
  

 1 ى جیحون به روايت طبرى ى تركان و اعراب در دره  اولین مقابله
  زكريا كتابچى

 1فھیمه مخبر دزفولى
اعــراب . چگونگى ورود تركان به عالم اسالم از موضوعات قابل توجه تاريخى است

ھـاى  پس از فتح ايران به سوى ماوراءالنھر تاختند و روند پیشروى آنان در سرزمین
اين مقاله به بررسى اولین رويــارويى تركــان و . ى امويان تكمیل شد تركان در دوره

ى دوم پرداخته و فضاى فرھنگى حاكم بر ايــن رويـارويى را  اعراب در روزگار خلیفه
اين مقابله آغـاز تعـامالت مـذھبى، اجتمـاعى و سیاسـى بیـن . ترسیم كرده است

تركان و اعراب بود كه تا سلطه تركان بر تمام جھان اسالمى در قرون بعدى تـداوم 
 .يافت

تركان، اعراب، فتوح، ماوراءالنھر، رود جیحون، احنف بـن قیـس، طـبرى، ربعـى بـن : ھاى كلیدى واژه
 .عامر

انـدازى از نظريـات در مـورد  به جز اشعارى چند متعلق به شعر عربى قبل از اسالم كه چشـم
ما مـى ھد تركان بیابانگرد در جامعه عربى در اختیار  و تعـدادى حـديث كـه در كتــب حديـث  2ن

ارتباطـات اولیـه اقتصـادى، اجتمـاعى و سیاسـى كـه احتمـاالً بیـن  3.معتبر ضبط شده اسـت
ھام  يك اب اعراب و تركان در طول دوران قبل از اسالم و صدر اسـالم وجـود داشـته بـه صـورت 

 .باقى مانده و موضوع مھمى است كه در صفحات تواريخ عمومى توضیح داده نشده است
شده باشد،  4 ى ارتباط اولیه بین اين دو ملت ھر چند ممكن است، عوامل مؤثرى مانع توسعه

به اولیـن ديـدار اعـراب و تركـان در  شواھد مضبوطى در ادبیات اسالمى وجود دارد كه مربـوط 
َرو است مرو پايگاه نظامى ثابت اعراب بود كه براى تھاجمات بعدى به آسیاى میانـه . اطراف م

چك اسـالمى در مدينــه در ) خراسان(در شرق  بود كـه دولـت كو ين زمــانى  تأسیس شد و ا
 .روزگار عمر، تبديل به يك دولت قدرتمند شده بود

ً طبرى، مورخ بزرگ عـرب، شـرح كامـل و جـذابى از اولیـن مقابلـه ى  بسیارى از منابع، خصوصا
ّ فرمانده عرب، احنف بن قیـس در دره» خاقان«پادشاه تركان  حون  برضد مرو (ى جی يك  22نزد

یم،  قبل از اينكه مطالعه. دھد ارائه مى) م642/ ه  يق طـبرى دنبـال كن ى دقیق واقعـه را از طر
 .كند ھاى نظامى اعراب در ايران، ما را در فھم موضوع كمك مى شرح فعالیت

ى  اسالم، دين مسلّط در بخش جنوبى شبه جزيـره) م632(با وفات پیامبرصلى هللا علیه وآله 
دوران ابوبكر، اولین خلیفه از خلفاى راشدين تنھا دو سـال طـول كشـید و ايـن . عربستان شد

كات  دوران خالفت در دفع تھاجم رؤساى قبايل و تـالش بـراى توقـف جنـگ لى و حر ھـاى داخ
 .ارتداد، پايان يافت

سید  ھنگامى كه عمر با آخرين توصیه فت ر كز  5؛)م644 - 634(ھاى مؤكد ابوبكر، بـه خال مرا
آشوب در میان سران قبايل خاموش شد، دولت نوبنیاد اقتدار يافت و آرامش و ثبات سیاسـى 

شبه جزيـره - به  له  . ى عربسـتان بازگشـت اجتماعى ماننـد روزگـار پیامبرصـلى هللا علیـه وآ
یامبر در  بنابراين، دلیلى براى تأخیر در سلطه بركشورھاى ھمسايه چون بیزانس و ايران كه پ

 .زمان حیات خود به فتح آنھا مژده داده بود، وجود نداشت
غرب، شـمال و شـرق  شامل  قديم،  ھان  حور ج در واقع، سپاھیان مسلمان عرب در چنــد م

نس  تحت رھبرى فرماندھانى توانا پیشرفت كردند و پیروزى ً بر ارتـش بیزا ھاى مھمى خصوصا
مسلمانان پس از كسـب يـك . ى عمر، كسب كردند چنین ايران در دوره در سوريه و مصر و ھم

