
 

ى جیحون بھ   ى تركان و اعراب در دره اولین مقابلھ 
 1 روایت طبرى

  زكریا كتابچى
 1فھیمھ مخبر دزفولى

ست تاریخى ا جھ  بل تو ضوعات قا سالم از مو عالم ا بھ  كان  گى ورود تر سوى . چگون بھ  یران  تح ا پس از ف عراب  ا
شد ھاى تركان در دوره ماوراءالنھر تاختند و روند پیشروى آنان در سرزمین سى . ى امویان تكمیل  بھ برر لھ  ین مقا ا

سیم  اولین رویارویى تركان و اعراب در روزگار خلیفھ یارویى را تر ى دوم پرداختھ و فضاى فرھنگى حاكم بر این رو
مام . كرده است بر ت كان  سلطھ تر تا  این مقابلھ آغاز تعامالت مذھبى، اجتماعى و سیاسى بین تركان و اعراب بود كھ 

 .جھان اسالمى در قرون بعدى تداوم یافت

 .تركان، اعراب، فتوح، ماوراءالنھر، رود جیحون، احنف بن قیس، طبرى، ربعى بن عامر: ھاى كلیدى واژه

عھ  بھ جز اشعارى چند متعلق بھ شعر عربى قبل از اسالم كھ چشم بانگرد در جام اندازى از نظریات در مورد تركان بیا
ست 2نھد عربى در اختیار ما مى شده ا تبر ضبط  حدیث مع تب  كھ در ك صادى،  3.و تعدادى حدیث  یھ اقت طات اول ارتبا

ً بین اعراب و تركان در طول دوران قبل از اسالم و صدر اسالم وجود داشتھ بھ صورت  اجتماعى و سیاسى كھ احتماال
 .یك ابھام باقى مانده و موضوع مھمى است كھ در صفحات تواریخ عمومى توضیح داده نشده است

سعھ مانع تو مل مؤثرى  ست، عوا كن ا ند مم لت ھر چ ین دو م ین ا یھ ب باط اول ضبوطى در  4 ى ارت شواھد م شد،  شده با
رو است َ طراف م بت . ادبیات اسالمى وجود دارد كھ مربوط بھ اولین دیدار اعراب و تركان در ا ظامى ثا گاه ن مرو پای

لت كوچك ) خراسان(اعراب بود كھ براى تھاجمات بعدى بھ آسیاى میانھ در شرق  كھ دو بود  مانى  ین ز تأسیس شد و ا
 .اسالمى در مدینھ در روزگار عمر، تبدیل بھ یك دولت قدرتمند شده بود

ً طبرى، مورخ بزرگ عرب، شرح كامل و جذابى از اولین مقابلھ » خاقان«ى پادشاه تركان  بسیارى از منابع، خصوصا
عھ. دھد ارائھ مى) م642/ ه 22نزدیك مرو (ى جیحون  برضدّ فرمانده عرب، احنف بن قیس در دره ى  قبل از اینكھ مطال

یت شرح فعال یم،  بال كن طبرى دن مك  دقیق واقعھ را از طریق  ھم موضوع ك ما را در ف یران،  عراب در ا ظامى ا ھاى ن
 .كند مى

لھ  یھ وآ صلى هللا عل فات پیامبر یره) م632(با و شبھ جز بى  خش جنو ّط در ب سل ین م سالم، د شد ا ستان  دوران . ى عرب
ابوبكر، اولین خلیفھ از خلفاى راشدین تنھا دو سال طول كشید و این دوران خالفت در دفع تھاجم رؤساى قبایل و تالش 

 .ھاى داخلى و حركات ارتداد، پایان یافت براى توقف جنگ
سید  ھنگامى كھ عمر با آخرین توصیھ سران  5؛)م644 - 634(ھاى مؤكد ابوبكر، بھ خالفت ر یان  شوب در م كز آ مرا

سى  بات سیا مش و ث فت و آرا تدار یا یھ  -قبایل خاموش شد، دولت نوبنیاد اق صلى هللا عل گار پیامبر ند روز ماعى مان اجت
شت وآلھ بھ شبھ جزیره بیزانس و . ى عربستان بازگ چون  سایھ  شورھاى ھم سلطھ برك تأخیر در  براى  لى  نابراین، دلی ب

