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  فصلنامه تاريخ اسالم
   50، شماره مسلسل1391 تابستان،  دومشماره، سيزدهمسال 

  
  

  آمدهاي آن  و پييمهاجرت قبايل عرب به آسياي مركز
  در قرون اوليه هجري

  
 25/7/91: تاريخ تأييد    17/2/91 :تاريخ دريافت

  ∗دكتر اصغر محمودآبادي
  ∗∗سيدمسعود شاهمرادي

 آسياي مركزي، مهـاجرت برخـي از اعـراب          يكي از آثار فتوحات اعراب در     
كه انديشه اسـكان دائمـي   با وجود اين . بودتازه فتح شده العرب به مناطق     ةجزير

به اين  گشت اما در دوره امويان،  دورة فتوحات بازمي اعراب در شرق به نخستين
-حضور مهاجران در منطقه شرق، حفاظـت از سـرزمين         . شد بيشتر توجه مي   امر

توانـست زمينـه هـاي الزم بـراي         چنين مي هم .كرده را آسان تر مي    هاي فتح شد  
افزايش جمعيت و تأمين نيروي جنگي براي فتوحات بعدي در مشرق را فـراهم              

-، ريشه ترديدبي اما   ، نظامي داشت  ةبه ظاهر انگيز  هرچند  مهاجرت اعراب   . سازد

اده از روش   پژوهش حاضر با استف   . هاي اقتصادي و سياسي نيز در آنها مؤثر بود        
عوامـل   اي درصـدد بررسـي     تحليلي و با استفاده از مطالعات كتابخانه       -توصيفي  

آمـدهاي گونـاگون آن تـا       مؤثر در اسكان قبايل عرب در آسـياي مركـزي و پـي            

                                                 
  .دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان ∗
 . دكتري تاريخ اسالم دانشگاه اصفهاندانشجوي ∗∗
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  . است) فروپاشي امويان(اواسط قرن دوم هجري 
  . شرق، امويان  مهاجرت، عرب، آسياي مركزي،:هاي كليديواژه

  
  مقدمه

روزي مسلمانان در جنگ نهاوند، دروازه هاي ايران به طور كامـل بـر روي اعـراب    با پي 
گشوده شد و با تصرف مناطق شـرقي، مـرز حكومـت اسـالمي از شـرق تـا رود جيحـون                      

بدين ترتيب اعراب همسايه تركان شدند و خود را براي هجوم به آن سوي              . گسترش يافت 
  .د آماده كردندجيحون و تهديد حاكم محلي ترك بخارا و سمرقن

روي كردند و به خراسان رسيدند در هـيچ يـك           هنگامي كه اعراب به سوي شرق پيش      
از اين نواحي، حكومتي مقتدر وجود نداشت بلكه در تمام اين منطقه از كابـل در شـرق تـا                    

با تـصرف   . هاي خودمختار فرمان مي راندند    طخارستان، ختل، سغد، بلخ و خوارزم حكومت      
هـاي بعـدي بـه      صورت پايگاه نظامي ثابت اعراب درآمـد و بـراي حملـه            مرو، اين شهر به   

  .آسياي مركزي در شرق استفاده شد
گري داشـت و    بيشتر جنبه غارت   نخستين لشگركشي هاي اعراب به آن سوي آمو دريا        

 بن مسلم باهلي بود كه امر انقياد آن سرزمين به نحوي اساسـي              قتيبة فقط در زمان امارت   

هاي عرب مستقر گـشتند و بخـش     مانند بخارا و سمرقند پادگان     خي از نقاط  در بر . آغاز شد 
  .مهمي از آسياي مركزي به تصرف اعراب درآمد

حكومت معاويه وجـود نداشـت و        اي براي اسكان دائمي اعراب در شرق، پيش از        برنامه
و از  گفتة گرديزي، اعراب از زمان معاويه به فكر اسـكان دائـم در ايـن منطقـه افتادنـد                    به  

 قبايل عرب بـه منـاطق مفتوحـه،          همين زمان به بعد بود كه نياز به مهاجرت دسته جمعي          
  . شد بيش از هر زمان ديگري احساس

-در ابتدا اهداف نظامي داشت؛ زيرا حفاظت از سرزمين         حضور مهاجران در منطقه شرق    
مين نيـروي   هاي الزم براي افزايش جمعيـت و تـأ        كرد و زمينه  تر مي هاي مفتوحه را آسان   
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چنين داراي اهداف اقتصادي    هم. ساختنظامي براي فتوحات بعدي در مشرق را فراهم مي        
 قبـايلي داشـت بـراي ادارة امـور خـود و              كه ريشه در اشرافيت    نيز بود؛ زيرا حكومت اموي    

  .هاي ضد اموي، نياز شديدي به تجمع ثروت داشت سركوب شورش
هاي سياسـي نيـز متـصور        عرب، انگيزه   بايلتوان براي علت مهاجرت ق    با اين حال مي   

شد؛ زيرا قبايلي كه به هر دليل با نظام اموي ناسازگاري داشتند، به اجبـار بـراي رهـايي از                    
به غير از اين مـوارد، عـواملي ماننـد          . گريختند  مي  هاي سنگين، به نقاط دور دست      مجازات

ريـشم از آسـياي مركـزي از        مرزهاي شرقي و عبور راه اب      مفتوح بودن جبهه هاي جهاد در     
پژوهش حاضـر بـا اسـتفاده از        . عوامل مؤثر در مهاجرت قبايل عرب به سمت شرق هستند         

عوامـل مـؤثر    اي درصدد بررسي تحليلي و با استفاده از مطالعات كتابخانه      -روش توصيفي   
آمدهاي گونـاگون آن تـا اواسـط قـرن دوم           در اسكان قبايل عرب در آسياي مركزي و پي        

  . است) فروپاشي دولت اموي(هجري 
  

  محدوده آسياي مركزي
توان از سواحل شمالي و اراضي شرقي ايـران تـا سـرحدات             حدود آسياي مركزي را مي    
-هاي جنوبي دشت سيبري در شمال آن واقع اسـت و كـوه       غربي چين دانست كه سرزمين    

. كنددا مي هاي هيماليا، اراضي جنوبي و جنوب شرقي آسياي مركزي را از ساير كشورها ج             
هـاي افغانـستان، تركـستان شـرقي و غربـي،           منطقه وسيع، سرزمين  اين  در حال حاضر در     

  .ان قرار دارندتهاي تاجيكستان، ازبكستان و تركمنسمغولستان، تبت و جمهوري
ناحيـه  . اي وسيع با وضعيت جغرافيـايي متفـاوت اسـت         قلمروي آسياي مركزي، منطقه   

-آب و علـف از ويژگـي  هاي بياي و بيابانحل رودخانههاي گسترده، سوا كوهستاني، دشت 
خيز ايـن سـرزمين،     هاي حاصل به غير از نواحي كوهستاني، دشت     . هاي اين سرزمين است   

  ١.كندامكان سكونت يا شهرسازي را در آن فراهم مي
به بخشي از آسياي مركزي كه در ميان دو رود آمودريا و سيردريا جـاي دارد در منـابع                   

چنين به بخشي از شمال     هم. گويندسي ماوراءالنهر و در فارسي فَرارود مي      رو فا كهن عربي   
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هـايي از   به عـالوه بخـش    . اندگفتهها تركستان مي  و شرق آسياي مركزي در برخي از دوره       
هاي شمالي آن نيز، گاهي بخشي از آسياي مركزي به حساب           خراسان بزرگ؛ يعني قسمت   

  .آمده است
شده براي منطقه آسياي مركزي، بايـد خاطرنـشان كـرد جريـان        با وجود محدوده بيان     

اي هاي جمعي در قرون متمادي مانع از آن است كه بتـوان محـدوده             قبض و بسط حركت   
  .اي به خصوص از ساير مناطق مشخص نموددقيق براي آسياي مركزي، به عنوان منطقه

شتر براي اطـالق بـه      توان گفت كه استفاده از اصطالح آسياي مركزي در تاريخ، بي          مي
انـد تـا   مناطقي است كه در چارچوب يك واقيت تـاريخي و فرهنگـي آشـكار قـرار گرفتـه                 

تـاريخ  در  در واقع منظور از آسياي مركزي، تصويري فرهنگي است كه           . واقعيتي جغرافيايي 
اي داراي مرزهـاي معـين و       هاي اين منطقه ظاهر شده است و نبايد آن را با منطقـه            تمدن

چنين الزم بـه يـادآوري اسـت كـه بـه      هم. ه در گذشته و چه در حال ارتباط داد محدود، چ 
سبب استفاده بيشتر محققان تاريخ از اصطالح آسياي مركزي، در اين تحقيق نيز، اين واژه               

 تـرجيح داده شـده      ٢چون آسياي ميانـه   هاي اطالق شده بر اين ناحيه، هم      بر ديگر اصطالح  
  .است

  
  روند فتوح آسياي مركزي

درباره فتوحات آسياي مركزي، تقريباً به جز اطالعات منـابع عربـي، اخبـار ديگـري در                 
كاري و به زبان عربي به ما رسيده        هاي معدود فارسي نيز، پس از دست      روايت. دست نيست 

 المعارف چينـي آغـاز قـرن        ةباره بسيار كم است و فقط داير      اخبار منابع چيني در اين    . است

  ٣. تا حدي از اين امر مستثنا است گوي،-فويوآن-تسه يازده ميالدي به نام 

سپاهيان مسلمان در دوره عمر، در چند محور جهان قديم شامل غرب، شمال و شـرق                
هاي مهمي در برابر بيزانس و ايـران        دهاني توانا پيشرفت كردند و پيروزي     به رهبري فرمان  

بـا    بر ارتـش بيـزانس،     مسلمانان پس از به دست آوردن يك پيروزي بزرگ        . كسب نمودند 
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اعراب با اعتقاد اسالمي، لـشگر ايـران را در نبـرد قادسـيه              . اجازه مدينه، راهي ايران شدند    
بـا پيـروزي    . شكست دادند و در سال بعد در جلوال پيروزي خود را كامـل كردنـد              )  م 630(

. شـد هاي ايران، به طور كامل بر روي اعـراب گـشوده       دروازه)  م 642(مسلمانان در نهاوند    
بـه  . دهي احنف بن قيس، شمال ايران را تـصرف كردنـد          اعراب از جانب ديگر نيز با فرمان      

 گسترش يافت و رود جيحـون       ٤اين ترتيب، مرز امپراتوري اسالمي از شرق تا رود جيحون         
حال اعراب، همسايه تركـان شـده بودنـد و خودشـان را             . به عنوان مرز رسمي پذيرفته شد     

بنابراين با انقـراض دولـت كهـن ايـران،       . كردندحون آماده مي  براي هجوم به آن سوي جي     
اعراب به تهديد بزرگي براي تركان تبديل شدند و شروع به تهديد حاكم محلي ترك بخارا                

خاقان ترك نيز، لشگر بزرگي را از فرغانـه كـه مركـز اصـلي تركـان در                  . و سمرقند كردند  
گرد آورد و از اين طريـق       ) اهل السغد ( بود و از مردم محلي تركستان سفلي         ركزيآسياي م 

  ٥.يزدگرد پرداختبا به همراهي 
روي كردند و به خراسان رسيدند در هـيچ يـك           هنگامي كه اعراب به سوي شرق پيش      

از اين نواحي، حكومت مقتدري وجود نداشت بلكه تمام اين منطقـه از كابـل در شـرق تـا                    
هاي خودمختار  ديگر، داراي حكومت  طخارستان، ختل، سغد، بلخ، خوارزم و بسياري نواحي         

شواهدي در ادبيات اسالمي وجود دارد كه مربوط به اولين ديدار اعراب و تركـان در                . بودند
هـاي بعـدي آسـياي      مرو پايگاه نظامي ثابت اعراب بود كه براي تهـاجم         . اطراف مرو است  

در روزگـار   ميانه در شرق تأسيس شد و اين زماني بود كه دولت كوچك اسالمي در مدينه                
  .مند شده بودعمر، تبديل به يك دولت قدرت