 .در سوريه، با كسب اجازه از مدينه راھى ايران شدند 6 پیروزى بزرگ بر لشكر بیزانس
(اعراب با اعتقاد و الھام جديد اسالمى، لشكر شكوھمند ايـران را در نـبرد مشـھور قادسـیه 

از ايران، شامل گـذرگاه  7 آنان بخشى) م631(شكست دادند و در سال بعد، در جلوال ) م630
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يران، يزدگـرد . ھاى زاگرس در داخل كشور را اشغال كردند الجیشى كوه سوق آخرين پادشاه ا
سوم، لشكر بزرگ ديگرى براى مقابله با اعراب به نھاوند فرستاد تا تاج و تخـت خـود را نجـات 

ھـاى ايـران را  كـه دروازه) م642(اين نبرد، بار ديگر با پیروزى درخشان اعراب پايان يافـت . دھد
 .كامالً به روى ايشان گشود

ند و سراسـر  اعراب از جانب ديگر، تحت نظر فرمانده یش رفت به پ ى بـزرگ، احنـف بـن قیـس 
ربعى بن عامر در يك غزل به ايـن موفقیــت نظـامى اعـراب اشـاره  8.شمال ايران را فتح كردند

 :كند مى
 و بلخ و نیسابور قد شقیت بنا
 و طوس و مرو قد ازرنا القنابال

 انخنا علیھا كورة بعد كورة
ّى احتوينا المناھال  نفضھم حت

 فلله عین من رأى مثلنامعا عذاة
ً و كابالً   ارزنا الخیل تركا

 
شـھر بـه . بلخ و نیشابور توسط ما، سقوط كردند و طوس و مرو با تاخت و تاز ما، خراب شدند

ّق كرديم و در پايان، تمام مناطق سرنوشت ساز  شھر ھجوم آورديم و در ھر يورش آنھا را متفر
كان ى عجیبى بود، ما ھر كدام حمله مى منظره. را تسخیر كرديم ھـاى  و كـابلى 9 كـرديم و تر

 10.كرديم سواره بر اسب را غارت مى
به ايـن ترتیـب، مـرز امـپراتورى نوبنیـاد و  آنھا سرانجام به دولت كھنسال ايران خاتمه دادنـد و 

نوان  »مـرز رسـمى«اسالمى از جانب شرق تا رود جیحون گسترش يافت و رود جیحون به ع
ھـاى دور وجـود  طور كه خط دفاعى طبیعى بین تركان و ايرانیان از زمان پذيرفته شد، ھمان 11

ــوان منطقــه. داشــت ــه عن ــفلى ب ُ ــا تركســتان س ً مــاوراءالنھر ي ــا ــرك  قطع ــور مھاجمــان ت ى عب
آمدند حتى قبل از تركان سلجوقى و عثمانى مطرح  رف آسیاى میانه مىصحراگردى كه به ط

 .بود
ى تركان شده بودند و خودشان را براى ھجوم بـه آن طـرف رود مشـھور  حال، اعراب ھمسايه

سلطه بـر . كردند ھاى تركان آماده مى جیحون در مسیر سرزمین قبل از اينكه، حمله اعراب و 
ين  12آسیاى میانه را از ديدگاه تركان مورد نقد قرار دھیم، شرحى روشن از آغاز تماس بین ا

 .شود دو ملت كه البته كل جزئیات سیاسى و تاريخى فیزيكى جھان را تغییر داده ارائه مى
نف بـن  فه عمــر و سـردار او در شـرق، اح بدين منظور، الزم است مكاتبات سیاسى بین خلی

شود ً . قیس در شروع اين وقايع مطـرح  شروح در منـابع اسـالمى خصوصـا بـر طبـق روايـات م
اى بـه مدينــه  طبرى، احنف بن قیس پس از تكمیل عملیات نظامى خود در شمال ايران، نامـه

ى فتوحاتى كه او در شمال شرقى امــپراتورى تـازه تأسـیس  فرستاد و اطالعات كاملى درباره
چنین به طور غیرمستقیم تالش كرد كه اجازه  او ھم. مسلمانان به دست آورده بود، ارائه كرد

 .رسمى مدينه را براى پیشروى به سوى تركستان كسب كند
سلمانان در شـرق  به طور يقین، عمر از اينكه اطالعات كافى درباره ى سلطه نظامى سپاه م

