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تورکان باستان  پیشینهنگاهی به 

 و بر افتادن  ظهور ، )تورکان آشینایی(

 خاقانات کبیر تورک

  
خاقانات کبیر تورک که در تورک ها  و 

سده ششم میالدی پی ریخته شد و توانست 

برای مدت نزدیک به دو سده بر گستره 

 ،پهناوری در اروآسیا فرمان براند

بانی تاثیر شگرفی بر بافتار تباری و ز

توده های باشنده این گستره پهناور بر 

  شت.جا گذا

  

در زبان های پارسی دری  و عربی منابع 

در دوره  تورکانفراوانی در باره 

در باره تاریخ دیرین  اسالمی هست. مگر

و باستانی این مردمان دردمندانه 

اطالعات بسیار اندکی در دسترس است و 

می شود گفت که در زمینه تقریبا در 

تاریکی و بی اطالعی بسر می بریم. از 

همین رو هم  است که سر درگمی های 

 بسیاری رخ می دهد. 
 

ریختیابی نژادی و خاستگاه  مساله 

یکی از جنجالی باستان تباری تورکان 

مسایل  ر انگیز ترینبث حبترین و 

که در این جا به آن  تاریخ بوده است

شیوه کار باز هم چنین است  می پردازیم.

ه مطالبی را که در ویکی پیدیا به ک

زبان روسی در باره تورک ها  آمده 

است، به پارسی دری ترجمه و در کنار 
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آن دیدگاه های شماری از دانشمندان 

بزرگ تورک شناس جهان را با برداشت 

های خود که دستاورد مطالعات سه  دهه 

 یی ام می باشد، می آورم .

 

ورکی باید توجه داشت که اصطالح زبان ت

یک اصطالح عامیانه است. نام دقیق علمی 

خانواده زبان های تورکی )خانواده 

آلتایی( است. یعنی  -زبان های بایکالی

یک زبان واحد تورکی وجود ندارد. همان 

واحد تورکی )تبار(  گونه که اتنوس

نداریم. از سویی، نژادی به نام تورک 

وجود ندارد. امروز ما تنها توده های 

ان داریم که شامل ده ها تورکی زب

اتنوس یا تبار مستقل می گردند که هر 

یک تاریخ خود را دارند. مانند قزاق 

ها، ازبیک ها، ترکمان ها، قرغیزها، 

 تاتار ها، اویغورها و... 

 

خاقانات بزرگ تورک هم که در سده ششم 

میالدی به رهبری ایل آشینا به میان 

آمد، کنفدراسیونی بود متشکل بر 

ه قبیله گوناگون که تنها زبان دوازد

)که بنا به نیاز دولت  آلتایی

شاهنشاهی تورک چونان زبان اسپرانتوی 

به میان پ کبیر تعهد باستان در اس

آنان را با هم پیوند می شد(، آورده 

این قبایل دارای خاستگاه های داد. 

مغولی و پاراگوناگون ایرواروپایی، 

و همین  بودند)پاراتورکی( هونویی 

زبان های گوناگون )از گویشوران گونه 
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ایرانی خاوری )ساکایی ختنی( گرفته تا 

پروتومغولی )سیان بی یی و ژوژانی( و 

  پروتوتورکی )هونویی(( بودند.

 

برای پی بردن به تاریخ تورکان، روشن 

است در گام  نخست باید با تورکان پیش 

    از تاریخ آشنا شویم:  

 

یان تورکان پروتو تورک ها  یا پیشین

 باستان:

روشن است اصطالح تورک یا ترک پیشینه 

یی بیش از سده ششم میالدی ندارد. اما 

توده هایی را که در اثر آمیزش پروتو 

اروپاییدی های سپید پوست با چینی های 

زردپوست در سیزده هزار سال پیش به 

میان آمده بودند، می توان به گونه 

ک ها( مفروض پروتوتورک )پیشینیان تور

و زبان  شان را هم پروتو تورکی 

 خواند. 

 

نخستین توده هایی که می شود آنان را 

به گونه مفروض تورکی خواند، دارندگان 

فرهنگ گورستان های تخته سنگی اند. در 

حدود سیزده هزار سال پیش از امروز در 

گستره پیرامون دریاچه بایکال و دامنه 

 سایان، توده های -های جنوبی التای

پروتو اروپاییدیی دارای هاپلوها یا 

با توده های  Pگروه های پیوستگی

زردپوست آمده از چین آمیزش یافتند. 

در نتیجه انسان های دورگه یی پدید 

آمدند. روشن است زبان این ها هم 
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آمیزه یی بود از زبان پروتواروپایی و 

چینی دیرین. نماینده های این گونه 

در میان آدم ها را امروز می توان 

باشندگان شمال اقصی روسیه و شمال 

خاوری این کشور و نیز در میان بومیان 

امریکا یافت. این ها دارای هاپلوهای 

هستند. بخش بیشتر این ها  Nو  Qنوع 

با گذشتن از فراز یخ ها به سوی قاره 

امریکا کوچیدند و توده های بومی 

امریکا را ساختند. پسان ها با وارد 

تان اروپایی به امریکا، شدن سپیدپوس

اسپانیایی ها، پرتگالی ها و انگلیسی 

ها و.... نسل این ها در اثر کشتارهای 

گروهی رو به انقراض گذاشت و نابود شد 

و اکنون تنها بومیان امریکایی از 

بازماندگان آنان به شمار می روند. 

سایر باشندگان قاره امریکا در اثر 

خ آمیزش سپیدپوستان مهاجر با سر

پوستان بومی یه میان آمده اند. سرخ 

پوست شدن آن ها هم متاخر است و ناشی 

از شرایط اقلیمی قاره امریکا. شایان 

توجه است که در زبان بومیان هم واژه 

های دارای ریشه پروتوتورکی و هم 

 پروتواروپاییدی را می توان یافت.

 

به هر رو، این ها در تشکل توده های 

زبان های تورکی نقش پسین تورکی و نیز 

بسیار کمرنگی داشته اند. روشن است 

هیچ سند و مدرکی از حضور این توده ها 

در گستره آسیای میانه و پشته ایران 

در دست نیست. از این رو، حضور توده 
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های تورکی در این سرزمین ها پیش از 

سده ششم منتفی است و کسی نمی تواند 

 آن را ثابت سازد. زیرا نه اثری از

گورهای تخته سنگی است، نه اسکلت هایی 

که بتوان از روی آن با بهره گیری از 

روش های نوین علومی چون انسان شناسی 

)انتروپولوژی، اتنولوژی یا 

انتروپومورفی( و یا هم علم ژنتیک 

تاریخی، پیوستگی آن ها را با 

پروتوتورک ها ثابت ساخت و نه کدام 

بر اثر مکتوب و سنگنبشته از آن ها 

جامانده است و  نه ذکری از ایشان در 

 منابع مکتوب دیرین در دست است. 
 

داستان پدیدآیی این توده چنین است که 

هزار سال پیش سرما و یخبندان  23حدود 

بزرگی آغاز گردید. این بود که نیاکان 

اروپاییدی ها که در آن برهه در جنوب 

سایبریا می زیستند، ناگزیر شدند به 

 -جنوبی کوه های آلتای دامنه های

سایان تا گستره پیرامون دریاچه 

بایکال بکوچند. بخش بزرگتر آنان در 

بیست هزار سال پیش به سوی جنوب )به 

گستره  قزاقستان( و جنوب غرب یعنی 

گستره میان کارپات پهنه های غربی 

دانیوب کوچیدند که تا  -رودهای ولگا

هزار سال پیش در آن جا آخرین  18

ده های نئاندرتال ها را بازمان

 اسیمیله و نابود کردند.
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از داده های زمین شناسی تاریخی می 

دانیم که در حدود ده هزار سال پیش از 

امروز آخرین عصر یخبدان رو به پایان 

گذاشت و ارتباط قاره امریکا با 

اروآسیا قطع شد. حدود هشت هزار سال 

پیش هم گرمای سختی آسیای مرکزی را 

و این سرزمین بزرگ را تهی  فرا گرفت

از باشنده ساخت. باشندگان بخش غربی 

آن به سوی کرانه های غربی رود ولگا 

 -کوچیدند و باشندگان گستره خاوری آن

مغولستان شمال خاوری )پیشینیان 

تورکان( هم به سوی شمال اقصی و شمال 

خاوری روسیه به امتداد جریان رودخانه 

همان جا  ها رهسپار شدند )که تا کنون

 زندگی دارند(.    

 

دانشمندان از روی کاوش های باستان 

شناسیک، زبان شناسیک، انتروپولوژیک، 

نسب شناسی )ژنیتکی( تاریخی، ریشه 

شناسیک )ایتمولوژیک( و ....توانسته 

اند موجودیت این ها را در گستره 

پهناوری از شمال و شمال خاوری روسیه 

  و قاره امریکا تثبیت  نمایند.

 

روشن است اصطالح تورک یا ترک پیشینه 

یی بیش از سده ششم میالدی ندارد. اما 

توده هایی را که در اثر آمیزش پروتو 

اروپاییدی های سپید پوست با چینی های 

زردپوست در سیزده هزار سال پیش به 

میان آمده بودند، می توان به گونه 

مفروض پروتوتورک )پیشینیان تورک ها( 
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ن را هم پروتو تورکی و زبان  شا

 خواند. 

 

نخستین توده هایی که می شود آنان را 

به گونه مفروض تورکی خواند، دارندگان 

فرهنگ گورستان های تخته سنگی اند. در 

حدود سیزده هزار سال پیش از امروز در 

گستره پیرامون دریاچه بایکال و دامنه 

سایان، توده های  -های جنوبی التای

ی دارای هاپلوها یا پروتو اروپاییدی

با توده های  Pگروه های پیوستگی

زردپوست آمده از چین آمیزش یافتند. 

در نتیجه انسان های دورگه یی پدید 

آمدند. روشن است زبان این ها هم 

آمیزه یی بود از زبان پروتواروپایی و 

چینی دیرین. نماینده های این گونه 

آدم ها را امروز می توان در میان 

شمال اقصی روسیه و شمال  باشندگان

خاوری این کشور و نیز در میان بومیان 

امریکا یافت. این ها دارای هاپلوهای 

هستند. بخش بیشتر این ها  Nو  Qنوع 

با گذشتن از فراز یخ ها به سوی قاره 

امریکا کوچیدند و توده های بومی 

امریکا را ساختند. پسان ها با وارد 

مریکا، شدن سپیدپوستان اروپایی به ا

اسپانیایی ها، پرتگالی ها و انگلیسی 

ها و.... نسل این ها در اثر کشتارهای 

گروهی رو به انقراض گذاشت و نابود شد 

و اکنون تنها بومیان امریکایی از 

بازماندگان آنان به شمار می روند. 

سایر باشندگان قاره امریکا در اثر 
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آمیزش سپیدپوستان مهاجر با سرخ 

میان آمده اند. سرخ  پوستان بومی یه

پوست شدن آن ها هم متاخر است و ناشی 

از شرایط اقلیمی قاره امریکا. شایان 

توجه است که در زبان بومیان هم واژه 

های دارای ریشه پروتوتورکی و هم 

 پروتواروپاییدی را می توان یافت.

 

به هر رو، این ها در تشکل توده های 

قش پسین تورکی و نیز زبان های تورکی ن

بسیار کمرنگی داشته اند. روشن است 

هیچ سند و مدرکی از حضور این توده ها 

در گستره آسیای مرکزی، آسیای میانه و 

پشته ایران در دست نیست. از این رو، 

حضور توده های تورکی در این سرزمین 

ها پیش از سده ششم منتفی است و کسی 

نمی تواند آن را ثابت سازد. زیرا نه 

رهای تخته سنگی است، نه اثری از گو

اسکلت هایی که بتوان از روی آن با 

بهره گیری از روش های نوین علومی چون 

انسان شناسی )انتروپولوژی، اتنولوژی 

یا انتروپومورفی( و یا هم علم ژنتیک 

تاریخی، پیوستگی آن ها را با 

پروتوتورک ها ثابت ساخت و نه کدام 

اثر مکتوب و سنگنبشته از آن ها بر 

جامانده است و  نه ذکری از ایشان در 

 منابع مکتوب دیرین در دست است . 
 

داستان پدیدآیی این توده چنین است که 

هزار سال پیش سرما و یخبندان  23حدود 

بزرگی آغاز گردید. این بود که نیاکان 
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اروپاییدی ها که در آن برهه در جنوب 

سایبریا می زیستند، ناگزیر شدند به 

 -نوبی کوه های آلتایدامنه های ج

سایان تا گستره پیرامون دریاچه 

بایکال بکوچند. بخش بزرگتر آنان در 

بیست هزار سال پیش به سوی جنوب )به 

گستره  قزاقستان( و جنوب غرب یعنی 

گستره میان کارپات پهنه های غربی 

دانیوب کوچیدند که تا  -رودهای ولگا

هزار سال پیش در آن جا آخرین  18

های نئاندرتال ها را  بازمانده

 اسیمیله و نابود کردند.

 

از داده های زمین شناسی تاریخی می 

دانیم که در حدود ده هزار سال پیش از 

امروز آخرین عصر یخبدان رو به پایان 

گذاشت و ارتباط قاره امریکا با 

اروآسیا قطع شد. حدود هشت هزار سال 

پیش هم گرمای سختی آسیای مرکزی را 

این سرزمین بزرگ را تهی  فرا گرفت و

از باشنده ساخت. باشندگان بخش غربی 

آن به سوی کرانه های غربی رود ولگا 

 -کوچیدند و باشندگان گستره خاوری آن

مغولستان شمال خاوری )پیشینیان 

تورکان( هم به سوی شمال اقصی و شمال 

خاوری روسیه به امتداد جریان رودخانه 

مان جا ها رهسپار شدند )که تا کنون ه

 زندگی دارند(.    

 

دانشمندان از روی کاوش های باستان 

شناسیک، زبان شناسیک، انتروپولوژیک، 
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نسب شناسی )ژنیتکی( تاریخی، ریشه 

شناسیک )ایتمولوژیک( و ....توانسته 

اند موجودیت این ها را در گستره 

پهناوری از شمال و شمال خاوری روسیه 

 و قاره امریکا تثبیت  نمایند. 

پاراتورک ها )نیاکان تورکان یا 

 هونوها(:

می توان هونوها را به گونه مشروط و 

مفروض به عنوان پاراتورک ها )نیاکان 

بخشی تورکان( شمرد. هونوها در واقع 

خیونی های تورانی بودند که در اثر از 

 آمیزش با زردپوستان به میان آمدند.

 در این جا باید متوجه چند نکته باشیم:

نتوانسته اند  اروپاییانشمندان بیشتر د

)خیون ها، هونوها و هون ها( میان سه واژه 

تفکیک قایل شوند. در نتیجه گمراهی هایی 

تورانی می  یقوم  «خیون» را سبب شده اند.

تفسیر اوستا، آن ها را  -باشد. کتاب پهلوی

نویسد. اما در خود کتاب مقدس  می خیونان

( Hyaona) هیائوناصفت  ،اوستا –زردشتیان 

یعنی خیونی نگاشته آمده است. هونوها 

)هیونگنوها( که در منابع چینی نام این 

قوم سینهو یا سیونو آمده است. در انگلیسی 

Hsiung-nu و در آلمانیHiung-nu. 

 

بیشتر پژوهشگران بر آن اند که همانا همین 

خیون ها، نیاکان هونوها بوده اند که از 

ی مرزهای سرزمین های نیایی خود به سو

جنوبی سایبریا و شمال چین در امتداد مرزی 

که کنون دیوار بزرگ چین در آن جا برپا 

است، شتافته بودند. در آن جا دو قبیله 

خیونی استقرار یافتند که پسان ها در اثر 
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تبار نوی به نام  –آمیزش شان با چینی ها 

 هونوها )خونوها، سیونوها( پدید آمد.

 

گومیلیف در کتاب به نوشته اکادمیسین 

، چنین پنداشته می شود «تاریخ خلق هونو»

سال پیش از میالد )بنا به  1650در حدود »که 

هزار سال پیش از میالد که  -داده های دیگر

دقیق تر می نماید(، شماری از زردپوستان 

خیان یون ها  -چینی با بخشی از سپیدپوستان

(хяньюнь( و خون یوی ها )хуньюй آمیزش )

ند و هونوها را به میان آوردند. خیان یافت

یون ها و خون یوی ها در دشت های کناری 

جنوبی بیابان گوبی بود و باش داشتند. در 

افسانه های چینی آمده است که شهزاده یا 

سرداری از دودمان نیمه افسانه یی سیا 

)سیه( با خانوار و پیروان و هواداران خود 

یابان در برابر دربار برافروخت و به ب

گریخت و در آن جا با شماری از تیره های 

کوچرو و دامدار بیابانگرد و دشتنورد خیان 

 «یون ها و خون یوی ها آمیزش یافت.

این ها را روشن است نمی توان هونو خواند. 

اما می توان نیاکان هونوها یا پروتوهونو 

شمرد. نسل نوی که از آمیزش چینی های زرد 

یدپوست پدید آمد، پوست و بیابانگردان سپ

هونوها هر چند هم از هونو نام گرفت. 

بازماندگان خیونی ها بودند، با توجه به 

آمیزش با چینی ها و سایر بومیان میتیست 

)دورگه و چندرگه( از آن ها متفاوت گردیده 

بودند.  همین گونه زبان آن ها که در آغاز 

از گروه ایرانی خاوری بود، به زبان 

هونوها در  گردیده بود. پاراتورکی مبدل

آغاز زیر سلطه یوئه شی ها )ماهبانویان یا 

ُتخارها( بودند. اما مائودون شانیو توانست 

تخاریان را بر اندازد و خود شاهنشاهی 
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بزرگی را در مرزهای سده سوم و دوم پ. م. 

 میالدی داوم کرد. 96پی بریزد که تا سال 

 

برخی از دانشمندان اروپایی، هونوها را 

« هون های آسیایی»کار خود  یبرای آسان

خوانده اند. اما روشن است با این کار 

دشواری  دشواری های دیگری را آفریده اند.

در این است که پس از تسلط یابی هونوها بر 

قوم زیر فرمان  24سرزمین های گسترده، همه 

آن ها برای چند سده هونویی خوانده می 

که سر « وهاباشندگان کشور هون»یعنی  -شدند

درگمی های بسیاری را پدید می آورد. روشن 

است اگر کشور شان را به گونه فرضی 

بخوانیم، در آن صورت می توان « هونوستان»

سایر اقوام باشنده این کشور را هونویی نه 

با توجه به «. هونوستانی بخوانیم»که بل 

همین سر درگمی بوده است که شماری از 

بابی از این کالوه  پژوهشگران، برای رهایی

سر درگم، برای توصیف برخی از توده های 

زیر فرمان هونوها که دارای خاستگاه 

اروپاییدی تورانی بودند، و به زبان های 

ایرانی خاوری سخن می گفتند، واژه موهوم 

هون های سفید!!! )در واقع هونوهای سفید( 

را به کار بستند که درست نمی باشد. زیرا 

هون های سفید یا حتا هونوهای چیزی به نام 

سفید وجود نداشته است. این تنها یک اصطالح 

 است.  « من در آوردی»به گفته ایرانی ها 

 

در واقع، اقوامی که به نام ها هون های 

سپید خوانده شده اند، در اصل هونویی نه 

بل که توده های تورانی زیر فرمان هونوها 

یاکان بودند که متشکل از یوئه شی ها یا ن

کوشانیان، دی ها یا نیاکان یفتلیان و 

اویغورها، سیرها، دینلین ها، اوسونی ها و 

..... بودند. روشن است زبان این ها هم 
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زبان سکایی ختنی بود. از این رو اصطالح 

هم بی پایه است. « هون های ایرانی؟؟؟»

چگونه می شود تورانیانی را که  برای چندی 

 آن هم ند، هون هازیر دست دولت هونوها بود

 ایرانی !!! خواند؟
 

با آغاز فرمانروایی سیان بای ها و ژوژان 

ها یا روران ها )نیاکان مغول ها(، دیگر 

چتر سیاسی هونوها ها هم مدت ها از سر شان 

پس شده بود. از همین رو، هونویی خواندن 

آن ها درست نیست. حال چه رسد به هون 

ر دالیل، خواندن شان . زیرا در پهلوی سای

گستره بودوباش هونوها جنوب غربی مغولستان 

و شمال شرقی چین بود و شمار شان هم در 

هزار نفر بیش نبود و  260اوج اقتدار از 

در گستره گانسو و تورفان و ختن و کاشغر 

)جایی که دی ها و اوسون ها و سیرها می 

زیستند( اصال حضور نداشتند. تنها سایه و 

 . تاثیر سیاسی داشتند

 

اژگون شدن دولت هونوها، آن ها بپس از 

چهار بخش شدند. بخشی که در جنوب بودند، 

یا چینی ها مخلوط شدند. بخشی که در شمال 

غربی بودند، به سوی اروپا آمدند و بر سر 

و راه با اورها )اورالی ها( و اوگرها 

آمیزش یافتند و توده نو هون دیگر توده ها 

وردند که آتیال های اروپایی را به میان آ

از میان شان برخاست.  بخشی که در شرق 

بودند، با بازماندگان دونخوها یا دونهوها 

آمیزش یافتند و تنها دودمان شاهی هونوهای 

شمالی نزد اوسون ها گریختند که پسان ها 

 در این جا نابود شدند. 

  

تا  این جا دیدیم که خیون ها نیاکان 

هون های  هونوها بودند و هونوها نیکان
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اروپایی. اما این سه توده از هم از دید 

تباری و زبانی تفاوت داشتند. زیرا خیون 

ها تورانی یا سکایی بودند و زبان شان هم 

. در حالی که هونوها در اثر ختنی سکایی

آمیزش با چینی ها پاراتورکی شده بودند و 

زبان هونوها هم پارا تورکی بود. روشن است 

نوان یک توده نو تبارز هون ها بیخی به ع

کردند و در باره زبان شان هم منابع 

 فراوان اروپایی هست. 

 

که  اما اصل مطلب در باره یفتلیان است

« هون های سپید»نادرست ان ها را از جمع 

ه ا. در باره یفتلیان دو دیدگخوانده اند

بای » برخاسته ازست: یکی این که آن ها ه

ر اوستا از یا دی های سپید اند. د« دی ها

یا دهایی ها یاد « داهه ها»دی ها به نام 

شده است. شاخه دیگر قوم دی عبارت است از  

یا دی های سرخ که اویغورها از « چی دی ها»

بازماندگان شان به شمار می روند. آن ها 

پیش از میالد در  یکمدر نیمه دوم هزاره 

مرزهای چین می زیستند. اما پسان ها در 

ره یکم میالدی زیر فشار چینی نیمه نخست هزا

ها و .... گریختند. شماری از دانشمندان 

می پندارند که بای دی ها نخست به 

سینکیانک و ار آن جا به بدخشان آمدند و 

به پامیر مسکن گزیدند. 
1

   

                                     
1

. در این میان وجه تسمیه بدخشان بسیار جالب می  

)بای دی شان( « بایدیشان»باشد. شاید بدخشان در آغاز 

« شان»بوده باشد. یعنی کوهستان بای دی ها. در این جا 

معنای کوه است که از زبان چینی گرفته شده است. به 

شاید این واژه را بای دی ها هنگام بودو باش در 

مرزهای شمالی چین از آنان عاریه گرفته باشند. به 

گفته گومیلیف همین اکنون هم در بدخشان در پامیر 

مردمی زندگی می کنند که خود را بادی می خوانند. به 

ر منطقه وزش بادها زندگی کی زبان عوام یعنی مردم که د

به راستی  هم در آن سامان پیوسته بادهای تندی )کنند. 
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. اما روشن است که این تنها یک همانندی ظاهری (می وزد

طبق این فرضیه، بدخشان  دو واژه بای دی و بادی است.

     یعنی کشور کوهستانی بای دی ها.

 

ر اما دیدگاه دیگری هم است که بدخشان را را کشو

استاد زبانشناسی  -جیالنی داوریخیونیت ها می خواند. 

 در دانشگاه هایدلبرگ آلمان در مقالتی نوشته است که

 الخن انو   alxannoالخان  خیوینت ها را به زبان باختری: »

alxannano  له خانه ٲو به سانسکریت میانهalakhāna  می

 توانمند و»به معنی  بدخشاننامیدند. از همین رو نام 

 «پادخشان»نیرومند است که از طریق واژه باختری 

padaxšano باستانی  ٔ  از واژه*pāti-xšāna-  ،مشتق شده است

جایی که پادشاهان، توانا بر تخت نشسته و حکمروایی می 

 «.کردند.

که همان  pātiدر این جا  دو نکته شایان توجه است: یکی 

 «پاتی»یا تخت شاهی است. از سوی دیگر، همانندی  «پاد»

« بادی» -«پاتی»بسیار جالب است. اگر به جای  «بادی»و 

 را بگذاریم، در آن صورت با مفهوم  «بای دی» یا 

 بای دی ها رو به رو می شویم. ان نیرومندشاه

 

آنالیز سکه های شاهان یفتلی نشان می دهند که خود 

ایشان  خود را خیون می خوانده اند. به سخن دیگر، 

سیاسی )اتنوپولیتیک(  -گروه های تبارییفتلی ها یک از 

خیونیت ها بوده اند. مقایسه منابع گوناگون نشان می 

دهد که چنین گروه هایی حد اقل دو گروه بوده اند: 

)خیون « کرمیر خیون»)خیون های سپید( و « سپیت خیون»

 های سرخ(. 

 

به گونه یی که کیالشتورنی نوشته است، خیون ها یکی از 

می کوچیان ایرانی زبان بودند در دشت ها گروه های قدی

و دامنه های نوار جنوبی آسیای مرکزی بسر می بردند. 

کتاب خود در باره یفتلی ها نوشته   115گریشمن در ص. 

نام تیره دودمان حاکم بوده است و  -است که یفتلی

خیونیت )به شکل خیون( نامی بوده است که مردم خود را 

د که عبارت بودند از اتحادیه با این نام می خوانده ان

 «قبایل ایرانی که با کوشانیان خویشاوندی داشتند.

به « خیتل»در باره منشای نام یفتل به قول کیالشتورنی 

« خیون تل»معنای شاه خیونی ها است )که شاید در آغاز 

بوده باشد(.  همچنین توپونیم )نام  جغرافیایی منطقه 

 ده است. خیتل( که پسان ها هیتل و یفتل ش
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بر سر این که هونوها به چه زبانی سخن 

می گفته اند، در میان دانشمندان ریشه 

جر و بحث های  شناس )ایتمولوژیست ها(

فراوانی روان بوده است. بیشترین 

دانشمندان در این که زبان نخستین 

نیاکان آن ها تورانی یعنی ایرانی 

خاوری )سکایی ختنی( بوده است، تردیدی 

ندارند. اما روشن است که پس آمیزش با 

چینی ها زبان شان به  زبانی که آن را 

پاراتورکی )زبان نیاکان تورگان 

 ی خوانند، تغییر یافته است. باستان( م

  

دشواری در این است که  از هونوها 

آثار مکتوب بر جا نمانده است. همه 

داوری ها هم از روی چند نامی است که 

از شاهان آنان در آثار چینی برجا 

ماده است. باز هم مشکل در این است که 

تا چه اندازه این نام ها  با نام های 

شته است. راستین آن ها مطابقت دا

گذشته از این ها از هونوها چند جمله 

از نامه یکی از شانیوهای هونویی 

عنوانی امپراتور چین بر جا مانده 

است.  دانشمندان  کوشیده اند با  

ریشه  یابی این واژه ها نوعیت زبان 

هونوها را تعیین نمایند. باز هم در 

این جا  با دشواری هایی بر می خوریم. 

ر زبان هونویی خرگوش را برای نمونه، د

قویان می گفتند. در این جا شاید 

بتوان گفت که چون در زبان های کنونی 

تورکی هم خرگوش را قویان می گویند،  

باید زبان هونوها هم تورکی بوده 
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اما به  گونه یی که پسان ها   باشد.

دیده شد، قویان از کیهان ایرانی یعنی 

نی آسمان گرفته شده است و ریشه ایرا

شاید هونوها خرگوش را خاوری دارد. 

موجود مقدس آسمانی )کیهانی( می 

 پنداشته اند.

 

 پروفیسور اسحاقف و پروفیسور اسماعیلف

سیاسی تاتار  -تاریخ تباری»در کتاب 

« شانزدهم( -ها )در سده های سوم

در زمینه از قول داکتر  می 2007کازان، 

 زویف چنین می نویسند: 
نسخه  رسیون ها )بنا به برخی از و»

منشای خود  Katun(  فراکسیون کاتون ها

تیره  ) Rat -  gineokرا از تیره  

مهتاب( یوئه شی می دانند که دارای 

خاستگاه هند و آریایی بودند. همانا 

در نزد یوئه شی ها یکی از خدایان 

بود    Kuyan  کئییان یریبزرگ  راه ش

که با ( بود، یدرخت زندگ )جریان سفید،

هتاب پیوند داشت. تصادفی نیست که م

 تورکی قووبان/ قویان omonicواژه   

koyan/Kuyan  با نماد کییان پیوند

 .(Zuev 2002: 75)دارد. 

 

آن چه به هونوها می گردد، از روی 

داشته های تاریخی می توان گفت که 

گستره بود و باش آنان هم مناطق جنوب 

خاوری مغولستان و شمال خاوری چین 

ه است و نمی توان از حضور آنان در بود

گستره تورکستان شرقی، غرب مغولستان و 
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قزاقستان و باالتر از آن آسیای میانه 

 و پشته ایران سخن به میان آورد.

 

روفسور داکتر اسحاقف و پروفسور پ

تاریخ »داکتر اسماعیلف در کتاب 

سیاسی تاتار ها )در سده های  -تباری

می  2007کازان، « شانزدهم( -سوم

 نویسند:

 

و اتنوژنیز  Glottogonic گلوتوژنیز»

 یایز آسپروتوتورکی گستره پهناوری ا

را زیر پوشش می  ایبرایو جنوب س یمرکز

ی تباری ریدر شکلگگرفت. 

ی و انسان شناس ی)اتنوکلتوری(فرهنگ

به پیمانه بسیار  و )انتروپولوژیک(

نقش  ویژگی های زبانی این مردمان،

گروه  یجیاختالط تدر را آمیزش و عمده

 -نگولوییدی )مغولی سیما(، تورکیمهای 

مغولی با گروه های ایرانی اروپاییدی 

)اروپایی سیما( و نیز هندو اروپایی 

ها و همچنین با بسترها یا زیرالیه های 

و ها دیسامو، Finno-Ugric فینی -اوگری

بازی کردند.  کت زبان تیجمع

 (2011-207ص. ص.  1981)نوفگورودوا، 

روند این تعامل که در درازای دوره 

درازی ادامه داشت، شاید از عصر حجر 

، 1980آغاز گردیده باشد )چبوکسارف، 

، اویسزو 1992، سو شپ 1969باسکاکف 

1998)  
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سیاسی و  -در نتیجه روندهای تباری

فرهنگی قبایل تورکی چندین  -تباری

سیاسی را تشکیل دادند  -اتحادیه تباری

دیه سیان بی ها، توباها )هونویی، اتحا

 و ...(   

 

اسحاقف و اسماعیلف در ادامه از قول 

 داکتر زویف می نگارند:

در  ایسآاور یها ر استپتباری د تیوضع»

نخست  مهین -الدیمپیش از  یکم  هزاره

همچون توان  یمرا  یکم میالدی هزاره

کوچرو اقوام اختالط تدریجی و  یستیهمز

 یرکوت و ی زبانرانیاو چادر نشین 

مختلف دارای فرهنگ های  زبان 

سر از اما  شناسیک توصیف کرد. باستان

 ندیفرآ سده های نخست عصرمیالدی،

 یایآس یاستپ ها Turkizationتورکزاسیون 

می  لبدبه یک پدیده سراسری م یمرکز

از همین رو هم است که سیمای . گردد

زبانی مردمان باشنده این  -تباری

 :Zuev ،2002) گستره دگرگون می شود.

44).» 

 

بستر سویسترات یا  تباری ختاری

دو گروه سنتز یا آمیزش از  تورکیپارا

 است: مشخص شده  باشندگان

گروه ]اروپاییدی[ تشکل یافته در 

سوم و های ، در هزاره ولگاباختر رود 

ی مهاجرت هاروند در  الدیاز م شیدوم پ

، یو جنوب یشرقجهات در  چند سده یی

نطقه ولگا و قزاقستان، غالب م تیجمع
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ظاهر شده پسان   یسئینی و دره  ییآلتا

   یسئینی شرق  یها استپها در 

رون  آسیایی د یمنشاو گروه هایی که 

  دارند.

 

تاریخ تعامل و با آهم آمیزی دو گروه 

باشندگان ]اروپاییدی و آسیایی[ در 

دو نیم هزار سال دیرین  -درازای دو

کام تباری روندی که در جریان آن استح

عملی گردید و جوامع تباری تورکی زبان 

مانا از جمع این قبایل هشکل یافت. 

نزدیک به هم در هزاره دوم میالدی توده 

های معاصر تورکی روسیه و گستره های 

 همسایه جدا گردیدند.

 

]بر افتادن شاهنشاهی یوئه شی ها به 

دست هونوها و راندن آن ها )از گانسو، 

تورفان، ختن،کاشغر و  حوضه رود تاریم،

هفترود( به آسیای میانه، به معنای 

آغاز عصر فرمانروایی توده های تورکی 

بر استپ های اروآسیا  و مغولی زبان

بود که روند استقرار آنان را در این 

 پهنه فراهم نمود.  

 
با برافتادن هونوها در اثر دسایس 

مغول ها  نیاکان چین، زمینه برای عروج

ران خاوری )مغولستان( در گستره تو

فراهم گردید. برآمدن تورکان آشینایی 

و در آینده اویغورها و قرغیزها هر 

چند توانست، برای چندی بار دیگر 

زمینه را برای فرمانروایی توده های 
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تورکی زبان )که آمیزه یی بودند از 

تورانیان ایرانی زبان و مغول ها و 

چینی ها(، هموار گردانید، اما دیرپا 

 بود. ن

 

سر انجام هم  برافتادن دولت اوسون ها 

به دست ژوژان ها و کوچیدن آن ها از 

ترکستان خاوری به هفترود به معنای 

فرمانروایی تورانیان ایرانی  پایان

 زبان در گستره توران خاوری بود.

 

در پایان کار هم،  برافتادن سامانیان 

به معنای پایان فرمانروایی توده های 

ن بر گستره توران غربی ایرانی زبا

 )قزاقستان و هفترود( بود. 

