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 چكيده
مق النهر،همزمان با غلبه اعراب مسلمان بر ماوراء و ها،ومت قرلُقابا ،تركستان شرقيمنطقه هفت آب

و تا دو قرن بعد، در برابر حمالت سپاهيان مسلمان مقاومت كردند م اما به تدريج، تعاليم اسال. فتح نشده
.م هجري به عنوان مذهب غالب آن نواحي درآمدچهارقرن نيمة دومدرودر اين منطقه نفوذ پيدا كرده

به-صدد است تا با روش توصيفياين مقاله در و از طريق هاي موجود، تا حد يدن دادهكشپرسشتحليلي
مي اين مطالعه. ها وضوح بيشتري ببخشدقرلُقامكان به اين روند گسترش اسالم در قلمرو  دهد كه نشان

بهقرلُقاگرچه  تدريج از طرق مختلف ها به لحاظ نظامي در مقابل سپاهيان اسالم مقاومت كردند، اما
و باالتر از همه فعاليت مبلغان مسلمان در همچون تبليغات مذهبي بازرگانان، غازيان، مراود ات سياسي،

و مسلمان شدندآن ناحيه، تحت . تأثير فرهنگ اسالمي قرار گرفته

 تركستان شرقي آب،كاشغر، هفت ها، قراخانيان،قرلُق ترش اسالم،گس:ي كليديهاواژه
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 مقدمه
لذا در نواحي. استگسترش دين اسالم در هر منطقه، متأثر از عوامل متفاوتي بوده

. هاي مختلف گسترش يافتمختلف، اسالم به شيوه
نظامي غازيان هاينيز بيش از دو قرن در مقابل لشكركشي ها)1(رلُققَقلمرو

و به عنوان يكي از بزرگترين ثغور قلمرو اسالمي در طول آن مدت مسلمان مقاومت كرد
در.درآمده بود منابع اسالمي است كه فقط در شرحبه اين امر منحصرةباراطالع ما

و شرح چگونگي پيشروي اسالم در شرق سيحون به حضور قرلُق  ها اشاره كرده
به. اندهاي آنها با غازيان را به صورت بسيار مختصر آوردهدرگيري در طول دو قرن،
و به دنبالو حتي خاندان دين اسالم در ميان ساكنان قلمرو تدريج حاكمه رواج يافته

يكة، در نيمنآ .، آن منطقه جزئي از قلمرو اسالمي گشتباره مسلمان شدهقرن چهارم،
ميانةها شد؟ رابطاسالم چگونه وارد قلمرو قرلُق:حاضر اين استةپرسش اصلي مقال

و حكمرانان مسلمان در طول اين دو قرن چگونه بود؟قرلُق  مسلمانچگونه، مقدمات ها
؟دگرديها فراهم شدن قرلُق

هاجغرافيايي قلمرو قرلُقةمحدود
هاي هاي شمالي كوه اي وسيع از دامنه نواحي شرق سيحون در پهنه،هاقلمرو قرلُق

درةلن تا شمال درياچ كوئن و اطراف رود ايرتيش را ميبالخاش از. گرفتبر اين منطقه
ميمتمايةنظر جغرافيايي به دو ناحي يگر شان از يكدنتي شد كه توسط ارتفاعاتز تقسيم

سه تركستان شرقي بود بيابانيةناحيِ آن، بخش جنوبي. شدندجدا مي با كه از طرف
 حدودالعالم،( محصور شده بود) شان تين(ارت اغراجو) پامير( مانسالن، كوئنارتفاعات 

،)بعدها تاريم( رود خولندغونبا توجه به جريان.)402ص،1ج؛ كاشغري،25،27،54صص
م رااين مي حوضه نطقه ).40-39صص؛ حدودالعالم،116ص،1ج كاشغري،(ناميم رود تاريم

ةتا شمال درياچ شانتيانهاي شمالي كوهةبخش شمالي اين ناحيه كه از دامن
ميبالخاش را در و فرغانهكوه وسيلةبه،گرفتبر ميهاي آالي و، از ماوراءالنهر جدا  شد

ميهاي آلتايي، كوه و مغولستان جدا و بزرگ رودهاي.كرد آن را از صحراي گبي كوچك
 به همين لحاظ.)96-95صص،...راهنماي كشورهاي مستقّل(.فراواني در اين منطقه جاري بود

و طرازهكول، در هاي اطراف ايسيك سرزمين .گفتندمي)2(آب هفتةمنطقرا رودهاي ايال، چو
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و نژادي قرلُ هاقخاستگاه قومي
در از ظاهر. امپراتوري گوك ترك بودند يكي از اركان، قبايل قرلُق روايات منابع جغرافيايي

مقابله روايات با يكديگرازآيد كه گويي يك ايل مخصوص بودند اما ها چنان برميقرلُق باره
جديدةيكه رسم ايالت بود، نام اتحادكه ظاهراً قرلُق نيز نه نام خاص بلكه همچنان آيدميبر

، 80،85،342،354صص،1ج كاشغري،؛19ص مروزي،( اند طوايفي است كه عليه ايغورها برخاسته

ظاهراً بخشي از ايالت اين.)120ص؛ خوارزمي،421ص شادي، ابن؛26،52-25صص،3،ج393
و در دامن و فرغانه كوهةاتحاديه، همراه با خاقانات ترك به غرب آمده  ساكن شدههاي خلخ

.)551،554-550صص،4ج اثير، ابن(دبودن

در، قرلُق)م740ح(، در اوايل قرن هشتم ميالديبا سقوط خاقان ترك شرقي كنار ها
و اغوز و در آن دولت، خاقان قرلُق ايالت ايغور، باسميل ، دولتي جديد تشكيل دادند

ز خأل قدرتي كه بعد از جنگ طرا).25ص پريتساك،(.منصب يبغوي دست چپ گرفت
تاآب ايجاد شده بودة هفتدر منطق)ق.ـه134( بهةروان، به آنها فرصت داد و غرب شده

وآب هفت -26صص پريتساك،( شوندمستقر كولايسيكةنواحي پيرامون درياچدر رسيده

درقرلُق).الف 369گ،عوفي؛27 و پايتخت خود.م766/ق.ـه151 حدودها  سوياب را اشغال
آنحكم. منتقل كردندجا را بدان ها عنوان جبغو داشت كه با يبغوي مذكور در ران
).35ص آب،بارتولد، تاريخ هفت( هاي اورخون يكي استكتيبه

و بدين هاي پيشها به غرب، گروهبا مهاجرت قرلُق ترتيب تاخته نيز به آنها پيوستند
تا تركستان شرقي را از تاريم تا بالخاش تصرف كردند منطقهسراسر  و طاليه آنها

و پاراب نيز پيش آمدند و) تخسي( تُخشيمركب از دو قبيله(،هاورگشت. اسپيجاب
درنتيجه بخش شمالي.قرلُق پيوستندةنيز به اتحادي بودندآب مانده كه در هفت،)آزي(

تُ از چگل) تيره(اتحاديه قرلُق كه مشتمل بر سه طايفه  و يك بطن موسوم به خس ها
و هفتةمنطقند، بود) خسيتُ( اختيار رود خيالم را تحت آب تا شمال دره ايالء، ارغو

به تفصيل مؤلّف حدودالعالم وگرديزي،).85،330صص،1ج كاشغري،؛19ص مروزي،( گرفتند
ق هاي استقرار طوايف مختلفشرح مكان را رلُق در اين منطقه، در قرن چهارم اتحاديه

ق، از بخش شمالي اتحاديه قرلُ).566،597صص؛ گرديزي،84-81صص حدودالعالم،( اندآورده
مي سوي همسايگان غربي آن چگل  ). 330ص،1ج كاشغري،(شدخوانده

و در دره رود بخش جنوبي اتحاديه كه به يغما موسوم بود در جنوب رود خيالم
معروف هاي يكي از تيره. اند اين بخش را مشتمل بر سه قبيله دانسته. زيستند تاريم مي
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كُالقيغما موسوم به ب و مي، در اطراف تاريم برخي منابع از اختالط اين تيره. زيستند چا
و تيره).79ص حدودالعالم،( دهند با ايغورها خبر مي يك تعداد طوايف و هاي يغما را تا هزار
ل قرن ها باشند كه در اوايظاهراً يكي از اين طوايف بغراج.)همانجا( اند هفتصد نيز نوشته

مي چهارم در جنوب رود تاريم در نزديكي قلمرو تبت ).586ص،سليمان حشمت( زيستند ها

از جمله بخشي؛همراه با اتحاديه قرلُق عناصري از ايالت ديگر به غرب آمده بودند
و در كوهاز ايالت يباقو كه همراه قرلُق  حدودالعالم،( هاي فرغانه مسكن گرفتندها آمده