مه. و اقدامات درخشان آنان بدست آورد، خوشحال بود ى  بر طبق نظـر مـورخ بـزرگ، طـبرى نا
آقـاى «اش  ، كنیــه»او احنف اسـت«احنف، چنان عمر را ھیجان زده كرد كه او ناگھان فرياد زد 

شود، فھمید كـه ايـن شـادى و ھیجـان  اما مى 13).سید اھل المشرق! (شد» مردم مشرق
ً وقتى كه اين ھیجان موقت، جاى خود را به قضاوتى واقعـى  خلیفه، بسیار كوتاه بود، خصوصا

ين پـیروزى به نظر مى. داد مورد ا ً در  قا ّـى او عمی سد حت ھـاى درخشـان در شـمال ايـران و   ر
ً بــه . مجــاورت بــا تركــان در آينــده نگــران بــود او نتوانســت انــدوه خــود را پنھــان كنــد و صــراحتا

بودم و اى كـاش  من آرزو مى«: ھمراھانش گفت كردم ھرگز لشكرى به خراسـان نفرسـتاده 
 14.»اى از آتش بین ما قرار داشت رودخانه

اى بـه سـردارش  يابیم كه بعد از بھبودى اوضاع، عمر بـار ديگــر نامــه ما از روايات طبرى در مى
قف كنـد و  احنف نوشت و به او دستور داد كه پیشروى در مشرق و در مسیر تركستان را متو

صر علـى مادونـه و قـد عـرفتم بـاى شـى«: گفت ء دخلتـم علــى  اما بعد فالتجوزن النھر و اقت
 .»خراسان فداوموا على الذى يرم لكم النصرو اياكم ان تعبر و افتنفضوا
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ید، مـى« دانیـد كـه شـما چـرا بـه  ھال، از رود جیحون فراتر نرويد و به اين سوى آن بسنده كن
ید خراسان وارد شده پیروز بمان ید، . ايد، پس بر آن بمانیـد تـا  اگـر شـما ايـن كـار را انجـام دھ

ھد مانـد كرار مـى. پیروزى براى شما باقى خوا نه  مـن ت ید، وگر بور نكن نم از رود جیحـون ع ك
 15».شويد پراكنده مى

ــه ــه چنیــن نام ى جــالبى را نوشــت تــا اصــول سیاســت خارجــى  بــه احتمــال زيــاد، خلیف
پیامبرصـلى هللا علیـه . صلى هللا علیه وآله را كه در حیات خود بنیان نھاد، دنبال كند پیامبراكرم

كان بـر مبنــاى  وآله در طول حیات خود توصیه مى به تر كردن«كرد كه نسبت  بـه «و » تجـاوز ن
صلى هللا علیـه وآلـه ! رفتار كنید 16آنان،» خشم نیاوردن در كنار احاديث بسیارى كـه از پیامبر

عه(نقل شده است، حديثى در سنن ابن داوود  بت ) ى حـديثى معتـبر يكى از شـش مجمو ث
 .شده است
 »دعوا الحبشة ما ودعوكم و اتركو الترك ما تركوكم«: صلى هللا علیه وآله قال النبى

ُركان را رھا كنید، تا زمانى كه شما  حبشیان را تَرك كنید تا زمانى كه شما را تَرك مى كنند و ت
 17.كنند را رھا مى

ند  له خلفـاى امـوى مان ھبران مسـلمان و فرمانـدھان از جم نه تنھا عمر، بلكــه بسـیارى از ر
ى امويــان و عمــربن عبــدالعزيز، چنیــن سیاســتى را برضــد تركــان  معاويــه، مؤســس سلســله

ھا را خشـمگین و  ى پیامبر اكرم داشتند و بنا به توصیه جاى اينكـه آن صلى هللا علیه وآلـه، بـه 
 .كردند ھاى جنگ كنند؛ با آنان با احتیاط رفتار مى راھى میدان

به بحـث  یات بیشـتر  به دلیل محدوديت موضوع اصلى، لزومى ندارد كه ايـن مطلـب را بـا جزئ
ّا مى شمند  بگذاريم، ام توانیم نظريات بسیار جالبى را در رواياتى كه توسط جاحظ در كتاب ارز

ى چنیـن سیاسـتى  درج شده است، بیابیم كـه حــاكى از اسـتفاده» فضائل االتراك«وى بنام 
ھر چند تحوالت و روابط . ھاى آنان برضد تركان است توسط رھبران اصلى عرب در اولین تالش

ً ھنگامى كه اعراب در دوره بعدى بیشتر با اين نظريه سعى در  ى اساسى، خصوصا ى امويان 
 ً ھا خصوصـا تسخیر آسیاى مركزى داشتند، فاصله گرفت و بیانگر رفتار افراطى آنان با غیر عرب