تـاريخ  ابن اثيـر در كتـاب       . هاي نخستين به تصرف مسلمانان در آمد      شهر مرو در دهه   
كند كه احنف بن قيس     خود به دو سال هجده و بيست و دو هجري قمري اشاره مي            كامل  

جـا  چون احنـف بـدان    . به سوي مرو شاهجان تاخت؛ زيرا يزدگرد در آن هنگام در مرو بود            
   ٦.رسيد يزدگرد به مروالرود رفت تا از خاقان چين و پادشاه سغديان ياري طلبد

مرو به صورت صلح و در ازاي پرداخت هزار هزار درهم و دويست هزار جريب گنـدم و                  



 
 
 
  
 

  
  
  

  آمد آن در قرون اوليه هجريمهاجرت قبايل عرب به آسياي مركزي و پي
 

 
 
 
 

118 

پس از تسخير مرو به دسـتور عبـداهللا بـن عـامر، احنـف عـازم بقيـه نـواحي                     . جو فتح شد  
خـوارزم   ٧.طالقان، فارياب و سرانجام بلخ، پايتخت طخارستان فتح شد        طخارستان گرديد و    

  ٨.نيز در همين هنگام، مورد حمله سپاهيان عرب قرار داشت اما در اين مرحله تصرف نشد
 .عبداهللا بن عـامر، مـأمور تـسخير شـرق شـد     )  ق. ه35-23(در دوران خالفت عثمان   

شده است عبداهللا از جيحون عبور كـرد و         طبق اسناد و مداركي كه به تازگي در چين يافته           
بـه  . مردم ماوراءالنهر پس از اطالع از سقوط خراسان در آن سوي جيحـون، مطيـع شـدند                

ها تا ميمـرغ در جنـوب شـرقي سـمرقند           عرب  ق، 34-29هاي  روايت ديگر در فاصله سال    
وراءالنهر پيش رفتند و اين واليت را پس از تصرف خراب كردند و پيماني نيز ميان مردم ما                

   ٩.و عثمان بسته شد
در روزگار معاويه، عبداهللا بن عامر دوباره عامل بصره شد و قيس بن هيـثم را در سـال                   

هاي مردم بادغيس، هـرات، پوشـنگ و        ورود قيس با شورش   .  ق بر خراسان گماشت    . ه41
 ويـران  به دستور قيس، آتشكده نوبهار بلخ را كه معبدي مورد احترام بـود     . زمان بود بلخ هم 
 پس از قيس، عبداهللا خـازم      ١٠.باره مجبور به صلح شد و سر تسليم فرود آورد         دوبلخ  . كردند

نيز با مردم هرات، پوشنگ و بادغيس صـلح كـرد و بـه آنـان امـان داد و در عـوض مـال                         
  :نويسدبالذري در اين باره مي. بسياري از ايشان گرفت

او امير بـن احمـر را بـر         .شد ق، حاكم بصره     .  ه45زياد بن ابوسفيان در سال      
مرو، خليل بن عبداهللا حنفي را بر ابر شهر، قيس بن هيثم را بر مرورود، طالقـان و                  
فاريــاب، نــافع بــن خالــد طــاحي از ازد را بــر هــرات، بــاغيس، بوشــنگ حــاكم 

  ١١.ها را در مرو سكونت داداز اين رو، امير نخستين كسي بود كه عرب.گردانيد
در مرو، حاكي از سكونت نداشتن عرب در سـاير شـهرهاي            شايد عبارت سكونت عرب     

-دهد اين شهروندان به همراه خـانواده      چنان كه اين عبارت نشان مي     هم. اين منطقه باشد  
  ١٢.اندهاي خود در آن ساكن شده

به همـراه   . ق ربيع بن زياد حارثي از سوي زياد بر خراسان گماشته شد           .  ه 51در سال   
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زيادي با خانواده، رهسپار خراسان شدند و در ناحيـه مـرو سـاكن              ربيع، مردمان و سپاهيان     
هاي سـفالي آمودريـا يـا جيحـون بـوده          بايست در زمين   محل اسكان آنان مي    ١٣.گرديدند

  .باشد
معاويه پس از درگذشت زياد بن ابوسفيان، عبيداهللا بـن زيـاد را بـه حكومـت خراسـان                   

ه بيكند آمـد و بـر خـاتون بخـارا پيـروز              ق از رود بلخ گذشت و ب       . ه54او در سال    . فرستاد
هـم  .  بدين سان، بخش مهمي از فتوحات چغانيان به قلمرو مسلمانان افزوده گرديـد     ١٤.شد

وي از اراضـي    .  ق، سعيد بن عثمان از سوي معاويه والي خراسان شد          . ه56چنين در سال    
  .رود بلخ گذشت و به بخارا آمد و سمرقند را متصرف شد

منابع تاريخي، فتح بخارا و سمرقند آسان نبـود؛ زيـرا مـردم ايـن دو                مطالب  به  با توجه   
شهر و ديگر نواحي سغد و تركستان، به ويژه كش و نسف از خود پايـداري زيـادي نـشان                    

سعيد عالوه بر شهرهاي نام برده، ترمذ را نيز در همان سال فـتح كـرد و مـدتي در                    . دادند
ويه، سلم بن زياد با خوارزميان صـلح كـرد و تـا             در زمان يزيد اول، جانشين معا     . جا ماند آن

بـه دنبـال    . جا ناموفق ماند  سمرقند پيش رفت و به خجند لشگركشي كرد اما در تصرف آن           
 دوباره تاخت و تازهـا بـه مـاوراءالنهر از مـرو     ،انتصاب عبيداهللا بن زياد به حكومت خراسان   

   ١٥.ناميدند ميبه همين علت مرو را لشگرگاه اسالم در اين زمان. آغاز شد
و در زمان عبدالملك اموي، حجاج سردار خود مهلب بن ابي صفره را            ق . ه78در سال   

هاي پي در پي، ختـل و خجنـد را فـتح كـرد و             مهلب با جنگ  . به حكومت خراسان فرستاد   
پس از او، پسرش،    . گزار امويان كند  موفق شد شهرهاي متعددي از آسياي مركزي را خراج        

حمله برد و در لشگركشي به خوارزم،        وي به شهر بتم   . ه جانشيني او رسيد   يزيد بن مهلب ب   
رفتار خشن يزيد بن مهلب در لشگركشي به خوارزم و برهنـه            . اموال بسياري به دست آورد    

از كارهايي   ١٦هاي آنان به سربازان خود    كردن اسيران در سرماي زمستان و پوشاندن لباس       
  .گرفتورت ميهاي اسالمي صبود كه بر خالف توصيه
گـري  بيشتر جنبه دزدي و غـارت      هاي اعراب به آن سوي آمودريا،     نخستين لشگركشي 
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 بن مسلم باهلي بود كه امر انقياد آن سرزمين به نحوي            قتيبة داشت و فقط در زمان امارت     

هـاي عـرب    اساسي و استوارتر آغاز شد و در برخي از نقاط، مانند بخارا و سمرقند، پادگـان               
 بن مسلم بـاهلي را      قتيبة عبدالملك به درخواست حجاج،      ، ق . ه86در سال   . دمستقر گشتن 

قتيبه، بلخ و طالقـان را آرام سـاخت و بـه شـومان و اخـرون                 . به حكومت خراسان گماشت   
-هداياي بسياري به قتيبه دادند و بـدين ) چغانيان و كفان (ها شهرياران اين سرزمين  . رفت

  .گونه تسليم شدند
هـاي  صـالح توانـست سـرزمين     .صالح را بر حكومت ماوراءالنهر گماشت     قتيبه، برادرش   

 يعني خـشكت را     ؛گاه بخش كهن فرغانه   كاسان و اورشت را در فرغانه به چنگ آورد و آن          
فتوحات پي در پي سبب شد تا مردم گوزگان با قتيبـه صـلح كننـد و بـدين                   . متصرف شود 

هنوز زماني نگذشته بود كـه      . مدترتيب بخش مهمي از آسياي مركزي به تصرف قتيبه درآ         
  .هاي نو ميجكت، كرمينيه و رامتين هم به قلمروي مسلمانان افزوده شدسرزمين

 و بسياري از مـردم، شـهر را         ١٧. ق، بخارا را نيز متصرف شد      . ه90- 89قتيبه در حدود    
محله . گزيدندها طبق عادت در خانه ساكنان بومي مسكن مي        رها و ترك كردند؛ زيرا عرب     

هـاي نظـامي    ايي نيز جداگانه براي سكونت اعراب اختصاص داده شد و به زودي پادگان            ه
به دستور قتيبه، مسجد جامع در بخارا بنا گرديد و شهر به تدريج به يكي از مراكز                 . برپا شد 

  ١٨.علمي جهان اسالم بدل شد
 هـاي بخارا از ساكنان شهر خواست كـه نيمـي از خانـه هـا و زمـين                 قتيبه پس از فتح   

برخي از بخاريان ثروتمند بهتر دانستند از تمامي اموال منقـول و            . خويش را به اعراب دهند    
غير منقول خويش كه در حدود شهر بود صرف نظر كنند و بـه حومـه بخـارا نقـل مكـان                      

بنا به گفته نرشـخي ايـن اشـخاص         . جا هفتصد كوشك براي خود بنا كردند      نمايند و در آن   
هايي خانه ها،بازرگانان مزبور در كنار كوشك    . اندزرگانان بيگانه بوده  دهقان نبوده، بلكه از با    

ها احداث نمودند و بدين ترتيب شـهر جديـدي          نيز براي خدمه و پيروان خود ساختند و باغ        
ن برتري آبه وجود آمد كه از لحاظ وسعت از شهر قديم كمتر نبود و از حيث عده نفوس بر             
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  ١٩.داشت
 و بدين سان سغد، مانند      ٢٠ا استفاده از ترفندهاي نظامي فتح كرد       سمرقند را نيز ب    ،قتيبه

قتيبه شهرهاي كش و نسف را با صلح فتح كرد و          . طخارستان به قلمروي اسالم اضافه شد     
متصرفات قتيبـه بـه     . خوارزم به ويژه شهرهاي پارگيني و فيل با قتيبه از در آشتي درآمدند            

هـاي  قاومي در برابر نفوذ اعراب به سـرزمين قلمرو تركان شرقي نزديك شد و تركان سد م      
در لشگركشي قتيبـه بـه سـمرقند، بخاريـان شـركت داشـتند و در                . شمالي تر ايجاد كردند   

هجوم به شاش و فرغانه به جز اهالي بخارا، ساكنان كش، نسف و خـوارزم نيـز اعـراب را                    
  .كردندياري مي

م طالقـان بـه دسـت پـسر         خشونت قتيبه در اداره شرق و كشته شدن دسته جمعي مرد          
هـاي شـرق ايـران، رنـگ        گر مسائلي بود كه بـه نـاآرامي        نشان ٢١ ق، . ه90قتيبه در سال    

. كـرد قتيبه به راحتي اسرا را روانه بازارهاي برده فروشي كوفه و بصره مـي             . دادديگري مي 
 هاي نظامي اعراب در شرق بـه ويـژه مـاوراءالنهر نتوانـست            در اين حال، حتي وجود پايگاه     
 برخي از مردم، مانند سغديان به ناچار دست بـه مهـاجرت       ٢٢.جلوي اعتراض مردم را بگيرد    

  .هاي سنگين را نداشتندها و پرداخت مالياتبه فرغانه زدند؛ زيرا توان تحمل دشواري
هنگامي كـه سـپاهيان     .  ق، حجاج سپاهي را از عراق روانه خراسان كرد         . ه95در سال   

او در شـاش يـا بكـشماهن بـود كـه خبـر         . جنـگ را آغـاز كـرد      به خراسان رسيدند، قتيبه     
او از اين خبر متأثر شد، جنگ را متوقف سـاخت و بـه              . درگذشت حجاج به اطالعش رسيد    