و در).27ص،3ج كاشغري،؛113ص همچنين تعدادي از قبايل قپچاق نيز همراه آنها آمده
 ). 394ص،1ج كاشغري،( رود تاريم اسكان يافتند حوضه

 ها قبل از گسترش اسالماوضاع فرهنگي قلمرو قرلُق
و ماوراءالنهر فوققرلُق سرزمين اهميت فرهنگي . العاده است ها در رابطه با تاريخ استپ

و مغولستانباالنهر ماوراءبينن منطقه كه اي داشت، پل ارتباطي آن دو منطقه قرارچين
مي با ماوراءالنهر به تردد. اهالي فرارود هميشه در انجام تجارت متهور بودند. رفت شمار

و احداث شهرهاي بسياري بر كران راه تجاري، موجب شكل،تجار سغدي به چين گيري
.)220ص؛ مقدسي،206-204صص قدامه،،29-28صص خردادبه، ابن( رديدگ،آبهفتةمنطقدر 

و اما.آنها دشوار است تعيين محل بيشترِجز نام، اطّالع ديگري از اين شهرها نداريم
و مدني در آن منطقه استوجود اين شهرها حاكي از وجود يك بافت فرهن از چه اگر. گي

و كوچكي اين شهرها، زمان بنا و سيستم كيفيت، بزرگي و روابط آنها با يكديگر
و سغديچيزي دانسته نيست، حاكم بر آنها،سياسيـاداري بودن اسامي اين شهرها

 مبين ماهيت ايرانيِ در ساخت اين شهرها،هاتصريح محمود كاشغري بر نقش سغدي
و مدنيِ)سغدي(= ،1ج؛ كاشغري،84ص حدودالعالم،( آب استرايج در هفتبافت فرهنگ

به كه،)392،29،317صص ازتداومِ با توجه و استفاده القاب فرمانروايي ايراني نظير دهقان
ق)596ص گرديزي،( شاه ميدر ن بافت غالب، دوام به عنواتوان استنباط كرد كه رون بعد،

بهاين باف. است يافته دتدريج قبايل تركت فرهنگي، تأثير قرارر منطقه را تحتحاضر
مي ايجاد كرداي دورگه تمدنو داده .ناميد سغداقي توان آن را تمدنكه

قةدر اين منطقه، از هزار نيز حضور قبايلِ ايراني رود تاريمةحوضدر و تردد.اول م
و بدخشان به سوي چينةگسترد  تجار ايراني در آن منطقه از دو مسير تجاري فرغانه

درةبا غلبكهايجاد كرده بود ايراني، يك بافت فرهنگي)121ص حدودالعالم،( ايالت ترك
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و به به تدريج حالت دورگهمنطقه دوام آورده به اي از كنجاكي عنوان تمدن خود گرفت كه
نشينان ايراني در اين منطقه نيز مهاجر).84ص،3ج؛29ص،1ج كاشغري،( آن ياد شده است

سغ،هاي تجاري متعددي ساختهايستگاه) سغدي(=  گذاري كرده بودنددي نامبا نام
ذكر نام كرسيِ اين.)62صص؛ حدودالعالم،563صص؛ گرديزي،60،364،339صص،1ج كاشغري،(

به منطقه، دركاشغر، ،1ج جواد مشكور، محمد( نقش رستم كتيبه عنوان متصرفات ساساني

ازب. فرهنگ ايراني بر اين ناحيه استة، نيز مؤيدي ديگر بر غلب)187ص روي ناما داوري
ميسغديِ شهرها تا دورترين نواحي تركستانگياين نفوذ فرهنةفهميد كه دامنتوان،

).60ص،مقاالتةگزيد؛ بارتولد،77ص حدود العالم،( شرقي، پيش رفته بود

و فرهنگي ايراني مذاين بافت مدني و، در قالب اهب متمدن مانوي، زردشتي
 گرديزي،( هاي مذهبي ابتدايي كامالً متمايز بودهكه از فرهنگ بدويان با انديشمسيحي 

گروهي از اين ايالت بدوي به خود يك از اين مذاهب با جلبهر.، متبلور گرديد)577ص
ةغلب با).117صنرشخي،؛الف 248-ب 247گ ابودلف،( اين ايالت تأثير بگذارندتوانستند بر 
، اين بافت حي از قرن ششم ميالديبه اين نواو مهاجرت جمعي از ايالت ترك خاقانات ترك

اختالطةساختن آنها با زندگي يك جانشيني، زمينو ضمن آشنا بر آنها اثر گذاشته فرهنگي
).23،ص2ج؛ ياقوت،31ص خردادبه، ابن( بود شدهنژادي ميان آنها فراهم 

مدني آسيب ديد زيرا خويـ ها بر منطقه، اين بافت فرهنگيقرلُقةپس از غلب
 اما تاخت،)82ص حدودالعالم،( ويراني برخي شهرهاي منطقه گرديدن ايالت باعث بدوي اي

و شمالو و قرقيزها در بخش شرقي  حدود العالم،( اين قلمروشرقي تازهاي مكرر ايغورها

و محاصرهها، به قرلُق)83ص و با توجه به خصومت آنها با مسلمانان، در انزوا فشار آورده
نتندرار گرفتق هر منطقه، راه سازش پيش گرفتهبا ساكنان يجه مجبور شدندو در چهو

قها را تحتفرهنگي چنان زندگيِ قرلُقةاين زمين. بيشتر از آنها تأثير بپذيرند رار تأثير
و به كشاورزي مشغول شدندداد كه برخي از آنها، از زندگ حدود(ي ايلي دست كشيده

ابنا).81ص العالم، دگي بيشتري جهت نفوذ فرهنگ يالت ترك، آمابراين، نسبت به ديگر
.پيدا كردند اسالم

هاهاي نظامي اعراب مسلمان به قلمرو قرلُقلشكركشي
 غازيان مسلمان- الف

و تصرف نواحي مورد ترين راهيكي از شايع هاي گسترش اسالم، اعزام سپاهيان مسلمان
بهةغلبةنظر است تا در ساي . اهالي به اسالم فراهم گرددتدريج مقدمات گرايش سياسي
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و ماوراء النهر نيز از اين طريق مسلمان شدند لذا طبيعي بود كه بخش اعظم ايران
. ها، توسل به همين شيوه باشدنخستين روش براي گسترش اسالم در قلمرو قرلُق

مينخستين باري كه از قرلُق ق است كه اعراب.ـه134سال رسد در ها در منابع خبر
ودر شرق مسلمان با اطراف سيحون  سپاه چيني به سركردگي كائو هسين شيه طراز

)kao-hsien-shih(و برآنها غالب آمدند اما.)Gibb, p.96؛ 251-250صص امامي،( جنگيده
آن.ـه136با توجه به قتل ابومسلم در سال  و به دنبال و هايجنبشق متوالي كه در خراسان

پيوبهالنهر در طول قرن دوم ماوراء شدوست، عمالً پيشروي غازيان قوع . در سيحون، متوقف
بهو اي قرن دوم،هدر واپسين سال ليث،بن قيام رافع ، به قبايلاوپيوستن غازيان

تاهاويژه قرلُقبه ساكن در مناطق مرزيسلمانمغير از حمايت عنوان تحت، فرصت داد
و تا سمرقند تردد كننداع اسالمي قلمرو داخل را به سپاهيان خود رافع،  يعقوبي،( زام كرده

ها توانستند مناطقي از نواحي شرقي قلمرو اسالمي در فرغانه، در اين روند، قرلُق.)306ص،2ج
و اسپيجاب را در تصرف بگيرند . چاچ

بر با دستيابي بهدفاع از ثغور اسالمي در ماوراء، خالفت مأمون خاندان ساماني واگذار النهر
كهش اولةدر طول نيم آنها،).68ص بيهقي،؛ 416ص بالذري،( شدندمشغول ها به مبارزه با قرلُقد
راق و رن سوم، به تدريج ايالت قرلُق ندرا جزء داراالسالم ساختنواحي شرق فرغانه عقب رانده
و اسپيجابق،.ـه225در سپس.)267ص استخري،( ،3ج سمعاني،( پس گرفتندرا نيز بازچاچ

پاراب در هاي مرزي غازيان مسلمان را قرن سوم پاسگاهةخردادبه در نيم كه ابنچنان).201ص
.)31ص خردادبه، ابن( داند مي