گر از دولـت. باشد تركان مى يد بـن مھلّـب و بسـیارى دي مردان امـوى در  قتیبة بن مسـلم، يز
 18.شدند خراسان، بین تركان و ساير ملتھا تبعیض قائل مى

با تركـان، ايـن گفتـه جاحظ به ما مى ى  گويد كه براى نمونه، يزيد بن قتاده در طول كشمكش 
ــود ــان را ھشــدار داده ب ــادآورى كــرد كــه آن ــه ســربازان عــرب ي تركــان دشــمنانى «: عمــر را ب

كان شـد و مانع از حمله» اند خشمگین مى 19.ى اعراب به تر گويـد  در حكـايتى ديگـر، جـاحظ 
ترك بـه او  ظام  ھنگامى كه حمزة بن آذرك، والى بخشى از خراسان بود، يـك گـروه سـواره ن

نان بـاز  حمزه بن آذرك قوى. حمله كردند تر از آن تركان بـود، امـا سـربازانش را از جنگیـدن بـا آ
 :داشت و گفت

اگر آنھا تمايلى به جنگ ندارند، جنگ را آغاز نكنید، چون در حديث آمده است كـه تـا زمانـى «
 20».اند، آنھا را تنھا رھا كنید كه شما را رھا كرده

يران» سید اھل المشـرق«در پايان اين مقاله، خواھیم ديد كه احنف بن قیس  شمال ا  فـاتح 
كان در مـرز ظـاھر شـد، ھمیـن  و سردار مقتدر خلیفه 21 ى دوم، زمانى كه خاقان پادشـاه تر

 .را نسبت به تركان در پیش گرفت» خشمگین ننمودن«و » تجاوز نكردن«سیاست 
ستايد،  اين بسیار جالب است كه جاحظ، دانشمند بزرگ عرب كه دالورى سربازان ترك را مى

ــرب در طــول دوره ــب ع ّ ــبران متعص ــذار ســپاھیان ) م822-م 842(ى معتصــم  توســط رھ بنیانگ
ّق  ا، مورد حمله قرار گیرد، در حالى كه او از تفو ّ ً در سامر حكومتى ترك مستقر در بغداد و بعدا

ھاى متعلق به ساير ملتھا در ارتش خلیفه دفاع  ى نظامى ترك در مقايسه با ديگر گروه روحیه
صـلى هللا علیـه  حديث پیامبراكرم«: گفت كرد و مى  اين حديث را يادآورى مى 22او نیز. كرد مى

گى  راه درست براى ما اين است كه با آنان صلح. وآله نصیحتى به تمام اعراب است آمـیز زند
كه اسـكندر  چه مى. كنیم و جنگ را كنار بگذاريم ّـى ھنگـامى  انديشید در مورد ملتى كـه حت

نان نزديـك نشـد و گفـت 23بزرگ، بعد از تسلّط ھا «: بر جھان، تركان را ديد به آ ھا ر آنھـا را تن
 24.نامید» ترك«و آنھا را » كنید

بن  بگذاريد، برگرديم و تحلیل روايات طبرى را در ارتباط با نامه ّم عمر به سردارش احنف  ى مھ
 .قیس ادامه دھیم
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اتفاقات مھم ديگرى بعدھا رخ داد كه آشكارا نشان داد كه عمر در امور دولت چقدر دورانديش 
اين نامه فورى را به احنف نوشـت و او را از تـدارك يـك حملـه جديـد بـه سـرزمین . بوده است

 .تركان بازداشت
ثروت و منابـع ) دولت(در واقع، به دنبال شكست نھايى نھاوند كه اقتدار  ايـران از بیـن رفــت و 

ترك،  نامه -مالى آن تاراج شد، يزدگرد سوم  سايه از جملـه پادشـاه  ھايى به فرمانروايان ھم
نوشت و از آنان براى خطرى كه از قلــب ) China(حاكم محلى سغديا و پادشاه چین» خاقان«

ى يك واقعیت ثبت  اگر ما اين نوشته را به منزله. بیابان عربى برخاسته بود، تقاضاى كمك كرد
ھا  كند كه يزدگرد، كشورش را به دنبال اين پیروزى عرب شده بپذيريم، طبرى روايت مى ھـا، ر

فلى پناھنده شد ُ  25.كرد و به خاقان در تركستان س
به ھر حال، پس از انقراض دولت كھن ايران، اعراب به تھديد بزرگى براى تركان تبــديل شـدند 

