویقوتبلیغبایاوگروھیصورتبھبلکھجزیھ،ومالیات

ایندراست.نکردهکمیکمکرونداینبھنیزشمشیرچھاگربوده،ایران)وماوراءالنھراز(مخصوصا
نقشدینیمدرسھ ھایفعالیتومسلمانانھمھبرایبرابرحقوقوشرایط تامینتجارت،انگیزهرھگذر،

اواخردراعرابجنگیکمانندھادشتشمن باورترکانبھھالشکرکشیوجنگ ھابیشکداشتند.مھمی
جمعیتیباوسیعدشت ھایھمامانبودند.تاثیربینیزمیالدیُنھمقرندرسامانیایرانیانجنگدووامویان
رویارویی ھایاینگونھشدتوتعدادھموکردهمحدودراحملھ ھااینگونھکامیابیچادرنشینوپراکنده

کمتر بوده است.خونین و مسلحانھ در مقایسھ با ماوراءالنھر بھ مراتب

راهازونمودجلبراترککوچ نشینقبایلآسیادشت ھایدرچھوماوراءالنھردرچھابتدادرکھاسالمی
ایرانیاسالمویژهبھوایرانی»«اسالمیاصطالحبھگرفت،قرارآنانقبولموردگوناگونھای

بندیطبقھشرطیطوربھاگربود.کردهھمخوانھاترکمخصوصشرایطباراخودکھبودماوراءالنھر
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باآمیختھ(تصوفی،«مردمی»اسالموشریعتی)فقھی،(کتابی،«رسمی»شاخھدوبھایرانی»«اسالماین
بھتبدیلکھماوراءالنھرایرانیرسمیاسالمکھگفتتوانمیراحتیبھباشد،بجااسالمی)پیشاباورھای

آندرھمشافعیمکتبازگروھیابتدادرکھبودحنفیمکتبپیروسنیاسالمشد،نیزترکانرسمیاسالم
مردمی»«اسالمدیگر سویازگرفتند.قرارحنفیھپیروانتاثیرتحتھمھاآندیرترکھتاداشتندوجود

وطبیعیھایآیینوعاداتازمتاثروتصوفیاسالمیشمال،ھایدشتودیاراینترکانوماوراءالنھر
این سرزمین (و نھ فقیھان و علما) بود.شمنی ترکان و حتی دیگر آیین ھای رایج میان مردم عادی

یاوپانصدکمدستتادھم)قرنحدودا(یعنیدورهآنازکھھاترککھکنیمذکرنیستبدجاھمیندر
بودند،کنونیترکیھدیرتروخاورمیانھوایرانمردمبرحکمرانیوکوچحالدرمرتبابعدسالششصد
اینبھخودبابودند،کردهقبولمیانھآسیایدرکھراخودمردمی»«اسالمھمورسمی»«اسالمھماساسا

کنونیترکیھدررسمیغالبمذھبیکم:کھبینیممیھمامروزکھجاییتااند،نمودهمنتقلھاسرزمین
ھاترکھایکوچازسالھزارتقریباگذشتوجودبامردمی»«اسالمزمینھدردوم:واستحنفیمکتب

تفاوت(درمذھبیاندیشی»«دیگرو«غالت»،تصوف،باوری،شمنھایرگھشاھدھمھنوزآناتولی،بھ
«طریقت علوی» در ترکیھ کنونی ھستیم.با مذھب رسمی سنی حنفی) از جملھ بھ صورت نوع خاصی از

مسلماندیگرم750سالتایعنیعباسیان،برآمدنوامویانزوالدورهتاخراسانوماوراءالنھرایرانیان
ھستند،قبولموردتسنناھلسویازکھپیامبراحادیثکتابششھرنویسندهبیشتر:حتیبودند.شده

قزوینی،ماجھبنیزیدبنمحمدنیشابوری،قَُشیرىحجاجبنمسلمبخاری،اسماعیلبنمحمدبودند:ایرانی
باماوراءالنھروخراسانایرانیاننسائی.شعیببناحمدوترمذیعیسیبنمحمدسجستانی،ابوداوود