بهغزوات خود با قرلُقنصر بن احمد بن اسد ساماني نيز دوم قرن سوم،ةدر نيم ويژه ها را
- 279:حك( اسماعيل سامانيآمدن امير كار، اما با روي)229ص استخري،( آب ادامه داددر هفت

در اطراف رود طرازراهاقرلُقكانون تمركزـه280در سالاو. اوضاع متحول شد)قـ.ه295
و عد و اسارت خاتون و با شكست سنگين خاقان قرلُق ازةمورد حمله قرار داد كثيري

ين موفقيتا).167ص،8ج طبري،؛609- 608صص،2ج مسعودي،( كردفتح سپاهيان او، طراز را 
راامير ساماني، خاقان قرلُق را  آب به كاشغر منتقل از هفت ناچار ساخت تا مركز قلمرو خود

ازهايِ او تالش. سازد و ايامةادامدر رفته دستبراي استرداد اراضي حكومت حكومت اسماعيل
،43صص،6جي،جوز ابن؛44ص عريب،(دمانناكام نيز)قـ.ه301- 295:حك( اسماعيلبنامير احمد

).214ص تاريخ مختصر الدول،؛ ابن عبري،482ص،13ج؛ ذهبي،77-78
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ا بهاز و قرلُقبعد هيچ خبري از منازعين زمان ها در منابع ات مرزي بين غازيان مسلمان
نشين بالساغون در كنار رود كفّار بر شهر مسلمانةاز غلب،اما چند دهه بعد. درج نشده است

تامعنن بدا، اين)290ص الملك،امنظ( رسدچو خبر مي رود چو گسترش است كه قلمرو اسالمي
و البته .ة اقدام غازيان دانسترا نتيج امربعيد بتوان اين به علت سكوت منابع، يافته است

همچنين درخواست خاقان قرلُق از امير ساماني مبني برپرداخت خراج بالساغون نيز مؤيد
استيالي).140ص،ابن زبير( اندن مسلمان فتح نكردهغازيارا ري است كه اين منطقهديگ

وةمسلمانان تا در بر راه را براي اثرگذاري فرهنگي، نشيني خاقان قرلُق به كاشغرعقب رود چو
.ها هموار ساختقرلُق

و صدور اسالم در قلمرو قرلُق هامبادالت فرهنگي
طهاقلمرو قرلُق وپرول زمان، بسياري از اقوام دام، سرشار از مراتع غني بود كه در ور

و ايلياتي را به خود جلب كرده و رونق دامةحضور گسترد، پروري، اين ايالت در منطقه
.)32،35،57-19،27صص آب،بارتولد، تاريخ هفت( يك بافت ايلي به منطقه داده بود

اي: اين زندگي ايلياتي از چند جهت با گسترش اسالم در تضاد بود نكه اساس يكي
و غارت استوار ا زندگي ايلي در استپ بر قتل سالم مبني بود كه با اصول اساسي تعاليم

العاده دوم توان رزمي فوق).24ص،2ج ياقوت حموي،(، در تعارض بودبر نهي از اين رفتارها
، كمبود فضاي سوم.اين ايالت كه مانعي اساسي براي پيشروي غازيان مسلمان بود

ِ امكانبود كه مسكوني شهري در. غازيان مسلمان را سد كرده بودپيشروي چهارم اينكه
و خوانين مي و زندگي ايلي معموالًٌ تصميم اصلي را رؤسا ، آنهاتوجه به اينكهبا گرفتند

مي در صورت پذيرش اسالم ميدادند، موقعيت خود را از دست .رفتنداز اين قضيه طفره
رااگر چه اين قرلُق پيها، و تفكر شروي سپاه اسالم را سد كرده بودند، اماه مذهب

.تري قرار داشتبدوي آنها، در قياس با فرهنگ متعالي اسالم، در مراتب بسيار پايين
شد ماندهبنا براين، راه مبادالت فرهنگي باقي .و صدور اسالم از اين طريق آغاز

 مراودات سياسي- الف
، مراودات سياسي بينهاي فرهنگي در قلمرو قرلُقهاي اثرگذارترين روشيكي از معمول

و حكمرانان مسلمان بود كم. آنها كيف تردد سفيرانومتأسفانه اطالع زيادي در خصوص
 عرفدعوت ايالت بيابانگرد به پذيرش اسالم مطابق. در دست نيست آنهابين فيما

).24ص،2ج قوت حموي،يا( دادندميخلفاي اموي نيز انجامواسالمي هميشه معمول بوده
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شدها قرلُقنيز سفيري نزد،در عهد مهدي خليفه عباسي اهميت اين. اعزام
و تأثير آن در امنيت ثغور اسالمي چنان بود كه آن را به عنوان مسلمان شدن مذاكرات

نيز با،)ق.ـه193-170:حك( الرشيدهارون).306ص،2ج يعقوبي،( اندكردهذكرجبغوي قرلُق 
وي نزد، سفيريي بن عبداهللا علوي به خانِ قرلُقشدن يحيخطر از پناهندهاحساس 
 بن ليث رافع).57-56صص حسني،(و خواست تا از حمايت يحيي دست بردارد فرستاد

جر نيز)ق.ـه190-194( و از قرلُق الرشيد،يان قيام عليه هاروندر سپاه ها ياري طلبيد،
راسركوبي قيام خليفه كه به او ميها قرلُققطع ياريِ منوط و دانستند، از وي به مذاكره
،2ج يعقوبي،( تا از حمايت رافع دست بردارندنددرخواست كردوهها پرداختقرلُقگفتگو با 

 ). 225ص،6ج ابن اثير،؛305ص
به تصريح جمال قرشي، اميران ساماني نيز پس از فتح اسپيجاب به مذاكره با

هيقرلُق و .)1194ص جمال قرشي،( هاي سفارت از هر دو سوي روان بودئتها روي آورده
جراميراسماعيل ساماني از.به صورت موقت اين روابط دوستانه را قطع كرديان فتح طراز در اما

ي از گزارش)1194ص جمال قرشي،( آميز روي آوردند ين به تعامل مسالمتطرف دوباره آن پس،
كه اثيرابن كهرا ساماني، رؤساي ايالت ترك مجاور مرزهاي خودردرباحاكي از آن است

از فشار قرار دادتحتخاقان قرلُق هم يكي از آنهاست فرزندان خود را به عنوان تا برخي
ج(، به بخارا اعزام دارندگروگان ها در بديهي است كه اقامت اين گروگان).415ص،8ابن اثير،

آ :حك( نصرمچنين در اوج قدرت اميره. نها داشته باشدقلمرو اسالمي، بايستي تأثير عميقي بر

و تقاضاي پرداخت خراج)قـ.ه 331- 330 ، هيئت سفارتي از تركستان شرقي به بخارا آمده
 آنهاامير نصر با جاللي شاهانه از).140ص ابن زبير،()3(سال گذشته را داشت27ة افتادعقب

و از اين طريق چنان آنها را تحت كه برخي مورخان، آن را دليل تأثير قرار داداستقبال كرد
).150ص زبير،ابن( اندشدن خان قرلُق دانستهاصلي مسلمان

، پس از شكست از سپاه اسالم، پرداخت خراج را متعهد شدندهاعالوه بر اين، قرلُق
و،اي از محاسبانطبيعي است كه در موسم دريافت خراج، عده)220ص مقدسي،( دبيران

و يا بالعكس، عدهان مسلمان براي دريافت آن به ميان قرلُقسپاهي اي از ها رفته باشند
اين قضيه نيز يكي. افراد قرلُق براي تحويل خراج پذيرفته شده، به قلمرو اسالمي بيايند

وهاي تماس بين قرلُقديگر از دريچه . مسلمانان بود ها
به، پناهندهعامل ديگري كه به انتشار تعاليم اسالمي كمك كرد شدن افراد مسلمان

ميقلمرو قرلُق بود كه در اثر اختالف با حكمرانان مسلمان تحت . گرفتندتعقيب قرار
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ها با تعاليم اسالمي هاي آشنايي قرلُقنيز يكي ديگر از دريچه،مدت اين افرادحضور دراز
. بود

دربنقيام اسحاق در جريان  331-301:حك( احمدبنق عليه امير نصر.ـه 301احمد

علي سپهساالربن��حمو. برخاست اسحاق نيز به حمايت از پدربن، فرزندش الياس)ق.ـه

و سلطرا مغلو اين شورش توانست 301، در سالساماني امير ساماني را تا اقصيةب
با.)130ص نرشخي،؛256-255صص،8ج طبري،( حدود قلمرو شرقي ساماني گسترش دهد