گرد سـوم، . و شروع به تھديد حاكم محلى ترك بخارا و سمرقند كردند بنابراين الزم بود به يزد
بـه ايـن منظـور خاقـان، . شان كمـك كننـد نشینى اعراب به مواضع پاسخ دھند و او را در عقب

مردم محلـى  26 لشكر بزرگى را از فرغانه بود و از  كان در آسـیاى مركـزى  كه مركز اصـلى تر
فلى  ُ گرد  گرد آورد و از طريق دره 27)اھل الصغد(تركستان س ى جیحون وارد ايران شد و با يزد

 .به طرف بلخ كه پادگان نظامى نوبنیاد اعراب در ايران بود، راه افتاد
اخبار پیشروى خاقان به طرف ايران، اعراب را پريشان كرد و ھراسى در میان سربازان كوفـى 

عراب . ساكن در بلخ ايجاد كرد شكرگاه نظـامى ا به ل سرعت شـھر را تـرك كردنـد و  آنھا بـه 
قب. مستقر در مرو پیوستند با مشـاھده وحشـت و ع مرو  خاقـان  نشـینى از بلــخ بـه جانـب 

به لشـكر . پیشروى كرد در اين ھنگام بسیارى از ايرانیان بومى در بلخ و شھرھاى مجـاور آن 
تعداد سربازان او توسط طبرى ثبت نشده است، اما شكى نیست كـه در  28.خاقان پیوستند

 .مقايسه با اعراب، زمانى كه ناگھان در مرو ظاھر شدند، او لشكر بسیار بزرگى داشت
صحراگرد آسـیاى  زنگ مردم  ھاى خطر دوباره براى اعراب به صدا درآمد، براى اينكه جنگ بین 

ھـاى مـادرى خـود  اما اگر اعرابى كـه قبـالً از سـرزمین. ناپذير شده بود مركزى و اعراب اجتناب
مى جدا شده بودند از حمايت مردم بومى محروم مى خوردنـد،  شدند، توسط تركان شكست 

ايرانـى  -اگر يك بار مقاومت آنھا توسط نیروى متحد ترك . امكان داشت تمام ايران را رھا كنند
مى شد، توقف عقب شكسته مى ً مـى نشینى آنھا غیر ممكن  رفـت كـه بخـش  نمـود و قطعـا

 .شرقى امپراتورى اسالمى از ھم پاشیده شود
صمیم و عملكـردى توسـط احنـف اخـذ شـود،  ھر ت در اين موقعیـت دشـوار، روشـن شـد كـه 

احتماالً براى اولین بار در تـاريخ درگـیرى آنـان، اكنـون . سرنوشت آينده اعراب را رقم خواھد زد
ّ دشمن مشترك و جديدشان يعنى اعراب بودند  ايرانیان و تركان در كنار ھم و بازو به بازو برضد

قان  تا آيا اعراب را از ايران بیرون كنند و به بیابان ند و يـا پادشـاه تـرك، خا ھاى عربى بـاز گردان
يكباره برگردد و در يك تصمیم ناگھانى، يزدگرد سوم را در میدان جنگ تنھا رھا كند و با سـپاه 

 .خود به داخل خاك تركستان بازگردد كه سرانجام، پادشاه ترك خاقان، راه دوم را انتخاب كرد
از طرف ديگر بر طبق روايات طبرى، احنف بن قیس سردار مسلمانان، قاطعانه عمل كرد تا بـر 

ّ دشــمنانش دســت زد و . تھديــد جديــد تركــان غلبــه كنــد او بــه نوعــى راھــبرد دفــاعى برضــد
ھـا  كـوه. اى مستقر كرد كه از موقعیت جغرافیايى نھايت استفاده را ببرد سربازانش را به گونه

كـرد كـه  براى نگھدارى از پشت سرشان و رودخانه در جلو، نوعى پوشش امنیتى ايجـاد مـى
 .ساخت حمله احتمالى تركان را متوقف مى

اى مؤثر خواند  اى كوتاه و موعظه در ھمان صبحگاه او سربازانش را جمع كرد و براى آنھا خطبه
شــان را بــر انگیخــت، كــارى كــه بســیارى از  ى آنــان را تقويــت و احســاس مــذھبى كــه روحیــه

 :بنابر منبع ما، طبرى، او گفت. دھند فرماندھان بزرگ، قبل از شركت در جنگ انجام مى
ند، چـون . تعداد شما بسیار كم و دشمن بسیار بزرگ است اين واقعیت نبايد شما را نگران ك

ند « چه بسا در موارد متعددى اتفاق افتاده كه لشكرى كوچك يك لشكر بزرگ را با كمك خداو
به  29.»شكست داده، و خداوند با آنھايى است كه پايدارى كنند حال از اينجا حركـت كنیـد و 