 

در آخرین پرده، بر افتادن امارت 

بخارا، و افتادن آن به دست روس ها به 

پایان فرمانروایی توده های  معنای

ایرانی زبان بر میانرودان ورز رود و 

 تثبیت فرمانروایی نهایی تورکی زبانان 

با پشتیبانی روس ها بر آسیای میانه 

  گ.[   -د.بو

 

 تورک های باستان )تورکیوت ها(:

کنفدراسیون قبایلی که خاقانات تورک 

را پی ریختند، مشتمل بر دوازده قبیله 

بودند که در آن آشینایی ها نقش 

 ته را بازی می کردند.سپیشتاز و برج

در این حال، بازماندگان هونوها، 

بازماندگان ژوژون ها، اوسون ها، 



22 

 

ها )تخاریان و  بازماندگان یوئه شی

کیداریان(، بازماندگان سیرها، کنگویی 

ها، چشی ها، شاید گروه هایی از تبتی 

ها و دیگر قبایل به ویژه تیله ها )دی 

و و تاتارها ها( یا نیاکان اویغورها 

خاگاس ها )نیاکان قرغیزها( هم در 

کنفدراسیون اشتراک داشتند. یعنی تیره 

خاصی به نام تورک وجود نداشت. 

رکیوت ها نامی بود که ژوژان ها بر تو

آنان گذاشتند. در این حال، مساله 

اصلی این است که ایل آشینا از دید 

تباری به کدام یک از اقوام شناخته 

 شده در آن برهه تعلق داشت؟     

 

که در زمینه هیچ دشواری در این است 

گونه سند مکتوب )منهای گزارش های 

ست. آن در دست نیگاهنامه های چینی( 

هم این گاهنامه ها اطالعات ضد و نقیضی 

را در باره خاستگاه آشینایی ها ارائه 

تنها چیزی که می تواند در می کنند. 

زمینه به ما کمک نماید، ریشه شناسی 

چند واژه و نام بازمانده از پادشاهان 

 -بنیادگذاران دودومان–آنان به ویژه 

نولوشاد و آشینا و نیز مسقط الرس یا 

، افسانه ل بودوباش نخسیتین آن هامح

و کارگیری از روش های  های تاریخی

. درست تجزیه پیچیده علوم گوناگون است

گان، پژوهش پیرامون و تحلیل واژ

و تعیین دقیق خاستگاه آن اسطوره ها 

ها می تواند در زمینه به ما کمک 

نماید.  می توان گمان زد که آن ها در 
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جنوبی جایی در نزدیکی دامنه های 

آلتای در شمال باختری چین زندگی می 

کرده اند و از آن جا به آلتای کوچیده 

       بودند. اما کجا؟  

 

در باره خاستگاه نژادی و به هر رو، 

ایل هسته یی تورکان  -تباری ایل آشینا

باستان، زبان نخستین شان و زیستگاه 

در میان دانشمندان تفاوت  -نخستین شان

دارد. برای مثال  های بنیادی وجود

مغولی  گروهی آنان را مغولی تبار و

 -گروه دیگر تورانی )سکایی زبان و

و برخی   و ایرانی زبانتبار(  اوسونی

 می شمارند.  هم پاراتورکی )هونویی(

 

داده های پسین علمی به سود دیدگاه 

 و ایرانی زبان بودن تورانی تبار بودن

 آنان از کار برآمده اند. 

 

در آغاز قبیله یی بودند  ایل آشینا

خانوار از اقوام و تیره  500متشکل بر 

های گوناگون که پس از افتادن دولت 

هونوهای جنوبی به دست چینی ها در 

شرق  و یا  Zhelai Zhaiشمال چین در 

تورفان و یا هم در جاهایی دیگری گه 

پسانتر یادآور خواهیم شد، بسر می 

 بردند. 

 
 -یتری واسیلیفبه پنداشت پروفیسور دیم

در حوالی »دانشمند تورک شناس روسی، 

پنجم میالدی در میان  -سده های چهارم
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قبایل هونوهای بعدی در استان تورفان 

در ترکستان شرقی، مردمانی می زیستند 

که به گمان غالب به زبان پروتوتورکی 

سخن می گفتند. )شایان یادآوری است که 

در این هنگام در تورفان در آغاز 

وشانیان و سپس هم یفتلی ها حاکم ک

بودند(. منظور از پروتوتورکی هم همان 

زبان بازمانده از هونوها است که 

آمیزه یی بود از ایرانی شرقی دیرین و 

 چینی میانه.

 

بر پایه افسانه های رایج در میان 

تورک ها، قبایل مخاصم هون به این ها 

یورش می برند و همه را می کشند. تنها 

ک که دست ها و پاهایش را بریده یک کود

اند، به گونه معجزه آسایی زنده می 

ماند. یک ماده گرگ خاکستری این کودک 

را می بیند و با خود به مغاره اش می 

برد و او را پرورش می دهد و بزرگ می 

کند و از او ده پسر )به روایت دیگر 

 .چهار پسر یا شش پسر( به دنیا می آورد

 
به گفته،  -ه گرگپسر ارشد این ماد

بنیادگذار  -داکتر عثمانف، نولو شاد

دودمان قدیم تورکی آشینا گردید. به 

گونه یی که پروفیسور برتلد در کتاب 

نوشته « ترک های آسیای میانه»تاریخ 

است، کلمه شاد از شاه ایرانی گرفته 

شده است و تورک های قدیم این لقب را 

برای سران قبایل خود به کار می 

ایستیمی  نوه)برای نمونه نام  .بردند
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خاقان سوشا بود. لقب شاهان هونویی هم 

 شانیو بود(.

 
پسان ها این ها با دخترانی از یکی از 

پیوند زناشویی می تورفانی قبایل بومی 

بندند و این گونه قبیله آشینا به 

دنیا می آید. رهبر ایشان آشین یا 

آشینا است. آشین یک کلمه ایرانی شرقی 

گومیلیف این کلمه را مغولی می است. 

پندارد که از شونوچیونو گرفته شده 

است و می نویسد که آشین )شینو( گرگ 

چینی است که  -معنا می دهد و پشوند آ

نشانه تکریم و تعظیم است( که در 

میالدی قبیله خود را که در  460حوالی 

معرض تهدید دشمنان قرار داشت، با خود 

ه های آلتای به شمال مغولستان به کو

 به گستره دولت ژوژان ها می برد. 

 
پسان ها )در حدود صد سال بعد( این 

قبیله با متحد ساختن سایر قبایل زیر 

ستم، در برابر ژوژان ها می شورند و 

دولت آنان را بر اندازند. درست در 

همین هنگام )سده ششم میالدی( است که 

برای نخستین بار کلمه تورک شنیده می 

شاید به معنای اتحادیه قبایل  شود که

 «.باشد

 
گومیلیف روایت دیگری از این افسانه 

در میان قبایل »دارد. او می نگارد که 

ی ها هنگام ایشکست خورده از دست توب

سرکوب شمال چین از سوی آن ها پنجصد 



26 

 

خانوار آشینایی حضور داشتند. این ها 

از طوایف مختلف متشکل بودند که در 

ی زیستند که در سده باختر شن سی م

چهارم از سوی هونوها و سیان بای ها 

)نیاکان مغوالن( اشغال شده بود. آشینا 

موگانیو اطاعت می کرد  -از سردار هونو

که فرمانروای خئی سی )منطقه یی در 

غرب اوردوس میان گستره هوان هی و 

 439نانی شان( بود. هنگامی که به سال 

د، و ی ها بر هونوها پیروز شدنایتوب

اتصال « وی»خئی سی را به امپراتوری 

خانوار  500دادند، سردار آشینا با 

نزد ژوژان ها گریخت و در دامنه جنوبی 

کوه های آلتایی ساکن شد و به استخراج 

 آهن برای ژوژان ها می پرداخت.

 
 -در آن هنگام زبان بین القومی رایج

زبان های سیان بای ها و مغولی قدیم 

بازار، دیپلماسی و بود. این زبان 

فرماندهی بود. آشینا با همین زبان در 

 «.به شمال گوبی آمد 439

 
به گونه یی که دیده می شود، قبیله 

آشینا از تیره های گوناگونی متشکل 

بود و زبان شان هم به قول گومیلیف 

پروتومغولی بود. برعکس، واسیلیف 

خاستگاه آنان را تورفان شرقی و زبان 

دقیق تر تورکی )تو ورشان را پ

هونویی( می خواند. پاراتورکی یا 

دشواری در این است که در زمینه داده 

های موثق در دست نیست. همه چیز بر 
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اساس حدس وگمان است. در منابع 

گوناگون چینی هم در زمینه اطالعات ضد 

 و نقیض بیان گردیده است.

 

داکتر اسحاقف و داکتر اسماعیلف از 

 ویسند:قول کلیاشتورنی می ن

با را رک ها ومنشاء تافسانه ها »

هونوهای بعدی  لیو قبا یترکستان شرق

ی نیچپیوند می زنند: گاهنامه تاریخی 

 یسد:نو یم میبه طور مستق «ژو شو»

( ها رکوت)   Tutszyueتوتسزویی ها »

طایفه نام ی از هونوها اند. خاص لهیقب

 نیایی آن ها آشینا است. مطابق 

پنهان شدن از ترس  آن ها  باافسانه، 

 یان زخمی راجنگجوکه  دشمنان خود 

 به یبودند، به یاری ماده گرگکشته 

 )ترکستان تورفانشمال  های  کوه

 «خاوری( گریختند.

 ( 106-103 :1964 )کلیاشتورنی

 
از دید من، با توجه به این که در همه 

جا نام رهبران آشینایی به گونه یی با 

پدر آشینا  نام شاه پیوند دارد، و نام

هم نولو شاد بوده است، می شود گفت که 

بودن ایل )توریانی( احتمال تورفانی 

در « آ»پسوند آشینا بیشتر می رود. 

زبان چینی نشانه ارجگزاری و بزرگداری 

است. شاید این پسوند از زبان ایرانی 

خاروی به زبان چینی راه یافته باشد و  

شایدهم  برعکس از چینی به زبان های 

توده های باشنده شمال چین. اکنون این 
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پسوند در واژه هایی چون آبا، آپا 

مادر،  -آنا ننا )ننه( -)مادر بزرگ(

بابا )پاپا(، ماما )مادر(، ماما 

عمو(،  -)دایی(، کاکا )اکا به پشتو

آجا )مادر بزرگ در هزاره یی( و... 

به معنای شاه بزرگ و آ  +شین +شاید آ

هم چیزی مانند ارجمند و بزرگوار و یا 

شاهنشاه و خان خانان بوده باشد. حتا 

را به معنای آبی هم « شین»اگر 

بپنداریم، چنانی که شماری از 

دانشمندان از جمله اکادمیسین اسحاقف 

دانشمندان  -و اکادمیسین اسماعیلف

تاریخ نویس تاتاری در کتاب تاریخ 

قازان( هم  2007تباری سیاسی تاتارها )

ند، آشینا یعنی سردار بر آن تاکید دار

آسمانی. پادشاهی که از سوی آسمان 

فرستاده شده است. باز هم می بینیم  

که شین به معنای آبی و تیره ریشه 

ایرانی دارد. چنان که همین اکنون در 

زبان پشتو دقیقا به همین معنا به کار 

 می رود. 

 
حال اگر آن ها در تورفان بود و باش 

رفت که تقریبا داشتند، می شود نتیجه گ

سه قرن در ترکستان خاوری زیسته باشند 

و روشن است زبان شان بیشتر با زبان 

های رایج در این جا که با زبان 

کوشانی ها و یفتلی ها )از گروه زبان 

سکایی ختنی(  -های ایرانی شرقی قدیم

نزدیک تر بوده است. هونوهایی هم که 

در این جا می زیستند، در اصل هونویی 
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ل که توده های زیر فرمان هونوها نه ب

بودند که متشکل از یوئه شی ها یا 

نیاکان کوشانیان، یفتلیان و... بودند 

و روشن است زبان حاکم هم در این جا 

زبان کوشانی ها )زبان تخاری( و زبان 

 بود. یعنی سکایی ختنی یفتلی ها 

 

تازه پس از برافتادن دولت هونوها و 

ای ها و ژوژان آغاز فرمانروایی سیان ب

ها، دیگر چتر سیاسی هونوها ها مدت ها 

از سر شان پس شده بود. از همین رو، 

هونویی خواندن آن ها درست نیست. از 

همین رو هم شاید واسیلیف آن ها را 

خوانده است. یعنی « هونوهای بعدی»

 بازماندگان هونوها. 

 

دشواری در این است که پس از تسلط 

ن های گسترده، یابی هونوها بر سرزمی

قوم زیر فرمان آن ها برای   24همه 

یعنی  -چند سده هونویی خوانده می شدند

باشندگان کشور هونوها که سر درگمی 

های بسیاری را پدید می آورد. روشن 

است اگر کشور شان را به گونه فرضی 

بخوانیم، در آن صورت می « هونوستان»

توان سایر اقوام باشنده این کشور را 

«. هونوستانی بخوانیم»ی نه بل هونوی

با توجه به همین سر درگمی بوده است 

که شماری از پژوهشگران، برای رهایی 

بابی از این کالوه سر درگم، برای 

توصیف برخی از توده های زیر فرمان 

هونوها که دارای خاستگاه اروپاییدی 
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ان های ایرانی بتورانی بودند، و به ز

موهوم هون خاوری سخن می گفتند، واژه 

های سفید!!!! )در واقع هونوهای سفید( 

را به کار بستند که درست نمی باشد. 

زیرا چیزی به نام هون های سفید یا 

حتا هونوهای سفید وجود نداشته است. 

این تنها یک اصطالح به گفته ایرانی ها 

 است.  « من در آوردی»

 

به هر رو، از دید من، شاید در آغاز 

یوت بوده باشد. یعنی چیزی همانند تور 

یوت که حرف صدادار ک در میان دو  +تور

حرف بی صدا در آن پسانتر افزود شده 

باشد. و این گونه تورکیوت شده باشد و 

مغولی باستان « یوت»سپس هم دو باره 

حذف گردیده باشد و تنها تورک مانده 

باشد. شایان یادآوری است که اویغوری 

توریان ها همین اکنون هم تورفان را 

تورفان شاید از تولوفان  می گویند.

چینی گرفته شده باشد که  ورسیون چینی 

این گونه، امکان آن می  توریان است.

رود که ایل آشینا با توجه به تورفانی 

بودن یا توریانی بودن خود، از سوی 

 ژوژان ها توریوت خوانده شده باشند.

 

به هر حال، چه زبان آن ها به مغولی 

ان سیان بی ها( نزدیک بوده قدیم )زب

تورکی )زیان  اراباشد یا با زبان پ

هونوها( و یا هم با زبان های ایرانی 

شرقی، آن ها به گستره دولت پارا 
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مغولی ژوژان رفتند و در دامنه های 

 جنوبی آلتای مسکن گزین شدند.

 
آن ها به گمان غالب از سوی دولت 

ژوژان ها تورکیوت خوانده شدند. زیرا 

ند یوت یک پسوند پارامغولی است و پسو

چینی ها هم آن ها را توکیوها 

خواندند. زبان چینی حرف ر ندارد. 

یعنی در آغاز نه خودشان خود را تورک 

می خواندند و نه دیگران آنان را به 

این نام یاد می کردند. از این رو، 

 اصطالح تورک متاخر است.

 

لئو گومیلیف  پروفیسور داکتربه گفته 

سخنور نامدار  -ه آنا احمدووا)نو

واژه تورک کنون صرف بار  –تاتاری(

زبانی دارد. طرفه این که واژه تورک 

در آغاز هم تنها بار زبانی داشته 

اکادمیسن پروفیسور داکتر اوسکون است. 

رییس انجمن تاریخ دانان  -عثمانف

« تاریخ قرغیزستان»قرغیزستان در کتاب 

چاپ  در بیشکیک به 2012که به سال 

رسیده و کنون به عنوان کتاب درسی 

رسمی تایید شده از سوی وزارت آموزش و 

علوم جمهوری قرغیزستان در موسسات 

آموزش عالی آن کشور تدریس می شود، در 

واژه تورک در آغاز، »زمینه می نویسد: 

شاید بار زبانی و اجتماعی داشته بود، 

تا تباری. چون در آغاز، تنها 

وکراسی نظامی را به نمایندگان اریست

این نام می خواندند. اما با گذشت 
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زمان، نه تنها برای طایفه یی که در 

راس اریستوکراسی نظامی قرار داشت، بل 

که برای همه اقوام زیر سلطه آن ها 

 «تعمیم پیدا کرد.

 

در ویکی پیدیا یه زبان پارسی در باره 

 ترک آمده است:
 ۀفیپورگشتال طا-هامربه پنداشت »...

 فاتیهمان باشد که در تأل دیترک با

( تاوسیهرودوت به صورت تارِژتااوس )ترگ

و در تورات به صورت توقارمه 

خاندان  است. )توغارمه( نوشته شده

به خانات روران  نیج یاز ل نایآش

 .«مهاجرت کردند

 
نام های هردوت، در آن جا که ...»

را  یتیمملکت سسرزمین ساکن در  فیطوا

 ف،یاز آن طوا یکی: دیگو یبرد، م یم

» باشد؛ و  یم «رکیا» موسوم به 

رمن  یجغراف ی، از علما«ماال  وسیپمپون

در  یکتاب یالدیکه در سال چهل وسه م

 حیرا تصح رکیکرده، ا فیتال ایجغراف

« ترکواوترک» آن  حی: صحدینموده گو

و  قیتصرف را تصد نیاست؛ و اهل فن، ا

 خط سوم( 104.)ص«. کرده اند  نیتحس

 
نام توران با ترکان   یرانیمآخذ ا در

 ،یو زرتشت یو در مآخذ زبان پهلو

 ،یو در مآخذ عرب انیانیبا خ انیتالیه

 ،یها و در مآخذ ارمن با ترک انیتالیه

اند  شده ختهیآم انیبا کوشان انیتالیه
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است که مطالعه در  یلیاز دال یکی نیو ا

منطقه را مشکل  نیا خیمورد تار

 است. ساخته

 

، کلمة ترک را 1879/ 1296در  یبروام

 یمشتق از فعل تورمک به معنا

« به وجود آمدن »و « کردن  دمثلیتول»

، بخش 12دانسته است ) د. ا. ترک ، ج 

، 1965ش / 1344(. دورفر در 143، ص 2

 یکلمة ترک را که در سنگنبشته ها

خلق وابسته به دولت »اورخون آمده بود 

لمة ترک ک رمعنا کرده و مول« و تبعه 

قدرت »و  «روین»را در صورت اسم بودن 

 «رومندین»و در صورت صفت واقع شدن « 

نظر  نیمعنا کرده است . ا« قدرتمند»و 

از جمله تامسن ،  ز،یمحققان ن یرا برخ

 رفتهیکالوسون ، نمت ، دورفر و بازن پذ

 یاند ) د. ا. ترک ، همانجا؛ آوج

 .(295، ص 1اوغلو، ج 

 
اورخون کلمة توروک  یدر سنگنبشته ها 

، خلق ،  لیمعمواًل با کلمة بدون )قبا

مردم ( همراه بوده و به صورت توروک 

،  نیُبدون )مردم ترک ( آمده است )تک

،  یشرق ةی، رو نیسنگنبشتة کول تگ

 ةی، رو27، 25، 22، 11ـ10، 6 یبندها

،  یشمال ةی، رو8ـ 6 ی، بندها یجنوب

 ةیقاغان ، رو لگهیب، سنگنبشتة 6بند 

، 30، 22ـ21، 19، 10، 7 ی، بندها یشرق

( 8، 6ـ 5 ی، بندها یشمال ةی، رو38، 33

داشته  یاسیجنبة س شترینام ب نیکه ا
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 نیاست . از مطالب مذکور در ا

شود که  یبرداشت م نیسنگنبشته ها چن

از ترک  یُترک ُبدون فقط شامل بخش

 .«شده است یزبانان دشت م

 

 
یکی از  هر چه بود، در این جا بود که

بومان، دولت بزرگ  -نواده های آشینا

خاقانات تورکی را تاسیس کرد. باز هم 

باید متوجه بود که خاقانات نامی است 

که پسان ها به این دولت داده شده 

است. چه، ات نشانه جمع عربی است و در 

آن هنگام یعنی در سده ششم میالدی 

اعراب چه که حتا ایرانیان هم تورک ها 

ناختند و ممکن نبود که خود را نمی ش

شان دولت خود را خاقانات خوانده 

باشند. چه نمی توانستند کلمه خاقان 

را با ات عربی جمع ببندند. هر چه 

بود، دولتی به میان آمد که در راس آن 

خاقان بود. خاقان هم به روایتی، از 

ایرانی گرفته  -خان -دهگان )دهقان(

 شده است. 

بان روسی در در ویکی پیدیا  به ز 

 زمینه چنین می خوانیم:

،  ن. یا.  LN Gumilyov ل. ن. گومیلیف»

 VV و. و. گریگوریف، Y Bichurinبیچورین 

Grigoryev، ان. آ. اریستوف NA Aristov، 

، Grum Grzhimailoگرژیمایلو-گ. ای. گروم

ک. آ. اینوسترانتسیف، س. ای. 

 MI Artamonovمی. ای. ارتامانف رودینکو،

 دبستاندانشمندان ار دیگری از شمو  
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له امس پرداختن به ضمن هیروس خیتار

کوچی شناسی )مطالعه توده های کوچرو و 

ق و منابع سوابچادرنشینان( بر پایه 

حفظ شده تا به  مکتوب منحصر به فرد

 -تورک های باستان امروز در باره 

گاهنامه  و ینیچدودمان های  تاریخ های

 ،Weishu و،وی ش ،Tanshu های تان شو

 -و تاریخ های یونانی  Suishuسویی شو

و  یشرق ی )بیزانتینی یا روم شرقی(روم

 یارسپو  یعرب ،یمنابع نوشته شده ارمن

نمایندگان که  دندیرس جهینت نیو به ا

خانات که رهبری  Ashinaدودمان آشینا 

دارای  را در دست داشتند، رکوتبزرگ 

-]و زبان پروتومغولی یمغولخاستگاه 

 بوده اند. .[گ

 

 .H. Bهاوسیگ  همچون یگریدپژوهشگران 

Haussig،  س. گ. کلیاشتورنیKlyashtorny 

SG،  آ. ان. برنشتامBernshtam ، زویف

Yu.A.Zuev ، ساوینفDG Savinov، گوشچینSP 

Gushchin ، .ریچارد تاش، -ارونار. ان

و   Mahpirovماخپیرف ،یندالیف ،یفرانلسن 

 یه خاستگاهفرضکوشیده اند  گرانید

 («دی +ساک  -ایی و اوسونی)سغدیساک

 سود اینبه  آشینا را مطرح نمایند و

 :را می آورند ریز آوندهاینسخه 
را « آشینا»ی نام تباری ها شهیر

نامکسان یا  در بایسته است

 تیره یی  antroponimii انتروپونیمی

  Haussig  جویید. هاوسیگاوسونی  -ییساکا
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چنین می   Klyashtorny کلیاشتورنی  و

تیره نام پندارند که پیوند میان  

 آشینا و نام پارسی باستانی اخشاینه 

ahşaẽna برآیند ریشه شناسیک  تواند   یم

ی به دست بخش تیضا)ایتمولوژی( ر

بدهد.
2

 

 

خود را به سوژه تورکستان  اگر احت

مورد مطلوب فرم خاوری محدود بسازیم،  

به معنای  سغدی  xs'yn'k (-әhšēnē) نظر در

  می آید. «رهیتنیلگون  ،یآب»

 

 āşşeiņa (یی)برهما ییساکا-یختن به زبان

(-āşşena) - «که ،است «یآب -ā-  کشیده

. پدید آمده است -ahş-> āşş همچون توسعه

یره ت ،یآب -  āśna-  A زبان تخاری  در

زبان از که )معنا می دهد   و تاریک

                                     
2

 -می گردد، این واژه« شاه»آن چه مربوط به واژه .  

( هی  ثی  خشا "xšāyaɵiya") باستان یپارس یها بهیدر کت «شاه»

 یواژه پر بسامد در متون پارس نیا است. نوشته شده

باستان بوده و  یپارس ییبر خالف قواعد آوا ایباستان گو

 xšāyaɵiya هشکل واژ  ست؟یچ لیدانسته اند.  دل یآن را ماد

واژه  نیدر ا ti̭ .هستبوده  -kšāi̭ati̭a* نیآغاز ییایدر زبان آر

شکل در  نیبوده و ا ɵi̭ به شکل نیآغاز یرانیدر تحول به ا

 یمانده. اما در پارس یباق یو ماد ییاوستا یزبان ها

تحول  ši̭ به نیآغاز یرانیا ti̭ نیباستان بر اساس شواهد ا

 یصفت پارس میناتو یم احول رت نی. شاهد ارده استک دایپ

واژه  نی. امیکن یتلق «قتیحق» یبه معنا -hašiya باستان

 به شکل ییو در اوستا -satyá به شکل تیدر زبان سنسکر

haiɵya-  واژه تحول نیکه در ا دیکن یهستند. مالحظه م ti̭ 

  باستان کامالً  یپارس ši̭ و ییاوستا ɵi̭ به نیآغاز ییایآر

بر اساس  اواژه شاه ر میپس اگر بخواه .قابل مشاهده است

 یبه جا دیبا ،میسیباستان بنو یپارس یقواعد نگارش

xšāyaɵiya واژه ها، بهیمندرج در کت xšāyašiya  میسیرا بنو.» 
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گرفته  یسغد ایو  ییساکا -یختنهای 

 ه است(.شد

 

ی یا ایتمولوژی ساکایی شناس شهیردرست 

(<āşşeiņa ~ āşşena)    رنگ  «یآب»معنای با(

و )فونوتیکی(  ییآوااز دید آسمان( 

کامل است. رسا و  تیکی(نیی )سیمامعنا

 یها بهیکتاین دیدگاه  همچنان در 

ی تورکان هم به گونه طلسم یباستان

 .می گردد مکتوب تایید 

 

، Orkhonُارخون   بزرگ یهاسنگنبشته در 

، ها انقاخ در باره نخستین تیدر روا

شاهنشاهی نو را پی ریخته  ی کهمردم

خوانده kök türk تورک  کوکبودند، به نام 

شده اند. صرف نظر از تعابیر و تفاسیر 

 در این واژه، «کوک»فزونشمار کلمه 

همخوانی ایده آل آن را از دید 

م سیمانتیک )معنایی( با مفهوم نا

 آشینا  خاطر نشان می سازیم.

 

و « آشینا» و روشن نام حیرص یابیرد

 گواه بر آن  است که « کوک»واژه 

ی خارج یو منشاو نخستین  یاصل یمعنا

که  ،از دست نرفته بود در آغاز آن

پولی اتنیکی )چند فرهنگ بیخی با 

 قانات نخستینخا تباری( شکل یافته در

به  گر. مهمخوانی و سازگاری داشت رکوت

و  یاسیس طیمحدر  L. Bazin بازین .گفته ل

  برپایی اردوی اتیوکی دوران یفرهنگ

Otyuk   دیگر بار پیشین بیلگی خاقان
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 خود را از دست داده و رنگ   قومیتی

 یافته بود.

]کلیاشتورنی در کتاب دولت ها و توده 

در »های دشت های اروآسیایی می نویسد: 

سر از  گستره بود و باش ]ایل[ آشینا

بیشتر  460اواخر سده سوم تا سال 

باشندگان ایرانی )سغدی و تخاری( 

)هندواروپایی( بسر می بردند که روشن 

است  بر زبان و سنت های فرهنگی 

آشیناییان تاثیر می گذاشتند. درست در 

همین جا بود که اساس پیوندهای 

تنگاتنگ ترکان و سغدیان گذاشته شد که 

و  فرهنگ تاثیرات عظیمی بر کلیت

دولتداری تورکان باستان بر جا 

 «گذاشت.

 

 می نگارد:  70او در ص. 

 گریشورش دژوژان ها  542 زییدر پا»

 پیشوای کردند.سرکوب ها را وزغاو

 ی چینشرقوی  تختیبه پااوغوز  یانشورش

 یمهربان ا با او باجکه در آن  گریخت

دولت  یبرادیگر این گونه، رفتار شد. 

اتحاد با شرقی(  )حریف ویغربی  یو

این بود که ممکن شد.  ریغها وزغاو

سفارت به گسیل  میتصم وئدارای سیاه

با توجه به او  ها گرفت. ترکنزد 

باره ارتباط جینولوژیک اطالعات در 

دودمان پادشاهی ایرانی )شجره یی( 

 ییبخارا یسغدیک سفارت راس در  نایآش

در یکی از  نیچاقصای که در غرب را 
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زندگی می  شمیجاده ابرانی مراکز بازرگ

  «کرد، گماشت.

 

خاور شناس دیگر  – Yu.A.Zuev یو. آ. زویف

اوسونی آشینا  -یساک بر خاستگاه زین

به ویژه به او  تاکید می ورزد: 

ی ساک منشاباره در ها افسانه همانندی 

آشینا توجه می کند. و اوسون ها  –ها

را « اوسونی آشینا»برای نمونه او 

 ازد.برجسته می س

 

موقعیت قدیم سرزمین  محل همگاهنا .1

اوسونیا )کشور اوسون ها( را میان 

)دون هوان(  و دانهوانگ Tsilyan تسلیان

 تعیین می نماید.

 

 سی های یا در غرب آشینایی ها- .ب.1

یعنی  Shara نورا  -در منطقه شارا هانیش

درست در همان منطقه که اوسون ها در 

ن یمآن بود و باش داشتند، در سرز

 اوسون ها بسر می بردند. 

 

سردار نشین کوچکی بودند  اوسون ها .2

و ها زندگی می هون یغربهای مرز که در

 کردند. 

، افسانه یدر تمام نسخه ها -ب..2 

از  ییشاخه جداگانه  سرزمین آشیناها

وها می هونکشور در غرب  یغرب یایدر

 .باشد
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 هیهمسا. اوسون ها از دست قبیله 3

بودند و  نابود شده ایوئه شی ه -خود

شاهزاده  کیتنها آن ها  نیزمسر در 

 بود. مانده زنده نوزاد 

 هیهمساآشیناها هم از دست   -ب..3 

تنها یک و ی خود نابود شده بودند ها

برده  جان سالم به درکودک از نبرد 

 بود.

 

گرگ  ماده -های نیایی اوسون هاتوتم . 4

آمده  کمک به کودک یبرا اه،یو کالغ س

 .ندکه او را از مرگ نجات داددند بو

 کیافسانه آشینایی ها می گوید که . 4 

 کمک شتافته بود.و به یاری  گرگماده 

، اما یاد نمی شودکالغ روایت از  در

فهرستی درازی را  )لکه سفید( شکاف نیا

که نشان پر می کند tamgas از تاماگ ها 

 اهیکالغ س- ییاینآش  tamgدر آن  دنده یم

 ده است.آورده ش

به خاور  پسر. در افسانه اوسونی ها 5

وها برده شده هونشانیوی  به اردوگاه

آموزش و پرورش یافته جا  در آن بود و

بود و بزرگ شده بود. در روایت اوسونی 

 گ.[ بوده-]آسمانیروح این پسر یک 

 است.

ماده گرگ و  –نیاکان آشینا  -ب..5 

آن ها را به  روحپسر بچه بودند که 

 یم یمغولستان داخلبه   شارا نورخاور 

 برد.

، میان یوئه شی ها د سالبا گذشت چن. 6

و اوسون ها بار دیگر جنگ  در می گیرد 
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یوئه شی ها می  به شکستکه این بار 

 .دانجام

]شایان یادآوری است که اوسون ها در 

آغاز زیر تسلط یوئه شی ها 

نیاکان  -)ماهبانویان یا تخاریان

از دست جور و ستم  کوشانیان( بودند و

های بی پایان آنان با هونوها که در 

موقعیت همانندی قرار داشتند، با آن 

ها همدست شدند و شاهنشاهی ماهبانوبان 

پادشاه آن ها  -را بر انداختند، کیدار

را کشتند و سرزمین های شان را در 

 گ.[.  -گانسو و تورفان و ختن گرفتند. 

آمده  در افسانه آشینایی ها چنین. 6 

است که سردار مخاصم با آگاهی یافتن 

زنده است، هنوز  هم پسر از این  که 

آشینا را  تابار دیگر لشکرکشی می کند 

قبیله را  توتم بکشد و همراه با  او

 هم  نابود کند. مگر موفق نمی شود.

 

باختری زیستگاه به شمال . اوسون ها 7

 هفترود به -نخستین خود می کوچند

شان و دریاچه ایسیک )گستره تیان 

 .کول(

آشینا همه مسیر همانندی را می  -ب..7

هی لو در  -پیماید. اردوگاه آشینا 

 تاالس قرار  داشت.

 

 لهیقببر پایه همین افسانه ها،  . 8

و قلمرو خود را  اوسون توانمند می شود

نخستین سردارد اوسونی  می دهد. گسترش 

 می شود.پسر پدر ده 
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آشینا هم به ده  کودکانشمار  -ب..8 

نسخه  ده در این جا اما  تن می رسد.

 تیبه واقع یمصنوعبه گونه پسر 

( خانات اون اوک) لهیده قب یتوجودم

 .گره خورده است یرک غربوت

 

زویف چنین می پندارد که اوسون ها 

 حاکم لهیبا قبگی یی خانوادپیوندهای 

 داشتند.رک وتنخست خانات آشینا در 

 

 برن شتام همین گونه، آ. ان. 

Bernshtamو د. گ. ساوینف Savinov  شمار  و

 -ییساکا دیگر خاورشناسان بر خاستگاه

 آن اوسونی  آشیناها تاکید می ورزند.

تایید سوئی کنند که با  یها اشاره م

شو  نیاکان آشینا از کدامین تیره 

)هوهای  «یا مخلوط هوهای مختلط»

 بوده اند.  همچوش( 

 

 مجموعه»که بر  پیشگفتاریدر برنشتام 

)دانشمندی که  Bichurin بیچورین « اطالعات

شمار فراوان آثار چینی باستان را به 

گ.( به -زبان روسی ترجمه کرده بود

واژه که خاطرنشان ساخته بود  1950 سال 

یا بربر معنا می دهد  یوحش–« هو»ینیچ

با ها نبودند که آن را  ینیچاین که 

ناسایی یکی می پنداشتند و شرک ونام ت

 می کردند.

 

چینی  به تایید برنشتام،حال،  نیا اب

و خاوری در مناطق ترکستان  ژهیوها به 
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ی استثنا ه)ب طبق معمول یانهم یایآس

 لیقبا نه« هو»زیر نام (، چند مورد

مردمان زمیندار بیشتر ل ب ،رکوت

 یانا را می شناختند.سغد

 

شادروان پروفیسور داکتر س.گ. 

ز بزرگترین تورک )یکی ا -کلیاشتورنی

 شناسان و مغول شناسان جهان(، که

ها در باره تیره  افسانهپیرامون 

وراندازی  باآشینا پژوهش کرده بود، 

گاهنمانه های  یخیشواهد تار (سهیمقا)

چین با این « یشو سوئ» یدودمان تاریخی

این که افسانه ها خاطر نشان ساخت 

فسانه ها دارای شالوده و پشتوانه ا

هیستوریوگرافیک ارزش  د کهان یواقع

بی در حال حاضر ( آن یخنگاریتار)

و پیشنهاد کرد  رسد یبه نظر متردید 

را به دو Tÿrk تاریخ دیرین قبایل تورک 

 :تقسیم کرد یمتوالدوره 

-gansuysoگاوچه یی -/ دوره گانسویی1

gaocha –  هنگامی که ]هسته[ نیاکان

شبان و  لیباتورکان آشینایی از جمع ق

 ترکستانگستره زبان در  یرانیا بومی

سده سوم میالدی در شدند ) لیتشکخاوری 

 میالدی(.  460تا 

دیگر که هنگامی  ی،یآلتا/ دوره 2

 یبه خاک آلتا (رکوت یگروه قوماتنوس )

سال  552-460)کرد  مغولستان مهاجرت 

 ی(.الدیم
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گیری  جهینت چنین چیزی اجازه می دهد 

و پین  Hexi هیسی درآشینا  ایلکه کرد 

هند از تیره های گوناگون  Pinlyan  لیان

)دقیق تر تورانی های  ییو اروپا

 –یافته بودند گ.( ریخت-ایرانی زبان

تباری که منابع چینی آن را  )هوهای 

 همجوش یا مختلط( خوانده اند. 