و اسا ، سعي خان قرلُق. الياس به كاشغر گريخت،)201ص،3ج سمعاني،( اسحقرت شكست
و داشت غازيان مسلمان بر مرزهاي خود نشاندن او از فشار تختبر تا با حمايت از وي
و امير ساماني. بكاهد تالشو خان قرلق از ادامه اين، الياس اما در نتيجه مقاومت غازيان

 هاي جمال قرشي، با داوري از روي گفته.)134- 80،132صص،8ج ابن اثير،(نددست برداشت
و از خاقان قرلُق خواست تا در منطقالياس ةاز اين پس به زندگي صوفيانه روي آورد
ردبه او بدهند تا يك پوستةزميني به اندازقطعه)هاي تجاريتجمع كاروان مركز(ارتوج

همحقارت اين درخواست، با شگفت. كندآن فقط عبادت اطرافيان خان،ةزده نمودن
از. تأثير عجيبي بر آنها گذاشت و در هنگام لزوم هدايايي او سپس در ارتوج ساكن شده

ميكاروان بهها براي خان تهيه و اطرافيان را به كاالهاي برگزيدكرد تا ةتدريج توجه خان
مت طوالني وي رسد كه اقابه نظر مي.)1195-1194صص جمال قرشي،( بازرگانان جلب كرد

كه در هنگام ديدار اعضاء چنان. در منطقه، او را به فراگيري زبان تركي واداشته باشد
و خريد كاالهاي مناسب، او خود را به آنها خاندان حكومتي از كاروان ها براي انتخاب

و با خوشرويي به  ميگنزديك نموده ظاهراً آشنايي او به زبان تركي. پرداختفتگو با آنها
بها و بازرگانان درآورده بودعنوان مترجم بين قرلُقو را هاي آنها راجع كه پرسشچنان،ها

و حركات مذهبي ميبه بازرگانان از آنجا كه اين كار را پنهاني انجام. دادشان را پاسخ
مي. داد پس بايستي خود به زبان تركي مسلط بوده باشدمي دانست كه بنابراين، فقط او

و حلق اند، درنتيجه عمالًصورت پنهاني مسلمان شدهبهچه كساني  ةنقش رهبري
و سپس لذا نقش او در آموزش تعاليم مذهبي به قرلُق. بين اين افراد را داشتارتباطي ها

به وي داده است كه در رواياتايآنها با يكديگر چنان نقش كليديهماهنگ نمودن 
.)94ص بغراخاني،ةتذكر( از او ياد شده است،هاقرلُق اسالمِ عنوان تنها عاملِموجود به

ازمذهب، به تصريح مورخان، يكي از علماي دهري ، به حكومت ساماني نظارت براي فرار
و او را به حملهاو. ها گريختقلمروي قرلق و خود را به دربار خان رسانده  عليه بالساغون
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اب عباسي زادگانفهيكي از خلي.)140ص ابن زبير،(دآب تحريك نموهفت محمدوموسوم به
و به ماوراء نيز عبداهللا بن عثمان الواثقي ومي النهر رفته خواست حمايت امير ساماني را جلب

نك به بغداد لشكر خان ها، نزد بغرارد، به قلمرو قرلُقكشي نمايد اما وقتي پاسخ مساعد دريافت
سو به حضور او از يك).564ص،2ج؛ ابن فوطي،192ص،4ج ثعالبي،( ها رفتحكمران قرلُق،هارون
وقشدن تعاليم اسالمي در نزد قرلنهنهادي خان با سامانيان سو به تشديد مخالفت بغرااز ديگرها

. كمك كرد
 تجارت-ب

و هند به ها از تاريم تا بالخاش آنها را بر كران راه پراكندگي جغرافيايي قرلُق هاي تجاري ايران
در. بود چين قرار داده و ضرورت اقامت آنها با توجه به تردد تجار مسلمان در اين منطقه

و لزوم تعامل با اه لي جهت فروش محصوالت خود، كه به تبادل فرهنگيامراكز تجاري
و گسترش تعاليم ميان آنها منجر مي شد، بايستي اين امر نقش عظيمي در تبيين، تبليغ

بهنفوذ صلح براينبنا.اسالمي در آن منطقه داشته باشد روابطة وسيلآميز فرهنگ اسالمي
ها نقش بسيار مهمي را در سرنوشت قرلُق موفّقيت سربازان مسلمان، تجاري، نسبت به

. كرد ايفا
و هند با چينتجة، دو شاهراه عمداسالمي اساس منابعبر ، از اري بين آسياي غربي

ميقلمرو قرلُق و از طريق هفتاي كه از سمريكي جاده؛گذشتها دو(آبقند به چاچ و از

ميبه)سوي درياچه ايسيك كول و ديگر راه)597-595صص گرديزي،( رفتسوي چين
و بدخشان به كاشغتجاري عمده واحوزةر در اي كه از بلخ و محل رد شده رود تاريم
بههاي زيادي از تاجران آسيايتردد كاروان و هند بود)يا بالعكس( سوي چينغربي

هر.)105ص حدودالعالم،( بهاين ميدو راه در شرق تركستان و به چين . رفتهم پيوسته
آب به هفتگر فرغانه بود كه با يك راه از طريق همچنين يك كانون تجاري دي

ميشرق ايسيك برسخان در راكول و يك ميه نيزرسيد .)265ص مقدسي،( رفتبه كاشغر
ميفراوان بازرگانان،هدر نتيج اين. كردندي از نقاط مختلف جهان در اين منطقه تردد

به تبادل كاالهاي)بالعكسو( انتقال كاالهاي تجاري چين به آسياي غربيضمن تجار 
و ديگر ايالت اوراسيا مي هاي در اردوگاهبراي اين كار نيز؛پرداختندخود با ايالت قرلُق

كه بود چنان در اين منطقهت تردد تجار كثر.ندكردمياقامت تجاري در قلمروي قرلُق 
ده،مختلف نواحيجداي از تجار،ف طرازشلجي در اطراكوچك در شهر هزار تاجر اهل فقط

بالساغون نيز يك مركز.)358ص،3ج؛ ياقوت،220ص مقدسي،( كردند اسپهان در آن زندگي مي
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و محل تجمع بازرگانان مختلف از همه بهتجاري عمده مي جاي جهان  حدودالعالم،( آمد حساب

تردد.هاي مذكور محل گردآمدن بازرگانان مختلف بودتمام شهرهاي واقع بر سر راه)117ص
كه اين سرزمين، به)آنجزو هاي شكريشيرينيو ديبا هايجامه نظير( كاالهاي متنوع انتقالو تجار

و نچشيده بودند، به ايتا آن زمان نديده و مأنوس«ن ايالتتدريج باعث شد تا بدان خو گرفتند
تري براي ها براي آنكه شرايط مناسببرخي از سران اين كاروان)1194ص جمال قرشي،(.»شدند

بهةمبادالت خود فراهم آورند، بخشي از كاالهاي گزيد صورت هديه به خاندان حاكمه خود را
و در تداوم اين روند، اعضاي خاندان حاكمه قرلُ. كردندتقديم مي ق نيز به اين كاالها خو گرفته
ميشدن به كاروانبا نزديك  جمال قرشي،( خريداري نمايندرا كاالهاي آنهاكوشيدند تا بهترين ها

بهفعاليتةمشاهد).1195ص و در پي آن نمازهاي مذهبيِ تجار مسلمان البته( ويژه بانگ اذان
مپرسش)نماز جماعت و در هاي فراواني را در اذهان اين بهردم ايجاد نمود پرسش راجع پاسخ

ميبه اين فعاليت و احكام اسالمي را  جمال قرشي،( شنيدندهاي مذهبي، شرحي از آداب
 ). 1195ص

هاي مرزي، به ايجاد برخي مراودات در بين آنها غازيان در رباطاستقراراز طرف ديگر
به.شدمنجر مي شدها، نمايقرلُق شدن خانويژه پس از مسلماننقش اين قشر، چرا. ان

و كه بعد از مسلمان شدنِ ستق بغراخان، گروهي از همين غازيان به ياري وي شتافته
و  ضمن بعد از غلبه بر آتباش، او را حمايت كردند تا خان بزرگ قرلُق را از ميان برده

از از آن پس، گروهي ). 1195ص جمال قرشي،( بر كاشغر دين اسالم را رسميت بخشدغلبه 
و به مقابله با ايالت غير، مستقرههاي منطقرباط غازيان مسلمان، در مسلمان گرديده

و شرقي پرداختند ها در قلمرو قرلُق حضور مداوم اين غازيان.)220ص مقدسي،( شمالي
. شدن تعاليم اسالمي در آن منطقه كمك كردهم به نهادينه