 - فويـوآن    –تـسه    ميالدي بـه نـام       11 المعارف چيني آغاز قرن      ة در داير  ٢٣.مرو بازگشت 
كـه بـر ضـد       ن نقـل شـده    هايي از طرف برخي از امرا خطاب به امپراتور چـي           در نامه  گوي

 نامه غورك امير سمرقند كه طبري نيـز         ،هايي از جمله  نامه. انداعراب استدعاي ياري كرده   
 م بـه پايتخـت      719اين نامه در ماه دوم سال       . اي دارد اهميت ويژه و  از وي ياد كرده است      

 100ال   يعني در سـ    ، م 719 م و يا آغاز سال       718و بنابراين در پايان سال       چين رسيده بود  
  . ق نوشته شده است.ه
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رود كه در اصالت اين نامه، ترديدي وجود داشته باشد و نام قتيبه كه به طور                گمان نمي 
گذشته . و سابقه ندارد، گواهي بر اين امر است        هاي مورخان چيني برده نشده    بادر كت  كلي

رن اول  رود كه چينيان اطالع داشـته بودنـد كـه درسـت در آن زمـان قـ                 از اين گمان نمي   
-718نكته شايان توجه ديگر اين است كه سمرقنديان، سال          . يافته است هجري پايان مي  

- ق را سي و پنجمين سال آغاز حمله اعراب به سرزمين خويش مي             . ه101-100/ م   719
-اي مـي   گرفت كه نخستين لشگركشي اعـراب را حملـه         نتيجهتوان  جا مي از اين . شمردند

  .شودنسبت داده مي)  ق. ه64-62(به والي سلم بن زياد دانستند كه در منابع عربي 
هـاي منـابع    به رغم همه مطالب، از نامه غورك، مطالبي براي تحقيق انتقـادي نوشـته             

بايـد فقـط    كه سيادت عرب مـي    تصور و نظر سمرقنديان درباره اين     . آيدعربي به دست مي   
شـكي نيـست كـه در      . اسـت شايان توجه بسيار    ) بر اساس نامه غورك   (صد سال دوام يابد     

ن آذهن اعراب، آغاز قرن تازه هجري با انتظارهايي توأم بوده اسـت و بعـدها عباسـيان از                   
كـه   توان نتيجه گرفت كه مـردم آسـياي مركـزي معتقـد بودنـد             مي. انتظارها بهره گرفتند  

 سيادت اعراب، بيش از صد سال نخواهد بود و به خاطر اين اعتقاد، متوجه و مراقب گذشت            
  .و در سال صدم هجري، انتظار پايان كار اعراب را داشتند هاي گاهنامه اسالمي بودندالس

 ق، تركان غربي بار ديگر از تركان شرقي جدا شدند و سولو رئيس قبيله               . ه98در سال   
 ق و   . ه119اين دولت به گفته منابع عربي تـا سـال           . تورغشان، دولتي مقتدر تأسيس كرد    

سولو كه سراسـر بخـش غربـي        .  ق باقي و برقرار بوده است      . ه120به قول متون چيني تا      
توانست ماوراءالنهر را بـه رايگـان و بـدون مبـارزه            آسياي مركزي را در تصرف داشت نمي      

چنـان  اعراب سغد را بوستان اميرمؤمنان مـي شـمردند ولـي داشـتن آن             . تسليم اعراب كند  
سولو در دوران پادشاهي    . ر بوده است  سرزمين ثروتمندي براي تركان نيز واجد اهميت بسيا       

قدر به اعراب زيان رسانيد كه ايشان       خويش، دهقانان عاصي را عليه اعراب ياري كرد و آن         
  ٢٤.لقب ابومزاحم به وي دادند

 ق به خالفت رسـيد، جـراح بـن عبـداهللا            . ه99هنگامي كه عمر بن عبدالعزيز در سال        
عبـداهللا  . شكري را بر مـاوراءالنهر گماشـت      او عبداهللا بن معمر ي    . حكمي عامل خراسان شد   
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هاي بيشتري به دست آورد اما با پايداري مردم چين روبه رو شد و              كوشش كرد تا سرزمين   
هـايي در امـور جمـع آوري ماليـات و حقـوق             عمر كوشش كرد تا دگرگـوني     . به چاچ رفت  

وي بهـره منـد     مسلمانان و موالي به وجود آورد و به آنان فرصت دهد تا از امكانـاتي مـسا                
اين امر به ويژه در ماوراءالنهر با استقبال مردم مواجه شد اما اين تغييـرات بـا مـرگ                   . شوند

  .عمر به روش گذشته، بازگشت
در زمان يزيد بن عبدالملك، سعيد بن عمرو جرشي به سغد لشگر كشيد؛ زيـرا پـس از                  

آنهـا قـول مـساعد داده    مرگ قتيبه، سغديان از تركان ياري خواسته بودند و تركان نيز بـه             
  .هاي فراوان به دست آورد به گونه اي كه همه دژهاي سغد را فتح كرداو پيروزي. بودند

 ق بـه حكومـت رسـيد، نـصر بـن سـيار              . ه105در زمان هشام بن عبدالملك كـه در         
سپس اسد بن عبداهللا قسري     . توانست بر طخارستان غلبه كند و پيمان صلحي منعقد نمايد         

هـاي  با ايـن حـال تـالش      .  ميان اعراب ازد و ساكنان منطقه به وجود آورد         توانست صلحي 
در زمـان اسـد بـن عبـداهللا         . هاي بيشتري در ختل بي نتيجه مانـد       اسد براي فتح سرزمين   

در ايـن   . شـد آمد و مركز خراسان ناميـده مـي       ها به شمار مي   قسري، مرو پايگاه مهم عرب    
 و با فرارسيدن زمستان در مـرو شـاهجان پنـاه    كردندزمان كارگزاران خراسان پيشروي مي  

  ٢٥.گرفتندمي
هاي مالي  سياست.  ق، اشرس بن عبداهللا سلمي را مأمور خراسان كرد         . ه109هشام در   

. و معافيت از پرداخت جزيه براي تازه مسلمانان، حكومت اشرس را دچـار نابـساماني كـرد                 
 اما اين كار توان مالي دسـتگاه        اين سياست در آغاز سبب گرايش بيشتر مردم به اسالم شد          

خالفت را كاهش داد و هنگامي كه اشرس از قول خود سرباز زد، بسياري از مردم سمرقند                 
  .هاي متعددي در آن سرزمين كرداشرس جنگ. شهر را ترك كردند و به تركان پيوستند

 سيار   ق اوضاع ماوراءالنهر آشفته بود؛ زيرا عامل سمرقند؛ يعني نصربن          . ه110در سال   
بايست با پايداري سخت مردم روبه رو شد كه دامنه آن تا بخارا گسترش يافته بود و او مي                 

 ق، جنيـد بـن عبـدالرحمان        . ه112هشام در   . دادكاري بنيادي براي ابقاء قدرت انجام مي      
گيري در سـغد و طخارسـتان بـه    هاي چشممري را به امارت خراسان گماشت و او پيروزي      
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  ٢٦.دست آورد
 ق، اسد بن عبداهللا قسري را دوباره به امـارت خراسـان گماشـت امـا                 . ه117م در   هشا

 به ويژه كه داعيـان عباسـي، كارشـان    .اوضاع نابسامان ماوراءالنهر كار را دشوارتر كرده بود  
عالوه بر آن، موالي به رهبـري عربـي بـه نـام             . باال گرفته بود و هواداراني پيدا كرده بودند       

ها بـه درازا كـشيد و حـارث         اين ناآرامي، سال  . ي شورش كرده بودند   حارث بن سريج تميم   
توانست در طخارستان، بلخ، مرو و ترمذ پيرواني بيابـد و همـين امـر، حكومـت اسـد را بـا                      

  . اسد ناچار شد مقر حكومت را تغيير دهد و در بلخ جاي گزيند٢٧.كردمشكل روبه رو 
او پايگـاه  . گـزين اسـد شـد   شت جايسپس نصر بن سيار كه آشنايي خوبي با منطقه دا        

خود را در مرو قرار داد و بسياري از افراد و دوسـتان خـود از قبيلـه كنانـه را بـر سـر كـار                           
نبرد نصر با تركان موفقيت آميز بود و توانست شهرهاي اشروسنه، فرغانه و چـاچ               . گماشت

هـا و   داد به جايگـاه   او به سغديان اجازه     . گزار خود كند  را متصرف شود و آن نواحي را خراج       
سرانجام، اتحـاد مخالفـان بـا ابومـسلم و          . هاي خود در فرغانه و نواحي ديگر بازگردند       خانه

هاي ناراضي مانند گروه خارجي شيبان بن مسلمه، نصر را وادار به عقب نـشيني               ديگر گروه 
اس براسـ .  ق به دست ابومسلم افتاد و نصر به نيـشابور رفـت            . ه130مرو در زمستان    . كرد

 ق بـوده    . ه207در   اخبار منابع، آخرين اقدام نظامي بزرگ اعراب لشگركشي به اشروسـنه          
  ٢٨.است

  
  اسكان قبايل عرب در آسياي مركزي

 مهاجرت برخي از اعـراب باديـه نـشين          ،يكي از آثار فتوحات اعراب در آسياي مركزي       
و بـه خـصوص     انديشه اسكان دائمي عرب در داخـل        .  العرب به مناطق مفتوحه بود     ةجزير

 دوره فتـوح     بيشتر در دوره امويان مورد توجه واقع شد اما آغاز آن به نخـستين               شرق ايران، 
هايي از مهاجرت و اسـكان قبايـل عـرب در             گزارش فتوح البلدان بالذري در   . گشت باز مي 

رسـد كـه بـراي       اما به نظـر مـي      ٢٩.كند  فتوحات ارائه مي    مناطق ايراني نشين در سپيده دم     
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.  اسـت   اي پيش از زمان معاويه در ميان نبـوده        ها در شرق ايران، نقشه    ر دائمي عرب  استقرا
ها از زمان معاويـه بـه فكـر اسـكان دائـم در ايـن منطقـه                  كه به گفته گرديزي عرب    چنان
  :نويسدباره مي بالذري در اين٣٠.افتادند

 قمري حاكم بصره شـد و اميـر بـن           45هنگامي كه زياد بن ابوسفيان در سال        
  ٣١.ها را در مرو سكونت داداحمر را بر مرو حاكم گردانيد، عرب

هـا در ديگـر     شايد عبارت سكونت عـرب در مـرو، نـشاني از سـكونت نداشـتن عـرب                
دهد اين شهروندان به همـراه      چنان كه اين عبارت نشان مي     هم. شهرهاي اين منطقه باشد   

 ق كه زياد، ربيع بن زيـاد        . ه51چنين در سال     هم ٣٢.اندهاي خود در آن ساكن شده     خانواده
 بصره و كوفه را با        را بر خراسان گماشت به همراه وي، حدود پنجاه هزار تن از اهل              حارثي

رسـد محـل     بـه نظـر مـي      ٣٣.زن و فرزند بدان سو روانه كرد كه در ناحيه مرو ساكن شدند            
   ٣٤.هاي سفالي آمو دريا بوده استاسكان آنان در زمين

گروهـي از ايـن     . ه ديگري از قبايل عرب به شرق كـوچ كردنـد           ق، گرو  . ه64در سال   
حضور اين مهاجران در منطقه شـرق،       . هاي خاص مستقر شدند   مهاجران در شهرها و محله    

هـاي الزم   توانست زمينه چنين مي  هم .كردتر مي هاي فتح شده را آسان    حفاظت از سرزمين  
. ات بعدي در مشرق فـراهم سـازد       را براي ازدياد جمعيت و تأمين نيروي جنگي براي فتوح         

مرو يك شهر كـامالً نظـامي       . شواهد زيادي، حكايت از حضور اين قبايل در شهر مرو دارد          
  ٣٥.جا مفيد باشدتوانست در تأمين مايحتاج ساكنان آننبود اما مي