 .ایران كھ پیامبر در زمان حیات خود بھ فتح آنھا مژده داده بود، وجود نداشت
نا  ندھانى توا ھبرى فرما حت ر در واقع، سپاھیان مسلمان عرب در چند محور جھان قدیم، شامل غرب، شمال و شرق ت

ً بر ارتش بیزانس در سوریھ و مصر و ھم پیشرفت كردند و پیروزى یران در دوره ھاى مھمى خصوصا مر،  چنین ا ى ع
ھى  6 مسلمانان پس از كسب یك پیروزى بزرگ بر لشكر بیزانس. كسب كردند نھ را جازه از مدی سب ا با ك سوریھ،  در 
 .ایران شدند

شھور قادسیھ  نبرد م یران را در  شكوھمند ا شكر  سالمى، ل ید ا ھام جد ند و در ) م630(اعراب با اعتقاد و ال شكست داد
شى) م631(سال بعد، در جلوال  سوق 7 آنان بخ گذرگاه  شامل  یران،  كوه از ا شى  شور را  الجی خل ك گرس در دا ھاى زا

تاج و . اشغال كردند تا  آخرین پادشاه ایران، یزدگرد سوم، لشكر بزرگ دیگرى براى مقابلھ با اعراب بھ نھاوند فرستاد 
فت . تخت خود را نجات دھد یران را  كھ دروازه) م642(این نبرد، بار دیگر با پیروزى درخشان اعراب پایان یا ھاى ا

ً بھ روى ایشان گشود  .كامال
ند اعراب از جانب دیگر، تحت نظر فرمانده تح كرد .ى بزرگ، احنف بن قیس بھ پیش رفتند و سراسر شمال ایران را ف

 :كند ربعى بن عامر در یك غزل بھ این موفقیت نظامى اعراب اشاره مى 8
 و بلخ و نیسابور قد شقیت بنا

 و طوس و مرو قد ازرنا القنابال
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 انخنا علیھا كورة بعد كورة
ّى احتوینا المناھال  نفضھم حت

 فللھ عین من رأى مثلنامعا عذاة
ً و كابالً   ارزنا الخیل تركا

 
یم و در . بلخ و نیشابور توسط ما، سقوط كردند و طوس و مرو با تاخت و تاز ما، خراب شدند شھر بھ شھر ھجوم آورد

ق كردیم و در پایان، تمام مناطق سرنوشت كردیم ھر یورش آنھا را متفرّ ظره. ساز را تسخیر  ھر  من ما  بود،  ى عجیبى 
 10.كردیم ھاى سواره بر اسب را غارت مى و كابلى 9 كردیم و تركان كدام حملھ مى

تا  شرق  نب  سالمى از جا یاد و ا آنھا سرانجام بھ دولت كھنسال ایران خاتمھ دادند و بھ این ترتیب، مرز امپراتورى نوبن
مان 11»مرز رسمى«رود جیحون گسترش یافت و رود جیحون بھ عنوان  شد، ھ تھ  عى  پذیرف فاعى طبی خط د كھ  طور 

مان شت بین تركان و ایرانیان از ز جود دا بھ عنوان منطقھ. ھاى دور و ُفلى  ستان س یا ترك ماوراءالنھر   ً عا بور  قط ى ع
 .آمدند حتى قبل از تركان سلجوقى و عثمانى مطرح بود  میانھ مىمھاجمان ترك صحراگردى كھ بھ طرف آسیاى

سیر  حـال، اعـراب ھمسـایھ ى تركـان شـده بودنـد و خودشـان را بـراى ھجـوم بـھ آن طـرف رود مشـھور جیحـون در م
قد . كردند ھاى تركان آماده مى سرزمین مورد ن كان  یدگاه تر نھ را از د سیاى میا بر آ قبل از اینكھ، حملھ اعراب و سلطھ 

ھان را  12قرار دھیم، كى ج تاریخى فیزی سى و  یات سیا كل جزئ تھ  شرحى روشن از آغاز تماس بین این دو ملت كھ الب
 .شود تغییر داده ارائھ مى

یع  ین وقا شروع ا یس در  بن ق شرق، احنف  سردار او در  مر و  فھ ع ین خلی سى ب بدین منظور، الزم است مكاتبات سیا
مى . مطرح شود یات نظا یل عمل ً طبرى، احنف بن قیس پس از تكم بر طبق روایات مشروح در منابع اسالمى خصوصا