 مبلغان مذهبي-ج
مبا توجه به عالقه و اي كه سلمانان به صدور اسالم در ميان غيرمسلمانان داشتند

، طبيعي است كه برخي)94-93ص تذكره بغراخاني،( اندفضايلي كه براي اين كار برشمرده
ا. اي را به اسالم دعوت كنندكه عدهتالش كنندز عالمان مسلمانا ز روي با داوري

ميآن،)89ص،5ج( كه سمعاني روايتي از الحاكم نيشابوري توان استنباط را حفظ كرده
، يكي از اين روايتبر اساس. اندفعال بودهها نيز كه اين مبلغان در قلمروي قرلقكرد 

ق به دربار.ـه343الكلماتي، از محمدبنسفيانبنعلماي مسلمان به نام ابوالحسن محمد
وي.ق درگذشته است.ـه350و در حدود پيوسته)4(قراخانيان تَبعِ و به بارتولد
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اين شخص هايپذيري قراخانيان را به فعاليت بخشي از فرايند اسالم جديد، پژوهشگرانِ
،بخارا دستاورد قرون وسطي ريچارد فراي،؛545- 544ص،1ج،نامهتركستان بارتولد،( اندنسبت داده

 ,Bosworth.E.C “Ilek – Khans”،,v.3؛216ص،؛ باسورث135ص،سامانيان؛ همو،165ص

pp.1113–1117 (.ه ياندعنوان مبلّغي مذهبي نمابه سامانينيز ابونصر بغراخانيهدر تذكر
ها دستور گرفت تا براي تبليغ اسالم در ميان قرلق)ص(شده كه در عالم رؤيا از حضرت رسول

و. به كاشغر برود يه در آن ناحسال به تبليغ7او در كسوت بازرگانان به آن منطقه رفت
و در  به.)91-86صصتذكره بغراخاني،( درگذشتق.ـه 350پرداخت مشابهت زياد دو با توجه

و و تقارن زمان روايت توان تصور كرد كه مي)ق.ـه 350تا 343زا(هر دو مرگ حضور، فعاليت
درو تأثير او كلماتي هاي نام ابونصر ساماني ثبت شده، بازتابي از فعاليت بخشي از آنچه كه به

مذهب در قلمرو يك عالمِ دهري زبير هم از حضورالوه بر اين ابنع.ها باشدپذيري قرلقاسالم
مي 327قرلق قبل از  و بخشي از فرآيند آشنايي قرلقخبر ميدهد توان ها با اسالم را به نحوي

.)140ص ابن زبير،( فعاليت او دانستةنتيج
اهمهاجرت سادات علوي به قلمرو قرلُق-د

ازةبحث دربار و چگونگي مهاجرت سادات به نواحي شرقي قلمرو اسالمي خارج علل
مي؛بحث حاضر استةحوصل در الزمان مروزي،روايت شرف بر اساسكند كه فقط اشاره
و جمعي به قلمرو قرلُقبه هايي از ساداتگروه امويةدوراواخر ها مهاجرت صورت فردي
، به ويژه از زمان منصور از سوي عباسياند آزار ساداتبا تشدي).5ص مروزي،( كردند

 دست افزايش يافتروند مهاجرت سادات به نواحي دوربعد، به)ق.ـه137-159:حك(

ةاست كه پس از واقعة اين سادات، يحيي بن عبداهللا از جمل.)286- 283صص،2ج يعقوبي،(
هاي مذهبي اين تعالي انديشه).56ص حسني،(ه است رفت)5(به ميان قبايل قرلُق)169(فخّ

و در نتيجه نسبت به عقايد شمنيستي تركان سادات و جذب آنها به تشيع ، باعث تمايل
م اقامت خود، توانست خاننيودر طول دوسالكه يحيي چنان.حمايت از آنها گرديد

البته اگرو)57ص حسني،( براي پذيرش اسالم آماده نمايد كه به او پناه داده بود، قرلق را
توجهي از بتوان به روايت ابودلف خزرجي اعتماد كرد، او موفق شده بود تا تعداد قابل

به داليلي كه بر ما معلوم نيست).ب247گ ابودلف،( ها را به مذهب زيدي درآوردقرلُق
ديةيحيي از ادام و به سرزمين گشوده البته راهي كه او باز. لم پناه بردكار خود منصرف

و از آن پس تعداد زيادي از سادات روانبود هيچ درةگاه بسته نشد و ماوراءالنهر شدند
و ماوراءالنهر به ويژه در بخش شرقي آن يعني فرغانه كه در شهرهاي مختلف خراسان
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بهچنان.گرديدند گرد واقع بود، مستقرمجاورت مستقيم ايالت بيابان عنوان كه آن منطقه
و ها همچنانهاي بعد در قلمرو قرلُقو در دورهمدآدرتجمع سادات يكي از مراكز متنفذ

)97-95صص متي،رح(محترم ماندند 

و نفوذ اسالم در قلمرو قرلُق  ها شيعيان
هاي مذهبي اسالم، شيعيان بودند كه با نگرش خاص خود به زعامت جامعه يكي از نحله

و و مورد تعقيب آنها و به نواحي دوردست مرزي اسالمي در تقابل با خلفاء قرار گرفته اقع
با استقرار در اين آنها. مطمح نظر اين شيعيان قرار گرفتالنهر نيز شرق ماوراء. گريختند

ماندن از تعرض عمال خليفه، مكاني براي گسترش عقايد خود از منطقه، ضمن ايمن
بهيا تبليغ در ميان ايالت غير طريق غزا هاه قرلُقكاز آنجا. دست آوردندمسلمان قرلُق

بهمخالفان خليفه را در قلمرو خود پناه مي عنوان يك جريان دادند، شيعيان نيز توانستند
و.ها تردد داشته باشندو مخالف خليفه در ميان قرلُقمسلمان  بارزترين جلوه حضور

بابنفعاليت شيعيان در قلمرو قرلُق مربوط به حضور يحيي  170عبداهللا در آن منطقه است كه
).56ص حسني،( نفر از شيعيان، به آنجا رفته بود

در ساداتبهامراحت،)442- 441صص،5ج ياقوت،(ها به مذهب زيدي گرايش بغراج علوي
و اقتدار آن به گسترش تشيع در نواحي شرقي ماوراء،)97-95صص رحمتي،(هاقلمرو قرلُق النهر

و فرغانه  شرقياسماعيليان در نواحيةاليت گسترد، فع)3-2صص،1ج ابن بابويه،( ويژه در ايالق
، استفاده خوانين)398ص،2ج فوطي،ابن؛48،87،533صص نسفي،؛176-175صص بغدادي،(

و،)davidovich, p.121( گذاري فرزندان خودهاي بعد از نام امامان شيعه براي نامقرلق در سال
پتوجهي خوانين قرلهمچنين بي  صابي،( ماوراءالنهربرس از غلبهق به خالفت عباسي حتي

تواند مؤيد، مي)Lane Pool, v.2, p.120؛577ص،1ج،نامهتركستان بارتولد،؛424- 420صص
و تأثير قابل شينفوذ . ها باشدقعيان در گسترش اسالم در ميان قرلتوجه

و هارسميت اسالم در قلمرو قرلُق روند گسترش
آ ، معلوم النهرها از مسلمانان ماوراءپذيري قرلقتأثيرةنچه گفته شد، نحوبا توجه به

ب و آن اينكه گشت اما هنوز دو پرسش اساسي در چه زماني دقيقاًها قرلُقاقي مانده است
و گرايش قرلقو ديگر اينكه روند مسلمان شدند؟ دين در اين رسميت ها به دين اسالم

بهقرلق چگونه بود؟ قلمرو و اخبار مربوط و اطالعات در زمان ميان چگونگي رسميت اسالم
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و گاهي متناقض استهاقرلق ها پذيري قرلقزبير آغاز اسالمدر حالي كه ابن.متنوع، مبهم
مي.ـه327ا در را بعد از بازگشت سفيرانِ خان از بخار منابع تاريخ،)150ص زبير،ابن( داندق

بهبغداد   اندنسبت داده،)قـ.ه 349( نوحبنملكآخرين سال حكومت امير عبدال اين قضيه را
برخي پژوهشگران.)61ص،الزمانتاريخ ابن عبري،؛532ص،8ج،اثير؛ ابن181ص،3ج مسكويه،ابن(

 v.6, p.253؛151ص،1ج اشپولر،( اندق دانسته.ـه 308ها را قبل از پذيريِ قرلُقبه خطا اسالم