 

 ایل یریشکلگ دوره ، در گستره نیدر ا

(  460 ی تا سالالدیمده سوم س)از آشینا 

نوبی کوه های جبه دامنه های ]که ایل 

 گ.[، باشندگان هندو-آلتای کوچید

 و یرانیاهای زبان دارای  ییاروپا

در ریختیابی تباری  تخاری

( آشینایی  ها ethnogenys)اتنوژنیز

 ینیمنابع چ. از گواهی برتری داشتند

در شکلیابی ایل همچنین بر می آید که 

آشینا همچنین تیره های هونویی مشارکت 

 ه اند.داشت

 

و برافتادن دولت  شکستسرکوب و پس از 

هی سی  در  tszyuytsyu  تسزیوتسیوی ها

Hexi ، گاوچان   بهآشینایی ها Gaochang  

زیر فرمان   460از گریختند و پس 

 دامنه هایو به  ندافتادها  ژوژان

در این جا  جاگزین شدند. یآلتا یجنوب

)که کان های آهن سرشار دارد(، 

ی صنعتگران پیشه وران  وآشینایی ها 

( و یمتالورژذوب آهن ) که بهدند، ش

 آهنگری می پرداختند.
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می    Savinovبه گونه یی که ساوینف 

خود  میهن نودر آشینایی ها  پندارد، 

 یبستر فرهنگدارای  یبوم لیقبا با

چنین بر می بر خوردند.   پروتوتورکی

بتوان  ،زمان نیآید که مقارن با ا

را  یریفرهنگ پذ یدهانیفرآ خستینن

مجموعه  جادیآغاز اکه سر مرتبط دانست

را   باستان یرکوت ینگفره -یخیتار

 گذاشتند.

بر سر این که ]شایان یادآوری است که 

در این هنگام در گستره شمال باختری 

در دامنه های جنوبی آلتای مغولستان 

اوسونی، می زیستند، ی یتوده هاچه 

. قبایل بازماندگان یوئه شی ها و..

یا دارای زبان های ایرانی خاوری 

گویشوران زبان های پروتوتورکی، 

از سوی دیگر  ی نیست. ددیدگاه واح

باید به یاد داشت که در طی چندین سده 

اواخر  سر ازپس از بر افتادن هونوها 

سده یکم میالدی تا میانه های سده ششم 

میالدی زبان های پروتو مغولی و 

ها و ژوژان ها، پارامغولی سیان بی 

زبان رسمی و رایج بوده است. این گونه 

می توان برداشت کرد که زبان تورکی 

باید یک زبان چند کانونی و سنتز و 

وش بوده باشد که بنا به نیازهای جهم

زبانی که برای  -دولت خاقانی ساخته شد

له باشنده گستره این دولت یقب 12همه 

قابل فهم باشد. از همین رو هم  است 

زبان تورکی را اسپرانتوی  -که واسیلیف
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عهد باستان در پهنه استپ ها خوانده 

 است. 

 
از سوی دیگر، تبار یا اتنوس تورک هم 

آمیزه یی بوده است از سازواره های 

تباری گوناگون که در اثر آمیزش انسان 

های دارای خاستگاه های نژادی و تباری 

گوناگون به میان آمده است. اما باید 

اد داشت که در شالوده این اتنوس به ی

 -نژاد سپیدپوست ایرواروپایی )تورانی

چه  و در شالوده زبان تورکی (ساکایی

، زبان های هونویی و چه  آشینایی

 گ. [- .ایرانی خاوری قرار دارد(

 

تکاپوهای پویای آغاز آشینایی ها با 

گوناگون تورکی اقوام  ی،اسیو س ینظام

ام اختند. ند سحرا در پیرامون خود مت

پذیرفته شد که   Tÿrkتازه پا هم دولت

 یژگیو)از روی  خود معنا می دهدکاله

)زرین(  یآلتا کوه های  ییایجغراف یها

. همین (که شکل کالهخود آهنین را دارند

ها نام رک وت هم دولت  تیمعگونه، ج

گرفتند. ]شایان یادآوری است که گروهی 

از دانشمندان بر آن اند که تورک 

ومند معنا می دهد. شاید با توجه نیر

به آن که یکی از معانی تور  هم 

نیرومند بوده است. گروه دیگر بر آن 

اند که تورک یه معنای تیرک خیمه یا 

 تارک خیمه یعنی سقف خیمه می باشد. 
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بنده بر آنم که کلمه تورک ریشه در 

دارد و از توریان )تورفان( « تور»

 گرفته شده است.

 

ر زمینه اختالف نظرها در یک سخن، د

فراوان اند. همان گونه در باره 

خاستگاه نخستین آشینایی ها هم 

اختالفات فروان است. مانند ائیریانم 

 گ. [-ویجای ایرو اروپاییان

 حاکم شد.دودمان نام  آشینا هم لمهک

 

چین شناس  – SP Gushchinس. پ. گوشچین 

شناخته شده هم در باره منشاء دقیق 

ش هایی انجام داده است. آشینا، پژوه

کند که از افسانه در  یاو اشاره م

که  میدان یمآشینایی ها منشاء باره 

از ها )تورک ها(   tukyue نیاکان توکیویی

باشنده شمال گستره  -«سو»حاکم دودمان 

 لینام قباوها  برخاسته بودند. هون

索 诃 همچون سوخئی  ینیچ زبانسکاها در 

وگلیف هیر ایما یا که بااست   ،

 می باشد.منطبق  索 國 دودمان حاکم سو»

تدقیق و آزمودن درستی این  یبرا

واژه های توان به فرهنگ  یمگمانه، 

خوانش که در آن  ،ی مراجعه کردنیچ

 ساک 索ایما یا هیروگلیف سوخئی شیگو

«saak» .تعبیر و تفسیر می شود 

 

 ی فونییتیکیها گاهیپادر  ن،یمچنه

 = 索 وگلیفیی( چینی، ایما یا هیرآوا)
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sāk/sâk نیز آن  کهن شدر خوان ،ساک / ساک

برآیند . یادآوری و نشان داده شده است

دودمان ناشناخته و »سخن هم این که 

که همچون نیاکان « سو»نامفهوم 

آشینایی ها آورده شده است، در سیمای 

مبدل می « ساک ها نیزمسر»مفهوم روشن 

ن یسرزم شمالشود که در جایی در 

 نیزمیعنی در سر قع است...هونوها وا

گورگان ها )قرغان ها( که در آن  هایی

 و کیریپازیا گورستان های تپه یی 

 قرار دارد.Ukok پشته کوه های هموار 

 

باستان  تیسا چهی، باور ساوینفه ب

توضیحات به طور کامل با که  ،یشناس

  Bichurinاز سوی بیچروین شرح داده شده

نه  باشد؛ مطابقت داشته باشد و سازگار

 یمرکز یایآسنه در و  یبرایدر جنوب س

. هر چند، شناخته نشده استتا کنون 

 یاز عناصر آن در زمان ها یاریبس

 به چشم می خورد. یرکوت یمیقد

 

تواند  یم ساوینف، چنین چیزی به گفته

 :داشته باشد حیتوض explanationsچند 

 گسترهدر  tukyue (. گورهای توکیویی ها1 

تا کنون  یبرایو جنوب س یزمرک یایآس

 کشف نگردیده اند.

ی قیتلفبار  دارای( منبع 2 

در آن است که  (compilation )کومپلیاتیفی

مراسم از چرخه  واحد شرح یک در

ی اطالعات)سوگواری(  ادبودیو خاکسپاری 

 .خورد یمچشم مختلف به  یزمان هااز 
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 در آن خاکسپاری توکیویی هاراسم (. م3

، است نابع مکتوب ثبت شدهدر مشکلی که 

مختلف حاضر  یبر اساس اجزاپسان ترها 

 یباستان شناس یها تیاز سا یدر برخ

شکل  قدیم یرکوت ی دورهبرایجنوب س

 .است تهگرف

 

 cremationمسلم است که مراسم سوزاندن 

و  یرکوتخاقان های  محیطدر مردگان 

الیه باریک  محافل بسیار محدود و کوچک

یعنی . ه بودشد رفتهیحاکم پذخاقانات 

 بود« ایل سرداران آشینایی»تنها ویژه 

هند و دارای منشای است  ریکه امکان پذ

 بوده باشد.  ییاروپا

]می دانیم که سوزاندن مرده ها از 

زمانه های کهن تا همین اکنون در میان 

برخی از  باشندگان سرزمین هند رواج  

دارد که شاید ریشه ایروهند واروپایی 

  گ.[-باشد.داشته 

 

مرده سوزی که شرح  آییندر نتیجه همین 

آمده است و ویژه   Tanshu آن در تان شو 

 )اشراف(باالییان  ی ازکیبار اریبخش بس

می  ادیاحتمال ز توکیویی بوده است، به

توان چنین پنداشت که دیدگاه  ساوین 

دال بر این که گورستان های توکیوها 

 یبریاو جنوب س یمرکز یایآسدر گستره 

تا کنون کشف نشده اند، درست بوده 

 است. 
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 زویف خاطرنشان می سازد که موجودیت

اوسون های   یی لهیوتم قبکالغ همچون ت

بر  باستانی تردیدی بر نمی انگیزد.

پایه روایات اوسونی نیاکان زادگان 

اوسونی ها کالغ و گرگ بوده اند. این 

فاکت در تاماگ های اوسون ها بازتاب 

ست که  به روی آن کالغ رسم شده یافته ا

 است. 

 

شماری از پژوهندگان خاطرنشان ساخته 

اند که آشینا در زبان  عربی به شکل 

 شانئی بازتاب یافته است.

 

تباری  خ)برگرفته از کتاب: زویف، تاری

اوسون ها، پژوهشگاه علوم قزاقستان، 

آثار پژوهشکده تاریخ، باستان شناسی و 

(، جلد هشتم از اتنوگرافی )تبارنگاری

انتشارات پژوهشگاه علوم  قزاقستان. 

 .1960آلماآتی 

 
 یشرقخاقانات در دوره دوم آشینایی ها 

خود  یطلسم یباستان ارنوشتاز رک وت

، آنبر شالوده  که  کار می گرفتند 

از  .داشته بود ریتاث نیز  یسغد وشتارن

سنگ های یادمان گورها در نوشتار سغدی 

 انهقهرماناری های فداک  با ستایش از

خاقان کار گرفته می حاکم ایل  یاعضا

در ستون  یاصل بهیکتشد. برای نمونه، 

به که   Bugut بوگات  ادبودی یسنگ

 رکوتاول از حاکمان خانات  یکیافتخار 
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نوشته  یسغد گذاشته شده بود،  با خط 

 .شده است

 

 یخیتار یبنابر  سغدیinscription نوشتار  

 باستان در یادمان  رکوت یجنگجوگور 

Jolen  شده است.کشف  یآلتا یدر کوه ها. 

 

تیره های مردم  انیدر مطلسمی نوشتار 

سده های میانی  لیرک در اواوت کوچرو

پخش شده گسترده نخستین به پیمانه 

 بود.

 

شی نق همان یسغدکاتبان  و بازرگانان

و  یفرهنگ ،یاسیس یهاپویایی در  را

های تورک ت ناقاخا یو اقتصادبازرگانی 

و کاتبان بازرگانان که  بازی می کردند

 ،یاسیس یهاپویایی در اویغوری 

 بازرگانی و اقتصادی  ی،فرهنگ

ها،  نآ. یمغولها و خانات  یورتامپرا

 کیپلماتیدوظایف  یبه عنوان مثال، گاه

 تورک یی را که فرمانروایان یو جاسوس

به آن ها می سپردند، انجام می دادند 

های به دربارها را رت سفا یرهبر و

را  شمیابرکه بازرگانی  رانیشاهان ا

 کردند، به دوش می گرفتند. یکنترل م

 

مانوی، نصرانی یا  )کاهنانیمبلغان سغد

 و ها یی، بوداManichaeansبوزانی 

 یبا کاروان ها( که Nestorians نسطوری ها

سفر می  شمیدر امتداد جاده ابر یتجار

 ت،یمانو کردند، و به پخش آیین های
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 انیدر م سمی( و بودی)نسطور تیحیمس

   ان می پرداختند.کوچرو

 

 یا سیمای ظاهری تورکان باستان: پیفنوت

تورکان باستان دارای سیماهای 

چنین چیزی  گواه منگولوییدی بودند. 

های تورکی خان های یادبود گورهای  لوح

گاهنامه  ماننداست  یخیو منابع تار

و  زانسیبمنابع مکتوب  ،ینیچهای 

به گمان غالب آن ها چنین .یارمن

شان سیماهایی را در اثر آمیزش نیاکان 

هونوها و سیان  با چینی ها، تبتی ها،

بی ها و خود شان با ژوژان ها و تیله 

  به دست آورده بودند. ها

 

 :منابع مکتوب لیو تحل هیتجز

 Tanshuی تان شو نیچگاهنامه های در  

نین گفته می چ های آشینامنشا باره در 

خورده از  شکست لیقبا انیر مشود: د

فتح شمال  هنگام   tobas سی هاادست توب

 نیا .ودندآشینایی ب رصد خانواجپن ن،یچ
آمیزش تیره از » که «رصد خانواپنج»

در   ،پدید آمده بودند« های گوناگون

که  کردند یم یزندگ شئن سی یبخش غرب

 آن را از دست  ها ینیچدر سده چهارم 

 نوها و سیان بی ها گرفته بودند.وه

موگان  –آشینایی ها از سردار هونویی

خئیسی بود )منطقه منطقه که فرماندار 

میان پیچی ، Ordosاوردوس   غربواقع در 

نان  زرد وهوان هی یا رود رودخانه از 

 ( ( فرمان می بردند.(Nanshan شان 
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  tobaتوبایی ها  439در  که یهنگام

 Hexi هی سی  و نددادشکست  هونوها را

سردار » ،ساختند یو یامپراتور مهیضمرا 

نزد ژوژان ها  ر خانوابا پنجصد  آشینا

 یآلتا یدر جنوب کوه هاو  گریختند

برای آهن استخراج  به و جاگزین شدند

    «ها پرداختند. ژواژن

 

 توده های همه منشاء در باره تن م

در باره تنها بل که ، نه باستان یرکوت

نسخه  نی. در احکایت داردحاکم  لهیقب

هیچ  یباستان هایرک ومنشاء تدر باره 

 چیز افسانه یی نیست.

 

کوچک بود، متشکل  جامعه کیرهبر  انیشآ

که در هیچ یک از ،رزمجویاناز 

سیان بی یی و  متعددسردارنشین های 

هونویی نتوانسته بودند، جان سالم به 

کوچک  ینظام یواحد ها نیچن در ببرند.

به آن را دولت نامید،  توان یمنکه 

آشبو ها و شورش طور مداوم در دوران 

 یوجود مه بپنجم  -های سده های سوم

ند.  بی آن که  شدمی  دیو ناپدمدند آ

 از  خود رد پایی بر جا بگذارند.
 

های آشینایی را  خانها اتباع  ینیچ

به واژه  نیا ها می نامیدند.ویک-تو

  P. Pelliot وپیلی توسطآمیز  تیموفق گونه

گردیده  ییرمزگشا «یوت+تورک»چوناِن 

 کیبا است. یعنی تورکی ها اما نه با 
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. در یمغول بل که یرکوپسوند جمع ت

های  هواژباستان همه  یرکوزبان ت

بسته جمع با نشانه های مغولی  یاسیس

چنین چیزی مبنایی را به . ندشده ا می

نشانه ها این اندیشید که دست می دهد 

به از بیرون  یرکوزبان ت طیبه مح

یا ره بودند و ه شده ارمغان آورد

 .بافته بودند.

 

نیرومند و  یابه معن «رکوت»خود کلمه 

، Kononovمحکم است. به پنداشت  کونونف

 که پسان ها است معاجیک نام  این نام

تباری مبدل  یی لهیقب هیبه نام اتحاد

 شد. 

 

این اتحادیه مقارن  یاصلزبان نخستین 

که به عرصه  یهنگامسده پنجم با 

هر چه که بوده ، ندآمدبر خیتارکارزار 

زبان میان قبیله یی سیان بی  باشد،

 یاعضابرای همه ی باستانی مغول

کنفدراسیون میان قبیله یی قابل فهم و 

ها، زبان دستور نی. ابود آشنا

 نیبا ا و رسمی بود. بازار ،یپلماسید

 یشمالحومه به  439در   Ashina زبان

 کوچید. یبوگبیابان 

 

به کدام پیمانه محق  این پرسش که

خواهیم  بود هرگاه خان های آشینایی 

تراز ، در بخوانیمtotemist را توتیمیست 

تواند حل و فصل  یدانش ما نم یکنون

شود، اما روشن است که به نام گرگ 
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بزرگی ارزش های سده ششم  رکوت یبرا

 سندگانینوداشت. چنین بر می آید که 

و  «رکوتخاقانات »مفهوم  ینیچ

بر  هیبا تک را« انگرگخاقانات »

می  مترادفهای تورکی  انخود خ دگاهید

بانوی شاهتصادفی نیست که پنداشتند. 

می خان  Shabolioشوهرش سیان بی در باره 

خود  یتاصی و خخونظر به خان »گوید: 

تورک ها دستورالعمل در ؛ و «است گرگ

حمله به ت صوردر گفته شده است که 

چه تدبیرهایی روی دست  دیبا»ها  رکوت

باید کوچیان را »: گرفته و عملی شود 

سر گرگ  «. ان یورش یردگرگ راند و به 

ان رکوت درفش های یبر روهمواره  ییطال

افسانه  دو سر انجام درو نقاشی می شد 

جای نخست به رک ها ومنشاء تباره در 

 .داده شده است. گرگماده 

 

جایی از هم ء تا افسانههر دو ر د

 دادیرواشاره یی به  چیهمتفاوت، 

کوچیدن اردوی آشینا از گانسو  یخیتار

بایسته است چنین  ن،یبنابرانشده است. 

در آلتای  افسانهپنداشت که هر دو 

 یبرا آگاهانه دیشا بافته شده باشند و

 منحصر به فرد تیحق موقعداشتن  هیتوج

اخته آشینایی های مهاجر ساخته و پرد

 .ه باشندشد
 

یی بر کنجکاواز این رو  نخست افسانه

شاخه های »از موجودیت که انگیز است 

در غرب از دودمان هونوها در سرزمین 
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 دولت آتیال آگاهی دارد. -«اخترزمینب

به دست به طور کامل شاخه  نیا

 کیتنها گان بریده شده بود و یهمسا

نه برده بود که پسر جان سالم به در 

هایش و پا ها دشمنان دستود و ب ساله 

مرداب را به او و خود را بریده بودند 

ی گرگماده  آن جا  در ه بودند.انداخت

را هر چه  پسرمی شود. باردار از او 

موفق به گرگ ماده  ند اما کشبوده، می 

ده می شود  در آن جا  یبه آلتاگریز 

 می زاید.پسر 

  

با گذشت زمان تیره بزرگتر می شود و 

  ارسالن شادبه نام  یسنسل کچند ز پس ا

 با)در رونویسی های چینی آسیان شی( 

می بر آید و خود را  از غار ایماق خود

 «. زیر فرمان خان ژوژان در آورد

 

تورکان افسانه،  نیامطابق  ،گونه نیا

 یم یغربهای از هون  tukyu (Turcuts) ییآلتا

به بل  م،یاما نه به طور مستق ند،یآ

گرگ، و ماده با میانجیگری  ،طرز مرموز

 یغربهای که هون م یریدر نظر بگرگاه ه

رک ها در وو تنابود شدند  468حدود در 

به عنوان یک توده ظهور نمودند، ، 545

تکثر آن سرعت تنها از توان  یم اتنه

!شان تکان خوردنسل ها و  تعویض 
3

 

                                     
3

از تاریخ می دانیم که هون های معروف غربی یا .  

اروپایی از بازماندگان هونوهای شمالی بودند که پس از 

هونونو ها به دست ائتالف چینی ها و فروپاشی شاهنشاهی 

سیان بی ها به سوی شمال باختری گریختند و با توده 

های دیگری چون اوگرها و ... آمیزش یافتند و توده نو 
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را برخاسته از رک ها وت یفسانه دوما

هم زاده ماده  مگر باز« وس» تیره بومی

بر  تیره سو ی. همه اعضامی پندارد گرگ

« حماقت خود لیبه دل»طبق افسانه، 

این حماقت چه که این ) کشته می شوند

د(، تنها وشنمی داده  حیتوضبوده، 

می جان سالم به در ماده گرگ چهار نوه 

 لبدمقو  کیبه خست او نبرند. فرزند 

 «تسیگو»فرزند دومش به نام د، وشمی 

Tsiguجاگزین  انیگ و ابو هایرود میان

 رودخانه یبر روی هم و چهارم می شود

 )چوی( در جنوب آلتای. Chusi چوسی 

 

توضیح     Aristovرا اریستفافسانه  نیا

تیره با سوی افسانه یی را ه می دهد ک

قبیله   -   Kumandinsسوی کوماندی ها

باشنده آلتای شمالی در گستره حوضه 

نوه می سازد. او  منطبق BIEرود بئی 

قبیله قوهای کی کیژی و نوه  بارا اول 

دوم  را با قرغیزهایی که میان آباکان 

                                                                                                          
هون ها را ساختند و سپس به رهبری آتیال سیل آسا به 

سوی اروپا تاختند. طرفه این که هون ها هم کله  های 

ای شان بر می داشتند. مرده گرگان را بر سر پرچم ه

یعنی گرگ پیش از آشینایی ها برای توده های دشت نورد 

و بیابانگر کوچرو نماد مقدسی بوده است. همان گونه که 

سیمرغ برای ایرانیان و کالغ سیاه برای اوسون ها مقدس 

بوده اند.  از دید من، آشینایی ها نمی توانستند در 

هیچ پیوندی هم  باره هون ها چیزی بدانند و روشن است

با آنان نداشته اند. از این رو، باید چنین پنداشت که 

گرگ  در دوره هونوها باید یک موجود مقدس و مورد 

ستایش و تکریم و تمجید توده های کوچرو بوده باشد. از 

همین رو هم است که هم هون های آتیالیی و هم آشینایی 

 گ.-دها به آن به دید یک موجود مقدس می نگریسته ان
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کیم( می  -)ابو( و ینی سئی )گیان

 -زیید، آژند می زند. نوه پس ارشد

آسیاشنی افسانه نخستین  است. در این 

جا هر دو با هم  منطبق می شوند و یکی 

 اند.    

 

دامنه ها و  کوهپایهبه باور اریستف، 

های جنوبی کوه های آلتای واقع در 

مغولستان کنونی، جایی که گریزیان 

یی به آن پناه آورده بودند، اآشیان

 گویشور زبان های  قبایل باشگاه 

درست در همین جا بود که  بود. تورکی 

 آشینا با شاهزادهاتباع مغولی زبان 

« رکوت»به نام   وآنان آمیزش بافتند 

 یاد شدند.Turcuts وت ها تورک ی ای ها

 

سال چند  1500معنای واژه  تورک در طی 

بار تغیبر یافته است. در سده پنجم به 

گونه یی که دیدیم، نام  اردویی بود 

که در پیرامون شهزاده  آشینا گرد 

آمده بود و در سده های ششم و هشتم به 

چندان بزرگ مبدل شد که  هیک توده ن

 می گفت.  دیگر به زبان  تورکی سخن 

 

 یهاتوده های باشنده سرزمین ما ا

 زبانهمان  ابکه  ،آشینایی ها هیهمسا

 دهیرک ناموتسخن می گفتند، هیچگاهی 

کوچی  ریعشاهمه  ،اعراب .نددش یمن

 صرف نظر ازرا  یرکزیانه و مم یایآس

ی گفتند، من خاین که به چه زبانی س

 .نددینام تورک می
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ینده اه اعراب در آب]درست همین اشت

که تا به   دسردرگمی های فراوانی آفری

ها  یامروز منشای گمراهی ها و سر درگم

ها به پیروی از عرب  گر دیده است. 

شماری از نویسندگان پارسی زبان و 

پسان ها پژوهشگران اروپایی هم آغاز 

تورکی خواندن همه قبایل کوچرو  هب

باشنده آسیای میانه  و آسیای مرکزی 

 [گ.-نمودند

 

 رک ها و مغول هاوتهمدانی  نیالد دیرش

ی از هم زبانهای  از روی تفاوترا 

 -«رکوت» واژه تفکیک می داد. کنون

توجه به بدون  دارد. یزبانمطلقا بار 

و  مبدا او حت اتنوگرافی )تبارنگاری(

 یرکوتتوده های از  یبرخ زبرا ، منشاء

 یهنگام برقرارزبان را این ، زبان

از خود  گانیهمساارتباط با تماس ها و 

  ند.بودآنان فرا گرفته 

 

، روشن آن چه که در باال آورده شداز 

و   «زبانیتورکی »ظهور که می گردد 

یا  «رکوت»خود را پدیدآیی توده یی که 

تورکیوت می خواندند )دقیق تر آنان را 

های از  دهیپدتورکیوت می خوانند(، 

یعنی توده  .ی اندمتفاوتریشه از هم 

 قزاقمانند )تورکی زبان  های کنونی

، باشقیرهاتاتارها،  ،هازیغ، قرها

تورکیوت  ( وگرانیو د ها یجانیآذربا

توده رک وخانات تباشنده  های باستانی
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که با یک  هستند یمتفاوتهای بیخی 

 ربطی ندارند.چ یه دیگر 

 

یاد  یرکوبه نام تهایی که اکنون  زبان

شکل  دوران باستانژرفای در می شوند، 

ند. این در حالی است که توده یافت

در اثر  سده پنجم انیدر پاتورکیوت 

 -یاستپاوضاع لندشافت در  آمیزش تباری

های  هیپاکوه و  ییآلتادرختزاری ویژه 

آن پدید آمد. تورکیوت ها توده یی 

و دارای بافتار  تیکامپوزبودند  بس 

پنجصد خانوار آشینایی در سده  .پیچیده

در دامنه های  و پنجم از اردوس آمدند

که در آن  جنوبی آلتای جایگزین شدند 

 .کردند یم یزندگباشندگان تورکی زبان 

 

تباری )آشینایی  و آلتایی( هر دو جزء 

میان ، اما تفاوت با هم آمیزش یافتند

ردیابی می هفتم تا سده  یتا حدودشان 

 یهاکاست مانند تقسیم میان . گردد

 به ارث رسیدن مشهود و دیو سف اهیس

عروسی و منع  «اشراف»برای کرسی های 

 مردان جوان ازا ب «بینج»دوشیزگان 

 .مردم میان

 

 552از تاریخ می دانیم که به سال 

نیاکان مغول ها  -میالدی دولت ژوژان ها

در آسیای مرکزی بر افتاد و دولت 

دیگری که پسان ها خافانات بزرگ تورک 

 745نام گرفت، جانشین آن شد که تا 

( بر گستره 760منابع دیگر  )بر اساس
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پهناوری در میانه های آسیا فرمان می 

این امپراتوری  603راند. به سال 

پهناور به دو بخش خاوری و باختری 

 ینات غربقا، خا658فروپاشید. به سال 

 ینیچمشترک  یروهاینزیر ضربات سهمگین 

 . خاقانات خاوری بر افتادو 

 

 سترهگ  (658-603)غربی ناتقاخادر ترکیب 

پهناور  یها استپیانه، م یایآس

خاوری شامل  و ترکستانکنونی قزاقستان 

 گستره خاقانات خاوری شامل بود.

و جنوب  نی، شمال چکنونیمغولستان 

 یا می گردید.برایس

 

سر انجام، دولت خاقات خاوری در اثر 

   سال رترفندهای چین بر افتاد اما د

، (678)به گزارش منابع دیگر  698

اتحادیه قبیله رهبر  -Uchelik یک اوچئل

دولت نو تورکی را  Turgeshیی تورگش  

. پی ریخت که خاقانات تورگش نام گرفت

)بر پایه گزارش  766این دولت هم تا 

( دوام آورد اما به 745منابع دیگر 

زودی از پهنه گیتی ناپدید شد. بقایای 

خاقانات غربی هم با سرازیر شدن اعراب 

سر انجام به دست از پا افتاده و 

 اسماعیل سامانی نابود گردید. 

 

در آینده با روی کار آمدن دولت قره 

بازماندگان تورکان بار دیگر  -خانیان

در آسیای میانه به قدرت رسیدند. 

همزمان با قره خانیان، تورکان غز در 
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خراسان در غزنه شاهنشاهی دیگری را پی 

ریختند که پسان ها به دست غوری های 

زبان بر افتاد. پس از قره  پارسی

خانیان، نوبت ترکمانان سلجوقی و 

خوارزمشاهی رسید. تا این که با عروج 

دوباره مغوالن به رهبری چنگیز خان همه 

بر افتادند. هر چند عثمانی ها که از 

تیره سلجوقیان بودند، توانستند 

امپراتوری بیزانس یا روم شرقی را 

ن بگیرند و تا جنگ جهانی اول در آ

 سرزمین فرمان رانند.  

 

در توران خاوری )مغولستان( و ترکستان 

خاوری هم پس از بر افتادن خاقانات 

تورگش، قدرت نخست به دست اویغورها و 

سپس قرغیزها رسید. اما چینی ها 

توانستند دولت های آن ها را یکی پی 

دیگری بر اندازند. سر انجام هم بار 

تایان دیگر مغوالن در دوره های قره خ

)کیانیان( و دوره چنگیز خان به 

فرمانروایی رسیدند و دوره اردوها و 

ایل خانیان فرا رسید. در ترکستان 

خاوری هم پس از چندی جونگارها که از 

بازماندگان مغول ها بودند، برای چهار 

 سده پی در پی فرمان راندند.   

 

در آسیای میانه و ایران پس از ایل 

ور کورگانی رسید خانیان  نوبت به تیم

و دودمان تیموریان به  قدرت رسیدند 

که امپراتوری پهناوری را تشکیل 
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دادند. اما پس از چندی از میان 

 رفتند.

 

پس از تیموریان، در آسیا چهار دولت 

تورکی زبان روی کار بود:  در آسیای 

خان های ازبیک به رهبری  -میانه

صفویان، در   -شیبانی خان، در ایران

ودمان بابری و در سرزمین د -هند

عثمانیان.  -بیزانس یا روم شرقی پیشین

اما صفویان توانستند شیبانیان را 

براندازند و پس از آن در آسیای میانه 

خان های کوچک بومی روی کار آمدند که 

تا افتادن آسیای میانه به دست روس ها 

در سه واحد سیاسی بسر می بردند: 

و خان  امارت بخارا، خان نشین خیوه

نشین خوقند. در این هنگام قرغیزها 

زیر فرمان جونگارها بودند و قزاق ها 

 خان های کوچک خود شان را داشتند.   

 

در سده هژدهم دولت صفوی ایران به دست 

پشتون ها بر افتاد اما نادر افشار که 

از ترکمانان افشاری بود، توانست 

پشتون ها را سرکوب کند و شاهنشاهی 

برپا دارد و خان های پشتون، بزرگی را 

بابریان هند و خان های آسیای میانه 

را زیر فرمان خود بیاورد. اما خوش 

درخشید اما دولت مستعجل بود. پس از 

او قدرت در ایران  خاوری )خراسان( به 

دودمان درانی پشتون رسید و در ایران 

غربی قاجاریان به قدرت رسیدند. تا 

رت به دست قد 1921این که در کودتای 



64 

 

رضا خان افتاد و گلیم هزار ساله 

فرمانروایی تورکی زبانان در ایران از 

 هم پیچیده شد. 

 

در فرجام هم هند به دست انگلیسی ها 

افتاد، مغولستان و آسیای میانه را 

روس ها  گرفتند و ترکستان خاوری هم 

 به دست دولت چین افتاد.  

  

این بود داستان فرمانروایی توده های 

تورکی زبان بر گستره پهناوری در 

میانه های آسیا که تاریخ بسیار جالب 

 و شگفتی بر انگیز دارد. 

 

در این جا به بررسی چگونگی پدیدآیی و 

نخستین دولت  -برافتادن خاقانات تورک

 تورکی تاریخ می پردازیم:

   
به گونه یی که منابع گوناگون نوشته 

اند، به گمان غالب سردار آشینا به 

میالدی با اعضای ایل خود که  439سال 

شمار شان به پنجصد خانوار می رسید، 

از کرانه های غربی بیابان گوبی به 

سوی شمال گوبی گذشته، به دامنه های 

آلتای می آید و زیر فرمان ژوژان ها 

قرار می گیرد و در آن به استخراج و 

گداختن آهن و آهنگری برای ژوان ها می 

 پردازد.

 

ذشت یک سده،  یکی از پس از گ

بازماندگان آشینا به نام بومئن با 
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مشاهده کاهش و سستی اقتدار ژوژان ها 

و آشوب های قبایل زیر دست در برابر 

ستمگری های آنان، از جمله قبایل 

سیرشمار تیله ها، در اندیشه تقویت 

نیروی رزمی خود گردیده، دسته های 

نیرومندی را از سواران خدنگ افکن و 

با جنگ افزارهای پوالدین می  مجهز

 آراید. 

 

دی که  -وین -امپراتوری غربی وی چین

فرصت طلبانه در کمین بر انداختن 

ژوژان ها می باشد، به گونه منظم به 

برانگیختن قبایل زیر دست آن ها می 

پردازد. درست در همین هنگام است که 

متوجه فرازآیی قدرت بومئن می گردد و 

ا برای برپایی سفیری ر 545به سال 

مناسبات دوستانه با آشینایی ها نزد 

 -او می فرستد. چون امپراتور وی شرقی

گئا خون در اتحاد با ژوژان ها و 

وی غربی را تنگ  -تاگان ها وضع رقیبش

کرده یود، او نیز در سیمای پیشوای 

 بومئن همپیمان می جست.  –آشینایی ها 

 

بومئن هم در پاسخ، پنهانی به پایتخت 

غربی سفیری را گسیل می دارد. هر  وی

چند امپراتور وی غربی پیوسته بومئن 

را به تاختن بر ژوژان ها  بر می 

انگیخت، او نیک می دانست که با نیروی 

اندک توان تاختن بر ژوژان ها را 

سپاه بی  550ندارد. از قضا در سال 

نظم تیله ها )تیلیوت ها( به قصد جنگ 
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ومئن بر آن با ژوژان ها می برآیند. ب

ها می تازد و می تواند بر سر راه، 

 « آنان را زیر فرمان خود بیاورد.