باره خود در شمال ایران، نامھ مپراتورى  اى بھ مدینھ فرستاد و اطالعات كاملى در شرقى ا شمال  كھ او در  حاتى  ى فتو
نھ  او ھم. تازه تأسیس مسلمانان بھ دست آورده بود، ارائھ كرد سمى مدی جازه ر كھ ا چنین بھ طور غیرمستقیم تالش كرد 

 .را براى پیشروى بھ سوى تركستان كسب كند
باره كافى در نان  بھ طور یقین، عمر از اینكھ اطالعات  قدامات درخشان آ سپاه مسلمانان در شرق و ا ظامى  سلطھ ن ى 

مھ. بدست آورد، خوشحال بود طبرى نا بزرگ،  مورخ  ظر  بق ن كھ او  بر ط كرد  جان زده  مر را ھی ى احنف، چنان ع
شود، فھمید كھ این  اما مى 13).سید اھل المشرق! (شد» آقاى مردم مشرق«اش  ، كنیھ»او احنف است«ناگھان فریاد زد 

عى داد ضاوتى واق بھ ق خود را  ً وقتى كھ این ھیجان موقت، جاى  بھ . شادى و ھیجان خلیفھ، بسیار كوتاه بود، خصوصا
ً در مورد این پیروزى نظر مى ّى او عمیقا گران  رسد حت نده ن كان در آی با تر یران و مجاورت  شمال ا شان در  ھاى درخ

ً بھ ھمراھانش گفت. بود سان  من آرزو مى«: او نتوانست اندوه خود را پنھان كند و صراحتا بھ خرا كردم ھرگز لشكرى 
 14.»اى از آتش بین ما قرار داشت نفرستاده بودم و اى كاش رودخانھ

مھ ما از روایات طبرى در مى بھ او  یابیم كھ بعد از بھبودى اوضاع، عمر بار دیگر نا شت و  سردارش احنف نو بھ  اى 
ھر و اقتصر على «: دستور داد كھ پیشروى در مشرق و در مسیر تركستان را متوقف كند و گفت اما بعد فالتجوزن الن

 .»ء دخلتم على خراسان فداوموا على الذى یرم لكم النصرو ایاكم ان تعبر و افتنفضوا مادونھ و قد عرفتم باى شى
بر  دانید كھ شما چرا بھ خراسان وارد شده ھال، از رود جیحون فراتر نروید و بھ این سوى آن بسنده كنید، مى« پس  اید، 

ند. آن بمانید تا پیروز بمانید ھد ما باقى خوا شما  براى  پیروزى  مى. اگر شما این كار را انجام دھید،  كرار  نم از  من ت ك
 15».شوید رود جیحون عبور نكنید، وگرنھ پراكنده مى

یامبراكرم بھ احتمال زیاد، خلیفھ چنین نامھ خارجى پ كھ در  ى جالبى را نوشت تا اصول سیاست  لھ را  یھ وآ صلى هللا عل
مى. حیات خود بنیان نھاد، دنبال كند بر  پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ در طول حیات خود توصیھ  كان  بھ تر سبت  كھ ن كرد 

یھ ! رفتار كنید 16آنان،» بھ خشم نیاوردن«و » تجاوز نكردن«مبناى  در كنار احادیث بسیارى كھ از پیامبرصلى هللا عل
 .ثبت شده است) ى حدیثى معتبر یكى از شش مجموعھ(وآلھ نقل شده است، حدیثى در سنن ابن داوود 

 »دعوا الحبشة ما ودعوكم و اتركو الترك ما تركوكم«: صلى هللا علیھ وآلھ قال النبى
ُركان را رھا كنید، تا زمانى كھ شما را رھا مى حبشیان را تَرك كنید تا زمانى كھ شما را تَرك مى  17.كنند كنند و ت

یان  نھ تنھا عمر، بلكھ بسیارى از رھبران مسلمان و فرماندھان از جملھ خلفاى اموى مانند معاویھ، مؤسس سلسلھ ى امو
جاى  ى پیامبر اكرم و عمربن عبدالعزیز، چنین سیاستى را برضد تركان داشتند و بنا بھ توصیھ بھ  لھ،  یھ وآ صلى هللا عل

 .كردند ھاى جنگ كنند؛ با آنان با احتیاط رفتار مى اینكھ آنھا را خشمگین و راھى میدان
مى ا  ّ گذاریم، ام حث ب بھ ب شتر  یات بی با جزئ ین مطلب را  كھ ا ندارد  یم  بھ دلیل محدودیت موضوع اصلى، لزومى  توان