علمایھمچنینوغزالیاماموسمرقندیماتریدیبخاری،امامابوحنیفھ،مانندبرجستھ ایمحدثانوفقیھان
لحاظازراخودبودند،یافتھاسالمجھاندرسرتاسریوبزرگنفوذکھخوداسالمیمتعددمدارسودیگر
آوردناسالمازپسقرندویکیکھکسانیھمچنین،شمردند.نمیترعقبوکمتراعرابازھمھیچدینی

جنگیدند،میآنھابابودند،مستقیمتماسدرھاترکبزرگاکثریتباماوراءالنھروخراسانایرانیان
بلکھھاعربنھنمودند،میجلباسالمبھراآنھایاوکردندمیخویشاوندیوھمسایگییاوتجارت

ایرانیان بودند.

است.کشیدهطول1000سالکمدستتا800سالازیعنیسال200حدودرونداین

ازبیشتراوراسیاھایدشتچادرنشینانچھوماوراءالنھرشدگانیکجانشینچھترک ھا،دورهایندر
ازیکیاند.آموختھرااسالمطریقآنازگرفتھ،قرارایرانیمسلماننوصوفیانوتجارتاثیرتحتاعراب،

ھمھنوزوگرفتھعربینھوفارسیازھاترککھاستاسالمیدینیواژگانتاثیر،اینروشنھاینشانھ
لغاتیاندجملھآنازبرند.میبکارترکیھوآذریترکیقرقیزی،ازبکی،مانندترکیمختلفھایگونھدر

بجای«آبدست»عربی)، «الصلوه»(بجای«نماز»عربی)،«النبی»یاو«الرسول»(بجای«پیغمبر»مانند
(بجای«فرشتھ»عربی)،«الصوم»بجای«روزه»یافتھتغییر(شکل«اوروج»عربی)،ی«الوضو»
اند،کردهقبولایرانیانطریقازرااسالمترکانمیدھدنشانکھتاریخیسندیکغیره.وعربی)«الملک»

آسیایدرم)1040-994(قراخانیاندولتحکمرانخان»بغراساتوق«تذکرهبنامایافسانھنیمھاثر
شده،نوشتھیازدھمقرندراحتماالکھاثراینشود.میشمردهمسلمانترکدولتنخستینکھاستمرکزی

.89سلسلھ ایرانی سامانیان اسالم را پذیرفتھ استشرحی است بر اینکھ ساتوق بغرا خان چگونھ با تعلیمات

279اجاق89
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شکلدیگرسویازوھا)سدهنخستیندرآشکاروپنھانتشیعوحاکمتسنناولدرجھ(درمذھبموضوع
بھآمو»«ریگجداگانھنوشتھدرراسامانیاندورهدرفارسیمعاصرادبیاتوزبانگسترشوگیری

یاوایرانی»«اسالمازمنظورکھکنیماشارهخالصھبطوراینجادرایم.کردهبحثترمفصلکمیصورت
بینیم،میامروزکھسنتیاسالمازمتمایزوجداچیزیصورتھیچبھشد،اشارهآنبھباالدرکھترکی
کردیم،اشارهآنبھکھعربیجایبھ«روزه»و«نماز»مانندفارسیدینیتعابیرکاربردنیست.ونبود

ازسنتودینفروعمواردبسیاریحتیو نبوتوتوحیدماننددیناصولدرگرنھواستقضیھظاھر
وماوراءالنھرایرانی»«اسالمآنمیانفرقیاصولی،قواعدواعتقاداتیاوروزهونمازخودجملھ

مدعاایننیست.ونبوداعراب»«اسالماصطالحبھوشودمیخواندهترکی»«اسالمکھآنچھیاوخراسان
وگرنھدارد،صحترسمییاوشھریاصطالحبھوفقھیکتابی،شده،تدویناسالممورددراساساالبتھ

متکیدینیمستنداتوعلوموکتابومدرسھبرکھنشینانچادراسالمیاوروستاییومردمی»«اسالم
مسیرھایوگرفتخودبھدیگریھایرنگتاریخودورهھردروسرزمینوقومھربھوابستھنبود،

متمایزی پیمود.