 

سپس او موفق می شود ژوژان ها را شکست 

بدهد و خود فرمانروای استپ های 

پهناور توران خاوری )مغولستان( گردد 

و امپراتوری بزرگی را پی بریزد که در 

آینده خاقانات تورک نام می گیرد. 

اوج قدرت قلمرو دوره رک در وتخاقانات 

در خاور تا  یاز منچورپهناوری داشت: 

ی دریای سیاه در شمالکرانه های 

ی در سئی نیاز سر چشمه رود باختر، 

تا  آلتای کوهستانی روسیه در  شمال

در جنوب. این  آمو یسرچشمه ها

شاهنشاهی بزرگ پسان ها در سال 

به دو بخش خاوری و باختری   (630-603)های

 هم فروپاشید. از 

 

ی از چندخاقانات تورک خاوری پس از 

درهم کوبیده  شد و تان  یامپراتور سوی

دیری نگذشت که ، اما نابود گردید

-687) در رکوترستاخیز خاقانات دوم 

 لهیقب یرهبربه رک ها وتاز سوی  (745

باز هم زیر که  آشینا آغاز گردید

زیر  لیقبا های و شورشها  ینیضربات چ

، Kyayashtorni 1995)ان بر افتاد. فرمان ش

1995a.) 

 
 ارک ها، بوت -دولت  نیسازندگان اخود 

 دولتچگونگی پدیدآیی توده و  ییبازگو
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یی بازتاب یافته  یرسم خیتارخود در 

سنگ لوحه  یبر رویی  بهیدر خطوط کت

 Kyulteginکیول تگین به افتخار گوری که

ساخته شده  ،732در  کوچک خاقان برادر

ه خود  نوشت خیآغاز تاره ربادر  بود،

  اند.

 

 -خاقانات غربی به رهبری ایستیمی

برادر کوچک تر بومئن خاقان، موفق می 

شود، گستره قزاقستان، آسیای میانه، 

قفقاز و کرانه های غربی رود ولگا تا 

 کریچ را بگیرد.

 

سر انجام هم این خاقانات با سرازیر 

آن شدن اعراب به آسیای میانه و در پی 

 عروج سامانیان باژگون شود و برافتد. 

 

مقارن با میانه در ان آشینایی رکوت

 لهیقب هیاتحادهای سده پنجم بخشی از 

تیله را که پسان ها از ترکیب آن 

ند، زیر آمدبر Ogur اوگر اوغوز و لیقبا

اتحادیه نو  فرمان خود درآوردند.

زیر نام   له،یقب دوازدهتشکل از م

 د گردید.تورک ایل یا دولت 

 

در این جا بایسته است توجه کرد که 

اگر بسیار دقیق شویم، شاید بتوانیم 

راز وجه « تورک ایل»در پشت پرده نام 

را در « تورک»تسمیه اسراز آمیز 

« تور ایل»یابیم. ممکن است در آغاز 

)باز هم « ایل توری»بوده باشد یعنی 
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با توجه به خاستگاه تورفانی آن ها( 

« ک»ته است حرف صدا دار اما می توانس

به گونه  طبیعی برای آسان سازی تلفظ 

جا « ا»و « ر»در میان دو حرف بی صدای 

ایل و سپس هم از  +ک +گرفته باشد. تور

 تورک ایل، تنها تورک آن مانده باشد. 

 

شایان یادآوری است که در آغاز ایل 

اندکشمار آشینا که رهبری کنفدراسیون 

ه دوش داشتند، ائتالف ضد ژوژانی را ب

تورک خوانده می شدند. این نام پسانتر 

شامل همه قبایل زیر فرمان آشینایان 

 گردید.  

 

 تاریخ فشرده خاقانات تورک: 

 سویاب  –پایتخت 

 تورکی باستان -زبان

 شامانیسم، تنگریسم، بودیسم -مذاهب

 میلیون کیلومتر مربع 13 -گستره

 میلیون نفر 13 -نفوس

 ها )تورک ها( تورکیوت -ایل حاکم

 قبایل زیر فرمان یا همپیمان:

اوسون ها، دولوها، نوشی بی ها )در 

 هفترود(

 اویغورها )در تورکستان خاوری(

  تیله ها )در آلتای(

 سغدی ها )در آسیای میانه(

 

 دودمان آشینا:جره نامه ش
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 Bumynبومئن  -دودمان گذاردایبن -

 阿史那 土门 -)شاخه ارشد(

 ایستیمی )شاخه جوان( -

نمایندگان ایل به کرسی های باالیی 

گماشته می شدند. ]روشن  Yabguیغبو  

است آن ها این  لقب را از یفتلیان 

که  یکسنخستین    گ.[-عاریه گرفته بودند

 -وارث تاج و تخت -خاقان بود زپس ا

، شاد و سپس سوی باشی )سر  teginتئگین 

 Elteber ، ایل تی بر   suybashiکرده سوی( 

 .تابع لیقبا کردهسر

  

 شاخه خاوری:

به  551که سر از  552-542-بومئن 

 خاقانی رسید.

آشینا تومئن آمده  -در برخی از منابع 

است که لقب نظامی وی بوده است. 

 فرمانده  لشکر ده هزار نفری  -تومان

خاقان در سال های  –قره ایسیک خان 

553-554-乙息记 

کوشو خاقان در  -موکان  )موغان( خاقان

 572-554های سال 

و  佗缽可汗-توبا خاقان یا توبو خاقان

و همچنین  佗鉢阿史那نیز توپئکی خان

خاقان در سال های  -تاپو خان ارسالن

572-581 

 581خاقان در سال  -ارماک 

خاقان در سال های  -باگا ایش بره خان

581-587 
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خاقان در سال  -یغبو باگا خان -چولئگ

 588-587های 

 599-588ی خاقان در سال ها -اولوغ-یون

 603-599خاقان  -تورک -چورین -قره

 

 شاخه غربی:

یغبوی بخش غربی خاقانات  -ایستیمی خان

  576-554تورک 

یغبو  -تورک -چورین )تردوش خان(  -قره

 599-576در سال های 

 604-599یغبو در سال های  –نیلی خان 

 خاقان های خاقانات غربی تورک:

ل خاقان در سا ،خان روقیبو -نیلی خان

 604 -603های 

)به گونه یی که دیده می شود، نیلی 

به جای بغبو یا  604خان در سال 

 فرماندار خود را خاقان خواند.(

 604خاقان در  -تئگین -باسئل

 612-604خاقان در سال های  –تامان خان 

 -612خاقان در سال های  -شی گوی خان

618 

 630 -618خاقان در  -تون یغبو خان

 631-630خاقان در  -خانکیولیوگ سیبیر 

-631خاقان در سال های  –یغبوخان  –سی 

633 

خاقان در سال های  –نیشو دولو خان 

633-634 

خاقان در  -شاد خان -تولیس -ائشبره

 639-634سال های 



71 

 

خاقان در سال  –خالئگ ائش بره خان 

 657-653های 

خاقان  در سال های  -آشینا دوچژی خان

676-679 

 704 -693خاقان  –د شا -آشینا خوشیلو

خاقان های خاقانات غربی تورک از نوشی 

 بی:

 –خان  -ایربیس -شاد -کیولیوگ –ایل 

 640-639خاقان از نوشی بی 

خان=  -شاد ایربیس -کیولویگ –ایل 

 640-639خاقان از نوشی بی 

خاقان از  -یغبو خان –ایربیس ائش بره 

 641-640نوشی بی 

-642بی از نوشی  –شی گوی خان  -ایربیس

650 

خاقان از  -یغبو خان –خالئگ ائشبره 

 657-650نوشی بی  

خاقان از نوشی بی  -شاد–آشینا بوژئن 

657-667 

خاقان از نوشی  -شاد -آشینا خوشی لو

 704-679بی 

خاقان از نو  –شاد  –آشینا خوشی لو 

 704-679شی بی 

خاقان های خاقانات غربی تورک از 

 دولو:

خاقان از  -اندولوخ -ایبریس –یوکوک 

 653-638دولوها 

خاقان از  –یغبو خان  –خالئگ ائشبره 

 657-653دولو 
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-657شاد خاقان از دولو  -آشینا میشئی

662 

شاد خاقان از دولو  -آشینا یونکین

679-693 

شاد خاقان از دولو  -آشینا خوشئلو

693-704 

 

 نمایندگان جداگانه :

نیای خاقان های قرلق  -آشینا چی بی

 از شاخه خاوری آشینایی برخاسته

یغبو قرُلق ها  -بیلگی کیول قادر خان

 که لقب خاقان را پذیرفته بود.

 -خاقان باسمئل، که اوزمیش –سئدی ایشی

آخرین خاقان دومین خاقانات تورک را 

 اعدام کرده بود.

خوارزمشاه محمد )آخرین پادشاه دولت 

از بازماندگان خاقان های  -خوارزم(

 ن. قره خانیا -غربی 

 

گسترش  نیدر دوره بزرگترخاقانات تورک 

 نیقلمرو چ سده ششم( انی)پاخود 

 ترکستان ،ی(، مغولستان، آلتای)منچور

، یانه(م یای)آس غربی ، ترکستانشرقی

 یکنترل مرا  یقزاقستان و قفقاز شمال

دولت  ان،یساسان ،نیبر اافزون . کرد

ی شمالی چ ی وشمالژوی  ینیچهای 

 ودند. سر از سال ب ناتقاخاباجگزار 

ی یا روم شرق خاقانات تورک از 576

را  امیو کر یقفقاز شمال بیزانتین،

 جدا ساخت.
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بر افتادن اوسون ها به دست پس از »

به  لبدمهفترود گستره  ژوژان ها،

ها و درگیری ها  جنگکارزار پیوسته 

نیروهای برتر  جا نیدر ا گردیده بود.

ا را و چیرگی یافته ژوژان ها، اوسون ه

دامنه  دشت ها بهاز کوچیدن به ناگزیر 

 نمودند.شان  نیتهای کوه های 

 

بازماندگان ماهبانویان )یوئه شی ها(  

شده  آزاد یها نیدر سرزمتالش ورزیدند 

با ژوژان  از جنگپس اما  جاگیر شوند.

]به رهبری تسی  419-418 سال های  در ها

 کوچیدن بهبه  گ.[ وادار-داال )کیدارا(

]و در آن جا شهر  ، ندشدیانه م یایآس

باال را در نزدیکی های قرشی اشغال می 

جا با یفتلیان و که در آن گ.[ -نمایند

پارس ها بر خوردند. سرچشمه های 

 ها گرفتندکنگررا شو و تاالس  یرودها

توانستند جلو پیشروی ژوژان ها را که 

]برگرفته از آریان « به سوی بگیرند.

م، با اندکی تا سامانیان، کتاب سو

 فشرده سازی و ویرایش[

 

مرز  قزاقستانگستره خاوری هفترود و 

 غربی دورافتاده دولت ژوژان ها بود.

ی به این توجه چنداناز همین رو هم 

. مگر درست  در همین کردندمی ن مناطق

جا در دامنه های جنوبی آلتای بود که 

گیری نمود که لبه شکنیرویی آغاز 

برابر ژوژان ها توانایی ایستادگی در 

 را داشت. 
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فزونشمار تیله )تیله یوت ها  لیقبا

Teleuts )خاوری شمال  یکه در اراض

در سر  Semirechye هفترود )سمی ریچیا( 

و در گستره  شیتریارود چشمه 

 یم یزندگآینده Dzungaria جونگاریای 

و یدند شور ژوژان ها  کردند، در برابر

پا  بر خود راکوتاهمدت دولت  482در 

در  پس از چندی بر افتاد وکه  داشتند

به ژوژان ها دوباره وابسته  516

گردید. درست در همین هنگام بود که 

دست سرنوشت تیره اندکشمار آشینا را 

در را  یی ژهینقش وکه تقدیر بود 

ی نماید، روی صحنه باز ایسآاور خیتار

را پسان  همانا  اتباع آشینا  کشید.

 ند.خواندرک وتتر به نام 

 

آغاز  در  ،A. Kononovپنداشت کونونف  به 

 یاعضا یبه معنا یاسیواژه س کی تورک

که متشکل  ،ی بوداستپ یخانواده اشراف

 قبیله آشینا حاکم از افراد تیره 
 ل،یقباهمه نام پسان ها و تنها  بودند

رک به وکلمه تخاقان تورک شد.  ردستیز

استوار و نیرومند است. شماری  ایمعن

هشگران چنین می پندارند که از پژو

تورک به معنای یکجا و با هم است.  از 

کنون، همین اتا همین رو است که 

زبان  کلمه  یرکوتتوده های از  یاریبس

آن )یکجا  و  یصلا یمعنا را بهرک وت

 ( به کار می برند.با هم
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در بخش نخست نوشتیم که در زبان مغولی 

 ایل آشینا را تورکیوت می خواندند که

در این جا یوت یک پسوند مغولی است و 

 ،突厥 چینی ها هم آن ها را توکیوها 

Tūjué / T'u-chüeh)  )  .می خواندند 

 

تیله  لی، قبا545 سال در»به هر رو، 

ژوژان ها سر به  ر برابربار دیگر د

شورش برداشتند. ]آشینایی ها با بهره 

گیری از این شورش توانستند با تیله 

ی اتحادیه و رهبر ها همپیمان شوند

قبایل شورشی را به  دوش بگیرند. سپس 

سرکرده  –بر ژوژان ها تاختند. بومئن

ده نیروهای فرمانآشینایی ها به عنوان 

، با 551درگ.[ او -شورشی برگزیده شد.

ی ]که دشمن ژوژان غرب یو ینیچ یپادشاه

با شکست  گ.[ همپیمان شد و-ها بود

ا شد خود فرمانروای استپ ه آن هادادن 

 لقب گرفت.« ایل خان»و 

 

 بهتاج و تخت  552در  مرگ بومئنپس از 

که قره  ایسیک خان )ایسیک ، ش رسیدپسر

او توانست شکست  لقب گرفت. خان بزرگ(

خردکننده یی بر ژوژان ها تحمیل کند و 

خاقان نو،  آنان را بیخی بر اندازد.

ی در می رموزبه گونه م یروزیپس از پ

 ش موغان یا موکانرپسبه و دولت گذرد 

Mukan  .553در سال  خاقان می رسد 

شکست خوردند، و ژوژان ها بار دیگر 

در ها استپ ها فرمانروای همه رک وت

 .ندشدمغولستانی  یشرق آلتا
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لشکرکشی آغاز به ها رک ودر سال بعد ت

رهبری جنگ به دوش  نمودند. سمت غرببه 

 برادر کوچکتر -خاقان Istemiایستیمی 

خاقان بود. اوسون ها که در اثر بومئن 

بودند، در  شده فیضع یورش های ژوژان ها

به و برابر تورک ها مقاومت نکردند 

ایستیمی به کرانه  سپاهیان 555سال 

 رسیدند. رالا چهایدرهای 

 

اورها ])قبایلی که در  حال، نیبا ا

شمال قزاقستان و دامنه های جنوبی کوه 

اورال  های اورال می زیستند و کوه های

و گ.[ -درست نام همین قبایل را دارد(.

 یایدرخاوری جنوب در ، که یفتلی ها

مقاومت  دست بهکردند،  یم یزندگکسپین 

سرسختانه یی در برابر تورک ها 

سرکوب شدند.  558 در و تنها یازیدند

، شتافتندولگا سوی رود رک ها به وت

مدت در  ،گونه نیااز آن نگذشتند.  اما

پهناور کوچیان پی  یورتامپرای کوتاه

تا ولگا ریخته شد که گستره یی از رود 

در میانه های  Khingan های خنگان به کوه

 مغولستان را زیر پوشش گرفته بود.

 

وارد سامانه رک ونات تقاخا 560در سال 

و  یروابط اقتصادو چرخه جهانی 

 ،ی)بیزانس(روم شرق با کیپلماتید

و  یاصلپیکان . می شود نیو چ رانیا

در آن  یجهان استیموتور س نیمهم تر

بود  شمیجاده بزرگ ابربر کنترل هنگام 
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انواع کاال های ن کاروان از مسیر آکه 

 در آمد  شد بود.

 )Schefer ،1981 ؛Radkevich 1990 ؛Lubo-

Lesnichenko 1994( 

 

 رانیبا اها رک وت  563-561 سال های در

در برابر یفتلی ها پیمان بستند. به 

 روانیخسرو انوشسپاهیان ، 564 سال

ُتخارستان را از  مهم کیمنطقه استراتژ

در نبرد نخشب  565در  یفتلیان گرفتند.

ها در برابر  یفتلیان پیروز رک وت

به شد.  خاقانات شد. مهیضمسغد  و ندشد

 یروهایبخارا ن یکینزددر  567سال 

ان در هم رکوتی یفتلیان از سوی اصل

. پس از دیافتنشکست کوبیده شدند و 

به آغاز نات قاخا ،یانهم یایفتح آس

از جاده  یتوجهشایان کنترل بخش 

 کرد. شمیابر

 

]آن چه مربوط به نبرد تورکان با 

یفتلیان و بر افتادن یفتلیان می 

گردد، شاهنامه فردوسی، تاریخ طبری و 

سایر منابع به تفصیل به آن پرداخته 

اند. در میانه های سده بیستم  لئو 

در زمینه مقاله پژوهشی جالبی  گومیلیف

نوشت که پسان ها آن را در کتاب تاریخ 

تورکان باستان خود هم  بازتاب داد. 

در این جا فشرده یی از این نبرد و 

چگونگی برافتادن یفتلیان را می 

آوریم. مگر پیش از آن می کوشیم، 

 تاریخچه خاقانات را به پایان بریم.[
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در شان  زیر فرمان انیک ها و سغدتور 

 زانسیبا ب میمستق بازرگانیروابط 

مانع چنین  رانی، اما اندبودذینفع 

 به سال راستا، نیدر اروابطی بود. 

ی به رهبر یسفارت ایستیمی خاقان 568

به  یبازرگان سغد -   Maniah مانیاه

گسیل می  (هیسطنطنکنستانتینوپل )ق

 دارد.

 

با امپراتور  در نتیجه گفتگوها

سازشنامه های  II نیاستی -زانسیب

در برابر  ینظام پیمانو  بازرگانی

بستن این پس از  به امضاء رسید. رانیا

متعهد ناگزیر شد  رانیا ،اتحادپیمان 

 مقدار خاقانات به به پرداخت خراج به

و گردد در سال  ییطال دینارهزار چهل 

خاقانات با بیزانتین تجارت مانع 

 نگردد.

 

در  یو روم شرق رانی، ا575به سال

شدند. در پاسخ   متحدها رک وبرابر ت

سپاهیان تورک  576به این، به سال 

یکی از  –Cimmerian Bosporusبسفر سیمیری 

وسال های بیزانتین را سرکوب نمودند و 

و  امیر کرمندانه یی بروزیپمارش 

به یمن این  ی نمودند.قفقاز غرب

به آغاز نات قاخابزرگ،  یدستاوردها

رگ زمهم جاده ب یابخش ه سراسرکنترل 

رک وتبرای سرشناسان  که نمود شم،یابر
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 یکاروان بازرگانی از سود سرشاری را 

 تضمین می نمود.

 

 خاقانات 577-576مقارن با میانه های 

ی را در هم شمال ی چینیرک دولت چوت

 هم یشمالژوی  -ی دیگرنیدولت چکوبید. 

قطعه  صد هزار رک ونات تقاساالنه به خا

را به عنوان باج می  شمیپارچه ابر

 .پرداخت

 

فروپاشی خاقانات به خاقانات شرقی و 

 میالدی: 600غربی در حوالی سال 

پس از  بزرگ و نیرومند تورک ناتقااخ

پس از مرگ  چندی آغاز به لرزیدن نمود.

خاقانات رو به  581خان به سال  -توبو

ی جنگ اثر خانهدر ضعف گذاشت. بیشتر 

یورش چین  ،یاجتماع یتضادها دیتشدها، 

 .هیهمسا یشورهاجنگ با ک ها ومرزبه 

به دو رک وت ی، امپراتور603 به سال

 ی از هم  فروپاشید.شرقی و غرببخش 

 

ایستیمی خاقان   -رهبر خاقانات غربی

 İstәmi Bәhadurبود که ایستیمی بهادر یغبو

لقب داشت. ]تردیدی نیست که لقب   

یغبو را بر وی سغدی ها گذاشته بودند. 

ون در گذشته یفتلی ها فرمانروایان چ

 576 - 552گ.[ -خود را یغبو می خواندند.

 

ایویلئق خاقان بود. پسرانش  -نام پدرش

تورک و تان خان خان )به  -قره چورین

تورک سنف(. او همچنین به نام  -یونانی
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سیلزیول )سلجیبول( یا دیزاول هم شهرت  

داشت. در منابع عربی سینجیبو آمده 

منابع ایرانی به نام خاقان است. در 

چین آمده است. در آثار چینی از او به 

نام های شی دیانمی یا شی دیمی و یا 

هم سئی دیمی، موخیدو شیخو یاد شده 

 است.

 

او برای بر انداختن یفتلیان، با خسرو 

شاهنشاه ایران همپیمان شد  -انوشیروان

و دختر خود را به او داد. این گونه، 

دری هرمز چهارم و نیای او پدر بزرگ ما

 خسرو پرویز دوم می باشد.   

 

نخستین  558 – 554او به سال های 

لشکرکشی خود را آغاز کرد. به سال های  

با یفتلیان جنگید و بر آنان  565 -560

با  571 -568پیروز شد. به سال های 

ایرانیان جنگید. همین گونه به سال 

بار دیگر با ایرانیان در کرتیل  575

 گید. جن
 

بومئن  تر و همکارایستیمی برادر کوچک

ژوژان  با او در جنگ با خاقان بود که

یی  لهیرهبران قبده تن از  ها رزمید.

اوگری باشنده شمال آلتای زیر فرمان 

 ،هاشوراو بودند )به گمان غالب، 

  Chelkansو چیلکان هاKumandins کوماندها 

... از بازماندگان این قبایل و 

چنین بر می آید منشای ه ، کهستند(

او را نام   ی(رکوت)نه  Ugric اوگری
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]یعنی ایستیمی شاید  .توضیح می دهد

لقبی بوده که اوگرها به او داده 

 گ.[-بودند.

 

پس از آن که بومئن لقب خاقان )ایل 

پذیرفت، ایستیمی را  552خان( را در 

به کرسی یغبویی گماشت که نفر دوم در 

تین لشکرکشی او دولت شمرده می شد. نخس

 بود. 558 – 554به غرب به سال های

 

آن که تورک ها ، پس از 554 ای 553در 

ژوژان ها را شکست  دادند، سفارت 

تورک غربی  ناتقااخ تختیپا ایران به

بستن پیمان نظامی در برابر  کهآمد 

و متحد  رانیا یفتلیان را که دشمن

پیشین خاقانات ژوژان بودند، در سنجش 

 داشتند.

 

بستن پیمان چشم انداز  هارک وت یبرا

با ایران بس دلپذبر یود. زیرا برای 

می داد تا   فرصت را به دست نیاآنان 

کنترل و مستقر شوند  در آسیای میانه

 را در دست بگیرند. شمیجاده بزرگ ابر

سازشنامه در آینده با پپوند عروسی 

ایستیمی  با دختر یکم روانیخسرو انوش

این گونه، ایستیمی . ]مهر و موم شد

ناگهان پدرزن شاهنشاه ایران و پس از 

 هرمزد چهارمچندی پدربزرگ شاهنشاه 

 گ.[-شد
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ایستیمی به دستور موکان )موغان( 

خاقان ]که پس از درگذشت بومئن خاقان 

قره ایسیک خان به خاقانی  -و پسرش

ارتش بزرگ در  کی یرهبررسیده بود، به 

بی آن  به غرب تاخت. او 554بهار سال 

که با کدام مقاومت جدی یی رو به رو 

 آرال چهایدربه  سال 555به  گردد، 

نوشی  ،او بر سر راه اوسون ها رسید.

دولو ها و تیز ختن، خان ، nushibi بی ها

را که زیر فرمان   و خوارزم های هفترود

یفتلیان بودند، زیر فرمان خود آورد. 

جنگ درگیر بودن در  لیبه دل یفتلی ها

قادر گ.[ -و ]دشمنی با ایران هنددر 

یی و نشان دادن واکنش در به پاسخگو

 .یورش نبودند نیابرابر 

 

خسرو ایستیمی با آگاهی از این که 

یکم همپیمانش، درگیر نبرد  روانیانوش

خطر نکرد به تنهایی  ،بود زانسیبا ب

او در این هنگام  با یفتلیان بجنگد.

یر ها را زابر 556در  متوجه شمال شد و

 مقاومت لی با و فرمان خود در آورد.

اوگرها و شاید هم  ،وارها خیونی ها،

ها که به آن ها پیوسته  بخشی از ژوژان

 بودند، رو به رو گردید.

 

، به درازا کشید 558ها تا  جنگ با آن

 مادامی که تورکان توانستند بقایای

 اورالرا به آن سوی شکست خورده  لیقبا

در آینده  یاندر آن جا گریز) برانند

 .شناخته شدند( Avars نام آوارهابه 
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تورکان با نزدیک شدن به کرانه های 

از راه و از آن نگذشتند ولگا، رود 

(، 557)در سال هنگام  نی. در اندبرگشت

آتش بس  زانسیب یبا امپراتور رانیا

 نموده، آماده بود همراه  با تورکان

جنگ در برابر یفتلی ها را آغاز 

 نماید.

 

 :565-560رد با یفتلیان در سال های نب

پیش از پرداختن به این نبرد بسیار 

خونبار ولی دلچسپ از دید تاریخی، جا 

دارد تا به گونه فشرده در باره  

اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان در آن 

 برهه پرداخته شود:

در آن هنگام، در خاور جهان در سرزمین 

پهناور آسیا، شاهنشاهی پهناور چین 

تان قرار داشت. چین کشوری بود پر باس

نفوس و آباد و متمدن. باشندگان چین 

در آن هنگام شناخت چندانی از دیگر 

کشورها  نداشتند. تنها همین را می 

دانستند که در شمال کشور شان توده 

هایی زندگی می کنند که آن ها را زیر 

نام عمومی هوها یا وحشیان می 

 شناختند.

  

 –دگان آسیای میانه تنها از زبان باشن

سغدها چیزهایی را در باره ایران  

شنیده بودند و می دانستند که در غرب 

کشور شان، شاهنشاهی بزرگ دیگری با 

تمدن کهن و دولت نیرومند قرار دارد. 

در جنوب آسیا هم هندوستان دارای دولت  
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و تمدن زمینداری و فرهنگ پیشرفته 

ی بود. در اروپا هم دولت های روم شرق

)بیزانس( و روم غربی از دولت های 

 نیرومند به شمار می رفتند.  

 

در این هنگام، در دشت های پهناور 

توران خاوری )مغولستان( ژوژان ها که 

از مردمان پارامغولی )نیاکان مغول 

ها( اند، فرمان می رانند. آن ها هم 

با چینی ها و هم با توده های زیر 

تیز فرمان خود پیوسته در جنگ و س

 بودند.      

 

در خاور ایران ساسانی  هم دولت  

یفتلی ها  فرمان می راند که با 

ساسانیان همواره در نبرد و ستیز و 

دشمنی بودند. یفتلی ها در جنوب بخشی 

از سرزمین هند را زیر فرمان داشتند 

مگر با فرمانروایان هندی همواره 

 درگیر نبرد و دشمنی بودند.  

 

ن خاوری )سرزمین های اوضاع در ترکستا

ختن، کاشگر یا کاشغر )کوه کاش(، 

تورفان یا توریان و گانسو( هم بسیار 

پر تنش و پیچیده بود. در این سرزمین 

از پنچ هزار سال پیش از امروز، توده 

های تورانی یا ساکایی بسر می بردند 

که اروپاییدی و سپیدپوست بودند. در 

نی شمار این توده ها  می توان از خیو

ها، دی ها، سیرها، ماهبانویان 
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نیاکان کوشانیان(، اوسون  -)تخاریان

 ها و. ... نام برد. 

 

پس از برافتادن یوئه شی ها یا 

ماهبانویان، در این جا بیشتر اوسون 

ها که همپیمان هونوها بودند، زندگی 

می کردند. اما پس از برافتادن هونوها 

و روی کار آمدن سیان بی ها و در پی 

ژوژان ها، سیطره اوسون ها بر این  آن

سرزمین ها لرزان شد. سر انجام  هم 

ژوژان ها توانستند اوسون ها را از 

این جا به سوی هفترود )قرغیزستان 

کنونی و جنوب قزاقستان کنونی( 

 برانند.

 

در دوره کوشانیان و کیداریان بخش 

هایی از این سرزمین زیر فرمان آن ها  

ن، آن ها موفق می بود. در دوره یفتلیا

 شوند در این جا فرمان برانند.

 

در این هنگام اوضاع در گستره غربی 

دولت ژوژان ها بسیار پیچیده  بود.  

از یک سو قبایل تیله پیوسته در برابر 

ژوژان ها در شورش بودند و از سوی 

دیگر، توده تازه نفس و نوپای آشینایی 

ها که حدود یک سده و نیم پیش از این 

شمال چین )شاید از خاور تورفان یا از 

شمال غرب و یا هم جنوب گانسو( به 

دامنه های جنوبی آلتای کوچیده بودند 

و زیر فرمان ژوژان ها درآمده بودند، 

به عنوان یک نیروی جدی تبار نموده و 
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حاکمیت ژوژان ها را به چالش کشیده 

 بودند.

 

از دید اقتصادی، بزرگترین منبع درآمد 

منطقه، بازرگانی میان چین و باشندگان 

ایران  و بیزانس بود که بیشتراز مسیر 

راه  ابریشم از دوره کوشانیان بدین 

سو روان بود. روشن بود بر سر داشتن 

انحصار و در دست داشتن بازرگانی پر 

درآمد ابریشم میان توده هایی که در 

مسیر این  راه کاروان رو بودوباش 

گیری روان داشتند، پیوسته رقابت و در

بود. در این میان بازرگانان سغدی از 

راه این بازرگانی پردرآمد، پول های 

کالنی به جیب می زدند. یفتلیان هم که 

بازرگانان سغدی زیر فرمان شان بود، 

از یک سو مالیه های کالنی از سغدیان 

دریافت می داشتند و از سو دیگر تالش 

می ورزیدند تا خود بازرگانی کاالهای 

 نی را در دست داشته باشند.چی

  

بیزانس هم با به دست آوردن ابریشم 

چینی، آن را در دستگاه های ریسندگی 

خود به پارچه مبدل ساخته و در سرتا 

اروپا و خاورمیانه به بهای گزافی می 

فروخت و از این راه  درآمد سرشاری 

 داشت.  

 

یفتلیان و سغدی ها هم در مسیر چین با 

وانی سردچار بودند. دشواری های فرا

شبیخونیان ژوژانی و رهزنان قبایل 
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جنگجوی باشنده مسیر راه  ابریشم 

پیوسته بر کاروان های بازرگانی یورش 

می برند، و دار و ندار بازرگانان را 

 به  تاراج می بردند. 

 

]در این جا می خواستم شرح نبردهای 

یفتلیان و تورک ها از کتاب تاریخ  

میلیف ترجمه نمایم، تورکان باستان گو

اما با توجه به این که خوشبختانه 

ترجمه بخش های مربوط به این ماجرا در 

، «از آریان تا سامانیان»کتاب سوم 

نوشته رحمانف آمده است،  برای آسانی 

کار، گوشه های از آن را از آن کتاب 

برداشت نمودیم و با اندکی ویرایش و 

 گ. [-فشرده سازی پیشکش می کنیم

 

ا روی کار آمدن خسر انوشیروان، او ب»

به منظور کساد نمودن دستگاه های 

بافندگی و ریسندگی بیزانس و بر هم 

زدن انحصار اقتصادی حریف، از سویی به 

گونه مصنوعی بهای ابریشم را در 

بازارهای داخلی خود باال می برد تا از 

بازرگانان رومی در ازای خرید آن زر 

از سوی دیگر،  بیشتری به دست بیاورد و

کاروان های ابریشم بازرگانان چینی، 

سغدی و باختری قلمرو یفتلیان را که 

هم از راه خشکی و هم از راه دریایی 

از خاک ایران می گذشتند، به زور نگه 

داشته و بخشی از کاالهای آن ها را به 

بهای ارزان و ناچیز می خرید و سپس 

خود آن را به های گزافی به رومیان می 
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فروخت. این بود که همه دست اندرکاران 

این بازرگانی پر سود، در اندیشه 

پایان بخشیدن به سیاست ناگوار 

ساسانیان برآمدند و در پی آن  بودند 

تا به انحصار ایرانیان در زمینه اگر 

 نه پایان، دست کم کاهش دهند.   

   

در این میان، یفتلیان به رغم در دست 

تان خاوری، در داشتن سرزمین های ترکس

پهنه های آلتای با رقیب توانایی سر 

خوردند که کوچیان باشنده دامنه های 

آلتای بودند. سخن بر سر ایل تازه به 

دوران رسیده آشینا است که در وادی ها 

و واحه های راه های کاروانگرد چین و 

حوزه تاریم و تورفان و بالساغون و 

 تراز تاخت و تاز و یغماگری نموده، به

کاروان های ابریشم یفتلیان شبیخون می 

 زدند. 

 

هر چند در عهد خوشنواز )اخشونور( وی 

بارها به پیگرد آن ها پرداخته و 

ایشان را تا کناره های پایان رود سیر 

و دریاچه بلخش و بخش شمالی خوارزم پس 

زده بود، مگر باز هم به تاخت و 

 تازهای خود ادامه می دادند.  

 

ژوژان ها در حوالی سال در این هنگام 

از دست چینی ها شکست هایی دیده و  460

به سوی غرب به راه افتادند. نخست در 

وادی تورفان و سپس در ختن به  

 یغماگری و تاراج می پرداختند. 
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در باال گفتیم که یفتلی ها در این 

هنگام بر وادی تورفان، حوضه رود 

تاریم و ختن فرمان می راندند. این 

میان یفتلیان و  470در سال  بود که

ژوژان ها نبرد در می گیرد و یفتلیان 

موفق می شوند ژوژان ها را شکست  

بدهند و آنان را به کناره های دور 

تیان شان بیفکندند. در این جا 

باقیمانده های ژوژان ها با قبیله های 

تیلی )تیلیوت ها( آمیزش یافته، با 

مان نام خانیگری گاگیوی اتحادی را ساز

می دهند و بیشتر به میانجیگری در داد 

و ستد ابریشم و تاراج کاروان های 

 سوداگران می پردازند.