ھا برويد، بگذاريد آنھا از پشت سر، شما را بپوشانند و بگذاريد رودخانه بیـن شـما و  طرف كوه
به پس شما مى. دشمنتان فاصله باشد كه آنھــا رو روى شـما  توانید با آنھا بجنگیــد در حـالى 

 30.ھستند
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در ھمین زمان، او شروع به استفاده از ماشین تبلیغات به طرز مؤثرى نمود تا اثبات كند كه او 
او اشاره كرد كه خلیفه عمر . ناپذير شود خواھد با تركان بجنگد تا زمانى كه جنگ اجتناب نمى

در آغاز خاقان سردار . ھاى تركان نشوند توصیه نموده كه از جیحون عبور نكنند و وارد سرزمین
كرد كه اين تنھا يك شايعه و يا يك حیله است  كرد و گمان مى  بزرگ، اين نوع اخبار را باور نمى

اما وقتى پس از چنــد روز، اعـراب . رود تا سربازان او را اغفال كنند كه توسط اعراب به كار مى
ى تركان ھیچ حركتى نكردند، پادشاه تركان بر آن شد كه به اين تبلیغـات  در مقابل چند حمله

ّت دھد ّی  .اما براى احنف، اين موقعیت سخت و نامطمئن زمان زيادى طول نكشید. اھم
ھـاى بســیارى ديـد كـه حـاكى از موقعیـت  ھنگـامى كـه احنــف خـود را در مسـائل و پرسـش

سختى بود كه در آن واقع شده بود، قبل از ھر زمانى كه منتظرش بـود، سرنوشـت بـار ديگــر 
 .به او لبخند زد

ضد  از داخل تركستان، اخبار تحوالت مھمى رسید كه چینى ھا میان رؤساى قبايل محلـى، بر
تجارب گذشته به تركان آموخته بود كه . خاقان و رياست او خشم و مزاحمت ايجاد كرده بودند

در نتیجه، خاقان يك مالقــات . ھستند) ھا عرب(ھا به مراتب خطرناكتر از دشمنان حاضر  چینى
 :اش انجام داد و بعد از ارزيابى موقعیت، گفت اضطرارى با فرماندھان نظامى

سوق) ھا عرب(ماندن ما طوالنى شد و اين مردم « شى را تسـخیر كـرده مواضع  انـد كـه  الجی
ھیچ لشكرى قبالً نكرده بود به اين ترتیب، معتقدم كه ھیچ سودى از جنگیــدن بـا آنھـا نصـیب 

 31.»ما نخواھد شد، پس مجبوريم اينجا را ترك كنیم
ترك كننـد و بـه تركسـتان  آنھا تصمیم گرفتند تا میدان جنگ را در يك شب مناسب، مخفیانـه 

سیار شـگفت عرب. ھا پاسخ دھند ى چینى برگردند و به حمله آنھـا صـبحگاه . زده شـدند ھـا ب
گیرى سريع آنھا اين بود كه خاقان از مــرو  نتیجه. برخاستند و تمام میدان جنگ را خالى يافتند

نف رسـید، سـرداران فروتـر او بـراى .  به سوى بلخ رفته است قتى گـزارش ايـن خـبر بـه اح و
مى شكر را تحريـك  سريع ل نف  تعقیب خاقان و انجام عملیاتى  كردنـد، در حـالى كـه نظـر اح

ھا برونـد«: او عاقالنه گفت. متفاوت بود يد آن ید و بگذار زمـان ايـن  32»شما در جاى خـود بمان
كان  گونه كه طبرى ثبت كرده است و به عنوان نقطه حادثه تاريخى آن ى برگشـت در تـاريخ تر

 .است) م622/ ه 22(شود به سال  محسوب مى
ھاى عربى، عربھـا،  سر بیابان در حقیقت مردم قھرمان آسیاى مركزى، تركان و فرزندان سخت

مديگر را مالقــات كردنـد و  شان در اطراف رودخانه براى اولین بار در تاريخ طوالنى ى جیحـون ھ
ین تركـان و اعـراب بـود .  به مبارزه طلبیدند اين آغاز مداخالت مذھبى، اجتماعى و سیاسى ب

ى تركان بر تمام جھان اسـالم، تـداوم  كه جريان كلى تاريخ جھان قديم را تغییر داد و تا سلطه
 .يافت