نام  شمند وى ب تاب ارز جاحظ در ك سط  ست، » فضائل االتراك«نظریات بسیار جالبى را در روایاتى كھ تو شده ا درج 
ست ى چنین سیاستى توسط رھبران اصلى عرب در اولین تالش بیابیم كھ حاكى از استفاده ھر . ھاى آنان برضد تركان ا

ین نظریھ عراب در دوره چند تحوالت و روابط بعدى بیشتر با ا كھ ا گامى  ً ھن سى، خصوصا سعى در  ى اسا یان  ى امو
مى ً تركان  شد تسخیر آسیاى مركزى داشتند، فاصلھ گرفت و بیانگر رفتار افراطى آنان با غیر عربھا خصوصا بة . با قتی

گر از دولت سیارى دی ّب و ب بن مھل ید  سلم، یز ئل  بن م یض قا ھا تبع سایر ملت كان و  ین تر سان، ب موى در خرا مردان ا
 18.شدند مى

تھ جاحظ بھ ما مى ین گف عرب  گوید كھ براى نمونھ، یزید بن قتاده در طول كشمكش با تركان، ا سربازان  بھ  مر را  ى ع
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شد و مانع از حملھ» اند تركان دشمنانى خشمگین«: یادآورى كرد كھ آنان را ھشدار داده بود در  19.ى اعراب بھ تركان 
بھ  حكایتى دیگر، جاحظ مى ترك  ظام  سواره ن گروه  گوید ھنگامى كھ حمزة بن آذرك، والى بخشى از خراسان بود، یك 

 :تر از آن تركان بود، اما سربازانش را از جنگیدن با آنان باز داشت و گفت حمزه بن آذرك قوى. او حملھ كردند
كرده« ھا  ند،  اگر آنھا تمایلى بھ جنگ ندارند، جنگ را آغاز نكنید، چون در حدیث آمده است كھ تا زمانى كھ شما را ر ا

 20».آنھا را تنھا رھا كنید
ى دوم،  و سردار مقتدر خلیفھ 21 فاتح شمال ایران» سید اھل المشرق«در پایان این مقالھ، خواھیم دید كھ احنف بن قیس 

ست  كردن«زمانى كھ خاقان پادشاه تركان در مرز ظاھر شد، ھمین سیا جاوز ن مودن«و » ت شمگین نن بھ » خ سبت  را ن
 .تركان در پیش گرفت

ب  این بسیار جالب است كھ جاحظ، دانشمند بزرگ عرب كھ دالورى سربازان ترك را مى ستاید، توسط رھبران متعصّ
طول دوره صم  عرب در  ا، ) م822-م 842(ى معت سامرّ ً در  عدا غداد و ب ستقر در ب ترك م متى  سپاھیان حكو گذار  بنیان

ق روحیھ ھاى متعلق بھ سایر ملتھا  ى نظامى ترك در مقایسھ با دیگر گروه مورد حملھ قرار گیرد، در حالى كھ او از تفوّ
مى 22او نیز. كرد در ارتش خلیفھ دفاع مى یادآورى  حدیث را  ین  مى ا یامبراكرم«: گفت كرد و  یھ  حدیث پ صلى هللا عل

صلح. وآلھ نصیحتى بھ تمام اعراب است نان  با آ كھ  ست  ین ا ما ا براى  نار  راه درست  یم و جنگ را ك ندگى كن میز ز آ
ّط چھ مى. بگذاریم ّى ھنگامى كھ اسكندر بزرگ، بعد از تسل بھ  23اندیشید در مورد ملتى كھ حت ید  كان را د بر جھان، تر

 24.نامید» ترك«و آنھا را » آنھا را تنھا رھا كنید«: آنان نزدیك نشد و گفت
 .ى مھّم عمر بھ سردارش احنف بن قیس ادامھ دھیم بگذارید، برگردیم و تحلیل روایات طبرى را در ارتباط با نامھ

ست بوده ا ندیش  مور دولت چقدر دورا مر در ا كھ ع شان داد  شكارا ن مھ . اتفاقات مھم دیگرى بعدھا رخ داد كھ آ ین نا ا
 .فورى را بھ احنف نوشت و او را از تدارك یك حملھ جدید بھ سرزمین تركان بازداشت