 

خوشنواز، پس از شکست  -پادشاه یفتلیان

  496دادن پیروز ساسانی، در سال 

خانگیری گاگیوی را به سختی شکست می 

 -دهد و فرماندار دست نشانده خود

رد. میواتا را به سروری آنان می گما

قراشر را گرفته،  497یفتلی ها در سال

با امپراتوری چین مناسبات مصلحت آمیز 

پیش گرفتند و تا جایی کاروان های 

ابریشم سوداگران چینی و سغدی  و 

باختری را از تاخت و تاز  و تاراجگری 

ایمن ساختند. در همین دوره، در سال 

چند بار هیات هایی   526و  520-516های 

رستادند. در کل، شمار را به چین ف

هیات های یفتلیان به چین در سال های 

 هیات می رسید.  13به   531 -507
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در همین گیر ودار، چینی ها متوجه 

باالروی توان نظامی تورکیوت ها یا 

از سوی  545آشینایی ها شده، به سال 

دی برای  -امپراتور غربی ویی، وین

  -برپایی مناسبات دوستانه نزد بومئن

 شوای تورکیوت ها می آیند.پی

 

]شایان یادآوری است که در این هنگام، 

امپراتوری شرقی وی گئا خون که  رقیب 

وی غربی می باشد، با ژوژون ها و 

تاگان ها همپیمان می باشند. می توان 

گمان برد که چینی ها از بستن پیمان 

با تورکیوت ها در اندیشه براندای 

بود،  ژوژان ها بوده اند. اما روشن

بومئن نمی توانست با نیروی اندکش بر 

 ژوژان ها  بتازد.

 

در این هنگام مائده آسمانی یی برای 

تیلیوت   550گ.[ در سال -بومئن رسید.

های غربی  که از فشار و اسارت  ژوژان 

ها به تنگ رسیده بودند، در برابر آن 

ها شوریده، به سوی خلخا به راه  

رهای افتادند. در نیمه راه، از د

مضافات گوبی آلتایی لشکر سواره 

زرهپوش  و نیزه دار تورک ها یک باره 

بر تیلیوت ها تاختند و سپاه بی سر و 

پای آنان را فرمانبردار خود کردند. 

بومئن از جمع طایفه سیرشمار تیلیوت 

ها دسته های منظم جنگاروان را آموزش 
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داد و با نیروی بزرگی برای جنگ با 

 می جست. ژوژان ها بهانه 

 

خان ژوژان  -او آگاهانه از دختر انخون

ها خواستگاری کرد. از روی رسم 

کوچیان، این پیوند جایگاه او را با 

جایگاه خان  ژوژان ها  برابر می کرد. 

پیشوای ژوژان ها از این  -انخون

خواستگاری گستاخانه رنجیده و می گوید 

آهن گداز بیچاره من هوای »که 

و این «. را دارد!خواستگاری شاهدخت 

گونه بومئن را به باد ناسزا و ناروا 

 می گیرد. 

 

بومئن بهانه یی را که به آن نیاز 

داشت و می جست، دیگر در دست داشت. او 

پیک رسان  ژوژان را می کشد و مناسبات 

خود را با دودمان وی غربی چین استوار 

 -چنلی 551تر می گرداند. به سال 

ه زنی می گیرد شاهدخت این دودمان را ب

و با این کار آبرو و اعتبار خود را 

در میان توده های کوچرو باال می برد. 

به ژوژان ها یورش می  552او به سال 

 -برد و آن ها  را شکست می دهد. انخون

شرمنده از این باخت، دست به خودکشی 

 می زند. 

 

]به هر رو، همان گونه که در گذشته 

پس از یک گفتیم، خاقانات شرقی تورک 

صد سال با دسیسه ها و توطئه های چینی 

ها از هم فرومی پاشد. گومیلیف در 
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کتاب تاریخ تورکان باستان  به تفصیل 

شرح این ماجرا را باز می گوید. انا 

برای ما سرنوشت خاقانات غربی از 

 اهیمت بیشتری برخوردار می باشد. 

 

ایستیمی در آینده ارتش بزرگی را 

شمار جنگاروان او را  آراست. در منابع

تا صد هزار گزارش داده اند. اما روشن 

است که مانند همه موارد همانند در 

این جا گزافه گویی جا دارد. زیرا در 

اوضاع و احوال آن  روزگار لشکرکشی با 

سپاه صدهزار نفری آن هم با پییمودن 

هزاران کیلومتر راه در بیابان های بی 

توانفرسا و آب و گیاه و گاه در گرمای 

گاه هم در زمستان های سرد، کار آسانی 

نبوده است. منابع دیگر شمار سپاهیان 

تورکان را در نبرد با بهرام چوبینه 

تا سیصد و حتا چهار صد هزار نفر 

گزارش داده اند که بزرگمایی آشکار 

است. به گونه یی که گومیلیف دادگرانه 

نشاندهی کرده، شمار سپاهیان تورکان 

نبرد نمی توانسته است بیش از  در این

سی هزار نفر باشد. تازه باید  -بیست

نیمی از آنان از جمع سغدیان همپیمان 

 تورکان بوده باشند. 

 

منابع چینی شمار کل سپاهیان خاقانات 

تورک را صد هزار گزارش داده اند که 

درست تر می نماید. هرگاه چنین باشد، 

باید شمار سپاهیان ایستیمی را در 

چهل هزار نفر برآورد کرد که  -دود سیح
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شاید از این جمع سی هزار آن در لشکر 

کشی او به سوی آسیای میانه حضور 

 داشته بودند.[

(Савинов 1984; Худяков 1986: 137-169; 

Кляшторный, Савинов 1994: 95-102). 

 

این گونه، برآورد گومیلیف که شمار کل 

سپاهیان تورک در نبرد با بهرام 

سی هزار نفر می  -وبینه را بیستچ

پندارد، به حقیقت نزدیک تر است. اگر 

چنین بپنداریم، شاید شمار سپاهیان او 

در آغاز نبرد با یفتلیان در حدود 

 گ.[-همان سی هزار نفر بوده باشد.

 

در شاهنامه فردوسی شرح نبرد تورک ها 

 با یفتلیان چنین آمده است: 

رک ها خاقان چین )منظور خاقان تو»  

است(، از آن سوی چاچ )تاشکنت کنونی( 

به گولزریون )رود سیر( رسیده، یارای 

تاختن به سرزمین یفتلیان را نداشت. 

از این رو به گمان غالب در اثر مشوره 

  -سغدیان همپیمانش با خسرو انوشیروان 

شاهنشاه ایران از در دوستی پیش آمده، 

ده شتر پر بار را با تکاوران تیزپا و 

یبای چین و دیگر هدایای آراسته با د

سروری مردی خردمند  و جهان گشته به 

 دربار ایران  فرستاد:

 سپهدار  با لشکر و گنج و تاج 

 با گولزریون بود از آن سوی چاچ

 خردمند خاقان بدان روزگار

 همی دوستی جست با شهریار
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 به آغاز آن آشنایی نخست

 همی از رد و موبدان رای جست  

 آراست پس بی شمار یکی هدیه

 همه یادگار  از در شهریار

 ز اسپان چینی و دیبای چین

 ز تخت و ز تاج و ز تیغ و نگین

 ز دینار چینی ز بهر نثار

 به گنجور فرمود تا سی هزار

 بیاورد و با هدیه ها یار کرد

 ده اشتر ز گنج و درم  بار کرد

 سخنگوی  مردی بجست از مهان

 خردمند و گشته به گرد  جهان

 بفرمود تا پیش او شد  دبیر

 ز خاقان چین نامه بر حریر

 نبشتند بر سان ارژنگ چین

 سوی شاه با صد هزار آفرین

 

که  ،یفتلیان پادشاه -گاتفر )غاتفر(

از پیوندهای دوستی دشمنانش نیک آگاه 

بود، فرمان تاراج کاروان تورک ها و 

 یران و راهدارانکشتار سفسر زدن و 

 560 وی به سالخاک راه از را که رک وت

رهسپار دربار شاهنشاه ایران بودند، 

را بر  جنگآتش خود داد و این گونه 

افروخت.  حسب تصادف سواری از این 

کاروان جان سالم به در برده، از چنگ  

سپاهیان یفتلی رهیده و می تواند خود 

را نزد  خاقان تورک برساند و ماجرا 

 را برایش بازگوید:

 ر، خاقان چینچو آگاه شد از کا

 وز آن هدیه های شاه ایرانزمین



95 

 

 ز لشکر جهاندیدگان را بخواند 

 سخن سر به سر پیش ایشان براند

 چنین گفت با سرکشان غاتفر

 که ما را بد آمد ز اختر به سر

 اگر شاه  ایران و خاقان چین 

 بسازند و از دل کنند آفرین

 هراس است از این دوستی بهر ما

 شهر ما به دو روی ویران شود

 بباید یکی تاختن ساختن

 جهان از فرستاده پرداختن

 

 -تاریخ نویس رومی -به گفته مینندر

خاقان تورک از این سوء قصد ناگهانی 

شاه یفتلیان آگاه می شود، از تعقیب 

اورهای کوچی دست می کشد و چنین اظهار 

اورها پرنده نیستند که به »می نماید: 

ها  آسمان پریده از دم شمشیر تورک

برهند، ماهی نیستند که به دریا غوطه 

زده، در  عمق آن  پناه برند. آن ها  

در روی زمین آواره و سرسام شده می 

گردند. همین که جنگ با یفتلیان را به 

پایان بریم، به اورها حمله می برم. 

 «.آن ها از چنگ من نمی رهند

 

تاریخ طبری  نیز در باره اتحاد »

وشیروان و بر خاقان تورک و خسرو ان

اثر این اتفاق حربی و خویشی شکست 

خوردن پادشاهی هیاطله چنین می نویسد: 

و چون مملکت به انوشیروان شد، »...

آرزو آمدش که به بلخ شود و ملک 

هیاطله را بکشد. آن که فیروز را کشته 
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بود. و تخارستان و غرجستان بگشاید و 

زمین بلخ با زمین ترک  نزدیک بود. و 

اقان و انوشیروان دوستی بود. میان خ

نخست کس به خاقان فرستاد و دختر او 

را به  زنی خواست و بسیاز خزینه کرد 

تا دخترش را بیاورد. و با خاقان عهد 

کرد پس از آن یک سا ل نامه نوشت.  و 

از او سپاه خواست برای کار ملک 

هیاطله. خاقان سپاه  بسیار از 

یروان ترکستان بفرستاد سوی بلخ و انوش

سپاه بکشید و به بلخ شد. و از یک سوی 

ترک اندر آمد و سپاه هیاطله را در 

میان گرفتند. و ملک هیاطله را بکشت و 

خواسته های او همه غارت کرد .و 

پادشاهیش غارت کرد. )ابو محمد بلعمی، 

 (.5، ص. 1تاریخ طبری، جلد

 

سازشنامه جنگ  560این گونه، در سال 

یان بسته شد. در مشترک در برابر یفتل

این هنگام،  دست نشانده یفتلیان در  

تارمن، میخیره کوله و وارثانش  -هند

با امپراتوری گوپت های هند چند نبرد 

سنگین را پشت سر گذشتانده بودند و  

نمی خواستند نفوذ خود را در پنجاب 

 رایگان از دست بدهند.

 

 562گذشته از این،  انوشیروان در سال 

سال با امپراتور روم برای پنجاه 

پیمان صلح بست و دست های خود را برای 

گرفتن سرزمین های خاوری رها کرد. 

سفارتی به شهر  555همین گونه به سال 
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چنئان چین یعنی پایتخت  امپراتوری وی 

غربی فرستاد. این گونه هم امپرتور 

روم، هم خاقان تورک و هم امپراتور 

صلح  چین با خسرو انوشیروان پیمان های

 داشتند. 

 

ایستیمی خاقان از آمادگی سپاه خسرو 

در برابر غاتفر الهام گرفته، به گفته 

از چین و »فردوسی همه سپاهش را از 

گرد آورده نخست به « ختن و قاجارباشی

 چاچ و سپس به گلزریون حمله می آورد:

 چو آگاهی آمد به خاقان چین

 دلش گشت پر درد و سر پر ز کین

 ارباشی براندسپه را به قاج

 ز چین و ختن نامداری نماند

 ز خویشان ارجاسب  و افراسیاب

 نپرداخت یک تن به آرام خواب

 برفتند یکسر ز گلزریون

 همه دل پر از خشم و سر پر ز خون

 سپهدار خاقان چین فنج بود

 همی به آسمان پر زد از آب و دود

 ز جوش سواران به چاچ اندرون

 نچو گل شد  به رنگ آب گلزریو

 

بر پایه اطالعات شاهنامه فردوسی، 

پادشاه یفتلیان از قصد خاقان آگاه 

شده، از بلخ و شکنان و آمو و زمی و 

ختالن و ترمز و ویسه گرد لشکر فراوان 

گرد آورده، عزم  بخارا می کند. در 

این اوضاع که  لشکر خاقان و یفتلیان 

آماده نبرد اند، خسرو  انوشیروان 
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یب توانا و خشم عاقبت محاربه دو رق

زده را نگران  می شود. خاقان انتظار 

رسیدن سپاه انوشیروان نگشته، سوی 

بخارا رهسپار می شود. خسرو  

انوشیروان در این فرصت مناسب به ضبط 

استان های پیشین قسمت شرقی قلمرو 

ساسانیان رو آورده، به  عقبگاه لشکر 

یفتلیان نخستین ضربه را می زند که در 

مینندر  -تاریخ نویس رمیاین باره 

 گزارش داده است.

 

از روی این اخبار، پادشاه یفتلیان می 

خواسته است که به لشکر تورک  نخست 

یکی از  -یورش ببرد. مگر کوتلف

درباریانش او را باز داشته، تلقین می 

یک سگ در خانه خود از ده سگ »کند که 

این مشاور « بیرونی جسور تر است.

نگام فرا رسیدن فرصت پادشاه یفتلیان ه

مناسب به نزد خاقان تورک گریخته، همه 

اسرار سپاه غاتفر را به آن ها می 

گشاید. دیر تر کوتلف به دربار خسرو 

انوشیروان رفته، به صف مقربان 

 شاهنشاه پذیرفته می شود. 

      

با  روانیانوشپاهیان خسرو س 562در سال 

 دادن یفتلیان تخارستان راشکست 
ان نیز بر رکوتپی آن، در  .ندگرفت

)تاشکنت کنونی( چاچ  آنان ضریه زدند و

از رود ایستیمی با گذر . گرفتندرا 

 یروها. نیگرفترا نیز  سمرقند ک،یرچیچ

متمرکز  در بخارااصلی یفتلیان که 
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ها در دشت نمی خواستند ، گردیده بودند

بجنگند. از همین رو، به سوی کوه ها 

م، میان کردند. سر انجا ینیعقب نش

تورک ها و یفتلیان نبرد سخت و خونینی 

 562در می گیرد. این نبرد به سال های 

 اوج گرفته بود.  565و شاید هم  563یا 

فردوسی این نبرد را چنین پرداز می 

 کند:

 بخارا پر از ُگرز و کوپال بود

 که لشکرگه شاه هیطال بود

 بشد غاتفر با سپاِه چو کوه

 هز هیطال گرد آوریده گرو

 به جنگ اندر آمد ز هر سو سپاه

 ز تنگی ببستند بر باد راه

 ُکشانی و سُغدی شدند انجمن

 پر از آبِ رخ، کودک و مرد و زن

 که بود چون کار آن رزمگاه

 که را تابد آن گردش خور و ماه

 به یک هفته آن لشکر رزمجوی

 به روی اندر آورده بودند روی

 به هر جای بر توده یی کشته بود

 خاک و سنگ ارغوان گشته بودز خون 

 به هشتم سوی غاتفر گشت گرد

 سیه شد جهان چون شب الژورد

 شکست اندر آمد به هیطالیان

 شکستی که بستنش تا سالیان  

 

موافق تصویر فردوسی، سپاه پیشگرد 

خاقان پس از تاخت و تاز و کشتارهای 

خونین در چاچ از رود ترک )چرچیق( 

ر کناره گذشته، در میمرغ )مضافاتی د
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های شمال سمرقند( با نیروی لشکر اصلی 

می پیوندد. یفتلیان که در آستانه  

بخارا لشکر آراسته بودند، از فزونی  

جنگاروان سوار تورک ها و نبرد در 

همواری  پهناور حذر کرده، در پیشگاه 

 تپه های نسف )قرشی( اردو زدند.

 

ی رشق یکیدر نزدساز نبرد سرنوشت 

به آزگار هشت روز و )کارشی( رخ داد 

به ایستیمی  یروزیو با پ درازا کشید

 ید. رس انیپا

 

بر اثر این جنگ سهگین سپاه غاتفر 

شکست خورده، به سمت کوه ها عقب 

نشستند. غاتفر گویا به شکستش  تن 

دادن نمی خواست و قصد جمع آوری لشکر 

و دوباره جنگیدن را داشت که برخی از 

مشورت  بزرگان  و سرکرده های سپاه

آراسته از او دست کشیدن از ادامه جنگ 

سازش با خسرو انوشیروان و تحت اطاعت 

دولت نیرومند ساسانیان آمدن هیاطله 

را پیشنهاد می نمایند. شاید غاتفر 

گردنکش این مسوولیت را نمی پذیرد. از 

همین رو او را از تخت  برکنار و به 

جایش فغانش نام چ غانی، مردی را از 

 نواز به پادشاهی می نشانند:تخمه خش

 نداریم ما تاو خاقان چین

 گذر کرد باید به ایرانزمین

 گر ایدون که فرمان برد غاتفر

 ببندد به فرمان کسری کمر

 سپارد بدو شهر هیطال را
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 فرامش کند گرز و کوپال را

 و گر نه خود از تخمه خوشنواز

 گزینیم جنگاوری سر فراز

 که او شاد باشد به نوشین روان

 بدو دولت پیر گردد جوان

 نهادست بر قیصران باژ و ساو

 ندارند با او کسی توش و تاو

 ز هیطالیان کودک و مرد و زن

 بدین یک سخن بر شدند انجمن

 چ غانی، گوی بود فرخنژاد

 جوان و جهانجو و با بخش و داد

 خردمند و نامش فغانیش بود

 که با گنج و با لشکر و خویش بود

 ردان کینبزرگان هیطال و م

 به شاهی بر او خواندند آفرین

 

فغانیش پس از این شکست، با هدایای 

مناسب و پاداش های شاهانه همراه با 

یک دسته اشرفیان بانفوذ یفتلی به 

حضور خسرو انوشیروان آمده، اظهار 

اطاعت نمود و میل به ساسانیان پیوستن 

 قلمرو خویش را بیان  داشت. 

 

تلیان نیروی ایستیمی که در جنگ با یف

اصلی خود را باخته بود، از تیز و تند 

ساختن وضعیت خودداری نموده، غنیمت 

های جنگی مناسبی را همراه  دخترش به 

حضور خسرو انوشیروان می فرستد و خودش 

 به سوی قاجار باشی حرکت می کند. 
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این گونه، پس از شکست دولت یفتلیان، 

قلمرو آسیای میانه بین امپراتوری 

نیان و خاقان تورک تقسیم شده، ساسا

خسرو انوشیروان سند، بست، ارخوسیا، 

زابلستان، تخارستان، دردستان و 

کابلستان و چغانیان را بازپس گرفت و 

خاقان تورک ساحل راست آمو و وادی 

 «.زرافشان و سیر دریا را تصاحب  نمود

 

در آغاز، سغدی ها که زیر سلطه یفتلی 

گانی ابریشم ها بودند و از وضعیت بازر

ناخشنود، به گونه طبیعی با تورکان 

همپیمان شدند. این در حالی بود که 

یفتلی ها با ژوژان ها همپیمان 

استراتیژیک بودند.  درست همین سغدی 

ها بودند که زمینه خویشاوندی تورک ها 

و ایرانیان را فراهم ساختند و طرح 

همپیمانی آنان را در برابر یفتلی ها 

نبرد در برابر ساسانیان ریختند. در 

هم سغدی ها همپیمان تورک ها بودند. 

در شاهنامه فردوسی، از حضور پیل ها 

در سپاه تورکان سخن به میان می آید. 

روشن است این پیل ها تنها می 

توانستند از هندوستان که بخش هایی از 

آن در آن هنگام زیر فرمان یفتلی ها 

ط بود، آورده شده باشند و دیگر مربو

سغدیان می شده اند. روشن است تورکان 

 خود پیل نداشتند.

 

همین گونه از شاهنامه می دانیم که 

نبرد میان تورکان و یفلیان یکی از 
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خونبار ترین نبردها در تاریخ آسیای 

میانه  بوده است که با شکست کامل 

سپاه یفتلیان و کشته شدن شاه آنان 

گاتفر پایان یافته بود. در این نبرد، 

 بسیاری از تورکان هم کشته شدند. 

 

گفتیم که تورکان در برابر یفتلیان با 

ساسانیان همپیمان شده بودند. اما صلح  

و سازش چندان دیر نپایید و منافع 

اقتصادی و تجاری این دو دولت ابرقدرت 

در ماواری راه بزرگ ابریشم با هم 

 برخوردند.      

 

 : 571—568جنگ تورکان و ایران

در  یاصل گرانیاز باز -نایسغد

یی بودند. به گفته ایآس بازرگانی

ب رُتلد، سغدی ها را نظر به مهارتی که 

در بازرگانی داشتند، و همین گونه 

فینیقی های آسیای »فرهنگ شان می توان 

 خواند.  « مرکزی

 

توده یی بودند که در گستره  -سغدیان

 -سغدیانا )واقع در وادی رود زرافشان

خجند( بودو باش داشتند.  از بخارا تا

خاوری از شاخه  یزبان سغدبه  انیسغد

 یباختری که با زبان رانیازبان های 

همریشه و خویشاوند بود، سخن می زدند 

)زبان کنون یغنابی ها برخاسته از 

 ار آنان بر شالوده. نوشتسغدی است(

زمان درازی استوار بود.  یآرام یالفبا

گستره  در یالملل نیزبان ب یزبان سغد
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ه تبت کسپین تا ب یایدرپهناوری از 

رسم  یبرا ییمبنارسم الخط آن . بود

و  یمغول ،یغوریاوالخط زبان های 

شایان یادآوری است که همو  شد. یمنچور

سغدیان بودند که تورکان خط و نوشتن 

آموختند. سنگنبشته معروف ارخون هم به 

 دست سغدیان نوشته شده است. 

 

هنشاهی کبیر عهد غدی ها میان دو شاس

دست اندر کار  نیو چ رانیا -باستان

بازرگانی و داللی بودند. جهانگرد 

با  ،)چژان تسیان( انیژانگ ک -ینیچ

 :نوشت ،سغدبازدید از 

لی   2000 به فاصلهسغد( کانتسزیوی )»

شمال غربی ( لومتریک 1000نزدیک به )

کنونی قرار  فرغانه -  Davanوادی دوان

کوچروی و  شیوه  آن بهمردم دارد. 

آداب و  ی می کنند.زندگچادرنشینی 

شان، آداب و روسم یوئه شی ها رسوم 

. شمار  آورد یم ادیرا به )مهبانویان( 

 90 ایو  80 سپاهیان کماندار آن ها به

ان وکشور کوچک با د نیا می رسد. هزار

یوئه شی ها  ستقاللاهم مرز بوده، 

 )تخاریان( را به رسمیت می شناسند.

 
 یانجیزبان م کیبه عنوان  یبان سغدز

lingua franca  در گستره پهناوری در مسیر

رد پای و  کاربرد داشت شمیجاده ابر

 ها در واژهسیمای برخی از در خود را 

 یها از زبانشماری و  یارسزبان پ

 است.بر جا مانده  یرکوت
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به هر رو، آن چه مربوط می گردد به  

ا، آنان روابط میان تورکان  و سغدی ه

را منافع مشترک بازرگانی و اقتصادی 

با هم پیوند می داد. می بینیم که چرا 

منافع این دو توده همسایه در آن برهه 

با هم گره خورده بود. از تاریخ روشن 

است که چینی ها به منظور جلوگیری از 

تاخت و تاز تورکان بر قلمرو شان، به 

 آنان باج و خراج بزرگی می پرداختند. 

 

خاقان تورک که صدها هزار پاره متاع »

ابریشم را رایگان از چین به دست می 

آورد، در آن  ذینفع بود تا از 

سغدی ها  –امکانات تاجران زیر دست شان

بیشتر بهره برداری نماید. گذشته از 

این ها سغدی ها صادر کنندگان بزرگ 

سنگ های گرانبها بودند و مطابق 

شمه مهم سالنامه های چینی، ختن سرچ

سنگ یشم به شمار می رفت. افزون بر 

این، سغدیان ُدر و دیگر سنگ های 

گرانبها را نیز از چین می آوردند. 

گذشته از ابریشم و سنگ های گرانبها، 

دارو و استخوان )عاج( فیل و ابزارهای 

نقره یی و طالیی، بردگان و اسیران، 

اسپ های تیزتک و جنگ افزار را هم 

کردند. رامشگران و  خرید و فروش می

رقاصان از شهرهای سمرقند، بخارا، 

کوچه و مضافات دیگر غرب در دربار چین 

مشتریان و گرویدکان بسیار داشت.) 
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برگرفته از: ریچارد نلسون فرای، کتاب 

 میراث آسیای مرکزی(.   

 

از کوشیدند امکان یابند  یمها رک وت

باج و خراجی را  یسغدبازرگانان  قیطر

به  نیچ یپادشاهی دولت های که از سو

به فروش  ،شود یها پرداخت م آن

در آن هنگام چینی ها به   برساند.

قبایل کوچرو تنها به خاطر آن باج می 

پرداختند که به قلمرو شان یورش 

نبرند. خرید  وفروش ابریشم سود 

ی،  ارسپ ی وسغدسرشاری برای بازرگانان 

 رانیو شاهان اخاقان های تورک ]غربی[ 

 .ی رساندم

برای به دست آوردن آگاهی بیشتر در ) 

باره بازرگانی در این مسیر نگاه شود 

-Lubo لیسچنکو -و لوبو 1981به: شیفر:

Lesnichenko :1994) 

 

این گونه، دست یافتن به تجارت بین 

المللی نفوذ سوداگران سغدی را 

افزوده، دیرتر خاقان تورک ها را 

نات واداشت تا از میانجیگری و امکا

فراون آن ها را در داد و ستد 

بازرگانی خود استفاده نماید. از جایی 

که تورک های جهانگشا به نازکی های 

خرید و فروش ابریشم در کشورهای غرب 

چندان آشنا نبودند، خاقان ایستیمی 

مانیاه  -یکی از اشراف با نفوذ سغدی

را به عنوان سرور هیات سفارتش به 

 ی فرستد.دربار خسرو انوشیروان م



107 

 

 

هدف از این سفر، با مدد خسرو 

انوشیروان به راه ماندن رفت و آمد 

منظم کاروان های ابریشم منطقه چین و 

سغد به ایران و روم  بود.  زیرا راه 

تاجران به روم از سرزمین ایران می 

گذشت و در سغد و چین ابریشم فراوان 

انباشت شده به گشادن موانع صنعی 

یاز داشت. هم روم و کارمندان ایرانی ن

هم خاقان که یکی به فروش و دیگری به 

خرید ابریشم مرغوب نیاز داشتند، در 

گشودن این گره فروبسته درمانده 

 «        بودند.

 

هر چه بود، سغدی ها مرهون تورکان 

بودند که ایشان را هم از شر تاخت و 

تازها و یغماگری های ژوژان ها و هم 

لیان اپذیر یفتسربازگیری های پایان ن

در جنگ های هند و ایران رهایی بخشیده 

بودند. از سوی دیگر، آنان در به دست 

آوردن ابریشم و تامین امنیت کاروان 

های بازرگانی شان در امتداد راه 

ابریشم به توان رزمی تورکان نیاز 

داشتند. زیرا دیگر بدون همکاری 

تورکان، آمد و شد امن کاروان ها در 

خاطر رهزنی های  مسیر راه  ابریشم به

 آنان ناممکن بود.

  

از همین رو  هم  بود که با توجه به 

منافع مشترک اقتصادی، به پیشواز فرا 

رسیدن تورکان شتافتند و همپیمان آنان 
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توسعه  یبراشدند. مگر، آرزومندی آنان 

 انیرانیا با مخالفتتجارت با اروپا 

ی رویه کاالهای آسیایی ورود بکه مانع 

ابریشم[ به بیزانس بودند،  ]به ویژه  

برخورد. ایران نمی خواست تا حریف 

امپراتوری بیزانس درآمد  -توانمندش

سرشاری از بازرگانی ابریشم و کاالهای 

 چینی به دست آورد.

 

از این رو، سغدیان در پی آن شدند تا 

از راه دیپلماسی گره فروبسته کار را 

ایستیمی خاقان را  انیسغدبگشایند. 

گان به رهبری ندینماگسیل به متقاعد 

 رانیا به دربار Maniah مانیاه

همه  روانیانوش خسرو . اماگردانیدند

بار ابریشمی را که آنان با خود به  

و برای  همراه آورده بودند، خرید 

قدرت همه را در برابر دیدگان  نمایش

این گونه به و  اندسوختآنان آتش زد و 

از  ترانزیت کاال ساخت کهروشن آنان 

 .ستین بیزانس به سود اوبه  رانیاراه 

چنین گمان زده می شود که شاید خسرو 

مشاور یفتلی خود  -بنا به مشوره کاتلف

  دست به چنین شگردی زده باشد.

 

 ی راسفارت دوموانگهی ایستیمی خاقان 

ها به دربار  رکوبار متشکل از ت نیا

ایران  گسل داشت که نیز ناموفق از 

گونه یی که  بانو کار برآمد. به 

داکتر  پیگولیفسکایا  ن. و. در ص. ص. 

بیزانس بر سر راه »کتاب   204 -202
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 51-50و نیز گومیلیف در ص. ص. « هند

نوشته « تاریخ تورکان باستان»کتاب 

اند، در راه بازگشت بیشتر اعضای هیات 

در اثر بیماری نامعلومی و یا هم 

خوردن زهر نابود شده، تنها سه یا 

نفر به دربار خاقان رسیده  چهار

به بهانه  بودند.  این بود که ایستیمی

)شاید به  فرستادگانش در ایرانمرگ 

با  نگآغاز جبه  میتصممشوره سغدیان( 

ایرانیان گرفت. او ایرانیان را متهم 

ایستیمی  ساختن سفیران کرد. مسموم به

آغاز  568در را جنگ پیش از این که 

پیمان  انسزیب یبا امپراتورنماید، 

بازرگانی و نظامی بست. او در گذشته 

 562 سال های  درهایی را سفارت  نیز 

 به آن دیار گسیل داشته بود  563و 

ایستیمی جلوگیری از هدف در آن هنگام )

 همپیمان شدن بیزاس با آورا ها بود(.

 

به گونه یی که  داکتر اسحاقف و داکتر 

وانگهی تورکان »اسماعیلف نوشته اند، 

جستجوی راه های به ا پویایی آغاز ب

که به  ،گردیدند زانسیببه سوی  مستقیم

نوبه خود، به شدت عالقه مند به ائتالف 

 انیرانیرک ها در برابر اوبا ت یاسیس

روشن است چنین راهی تنها با  بود.

گذشتن از رود ولگا و دور زدن قفقاز 

 « ممکن بود.

 

به گونه یی که پیگولیفسکایا ن. و. 

ه است، او مانیاه سغدی را به نوشت
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ریاست هیاتی رهسپار روم می سازد. 

سفارت به پنداشت او از راه خشکی  از 

مرز خوارزم، ماورای دریای کسپین و 

کوه های قفقاز گذشته، با دشواری 

فراوان به کنستانتینوپل می رسد. 

امپراتور یوستین دوم از مانیاه به 

 با 568گرمی پذیرایی نموده، به سال 

وی سازشنامه بازرگانی می بندد. پس از 

بستن این سازشنامه سفیران رومی به 

ریاست زیمرخ همراه با مانیاه به حضور 

 خاقان  ایستیمی روانه می گردد. 

 

به گونه یی که برنشتام و گومیلیف 

نوشته اند،  در این هنگام دربار 

خاقان در دامنه های تیان شان )شاید 

 ر داشت. در جنوب قزاقستان( قرا

 
زیمارخ که خاقان تورک را در لشکرکشی 

پیروزمندانه وی در برابر ایرانیان 

همراهی نموده بود، از توانمندی و 

شکوه خاقان تورک به شگفتی اندر شده 

بود. او شرح بسیار جالبی از سفر خود 

در همراهی خاقان و سپس باز دید خود 

از اردوگاه وی در دامنه های تیان شان 

و  61: 1947ست )برنشتام، نوشته ا

 (   52-1967:42گومیلیف 

 

هنگامی که هیات بیزانس به اردوگاه 

خاقان می رسد، متوجه می شود که وی در 

یک چادر بزرگ زندگی می کند. سفیر 

بیزانس متوجه می شود که خاقان هنگام 
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پذیرایی هیات در خیمه خود بی پروا 

 سرگرم ساختن زین اسپ خود است.

 

ی نمایش قدرت خود، سفیر را خاقان برا

بامدادان درست در هنگام برآمدن 

خورشید به تپه یی می برد و از فراز 

آن  بازتاب پرتو خورشید را بر نیزه 

های سوران خود که در زیر تپه آرایش 

یافته اند، نشان می دهد که پهنه دشت 

را نورانی ساخته اند. سفیر در این 

ویان نمایش قدرت، از فزونی شمار رزمج

 خاقان در شگفتی اندر می شود.     

  

این گونه، مناسبات سرد و خشنونت آمیز 

خسرو انوشیروان با هیات سفارت تورک 

سر انجام رابطه حسنه و دوستان آن ها 

را از میان برده، زمینه را برای جنگ 

 های آینده فراهم می گرداند.  

 

از ولگا  تورک ها، 567 سال درهنوز 

انگیزه  شده بودند. قازوارد قفگذشته 

 یو تالش برا، پیگرد آوارها حرکت نیا

بازرگانی  ریمسو گشودن  نساختهموار 

و دور زدن با  زانس،یشمال به بتازه 

 .بود رانیاکنار گذاشتن 

ایستیمی خاقان آغاز به  ن،یپس از ا

کرد  فراتر از ولگا در  ینظام اتاقدام

را فتح کرد  قفقاز شمالی  571و به سال

ها، نیاکان آلن  برآمد،ه تنگه کرچ و ب

ان دامنه های مردم گریبلغارها و د

را زیر فرمان خود  قفقازشمالی  
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درآورد و با این کار، راه خود را 

 خوارزم قیاز طر زانسیببرای رسیدن به 
و هموار  و قفقاز پاک حوضه رود ولگا

 .ساخت

 
شرح این نبردها  در ویکی پیدیا به 

 آمده است: زبان پارسی دری چنین

ایستیمی در سر راه  568به سال »

ها را زیر فرمان خود خزراوتیگورها و 

خزرها در نبردهای قفقاز به ) درآورد

همین  کههواداری از تورک ها پرداختند 

به باالدست تر شدن آنان نسبت منجر کار 

به به دیگر باشندگان گردید.( و 

دربند  یکیدر نزد رانیا یشمال های مرز

 .آمد

 
خواستار ها از خسرو انوشیروان رک وت

رد پاسخ اما  پرداخت باج شدند. 

 یاستحکامات به تازگدریافت داشتند. 

دشت نشینان  یبرانوسازی شده در دربند 

باور  انیرانیا. بودشکست ناپذیر 

داشتند که تورک نخواهند توانست از 

این سنگرها بگذرند. هر چه بود، 

شت پیش ایستیمی ناگزیر گردید راه بازگ

گیرد و بر سر راه سرزمین آلن ها را 

که همپیمانان پیشین آوراها بودند، 

ایستیمی به سغد  569گرفت. به سال 

 بازگشت.  