چهـل هـزار    )  ه96-86( از بالذري، در زمان حكومت قتيبه در خراسان            مطابق روايتي 
جـا  ن بصره، هفت هزار تن از اهل كوفه و هفت هزار تـن از مـوالي در آن                 جوياتن از جنگ  

وي بر اسكان تازيان در سـرزمين مـاوراء النهـر همـت گماشـت و آنـان را در ديـار                      . بودند
  تعداد نظاميان عرب در زمان قتيبه، چهارهزار نفـر بـود           ٣٦.فرغانه، چاچ و سمرقند جاي داد     
  :نويسدباره مي اصطخري در اين٣٧.كردولي اين تعداد همواره تغيير مي

  ٣٨.اندكرده سمرقند گروهي از قوم بكر بن وائل معروف به سباعيه زندگي ميدر
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  :گويدمقدسي هم پس از صحبت درباره بوزحاجز، باركث، كبونحكث و وذار مي
هاي اين مناطق از آن قوم بكر بن وائل، معروف به سـباعيه    بسياري از دهكده  

هـاي  هـايي بـا سـالن     ايي در ناحيه سمرقند داشـتند و خانـه        آنان شهره .بوده است 
  ٣٩.پذيرايي بنا نموده و از اخالق نيكويي برخوردار بودند
گزيدند؛ يعني روشي كه در     شيوه اعراب چنين بود كه پس از فتح در آن ناحيه سكنا مي            

- مـي هاي مهاجر عرب ترجيح با اين ويژگي خاص كه گروه   ٤٠.ايران نيز، به كار برده بودند     
هاي اطراف شهر، سكنا يابند با اين حال در برخي موارد آنهـا             دادند در خارج از شهر و قريه      

به عنوان مثال، اهالي مـرو بـه موجـب پيمـان            . گزيدنددر شهرهاي مفتوحه نيز اسكان مي     
 زيـرا   ؛هـاي خـود جـاي دادنـد       صلحي كه در آغاز با مسلمانان منعقد كردند آنها را در خانه           

كه از جهت آب و هوا با طبع اعراب موافق بود مـورد  ها مانند مرو به سبب آن برخي از شهر  
  .شدتوجه آنها واقع مي

ي كاخ و مسجد منسوب به بزرگان در        وجود تعداد هاي ديگر، مانند    منابع به برخي نكته   
اي انـد هـيچ اشـاره     اي كه سـاكن مـرو بـوده       اند ولي اين منابع به نام قبيله      مرو اشاره كرده  

هايي در نزديكي مرو بيـان شـده كـه محـل سـكونت            در اين منابع، تنها نام دهكده     . ندندار
به عنوان نمونه، روستاي بونيه در دو فرسخي مـرو متعلـق بـه              . ها بوده است  برخي از عرب  

اي در شمال مـرو از آن كنـديان و ديگـري از آن بنـي عنبـر بـود و                قبيله طي بود، دهكده   
هـا در بروقـان در      عـرب . كردنـد و فنين زندگي مي    ج، بالين هاي سفيدن جزاعيان در دهكده  

 ق اين   . ه107نزديكي بلخ براي خود پايگاهي به وجود آوردند، سپس اسد قسري در سال              
 يعقوبي به   ٤١.غلب از مردم شام بودند    ا آنان دوهزار و پانصدتن و       .پايگاه را به بلخ انتقال داد     

چنـين   هـم  ٤٢.ب از ازد و تميم زندگي مي كنند       كند كه در بلخ قومي عر     اين نكته اشاره مي   
هـا بـوده    اند كه مسكن عـرب    منابع تاريخي به تعدادي از شهرهاي نزديك بلخ اشاره كرده         

  : در معجم البدان نيز آمده است٤٣.است
اعراب بنـي  )پس از فتح آن(در سرزمين خلم كه در ده فرسخي بلخ واقع شده         
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 روزه راه تا خلم     5 كه فاصله    -نگان  اسد، بني تميم و قيس ساكن شدند و در سم         
  ٤٤.اندكردهاي از عرب تميم زندگي مي طايفه–دارد 

مند كه گوسفندان و شـترهاي بـسياري        هاي جوزجان، بيست هزار عرب ثروت     در بيابان 
چنين منابع به تعـدادي از رزمنـدگان عـرب كـه در دوران               هم ٤٥.اند، سكونت داشتند  داشته

- كه شايد سكونت آنان بـه زمـان        ٤٦اند اشاره دارند  كردهي مي حكومت جنيد در هرات زندگ    
  :گويديعقوبي مي. گشتتر باز ميهاي قبل

  ٤٧.ها است هرات داراي قومي از عرب
ترديـد  بـي  ٤٨.داندها مي نيز، هرات را محل زندگي بسياري از عرب    حدودالعالمنويسنده  

اي اين شهر، بني اسـد و بنـي سـعد           هاند؛ زيرا نام دروازه   در بخارا تعدادي عرب ساكن بوده     
هـا  هايي بودند كه نام آن    هايي كه درباره آنها سخن گفتيم، رزمنده      اغلب عرب  ٤٩.بوده است 
اينان بخشي از مهاجراني بودنـد كـه از محـل نخـستين خـود                .ها ثبت شده است   در ديوان 

  .هاي دولت اسالمي را براي سكونت برگزيدندمهاجرت كردند و سرزمين
هاي فردي يا گروهي ديگري نيـز بـه سـوي           توان ادعا كرد كه مهاجرت    نان مي با اطمي 

به جز  . اندها صورت گرفته است كه بيشتر آن، مهاجران رزمنده نبوده         اين مناطق و غير اين    
شهرهاي يادشده، اطالعات جديدتر از تعدادي شهر و سرزمين عرب نشين ديگـر حكايـت               

قتصادي و اجتماعي آن مناطق تأثير گـذار بـوده و در            كنند كه مهاجران آنها در زندگي ا      مي
  .اندجا، سهم مهمي داشتهگسترش اسالم، زبان عربي و رشد و نمو حركت فكري آن

  
  عوامل مؤثر در مهاجرت اعراب به آسياي ميانه

كه در بيشتر موارد، داليل نظامي از عوامل مهم مهاجرت اعراب به آسـياي              با وجود اين  
هاي فردي يا گروهي ديگري نيز بـه داليـل          اطر نشان كرد كه مهاجرت    بود بايد خ   مركزي

نياز بـه   )  ه132-41( در دوره امويان     ٥٠.غير نظامي به سوي اين مناطق انجام گرفته است        
   قبايل عرب به مناطق مفتوحه بيش از هـر زمـان ديگـري احـساس                مهاجرت دسته جمعي  
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كـرد  تر مي هاي فتح شده را آسان    نحضور مهاجران در منطقه شرق، حفاظت از سرزمي       . شد
توانست زمينه هاي الزم را براي ازدياد جمعيت و تأمين نيروي جنگي براي فتوحـات               و مي 

  .بعدي در مشرق فراهم سازد
در حقيقت، مهاجرت به ظاهر انگيزه نظامي داشت اما در اصل داراي ريـشه اقتـصادي                

اش  گاه اجتماعي   قبايلي داشت و تكيه     جا كه حكومت اموي ريشه در اشرافيت      از آن . نيز بود 
.  بود، براي اداره امور خود، نياز شديدي به تجمع ثروت داشـت             بيشتر مبتني بر قبايل عرب    

شد اين نياز را تشديد      هاي ضد اموي مي     هزينه فراواني كه صرف سركوب شورش       چنينهم
ها براي   بهترين راه حل  ها، يكي از    طبيعي است كه عالوه بر افزايش ميزان ماليات       . كرد مي

گيري هرچه بيشتر    گسترش فتوحات، بهره  . كسب هرچه بيشتر ثروت، گسترش فتوحات بود      
  ٥١.افزود كرد كه بر دامنه مهاجرت مي  نفس را طلب مي از نيروهاي تازه

بنابراين بايد گفت كه فتوحات اعراب در شرق در حقيقت داراي جنبه اقتصادي و مـالي                
 ٥٢.كردندرب به تصرف ظاهري شهرها و گرفتن باج و غرامت اكتفا مي           بود؛ زيرا سرداران ع   

بارتولد معتقد است كه نخستين فتوحات اعراب در آسـياي مركـزي، فقـط بـراي غـارت و                   
توانـستند شـرق را بـراي       خواسـتند و نـه مـي      گردآوري مال بود و به هيچ وجه آنها نه مـي          

  ٥٣.كرددم موفقيت كمك ميالبته عوامل طبيعي نيز به اين ع.هميشه تصرف كنند
دانـد و   كه گيپ، اين پيشرفت را فقط به منظور غـارت و گـردآوري مـال نمـي                در حالي 

 فراي نيـز اعتقـاد داشـت كـه     ٥٤. مسلمانان ناچار بودند كه به سوي شرق بروند استمعتقد  
تمام مهاجران شرق، تنها جنگ آوران شتر سوار نبودند بلكه گروهي مانند ازد به بازرگـاني                

  ٥٥.هايي بودندهاي ديگر نيز، داراي مهارتوي آوردند و بي گمان گروهر
 اشـرافيت امـوي      گوي نياز اقتـصادي   توانست جواب  با اين وجود، تنها توسعه فتوح نمي      

رو امويان  از اين .هاي مفتوحه بود    سرزمين  تر از آن، حفظ و نگهداري      باشد، بلكه مسئله مهم   
ه دست آمده در اثر فتوحات و پر كردن خأل ناشي از عـدم              ثروت ب   براي تداوم و بقاي منابع    

گرانه، سياست كوچ و اسـتقرار را  مشروعيت خود، بهتر ديدند به جاي تاخت و تازهاي غارت 
  .در بهترين مناطق متصرفي در پيش گيرند
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جمعي   ممالك مفتوحه، مهاجرت دسته     سبب مرغوبيت اراضي و ثروت    به  به اين دليل و     
 عـرب   با اين حـال، كـوچ قبايـل     .شد هاي مفتوحه تشويق مي   داخل سرزمين   قبايل عرب به  

هاي نظـامي    اغلب عالوه بر انگيزه .همواره اختياري و با ترغيب دستگاه خالفت همراه نبود        
هاي سياسي نيز در آنها مؤثر بود؛ زيرا قبايلي كه به هـر دليـل بـا نظـام       و اقتصادي، انگيزه  

 قبايل   شدند و يا برخي    ند به اجبار به نقاط خاصي تبعيد مي       اموي سرستيز و ناسازگاري داشت    
هـا، بـراي رهـايي از        هـاي مخـالف امـوي پـس از شكـست در شـورش              متمايل به جنـاح   

  ٥٦.گريختند  مي هاي سنگين به نقاط دور دست مجازات
بنابراين، دوري مناطق شرقي از مركز خالفت، عامل ديگـري بـود تـا افـرادي كـه در                   

گـاه خـود حكومـت    . حت فشار و آزار بودند به بالد دوردست مهاجرت كنند    بصره يا كوفه ت   
اي كه هنگامي   كرد به گونه  براي آسوده شدن از مشكالت، افراد را به مهاجرت تشويق مي          

ره در زمان اصالح ديوان مستمري بگيران، نام بسياري از عـشاير عـرب          صكه زياد، حاكم ب   
سرهاي احتمالي تـصميم گرفـت پنجـاه هـزار مـرد           را از قلم انداخت براي جلوگيري از درد       

  ٥٧.جنگي را به مرو كوچ دهد
اين اقدام در هدايت جمعيتي گسترده بـه سـوي شـرق بـراي توسـعه فتوحـات و اداره                    

هاي شرقي مؤثر واقع شد و از سوي ديگر براي كنترل تحركات خطرنـاك عـراق                سرزمين
هـاي مربـوط بـه اداره خراسـان و          چنين بايد در نظر داشت كه آشـفتگي          هم ٥٨.كارآمد بود 

هاي ميان فرماندهان نظامي يا والي و مأمورين گردآوري ماليات نيز، بدون شـك در               رقابت
جدا از ايـن مـوارد، شـايد        . تأثير نبوده است  انديشه سكونت پايدار قبايل عرب در مشرق بي       