 :ھا نوشت پى

 .دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقیقات تھران -عضو ھیئت علمى و دانشجوى دكترى تاريخ و تمدن ملل اسالمى . 1
له در شــماره . مقاله حاضر، نوشته زكريا كتابچى، نويسنده تـرك اسـت. 2 ، مجلـه تـاريخ از انتشـارات دانشـكده ادبیـات 32ايـن مقا

اگر چه در متن انگلیسـى آن غلطھـاى فراوانـى وجـود دارد كـه بیــانگر عــدم . دانشگاه استانبول، به زبان انگلیسى چاپ شده است
ّه بدان شرط كــه از بعضـى . تسلط كامل نويسنده به زبان انگلیسى است، اما عنوان مقاله و روش بررسى آن قابل توجه است البت

 .پوشى شود ى تركى نويسنده چشم ھاى جانبدارانه تحلیل
 :آدرس كامل مقاله عبارت است از

The first challange of the Turks against the Arabs in the oxus valley according to the narration of At-tabari, Zekeriya 
kitapci, Tarih Degrisi, Istanbul universities, Edebiyat Fakدlties, ord. prof.j.Hakki uzun carsili, March, 1979. S. 32. 

مى متـن را پذيرفتنـد،  از استاد گرانقدر و نكته بین جناب آقاى دكتر ھادى عالم زاده كه بزرگوارانه بر مترجم منت نھاده و ويرايش عل
 .بديھى است نواقص احتمالى بر عھده مترجم است. صمیمانه سپاسگزارم

 ). زير چاپ(» تحوالت اقتصادى اجتماعى در سلطه عربى بر آسیاى مركزى«اثر نويسنده : ك.ر. 3
در ايـن كتــب مشــھور، شــما » بـاب فـى قتـال الــترك«البخارى، مسلم و سنن ابن داوود و سنن ابن داود، فصل اختصاصـى : ك.ر. 4

 .كند و نیاز به يك بررسى انتقادى دارد يابید كه خصوصیات ظاھرى و فیزيكى تركان را وصف مى احاديثى مى
ً در طـول دوره. 5 كرد، خصوصـا عراب را متوقـف  ى قبـل از اسـالم،  موانع اصلى كه تحوالت در روابط سیاسى و اجتماعى تركــان و ا

شتر دورى آن از راه عبارت است از جدايى جغرافیايى شبه جزيره كان  ھـاى مھـاجرت ى عربستان از قاره آسیا و بی ھـاى تــاريخى تر
 .)رابطه تركان و اعراب ھمیشه غیرقابل ارزيابى بود(ماند  نخورده باقى ھاى خارجى عربستان ھمواره دست از جانب قدرت. است

 .ى شمشیر خالد بن ولید، متحد شده بود عربستان اكنون تحت حمايت ابوبكر، به وسیله. 6

Hitti, P.K. History of the Arabs )loth editions(, Great Britain, 1970, P. 141-142. 
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M.al Hudri, Tarih al-umam al-Islamiyyah, Misr, I.P. 296 from attabari 

  فانى قداستخلفت علیكم عمر بن الخطاب
 .152ھمان، ص : ك.ر. نبرد قاطعانه يرموك، كه راه را براى غلبه مسلمانان بر سراسر سوريه و بخشى از مصر باز كرد. 7
ھـاى  آورده بود كه به بخشى از ايران تصحیح شد چون تا آن زمـان ھنـوز قسـمت... مؤلف در متن مقاله كلّ ايران، شامل گذرگاه. 8

 )مترجم. (بزرگى از ايران فتح نشده بود
 )مترجم. (تا زمان مورد اشاره مؤلف، ھنوز شمال ايران به طور كامل به تصرف اعراب در نیامده بود. 9

 .ھاى اولیه اين ممكن است، شاھدى باشد بر وجود سربازان ترك در سپاه ايران در دوره. 10
 .352، ص 2، ج 1965الحموى، معجم البلدان، بیروت، : ك.ر. 11

Hitti, P.K. The Arabs, chicago. 1962, P.80. 

گردبادى به جانب شرق وزيد و پرچم پیامبر را با خود تا به میان رود جیحون، خط مرزى سنتى میان مردم فارسى زبـان : گويد او مى
 .و ترك زبان برد

12. Show, J.S. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Cambridge, 1976, P.2. 

چنیـن كتـاب  ھـم. 1977چاپ بیستمین سالگرد دانشگاه آتــاتورك، ارزروم، » ...به اثر نويسنده تحوالت اقتصادى و اجتماعى: ك.ر. 13
 .نويسنده با ھمین عنوان زير چاپ

 .ھواالحنف و ھوسید اھل المشرق المسمى بغیر اسمه. 14

Attabari, Husayniyah, printing hose, Egypt, 17, P.264. 