 

ورزیدند رک تالش وت نرایسف 570در سال 

 یبرادوم را  نیاستی -زانسیامپراتور ب



113 

 

بر  از غرب رانیحمله به ا یراه انداز

کند تعلل نشان داد و ، اما او انگیزند

آغاز  572)جنگ تنها در سال پیش رفت 

جنگ . ایستیمی که امکان و توانایی شد(

 ،در برابر ایران را نداشت ییبه تنها

از  انیرانیا که نیو با توجه به ا

با او نبودند، جنگ آغاز خواهان همان 

با خسرو صلح پیمان  یامضاتن به 

سازشنامه بر اساس انوشیروان داد.  

آمو تورک، نات قاخا و رانیامیان  یمرز

ن متعهد شد به رایا مرز دو کشور شد و

دینار زرین هزار  تورکان ساالنه چهل

  بپردازد. 

 

 : 575در  یدر کارتل رانیبا ا یریدرگ

خاقانات تورک به رغم بستن پیمان صلح 

دشمن ایران ماند و پیوسته در  571سال 

به جنگ با ایران  زانسیبپی برانگیختن 

به رک ها وزمان، ت اینمقارن با  بود.

مواضع خود را در قفقاز گونه نهایی 

تحکیم نموده بودند و با راندن آوارها 

 ،وبدانرود  ها در حومه یریپس از درگ

در کرانه های خاوری دریای سیاه 

 شده بودند. زانسیب یههمسا
 

ایران و که منافع  یاز مناطق یکی

بیزانس همواره با هم در تقابل بود،  

 -گرجستان  متصرفاتاز  یکی. قفقاز بود

 رانیاستان اکه در گذشته  ،یکارتل

 بود، در سیمای گوارام باگراتیونی

Guaram Bagratuni –  دست نشانده بیزانس
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 رک بهو، سربازان ت575در گردید.  

خود را استقالل گوارام کمک کردند تا 

و بر تخت  به دست آورد رانیاز ا

 «بنشیند.

 

 -اه سیاسیدر این هنگام دو اردوگ

نظامی در قفقاز در برابر هم آرایش 

 یافته بودند:

 ن،یچ امپراتوری اتحاد چهارگانه  -1

 .زانسیرک، خزران و بوت یخاقانات غرب

آوارها و  ران،ای گانه سه اتحاد -2

 ترک  یخاقانات شرق

 

دلیل آرایش این اردوگاه ها چنین بود 

که روابط میان خاقانات شرقی تورک و 

سیار تیره بود و پیوسته در دولت چین ب

حال جنگ و ستیز بودند. در عین حال، 

هم چینی ها و هم خاقانات غربی تورک 

در بازرگانی ابریشم با بیزانس ذینفع 

بودند. از این رو روابط میان خاقانات 

شرقی و غربی هم با توجه به  دشمنی 

خاقانات شرقی  و دوستی خاقانات غربی 

 با چین خراب  بود.

 

ع خزرها هم ایجاب می کرد که برای مناف

رهایی از گزند ایرانیان مخاصم با 

بیزانس و تورکان همپیمان شوند. از 

سوی دیگر،  خاقانات شرقی تورک به 

گونه طبیعی همپیمان ایران )هر چند هم 

از راه  دور( شده بود، به مصداق این 

که دشمن دشمنت، دوستت است. یعنی چون 
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هم با خاقانات این دولت هم با چین و 

غربی دشمنی می ورزید، روشن است باید 

با ایران نرد دوستی می باخت. موقف 

آوارها هم پیشر توضیح داده شد. چون 

آن  ها با تورکان دشمنی می ورزیدند، 

روشن است باید با ایران از در دوستی 

پیش می آمدند. از سوی دیگر، آن ها در 

قفقاز هم خزرها را حریفان خود می 

 داشتند.       پن

 

 :دژ دربند سقوط»

 اریبس یسنگ واریدربند د استحکامات

 روانیبود که در زمان خسرو انوش یبلند

و از  لومتریساخته شد. طول آن چهل ک

خزر امتداد  یادری کوهستان تا کرانه

در  یمستحکم اریبس یداشت و خط دفاع

 .مدی آبرابر سواران مهاجم به شمار م
 

 اریبس یها ته سنگکه از تخ وارید نیا

 ستیتا ب دهژبزرگ ساخته شده بود، ه

 نیفراز ا برج بر ۳۰داشت. بلندی متر 

سه  واریبود. د ساخته شده وارید

آن به  دروازه کیداشت که  آهنی دروازه

]برگرفته از ویکی  .«شد یگشوده م ادری

 پیدیا به زبان پارسی دری[

 

 یها یرک ها و روموت میان تماس ها 

ز پیش افزایش یافت. در ا شیب یشرق

 مانیاه ده سال پس از ورودجریان 

Maniah  سفارت هادو کشور به مبادله 

م با گروهی از ، که هر کداپرداختند
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ن همراهی می شدند. )گومیلیف: بازرگانا

:  1994؛ کلیاشتورنی، ساوینف:33-36: 1967

 (1995:61؛ کلیاشتورنی: 20-23

 

ن یغبو خاقا –پیروزی های نظامی تون 

در برابر  ساسانیان هر چند هم در 

اغراق های  شیستامنابع بیزانس با 

 پرداز گردیده است، چشمگیر بود زیمآ

(627-628  .) 

 

خود  یقراردادتعهدات انجام خاقان با 

 ییمایراهپ یرهبر زانسیبدر برابر 

 یورش بهو به سوی ایران خود  یروهاین

 جنوبی را به دوش گرفت. او با قفقاز

، جنوبی در قفقاز انیرانیاادن دشکست 

ور تبا امپرا سیتفل یوارهاید زیر

خود را بر تاج که ، دیدار کرد سیهراکل

ختر خود تا داو گذاشته، و قول داد سر 

 ی را به  او بدهد.ودوکیا

 

رک، وت یخاقانات غرب یالدیم ۶۲۶سال  در

 رانیاه سوی ب زانسیاز ب تیحمابرای 

در ختی سجنگ هنگام  نیحمله برد. در ا

 زیخسرو پرومبان  ران،یغرب ا یها جبهه

بار  نیا رکانوت .بودروان  وسیو هراکل

خان بزرگ تون  یتوانستند با فرمانده

 یدر پ یجبغو خان، ضمن حمالت مداوم و پ

دربند را شکسته و به  یخطوط دفاع شیخو

 شوند. ریقفقاز سراز یها جلگه یسو

 

 :ران، قفقاز و گرجستانا ریتسخ
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 ریوط دژ دربند که گذرناپذاز سقپس 

ران ارکان توانستند وت نمود، یم

 یقفقاز( را تصرف کنند. در پ ی)آلبان

 نیسرزم ایران نوبت به گرجستان ا

رکان و خزران شهر و. تدیرس یبریا

گرجستان( را که از  تختی)پا سیتفل

 رفت، یبه شمار م بازرگانی مراکز عمده

که سپاه  دینپائ یریمحاصره کردند. د

هم به  یامپراتور روم شرق وسیاکلهر

 ی. در پاوستیرکان و خزران پوت یاردو

سران سه سپاه با  دارید سیتفل وارید

حمله  نیشکوه فراوان برگزار شد. در ا

 یبا دالور س،یشهر تفل یرانیپادگان ا

کرد.  یستادگیدر برابر مهاجمان ا

 انیبا چهل هزار تن از سپاه وسیهراکل

 یول ماند  سیفلشهر ت وارید یروم، پا

شدن مدت  یتون جبغو خان به علت طوالن

شاد را به  یمحاصره، فرزند خود بور

رکان گمارده و خود وت یفرمانده

ه درازا محاصره دو ماه ب نیبازگشت. ا

 ری. سرانجام مهاجمان ناگزدیانجام

 را رها کردند. سیتفل

 

بر می گردیم به  داستان ایستیمی 

می گذرد. در  576خاقان.  او به سال 

قره چورین با لقب  -به جای او پسرش

تردوش خان به پادشاهی می رسد. در 

دوره او روابط میان ایران و روم بار 

دیگر پرتنش می گردد. در این میان خسر 

دیده از  579انوشیروان هم  به سال 

جهان فرو می بندد و به جایش هرمزد 
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( 590تا  579چهارم )دوره پادشاهی از 

ی خاقان به پادشاهی می نوه ایستیم

 رسد.  

 

نبرد بهرام چوبینه  با تورکان و شکست 

 آنان در حومه هرات: 

شکوه و عظمت شاهنشاهی ساسانیان پس »

از بر افتادن دولت یفتلیان کمرنگ شده 

دوران افت و باژگونی آن فرا می رسد. 

در این هنگام سپاهیان تورک از راه 

 از طریق آذربایجان و -قفقاز شمالی

ارمنستان به خاک ایران سرازیر شده، 

امنیت دولت را تهدید می کردند. از 

سوی شرق سرور دیگر تورک ها ساوشا 

ساوخ خاقان( پسر خرد قره چورین  -)ینگ

و دایی )مامای( هرمزد آماده جنگ شده 

فرصت مناسب حمله آوردن را نگران 

بودند. او با لشکر بزرگ )به گفته 

سپاه!!! و  فردوسی با چهار صد هزار

هزار و دو صد پیل جنگی!!!( ]ارقاِم 

آشکارا بی اساس و گزافه[ از سمت هرات 

پیش آمد و سپاه هفتاد هزاری مرزبانان 

ایران رو به گریز نهاده، خراسان، 

تالقان، باختر )بلخ( و هرات را به 

 دست سرنوشت سپردند.

 

 -گذشته از این ها، عباس و عمرو نام

ب از بیابان های دو امیر بادیه گرد عر

عربستان و امپراتوری روم نیز از سمت 

نصیبین و مرتیراپال به ایران در 

افتاده حال هرمز چهارم را تباه 
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نمودند. در عین حال، موافق گزارش 

طبری وضعیت درونی امپراتوری نیز از 

خوی بد و کینخواهی هرمزد که بیش از 

سیزده هزار از اشراف و توانگران را 

ده بود، تیز وتند گشته، به کشتن دا

گریز گریز و پنهان شدن و نومیدی در 

]برگرفته از آریان « کشور باال می گرفت

تا سامانیان، کتاب سوم، به قول 

ابوعلمی محمد بلعمی، تاریخ طبری، ج. 

 [.590-587، ص. ص. 1

 

در چنین اوضاع و احوال که  دشمنان 

پیرامون ایران پیچیده بودند، در کشور 

نافرمانی سر زد. لشکر مرزی واهمه و 

ایران تار و مار شد. مرزبانان رو به 

گریز آوردند. موبدان ازپند دادن 

 ماندند و هرمزد آشفته و سرگشته شد.

 

چون ده سال از »....به  قول طبری، 

پادشاهی او بگذشت، ملکان از هر سوی 

به پادشاهی او اندر آمدند و لشکرهای 

ادشاهی او همه بگریختند و کارها و پ

او را بگرفتند. از سوی ُترک، م ِلک ُترک 

خال )دایی یا  -بیامد. پسر خاقان

مامای( هرمز. نام وی شاباشاه. و 

خاقان مرده بود و ملک به شابا رسیده 

بود. از جیحون بگذشت و به  بلخ آمد. 

و از سوی مغرب ملکه روم بیامد با صد 

هزار و شام  بگرفت. از سوی آذربایگان 

یا ملک خزران بیامد با سپاه و ارمین

بسیار و آن حد بگرفت. و از سوی بادیه 
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از دو جانب عرب بیرون آمدند...و هرمز 

به مداین اندر بماند و از هر سوی گرد 

وی اندر گرفتند و کار بر وی سخت شد و 

موبد موبدان و سرهنگان را بخواست و 

گفت چه تدبیری می کنید؟ هر کسی 

د موبدان خاموش تدبیری می کردند و موب

تو نیز »همی بود. و هرمز او را گفت 

تدبیری بکن و مرا به رای و تدبیر 

معاونت کن که حدیث و نظیر پیران 

ایها المک، از همه »مبارک باشد. گفت: 

دشمنان تو را دشمن تر، ُترک اند. این 

دیگران نه دشمن اند. این ملک روم حق 

خویش می خواهد و پادشاهی خویش طلب 

کند که  نوشیروان از وی بستانیده همی 

بود. آن شهرها از آن پادشاه عجم 

نبوده است و آن مردمان ترسایند. آن 

شهرها بدو باز ده و با وی صلح کن، تا 

از تو باز گردد. و اما عرب بادیه 

مردمان ضعیف و درویش اند و اندر 

بادیه قحط بود، از آن جا آمدند. 

ه ایشان را طعام و خواسته فرست ک

ایشان باز گردند. و بادیه را دوست تر 

دارند از شهرها. و اما این مردمان که 

از خزران آمده اند، بدن آمده اند که 

چیزی بربایند. نامه کن به عمال 

ارمینیا و آذربایگان تا ایشان را از 

آن جا برمانند و با ایشان جنگ کنند 

که ایشان از بیم آن خواست ها که 

و خود جنگ تورک  دارند، جنگ نکنند.

بساز که هیچ دشمن بدتر از ترک  نیست. 

یا خود برو و یا سپاه بفرست با 
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سپهساالری بلند و مبارز، تا با وی 

، ص.ص. 1]تاریخ طبری، ج.«. کارزار کند

587-589                     ] 

 

... به هر رو، در برابر هرمزد لشکر 

انبوه ساوشا قرار داشت که از دشت هری 

رورود تاخت و تاز می کردند )ز تا م

سپه آگنده  -دشت هری تا لب مرو رود

 فردوسی(. -چون تار و پود

 

سپس از میان سران سپاه بهرام چوبین 

که مرزبان ری و نگهبان ملک جبال و 

مردی بود  به گفته  –جرجان و طبرستان 

به باال دراز و به تن خشک »تاریخ طبری 

« یوستهو به گونه سیه چرده و ابروان پ

که او را هرمز با خوشحالی استقبال 

 گرفت:

 جهاندار بهرام را پیش خواند

 به تخت از بر نامداران نشاند

 با ساوشاه»بپرسید از آن پس که 

 «کنم آشتی، یا فرستم سپاه؟

 چنین داد پاسخ بدو جنگجوی

 که با ساوشاه آشتی نیست روی

 اگر جنگ را خواهد آراستن

 هزیمت بود آشتی خواستن

 دیگر که  بدخواه گردد دلیر و

 چو بیند که کام تو آید به زیر

 گهی رزم چون بزم پیش اوری»

 «به فرمانبری ماند ان  داوری
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هر چه بود، هرمز، بهرام چوبینه را 

سپه ساالر لشکر نمود و موافق اخبار 

از میان کل لشکر سوار »فردوسی و طبری 

زرهپوش و برگستوان دار دوازده هزار 

ید. مردانی مبارز و جنگی که مرد برگز

نه پیر و نه جوان، میانه، مقدار چهل 

 «. سال

 

چون این خبر را به هرمز رسانیدند،  

آن دشمن که تو به »در تعجب شد و گفت: 

جنگ می روی، سیصد هزار مرد دارد. تو 

با دوازده هزار مرد چگونه پیش وی 

بهرام گفت: ای ملک، از بسیاری « شوی؟

د و کمترین سپاه چهار جوز گرانی نباش

هزار مرد است و بیشترین با دوازده 

سپس او از رستم و «. هزار مرد

اسفندیار رویین تن یادآور شد که با 

دوازده هزار سپاه بر دشمنان پیروز 

 گشتند.

 

هرمزد باز پرسید که چرا به جای 

جوانان خونگرم و شمشیرزن چهل ساله ها 

 را پسندیدی؟ بهرام چوبینه پاسخ داد

که جوانان به چیز فریفته می شوند، 

صبر و طاقت و بردباری کمتر دارند و 

اگر در جنگ پیروز شوند، از شادی خود 

را گم می کنند و اگر کسی آسیبی 

ببیند، به دشمن پشت می نمایند. ولی 

چهل ساله ها جهاندیده و آموزدکار 

هستند، مردانگی بیشتر دارند و از بهر 

شان را دریغ زن و خانواده شان جان 
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هرمزد از گفتار و سپهداری  .نمی دارند

بهرام شاد گشته، در گنج ها و 

انبارهای اسلحه را به رویش گشاد و 

گله های تکاوران بادپای را به 

 اختیارش گذاشت. 

 

هم طبری و هم فردوسی خبر می دهند که 

هرمزد با کمی سپاه هراد برزین نام 

یب با مکر و دستان و فر»سرهنگش را که 

، به سوی ساوشاه فرستاد  تا که «بود

او را با هدیه های مناسب، الف و گزاف 

و خبرهای راست و دروغ دربار شاه 

ملک عجم با »اندرمان ساخته بگوید که 

تو صلح خواهد کردن و رسول خواهد 

فرستادن و خراج خواهد پذیرفتن و این 

هراد برزین برفت و شاباشاه )ساوشاه( 

هانه یک سال او را را بفریفت بدین ب

به بلخ همی داشت، تا هرمز سپاه راست 

کرد و بهرام چوبینه را بفرستاد. و 

بهرام به بلخ شد نه با راه راست. و 

لیکن از اهواز به تلسین و از آن جا  

به کوهستان بیرون آمد و به هرات شد و 

از آن جا به گیالن شد و از حدود بیرون 

 «. ودآمد، تا سپاه شاباشاه آگاه نش

 

هراد برزین از لشگرگاه خاقان گریخت و 

به حضور بهرام چوبینه آمد که در یک 

منزلی بلخ سپاه آراسته بود و پشت 

سپاهش از شهرستان هرات تکیه می کرد. 

خاقان ترک برای فهمیدن اصل واقعه، 

امیر خراسان را که تحت اطاعت او بود، 
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به سوی لشکر بهرام فرستاده بازگشته، 

داشتن و دوازده هزار بودن عزم جنگ 

سپاه چوبینه را به خاقان رسانید. او 

دیگر روز شاباشاه »در تعجب شد و 

امیری به سوی بهرام فرستاد و گفت: 

اگر تو به  اطاعت من آیی، من ملک »

عجم به تو دهم و تو را خلیفه خویش 

 «.کنم به زمین  عجم

 

فرستاده های ساوشاه بعد چندین 

وگفت و گذارها   پیشنهاد و وعده ها

نتوانستند بهرام چوبینه را به خاقان 

ترک مایل کنند. ساوشاه که به  قول 

طبری دو صد پیل جنگی و سیصد شیر 

مردمخوار داشت، امر نمود که پیالن و 

شیران را در پیش صف لشکر جای دهند. 

و ملک ترک چهل هزار مرد برگزید ... »

در تخت زرین نشست و آن چهل هزار مرد 

گرد خویش بداشت و دویست و شصت  را

«. هزار مرد دیگر به جنگ بهرام فرستاد

 [596]طبری، ص. 

 

فردوسی آرایش دو سپاه را در حومه 

هرات در دره یی که از سه سو  با کوه 

ها احاطه  شده است، چنین اوستادانه 

 به تصویر کشیده است:

 نگه کرد از آن رزمگه ساوشاه 

 هبا آرایش و ساز و آن دستگا

 هری از پس پشت بهرام دید

 همه جای خود تنگ و ناکام دید

 بدان تنگی صف بر کشید
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 هوا نیلگون شد زمین ناپدید

 سپه بود بر میمنه چل هزار

 سواران ژوبین زن و نیزه دار

 ابر مسیره چل هزار دگر

 چه نیزه گذار و چه خنجرگذر

 همان چل هزار از دلیران مرد

 پس پشت لشکرش بر پای کرد

 کر بسی نیزه بیکار بودز لش

 بدان تنگی اندر گرفتار بود

 چو دیوار پیالن به پیش سپاه 

 فراز آوریدند و بستند راه

 پس اندر غمی شد دل ساوشاه

 که تنگ آیدش جایگه سپاه

 

سر انجام جنگ آغاز یافت و سپاه بهرام 

کمان ها را زه کرده، چشم و خرطوم های 

پیالن را نشانه گرفته، تیر می 

تند. به قول طبری، پیالن و شیران انداخ

از درد تیر و گلوله های سوزان نفت 

خشمگین و بی طاقت شده، رو به پشت می 

بهرام نفاتان را بفرمود تا »گشتند. 

آتش اندر پیالن و شیران زدند. ایشان 

روی بازپس نهادند و خود به لشکرگاه 

خود اندر افکندند خروشان و مقدار سی 

بکشتند و به پهلو  هزار مرد را به پای

و به روی چون آتش همی سوختند. بهرام 

چون دید که تعبیه ترکان بشکست و لشکر 

از جای بجنبید، خود با سپاه حمله 

کردند و ترکان روی به هزیمت نهادند. 

و خویشتن به شابا شاه افکندند. ملک 

ترک چون حال دید، اسپ خواست که بر 
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نشیند.... و از تخت خویش بر پای 

ست. پس بهرام اندر رسید و او را با خا

تاج و تخت دید، دانست که ملک است. 

تیر بر کمان نهاد و بر سینه  شابا 

شاه زد و از پشتش بیرون شد و ملک از 

سپاه  –تخت بیفتاد و سیصد هزار مرد 

ترک هزیمت شدند و بازپس گشتند. بهرام 

از پس ایشان همی شد و همی کشت و اسیر 

 [   597یخ طبری، ص. ]تار«. همی گرفت

 

تاریخ ترکان »به پنداشت گومیلیف در 

، سپاهیان تیرانداز پارس، زه «باستان

کمان را ترنگ کشیده، تیر پیکان را نه 

به روی سینه بل که به بیخ گوش 

رسانیده نشانه می گرفتند. تیر افکنده 

آن ها تا فاصله هفتصد متر پرواز 

کرده، پیکان های آب و تابدیده شان 

تا جوشن های فلزین را می شکافت. وی ح

از روی تدقیق های توپوگرافیک و بررسی 

موضع نبرد به این نتیجه می رسد که 

دره رزمگاه که از شمال با زنجیره کوه 

از جنوب با امان کوه احاطه شده است، 

از سمت شرق با هریرود پیوسته به دره 

براران رفته می رسد. این دره از 

ت کیلومتر درازی و ابتدا تقریبا  هش

تا دامنه زنجیر کوه دوازده کیلومنر 

پهنا دارد که تا رفت تنگ شده هرگز 

این دره سیصد هزار سپاه را نمی 

گنجاند. از این لحاظ ساوشاه هنگام 

آغاز نبرد شاید بیش از بیست هزار 

سپاه سوار را سفر بر نکرده باشد. 
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زیرا رزمگاه با همه بر و پهنا از این 

اه سواره را با پیالن پیشتاز بیشتر سپ

 «گنجانده نمی تواند.

 

به هر رو، پس از شکست و کشته شدن 

ساوشاه، باقی لشکرش رو به گریز 

نهادند. بهرام یک ماه در بلخ مانده، 

غنایم ترکان را به سپاه خویش تقسیم 

کرد و حق شاهنشاه را بی کم و کاست 

فرستاد. در این میان پسر بزرگ 

پایتخت ترکان  -در خُلخ پرموده –ساوشاه

به تخت نشسته  لشکر گرد آورد و به 

سمت بلخ به کینخواهی پدر آمد. پرموده 

به لشگرگاه بهرام شبیخون زده، آن ها 

را در باغی هنگام  بزم و نشست محاصره 

کرد. بهرام از محاصره رهیده، در جنگ 

های شدید بعدی لشکر پرموده را شکست  

ترک ها  خاقان نو -داد. پرموده، 

گریخته، در دژ استواری پناه جست. 

بهرام دژ را محاصره کرد و پرموده 

ناچار زینهار خواست. هرمزد به  

پرموده خاقان که پسر دایی اش می شد، 

زینهار نامه فرستاد. بهرام پیام را 

پسر ملک ترک را با »گرفته روز دیگر 

شش هزار اسیر از بزرگان ترکان پیش 

ت سرهنگی نام او هرمز فرستاد. به دس

مردانشاه با دو هزار و پانصد مرد و 

هر چه یافته بود از غنیمت و از زر و 

سیم و گوهرها و تخت زرین و و تاج و 

متاع های دیگر و سالح ها و فرش ها  

بفرستاد. ...و چون  این پسر ملک ترک 
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به مداین رسید، هرمز بر نشست و پیش 

 وی بیرون آمد از حرمتی قرابت که پسر

خالش بود...پس هرمز که با وی بود، 

همه را به سرای های نیکو فرود آورد و 

اجری بر ایشان براند و چهل روز 

بداشتشان تا ماندگی سفر از ایشان بشد 

و بسیار لطف و نیکویی کرد و با وی 

عهد و میثاق بست و باز صلح کرد و ملک 

)طبری، ص. «. ترکستان بدو باز داد

598-599         .) 

 

به هر رو، هرمز پرموده را با هدیه 

های خسروانه به توران گسیالند و تخت 

پیشین خاقانی را برایش باز گرداند. 

پرموده مطابق سالنامه چینی سویشو 

وصایت ساسانیان را اعتراف نموده، با 

نام نیلی خاقان بر تخت نشست و تا دم 

در قلمرو سابقش  603مرگش یعنی سال 

قلمرو ایران و  حکمرانی نمود. سرحد

دولت خاقانی ترک، اساسا دو ساحل رود 

 آمو گردید.   

 

به گفته شادروان اکادمیسین باباجان 

رییس پژوهشکده خاور شناسی  –غفور اف

پژوهشگاه علوم شوروی پیشین در کتاب 

تاجیکان، پایتخت  خافانات غربی در 

شهر سیابی وادی چو )شهرستان سابق 

قی والیت سغد اقبیشیم( در قسمت شمال شر

 واقع بود.
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سیاست دولتداری ترک ها اساسا به نظام 

خراجِستانی و گرد آوردن لشکر از 

مضافات زیر دست هنگام جنگ و یورش ها  

تکیه کرده، در اصل اکثر سالله سابق 

حاکمان و ملکداران محلی را نگاه می 

داشتند. از این لحاظ در والیت های 

ختالن،  تخارستان، –بزرگ آسیای میانه 

سغد، استروشن، فرغانه، چاچ )تاشکنت 

کنونی(، خوارزم و ...صدها حاکمان 

محلی و ملکداران خرد و بزرگ پدید 

آمدند که هر کدام خود را مستقل 

پنداشته به  نظام دولتی و سیاسی 

اطاعت نمی کردند. موافق اطالعات سیاح 

سیوئن تسزن  -و واقعه نگار چینی

( عرض 645-639)تقریبا سال های 

تخارستان نسبت به طولش سه برابر زیاد 

بوده، به بیست و هفت ملک تقسیم می 

شود و باشندگانش اساسا یفتلیان می 

باشند. هر چند این ملک ها از روی 

اطالعات ماخذ چینی رسما از خاقان ترک  

اطاعت می کردند، هر کدام حاکم و 

پادشاهی جداگانه و نفوذ و اقتدار 

ن داشته است. برای خاصه و سپاه افزو

مثال، یکی از ملک های پر اقتدار 

ختالن بوده، پادشاهی آن  -تخارستان

اسبال(، در  -شباال )طبق اطالعات طبری

یک  وقت پنجاه هزار لشکر  تهیه کرده  

می تواند. )مثل حاکمان ملک هایی 

مانند شومان، قبادیان، شغنان و 

 وخان(. 
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اسی تخارستان در اصل بزرگترین واحد سی

و اداری قلمرو ورز رود به شمار می 

رفت که حاکمان ملک های جداگانه آن 

عمال دارای نظام خاص اداری و کشورداری 

و حتا دولتداری جداگانه بودند. مثال 

تیشی یکچشمه عنوان  –پادشاه چ غانیان 

را داشته در عین حال خود « چغانخودات»

را یغبوی تخارستان می شمرد. تخارستان 

شاه و ملک و حاکمان سیرشمارش با پاد

مملکت متمرکز و واحد اداری نظامی به 

شمار می رفت. به عبارت دیگر،  

تخارستان اتحاد دولت های قریب مستقل 

را تشکیل می داد که حتا هم به 

کشورهای همسایه و هم به کشورهای دور 

 «. هیات سفارت می فرستاد

 

بیهوده نیست که این حاکمان و 

قل و نیمه مستقل از پادشاهان مست

پراکندگی سیاسی و ناتوانی ترکان در 

تاسیس دولت نیرومند و متمرکز استفاده 

کرده، با عنوان و لقب های مختلف 

منسوب کشور خود ملکداری می کردند. 

 -سروران مضافات سغد، سمرقند و فرغانه

بخارا خودات؛  -عنوان اخشید؛ بخارا

چغانخودات؛ بدخشان، غور،  -چ غانیان

افشین؛  -شاه؛ استروشن -کابل و خوارزم

مرزبان؛ ختالن و بامیان عنوان  -مرو

]یعقوب اف، ب. تاجیکان، «. شیر داشتند

 [      305، ص. 1ج. 

]برگرفته از کتاب از آریان تا 

 سامانیان، جلد سوم، نوشته رحمانف[
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 برافتادن و فروپاشی خاقانات:

پیشتر نوشتیم که ایل آشینا که 

بار و زبان شان یکی از بحث خاستگاه، ت

برانگیز ترین مسایل در تاریخ است، در 

میالدی توانست با همپیمان  شدن با  552

قبایل باشنده آلتای به ویژه تیله ها، 

دولت ژوژان ها را براندازد و 

شاهنشاهی بزرگی را پی بریزد که در 

آینده خاقانات تورک نام گرفت. خود 

نام گرفت ایل حاکم هم تورکیوت )تورک( 

و توانست به زودی  رهبری کنفدراسیونی 

از قبایل گوناگون را در پهنه آسیای 

مرکزی به دوش بگیرد که عبارت بودند 

از تیله ها،  اوسون ها، دولوها، نوشی 

بی ها )در هفترود(، اویغورها )در 

تورکستان خاوری(، سغدی ها )در آسیای 

میانه( و... همچنین نوشتیم که در 

م تورک شامل بیشتر قبایل زیر آینده نا

 فرمان آشینایی ها گردید.   

 

 603به سال نوشتیم که همچنین 

امپراتوری پهناور خاقانات به دو بخش 

خاوری و باختری فروپاشید. به سال 

زیر ضربات سهمگین  ینات غربقا، خا658

خاقانات خاوری و  ینیچمشترک  یروهاین

سر انجام، دولت خاقات . بر افتاد

ی هم در اثر ترفندهای چین بر خاور

)به گزارش  698سال  رافتاد. اما د

 -Uchelik اوچئلیک ، (678منابع دیگر 

 Turgeshاتحادیه قبیله یی تورگش  رهبر 
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دولت نو تورکی را پی ریخت که خاقانات 

 766. این دولت هم تا تورگش نام گرفت

( دوام 745)بر پایه گزارش منابع دیگر 

از پهنه گیتی  آورد. اما به زودی

ناپدید شد. بقایای خاقانات غربی هم 

با سرازیر شدن اعراب از پا افتاده و 

سر انجام به دست اسماعیل سامانی 

 نابود گردید. 

 

چگونگی برافتادن و فروپاشی این 

شاهنشاهی پهناور، رشته یی است که سر 

درازی دارد. فشرده داستان چنین است 

ته آهسنات قاخاکه با گذشت زمان، 

به از دست دادن قدرت و آهسته آغاز 

 634 مقارن با. ی خود نمودتوان نظام

خود را در غرب متصرفات  غربی ناتقاخا

 کیوارد و دولت  از دست داد ایردریس

ی اصل لیدلدیرپا گردید. دوره بحران 

سر قدرت میان سرشناسان  مبارزه برآن 

 بود. یی لهیمختلف  قباتحادیه های 

 

از  یکی -دولو لیقبا 638 سال در

را که نزد ایشان  رکوشاهزادگان ت

پس فرستاده بودند، خاقان اعالم کردند. 

 لیقبامیان که  نیجنگ سخت و خون کیاز 

گرفت، در  nushibi نوشی بی  ودولو 

. جنگ فروپاشید نات به دو بخشقاخا

خاقات هفده سال  در یی لهیقبرون د

آزگار به درازا کشید تا هنگامی که 

 657به هفترود در سال  ینین چسربازا

ده »ی شبه نظامیورش آورده جنگاوران 
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را در هم کوبیدند و سراسر « نیزه

تورکستان خاوری را زیر فرمان خود در 

 آوردند.

 (Klyashtorny 1995: 63-64 ) 

 

در  سرکوب خاقانات شرقی تورکاز پس 

 امپراتور ها از سوی رک وت، 630

 در Taizong تایتسزو  -تانگدودمان 

 لیو تبدجا داده شدند   Ordos اوردوس

  یمپراتورل اابه یکی از ایاالت فدر

وارد هم  یرکواز اشراف ت ی. بخشندشد

 یاما برااتوری چین شدند. خدمات امپر

که به اجبار  توده های اصلی کوچروان،

در نواحی مشخص شده  اسکانوادار به 

دشوار و ناگوار  یزندگ طیشرا بودند،

همین دلیل هم بود که سر  بهبود. شده 

های فزونشماری برداشتند که شورش به 

خاقان ها  نوادگانرهبری آن ها به دست 

 .(Malyavkin 1984: 138-155 بود. )

  

]دلیل این آشوب ها آن بود که توده 

های کوچرو و دامدار چادرنشین بیشتر 

در زندگی در دشت ها و دامنه ها با 

کرده پاده ها و رمه های خود عادت 

بودند و زندگی در روستاها و شهرها را 

برای خود زندان می پنداشتند. همین 

گونه نمی توانستند به  کار و بار 

سنتی خود که شبانی بود، بپردازند. 

کارهای پیشه وری شهری هم سازگار طبع 

شان نبود. این بود که برای رهایی از 
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بند زندگی شهری، سر به آشوب و شورش 

   گ.[-برداشتند.

 

ی را شورش نیچن 681-679سال های  در

شد او موفق برپا کرد. چوره قوتلوغ 

را به سوی خود بکشاند رک ها وت تیاکثر

ها  شکستسپاهیان چینی را یک رشته  و

ارتش  کیدر راس او   687در بدهد. 

خت و ا، تدیده و سخت سرکوچک اما جنگ

 مغولستان  یها استپهایی را در تاز

 یبه رهبرتیله  لیو قباانجام  داد 

 ها را زیر فرمان خود در آورد.غوریاو

 

خاقانات  -هارک وت دیدولت جدگونه  نیا

پدید آمد. و به افتخار آن،  رک وتدوم 

با پذیرفتن لقب  چوره Qutlugh قوتلوغ

بنیادگذار  Ilterish ایل تئریش خاقان  

دودمان نوی گردید. در چهارچوب 

 یکروتدولت  یسنتنو ساختار  اتحادیه

 گردید. ایاح

)Klyashtorny 1995a 269-284: 151-152 Gumilev 

1967(. 

 

 عهد کاپاگان دراوج شگوفایی دولت نو 

Kapagan یهنگامبود، (، 716-692) خاقان 

سراسر گستره  بایتقر ها رک وکه ت

حال،  نیبا ا را گرفتند. یمرکز یایآس

یانه م یایآس حمله بههنگام در 

. خوردندشکست  اعراب سپاهیان تورک از 

تحت آن خیزش های قبایل به دنبال 

آغاز گردید  یداخل یها یو دشمن ادیانق
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که با کشته شدن کاپاگان به پایان 

پس از او، برادر زاده اش بیلگی رسید. 