كسب غنـايم را    بتوان مفتوح بودن جبهه جهاد در مرزهاي خراسان با انگيزه اشاعه دين يا              
  ٥٩.عاملي ديگر براي مهاجرت قبايل عرب به سمت شرق دانست

از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه فتح آسـياي مركـزي بـراي مـسلمانان بـه دليـل                     
كـه آسـياي مركـزي محـل عبـور          ويژگي هاي متعدد، داراي اهميت خاصي بود مانند ايـن         

ل و جاده ادويـه در جنـوب، مـسير          راه ابريشم در شما   . هاي مهم تجاري آن زمان بود     جاده
يابي بـه   بنابراين با دست٦٠.هاي تجاري از شرق به غرب و از شمال به جنوب بودند  گذرگاه
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توانستند در اين مسيرها رفت آمد كنند و ضمن سـود           آسياي مركزي، اعراب به سهولت مي     
  .بردن از امتيازهاي تجاري از ساير تجار حق ترانزيت دريافت نمايند

  
   مهاجرت و اسكان قبايل عربي در آسياي مركزيدهايآمپي
  رشد شهرها) الف

آهنگ رشد و توسعه شهرها در دوره اسالمي به سبب توسعه قلمروهاي جغرافيـايي در               
چنين رشـد شـهرها تـا حـد         هم. تر يافت پناه حكومتي متمركز و رشد تجارت، شتابي فزون       

 داشت و جوامـع   گاه و رويكردي شهري مرهون ديدگاه اجتماعي اسالم بود كه خاست       زيادي
شـود كـه اهـداف و مناسـك           تصور مـي    چنين. داد شهري را بر جوامع روستايي ترجيح مي      
تـر باشـد و زنـدگي كـامالً اسـالمي را در محـيط                اسالمي در چهارچوب شهر قابل حصول     

 به سوي شهر گرايش      بنابراين نظام اجتماعي اسالم    ٦١.توان محقق ساخت   شهري بهتر مي  
نـشينان برتـري     حتي عمر در انتخاب واليان، شهرنشينان را بـر باديـه           اي كه داشت به گونه  

  :گفت وي مي. داد مي
  ٦٢.نشينان حكم فرمايي كنند  آن باشد كه شهرنشينان بر باديه صواب

 از عناصـر اساسـي       جا كه نظام شهري   افزون بر موضوع شهري بودن دين اسالم، از آن        
 مانند گذشتگان براي استقرار حكومت خـود در           فاتحان مسلمان  نظام سياسي در شرق بود،    

 شـهرها،   نخـستين  ٦٣.سرزمين پهناور امپراتوري اسالمي سنت شهرسازي را دنبـال كردنـد   
روند عملي رشد شـهرها     . نهاده شد  هايشان بنياد  جويان و خانواده  آنهايي بود كه براي جنگ    

حجـاج و   . هن، سرعت بيشتري گرفـت    با اسكان قبايل عرب در داخل و حاشيه شهرهاي ك         
 اسكان عرب در شهرهاي فتح شـده، ماننـد بخـارا را               بن مسلم، سياست   قتبيةفرماندهش،  

  : نويسدباره مي نرشخي در اين.دنبال كردند
اهل بخارا را فرمود تـا يـك        . قتيبة بن مسلم به بخارا آمد و بخارا را بگرفت         

  .ها و ضياع خويش عرب را دادند نيمه از خانه
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هـا و   خـان « اين وضعيت     بر طبق همين روايت بزرگان و توانگران شهر در اعتراض به          
-هـم  ٦٤.»اسباب خويش جمله گذاشتند به عرب و از بيرون شهر هفتصد كوشك بنا كردند             

هاي خود در گشايش قـرار       مسلمين را در خانه    « چنين يكي از شرايط صلح مرو اين بود كه        
چنين در زمان عبيداهللا بن زياد كه تاخت و تازها به مـاوراءالنهر از مـرو آغـاز                  هم ٦٥.»دهند

  . اين امر سبب گسترش شهر مرو در اين زمان گرديد٦٦.شد، مرو را لشگرگاه اسالم ناميدند
  
  اسالمگسترش ) ب

 انتـشار اسـالم را در   سـير  هيچ كس بهتر از نرشـخي در تـاريخ بخـارا،       ،كهبا وجود اين  
هاي تاريخي در رابطـه بـا گـسترش    ماوراءالنهر مجسم نساخته است، بايد گفت كه گزارش     

هاي دينـي، خـأل ناشـي از كـم بـودن      كم است كه افسانه اياسالم در اين منطقه به گونه    
با اين همه   . باره پر كرده است   خي مربوط به توسعه اسالم را در اين       ها و مطالب تاري   گزارش

هـاي تبليغـي    هاي آسياي مركزي تا شمال ايران از فعاليـت        تاريخ انتشار اسالم در سرزمين    
بسيار كند توصـيف   انتشار اسالم در ماوراءالنهر را تواناي كه ميكمي حكايت دارد به گونه  

-سد كه مردم اين سرزمين به پـذيرش اسـالم تظـاهر مـي             رعالوه بر اين به نظر مي     . كرد
  ٦٧.شكستندرفت، بيعت خود را با خليفه ميكه، ارتش فاتح بيرون ميكردند و به مجرد آن

 صخـصو بـه   چـه   دادنـد امـا آن    مندان در مخالفت با اسالم سرسختي نشان مـي        ثروت
 به مسجد، دو درهم مـي       كرد اين بود كه تازيان در مقابل هر بار رفتن         بينوايان را جلب مي   

به هرتقدير، سلطه اسالم در مـاوراءالنهر پـيش از انقيـاد كامـل آن سـرزمين در                  . پرداختند
جا فقـط در حـدود نيمـه قـرن سـوم هجـري           مقابل اعراب آغاز نشده بود و انقياد مردم آن        

در  بن مسلم باهلي، نخـستين مـسجد جـامع بخـارا را           قتيبة   كهبا وجود اين  . صورت گرفت 

  ٦٨.جا معابد آتش پرستان برپا بود ق ساخت تا چند قرن بعد از آن در آن. ه94 سال
كه سـاكنان   موفق شد   كه قتيبه براي چهارمين بار ، بخارا را تصرف كرد           تنها پس از آن   

 بـن مـسلم بـه    قتيبـة  زمـاني كـه   ،چنـين هم. جا را به پذيرش دين فاتحان رهبري كند      آن



 
 
 
  
 

  
  
  

  آمد آن در قرون اوليه هجريمهاجرت قبايل عرب به آسياي مركزي و پي
 

 
 
 
 

132 

جا يافت كه پرستندگان آنها معتقد بودند هركس كه          آن هاي فراواني را در   سمرقند رفت بت  
فاتح مسلمان كه . جرأت تعرض و توهين به آنها را به خود راه دهد به هالكت خواهد رسيد            

  .از اين تهديدها نهراسيده بود، آنها را آتش زد و به همين جهت گروهي اسالم را پذيرفتند
قند به حدي جدي و شديد بود كه تنهـا          مخالفت و مبارزه با دين اسالم در بخارا و سمر         

ها مسلمانان جرأت نداشتند بـدون اسـلحه        مسلمانان حق حمل اسلحه داشتند و براي سال       
و جاسوساني براي حفاظت از تازه مسلمانان تعيين         در مساجد و مجامع عمومي حضور يابند      

 مـردم را بـا      فاتحان از هرگونه كوشش براي انتشار اسالم خودداري نكردند و حتي          . شدمي
كردند و اجازه دادند كه قرآن به زبـان فارسـي بـه         پول به شركت در نماز جمعه تشويق مي       

  ٦٩.جاي زبان عربي قرائت شود تا براي همه مفهوم باشد
شد؛ مـثالً زمـاني كـه در        طبق مفاهيم آن عصر، هر كس كه اسالم مي آورد عرب مي           

هللا درباره پيشرفت تبليغات اسـالمي در   ق اعيان بخارا به والي اشرس بن عبدا      . ه110سال  
درباره تبليـغ اسـالم     . اند را به كار بردند    تركستان گزارش دادند، جمله همه مردم عرب شده       

شـود  بيان مـي . شوددر آن زمان در ميان اقوام ترك، فقط در كتاب ياقوت اخباري ديده مي   
 تركان گسيل داشت و     اي به نزد سلطان   فرستاده)  ق .ه126-106(كه هشام بن عبدالملك     

فرستاده مزبور، قواعد دين اسالم را براي سلطان توضيح         . وي را به قبول اسالم دعوت كرد      
  :سلطان در حضور وي از لشگر خويش سان ديد و به مترجم چنين گفت. داد

به اين رسول بگو، به خداوندگار خويش بگويد كه ميـان ايـن لـشگريان نـه                 
اگر اينـان اسـالم آورنـد و بـه آيـين      . و نه خياطسلماني وجود دارد و نه آهنگر       

  ٧٠.مسلماني عمل كنند از كجا وسايل زندگي خويش را به دست آورند
جا دعوت عمر دوم را درباره پذيرش اسالم قبول كردند و عده زيادي             برخي از اهالي آن   

 هـاي تبليغـي خـود را در       وي فعاليت . تحت تبليغات شخصي به نام ابوصيدا، مسلمان شدند       
ولـي تـا زمـان خالفـت         آغاز كرده بـود    ) ق . ه743-724(سمرقند در زمان خالفت هشام      

  ٧١.جا اسالم را بپذيرندمعتصم طول كشيد كه بيشتر مردم آن
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يكي از مراكزي كه در اشاعه و انتشار اسالم در آسياي مركزي نقش مهمي ايفـا كـرد،                  
ن در يك ناحيه يا شهر، نه تنها        هايشا  سپاهيان و خانواده    اسكان. هاي عرب بود   مهاجرنشين

اي  اي بود تـا در آينـده       ساخت بلكه مقدمه    پايگاه نظامي مهم مسلمانان بدل مي       جا را به  آن
كـه بـه صـورت        گردد، مانند بخارا    نزديك، آن محل به يكي از مراكز تعليم اسالمي مبدل         

  ٧٢.گاهواره تمدن جديد اسالم در آمد
جا، ارتباط مستقيمي نداشت    حضور قبايل عرب در آن    توسعه دين اسالم در هر ناحيه با        

يافـت، تـأثير     اي خاص تمركز بيشتري مـي       اسكان اعراب در منطقه     اما اغلب به ميزاني كه    
اهميت اسكان قبايل در اين مناطق تا حدي اسـت كـه            . شداسالم در آن منطقه بيشتر مي     

 ديگـري بـراي بيـشتر ايـن         اي حديث، هديـه   برخي معتقدند اعراب به جز قرآن و تا اندازه        
اطالعات جديدتر از وجود تعدادي شهر و سـرزمين عـرب نـشين ديگـر                ٧٣.مناطق نداشتند 

كه در زندگي اقتصادي و اجتماعي منطقه تأثير        عالوه بر اين   حكايت دارند كه مهاجران آنها    
گذار بودند در گسترش اسالم، زبان عربـي و رشـد و نمـو حركـت فكـري سـهم فروانـي                      

  ٧٤.داشتند
  
  اختالط نژادي) ج

بسياري از اعراب، همان زندگي قبيله اي را كه در شبه جزيره عربستان بـه آن عـادت                  
هاي بعد پديد آمدند به تدريج خـشونت  داشتند در شرق ادامه دادند اما فرزنداني كه در نسل  

خـود   بدوي و تعصب عربي پدران خود را از دست دادند و به سرزمين جديد و خويشان تازه          
اين امر، اختالط نـژادي ميـان اعـراب و سـاكنان              يكي از داليل مهم    ٧٥.قه پيدا كردند  عال

 ساكنان مناطق شرقي  شرق بود؛ زيرا اسكان قبيله هاي عرب در نواحي شرقي باعث شد با              
درآميختند و به واسطه همين آميزش و به سـبب دور افتـادن از قـوم و قبيلـه خـويش در                      