تدار  كھ اق ند  ھایى نھاو ست ن بال شك بھ دن قع،  شد، ) دولت(در وا تاراج  مالى آن  نابع  ثروت و م فت و  ین ر یران از ب ا
سوم  گرد  مھ -یزد ترك،  نا شاه  لھ پاد سایھ از جم یان ھم بھ فرمانروا قان«ھایى  شاه چین» خا سغدیا و پاد لى  (حاكم مح

China (شتھ را . نوشت و از آنان براى خطرى كھ از قلب بیابان عربى برخاستھ بود، تقاضاى كمك كرد اگر ما این نو
پیروزى عرب ى یك واقعیت ثبت شده بپذیریم، طبرى روایت مى بھ منزلھ ھا،  كند كھ یزدگرد، كشورش را بھ دنبال این 

 25.رھا كرد و بھ خاقان در تركستان سُفلى پناھنده شد
كم  بھ ھر حال، پس از انقراض دولت كھن ایران، اعراب بھ تھدید بزرگى براى تركان تبدیل شدند و شروع بھ تھدید حا

ند ند و او را در عقب. محلى ترك بخارا و سمرقند كرد سخ دھ سوم، پا گرد  بھ یزد بود  نابراین الزم  بھ   ب عراب  شینى ا ن
كزى  26 بھ این منظور خاقان، لشكر بزرگى را از فرغانھ. شان كمك كنند مواضع سیاى مر كان در آ صلى تر كھ مركز ا

گرد  گرد آورد و از طریق دره 27)اھل الصغد(بود و از مردم محلى تركستان سُفلى  با یزد ى جیحون وارد ایران شد و 
 .بھ طرف بلخ كھ پادگان نظامى نوبنیاد اعراب در ایران بود، راه افتاد

جاد  لخ ای ساكن در ب سربازان كوفى  یان  سى در م كرد و ھرا اخبار پیشروى خاقان بھ طرف ایران، اعراب را پریشان 
شاھده وحشت . آنھا بھ سرعت شھر را ترك كردند و بھ لشكرگاه نظامى اعراب مستقر در مرو پیوستند. كرد خاقان با م

در این ھنگام بسیارى از ایرانیان بومى در بلخ و شھرھاى مجاور آن . نشینى از بلخ بھ جانب مرو پیشروى كرد  و عقب
عراب،  28.بھ لشكر خاقان پیوستند با ا سھ  كھ در مقای ست  شكى نی ما  ست، ا تعداد سربازان او توسط طبرى ثبت نشده ا

 .زمانى كھ ناگھان در مرو ظاھر شدند، او لشكر بسیار بزرگى داشت
عراب  زنگ كزى و ا سیاى مر صحراگرد آ مردم  ین  ھاى خطر دوباره براى اعراب بھ صدا درآمد، براى اینكھ جنگ ب

بود اجتناب شده  سرزمین. ناپذیر  ً از  بال كھ ق بى  گر اعرا ما ا مى  ا مردم بو یت  ند از حما شده بود جدا  خود  مادرى  ھاى 
اگر یك بار مقاومت آنھا توسط . خوردند، امكان داشت تمام ایران را رھا كنند شدند، توسط تركان شكست مى محروم مى

مى نشینى آنھا غیر ممكن مى شد، توقف عقب ایرانى شكستھ مى -نیروى متحد ترك   ً عا مود و قط شرقى  ن خش  كھ ب رفت 
 .امپراتورى اسالمى از ھم پاشیده شود

قم  عراب را ر نده ا شت آی شود، سرنو خذ  كردى توسط احنف ا در این موقعیت دشوار، روشن شد كھ ھر تصمیم و عمل
ضدّ . خواھد زد بازو بر بھ  بازو  ً براى اولین بار در تاریخ درگیرى آنان، اكنون ایرانیان و تركان در كنار ھم و  احتماال

ند و  دشمن مشترك و جدیدشان یعنى اعراب بودند تا آیا اعراب را از ایران بیرون كنند و بھ بیابان ھاى عربى باز گردان
سپاه  با  ند و  ھا ك ھا ر نگ تن یا پادشاه ترك، خاقان یكباره برگردد و در یك تصمیم ناگھانى، یزدگرد سوم را در میدان ج

 .خود بھ داخل خاك تركستان بازگردد كھ سرانجام، پادشاه ترك خاقان، راه دوم را انتخاب كرد
كان  ید تر ید جد بر تھد تا  كرد  مل  نھ ع سردار مسلمانان، قاطعا از طرف دیگر بر طبق روایات طبرى، احنف بن قیس 