 Pritsak “Kara ـ Hanlilar” ,(.من ازترلابع موجود، تنها مورخي كه شرح كامبر اساس ي
 بوده)470م(الحسين االلمعي بن ابوالفتوح عبدالغافرها آورده، شدن قرلُقچگونگي مسلمان

و در دست تأسفانه اثر المعي از ميان رفتهم.اين شرح را آورده است كه در تاريخ كاشغر
منيست اما چهار تحرير مي نابعجداگانه از روايت وي را در كبعدي نظر صرفهتوان ديد

مياز اجمال يا تفصيل آنها مكمل يكديگر به به عنوان قطعات(تارواي اين.)6(روندشمار
از، شرحي)تنها روايت موجود و آميخته با افسانه بزمان دستهچگونگي نفوذ اسالم در كاشغر

در،رغم اختالفبه.دندهمي و ناهماهنگي فاحش مشترك برخي نكات،قطعاتاين اغالط
كهديده مي آن شود ميوهابا تمركز بر توان همچنين از قياس آنها با ديگر روايات تاريخي

راو زمان . تعيين كردروند اين قضيه
و ستق بغراقپذيري قرلُاسالم منابع موجود، اگر چه به اند،دانستهخان را در كاشغر ها
ميب داليل زير و سپسدر هفت فرآيند نخست رسد كه اينه نظر به كاشغر آب روي داده

:منتقل شده باشد
هم-1 .اندخان نوشتهرا با لقب بغرا، يعني ستقمسلمان قرلق خان، نخستين رواياتة در

و اينكه در نزد قرلقبا توجه به ساختا دو( ها يك سيستم سياسي دو خانير قدرت قراخاني
آن خان بزرگ با عنوان قدرخان يا ارسالن خان در كاشغر معمول بود كه بر اساس) پادشاهي

و خان بديلمستقر مي)تركستان شرقي( و در هفت با عنوان بغراخان) شريك خاقانيا( شد آب
ميبالساغون  توان، مي)Pritsak “Kara – Hanlilar”, v.6, pp.252-254( كردحكومت

.ه استاين منصب را داشتخان نيز استنباط كرد كه ستق
درهابودن حكومت قرلقايلياتي-2 ، كه بر اساس آن اعضاي خاندان حاكمه، همه خود را

اس. دانستندحكومت سهيم مي خان خان، عموي ستقاس همين رسم، بعد از مرگ پدر ستقبر
و طبق رسم معموبا نام اغولجاق،  ازدواج)خانمادرِ ستق( سلف خودةبا بيول جانشين برادر شده

خان به سنّ رشد طبيعي است كه در اين سيستم، بعد از آنكه ستق.)95ص تذكره بغراخاني،(ردك
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با حقي در حكومت داشته باشد بايستي،برسد ، بعيد است كه حق او ني پدرشخابه توجهو
. كمتر از شريك خاني باشد

و همراه با خانبغرا ستقبر اساس روايات موجود،-3 از هوادارانش، مخفيانه مسلمان شده
و در شكاف كوهكاشغر و به نواحي كوهستاني رفت  ها به مبارزه با خان بزرگ پرداختگريخت

اوةو تصريح مورخان بر غلبآببودن هفتتوجه به كوهستاني.)104- 103صص تذكره بغراخاني،(
بهةو سپس حمل در آغاز كاربر آتباش ك،)1195ص جمال قرشي،( كاشغر او ه مبين آن است

و سپس به كاشغر رسيده استآبدر هفت نخستاسالم .آشكار شده
اس-4 اين امر. ادامه داشتهامدت خان با خان بزرگبغراستق مبارزة، اس منابع موجودبر

اسر با سال مرگ ستقاگ را و تاريخ ميها در نظر بگيريم معنيآوردن قرلقالمخان . شوددار
و مرگ ستقشتهنوق.ـه349را به سال پذيري قرلق معني كه اسالمبدين  خان را به سالاند
ج(ق.ـه344 .)1195صجمال قرشي،؛181ص،3ابن مسكويه،

بر)قـ.ه327يعني حدود( منابع همچنين از غلبه كفار در اواخر حكومت امير نصر-5
بر ها قرلقةلبغقضيه حاكي از اين با توجه به آنكه.)290ص الملك،نظام( اندبالساغون خبر داده

،)150ص( زبيرو هم اينكه به تصريح ابن،)92ص،هاي آسياي ميانهتاريخ ترك بارتولد،( آن ناحيه است
و شدن خان بعد از بازگشت سفيرانش از بخارا در همينمسلمان در نيزسال روي داده است

ي به ميان نيامده منابع موجود از واكنش اميران ساماني در قبال اين پيشروي كفّار هيچ سخن
هاست، مي و چون مان بغراتوان تصور كرد كه اين خاني كه بر بالساغون غالب شده خان بوده

.بعد به اسالم گرويده، امير ساماني از مقابله با وي خودداري كرده استمدتي
 با توجه به حضور علماي مذهبي مسلمان همچون كلماتي در دربارِ خانِ قرلق،-6
خان نومسلمان در بالساغون بدانيم تا دربارِ است كه آنها را مالزم دربار بغراتر آن معقول

مي. در كاشغر اغولجاقِ كافر تواند در دربار كافران نمي مسلمان رسد كه عالم مذهبيبه نظر
ميزيرا عالمان مذهبي بدين. دوام بياورد شوند تا در جلسات خاطر به دربار حكام نزديك

ش و مباحثه و بر رشد مناظره و در صورت امكان صله يا پاداشي خود بيفزايندعلمي ركت كرده
دوم اينكه.هيچ اميدي براي يكي از اين دو وجود ندارد كافرحاكم ولي در دربار بگيرند،

و راه و سهلالنهر بسيار راحتن ماوراءنايابي به بالساغون براي مسلمادسترسي تر از الوصولتر
همم آنكه خانِسو. كاشغر بوده است و دشمنان، پناهندةكافر سياسي براي تهديد رقيبان
تكدر خاطرةماي زيراتواند بپذيرد ديگري را نمي علماي مذهبِ، وليدپذيرسياسي خود مي



و تابستان1، شمارة5دورة پژوهشهاي علوم تاريخي،/68  1392، بهار

از يك عالم بنابراين، خانِ كافرِ قرلق.)57ص حسني،( شودمي دربار خود بزرگان مذهبيِ
و طرد . توانست انتظار داشته باشدميناي فايده هيچشده مذهبي غيرسرشناس

ميبنا كهبراين به نظر و مقابلبا جمع رسد دين روايات مربوطه بتوان روند رسميتةبندي
خان خان درگذشت، ستقپدر ستق بغراوقتي:ها را چنين دانستقرلق اسالم در قلمرو

و طبق رسم تركي،  به خان،ا ستقام. به خاني رسيدعموي او اغولجاق كودك بود وقتي
و تفريح با همراهان خود، به منطق12سن  باةسالگي رسيد، در حال شكار ارتوج رفته

با.نشر پيدا نمودوحشر،هاي مسلمان كه در آن منطقه حضور داشتندكاروان از طرفي
ةوي در منطقو استقرارهابه قلمرو قرلُقق.ـه301اسحاق، از سالبنشدن الياسپناهنده

ديگر براي تأثيرگذاري بيشتر فرهنگي در ميانةكاشغر نيز يك زمينةارتوج در حوم
ماو در هنگام مراوده با كاروان. فراهم كردها قرلُق و الياسهاي  اسحاق در ارتوجبنسلمان

وبه( اعمال مذهبي آنهاةو مشاهد و با)نماز ويژه اذان و مهرباني آداب اسالمي آشنا شده
بهمالطفت ال و تعليم اسالم به او، مندهتدريج وي را به اسالم عالقياس نسبت به وي

الياس كه از واكنش.)1195- 1194صص؛ جمال قرشي،100-95صص تذكره بغراخاني،( ساخت
تا. ترسيد، به وي توصيه كرد تا اسالم خود را مخفي نگه دارداغولجاق قدرخان مي

شدتدريج بر تعداد مسلمانان افزوبه دراغولجاق، عمويِ ستق بغراخان،.)جاهمان( ده
در.ـه327 و مسلمانان آن منطقه را زير سلطه بگيردةق توانست مجدداً بر  رود چو غلبه كرده

و همچنين حقي كه با توجه به سيستم حكومتي دو خاني در نزد قرلق.)290ص الملك،نظام( ها
دخان ستقبغرا به، در ميراث پدر در حكومت عنوان حكمران اين نواحي، يعني همان اشت،

و به  ك.خان گرفتحكم جايگاه عنوان بغراخان بديل انتخاب شده ودكي با او كه از زمان
به مسلمانان در ارتباط بود، و هم ارتباط دوري از دسترس دليلدر اينجا، هم خانِ بزرگ