  .شرقيان مستحيل گشتند
 يتيب امتزاج اعراب و ايرانيان پس از اسكان عشاير عـرب در شـرق و برقـرار                بدين تر 

به دنبال آميختگي اعراب    . پيوندهاي زناشويي در نهايت به تولد فرزنداني دو نژادي انجاميد         
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هـاي ارتبـاط و پيوسـتگي       حات در نواحي شرقي، زمينـه     وبا مردم شرق و كند شدن روند فت       
  ٧٦. گرديداعراب با مردم شرق بيشتر فراهم

  
  هاي سياسي مخالف امويانايجاد حركت) د

هاي اشـغالي در شـرق،       سياسي ميان اعراب و مردم سرزمين      –هاي فكري   درگيريدر  
ايـن جريـان بـا    . هاي سياسي امويان در ماوراءالنهر شـكل گفـت     جرياني مخالف با گرايش   

جا كـه   افت تا آن  گذشت زمان و با وقايع و حوادث تاريخي به تدريج رشد كرد و گسترش ي              
كـه سـاختار اجتمـاعي جامعـه        هنگـامي   به صورت واقعيتي اجتماعي درآمد، بـه خـصوص          

  ٧٧.ها پديد آمداي جديد متشكل از اعراب و ايرانيدگرگون شد و طبقه
كـه  نخـست آن  . توانست متعدد باشـد   داليل مخالفت و شورش مردم بر ضد امويان مي        

ايـن  . كردندپايه و اساس را براي خود خيال مي       يقبايل عرب، همواره نوعي برتري نژادي ب      
كـه برابـري و بـرادري يكـي از          نابرابري به شدت در ميان مسلمانان وجود داشت، حال آن         

هـاي فـتح شـده، گـردآوري     گاهي غارت اموال سـرزمين  . اركان مهم تعليمات اسالمي بود    
ـ               داد و  شعاع قـرار مـي    غنايم از مال مردم و درآمد بيشتر، اهداف گسترش اسالم را تحـت ال

همه اين مسائل مي توانست دليل خوبي براي مبارزه با امويان در سرزمين گسترده آسياي               
  ٧٨.مركزي باشد

در نتيجه، درگيري ميان اشراف عرب و دهقانان و توده هـاي عـرب و ايرانـي و تـرك                    
خـود را  اين درگيري كه در آغاز به شكل نافرماني و شكايت از رفتار حكومت،             . شديدتر شد 

 و احوال  داد، كم كم به حركتي سياسي تبديل گرديد كه خواهان دگرگوني اوضاع           نشان مي 
در كنار اين حركت، جريان اسالم گرايانه نيرومندي قرار         . اجتماعي، اقتصادي و سياسي بود    

داشت كه خواهان پياده شدن احكام اسالمي درباره ايرانيان مسلمان و اهل ذمه بود تا آنان                
چنين خواستار حقوق مساوي اشـراف امـوي و         هم. تجاوز، ستم و تحقير اعراب برهاند     را از   

ايشان اعتبـار و ارزش خـويش را در جامعـه           بود تا   ديگر اعراب مسلمان در سراسر خراسان       
كاران آن بـه    رنتيجه ماند و درهم شكسته شد و دست اند        ها بي داشته باشند اما اين كوشش    
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  .شدت مجازات شدند
هـاي  كوشيد تا هرطور شـده پـس از دشـوار شـدن اوضـاع، حركـت                اميه مي  رژيم بني 

اعراب ناگزير بودند در بخـش جنـوب غربـي مـاوراءالنهر؛ يعنـي              . اصالحي را سركوب كند   
-جا بخارا و سمرقند و برخي ديگر از نقاط مستحكم در تـصرف پادگـان              اي كه در آن   ناحيه

هـا بـر    اين كشمكش . ش به عمل آوردند   هاي اعراب بود، مبارزه شديدي عليه بوميان سرك       
هـاي اجتمـاعي، تـوازن قـوا در         با توجه به اين ويژگـي     . شدتر مي ها پيچيده اثر مداخه ترك  

نيروهاي حكومت بني اميه بـا از دسـت دادن پايگـاه            . خراسان به طور اساسي به هم خورد      
تـشكيالتي و   مركزي قدرت در خراسان پريشان شدند و كارگزاران منـاطق، روابـط اداري،              

بدين سان حكومت اموي در خراسان      . نظامي خود را با پايگاه مركزي قدرت از دست دادند         
  ٧٩.بدون جنگ و يا مقاومتي سقوط كرد

  
  و دگرگوني طبقات اجتماعي پيدايش) ه

هاي اول و دوم هجري، تركيب قومي و قبيله اي ساكنان ايرانـي             هجوم اعراب در قرن   
اي كـه  بـه گونـه  . و ايشان را به نام جديدي موسوم گردانيد كرد را دگرگون آسياي مركزي 

خـوش تحـوالت بـسياري    توان گفت پس از جريان فتوح، طبقات اجتماعي مردم، دست    مي
هاي باال و طبقات ضعيف و ناتوان آن چنان درهم آميختند كه گـاه             مندان و اليه  ثروت. شد

ها استوار  در اين بين، برخي از گروه     ديگر، بسيار سخت مي نمود اما       جدا ساختن آنها از يك    
آنها حتي در حفظ زبان، فرهنگ      . ماندند و از موضع و اصالت خانوادگي خويش دفاع كردند         

  .و آداب و رسوم خود از هيچ تالشي فروگذار نكردند
ن زمان به اشراف زمين دار اطـالق        آواژه دهقان در    . ها دهقانان بودند  يكي از اين گروه   

در . ماوراءالنهر از حيث لباس با سـاير مـردم آن سـرزمين تفـاوت داشـتند               دهقانان  . شدمي
. ماوراءالنهر حكومتي سلطنتي مطلقه كه خودكامگي اشـراف را مهـار كنـد وجـود نداشـت                
-ايشان در واقع اعيان درجه اول يا نخستين بودند و مانند اتباع خويش دهقان ناميـده مـي                 

- شهرياران سـمرقند و فرغانـه را دهقـان مـي           اميران، صاحبان و   شدند، حتي نيرومندترين  
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ها بلكـه در    اراضي نه تنها در قريه    . ها كم بود  وسعت بيشتر امارات و متصرفات آن     . خواندند
  .شهرها نيز به دهقانان تعلق داشت

. دار نيـز وجـود داشـتند       در كنار اشراف اصيل زمين دار، اشراف پـول         ركزيدر آسياي م  
ايـن  . برنـد  رديف شهرياران؛ يعني دهقانـان بـزرگ نـام مـي        مورخان عرب، بازرگانان را در    

 بسياري از دهقانان ايرانـي      ٨٠.بازرگانان ثروت خويش را بيشتر مديون تجارت با چين بودند         
هـا،  كه به دين زرتشت بودند از آن دين بر گشتند و اسالم را پذيرفتند اما آنان حامل سنت                 

از معـدود طبقـات ايـران       ) اشـراف محلـي   (ن  دهقانا. فرهنگ، آداب و رسوم نژاد خود بودند      
پيش از اسالم به شمار مي آمدند كه مورد وثوق و اعتماد فاتحان مسلمان و جامعه ايرانـي                  

هاي بلـدي و    خود را به طور كلي به دست تشكيالت محلي حكومت          روستاييان امور . بودند
 در برابـر حمايـت   هـا كردنـد و ايـن دهقـان   به كمك يكي، دو نفر از طبقه دهقان اداره مي        

  ٨١.اعراب پرداخت مبلغي را متعهد بودند
فتح طـراز   . هاي سوم و چهارم هجري نيز در ماوراء النهر نقش داشتند          دهقانان در قرن  

به دست سامانيان، گرايش اميرطراز و بسياري از دهقانـان آن ناحيـه بـه اسـالم و تبـديل                    
بـا ايـن حـال      .  آن ناحيه فراهم كرد    جا به مسجد جامع، زمينه نفوذ اسالم را در        كليساي آن 

اي نبود كه بتوان براي آنان در تحوالت سياسي جامعـه، نقـش و              وضعيت دهقانان به گونه   
با بررسي مدارك و اسناد تاريخي مي توان به اين واقعيت دسـت             . سهم به سزايي قائل شد    

متـر از   هاي سياسي قـرون اوليـه اسـالمي، دهقانـان ك          يافت كه در بيشتر حوادث و آشوب      
كردند در انجام اموري، ماننـد زراعـت، مـسائل          كردند و بيشتر سعي مي    سايرين دخالت مي  

  .مربوط به زمين و گاه امور فرهنگي فعاليت كنند
از طـرف   . در دوره سامانيان، دهقانان در دربار ايشان از اعتبار و مقـام برخـوردار بودنـد               

روي اعـراب بـه     ن در برابـر پـيش      بـسياري از فارسـيا     ،ديگر در زمان حكومـت بنـي اميـه        
جـا آمـده    آنان به هم ميهناني پيوستند كه پس از مرگ يزدگرد بـه آن            .ماوراءالنهر گريختند 

بودند و بيشتر بازرگاناني بودند كه خـانواده ايـشان در روزگـار پـيش از اسـالم در آسـياي                     
 اصـفهان بـه     چنين مردمي كه بيشتر از طبقات باال بودنـد از         هم. مركزي ساكن شده بودند   
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  . ق وارد شدند. ه102شرق گريختند و به مرو، بخارا و ترمذ در سال 
 فكري، دگرگوني است كه در زيربناي جامعه        –ترين پديده در اين تحول اجتماعي       مهم

جديد شرق پديدار شد و آن دگرگوني در پيدايش طبقه اشراف مقيم شهرها خـود را نـشان                  
 اشـراف . خيز روستاها و دشت زارها را صاحب شد       صلاي كه اراضي كشاورزي حا    طبقه. داد

گري بود و به هيچ وجه حاضـر نبودنـد از           شان فقط نظامي  ر نيز در سراسر خراسان، كا     عرب
موقعيت خود دست بردارند و تحوالت جديدي را كه در جامعـه خراسـان پديـد آمـده بـود                    

و احوال امـور بـا سـرعت      با توجه به سياست حاكمان بني اميه در خراسان، اوضاع           . بپذيرند
گرديد، مـشكالتي   تر مي تر و پيچيده  هاي مشكالت اجتماعي عميق   شد و ريشه  دگرگون مي 

  ٨٢. رو به افزايش بودكه از زمان تصرف خراسان و گسترش امپراتوري عرب
  
  همسان سازي فرهنگي) و

ي كمتـر   در حالي كه در ايران، اعراب براي پايان بخشيدن به امپراتوري نيرومند ساسان            
ها نزديك بـه يـك قـرن طـول          ، براي آن  ) م 651-635(از پانزده سال وقت صرف كردند       

اعـراب در جريـان ايـن امـر بـا      . كشيد تا قدرت خويش را در آسياي مركزي تثبيـت كننـد       
چنين فرهنگ اسالمي كه به وسيله فاتحـان        هم. مقاومت شديد مردم منطقه روبه رو بودند      

  ٨٣.نتوانست رخ بنمايدميالدي  قرن هشتم آورده شده بود قبل از نيمه
هاي زارعي و متمدن تركستان به قلمروي خالفت، همه جوانب زنـدگي            الحاق سرزمين 

هـاي فـتح    از اين پس، نوعي دوگانگي فرهنگي در بيشتر سـرزمين         . محلي را دگرگون كرد   
از امـراي   برخي  . كردندشده به وجود آمد و آنان بايد در برابر آن موضع مشخصي اتخاذ مي             

امـا   ٨٤هاي خود از اهالي بـومي اسـتفاده كردنـد         مسلمان، مانند قتيبه در برخي لشگر كشي      
محال بود چنين اتحادي اسـتوار بمانـد و بيـشتر سـاكنان محلـي در مبـارزه اعـراب عليـه                 

بـه  . داشتندفرمانروايان پيشين آن سرزمين، يعني خانان ترك، جانب خانان ترك را نگه مي        
-حرانشين كه به دريافت بـاج اكتفـا مـي         صهاي  ايشان، تابعيت از خان    نزد   دررسد  نظر مي 