خان را به خاقانی برداشتند او و 

کیول تگین توانستند مدتی در -برادرش 

دشت ها فرمان برانند و امپراتور چین 

ار به پرداخت باج و ساو در سال را واد

در دوره بازماندگان ما نمودند. ا 727

 تورگش هاو شورش شان شکست های تازه 

Turgeshesباسمئل ها  و ،هاغوری، او

Basmils و قرلوق ها Karluk  ها  رکوتدولت

با باژگونی و فروپاشی رو به رو را 

 خاقانات دوم تورک هم  745 در و ساخت 

گستره در د که این بو. بر افتاد

نوی از از استپ بزرگ دوره  یپهناور

فرمانروایی دولت های تورکی آغاز 

 گردید.

) Gumilev ،1967: 285-327. Klyashtorny 1995a: 

153-154(. 

فرمانروایی ، اعراب به 651در 

و پس  ،یان در پارس پایان دادندساسان

 نیزمورز رود سرازیر شدند و  از آن به

را    ایمو درآ آن سوی یسغدهای 

خواندند.  Mā warā 'l-nahrماوراالنهر 

مدت ها در برابر عرب ها  انیسغد

 722 فرجام در، اما در ندکردایستادگی 

 ریام -خراسانامیر رزمندگان از سوی 

با ها  نآ .ندشکسته شد Harashi آل دیسع

فریب و نیرنگ توانستند آخرین 

 Devashtich دیواشتیچ   -فرمانروای سغدی

جایی که او با بقایای  -ز دژ مغ را ا
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ارتش خود پناه گزیده و از آن جا با 

. می کرد، بیرون بکشندمقاومت سرسختی 

خیزش هایی در پس از آن، در منطقه 

)به  آغاز گردید فاتحان عرببرابر 

 (.729-728 های در سالویژه 

 
هر چه بود، دولت های تورکی با گذشت 

زمان از میان رفتتند. مگر تاثیر 

بسیار بزرگی بر گستره آسیای میانه، 

قفقاز، جنوب روسیه، ایران و روم شرقی 

بر جا گذاشتند. به ویژه زبان تورکی 

 در گستره پهناوری پخش گردید.

 

میالدی  744هر چند در آینده، به سال 

اویغورها یا اویخورها که توده یی 

بودند برخاسته از تورانی ها )دی ها(، 

اقانات اویغور توانستند دولت بزرگ خ

را در گستره مغولستان تشکیل بدهند که 

میالدی دوام آورد و سپس به دست  840تا 

قرغیزها که از خاستگاه شان از دامنه 

های شمالی آلتای از سرچشمه رود ینی 

سی سرازیر شده بودند، بر افتاد. 

اویغورها با گذشت زمان زیر تاثیر 

تبتی ها، مغوالن چینی ها رفتند و با 

یزش با آن ها به عنوان تبار بیخی آم

 نوی تبارز نمودند.  

  

همین گونه قرغیزها )که آمیزه یی 

بودند از دینلین های اروپاییدی و 

گوگئون های زردپوست(، پس از آن که 

مدتی دولت بزرگی را تشکیل دادند، سر 
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انجام به هفترود کوچیدند و در این جا 

مدتی زیر سلطه چینی ها و چهار سده 

گار هم زیر سلطه ژونگارهای مغول آز

 قرار گرفتند و با آنان آمیزش یافتند.

 

 907سر انجام هم خاقانات کیدانی از 

بر گستره مغولستان فرمان  1125تا 

 راند. 

 

در آسیای میانه، تورکان با گذشت زمان 

در نبردهای قبیله یی درونی خود 

پیچیده و در آستانه یورش اعراب بسیار 

ودند و شیرازه دولت های ناتوان شده ب

شان رو به شاریدگی و از هم گسیختگی 

گذاشت و به چند خان نشین کوچک تقسیم 

شده بودند. شمار بسیاری از آنان هم 

با باشندگان بومی ایرانی زبان آمیزش 

 پیدا کرده و دو رگه شده بودند.

 

در این جا، پرداختن به تاریخ آسیای 

میانه در دوره میان بر افتادن 

اقانات تورک و سیطره یابی عرب ها و خ

در پی آن، روی کار آمدن سامانیان و 

چگونگی بر افتادن دولت آنان به دست 

قره خانیان، گنجایش ندارد. مگر، با 

این هم، بایسته دانستیم آن چه را که 

داکتر عثمانف در این زمینه به گونه 

« تاریخ قرغیزستان»فشرده در کتاب 

او در ص. ص.  آورده است، بیاوریم.

کتابش در زمینه چنین نگاشته  106 -105

 است: 
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در میانه های سده نهم، آسیای میانه »

و آسیای مرکزی در کل، به کارزار مهم 

ترین رویدادهای سیاسی مبدل گردید که 

تاثیر شگرفی بر سرنوشت توده های 

منطقه از جمله قرُلق ها بر جا گذاشت. 

آسیای  مبارزات خستگی ناپذیر باشندگان

میانه در برابر اشغالگران عرب، زمینه 

مساعدی را برای به قدرت رسیدن دودمان 

سامانی فراهم آورد. درست در همین 

هنگام بود که پس از بیست سال نبردهای 

پیگیر، قرغیز های باشنده ینی سی 

خاقانات اویغور  840توانستند به سال 

را که جانشین خاقانات تورک شده بود، 

د و بر گستره پهناوری مسلط براندازن

شوند. تنها گروه کوچکی از اویغورها 

توانستند در تورفان و در ناحیه 

گانچژو دو دولت کوچک مستقل را تشکیل 

 بدهند. 

 

در این حال، خاقان قرغیزها، قرارگاه 

خود را به اتوکئن منتقل نساخت، با آن 

که اتوکئن از زمان هونوها در درازای 

فرمانروایان کوچیان هزار سال پایتخت 

به شمار می رفت. این بدان معنا بود 

خاقان ادعای رهبری حتا نمایشی 

 دشتستان ها را نداشت.

 

 -از این وضعیت، بیلگی قل قادر خان

یغبوی قرُلق ها فرونگذاشت برای باال 

بردن پرستیژ دولت خود بهره گیری 

نکند. در همین سال، بیلگی قل خان لقب 
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ین کار آشکارا مدعی  خاقان یافت و با ا

فرمانروایی توده های کوچرو منطقه 

گردید. همراه با این، روشن است چنین 

چیزی به معنای فرمانبرداری همه توده 

های تورکی آسیای مرکزی از قرلق ها 

نبود. زیرا نیروی واقعی و در نتیجه 

حاکمیت در آن زمان در دست قرغیزهای 

 ینی سی بود.

 

نوح  -وای سمرقنددر همین زمان، فرمانر

ابن اسد سامانی، در برابر تورک های 

اعالم جهاد کرد. ]روشن است در « کافر»

هنگام هنوز شمار بسیاری از تورک ها 

گ.[ او شهر -اسالم نیاورده بودند

اسفیجاب را در نزدیکی چمکنت )تراز( 

کنونی، گرفت و آن جا را قرارگاه خود 

اسماعیل ابن احمد   893ساخت. به سال 

امانی، دست به لشکرکشی بر قرُلق ها س

زد و شهر تراز را به محاصره کشید. 

خاقان اوگولچاق قادر خان توانست مدت 

درازی در محاصره ایستادگی نماید، اما 

سر انجام ناگزیر گردید شهر را واگذار 

کند. در نتیجه، سراسر تاالس و بخشی از 

وادی چو تا شهر ِمرکه به دست سامانیان 

به آنان اجازه داد تا به دو  افتاد که

هدف مهم دست یابند:  یکی این که 

منطقه را به مرکز گسترش اسالم در میان 

مبدل نمایند و دوم این که « بیخدایان»

به کان نقره در ناحیه شلجی )در 

 سرچشمه گاه رود تاالس( دست یابند.
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قادر خان، ناگزیر گردید بگریزد و 

د و با پایتخت خود را به کاشغر بیاور

راه اندازی کارزار پویای رزمی، جلو 

پیشروی بیشتر سامانیان را به سوی 

خاور بگیرد. هر چه بود، صد سال 

تاو، -آزگار، میان قرلق های تینور

هفترود و ترکستان خاوری، روند گرد 

آمدن پیرامون دودمان قره خانیان روان 

بود که در فرجام توانست نیروی بزرگی 

ازمان دهد تا هم را گرد بیاورد و س

سامانیان را براندازد و هم سراسر 

 «آسیای میانه را بگیرد.

 

در این جا نگاهی کوتاهی می افگنیم به 

نوشته های داکتر عثمانف در باره قره 

خانیان. اما پیش از آن شایان یادآوری 

می دانیم که لشکرکشی اسماعیل سامانی 

به تراز و وادی چو، برای سرنوشت 

پیامدهای بس دراماتیکی  آینده منطقه

به همراه داشت. او پس از تصرف تراز، 

با خود ده هزار )به روایت دیگر 

پانزده هزار( برده و کنیز اسیر به 

همراه آورد. برده های جوان را به 

خدمت نظامی گماشت و دوشیزه های جوان 

را به عنوان کنیزان میان سران لشکری 

 و کشوری تقسیم کرد. از همین جا بود

که اصطالح غالمان تورک پیدا شد. در 

آینده همین ها به کرسی های بلند 

لشکری و کشوری رسیدند و از سوی دیگر 

زمینه برای آمیزش بیشتر تورک ها با 

باشندگان بومی فراهم آمد. روشن است 
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پس از گذشت صد سال، نسل نوی پدید 

آمده بود که دیگر میتیس )دو رگه( 

تورکان و بودند یعنی آمیزه یی از 

تاجیکان. پسان ها هنگامی که قره 

خانیان بر سامانیان تاختند، دیگر 

چونان بیگانگان شمرده نمی شدند. چون 

هم مسلمان شده بودند و هم با 

باشندگان کشور سامانی پیوندهای عمیق 

خویشاوندی داشتند. رو آوردن قره 

خانیان به اسالم هم انگیزه های مختلف 

 ت. سیاسی و اقتصادی داش

 

به هر رو، بار دیگر رشته سخن را به 

 دست داکتر عثمانف می سپاریم: 

سده های دهم و دوازدهم میالدی، عصر »

شکوفایی اقتصادی و فرهنگی خاقانات 

تاو بود. -قره خانی در گستره تئنیر

« قره»قرغیزهای سده های میان، واژه 

را چونان کبیر، بزرگ، نیرومند، 

دلیر و...به توانا، قهرمان،  ناترس، 

 -«قره خان»کار می بردند. این گونه، 

 یعنی خان کبیر، فرمانروای کبیر.

 

قره خانیان )مسلمان( با اویغور ها 

)بودایی( دشمنی آشتی ناپذیری داشتند. 

می دانیم که در دولت قره خانی، 

جایگاه شامخی را تیره های تورکی 

چیگیل و یغمه قرُلقی داشتند. خاقان ها 

 همین تیره بودند.  برخاسته از
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تاریخ نویس سده های  -جمال قرشی

میانه، می نویسد که نیای صادوق 

بیلی قل  –)صادق( عبدالکریم قره خان 

خاقان قرلق ها بود. این  -قادر خان

اطالعات مبنایی به دست می دهد 

بپنداریم که دودمان قره خانی ریشه 

های قرلقی داشتند. روشن است که صادق 

آستانه مرگ خود اسالم آورد قره خان در 

موسی اسالم را آیین رسمی دولت  -و پسرش

خود اعالم داشت. منابع تاریخی گزارش 

دو صد هزار  960می دهند که به سال 

خانوار از گروه ها و تیره های 

تاو  -گوناگون تورک های باشنده تئنیر

به اسالم رو آورده بودند. در میان 

های قرغیز –ایشان شمار فراوانی هم

تاو، پامیر، -باشنده دامنه های تئنیر

کرانه های دریاچه ایسیک کول و وادی 

 رود تاالس بودند. 

 

هر چه بود، بنیادگذار دودمان قره 

خانی ها، با پهن ساختن گستره زیر 

فرمان خود، سرزمین های پهناوری را در 

تاو مرکزی،  -ترکستان خاوری، تئنیر

هفترود و فرغانه گرفت. در شمال 

اوری، مرزهای دولت او تا کرانه های خ

جنوبی دریاچه های بلخاش، ایسیک کول، 

االکول تا چوگوچکا می رسیدند. پایتخت 

شهر بالساغون بود )که کنون از آن  -وی

شهرک ویرانه بورانا در حومه توقماق 

بر جا مانده است(. پایتخت دومی او، 

 اوزگن بود. 
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انحطاط دودمان سامانی، که بر آسیای 

میانه و خوارزم فرمان  می راندند، به 

عروج قره خانیان مساعدت کرد. به سال 

هارون بوغره خان از بالساغون  990

برآمد و بدون برخوردن با کدامین 

مقاومتی شهرهای تراز و اسفیجاب را 

 -گرفت. دو سال بعد، توانست بخارا

پایتخت سامانیان را بگیرد. با این هم 

ی نماید و ناگزیر گردید عقب نشین

سپاهیان خود را به کرانه های فراسوی 

 سیر دریا ببرد.    

 

مقارن با این زمان، دیگر کار 

( fait accompli) افتهی انیپاسامانیان 

نصر بن علی   996شمرده می شد. به سال 

خان به ماورالنهر حمله کرد.  

نوح دوم سامانی،  -فرمانروای سمرقند

فرزند آلب ِسُبک تگین ) -سردار لشکر خود

پدر محمود غزنوی( را در برابر  -تگین

قره خانیان گسیل داست. ِسُبک تگین که 

از تیره برسکن ایسیک کول بود، حاضر 

نشد تا با همتباران خود بجنگد. این 

بود که به جای جنگ، با آنان بر سر 

تقسیم گستره دولت سامانی به گفتگو 

پرداخت. بر پایه سازشنامه یی که میان 

عقد شده بود، بخش های شمالی  آن ها

استپ های کاتاوان به قره خانیان و 

دقیق تر  -سرزمین های جنوب رود آمو

خراسان و افغانستان، به سبک تگین 

 رسید.
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سبک تگین، شهر غزنه را پایتخت دولت 

خود اعالم داشت. از همین رو بود که 

دودمان او به غزنوی ها یا غزنویان 

پهناور دولت شهرت یافت. از متصرفات 

سامانی تنها ساحه کوچکی در وادی رود 

زرافشان بر جا ماند که در واقع حایلی 

بود میان متصرفات قره خانیان و 

 غزنویان. 

 

با این همه، حتا وضعیت بس دشوار و   

سهمگین هم نتوانست سامانیان را وادار 

سازد تا سر در گریبان فرو برند و در 

اکش های پی چاره کار برآیند و به کش

درونی خود که درست در همین هنگام  

بسیار دامنه یافته بود، پایان بخشند. 

یکی از گروه های متخاصم،  999به سال 

( را بر 999-997امیر منصور سامانی )

انداختند و او را کور کردند. قره 

خانیان بر آن شدند تا از این رویداد 

برای نابودی نهایی دشمنان خود، بهره 

ین بود که به تاریخ یکم جویند. ا

ایلک نصر بن علی به   999اکتبر سال 

بهانه انتقام امیر سامانی، بخارا را 

گرفت و آخرین امیر سامانی را به 

زندان افکند و سرزمین او را به قلمرو 

خود ملحق گردانید و سپس با گذاشتن 

پادگان هایی در بخارا و سمرقند، 

پیروزمندانه به اوزگن بازگشت. این 

گونه قره خانیان با غزنویان هم مرز 

 شدند. 
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سپاهیان قره خانی دو بار در سال های 

تالش کردند تا خراسان را  1008و  1006

که زیر فرمان غزنویان بود، بگیرند. 

این بود که به آن سوی رود آمو لشکر 

کشیدند. مگر،  هر دو بار از دست 

فرزند و جانشین ِسُبک تگین به  -محمود

 ت خوردند.  سختی شکس

 

فرمانروایان بومی قره خانیان، از 

همان آوان قدرت یابی، پیرامون دو 

شاخه دودمان خود گرد آمده بودند: 

بازماندگان حسن بوغره خان و 

بازماندگان علی ابن سلیمان. در آغاز، 

وزن سیاسی دودمان علی که سرزمین هایی 

از کاشغر تا کرانه های رود آمو را در 

بیشتر بود اما با گذشت دست داشتند، 

زمان، در سال های چهلم سده یازدهم، 

 موقف علی ابراهیم ابن نصر قوی تر شد. 

 

هر چه بود، دولت قره خانیان در واقع 

از دو خاقانات جداگانه ساخته شده 

خاقانات شرقی و خاقانات غربی که  -بود

حاکمان هر بخش القاب و پایتخت های 

قانات خود شان را داشتند. مرکز خا

 -در آغاز بالساغون )پسانتر -شرقی

 -کاشغر( بود. پایتخت خاقانات غربی هم

سمرقند(...  -در آغاز، اوزگن  )پسانتر

در سر انجام، دولت قره خانیان در 

اوایل سده دوازدهم میالدی به دست 

 « سلجوقیان بر افتاد.
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و  نیل چادرنشیقبااسکان گفت که  دیبا

 یخیب رانیپشته اخاور کوچرو در 

ه بود نیو به شکل پناهگز زیمسالمت آم

در  انیدر دوره سامان لیقبا نیا .است

شهرها بودو باش  رامونیپ یدشت ها

و  یبه رمه دار شتریداشتند و ب

هم به فروش برده و  یو گاه یدامدار

مخاصم خود  گرید لیاز جمع قبا زیکن

اشتغال داشتند و پسانترها به  انش

 یاز مرزها یارپاسد فهیعنوان غالمان وظ

به دوش  انیشهرها را در دولت سامان

 گرفتند. 

 
 یشمار بزرگ یسامان لیدر دوره اسماع 

 یبه سر م زاز تورک ها در شهر ترا

تراز )چمکنت( به دست  یالیبردند. است

ده تا موجب شد تا  یسامان لیاسماع

و کنیز  و برده  ریاس پانزده هزار

تورک را با خود به سمرقند و بخارا 

رک وغالمان ت یسامان لی. اسماعاوردیب

را در سپاه خود به خدمت گرفت و از 

و  یپاسدار یآنان برا یکیزیف یروین

 یاز گستره دولت خود بهره م یپاسبان

روشن است برده ها و کنیزها با جست. 

گذشت زمان با توده های بومی تاجیک )و 

نیز اعراب( آمیزش یافتند و پس از 

را به میان چندی نسل دو رگه یی 

 آوردند.
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پسان ها آن ها آهسته، آهسته با  

خود، به  یستگیو شا تیو کفا تیدرا

دست  یو لشکر یبزرگ نظام یها یکرس

 نیگتگبُ و سِ  نی. از جمله البتگافتندی

 نیا دی. فرزند رشدندیدرخش شتریب

 ایدر غزنه  یمحمود غزنو -یسردار نام

. ختیر یرا پ یبزرگ یشاهنشاه نیغزن

 یتورک ها یاز سو یا دولت سامانپسان ه

هم به  یبرافتاد. دولت غزنو انیقره خ

درهم  یرانیزبان ا یپارس انیدست غور

 شد.  دهیکوب

 
است که تورک ها  نیموضوع ا نیمهم تر 

 یپارس ایها  کیزود با تاج اریبس

 ایآن ها  نییآ افتند،ی زشیزبانان آم

و فرهنگ آن ها را  رفتندیاسالم را پذ

که در بسا از  ییند. به گونه فرا گرفت

 شتریزبانان هم ب یموارد از خود پارس

 یو دلچسپ یفتگیش یرانیبه فرهنگ ا

مثال، شاهنشاه  یادادند. بر ینشان م

سخنور در چهار صد  یمحمود با گردآور

 ییدر شگوفا ییدربار خود نقش برجسته 

 یدر یفرهنگ و زبان پارس یو بالندگ

 نمود.  یباز

 
به دست  ین دولت سامانحتا برافتاد 

و در  زیمسالمت آم یخیهم ب اننیقره خا

 ونیبود. روحان دیسف یکودتا کیاثر 

دن شبا توجه به مسلمان  یدولت سامان

از صدور جهاد در برابر  اننیقره خا

. آن ها به قره دندیآنان ابا ورز
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 یچشم م کیبه  انیو سامان اننیخا

منافع  شتریب اننیو چون قره خا دندید

بر ، آنان را ندکرد یم نین را تامشا

قره خانیان که  دادند. حیشاه خود ترج

« کافر»در برابر اویغورهای بودایی 

اعالم جهاد نموده بودند و خود را 

پاسدار اسالم می خواندند، در نظر 

روحانیون سامانی بارها از شاهان 

بیخدای سامانی که در دربارها سرگرم 

ساری و خوشگزرانی و باده نوشی و میگ

بوس و کنار با زیبارویان بودند، برتر 

 بودند.

 

 یتورک ها و پارس زشیگونه، آم نیا 

اواخر دوره  در  انیرانیا ایزبانان 

تفاوت  بایبود که تقر یحدسامانی به 

رفته بود. در  انیآن ها از م انیم

به  زشیآم نیا انیدوره خوارزمشاه

گونه،  نیبود. ا دهیتراز رس نیباالتر

 یباشندگان بوم انیدر م یخیا بتورک ه

 شدند.  لهیمیاس

 
 یالیاست که پس از است یادآوری انیشا 

ها هم به  ینیاعراب، چ یاز سو رانیا

بزرگ  یتاختند و تا شهرها رانیا یسو

 یآمدند؛ اما از سو شیپ انهیم یایآس

 اعراب شکست خورده، پس رانده شدند. 

 

در آینده بخشی از تورکان با تاجیک ها 

پشتون ها و بخش دیگر شان با پارس و 

ها آمیزش یافتند و این گونه با گذشت 
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زمان تقریبا از صحنه تاریخ ناپدید 

شدند. با این هم، ترکمان ها که آمیزه 

و عرب ها یی از تورکان و پارس ها 

بودند، توانستند مدت ها در سیمای 

دولت های سلجوقی و خوارزمی و پسانتر 

یران و روم صفوی و قاجار ... بر ا

شرقی )بیزانتین( یا عثمانی فرمان 

 برانند. 

  

سلجوقیان توانستند امپراتوری روم 

شرقی یا بیزانس را بگیرند و 

امپراتوری عثمانی را اساس بگذارند. 

اما این ها را  دیگر نمی توان تورک 

خواند، زیرا با گذشت زمان، با توده 

های بومی چنان آمیزش یافتند و فرهنگ 

ا پذیرفتند که غیر از اشتراک آنان ر

نسبی زبانی، کمتر همانندی یی با 

 تورکان نخستین داشتند.  

 

 نیاز رفتن به سرزم شیپ انیسلجوق

 رانیسده ها در گستره ا ،یآناتول

 افتهی زشیو با باشندگان آن آم ستهیز

 یبودند. پسان ها آن ها با کردها

ها و  یها، سالو یتبار، ارمن یرانیا

. افتندی زشیاقوام آم گریدها و  یسام

دشوار است  اریکه کنون بس ییبه گونه 

هنگامی سخن گفت.  یرکوناب ت باراز ت

که سلجوقیان بیزانس را گرفتند، شمار 

نفوس آن به دوازده میلیون نفر می 

رسید. در حالی که شمار سپاهیان 

سلجوقیان از چند ده هزار نفر بیش 
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 نبود که تازه بخش بزرگ آن متشکل از

یفتلیان و پارس ها و دیگر توده های 

زیر سلطه بودند. روشن است این ها 

قطره یی بودند در برابر دریا که با 

 گذشت زمان در میان آن آب شدند.

 

آخرین بازماندگان تورک های غزنوی که 

سپاهیان محمود غزنوی بودند، هم در 

جنگ با غوریان نابود شدند. اما آنانی 

ن به سالمت که توانسته بودند، جا

ببرند، به سرزمین های پشتون های 

غلزایی )یفتلیان گریخته به جنوب 

هندوکش که در اثر آمیزش با دراویدی 

ها و پشتون های درانی پشتو زبان شده 

بودند( پناه بردند و در آن جا با 

آنان آمیزش یافتند. از همین رو هم 

است که در خون پشتون های غلزایی تا 

های نوع کیو ویژه بیست درصد هاپلو

تورکان دیده می شود. می شود گمان برد 

که  شاید برخی از آنان با تاجیک های 

 باشنده غزنی هم آمیزش یافته باشند. 

 

پسان ها  در اثر آمیزش این ها با 

مغول ها، هاپلوهای تورکی نوع کیو و 

برخی از واژگان تورکی به زبان توده 

اما هزاره انتقال یافته باشد.  -آینده

درصدی هاپلوهای کیو درمیان برخی از 

درصد و در برخی دیگر  3.5هزاره ها تا 

اصال دیده نمی شود. شمار واژگان تورکی 

هم در زبان هزاره ها بسیار نیست. هر 

چند برخی از پژوهشگران هزاره به 
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اشتباه شماری از واژه های دارای ریشه 

اوستایی را به تورکی نسبت داده اند و 

شت نادرستی رسیده اندکه گویا به بردا

هزاره ها تورک بوده باشند. اما 

کمترین سند و مدرکی برای تایید این 

ادعاها نمی توانند ارائه کنند. اصوال 

از دید علمی نمی توان از روی زبان، 

خاستگاه تباری کسی را تعیین کرد. 

شباهت ظاهری هزاره ها با توده های 

 . منگولوییدی بحث جداگانه یی است

 رهیچ رانیمغوالن بر فالت ا نده،یدر آ

 زیچنگ انیاز سپاه یشدند و بخش بزرگ

ماندگار  شهیهم یبرا ارید نیخان در ا

اسالم را  نییآ زیشدند. آن ها ن

را  یرانیو فرهنگ ا رفتندیپذ

 انیفراگرفتند و با گذشت زمان در م

هم، گروه  نیذوب شدند. با ا انیبوم

ها  لهیبق از آن ها به شکل یکوچک یها

کوه  یدر دشت ها و دوره ها و دامنه ها

گونه، ترک ها  نیا یها به چرا و کوچرو

 یتورک ها با گذشت زمان با پارس ای

ها،  ینیاعراب، چ ان،یرانیا ایزبانان 

 شدند.  لهیمیو مغوالن اس

 
تورک  لیاز قبا گریرو، د نیاز ا 

از  یشگرف رینماند. هر چند آن ها تاث

بر جا ماندند.  انهیم یایخود در آس

زبان خود  یتا حدود لیاز قبا یاریبس

را هم حفظ کردند. اما اصطالح ترک تبار 

نادرست و  یخیاصطالح ب کی)اتنوس ترک( 

است. در جهان  یعلم ریو غ هیپا یب
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 اررک تبوبه نام ت یزیچکنونی دیگر 

 یزیچ گریوجود ندارد. همان گونه که د

  تبار وجود ندارد. ییایرآبه نام 
 

سر انجام هم با برافتادن دولت 

خوارزمشاهیان به دست مغوالن صفحه تازه 

یی در تاریخ آسیای میانه گشوده شد 

اما با این هم تورکان به رغم رفتن از 

صحنه تاریخی توانستند، تاثیر 

نیرومندی بر زبان و بافتار تباری 

توده های باشنده گستره پهناوری بر جا 

 بگذارند. 

 

ته همه دانشمندان بزرگ امروز به گف

تورک شناس، واژه تورک مطلقا بار 

 زبانی دارد نه تباری. 

 

از نگاه علم ژنیتیک، تورکان با خود 

هاپلوی کیو را به آسیای میانه و 

اناتولی و پشته ایران به همراه 

آوردند. امروز در بیشتر دارندگان این 

هاپلوها باشندگان خوارزم اند که تا  

ای تورکی دارند. در سی درصد هاپلوه

میان ازبیک های باشنده تاشکنت این 

درصد دیده می شود.  14هاپلوها تا 

سایر ازبیک ها از این هاپلوها اصال 

ندارند. ازبیک ها آمیزه یی اند از 

مغوالن و تاجیک ها. شایان یادآوری است 

که اگر نه دو سوم، دست کم نیمی از 

کسانی که به زبان ازبیکی سخن می 

د، تاجیک هایی اند که زبان خود گوین
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را از دست داده اند. به گونه یی که 

پروفیسور الکساندر کنیازیف نوشته است 

در امارت بخارا هشتاد درصد باشندگان 

تاجیک بودند. سیاست دولت شوروی در 

راستای پارسی زدایی در آسیای میانه 

موجب گردید که شمار بسیاری از پارسی 

رنامه ریشه کن زبانان در چهارچوب ب

کردن بیسوادی زبان مادری خود را از 

 دست بدهند. 

 

پشتون های غلزایی از این هاپلو ها تا 

درصد دارند که در اثر آمیزش با  20

سپاهیان محمود عزنوی و تا جایی هم با 

سپاهیان آمده با بابر بوده است. در 

میان باشندگان ترکیه این هاپلو تا دو 

درصد،  1 درصد، باشندگان قفقاز

درصد، تاجیک  4باشندگان شمال ایران 

درصد  2درصد و تاتارها تا  5.6ها تا 

است. هزاره ها از این هاپلو ندارند. 

تنها در بین شماری از تیره های هزاره 

 درصد تثبیت شده است.  3.5تا 

 

اما زبان تورکی تاثیر بزرگی بر توده 

های باشنده آسیا بر جا گذاشته است. 

ن شمار بسیاری از اقوام امروز زبا

گوناگون از گروه زبان های بایکالی 

 آلتایی است.  

  

در این جا بایسته می دانم سخنان 

پروفیسور داکتر لئون گومیلیف را در 

 باره تورک ها بیاورم:
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تورک های قدیم به رغم نقش عظیم شان »

در تاریخ بشریت، بسیار کمشمار و اندک 

تاریخ  بودند. در  متن تاریخ جهانی،

تورک ها توده های قدیمی و دولت ایجاد 

شده از سوی آن ها به این پرسش خالصه 

می شود: چرا تورک ها پدید آمدند و 

چرا از میان رفتند و نام خود را برای 

بسیاری از توده ها به میراث گذاشتند. 

توده هایی که هرگز از بازماندگان آن 

 «.ها به شمار نمی روند

 

ز نوشته گومیلیف بر به گونه یی که ا

می آید، تورک ها توده یی بودند که 

زمانی پدید آمدند و سپس از میان 

رفتند )یعنی در میان سایر توده ها 

درست مانند آریایی ها که  -ذوب شدند

از شمال آمدند و در میان باشندگان 

بومی سیاهچرده پشته ایران ذوب شدند و 

در این حال تاثیر بزرگی بر سرنوشت 

پشته بر جا گذاشتند. به گونه یی این 

که کنون دیگر چیزی به نام آریایی 

نداریم. عین چیز در باره تورک ها صدق 

می کند. آمدند و رفتند. اما تاثیر 

بزرگی بر جا گذاشتند و کنون همان 

 –گونه که نام آریایی ها )ایریایی ها

ایری ها( بر بسیاری از توپونیم ها و 

یران مانده اتنونیم های باشندگان ا

است، عین چیز در باره تورک ها هم  

 پروفیسور داکترصدق می کند.  به گفته 

واژه تورک کنون صرف بار  –لئو گومیلیف

 زبانی دارد.
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از زیرالیه ( DG Savinovد. گ. ساوینف )

مجموعه  لدر تشک «یهون»و  «ییسکا»های 

سخن می گوید. او باستان  یرکوت یفرهنگ

گ.[ زیرالیه -ه هایداشت»]که  سدینو یم

با  جیبه تدرهای سکایی و هونی، 

متقابل در نفوذ مدرنیزه شدن و با 

فرهنگ مشترک  به داشته های گر،یکدی

خانات باشندگان  یاز گروه ها یاریبس

 دهیا باستانی تورک، مبدل می شدند. 

ی کوچروان نیز در تداوم فرهنگ باستان

بازتاب  ینییآ یو سازه ها یآثار هنر

 اند.یافته 

 
میانه های سده ششم میالدی، منطقه از 

 ،و چو ایردریس راندمان میانی رودهای

شالوده این در  نام گرفتند.ترکستان 

نام مشترک  -«تور»نامجا )توپونیم(، 

کوچ  مهیو ن نیکوچ نش انمردم یی لهیقب

ی، گذاشته مرکز یایآس یباستان نینش

چند  در روند دولت  کوچینوع  شده است.

دشت  رل غالب سازمان قدرت دشک سده،

دولت های کوچی، بوده است.  ییایآس یها

 ایسآدر اور ،گریکدشدن ی نیگزیجابا 

 الدیاز میکم پیش هزاره  میانه هایاز 

 .ندوجود داشته اتا سده هفدهم 

 

ی، مرکز یایدر آس 745-552 به سال های 

  خاقانات تورک فرمان می راند.
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قبایل  ،هشتم میالدی -سده های پنجم در

، که به اروپا بلغار -تورکی کوچرو

دولت ها را پی  شماری آمده بودند،

دیرپا ترین  ،ها آنجمع ، که از ریختند

در بالکان و  یای دانیوببلغار شان 

ولگا یای ولگایی در حوضه رودهای بلغار

  .و کاما بود

 

گستره در  میالدی، 969-650 سال های  در

ولگا و حوضه رود ، منطقه شمالی قفقاز

 ،اهیس یایدر خاوریشمال کرانه های 

سال  درفرمان می راند. خزر خاقانات 

، این دولت را سردار 960 های دهه

دولت شاهزاده  -(Svyatoslavسویاتوسالو )

 های گنِ چِ پِ در هم کوبید.  ییف،کروسی 

(Pechenegsکه ) از  سده نهمدوم  مهیدر ن

در ی ها رانده شده بودند، خزرسوی 

جا گرفتند  اهیس یایدرای شمال کرانه ه

 یمپراتورتهدیداتی را متوجه ا و

قدیم   هیروس ولتو د زانسیب

شاهزاده  ، از1019گردانیدند. اما در 

 .ندشکست خورد اروسالوی -کبیر

 
پولوی ها یا پولوفتسی  در سده یازدهم،

ها در ی پچنگ نیگزیجا( Polovtsiها )

سده که در ، می گردند هیروس یها استپ

و تاتارها مغول ها زدهم به دست سی

درهم کوبیده می شوند و به انقیاد 

 باختری. بخش آنان در می آیند

اردوی زرین، عمدتا  -مغول یورتامپرا

 .یرکوت تیجمعی گردید با دولت
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شانزدهم میالدی،  -سده های پانزدهمدر 

قلمرو زیر فرمان مغول ها و تاتارها 

، نشین مستقل فرو می پاشد به چند خان

توده از  شالوده آن ها، شماریکه بر 

  می یابد.  لمدرن تشکی زبان رکوتهای 

 

چهاردهم  سدهلنگ در اواخر  موریت

خود  یامپراتوریانه م یایدر آسمیالدی 

 ش در، که با مرگبنیاد می گذارد را

 از هم فرومی پاشد.به سرعت  میالدی 1405

 
در گستره  اوایل سده های میانی،در 

سیای میانه، باشندگان میانرودان آ

تورکی زبان مسکون و نیمه کوچرو شکل 

گرفتند که با سغدی ها، خوارزمی ها و 

باکتریایی های ایرانی زبان در تماس 

های تنگاتنگ بودند. روندهای پویای 

تعامل و تاثیرگذاری متقابل، به 

ایرانی  -پدیدآیی همزیستی تورکی

  انجامید. 