نھ. غلبھ كند یت  او بھ نوعى راھبرد دفاعى برضدّ دشمنانش دست زد و سربازانش را بھ گو كھ از موقع كرد  ستقر  اى م
ببرد تى  كوه. جغرافیایى نھایت استفاده را  عى پوشش امنی لو، نو نھ در ج شان و رودخا شت سر ھدارى از پ براى نگ ھا 

 .ساخت كرد كھ حملھ احتمالى تركان را متوقف مى ایجاد مى
نان را  اى مؤثر خواند كھ روحیھ اى كوتاه و موعظھ در ھمان صبحگاه او سربازانش را جمع كرد و براى آنھا خطبھ ى آ

جام  تقویت و احساس مذھبى شركت در جنگ ان بل از  بزرگ، ق ندھان  سیارى از فرما كھ ب كارى  شان را بر انگیخت، 
 :بنابر منبع ما، طبرى، او گفت. دھند مى

عددى «این واقعیت نباید شما را نگران كند، چون . تعداد شما بسیار كم و دشمن بسیار بزرگ است موارد مت چھ بسا در 
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یدارى  كھ پا ست  ھایى ا با آن ند  ند شكست داده، و خداو مك خداو با ك بزرگ را  شكر  اتفاق افتاده كھ لشكرى كوچك یك ل
كوه  29.»كنند ید  حال از اینجا حركت كنید و بھ طرف  شانند و بگذار شما را بپو سر،  شت  ھا از پ ید آن ید، بگذار ھا برو

 30.روى شما ھستند توانید با آنھا بجنگید در حالى كھ آنھا روبھ پس شما مى. رودخانھ بین شما و دشمنتان فاصلھ باشد
مى كھ او ن ند  بات ك تا اث مود  كان  در ھمین زمان، او شروع بھ استفاده از ماشین تبلیغات بھ طرز مؤثرى ن با تر ھد  خوا

ند و . ناپذیر شود بجنگد تا زمانى كھ جنگ اجتناب بور نكن حون ع كھ از جی موده  مر توصیھ ن فھ ع كھ خلی او اشاره كرد 
كرد كھ این  كرد و گمان مى در آغاز خاقان سردار بزرگ، این نوع اخبار را باور نمى. ھاى تركان نشوند وارد سرزمین

ند تنھا یك شایعھ و یا یك حیلھ است كھ توسط اعراب بھ كار مى سربازان او را اغفال كن تا  ند . رود  پس از چ قتى  ما و ا
ھد روز، اعراب در مقابل چند حملھ ّت د ی ّ غات اھم ین تبلی . ى تركان ھیچ حركتى نكردند، پادشاه تركان بر آن شد كھ بھ ا

 .اما براى احنف، این موقعیت سخت و نامطمئن زمان زیادى طول نكشید
سش شده  ھنگامى كھ احنف خود را در مسائل و پر قع  كھ در آن وا بود  سختى  حاكى از موقعیت  كھ  ید  سیارى د ھاى ب

 .بود، قبل از ھر زمانى كھ منتظرش بود، سرنوشت بار دیگر بھ او لبخند زد
شم و  از داخل تركستان، اخبار تحوالت مھمى رسید كھ چینى ست او خ ھا میان رؤساى قبایل محلى، برضد خاقان و ریا

كھ چینى. مزاحمت ایجاد كرده بودند بود  كان آموختھ  شمنان حاضر  تجارب گذشتھ بھ تر ناكتر از د تب خطر بھ مرا ھا 
اش انجام داد و بعد از ارزیابى موقعیت،  در نتیجھ، خاقان یك مالقات اضطرارى با فرماندھان نظامى. ھستند) ھا عرب(

 :گفت
بھ  الجیشى را تسخیر كرده مواضع سوق) ھا عرب(ماندن ما طوالنى شد و این مردم « ً نكرده بود  اند كھ ھیچ لشكرى قبال

 31.»این ترتیب، معتقدم كھ ھیچ سودى از جنگیدن با آنھا نصیب ما نخواھد شد، پس مجبوریم اینجا را ترك كنیم
ھا  ى چینى آنھا تصمیم گرفتند تا میدان جنگ را در یك شب مناسب، مخفیانھ ترك كنند و بھ تركستان برگردند و بھ حملھ