تر از تحمل حكومت واليان عرب و تابعان ايشان بوده است؛ زيرا كه اينان فقط               كردند آسان 
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در انديشه اين بودند كه از اقامت زودگذر خويش در آن سرزمين بيشترين استفاده مادي را                 
  .به دست آورند

استوار نواحي دورتر ماوراءالنهر فقط در عهد عباسيان صورت گرفت اما از            انقياد كامل و    
جانشيني از سوي اعراب بـه سـبب ركـود          دوره مياني حكومت اموي و با اتخاذ زندگي يك        

فتوحات، فرماندهان عرب خواه ناخواه، در جهت همسازي هرچه بيشتر دو عنـصر عـرب و                
 بن مسلم در خراسـان      قتيبةه عنوان نمونه،    ب. ايراني و ايجاد وحدت فرهنگي حركت كردند      

  مداري او در سـازش بـا امـراي        بين ايرانيان و اعراب اتحاد و اتفاق به وجود آورد و سياست           
 عمده توفيق مسلمانان در      محلي و داخل كردن بسياري از عناصر غير عرب در سپاه، دليل           

  .ماوراء النهر بود
جـا  شدند رو به ازدياد نهاد تـا آن        ي ناميده مي   غير عرب كه موال     تعداد نيروهاي مسلمان  

. دادنـد   تشكيل مي   كه در ماوراء النهر بيشتر سربازان و افسران نيروهاي مسلمان را ايرانيان           
 تغيير ساخت اجتماعي قبايل عرب و كـاهش          يكي از اهداف قتيبه از اختالط عرب و عجم،        

 اجتمـاعي    گرگـوني در سـاخت    در آغـاز سياسـت اعـراب، خـودداري از د          . قدرت ايشان بود  
نـژادي، زبـاني و      هـاي  سبب تفاوت   با اين همه، اعراب مهاجر به     . هاي مفتوحه بود   سرزمين

مـراودات نظـامي و در كنـار آن،         .  عميقـي را پراكندنـد      ديني بذرهاي دگرگـوني اجتمـاعي     
در جواري دو نژاد عـرب و ايرانـي،كم كـم تـأثير خـود را      هاي بازرگاني به عالوه هم     تماس
  .گذاشت  فرهنگي بر جاي مي هاي جنبه

هايي  در برخي نقاط بوميان از استقرار اعراب در كنار خود، چندان خشنود نبودند و تنش              
 منـاطق مفتوحـه،       اما در مجموع براي اغلـب مردمـان        ٨٥كرد  ايشان و اعراب بروز مي      ميان

ود و در ادامه زنـدگاني      هاي نظامي نب  برتري اعراب در آغاز كار چيزي بيش از تغيير پادگان         
ايشان حـضور اعـراب را در كنـار خـود           .  وقفه زيادي ايجاد نكرد     و نهادهاي اجتماعي آنان،   

 اعراب اين بـود      شمردند؛ مثالً ديدگاه مردم سغد نسبت به       را مذموم نمي   بودند و آن    پذيرفته
 و مـا نيـز از آنهـا ايمـن     انـد  ايم و از ما ايمن شده اند و با آنها مانده كه اين قوم با ما آميخته  
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  ٨٦.ايم شده
 جريـان جديـدي تبلـور         عربـي،  -به تدريج از تماس فرهنگ ايراني با فرهنگ اسالمي        

جـا كـه دگرگـوني فرهنگـي، رونـدي          يافت كه نتيجه آن، وحدت فرهنگـي بـود امـا از آن            
ايـن  با وجود همه    .  به بعد، شاهد نتايج اين جريان هستيم        تدريجي و آرام دارد از قرن سوم      

-حتـي سـخت   . پيمودهاي سياسي در شرق ايران، تبادالت فرهنگي راه خود را مي          نارسايي
شد كه اعراب به فارسي سخن نگويند و يا جامه          هاي حكومت مركزي نيز سبب نمي     گيري

  ٨٧.ايراني نپوشند
از پيــروي از لحــاظ اداري و شــيوه حكــومتي از همــان دهــه دوم ســده اول هجــري، 

احتماالً از همـين هنگـام   . هاي تازي به وجود آمد    انيان آغاز شد و واژه    تشكيالت ديواني اير  
ناميدنـد و آن را     سغديان اعراب را تازيـك مـي      . است كه واژه تاژيك و تازيك به وجود آمد        

سـپاهيان اسـالم گـاه ناچـار بـه          . بردنـد  بـه كـار مـي      يبراي هر مسلمان عرب و غير عرب      
 گسترش قلمروي خود مي شدند كه از آن جمله          هاي بيشتري با افراد محلي براي     همكاري

البتـه  . توان دريافت وام از بزرگان و بازرگانان سغد براي خريد لوازم جنگـي را نـام بـرد                 مي
  .بردندسغديان از اين امر سود زيادي مي

اين ارتباط به جايي رسيد كه برخي قبايل عرب مانند ازد، خـود بازرگانـاني كـارآزموده                  
هاي مهـاجر از جنـوب ايـران        ورود دسته .  با سغديان را حفظ كردند     ييششدند و ارتباط خو   

بـا رسـميت    . شـد ) عربي(هاي فارسي   ها و اصطالح  سبب رونق امور اجتماعي و رواج كلمه      
بين المللي در آسـياي مركـزي، بـه زودي ايـن منطقـه،              زبان  يافتن زبان فارسي به عنوان      

  ٨٨.شد اسالمي –كانوني براي رشد فرهنگ ايراني 
اند اما ايـن    ياري كرده اعراب و ايرانيان به ويژه در گسترش اسالم با هم همكاري و هم            

در . هاي نخستين صدر اسالم بـود     امر بيشتر در نيمه اول قرن اول هجري و در همان دهه           
يا ناحيـه متـداول      آغاز سده دوم هجري قمري به كارگماري ايرانيان، حتي براي اداره شهر           

با اين وجـود، دادن     . هاي شرق ايران به اوج خود رسيده بود       هنگام نا آرامي  زيرا در آن     شد؛
   ٨٩.گيري به آرامش منطقه نكردامتياز فرمانروايي به ايرانيان كمك چشم
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با مردم خراسان و كند شـدن رونـد فتـوح در نـواحي شـرق،         اعراب  به دنبال آميختگي    
ر فراهم گرديد چندان كـه تـأثيرات        هاي ارتباط و پيوستگي اعراب با مردم شرق بيشت        زمينه

  ٩٠.فرهنگي خراسان، بيش از ساير نواحي توانست در روحيه اعراب مهاجر تأثير گذارد
  
  اياختالفات قبيله) ز

اي بود كه اداره   مسئله برخورد قبايل عرب و دشمني هاي آنان با يك ديگر، امر پيچيده            
-تگاه حكومتي خلفاي اموي مي    داد و باعث تضعيف دس    شرق را تحت الشعاع خود قرار مي      

اداره حكومـت را در سراسـر       ) اعـراب شـمالي و جنـوبي      (برخورد اعراب قيس و كلـب       . شد
اين قبايل، تعصبات قومي كهنـه خـود را از    .كردشرق دشوار ميدر  قلمروي اموي، به ويژه     

ـ    . اي را بر همان مبنا شكل دادند      عربستان آوردند و دسته بندي قبيله      ف در يك طرف طواي
آمدنـد و بـه     بكر، ربيعه و تميم و در طرف ديگر طوايف قيس بودند كه يمني به شمار مـي                

تـر اعـراب    هاي قوم عرب كه با نام كلـي       بندياين دسته  .انساب خويش بسيار مغرور بودند    
گونه به اعراب مهـاجر در شـرق منتقـل          يماني و مضري از گذشته به وجود آمده بود همان         

  . شديد در دوره امويان شدهايشد و باعث درگيري
 ق بين بني بكر و تميم در نزديكي هرات جنگي رخ داد كـه               . ه64براي مثال در سال     

 ق و بـا كـشته شـدن يزيـدبن مهلـب،             . ه102چنين در سال    هم ٩١.يك سال طول كشيد   
مـشخص اسـت كـه آسـياي     . ناآرامي در ميان قبايل عرب ساكن ماوراءالنهر شـديدتر شـد         

 بسياري از اعـراب، همـان شـيوه    ٩٢.ميان قبايل عرب، آسيب فراوان ديد مركزي از برخورد    
اي را كه در شبه جزيره عربستان به آن عادت داشتند در شرق ادامه دادند امـا                 زندگي قبيله 

هاي بعد پديد آمدند به تدريج خشونت بدوي و تعـصب عربـي پـدران        فرزنداني كه در نسل   
   ٩٣.خود عالقه پيدا كردند  و خويشان تازهخود را از دست دادند و به سرزمين جديد

 چنين با كنـد شـدن رونـد فتـوح در ايـن            اعراب با مردم شرق و هم      به دنبال آميختگي  
كه چنان. هاي ارتباط و پيوستگي اين اعراب با مردم شرق بيشتر فراهم گرديد           نواحي، زمينه 

حيـه اعـراب    توان گفت فرهنگ شرق بيش از ديگر نـواحي فـتح شـده، توانـست در رو                مي
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عامل ديگري كه در اين تغيير مؤثر بـود ايـن نكتـه اسـت كـه زنـدگي       . مهاجر تأثير گذارد 
اي كـه در    ها و شهرها باعث پراكنـدگي آنهـا شـد بـه گونـه             هاي عرب در خارج از ده     قبيله

درآميختنـد و بـه واسـطه آميـزش و           مـردم منـاطق شـرقي      نواحي دورافتاده بـه اجبـار بـا       
  ٩٤.يش در شرقيان مستحيل گشتندخوو قبيله دورافتادگي از قوم 

  
  تغييرات اقتصادي) ح

اي كه در دوره حجاج آغاز شده بود و هدف آن         گرانه گسترده با شكست حركت سركوب   
هاي اقتـصادي در خراسـان و بـه خـصوص در منـاطق              تغيير سياست حكومت بود، بحران    

كرد كه مبـالغ    رزان را وادار مي   چنان ادامه يافت؛ زيرا دولت كشاو     كشاورزي ماوراءالنهر، هم  
هـا را نقـد     خواست تا ماليـات   هنگفتي را به عنوان ماليات بپردازند و به خصوص از آنان مي           

-در ماوراءالنهر سه نوع ماليات وجود داشت كه هم زمان با هم گرفته مـي              . پرداخت نمايند 
ـ         : شد  غـالت و    صـورت تحويـل كـاال و      ه  ماليات به صورت بيگاري براي دولت، ماليـات ب

  ٩٥).سكه(ماليات به صورت نقد 
جا كه در دوره سـعيد حذيفـه،        تا آن . شدها با زور و شكنجه رعايا وصول مي       اين ماليات 

ظاهراً . براي گرفتن ماليات در سمرقند و حومه آن، آب را بر روي مردم و كشاورزان بستند               
ده يا نابود گشته بودنـد و  پس از مرگ قتيبه، اعراب از نواحي مسير سير دريا بيرون رانده ش       

  ٩٦.فرماي فرغانه افتاده استجاهايي كه ايشان تصرف كرده بودند دوباره به دست فرمان
  

  گيرينتيجه
اي برنامه ريزي شده در دوران امويان آغـاز          به گونه  ،مهاجرت اعراب به آسياي مركزي    

دي، سياسـي و    تـوان بـه داليـل نظـامي، اقتـصا         ها را مي  عوامل مؤثر بر اين مهاجرت    . شد
كـه حفاظـت از   عـالوه بـر ايـن    اسكان قبايل عـرب در ايـن منـاطق        .اقتصادي تقسيم كرد  

نمـود، نيـروي جنگـي الزم بـراي     هاي فتح شده در آسياي مركزي را تسهيل مـي        سرزمين
  .ساختفتوحات بعدي در مشرق را فراهم مي
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 مبتني بـر قبايـل   گاه اجتماعي حكومت اموي بيشترتكيه در بعد اقتصادي از آنجايي كه 
امويـان بـراي سـركوب      .  بود براي اداره امور، نياز شديدي به تجمـع ثـروت داشـتند              عرب