و هفتبا تنگاتنگ باة اين امر ماي.شد، رسماً مسلمانآببافت اسالمي بالساغون اختالف وي
در.خان بزرگ شد ها قلمروي قرلقاما چون او خان بزرگ نبود، اين قضيه را رسميت اسالم

ميسكوت اميران ساماني در مقابل سقوط بالساغون را فقط بدين.توان دانستنمي توان طريق
بهمعني مزودي تحتدار دانست كه تصور كنيم بغرا و با تأثير مسلمانان نطقه مسلمان شده

دوخان قلمرو قرلقترتيب، بغرابدين. عمش اختالف پيدا كرد و ها را به بخش تقسيم نمود
تا آتباش را از خان فرغانهاو ظاهراً توانست با كمك غازيان. بخش جنوبي را آغاز كردمبارزه با 

به بزرگ بگيرد توجه به آنكه با.)1195ص جمال قرشي،( گذشتدرق.ـه 344در زوديولي
رفته نبرد با خان بزرگ همين زمان كه برايگورش در كاشغر است به نظر مي رسد كه در 
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و فرزندان پس از وي كلماتي معروف به هفت. باشد در اطراف كاشغر درگذشته بود، آب رفته
و راه پدر را ادامه دادند ستق خان به جاي پدر در. نشسته شدار، فرزندق.ـه 349تا سرانجام

و وي باي تاش ، دين اسالم را بر كاشغرپس از غلبه موفق شد خان بزرگ را شكست داده
 خان گرفته كاشغر، عنوان ارسالندر با جلوس بر تخت خانياو.ين رسمي اعالم كردئآ
خبه درقرلقةهمشدن اين قضيه به معني مسلمان. ان بزرگ قرلق درآمدعنوان گرفته نظرها

ا و لذا پس از گرايش به اسالم، تحتهاقرلق.ها خبر رسيده استقرلقةز اسالم يكبارشده
خان، با بايتاش برادر.)3،80،393،139صص،1ج كاشغري،( نام عمومي تركمان خوانده شدند

هر. بود آب ماندهشريك خاقان وي در هفتنوانعبه خانتولكا با عنوان ايلك نام دو از اين پس
و غزاي با ايالترزقلمرو اسالم به مباةبراي توسع برادر اين خوانين، اولين. پرداختند كافره

)7(دولت مسلمان استپ را در شرق قلمرو ساماني تشكيل دادند كه در تاريخ به دولت قراخانيان

و رواج زندگي ايلي در نزد قرلقةبا توجه به رسميت يكبار.معروف است ها، معلوم است اسالم
و قبايل ساكن در قلمرو هنوز تعداد كه .ر دين نداده بودنديكه تغي قرلق بودندزيادي از ايالت
و ولي آن، اسالمخانفرزندان ستق بغرابا مساعي در طول يك قرن و در ناحيه نهادينه شده
آنةهم .تأثير اسالم قرار گرفتندتحت ايالت

 نتيجه
ويها در شرق سيحون، با داشقلمرو قرلُق و بهژگي خاص جغرافياييتن موقعيت عنوان،

قر ناپذير درآمده بوديك دژ تسخير هاي نظامي كشين در برابر لشكركه تا بيش از دو
ش. غازيان مسلمان مقاومت كرد براين قضيه باعث خالفد تا ورود اسالم به اين منطقه

ها، حضور ويژگي ديگر قلمرو قرلُق.شرقي، از طرق ديگر صورت پذيرد ديگر نواحي
درةستردگ و و مدنيت ايراني در آن منطقهايرانيان يكجانشين و نتيجه رواج فرهنگ ،

وشاهدو شعبه از همچنين قرارگرفتن بر سر با هند به چين راه تجاري ايران بود كه
آنة توان تردد گستردمي توجه به رونق شديد آن در قرون نخستين، تجار مسلمان در

گذاري عميق فرهنگي ايرانيان مسلمان در آن نيز به تأثيراين امر. تنباط كردقلمرو را اس
از طرفي روابط سياسي با حكمرانان مسلمان از طريق مذاكرات، صلح،. منطقه كمك كرد

و همچين پناهنده نيز شدن مخالفان حكمرانان مسلمان بدانجا تردد سفير فيمابين آنها
و تعاليم  كراسالمي در قلمرو به نشر عقايد و در رأس آنها سادات.دقرلُق كمك شيعيان

و تعقيب تحتةعنوان يك فرقعلوي نيز به از اواخر قرن اول هجري، به اين منطقه رفتند



و تابستان1، شمارة5دورة پژوهشهاي علوم تاريخي،/70  1392، بهار

و آنها ها تردد آنها در قلمروبودند از نظر قرلق از آنجا كه مخالف خلفا شان منعي نداشت
دركه به ميان اهالي قلمرو دنبال يافتن پيرواني براي خود بودند به تبليغ عقايد خود

و در اين زمينه  ، فعاليت مبلغان مذهبي در آخر نيز. توفيق بسيار يافتندقرلق پرداختند
آنگذاري بر قرلقاثرباعث عنوان يك محور ديگربه و آشها گرديده نا ها را با اسالم

، اسالم اين قبايل به خان بستگي داشت لذا با مسلمانبا توجه به زندگي ايلي. ساخت
و فرزندانشستق بغرا شدن و پس از غلبخان ة، عمالً اسالم در قلمرو قرلق رواج يافت

و نيل به منصبِ ارسآ بز(يالن خاننها بر كاشغر به)گرخانِ ةصورت اسالم يكباراين امر
شدن تعاليم اسالمي نزد نهادينهو البته. ها در منابع انعكاس يافتچادر از قرلق هزار 200

خان، يد كه با مساعي فرزندان ستق بغراز يك قرن ديگر به طول انجاما اين ايالت بيش
. محقق گرديد،كه از اين پس قراخانيان ناميده مي شوند

 نوشتپي
و جغرافيايي اسالمي از اين قوم با نام-1 هاي ديگر همچون قارلق، قارلوق، در متون تاريخي، ادبي

خلّخ ياد خرلوخ، خطلخ، خرلخ، غرلق، غرلغ، خرلق، ليغ، قرلغ،قارليغ، قارلوغ، قيا قارلغ،، قياليق، قارليق
.انداي جديد به خطا كارلوك يا كرلوك آوردهدر منابع ترجمه.شده است

مي Semirchieاين سرزمين امروزه سميرچيه-2 .آب است هفت)=سو يتي(سو شود كه ترجمه يده گفته
گ(ندا منابع اين امر را به خاقان چين نسبت داده-3 كه، اما چنان)441ص،3ج الف؛ ياقوت، 247ابودلف،

.تواند باشد نميمربوط باسورث اشاره كرده اين قضيه به دولت اصلي چين
)Bosworth, Medieval History Of Iran And Afghanistan And Central Asia, 

p.113.(
با-4 خاندان قراخاني را عالوه بر منشأ قرلُقي خاندان تحقيقات وسيع اومليان پريستاك نيز وحدت خوانين كاشغر

 - Pritsak, Studies In Medieval Eurasian History,pp.270( خوبي اثبات كرده استقراخاني به
299.(

و گرايش بغراج-5 ها به البته در منابع ذكري از قرلُق نيست اما با توجه به مطالبي كه بعداً خواهد آمد
.ها باشندها همان قرلُقشود كه اين تركميتشيع زيدي استنباط 

اي-6 و محمددو گزارش مجملِ (حيدر ميرزا دوغالت استن روايت، از آنِ ابن اثير ؛ 418ص دوغالت،.
را).82ص،11ج ابن اثير، و مشروح تر و مؤلف گمنام تذكره بغراجمادو روايت مفصل  اندخاني آوردهل قرشي

).186-170صص تذكره بغراخاني،؛ 1197-1194صص جمال قرشي،(
هاي ديگر نظير آل افراسياب، آل خاقان، خاقانيه، خانيه، ايلك خانيه، ايلك خانان اين سلسله به نام-7

.نيز شهرت دارند
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 منابع
 فارسي) الف

و القصص،ابن شادي .1318 كالله خاور، تهران،،1چ، تصحيح محمدتقي بهار، مجمل التواريخ
و فرهنگي، تهران،،1چ، ترجمه عبدالمحمد آيتي،الدول مختصر تاريخلفرج گريگوريوس، عبري ابوا ابن علمي

1377 .
و ممالك، استخري ابراهيم بن محمد و،3چ، تصحيح ايرج افشار،)ترجمه فارسي قديم( مسالك علمي