ومدامکوچوچادرنشینیپراکندهزندگیَترکشکبدونبرگردیم.ھاترکآوردناسالمموضوعبھاماو
و«کافر»ھنوزتبارانھمجلبوجنگاوریھمھازترمھمھمشایدوکشاورزیتجارت،بھآوردنروی

افزودننگاهازھمکار،ایناست.بودهھاترکآوردناسالمبرایمھمیانگیزهاسالم،بھخودمشرک
مسلمانانمیان«جھادی»ھایفعالیتنوعاینباکھمقامیواحترامقبول،بخاطرھموثروتوقدرت
میانمرزیشھرھایچگونھکھدیدیمگذشتھبحثدربود.مقبولھموپرفایدهھمآوردند،میبدست

ترکانتربیتوتعلیممراکزوبردگانبازارھایبھتبدیلسیحونرودآنسویوماوراءالنھر-خوارزم
893و840ھایسالدرسامانیانھایلشکرکشیبود.شدهھادشتبھجھادی»«سفرھایبراینومسلمان

آسیایترکدولتفروپاشیازپسکھبودترکھایقبیلھھمینعلیھاساسامرکزیآسیایھایدشتبھم
تاریخدرکھھاجنگایندرکھاستاینھمدیگرتوجھجالبنکتھبودند.شدهپراکندهم741سالدرمیانھ

خودسامانیان،فرماندھانولشکریاناکثراند،شدهقیداسالمگسترشبرایبزرگفتوحاتھمچونھا
اسیررا«مشرک»ترکانوجنگیدندمیسامانیانلشکرخدمتدرکھبودندمسلمانینوترکاناز عبارت

میگرفتند.

تکینآلپاست.جالببسیارخراساندرسامانیانترکسپھساالریاوساالر»«حاجبتکین،آلپنمونھ
سامانیانبھبخارابردگانبازاردرآمده،دراسارتبھکھبودھادشتنشینکوچاھالیازعادیفردیابتدا

سپھساالروسامانیدربارنگھبانانفرماندهبزودیجنگدرباکیبیومھارتخاطربھوشدفروختھ
بنامدیگریغالم(تاشکند)چاچبردگانبازاردرسامانیانُعمالبعدمدتیگردید.دودماناینخراسان

نیزاودیرترکھکردندخریداریبود،قرقیزستانتاالسازقارلوقترکظاھرااصلشکھراسبکتکین
سامانیانزوالدورهدرگرفت.زنیبھراتکینآلپدخترورسیدفرماندھیمقامبھجنگیمھارتبخاطر

دولتگرفتھ،خودبدست(افغانستان)غزنھشھردررادولتیقدرتسبکتکیندامادشسپسوتکینآلپابتدا
ازراایرانمرکزوشرقازبزرگیھایبخشوخراسانکھغزنویمحمودسلطاننھادند.بناراغزنویان

.90نوه آلپ تکین بودحاکمیت سامانیان و آل بویھ در آورد، فرزند سبکتکین و

این حوادث نیز در سده ھای نھم و دھم اتفاق افتاد.