هاي ممكن بـراي  هاي ضد اموي به هزينه فراواني نياز داشتند و يكي از بهترين راه     شورش
  .كسب بيشتر ثروت، گسترش فتوحات و به تبع آن، ماليات اين نواحي بود

 نفـس را طلـب       گيري هرچه بيـشتر از نيروهـاي تـازه         ، بهره از طرفي گسترش فتوحات   
توانـست   با اين وجود، توسعه فتوحات نمـي      . افزود كرد كه اين امر بر دامنه مهاجرت مي        مي

بـراي   هاي مفتوحه   سرزمين  حفاظت از   اشرافيت اموي باشد، بلكه     گوي نياز اقتصادي  جواب
 ثـروت بـه       امويان براي تداوم و بقـاي منـابع        رواز اين . جا الزم بود  دوام منافع اقتصادي آن   

-دست آمده در اثر فتوحات شرق، سياست كوچ و استقرار را به جاي تاخت و تازهاي غارت                
  . در آسياي مركزي در پيش گرفتند گرانه

 عرب همواره با تشويق حكومت و به صـورت           با اين حال به داليل سياسي، كوچ قبايل       
بايلي كه به هر دليل با نظام امـوي سرسـتيز و ناسـازگاري            گرفت؛ زيرا ق  ارادي صورت نمي  

مفتوح بودن جبهه جهاد    . گريختند ، مانند شرق تبعيد شده و يا مي        داشتند به نقاط دور دست    
در مرزهاي خراسان و قرار گرفتن آسـياي مركـزي در مـسير تجـارت جهـاني در انديـشه                    

  .تأثير نبودسكونت پايدار قبايل عرب در مشرق بي
و اسكان اعراب در شهرهاي كهن آسياي مركزي سبب رشـد            كه مهاجرت وجود اين با  

سريع شهرها گرديد بايد گفت كه انتشار اسالم در آسياي مركزي بسيار كند بـود و سـلطه                  
به خصوص در ماوراءالنهر، پيش از تصرف كامل آن سرزمين در حـدود نيمـه قـرن                  اسالم

اي خـاص و     ب ميان اسكان اعراب در منطقه     با اين وجود، اغل   . سوم هجري صورت نگرفت   
  .اي وجود داشتگسترش اسالم رابطه

هـاي مفتوحـه در شـرق از جملـه          بين اعراب و مردم سرزمين      سياسي -برخورد فكري   
هاي مخالف امويان گرديد و به تدريج بـه صـورت           گيري جريان ماوراءالنهر، منجر به شكل   

 كه ساختار اجتماعي جامعه دگرگون شـد       به خصوص هنگامي  . يك واقعيت اجتماعي درآمد   
اي جديد متشكل از اعراب و ايراني ها پديد آمد و بـه دنبـال آن، نـوعي دوگـانگي                    و طبقه 
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از جمله داليل مخالفت مردم بـا امويـان، آن           .فرهنگي در بيشتر بالد مفتوحه به وجود آمد       
  .ندبود كه قبايل عرب همواره نوعي برتري نژادي را براي خود قايل بود

اي سـاكنان   هـاي اول و دوم هجـري، تركيـب قـومي و قبيلـه             مهاجرت اعراب در قرن   
خوش تحوالت بـسياري نمـود   را دست آسياي مركزي را تغيير داد و طبقات اجتماعي مردم  

جواري اعرب و ايرانيان كم كم تأثير خـود را در           كه مراودات نظامي، بازرگاني و هم     تا جايي 
 گذاشت و به دنبال آميختگي مردم شرق با اعراب و كند شـدن               فرهنگي بر جاي    هاي جنبه

هاي ارتباط و پيوستگي اعراب با مردم شرق بيشتر فراهم          روند فتوح در نواحي شرق، زمينه     
  .گرديد
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  هانوشتپي
                                                 

 ،)قـرن اول هجـري    (فياي فرهنگي در آسياي مركزي      روند تاريخي جغرا  غالمرضا ورهرام،   . 1
  .194-193فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، ص 

در قرن نوزدهم ميالدي، ماوراء النهر به تصرف دولت تزاري روس درآمـد و بـه عنـوان                  . 2
-294 ص   خاورشناسي در روسـيه و اروپـا،      و،  . بارتولد، و  ،ك.ر. (مشهور شد » تركستان روس «

 بـه آسـياي     م  1924ي، تركستان روس در سال      ويل اتحاد جماهير شور    كمي پس از تشك    .)324
زاده، بـه زور  ردر همان زمان براساس تقسيم بندي جديدي كه به گفته شكو      . ميانه، تغيير نام داد   

آسـياي ميانـه،    ) 411-379 ص   تاجيكيـان در مـسير تـاريخ،      ،  شـكورزاده  ميـرزا (تبر انجام شـد     
ركمنستان، قريزستان و بخشي از جنوب قزاقـستان را در          هاي تاجيكستان، ازبكستان، ت   جمهوري
 ميـرزا، (مسائل مقدم شمرده شده بود      ساير  در اين تقسيم بندي مالحظات سياسي بر        . بر گرفت 

اي به نام آسـياي ميانـه بـه    بنا به نوشته پرويز ورجاوند واژه     ) 411-379  ص پيشين،شكورزاده،  
 المعارف روسيه تزاري وجود ندارد اما       ةدر داير عنوان يك محدوده جغرافيايي يا واحد سياسي        

 بـه چـاپ رسـيده اسـت بـه عنـوان       1957 كه در سـال  دايرة المعارف بزرگ شوروي دردومين  
 مطـرح شـده   (Sredniaia Azia)خوريم كه با واژه روسي سردنيايا آزيا بر مي» آسياي ميانه«

 براي گذاردن تفاوت ميان (sredniaia Azia) م اصطالح سردنيا يا آزيا 1924در سال . است
 به كـار  » آسياي مركزي(Tesntralnaia Azia)«و سنترالنايا آزيا » آسياي ميانه«سردنيايا آزيا 

 ؛بلنيتـسكي، آ  (شود  ده مي يهاي پامير كش   بايد دانست كه آسياي مركزي به شرق كوه        .گرفته شد 
، ص  1364نـشر گفتـار،     : ان ترجمه پرويز ورجاونـد، تهـر      )آسياي ميانه (خراسان و ماوراء النهر     

11-13.  

مؤسـسه انتـشارات    :  ترجمه كريم كـشاورز، تهـران      گزيده مقاالت تحقيقي،  بارتولد،  . و. و. 3
  .265، ص 1358اميركبير، 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 50، شماره مسلسل 1391شماره دوم، تابستان  سيزدهم،          سال 

 

 
 
 
 

145

                                                                                                                   
نيـز از     وخـاب  .بوده اسـت  ) وخشو( آمودريا و خشاب     ،نام باستاني آريايي رود جيحون    . 4

، ص  1 ج   ،تركستان نامه (رفته است   شمار مي هاي اين رودخانه در عهد هخامنشيان به        ديگر نام 
 2540طول آن . ريزدروخانه جيحون از فالت پامير سرچشمه گرفته و به درياچه آرال مي ) 169

 شـامل رودخانـه وخـش در جنـوب غربـي            ،اين رودخانه داراي دو شعبه عمده     . كيلومتر است 
رودخانه مهم ديگـر ايـن      . ت كيلومتر اس  640 كيلومتر و پياندژ با طول       975تاجيكستان به طول    

) آرال(ناحيه سيحون يا سير درياست كه يكي از دو رود پر آبي است كه بـه درياچـه خـوارزم                     
 باسـتاني  يدر منابع اروپاي غربي، سـير دريـا بـا نـام يونـان     ). رود ديگر آمودريا است . (ريزدمي

يزسـتان  قدر قر اين رود دو سرچشه دارد، يكي كوههاي تـين شـان            . شودته مي خرتس شنا يكسا
 كيلومتر در غرب و شمال غربي سرچـشمه         2220اين رود در    . كنوني و ديگري شرق ازبكستان    

ايـن رود در  . رسـد  كنوني قزاقستان به درياچه خـوارزم مـي   كشوردارد و پس ازگذر از جنوب       
سـيردريا از كنـار     . كنـد زارهاي پنبـه را در آسـياي مركـزي آبيـاري مـي            گذارش سرتاسر كشت  

  ) المعارف اسالمةداير. (گذردل اوردا و خوقند مييد و قيزنخجشهرهاي 
 – 1362اسـاطير،  :  ترجمه ابوالقاسم پاينـده، تهـران   تاريخ طبري، محمد بن جرير طبري،     . 5
  .264، ص 1364
اسـاطير،  :  ترجمه محمد حسين روحـاني، تهـران       تاريخ الكامل، عزالدين علي ابن االثير،     . 6
  .33، ص 6، ج 1373
  .55، ص 1347بنگاه ترجمه و نشر كتاب، :  تهرانتاريخ يعقوبي،ي، يعقوب. 7
  .17 ص پيشين،محمد بن جرير طبري، . 8
  .408، 403، ص 1347نقره، :  تهرانفتوح البدان،احمد بن يحيي بالذري، . 9
  . پيشينمحمد بن جرير طبري،. 10
  .410 – 409 پيشين،احمد بن يحيي بالذري، . 11
:  ترجمـه هـادي انـصاري، قـم        اجرت قبائل عرب در صدر اسالم،     مهصالح احمد العلي،    . 12

  .70، ص 1374پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت، 
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  .156 ص پيشين،محمدبن جرير طبري، . 13
  .171 ص پيشين،يعقوبي، . 14
بنگاه ترجمه و نـشر كتـاب،       :  تهران المسالك و الممالك،  ابراهيم بن محمد اصطخري،     . 15
  .208، ص 1347
  .172 ص پيشين،يحيي بالذري، احمد بن . 16
  .1199 ص پيشين،محمد بن جرير طبري، . 17
  .369، ص 1366ني، :  تهراناخبار الطوال،احمد بن داود دينوري، . 18
  .97، ص 1351بنياد فرهنگ ايران، :  تهرانتاريخ بخارا،محمدبن جعفر نرشخي، . 19
  .پيشيناحمد بن داود دينوري، . 20
  .1207 ص ،پيشينمحمدبن جرير طبري، . 21
  .49 ص پيشين،محمد بن جعفر نرشخي، . 22
  .393 و 1267 ص پيشين،محمد بن جرير طبري، . 23
  .269-265، 414-413 ص پيشين،بارتولد، . 24
  .1568، 1501، 1354، 1448 ص پيشين،محمد بن جرير طبري، . 25
  .184 ص پيشين،احمدبن يحيي بالذري، . 26
  .59 ص پيشين،محمدبن جعفر نرشخي، . 27
  .99 ص پييشن،بارتولد، . 28
  .338-324، 279-272 ص پييشن،احمدبن يحيي بالذري، . 29
 تـصحيح عبـدالحي حبيبـي،       ،)تاريخ گرديزي (زين االخبار   ابوسعيد عبدالحي گرديزي،    . 30

  .239، ص 1363دنياي كتاب، : چاپ اول، تهران
  .410-409 ص پيشين،احمدبن يحيي بالذري، . 31
  .70 ص ن،پيشيصالح احمد العلي، . 32
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  .400 ص پيشين،احمدبن يحيي بالذري، . 33
آستان قدس رضوي،   :  مشهد تاريخ آسياي مركزي در دوران اسالمي،     غالمرضا ورهرام،   . 34

  .65، ص 1372هاي اسالمي، بنياد پژوهش
: نيا، چـاپ دوم، تهـران      ترجمه مسعود رجب   عصر زرين فرهنگ ايران،   ريچاردن فراي،   . 35

  .93، ص 1363سروش، 
  .420-412 ص پيشين،حمدبن يحيي بالذري، ا. 36
  .1245 ص پيشين،محمد بن جرير طبري، . 37
  .307 ص پيشين،ابراهيم بن محمد اصطخري، . 38
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