.1368فرهنگي، تهران، 
و فرهنگي،،3چالجواد فالطوري، ترجمه عبد،1ج ايران در قرون نخستين اسالمي اشپولر برتولد، علمي

.1369تهران، 
؛»تاالس نبردي كه سرنوشت آينده آسياي مركزي را براي دنياي اسالم مسجل ساخت«امامي محمدتقي،

.1،1379، شماره1مجلّه تخصصي گروه تاريخ دانشگاه تهران، سال
،،1چ، ترجمه غفار حسيني،هاي آسياي ميانهتاريخ ترك،و.و. بارتولد .1376توس، تهران
.1352بنياد فرهنگ ايران، تهران،،1چ ترجمه كريم كشاورز، نامه،، تركستانهمو
.1358تهران، اميركبير،،1چ ترجمه كريم كشاورز،،گزيدة مقاالت تحقيقيهمو،
.1392نويد شيراز، شيراز،،1چ، ترجمه محسن رحمتي،آبتاريخ هفتهمو،

.1372، اميركبير، تهران،)جلد در يك مجلّد2(1چ، ترجمه حسن انوشه، غزنويان تاريخك،.ادموند. باسورث
چتاريخ بيهقبيهقي علي بن زيد، . 1317كتابفروشي فروغي، تهران،،1، تصحيح احمد بهمنيار،

، ترجمه محسن رحمتي، پژوهشنامه تاريخ، سال فروپاشي امپراتوري اغوز يبغوامليان،.پريتساك
. 1385، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد،4اول، شماره

و پاكستان، اسالم1چ، تصحيح محمد منير عالم،تذكره بغراخاني .1374آباد،، مركز تحقيقات فارسي ايران
چملحقات صراح، جمال قرشي . 1332، ابن سينا، تهران،1، منقول در تاريخ بيهقي، تصحيح سعيد نفيسي،

چالمغربحدود العالم من المشرق الي .1364، طهوري، تهران،2، تصحيح منوچهر ستوده،
.1383، ميراث مكتوب،تهران،1، تصحيح عباسقلي غفاري فرد،چتاريخ رشيدي، دوغالت، ميرزا محمد حيدر

و جمهوري راهنماي كشورهاي مستقل مشترك . 1378، مؤسسه گيتاشناسي، تهران،1،چهاي بالتيكالمنافع
سمحسنرحمتي سدادات براي تشكيل حكومت علوي در ماوراء، تكاپوهاي ، پنجم هجري قمريةالنهر در

. 1389پژوهشكده تاريخ اسالم، تهران،،7، شماره2سال فصلنامه مطالعات تاريخ اسالم،
ج دانشنامه جهان،»بغراج«سليمان حشمت، رضا، .1376المعارف اسالمي، تهران،�، بنياد داير3اسالم،

و لوامع جوامع حمد،مبنعوفي محمد ب، كتابخانه دانشكده ادبيات27نسخه خطي شمارة الروايات، الحكايات
.دانشگاه تهران

و فرهنگي، تهران،2چ ترجمه محمود محمودي، بخارا دستاورد قرون وسطي،فراي ريچارد نيلسون، ، علمي
1365.

،2چ ترجمه حسن انوشه،،)4ج كمبريج تاريخ ايران(در تاريخ ايران از اسالم تا سالجقه» سامانيان«همو،
. 1372اميركبير، تهران،
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.1363، دنياي كتاب، تهران،1چ، تصحيح عبدالحي حبيبي،تاريخ گرديزيگرديزي عبدالحي بن ضحاك،
چتاريخ سياسي ساسانيانمشكور محمد جواد، . 1362دنياي كتاب، تهران،،1،

بن زفر بن عمر، تصحيح محمدتقي ونصر قباوي، تلخيص محمدابة، ترجمتاريخ بخاراجعفر،بننرشخي محمد
.1351، بنياد فرهنگ ايران، تهران،2چ مدرس رضوي،

 1340 نشر كتاب، تهران،وبنگاه ترجمه،1چ، تصحيح هيوبرت دارك،سيرالملوك، اسحقبنالملك حسن نظام
 عربي)ب

.ق.ـه1386، بيروت دارصادر، هانس تورنبرگ،، تصحيح كارل يوالكامل في التاريخ، اثير عزالدين عليابن
و، اشرف علي تحقيقه السيد حسن الموسوي الخرسان، من اليحضره الفقيهابن بابويه محمد بن علي، دارصعب

ـ.ه1410،بيروتدارالتعارف، 
و االمم، ابن جوزي عبدالرحمن بن علي درابادحي ���المعارف العثما�مطبعة دائر، المنتظم في التاريخ ملوك

.ـه1360- 1357،الدكن
و الممالك، ابن خرداد به عبيداهللا .1889، ليدن،، تصحيح يان دخويه، بريلالمسالك
و التحف ابن زبير، قاضي رشيد، .1984،كويتمطبعه الحكومه،، حققه محمد حميداهللا، ذخائر

نتاريخ الزمان، ابن عبري ابوالفرج گريگوريوس أر، ، قدم له جان موريس فييه، ملهقله الي العربيه األب إسحق
م م ش .1986،بيروت،دارالمشرق

و االرشاد��الثقا�وزار، تحقيق محمدالكاظم،، مجمع االداب في معجم االلقابابن فوطي عبدالرزاق بن احمد

.شـ.ه 1375،تهران، ���االسال

هاالمم تجارب،ابن مسكويه احمد بن محمد .ق.ـه1334، بغداد،نيالمث �
	��امدروز،.ف.، تصحيح

.دانشگاه تهران كتابخانه، 6191نسخه عكسي، االولي����، ابودلف خزرجي مسعر بن مهلهل

و كتب هواالفرق بين الفرق، بغدادي عبدالقاهر بن طاهر شه محمد زاهد بن الحسن الكوثري، عنّيم، صححه
.1948/ه1367،قاهره بي نا، بنشره عزت العطّار الحسيني،

و مكتبه الهالل،، فتوح البلدان،ي احمد بن يحييبالذر .1421/2000،بيروتدار
الدين تحقيق محمد محيي الدهر في محاسن اهل العصر، �	���، عالبي نيشابوري عبدالملك بن محمدث

.ـه1375قاهره، مطبعة عيسي البابي الحلبي، عبدالحميد،
. 1987،بيروت دارالنشر،، تحقيق ويلفرد مادلونگ،��زيدال ���؛ اخبار األالمصابيح،حسني احمد بن ابراهيم

، ���مؤ،...و، تحقيق شعيب ارنووط سير اعالم النبالء، عبداهللالدين ابو ذهبي شمس / 1403الرساله، بيروت

1983 
 1409، بيروت دارالجنان،، تحقيق عبداهللا عمر البارودي، االنساب،سمعاني عبدالكريم بن محمد

، ضميمه تحفه االمراء في التاريخ الوزراء، مطبعه االباء)الجزء الثامن( تاريخ،لحسين هالل بن المحسنصابي ابوا
. 1904بيروت، السيوعيين،
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ج و الملوك، رير طبري محمد بن تحقيق عبدأ علي مهنا، مؤسسه األعلمي للمطبوعات، بيروت،، تاريخ االمم
1418/1998.

؛ ذيول تاريخ الطبري، تحقيق محمدابوالفضل ابراهيم،خ الطبريصله التاري، عريب بن سعد قرطبي
.1977، قاهره، دارالمعارف

.1889،ليدن بريل،، تصحيح يان دخويه، الخراجقدامه بن جعفر،
مطبعه عامره، استانبول،، تصحيح معلم رفعت،ديوان اللغات التركمود بن محمد بن حسين، كاشغري مح

.قـ.ه1335- 1333
،ا مروزي شرف . 1942، لندنبي نا،، انتخاب مينورسكي، منتخبات طبايع الحيوانلزمان طاهر

و معادن الجوهر مروجمسعودي علي بن حسين، الشركه الحميد،د، تحقيق محمد محيي الدين عبالذهب
. 1990،بيروتالعالميه للكتب، 

داراحياء التراث محمد مخزوم،، تحقيق الدكتوراالقاليم��احسن التقاسيم في معر،مقدسي احمد بن محمد

.1408،بيروتالعربي، 
.1378، تهرانميراث مكتوب،، تحقيق يوسف الهادي،القند في معرفه علماء سمرقند نسفي عمر بن احمد،
والبلدان معجم،الدين ابوعبداله ياقوت حموي شهاب .1409.بيروت دارصادر،،وستنفلد، تصحيح فرديناند

.1419،يروتب.دارالكتب العلميهتحقيق خليل منصور،، تاريخ يعقوبي، بن ابي يعقوبيعقوبي احمد
 التين)ج
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