كان بینمـا و بینھـا 264، ص 5الطبرى، تاريخ االمم و الملوك، ج . 15 ً و لـوددت انــه لو ، لوددت لوانى لم اكن دشت الى خراسان جنـدا
شمال آفريقـا، . بحر من نار ھمین تأمل از طرف عمر را در ھنگام پیشروى سپاه اسالم به فرمانـدھى عمروعـاص بـه جانـب مصــر و 

 .كنیم مشاھده مى
 .264، ص 4الطبرى، ھمان، ج . 16
 .توضیحات بیشترى راجع به موضوع خواھید يافت. 47 - 48، ص 1972، »تركان در تألیفات جاحظ«به اثر نويسنده : ك.ر. 17
ھاى مختلف نقـل  اين حديث توسط نويسندگان متعدد به روش» النھى فى قتال الترك«به سنن ابوداوود، فصل مخصوص : ك.ر. 18

سیله عبدالسـالم، م) رسائل جاحظ(شده است، براى مثال جاحظ، فضائل االتراك،  ، ص 1، ج 1963ھـارون، قـاھره، . آماده چـاپ بو
 .1302، لیدن، 316ابن فقیه، البلدان، ص . او ھمین حديث را به چھار صورت نقل كرده است. 23، الحمولى، ھمان، ص 76و  58
جان را  73-61زكريا كتابچى، ھمان، ص . 19 براى مثال، وقتى يزيد بن مھلّب استاندار خراسان بعد از قتیبة بن مسـلم مشــھور، جر

، ص 8الطـبرى، ج . ان الذين قتلھم يزيد اربعون الفا. تسخیر كرد بر طبق حكايت طبرى، او چھل ھزار ترك را بعد از غارت شھر كشت
129. 

 .58، ص 1جاحظ، ھمان، ج . فنھى العرب عن التعرض لال تراك» عدو شديد«و ذكر قول عمر بن الخطاب فى الترك حیث قال . 20
 .الجاحظ، ھمانجا. »تاركوا ھم ماتركوا كم«افرجوالھم ما تركوا كم و التتعرضوا لھم فانه قد قیل . 21
 )مترجم. (احنف بن قیس را بايد فاتح شرق و شمال شرقى ايران دانست. 22
تركان در «چنین مقاله وى  ، ھم96 - 132، ص »الترك«زكريا كتابچى، : ك.براى اطالعات بیشتر در مورد تركان در لشكر خالفت ر. 23

 .195، ص 1977، بزرگداشت پروفسور طیب اِكچ، آنكارا، »كشورھاى مسلمان
جھـان وحشـیانه و «وصف نمـوده و از طــرف ديگـر تسـلط او را بـر » ذوالقرنین«و » بزرگ«مؤلف از يك طرف اسكندر را با القاب . 24
 )مترجم. (توصیف كرده بود كه در ترجمه تصحیح شد» رحمانه بى
 :ى مؤثر اين است ، متن اين موعظه58الجاحظ، ھمان، ص . 25
ھـذا )  سموا الترك(وصیة لجمیع العرب فان الرأى متاركتنا و مسالمتنا و ما ظنكم بقوم لم يعرض لھم ذوالقرنین و بقوله اتركوا ھم «

ً و عنوةٍ و قھراً   .»بعد ان غلب على جمیع االرض غلبة و قسرا
 .»فھرب يزدجرد الى خاقان ملك الترك بماوراءِ النھر«، 263الطبرى، ھمان، ص . 26
 .اھل فرغانه بودند) كه مادر او ترك بود(جالب توجه است كه اكثر سربازان ترك سلطنتى معتصم . 27
 .الطبرى، ھمانجا و جمع جنوده من اھل فرغانه و الصغد ثم خرج بھم و خرج معه يزدجرد و اجتاز النھر. 28
 .264الطبرى، ھمان، ص . 29
 .»كم من فئة قلیله غلبت فئة كثیره باذن هللا و هللا مع الصابرين«. 250ى  ، آيه2ى  اى از قرآن، سوره آيه. 30
 .طبرى، ھمانجا. 31
 .265الطبرى، ھمان، ص . 32
ٍ فانصرفوانبا«  .»وقد اطال مقامنا و قداصیبا ھؤالءِ القوم بمكان لم يصبا بمثله قطاءِ و مالنا فى قتال ھؤالء القوم من خیر

 .256الطبرى، ھمان، ص . 33
حنف ما ترى فى اتباعھم؟ فقال اقیموا مكانكم و دعوھم« ِ  .»قال المسلمون ال
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