سیار شگفت عرب. پاسخ دھند شدند ھا ب ند. زده  خالى یافت یدان جنگ را  مام م ستند و ت صبحگاه برخا ھا  جھ. آن گیرى  نتی
وقتى گزارش این خبر بھ احنف رسید، سرداران فروتر او . سریع آنھا این بود كھ خاقان از مرو بھ سوى بلخ رفتھ است

بود براى تعقیب خاقان و انجام عملیاتى سریع لشكر را تحریك مى فاوت  نف مت ظر اح نھ . كردند، در حالى كھ ن او عاقال
ست و  زمان این حادثھ تاریخى آن 32»شما در جاى خود بمانید و بگذارید آنھا بروند«:  گفت گونھ كھ طبرى ثبت كرده ا

 .است) م622/ ه 22(شود بھ سال  ى برگشت در تاریخ تركان محسوب مى بھ عنوان نقطھ
سخت ندان  كان و فرز كزى، تر سیاى مر بان در حقیقت مردم قھرمان آ بار در  سر بیا ین  براى اول ھا،  ھاى عربى، عرب

ند شان در اطراف رودخانھ تاریخ طوالنى بارزه طلبید بھ م ند و  مداخالت . ى جیحون ھمدیگر را مالقات كرد غاز  ین آ ا
سلطھ تا  ییر داد و  قدیم را تغ ھان  كان  مذھبى، اجتماعى و سیاسى بین تركان و اعراب بود كھ جریان كلى تاریخ ج ى تر

 .بر تمام جھان اسالم، تداوم یافت

 :ھا نوشت پى

 .دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقیقات تھران -عضو ھیئت علمى و دانشجوى دكترى تاریخ و تمدن ملل اسالمى . 1
اگر چھ . ، مجلھ تاریخ از انتشارات دانشكده ادبیات دانشگاه استانبول، بھ زبان انگلیسى چاپ شده است32این مقالھ در شماره . مقالھ حاضر، نوشتھ زكریا كتابچى، نویسنده ترك است. 2

البتّھ بدان شرط كھ از . در متن انگلیسى آن غلطھاى فراوانى وجود دارد كھ بیانگر عدم تسلط كامل نویسنده بھ زبان انگلیسى است، اما عنوان مقالھ و روش بررسى آن قابل توجھ است
 .پوشى شود ى تركى نویسنده چشم ھاى جانبدارانھ بعضى تحلیل

 :آدرس كامل مقالھ 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. 

بدیھى است نواقص احتمالى بر . زاده كھ بزرگوارانھ بر مترجم منت نھاده و ویرایش علمى متن را پذیرفتند، صمیمانھ سپاسگزارم از استاد گرانقدر و نكتھ بین جناب آقاى دكتر ھادى عالم
 .عھده مترجم است

 ). زیر چاپ(» تحوالت اقتصادى اجتماعى در سلطھ عربى بر آسیاى مركزى«اثر نویسنده : ك.ر. 3
یابید كھ خصوصیات ظاھرى و فیزیكى تركان را  در این كتب مشھور، شما احادیثى مى» باب فى قتال الترك«البخارى، مسلم و سنن ابن داوود و سنن ابن داود، فصل اختصاصى : ك.ر. 4

 .كند و نیاز بھ یك بررسى انتقادى دارد وصف مى
ى  ى قبل از اسالم، عبارت است از جدایى جغرافیایى شبھ جزیره موانع اصلى كھ تحوالت در روابط سیاسى و اجتماعى تركان و اعراب را متوقف كرد، خصوصاً در طول دوره. 5

رابطھ تركان و اعراب ھمیشھ (ماند  نخورده باقى ھاى خارجى عربستان ھمواره دست از جانب قدرت. ھاى تاریخى تركان است ھاى مھاجرت عربستان از قاره آسیا و بیشتر دورى آن از راه
 .)غیرقابل ارزیابى بود

 .ى شمشیر خالد بن ولید، متحد شده بود عربستان اكنون تحت حمایت ابوبكر، بھ وسیلھ. 6

Hitti, P.K. History of the Arabs )loth editions(, Great Britain, 1970, P. 141-142. 
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 قاطعانھ یرموك، كھ راه را براى غلبھ مسلمانان بر سراسر سوریھ و بخشى از مصر باز كرد. 7
ّ ایران، شامل گذرگاه. 8  )مترجم. (ھاى بزرگى از ایران فتح نشده بود آورده بود كھ بھ بخشى از ایران تصحیح شد چون تا آن زمان ھنوز قسمت... مؤلف در متن مقالھ كل
 )مترجم. (تا زمان مورد اشاره مؤلف، ھنوز شمال ایران بھ طور كامل بھ تصرف اعراب در نیامده بود. 9