165-1999،162باسورث90
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دنیایواردماوراءالنھرطریقازترکانازبزرگیانبوهسامانیاندولتاوجدریعنیمیالدینھمقرندر
درآمدند.سامانیانوطاھریانجملھازوآنانایرانیامیرانیاوعباسیخلفایدربارخدمتبھشدهاسالم

یاوخراسانینگھبانانبھاتکاءازعباسیھایخلیفھگردید.عباسیدرباردربزرگیتحولباعثاین
اکثریت(…)کھشدندنظامیغالمانھایدستھبھمتکیاساساکشیده،دستعربجنگاورانباقیمانده

.91بزرگشان ترکان آسیای مرکزی بودند»

میبودند.نیاوردهاسالمغالمی،نتیجھدرتنھایاونیافتادهاسارتبھمرکزیآسیایترکانھمھشکبیاما
بگیرند،قراخانیانوغزنویانازرااسالمدنیایحکومتآنکھازقبلحتیاغوزقبیلھسلجوقیانکھدانیم
طریقاینازکرده،تازوتاختآناتولیوقفقازبخصوصوخراساندرسپسومیانھآسیایدرابتداخود

ومیانھآسیایدرکھقراخانیترکحکمرانانقومیتھمچنین،بودند.شدهتبدیلنظامیمھمنیروییکبھ
ازآنانکھاستآنبرقویگمانامانیست،روشنچندانگرفتند،بدستراحکومتبخاراوسمرقندتردیر

از.92شدندمسلمانداوطلبانھخوداسالم،رواجشرایطدرکھبودندھاقارلوققبیلھباالیاقشاروخانھا
ھایواحھدرکھداریمراُختنوباالساغونوالیاتوکاشغردراویغورھایترکنمونھدیگرسوی

زبانترکراآنانوآمیختندسغدیانبااندوختند،ثروتابریشمراهتجارتازمیانھآسیایصحراھای
ُنھاُغوز،(ُتغوزُغزھا»«ُتغزخودالبلدان»«کتابدردھمقرنایرانیمورخ-سیاحھمدانی،فقیھابنکردند.

کردنمتحددرآنانکنندهرھبرینقشبخاطرمیشوند،دادهنسبتمعاصراویغورھایبھکھرااغوزھا)
نامیدهھا»ترک«اعراِبدوستی،فرھنگدرآناننقشبخصوصوچینغربشمالدرترکھایطایفھ

.93است »

فرھنگیزندگیبھوبودهجدیدچیزیمیانھآسیایجوامعدرکھنیزاسالمیمدارسفعالیتوتاسیساحتماال
کردهتقویتراترکانمیاندراسالمجاذبھشھری،تمدننمودارھایباھمراهاست،دادهجدیتکانیآنان

اینساکنمتمدناقواممیاندرادیاندیگربھنسبتاسالم«برتریترکان،برایبارتولد،نگاهازامااست.
محصوالتنیازمندپیوستھنشینانچادرگرفت.میبردررامادیتمدنھمومعنویفرھنگھممنطقھ،
یکجامسلمانانتولیداتباکھھنگامیترکنشینانکوچ94بودند»لباسوپارچھویژهبھومتمدنھایکشور
آندرکھچراگرفتند،میقرارتریضعیفموقعیتدرمیشدند،روبروآنانزندگیطرزباعموماونشین

اسالمیفرھنگبھشدن«شاملاماشدند.میآشنانیزاسالمیفرھنگبابلکھاسالمدینباتنھانھصورت
.95بود»برای چادرنشینان فقط بھ شرط مسلمان شدن آنان امکان پذیر

شریعت و تصوف

اکثرمذھبعنوانبھتشیعمنظورمانطبیعتامیگوئیم،سخنترکانبرایرانی»«اسالمتاثیرازکھھنگامی
اسالمیکالنوُخردھایمکتبوھاطریقتھا،مذھباسالم،گسترشآغازدرنیست.کنونیایرانمردم

از«خوارج»مانندآنھاازبرخیکھبودموجوداسالمجھانسرتاسروماوراءالنھرخراسان،دربسیاری
اگرچھعلویھواسماعیلیھماننددیگربرخیوشدندمیشمردهضالھ»ھای«فرقھمعروفعلمایسوی
میانبعدمدتیکھآنچھمانندمذھبیاختالفاتھمھاینباداشتند.پنھانیفعالیتامابودند،نشدهمنعرسما

ھمانجا95
72-1935،71بارتولد94

1992،155ُگلدنو179فقیھابن93
78-73دانکوف92

ھمانجا91
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شکلتدریجبھمختلفھایطریقتومذاھبوبودنشدهحاددرجھآنبھھنوزشدیم،شاھدشسنیوشیعھ
بامخالفتخوارج،سرکوباموی-عباسی، ھایرویاروییبااختالفاتاینگرفتند.میراخودکنونی
برسنتیفقھایگرفتنباالدستباماوراءالنھروخراساندرومامونخلیفھازپسمعتزلھھایجریان

شد.میترشدیدرفتھرفتھبودند،بیرونیوسیناابنھمچونخردگرادانشمندانحامیکھسامانیدرباریان
جریانازروزافزونوتدریجیدوریباشدند،میشمرده«امیرالمومنین»رسماکھنیزعباسیخلفایخود
دیرترکھگشتندمیآواھمبخاریاماموابوحنیفھمانندعلماییبابیشترھرچھشیعھ،ومعتزلھمانندھایی

ھمچون «اھل سنت و جماعت» شھرت یافتند.

وشیرازری،درکھنیزعراقوایرانغربیومرکزیوالیاتدرشیعھوایرانیبویھآلگیریقدرت
کردهتبدیلصوریمقامیبھراعباسیانخالفتدستگاهحتیگرفتھ،خوددستبھعمالراحاکمیتبغداد

گفتھبھبود.شدهسنت»«اھلفقیھانوسامانیانھموعباسیخلفایھممخالفتونارضایتیباعثبودند،
برخیوحنفیبخصوصوسنت»«اھلماوراءالنھروخراسانمسلمانمردماکثردورهایندرفرای،
ازیکیبخاری)اماموحنیفھابوتاثیرتحت(احتماالبخاراوبودندحنفیسامانیامیرانخودبودند،شافعی
وخزردریایسواحلجزبھدورهایندرکھاستآنبرھمکاھن.96رفتمیشماربھتسننمذھبمراکز

بویھآلشیعیدولتحکومتتحتھایسرزمینحتیوعراقوایرانیھایسرزمینمردماکثرقم، شھر
.97نیز اھل سنت بودند

آنانفرماندھانوسامانیامیرانباکھبودندکردهپیداقدرتآنقدرسامانیدولتاواخردربخصوصفقیھان
داشت.وجودھمھمکاریونزدیکیفقیھانودولتکاردارانوامیرانمیانالبتھزدند.میبرابریکوس

اواخرتانیزفقیھانبگیرند.جدیومھمتصمیمینمیتوانستندمتشرعینوفقیھانرضایتبدونامیراناما
حالعیندرگرفتند.راسامانیاندشمنانطرفدودمانایناواخردراماکردند،پشتیبانیآنھاازسامانیان

دولتیخطیباناینبھمردمبودند.دولتبگیرحقوقکھداشتوجودنیزروحانیخطیبانومالیانازقشری
کھسامانیاناواخردربخصوصبودند.مستقلونفوذبامتشرعینوفقیھانپیروبلکھنداشتند،اعتماد

ظلممقابلدر«مردمبود،یافتھفزونیآنانفرماندھانمیانھموسامانیانخانوادهبینھمرقابت،وحسادت
.98و جور حکومت، فقیھان را حامیان خود تصور می کردند»

وکاشغرازکھترکقراخانیانم999سالدراست.آموزندهنیزنگاهاینازسامانیانحکومتپایان
بھسامانیحکومتنمودند.حملھسامانیاندولتپایتختبخارا،بھبودند،آمدهمیانھآسیایدرباالساغون

سامانیدولتازدفاعوقراخانیانضدبرمبارزهبھرامردمتاداددستورخودبگیرحقوقمالیانوخطیبان
کسبدولتیغیرفقیھانازکرده،اعتناییبیحکومتیخطیباندعوتاینبھبخارامردماماکنند.دعوت
دودماننفعبھنھآن،نمایندگانواسالمبھسامانیدولتخدماتبھتوجھبدوننیز«آناننمودند.تکلیف