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

Hitti, P.K. The Arabs, chicago. 1962, P.80. 
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 .گردبادى بھ جانب شرق وزید و پرچم پیامبر را با خود تا بھ میان رود جیحون، خط مرزى سنتى میان مردم فارسى زبان و ترك زبان برد: گوید او مى

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

 .چنین كتاب نویسنده با ھمین عنوان زیر چاپ ھم. 1977چاپ بیستمین سالگرد دانشگاه آتاتورك، ارزروم، » ...بھ اثر نویسنده تحوالت اقتصادى و اجتماعى: ك.ر. 13
 .ھواالحنف و ھوسید اھل المشرق المسمى بغیر اسمھ. 14

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

ھمین تأمل از طرف عمر را در ھنگام . ، لوددت لوانى لم اكن دشت الى خراسان جنداً و لوددت انھ لوكان بینما و بینھا بحر من نار264، ص 5الطبرى، تاریخ االمم و الملوك، ج . 15
 .كنیم پیشروى سپاه اسالم بھ فرماندھى عمروعاص بھ جانب مصر و شمال آفریقا، مشاھده مى

 .264، ص 4الطبرى، ھمان، ج . 16
 .توضیحات بیشترى راجع بھ موضوع خواھید یافت. 47 - 48، ص 1972، »تركان در تألیفات جاحظ«بھ اثر نویسنده : ك.ر. 17
رسائل (ھاى مختلف نقل شده است، براى مثال جاحظ، فضائل االتراك،  این حدیث توسط نویسندگان متعدد بھ روش» النھى فى قتال الترك«بھ سنن ابوداوود، فصل مخصوص : ك.ر. 18

ابن فقیھ، البلدان، ص . او ھمین حدیث را بھ چھار صورت نقل كرده است. 23، الحمولى، ھمان، ص 76و  58، ص 1، ج 1963ھارون، قاھره، . آماده چاپ بوسیلھ عبدالسالم، م) جاحظ
 .1302، لیدن، 316

ّب استاندار خراسان بعد از قتیبة بن مسلم مشھور، جرجان را تسخیر كرد بر طبق حكایت طبرى، او چھل ھزار ترك  73-61زكریا كتابچى، ھمان، ص . 19 براى مثال، وقتى یزید بن مھل
 .129، ص 8الطبرى، ج . ان الذین قتلھم یزید اربعون الفا. را بعد از غارت شھر كشت

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

ِكچ، آنكارا،   .195، ص 1977ا
توصیف كرده بود كھ در ترجمھ تصحیح » رحمانھ جھان وحشیانھ و بى«وصف نموده و از طرف دیگر تسلط او را بر » ذوالقرنین«و » بزرگ«مؤلف از یك طرف اسكندر را با القاب . 24
 )مترجم. (شد
 :ى مؤثر این است ، متن این موعظھ58الجاحظ، ھمان، ص . 25
ھذا بعد ان غلب على جمیع االرض غلبة و قسراً و عنوةٍ و ) سموا الترك(وصیة لجمیع العرب فان الرأى متاركتنا و مسالمتنا و ما ظنكم بقوم لم یعرض لھم ذوالقرنین و بقولھ اتركوا ھم «

 .»قھراً 
ِ النھر«، 263الطبرى، ھمان، ص . 26  .»فھرب یزدجرد الى خاقان ملك الترك بماوراء
 .اھل فرغانھ بودند) كھ مادر او ترك بود(جالب توجھ است كھ اكثر سربازان ترك سلطنتى معتصم . 27
 .الطبرى، ھمانجا و جمع جنوده من اھل فرغانھ و الصغد ثم خرج بھم و خرج معھ یزدجرد و اجتاز النھر. 28
 .264الطبرى، ھمان، ص . 29
 .»كم من فئة قلیلھ غلبت فئة كثیره باذن هللا و هللا مع الصابرین«. 250ى  ، آیھ2ى  اى از قرآن، سوره آیھ. 30
 .طبرى، ھمانجا. 31
 .265الطبرى، ھمان، ص . 32
ٍ فانصرفوانبا« ِ و مالنا فى قتال ھؤالء القوم من خیر ِ القوم بمكان لم یصبا بمثلھ قطاء  .»وقد اطال مقامنا و قداصیبا ھؤالء

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