نعمتبرایراخودنباید«مسلمانانکھدادندحکموکردند» عمل(…)آندشمنانسودبھبلکھسامانیان،
آنانخودماننددرستھم«قراخانیانکھبوداینمردمبھفقیھانمصلحت.99بدھند»کشتنبھدنیویھای

قراخانیانبرعلیھاعتبار،بیسامانیانازدفاعبرایکھنداردوجوددلیلیوھستندخوبیمسلمانان
.100برخاست

2008،159(انگلیسی)،ایرانکمبریجتاریخفرای100

268-1928،267بارتولد99

76-1348،75فرای98

2008،309کاھن97
2008،153(انگلیسی)،ایرانکمبریجتاریخفرای،96
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نھماوراءالنھرعادیمردممانندنیزآناناست.جالبھمبحبوحھایندرسامانیدربارترکفرماندھاننقش
بخاراسنیوسنتیفقیھانازبلکھبودند،شدهآنھاخوددستبازیچھدیگرکھخودسامانیارباباناز

تعیین می کردند.پشتیبانی نمودند کھ عمال سرنوشت سیاسی ماوراءالنھر را

ھمسایھقراخانیانحملھمقابلدرراخودزوالحالدردولتخودفقیھانتاثیربابخارامردمترتیباینبھ
متالشیبزودیدیگرنتیجھبیھایتالشبرخیرغمبھسامانیانحکومتوگذاشتندتنھاخودمذھبھماما

شد.

امارتآنجادربود،رفتھغزنھبھسامانیدولتکاملفروپاشیازپیشکھخراسانُترکسپھساالرآلپتکین،
بھشدند،قراخانیانتسلیمسامانیانلشکرودربارایرانیگاهوترکاکثرافرماندھانکرد،برپاراغزنویان
حالیکھدرپیوستند،سلجوقیانوغزنویانمانندھمسایھنظامیھایدستھبھیاوبازگشتندخودھایسرزمین

ومیانھآسیایدرخودحکومتبھسلجوقیان)کاملیافتنبرتری(تادیگریمدتبرایقراخانیان
ماوراءالنھر ادامھ دادند.

حامییاوکردندمیجلباسالمبھراھادشتھایترککھکسانیسال،200حدودبرایمذھبی،نگاهاز
حنفیایرانیانیعنیخراسانیانوسغدیانکالوسامانیانبودند،ماوراءالنھریکجانشینترکانکارفرمایو

ازکھراجماعت»وسنت«اھلطریقتھمانآوردن،اسالمازپسنیزھاترکطبیعتاوبودندمذھب
ایرانیان دیده بودند، ادامھ می دادند.

اطالعاتپذیرفتند،میآنانکھمذھبیوھاترکسویازاسالمقبولشکلبارهدرعباسیاندورهآثاردر
بعیداسالمدینقبولبدونمسلماناندنیایبھترکانورودکھنمودقبولتوانمیراحتیبھامانیست.دقیقی
خراسانیانیوسغدیانسنیمذھبطبیعیصورتیبھنیزھاترککھنیستشکیجایدیگرسویازبود.

درسنت»«اھلمذھبایناینکھاند.دادهادامھوکردهقبولنمودند،میجلباسالمعالمبھراآنھاکھرا
خراسانوماوراءالنھردرچھراھاترککاروزندگیبیشکبود،ھمبغدادخلفایپشتیبانیموردحالعین

و چھ در بغداد راحت تر کرده است.

متکیبخاریاماموحنیفھابواعظم»«امامھایآموزشبھودیدیمنیزبخارافقیھاننمونھدرکھمذھباین
پیکاریاومنتقدناراضی،پنھانی،طریقتیاین،داشت.نومسلمانھایترکبرایھمدیگریمحسناتاست،

سامانیان)ھموعباسیخالفت(ھمدولتحمایتحتیوقبولموردیعنی«رسمی»مذھباین،نبود.جو
«کلمھبیانبااکثراونبودسختیوپیچیدهچیزمسلمانھمچونشدنشناختھواسالمقبولحالعیندربود.

طریقاینازھاترکھمچنین،میگرفت.قرارمسلمانجماعتقبولموردنمازاداییاوشھادت»
نقشدراسالمدنیایخوددریااسالمپذیرشازپسخود،جنگاوریمھارتوسنتادامھبامیتوانستند

سرزمینھایبھتر،دیریا،وخودشرقوشمالھایدشتبھجھاد»«غازیانھمچونیاوفرماندهوسرباز
ونویافتھقدرتیازھموکنندخدمتدینبھھمشده،ورحملھ(آناتولی)شرقیروموقفقازغرب،درنو

نعمت ھای دنیوی آن برخوردار شوند.

ھایدشتدربخصوصبلکھنبوده،شمشیرکمکبھتنھااسالمگسترشگفتیم، ھمترپیشھمچنانکھاما،
صوفیانحالشرحدراست.گرفتھانجاممسلمانصوفیاناولدرجھدروتجارکمکبھمیانھآسیای

میانھ،آسیایدراند.نمودهجلبودعوتاسالمبھرا«کفار»آنانچگونھکھشودمیگفتھاغلبمعروف



58

صدھافعالیتایناند.نمودهجلباسالمبھراآنھارفتھ،زبانترکچادرنشینقبایلھایدشتبھصوفیان
روحانیانوفقیھانازترکامیابمراتببھ«صوفیانزمینھ،ایندربارتولدنظربھوکشیدهطولسالھا

.101مکتبی بوده اند»

بھنیزترکنومسلمانصوفیاندیرتربودند.ایرانیانازعبارتنخستمیانھآسیایدراسالممبلغصوفیان
حلقھدرکھترک«متصوفینمینویسداُجاقیاشاراحمدترکیھترکپژوهدیناند.کردهشروعھافعالیتاین

میانھآسیایمعروفصوفیگذاشتند.مھمیتاثیررھگذرایندرنیزبودندیافتھتربیتایرانیتصوفھای
علمدنیایبھبیستمقرناوایلدرکوپرولوفوادترکدانشمندکھم؟)1167سالدر(وفاتَیَسویاحمد

شھردریسویاحمد.102بود»ترکمتصوفینازگروهاینھایچھرهترینمعروفازیکیکرد،معرفی
ازراتصوفدروساولینوآمددنیابھدارد،قرارکنونیقزاقستاندرکھیسی)سابقش:(نامترکستان
دشتدرترککوچندهایالتمیانبھکھھمدانیگرفت.م)1140(وفات:ھمدانییوسفبزرگ،صوفی

سننوعاداتباتناقضیایجادبدونرااسالمتصوفمکتبایرانیتفسیرمیرفت،مرکزیآسیایھای
میعرضھآنانبھبود،حاکمترکاناینفرھنگبرکھاساطیریھایقالبازاستفادهباوآنانفرھنگی

زماندرکھبودنیشابورازکلماتیابوالحسنشده،ذکرھاتاریخدرنامشکھمبلغینیازدیگریکینمود.
اسالمتبلیغبھرفتھ،قراخانیان)سرزمیندر(احتماالمیانھآسیایھایدشتبھسامانیعبدالملکامیر

ھایلشکرکشیازمبلغینودرویشاننقشاسالم،بھمشرکترکانجلب«درگویدمیفرایاست.پرداختھ
.103سامانیان بھ دشت ھا مھم تر بود»

سویازاسالمقبولتاخراسانوماوراءالنھربھمیانھآسیایاز«مشرک»ھایترکھایاندازیدست
ھااندازیدستاینمقابلدرداشت.ادامھم)1000سال(حدوددھمقرناواخریعنیھاترکاکثریت

گوشھچھارازکنند،دفاعمسلمانانواسالماز«کافر»ترکانمقابلدرمیخواستندکھزیادیھای«غازی»
وشمالھایدشتبھسامانیانمرزھاییعنیاسالم»«ثغوروماوراءالنھربھایرانشرقیھایسرزمین

بھبودند،شدهمسلماندیگرھادشتترکاناکثرسامانیاندورهاواخردروقتیامامیشدند.سرازیرشرق
«غازیان»ھدفکھبوددورهایندربود.نماندهنیازیمیانھآسیایدرجنگجویانو«غازیان»اینحضور

کنونیترکیھیعنیصغیرآسیایوقفقازبھغرب،بھشرقازآنمرزھایواسالمگسترشو«جھاد»برای
ق353سالدرکھنویسدمیمسکویھابنبودند.مذھبمسیحیاساسازمانآنتامردمانشکھشدمتوجھ

درریبھخراسانی»غازیھزاربیست«پیرامونتعدادیم)966(ق355سالدروھزارپنجم)964(
سویبھ«جھاد»جھتگذشتھ،بویھآلسرزمینازکھخواستنداجازهوھنگفتپولآمدند،بویھآلسرزمین

غارتومردمبھاندازیدستبھشروعنیزریدرآنھابجنگند.رومیانوارامنھباتابروند(آناتولی)روم
«غازیانوگشتچیرهآنانبرخود،لشکریانتعدادکمیوجودباالدولھرکنبوییحاکمامازدند،آنان

بھ.104شدندروانھقزوینسویبھبودند،ماوراءالنھرمسلمانترکانآنانازبسیاریاحتماالکھخراسانی»
بھترکانبزرگکوچپیشگامانکھبودندبسیاریترکانغارتگر،جنگیاناینمیاندرگمان«بیفرایقول

.105آناتولی در سده ھای آینده بھ شمار می آیند»

فرای، ھمانجا105

تاریخاثیر،بنعزالدینھمچنین:؛278-275ص.«قائمیھ»،دیجیتالینسخھ،3ج.منزوی،علینقیترجمھاالمم،تجاربرازی،مسکویھن.104
5111-5109ص،1383تھرانآژیر،حمیدرضاترجمھ،12جلدکامل،

2008،159(انگلیسی)،ایرانکمبریجتاریخفرای،103
اجاق، ھمانجا102
1935،71بارتولد101
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شدمعلومرسید،سربھماوراءالنھروخراساندرسامانیاندورانمیالدیدومھزارهاوایلدرآنکھازپس
درمھمتریبسیارپرده»«میانساززمینھاساساقراخانیانوغزنویانیعنیھاآنترکجانشینانکھ

بازیسلجوققبیلھازاغوزترکانمیبایسترااصلینقشبارایناند.بودهاسالمجھانومنطقھسرنوشت
دریای خزر سرگردان و در حال کوچ بودند.کنند کھ چند صد سال میان جنوب و غرب کوه ھای آلتای و

دولتآنھاکردند.تصرفرابغدادوشیرازری،بعدکوتاھیمدتونیشابورابتداسلجوقیان1040سالدر
یعنیخالفت،نافدرچھوغربیومرکزیایرانسرزمینھایدرچھرابویھآلمذھبشیعھوایرانی
مذھب،ودینحوزهدرنمودند.خودبازیچھبھتبدیلبویھآلماننددرستراخلیفھوزدندکناربغداد

اسالمتنھانھخود،ماوراءالنھریوخراسانیایرانی،مذھبسنیوگذشتھحامیانازتبعیتبھسلجوقیان
ھایسرزمیندرخودفتوحاتاولینباخراسان،فتحازپسسالسیبلکھدادند،رواجراحنفیوسنی

مسیحی وارد آناتولی یعنی ترکیھ کنونی شدند.

دولتبھ«بیزانس»یاوشرقی»«رومزبانیونانیومذھبمسیحیامپراتوریتبدیلسرآغازنیزاین
بزرگترینوآخرینوآورددوامسال600حدودکھشدعثمانیزبانترکومذھبسنیمسلمان،

امپراتوری اسالمی بود.
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