 
میالدی،  یکم هزاره میانه هایدر هنوز 

 ی آغاز به رخنهرکوتجداگانه  یگروه ها

تورکان . نفوذ جنوبی نمودند قفقاز در

، جنوبی )قفقاز ریصغ یایبه قلمرو آس

میانه های اناتولی( در  و جانیآذربا

در )ه بود آغاز شدسده یازدهم میالدی 

 (.انیسلجوقدوره 
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نابودسازی و  یرانبا وی انیسلجوق یورش

 به قفقازب جنو یاهاز شهر یاریبس

سده های یازدهم و همراه بود. در 

باشندگان مناطق خاوری ، چهاردهم میالدی

تاخت و تازهای  لیبه دلجنوبی،  قفقاز

و مغوالن،  تاتارها تورک های اوغوز و

فتوحات  جهیدر نتتورکی زبان شدند. 

سده های سیزدهم و در  تورکان عثمانی

در گسترده یی مناطق شانزدهم، در 

 یامپراتور، قایفراو  ایساروپا، آ

این اما  ی به میان آمد. بزرگ عثمان

دولت بزرگ سر از سده هفدهم رو به 

انحطاط گذاشت. عثمانیان، با استیالی 

اکثریت باشندگان بومی، خود به اکثریت 

 تباری در آسیای صغیر مبدل گردیدند.

 

در  میالدی، دهمژه -شانزدهم سده هایدر 

پس از ) ندولت روس، و پس از آ آغاز

 ،هیروس ی، امپراتورکبیر( تریاصالحات پ

در گذشته زیر فرمان  یها نیزمبیشتر سر

در آن ها دولت های ، که اردوی زرین را

نشین های  )خانتورکی حاکم بودند 

و  مهی، کرایبیریاس ،قازان، آستاراخان

 ( ( گرفتند. Nogaiاردوی نوگای )

 

 شماری هیروس ،نزدهم سده آغاز سر از 

 جنوبیقفقاز شرق  یجانیانات آذربااز خ

را گرفت. همزمان با آن، چین خان نشین 

با های سخت جنگ جونگار را که در پی 

تصرف می  ، از پا درآمده بود؛قزاق ها

 یایآس یها نیپس از الحاق سرزمنماید. 
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و خوقند به و خانات قزاق یانه م

و خان نشین  یعثمان یامپراتور روسیه،

ی در جهان رکوت یتنها کشورهاخیوه، 

پس از  چندی خان نشین خیوه هم  بودند.

به دست روس ها افتاد. در پایان جنگ 

جهانی یکم امپراتوری عثمانی هم از پا 

عثمانی ها که از افتاد و باژگون  شد. 

ه بودند تیره سلجوقیان بودند، توانست

امپراتوری بیزانس یا روم شرقی را 

بگیرند و تا جنگ جهانی اول در آن 

 رانند.  بسرزمین فرمان 

  

در توران خاوری )مغولستان( و ترکستان 

خاوری هم پس از بر افتادن خاقانات 

تورگش، قدرت نخست به دست اویغورها و 

سپس قرغیزها رسید. اما چینی ها 

توانستند دولت های آن ها را یکی پی 

دیگری بر اندازند. سر انجام هم بار 

تایان دیگر مغوالن در دوره های قره خ

)کیانیان( و دوره چنگیز خان به 

فرمانروایی رسیدند و دوره اردوها و 

ایل خانیان فرا رسید. در ترکستان 

خاوری هم پس از چندی جونگارها که از 

بازماندگان مغول ها بودند، برای چهار 

 سده پی در پی فرمان راندند.   

 

در آسیای میانه و ایران پس از ایل 

ور کورگانی رسید خانیان  نوبت به تیم

و دودمان تیموریان به قدرت رسیدند که 

امپراتوری پهناوری را تشکیل دادند. 

 اما پس از چندی از میان رفتند.
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پس از تیموریان، در آسیا چهار دولت 

تورکی زبان روی کار بود:  در آسیای 

خان های ازبیک به رهبری  -میانه

صفویان، در   -شیبانی خان، در ایران

دمان بابری و در سرزمین دو -هند

عثمانیان.  -بیزانس یا روم شرقی پیشین

اما صفویان توانستند شیبانیان را 

براندازند و پس از آن در آسیای میانه 

خان های کوچک بومی روی کار آمدند که 

تا افتادن آسیای میانه به دست روس ها 

در سه واحد سیاسی بسر می بردند: 

و خان امارت بخارا، خان نشین خیوه 

نشین خوقند. در این هنگام قرغیزها 

زیر فرمان جونگارها بودند و قزاق ها 

 خان های کوچک خود شان را داشتند.   

 

در سده هژدهم دولت صفوی ایران به دست 

پشتون ها بر افتاد اما نادر افشار که 

از ترکمانان افشاری بود، توانست 

پشتون ها را سرکوب کند و شاهنشاهی 

رپا دارد و خان های پشتون، بزرگی را ب

بابریان هند و خان های آسیای میانه 

را زیر فرمان خود بیاورد. اما خوش 

درخشید اما دولت مستعجل بود. پس از 

او قدرت در ایران خاوری )خراسان( به 

دودمان درانی پشتون رسید و در ایران 

غربی قاجاریان به قدرت رسیدند. تا 

به دست  قدرت 1921این که در کودتای 

رضا خان افتاد و گلیم هزار ساله 
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فرمانروایی تورکی زبانان در ایران از 

 هم پیچیده شد. 

 

در فرجام هم هند به دست انگلیسی ها 

افتاد، مغولستان و آسیای میانه را 

روس ها  گرفتند و ترکستان خاوری هم 

 به دست دولت چین افتاد.  

  

پس از روی کار آمدن دولت شوروی، این 

لت امارت تاجیک نشین بخارا، خان دو

نشین ازبیک نشین خوقند و خان نشین 

ترکمان نشین خیوه را از میان برد. و 

به جای آن جمهوری های آسیای میانه را 

به میان آورد که بیشتر بنا به مالحظات 

جیوپولیتیکی به میان آورده  شدند. 

شوروی ها برای جلوگیری از  تصادم 

میان کشور شوروی  منافع دو دولت بزرگ،

و چین حایلی را به نام مغلوستان به 

میان آوردند. همین گونه در قزاقستان 

نیز توده های تورکی زبان )قزاق ها( 

را روی کار آوردند. شوروی ها همین 

گونه برای این که میان شوروی و ایران 

حایل هایی داشته باشند، کشورهای 

تورکی زبان ازبیکستان، ترکمنستان و 

ربایجان را ساختند.  در این حال، آذ

با پارسی زدایی و ایرانی زدایی، عنصر 

ایرانی تبار و پارسی زبان را بیخی در 

گستره آسیای میانه به جایگاه دوم 

 راندند.   
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این بود داستان فرمانروایی توده های 

تورکی زبان بر گستره پهناوری در 

میانه های آسیا که تاریخ بسیار جالب 

 بر انگیز دارد.  و شگفتی

 
و  نیل چادرنشیقبااسکان گفت که  دیبا

 یخیب رانیپشته اخاور کوچرو در 

ه بود نیو به شکل پناهگز زیمسالمت آم

در  انیدر دوره سامان لیقبا نیا .است

شهرها بودو باش  رامونیپ یدشت ها

و  یبه رمه دار شتریداشتند و ب

هم به فروش برده و  یو گاه یدامدار

مخاصم خود  گرید لیع قبااز جم زیکن

اشتغال داشتند و پسانترها به  انش

 یاز مرزها یپاسدار فهیعنوان غالمان وظ

به دوش  انیشهرها را در دولت سامان

 گرفتند. 

 
 یشمار بزرگ یسامان لیدر دوره اسماع 

 یبه سر م زاز تورک ها در شهر ترا

تراز )چمکنت( به دست  یالیبردند. است

ده تا شد تا  موجب یسامان لیاسماع

و کنیز  و برده  ریاس پانزده هزار

تورک را با خود به سمرقند و بخارا 

رک وغالمان ت یسامان لی. اسماعاوردیب

را در سپاه خود به خدمت گرفت و از 

و  یپاسدار یآنان برا یکیزیف یروین

 یاز گستره دولت خود بهره م یپاسبان

روشن است برده ها و کنیزها با جست. 

با توده های بومی تاجیک )و  گذشت زمان

نیز اعراب( آمیزش یافتند و پس از 
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چندی نسل دو رگه یی را به میان 

 آوردند.

 
پسان ها آن ها آهسته، آهسته با  

خود، به  یستگیو شا تیو کفا تیدرا

دست  یو لشکر یبزرگ نظام یها یکرس

 نیگتگبُ و سِ  نی. از جمله البتگافتندی

 نیا دی. فرزند رشدندیدرخش شتریب

 ایدر غزنه  یمحمود غزنو -یسردار نام

. ختیر یرا پ یبزرگ یشاهنشاه نیغزن

 یتورک ها یاز سو یپسان ها دولت سامان

هم به  یبرافتاد. دولت غزنو انیقره خ

درهم  یرانیزبان ا یپارس انیدست غور

 شد.  دهیکوب

 
است که تورک ها  نیموضوع ا نیمهم تر 

 یپارس ایها  کیزود با تاج اریبس

 ایآن ها  نییآ افتند،ی زشیزبانان آم

و فرهنگ آن ها را  رفتندیاسالم را پذ

که در بسا از  ییفرا گرفتند. به گونه 

 شتریزبانان هم ب یموارد از خود پارس

 یو دلچسپ یفتگیش یرانیبه فرهنگ ا

مثال، شاهنشاه  یادادند. بر ینشان م

سخنور در چهار صد  یمحمود با گردآور

 ییدر شگوفا ییرجسته دربار خود نقش ب

 یدر یفرهنگ و زبان پارس یو بالندگ

 نمود.  یباز

 
به دست  یحتا برافتادن دولت سامان 

و در  زیمسالمت آم یخیهم ب اننیقره خا

 ونیبود. روحان دیسف یکودتا کیاثر 
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دن شبا توجه به مسلمان  یدولت سامان

از صدور جهاد در برابر  اننیقره خا

ها به قره . آن دندیآنان ابا ورز

 یچشم م کیبه  انیو سامان اننیخا

منافع  شتریب اننیو چون قره خا دندید

بر ، آنان را ندکرد یم نیشان را تام

قره خانیان که  دادند. حیشاه خود ترج

« کافر»در برابر اویغورهای بودایی 

اعالم جهاد نموده بودند و خود را 

پاسدار اسالم می خواندند، در نظر 

ی بارها از شاهان روحانیون سامان

بیخدای سامانی که در دربارها سرگرم 

خوشگزرانی و باده نوشی و میگساری و 

بوس و کنار با زیبارویان بودند، برتر 

 بودند.

 

 یتورک ها و پارس زشیگونه، آم نیا 

اواخر دوره  در  انیرانیا ایزبانان 

تفاوت  بایبود که تقر یحدسامانی به 

د. در رفته بو انیآن ها از م انیم

به  زشیآم نیا انیدوره خوارزمشاه

گونه،  نیبود. ا دهیتراز رس نیباالتر

 یباشندگان بوم انیدر م یخیتورک ها ب

 شدند.  لهیمیاس

 
در آینده بخشی از تورکان با تاجیک ها 

و پشتون ها و بخش دیگر شان با پارس 

ها آمیزش یافتند و این گونه با گذشت 

پدید زمان تقریبا از صحنه تاریخ نا

شدند. با این هم، ترکمان ها که آمیزه 

و عرب ها یی از تورکان و پارس ها 
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بودند، توانستند مدت ها در سیمای 

دولت های سلجوقی و خوارزمی و پسانتر 

صفوی و قاجار ... بر ایران و روم 

شرقی )بیزانتین( یا عثمانی فرمان 

 برانند. 

  

سلجوقیان توانستند امپراتوری روم 

یزانس را بگیرند و شرقی یا ب

امپراتوری عثمانی را اساس بگذارند. 

اما این ها را  دیگر نمی توان تورک 

خواند، زیرا با گذشت زمان، با توده 

های بومی چنان آمیزش یافتند و فرهنگ 

آنان را پذیرفتند که غیر از اشتراک 

نسبی زبانی، کمتر همانندی یی با 

 تورکان نخستین داشتند.  

 

 نیاز رفتن به سرزم شیپ انیسلجوق

 رانیسده ها در گستره ا ،یآناتول

 افتهی زشیو با باشندگان آن آم ستهیز

 یبودند. پسان ها آن ها با کردها

ها و  یها، سالو یتبار، ارمن یرانیا

. افتندی زشیاقوام آم گریها و د یسام

دشوار است  اریکه کنون بس ییبه گونه 

هنگامی سخن گفت.  یرکوناب ت باراز ت

ه سلجوقیان بیزانس را گرفتند، شمار ک

نفوس آن به دوازده میلیون نفر می 

رسید. در حالی که شمار سپاهیان 

سلجوقیان از چند ده هزار نفر بیش 

نبود که تازه بخش بزرگ آن متشکل از 

یفتلیان و پارس ها و دیگر توده های 

زیر سلطه بودند. روشن است این ها 
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که با قطره یی بودند در برابر دریا 

 گذشت زمان در میان آن آب شدند.

 

آخرین بازماندگان تورک های غزنوی که 

سپاهیان محمود غزنوی بودند، هم در 

جنگ با غوریان نابود شدند. اما آنانی 

که توانسته بودند، جان به سالمت 

ببرند، به سرزمین های پشتون های 

غلزایی )یفتلیان گریخته به جنوب 

با دراویدی  هندوکش که در اثر آمیزش

ها و پشتون های درانی پشتو زبان شده 

بودند( پناه بردند و در آن جا با 

آنان آمیزش یافتند. از همین رو هم 

است که در خون پشتون های غلزایی تا 

بیست درصد هاپلوهای نوع کیو ویژه 

تورکان دیده می شود. می شود گمان برد 

که  شاید برخی از آنان با تاجیک های 

 غزنی هم آمیزش یافته باشند. باشنده 

 

پسان ها  در اثر آمیزش این ها با 

مغول ها، هاپلوهای تورکی نوع کیو و 

برخی از واژگان تورکی به زبان توده 

هزاره انتقال یافته باشد. اما  -آینده

درصدی هاپلوهای کیو درمیان برخی از 

درصد و در برخی دیگر  3.5هزاره ها تا 

ار واژگان تورکی اصال دیده نمی شود. شم

هم در زبان هزاره ها بسیار نیست. هر 

چند برخی از پژوهشگران هزاره به 

اشتباه شماری از واژه های دارای ریشه 

اوستایی را به تورکی نسبت داده اند و 

به برداشت نادرستی رسیده اندکه گویا 
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هزاره ها تورک بوده باشند. اما 

کمترین سند و مدرکی برای تایید این 

اها نمی توانند ارائه کنند. اصوال ادع

از دید علمی نمی توان از روی زبان، 

خاستگاه تباری کسی را تعیین کرد. 

شباهت ظاهری هزاره ها با توده های 

 منگولوییدی بحث جداگانه یی است. 

 رهیچ رانیمغوالن بر فالت ا نده،یدر آ

 زیچنگ انیاز سپاه یشدند و بخش بزرگ

ماندگار  شهیمه یبرا ارید نیخان در ا

اسالم را  نییآ زیشدند. آن ها ن

را  یرانیو فرهنگ ا رفتندیپذ

 انیفراگرفتند و با گذشت زمان در م

هم، گروه  نیذوب شدند. با ا انیبوم

ها  لهیباز آن ها به شکل ق یکوچک یها

کوه  یدر دشت ها و دوره ها و دامنه ها

گونه، ترک ها  نیا یها به چرا و کوچرو

 یگذشت زمان با پارس تورک ها با ای

ها،  ینیاعراب، چ ان،یرانیا ایزبانان 

 شدند.  لهیمیو مغوالن اس

 
تورک  لیاز قبا گریرو، د نیاز ا 

از  یشگرف رینماند. هر چند آن ها تاث

بر جا ماندند.  انهیم یایخود در آس

زبان خود  یتا حدود لیاز قبا یاریبس

را هم حفظ کردند. اما اصطالح ترک تبار 

نادرست و  یخیاصطالح ب کیس ترک( )اتنو

است. در جهان  یعلم ریو غ هیپا یب

 اررک تبوبه نام ت یزیچکنونی دیگر 

 یزیچ گریوجود ندارد. همان گونه که د

 تبار وجود ندارد.  ییایرآبه نام 
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سر انجام هم با برافتادن دولت 

خوارزمشاهیان به دست مغوالن صفحه تازه 

وده شد یی در تاریخ آسیای میانه گش

اما با این هم تورکان به رغم رفتن از 

صحنه تاریخی توانستند، تاثیر 

نیرومندی بر زبان و بافتار تباری 

توده های باشنده گستره پهناوری بر جا 

 بگذارند. 

 

امروز به گفته همه دانشمندان بزرگ 

تورک شناس، واژه تورک مطلقا بار 

 زبانی دارد نه تباری. 

 

تورکان با خود  از نگاه علم ژنیتیک،

هاپلوی کیو را به آسیای میانه و 

اناتولی و پشته ایران به همراه 

آوردند. امروز در بیشتر دارندگان این 

هاپلوها باشندگان خوارزم اند که تا  

سی درصد هاپلوهای تورکی دارند. در 

میان ازبیک های باشنده تاشکنت این 

درصد دیده می شود.  14هاپلوها تا 

ها از این هاپلوها اصال سایر ازبیک 

ندارند. ازبیک ها آمیزه یی اند از 

مغوالن و تاجیک ها. شایان یادآوری است 

که اگر نه دو سوم، دست کم نیمی از 

کسانی که به زبان ازبیکی سخن می 

گویند، تاجیک هایی اند که زبان خود 

را از دست داده اند. به گونه یی که 

است  پروفیسور الکساندر کنیازیف نوشته

در امارت بخارا هشتاد درصد باشندگان 
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تاجیک بودند. سیاست دولت شوروی در 

راستای پارسی زدایی در آسیای میانه 

موجب گردید که شمار بسیاری از پارسی 

زبانان در چهارچوب برنامه ریشه کن 

کردن بیسوادی زبان مادری خود را از 

 دست بدهند. 

 

 وهای کیدر میان باشندگان ترکیه هاپلو

درصد،  1تا دو درصد، باشندگان قفقاز 

درصد، تاجیک  4باشندگان شمال ایران 

درصد  2درصد و تاتارها تا  5.6ها تا 

 است. 

 

اما زبان تورکی تاثیر بزرگی بر توده 

های باشنده آسیا بر جا گذاشته است. 

امروز زبان شمار بسیاری از اقوام 

گوناگون از گروه زبان های بایکالی 

 ت.  آلتایی اس

  

در این جا بایسته می دانم سخنان 

پروفیسور داکتر لئون گومیلیف را در 

 باره تورک ها بیاورم:
تورک های قدیم به رغم نقش عظیم شان »

در تاریخ بشریت، بسیار کمشمار و اندک 

بودند. در  متن تاریخ جهانی، تاریخ 

تورک ها توده های قدیمی و دولت ایجاد 

ن پرسش خالصه شده از سوی آن ها به ای

می شود: چرا تورک ها پدید آمدند و 

چرا از میان رفتند و نام خود را برای 

بسیاری از توده ها به میراث گذاشتند. 



170 

 

توده هایی که هرگز از بازماندگان آن 

 «.ها به شمار نمی روند

 

به گونه یی که از نوشته گومیلیف بر 

می آید، تورک ها توده یی بودند که 

دند و سپس از میان زمانی پدید آم

رفتند )یعنی در میان سایر توده ها 

درست مانند آریایی ها که  -ذوب شدند

از شمال آمدند و در میان باشندگان 

بومی سیاهچرده پشته ایران ذوب شدند و 

در این حال تاثیر بزرگی بر سرنوشت 

این پشته بر جا گذاشتند. به گونه یی 

که کنون دیگر چیزی به نام آریایی 

اریم. عین چیز در باره تورک ها صدق ند

می کند. آمدند و رفتند. اما تاثیر 

بزرگی بر جا گذاشتند و کنون همان 

 –گونه که نام آریایی ها )ایریایی ها
ایری ها( بر بسیاری از توپونیم ها و 

اتنونیم های باشندگان ایران مانده 

است، عین چیز در باره تورک ها هم  

 پروفیسور داکترصدق می کند.  به گفته 

واژه تورک کنون صرف بار  –لئو گومیلیف

 زبانی دارد.

 

از زیرالیه ( DG Savinovد. گ. ساوینف )

مجموعه  لدر تشک «یهون»و  «ییسکا»های 

سخن می گوید. او باستان  یرکوت یفرهنگ

گ.[ زیرالیه -داشته های»]که  سدینو یم

با  جیبه تدرهای سکایی و هونی، 

متقابل در نفوذ مدرنیزه شدن و با 

فرهنگ مشترک  به داشته های گر،یکدی
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خانات باشندگان  یاز گروه ها یاریبس

 دهیا باستانی تورک، مبدل می شدند. 

ی کوچروان نیز در تداوم فرهنگ باستان

بازتاب  ینییآ یو سازه ها یآثار هنر

 یافته اند.

 
میانه های سده ششم میالدی، منطقه از 

 ،و چو ایدرریس راندمان میانی رودهای

شالوده این در  نام گرفتند.ترکستان 

نام مشترک  -«تور»نامجا )توپونیم(، 

کوچ  مهیو ن نیکوچ نش انمردم یی لهیقب

ی، گذاشته مرکز یایآس یباستان نینش

چند  در روند دولت  کوچینوع  شده است.

دشت  رل غالب سازمان قدرت دشک سده،

دولت های کوچی، بوده است.  ییایآس یها

 ایسآدر اور ،گریکدشدن ی نیگزیجابا 

 الدیاز میکم پیش هزاره  میانه هایاز 

 .ندوجود داشته اتا سده هفدهم 

 

قبایل  هشتم میالدی، -سده های پنجم در

، که به اروپا بلغار -تورکی کوچرو

دولت ها را پی  شماری آمده بودند،

دیرپا ترین  ،ها آنجمع ، که از ریختند

بالکان و  در یای دانیوببلغار شان 

ولگا یای ولگایی در حوضه رودهای بلغار

  .و کاما بود

 

گستره در  میالدی، 969-650 سال های  در

ولگا و حوضه رود ، منطقه شمالی قفقاز

 ،اهیس یایدر خاوریشمال کرانه های 

سال  درفرمان می راند. خزر خاقانات 
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، این دولت را سردار 960 های دهه

دولت اهزاده ش -(Svyatoslavسویاتوسالو )

 های گنِ چِ پِ در هم کوبید.  ییف،کروسی 

(Pechenegsکه ) از  سده نهمدوم  مهیدر ن

در ی ها رانده شده بودند، خزرسوی 

جا گرفتند  اهیس یایدرکرانه های شمال 

 یمپراتورتهدیداتی را متوجه ا و

قدیم   هیروس ولتو د زانسیب

شاهزاده  ، از1019گردانیدند. اما در 

 .ندشکست خورد الواروسی -کبیر

 
پولوی ها یا پولوفتسی  در سده یازدهم،

ها در ی پچنگ نیگزیجا( Polovtsiها )

سده که در ، می گردند هیروس یها استپ

و تاتارها مغول ها سیزدهم به دست 

درهم کوبیده می شوند و به انقیاد 

 باختری. بخش آنان در می آیند

اردوی زرین، عمدتا  -مغول یورتامپرا

 .یرکوت تیجمعردید با ی گدولت

 
شانزدهم میالدی،  -سده های پانزدهمدر 

قلمرو زیر فرمان مغول ها و تاتارها 

، نشین مستقل فرو می پاشد به چند خان

توده از  شالوده آن ها، شماریکه بر 

  می یابد.  لمدرن تشکی زبان رکوتهای 

 

چهاردهم  سدهلنگ در اواخر  موریت

خود  یتورامپرایانه م یایدر آسمیالدی 

 ش در، که با مرگبنیاد می گذارد را

 از هم فرومی پاشد.به سرعت  میالدی 1405
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در گستره  اوایل سده های میانی،در 

میانرودان آسیای میانه، باشندگان 

تورکی زبان مسکون و نیمه کوچرو شکل 

گرفتند که با سغدی ها، خوارزمی ها و 

باکتریایی های ایرانی زبان در تماس 

اتنگ بودند. روندهای پویای های تنگ

تعامل و تاثیرگذاری متقابل، به 

ایرانی  -پدیدآیی همزیستی تورکی

  انجامید. 

 
یکم میالدی،  هزاره میانه هایدر هنوز 

 ی آغاز به رخنهرکوتجداگانه  یگروه ها

تورکان . نفوذ جنوبی نمودند قفقاز در

، جنوبی )قفقاز ریصغ یایبه قلمرو آس

میانه های لی( در اناتو و جانیآذربا

در )ه بود آغاز شدسده یازدهم میالدی 

با  انیسلجوق یورش (.انیسلجوقدوره 

 یاهاز شهر یاریبسنابودسازی و  یرانوی

سده های همراه بود. در  به قفقازجنوب 

باشندگان ، یازدهم و چهاردهم میالدی

 لیبه دلجنوبی،  قفقازمناطق خاوری 

 تاخت و تازهای تورک های اوغوز و

و مغوالن، تورکی زبان شدند.  اتارهات

در  فتوحات تورکان عثمانی جهیدر نت

مناطق سده های سیزدهم و شانزدهم، در 

، قایفراو  ایسدر اروپا، آگسترده یی 

 ی به میان آمد. بزرگ عثمان یامپراتور

این دولت بزرگ سر از سده هفدهم اما 

رو به انحطاط گذاشت. عثمانیان، با 

اشندگان بومی، خود به استیالی اکثریت ب
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اکثریت تباری در آسیای صغیر مبدل 

 گردیدند.

 

در  میالدی، دهمژه -شانزدهم سده هایدر 

پس از ) دولت روس، و پس از آن آغاز

 ،هیروس ی، امپراتورکبیر( تریاصالحات پ

در گذشته زیر فرمان  یها نیزمبیشتر سر

در آن ها دولت های ، که اردوی زرین را

نشین های  )خانند تورکی حاکم بود

و  مهی، کرایبیریاس ،قازان، آستاراخان

 ( ( گرفتند. Nogaiاردوی نوگای )

 

 شماری هیروس ،نزدهم سده آغاز سر از 

 جنوبیقفقاز شرق  یجانیاز خانات آذربا

را گرفت. همزمان با آن، چین خان نشین 

با های سخت جنگ جونگار را که در پی 

ف می تصر ، از پا درآمده بود؛قزاق ها

 یایآس یها نیپس از الحاق سرزمنماید. 

و خوقند به و خانات قزاق یانه م

و خان نشین  یعثمان یامپراتور روسیه،

ی در جهان رکوت یتنها کشورهاخیوه، 

 بودند.
 

عثمانی ها که از تیره سلجوقیان 

بودند، توانستند امپراتوری بیزانس یا 

روم شرقی را بگیرند و تا جنگ جهانی 

 سرزمین فرمان رانند.   اول در آن

  

در توران خاوری )مغولستان( و ترکستان 

خاوری هم پس از بر افتادن خاقانات 

تورگش، قدرت نخست به دست اویغورها و 
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سپس قرغیزها رسید. اما چینی ها 

توانستند دولت های آن ها را یکی پی 

دیگری بر اندازند. سر انجام هم بار 

تایان دیگر مغوالن در دوره های قره خ

)کیانیان( و دوره چنگیز خان به 

فرمانروایی رسیدند و دوره اردوها و 

ایل خانیان فرا رسید. در ترکستان 

خاوری هم پس از چندی جونگارها که از 

بازماندگان مغول ها بودند، برای چهار 

 سده پی در پی فرمان راندند.   

 

در آسیای میانه و ایران پس از ایل 

ور کورگانی رسید خانیان  نوبت به تیم

و دودمان تیموریان به قدرت رسیدند که 

امپراتوری پهناوری را تشکیل دادند. 

 اما پس از چندی از میان رفتند.

 

پس از تیموریان، در آسیا چهار دولت 

تورکی زبان روی کار بود:  در آسیای 

خان های ازبیک به رهبری  -میانه

صفویان، در   -شیبانی خان، در ایران

دمان بابری و در سرزمین دو -هند

عثمانیان.  -بیزانس یا روم شرقی پیشین

اما صفویان توانستند شیبانیان را 

براندازند و پس از آن در آسیای میانه 

خان های کوچک بومی روی کار آمدند که 

تا افتادن آسیای میانه به دست روس ها 

در سه واحد سیاسی بسر می بردند: 

و خان امارت بخارا، خان نشین خیوه 

نشین خوقند. در این هنگام قرغیزها 
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زیر فرمان جونگارها بودند و قزاق ها 

 خان های کوچک خود شان را داشتند.   

 

در سده هژدهم دولت صفوی ایران به دست 

پشتون ها بر افتاد اما نادر افشار که 

از ترکمانان افشاری بود، توانست 

پشتون ها را سرکوب کند و شاهنشاهی 

رپا دارد و خان های پشتون، بزرگی را ب

بابریان هند و خان های آسیای میانه 

را زیر فرمان خود بیاورد. اما خوش 

درخشید اما دولت مستعجل بود. پس از 

او قدرت در ایران خاوری )خراسان( به 

دودمان درانی پشتون رسید و در ایران 

غربی قاجاریان به قدرت رسیدند. تا 

به دست  قدرت 1921این که در کودتای 

رضا خان افتاد و گلیم هزار ساله 

فرمانروایی تورکی زبانان در ایران از 

هم پیچیده شد. در فرجام هم هند به 

دست انگلیسی ها افتاد، مغولستان و 

آسیای میانه را روس ها  گرفتند و 

ترکستان خاوری هم به دست دولت چین 

 افتاد.  

  

پس از روی کار آمدن دولت شوروی، این 

امارت تاجیک نشین بخارا، خان  دولت

نشین ازبیک نشین خوقند و خان نشین 

ترکمان نشین خیوه را از میان برد. و 

به جای آن جمهوری های آسیای میانه را 

به میان آورد که بیشتر بنا به مالحظات 

جیوپولیتیکی به میان آورده  شدند. 

شوروی ها برای جلوگیری از  تصادم 
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یان کشور شوروی منافع دو دولت بزرگ، م

و چین حایلی را به نام مغلوستان به 

میان آوردند. همین گونه در قزاقستان 

نیز توده های تورکی زبان )قزاق ها( 

را روی کار آوردند. شوروی ها همین 

گونه برای این که میان شوروی و ایران 

حایل هایی داشته باشند، کشورهای 

تورکی زبان ازبیکستان، ترکمنستان و 

ایجان را ساختند.  در این حال، آذرب

با پارسی زدایی و ایرانی زدایی، عنصر 

ایرانی تبار و پارسی زبان را بیخی در 

گستره آسیای میانه به جایگاه دوم 

 راندند.   

 

 شماری هیروس ،نزدهم سده آغاز سر از 

 جنوبیقفقاز شرق  یجانیاز خانات آذربا

را گرفت. همزمان با آن، چین خان نشین 

با های سخت جنگ گار را که در پی جون

تصرف می  ، از پا درآمده بود؛قزاق ها

 یایآس یها نیپس از الحاق سرزمنماید. 

و خوقند به و خانات قزاق یانه م

و خان نشین  یعثمان یامپراتور روسیه،

ی در جهان رکوت یتنها کشورهاخیوه، 

 بودند.

 

در پایان بایسته می دانم یادآور شوم 

اری های بزرگ در که یکی از دشو

مطالعات تاریخ توده های تورکی زبان، 

نبود خط در میان آن ها بوده است. 

نخستین اثر مکتوب توده های تورکی 

زبان، کتیبه ارخون است که به ُیمن 
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مهاجرت سغدی ها در سده ششم میالدی به 

گسترده خاقانات شرقی تورک تدوین 

 یافته است:
های  ترین نمونه کتیبه اورخون قدیمی»

موجود از زبان ترکی باستان است. این 

ها با آن چه امروزه الفبای  کتیبه

شود در دو بنای  اورخون نامیده می

تاریخی واقع در دشت اورخون در 

تا  ۷۳۲های  مغولستان امروزی میان سال

میالدی به احترام دو شاهزاده  ۷۳۵

ترک یعنی کول تیگین و برادرش  گوک

ر و یک بیلگه خاقان یک سیاستمدا

اند. سه  فرمانده نظامی نگاشته شده

یادبود کوچکتر نیز در اطراف این سنگ 

ها نیز کشف شده است.از میان سنگ  نبشته

نوشته های دشت اورخون مهمترین ان 

ها  کتیبه کول تگین است. این کتیبه

 ۱۸۸۹توسط نیکوالی یادرینتسف در سال 

میالدی کشف شد و توسط واژه شناس 

 ۱۸۹۳لم توماسن در سال دانمارکی ویله

ها بسیار  رمز گشایی شد. این سنگ نبشته

به بناهای تاریخی که از دوران 

ترکان در طی دوره دودمان تانگ در  گوک

 «چین به جای مانده است شباهت دارد.

 

این بود داستان فرمانروایی توده های 

تورکی زبان بر گستره پهناوری در 

الب میانه های آسیا که تاریخ بسیار ج

 و شگفتی بر انگیز دارد. 
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 نژاد و قوم باهم چه پیوندی دارند؟

 نوشتۀ: نور محمد ُخــــرمی

نی و از چند سال به این سو، تالشهایی در جریان بوده است تا هزاره های س

تاجیک شده را به هویت مغولی )هزاره گی( برگردانند و شماری دیگر در تالش 

اند تا زیر نام "تورکتباران دری زبان" شماری از تاجیکان و تاجیک شدگان 

را وسوسه کنند تا خود را ترک بخوانند و برای لشکرکشی های پان ترکسیم 

داف سیاسی را دنبال در منطقه سرباز ایلجاری شوند. این که هردو حرکت اه

می کند و به روشنی تمام به ازا و استقامت حرکتهاییست که از بیرون دکته 

و رهبری می شوند، به جای خودش قابل بحث و کنکاش است. اما آیا قومیت و 

 نژاد یکیست؟ اگر نیست از هم چه تفاوتی دارند؟
پاسخ  در این بحث تالش می کنیم تا جایی که ممکن است به همین پرسشها

 .بدهیم
قبل بر اینکه در رابطه با همپیوندی و ناپیوندی نژاد با قوم به بحث 

و  " race بپردازیم الزم است به گونۀ فشرده درمورد اصل پدیدۀ "نژاد یا

که در ادبیات ما اکنون آنرا تقریبًا  "ethnicity همچنان مقولۀهویت "قومی یا

تا باشد از یکطرف مواردی را بکار میبرند، مکث نمایم. « قوم» معادل به 

که در بحث بدانها اشاره خو اهیم کرد، مستدلتر سازیم واز جانبی هم پیش 

 :درآمدی داشته باشیم برای اظهارنظر در رابطه با
و یا به حساب « یکانگی قوم وتبار» ــ بی پایه بودن نظریۀ مبتنی بر۱

ی ازمردم، صرفًا آوردن، وتحت یک هویت واحد قرار دادن گروه ها وکتله های

با اتکا بر "پیشینه های دور و همسانی خونی و جنتکی" و یا هم به اعتبار 

 ارتباطات نژادی، مذهبی و سرزمینی در گذشته ها به یک قوم وتبارمعین؛
ــ بیهودگی و زیان آور بودن نادیده گرفتن اشترکات فرهنگی، زبانی ۲

ه یکجا با هم در طول وسرزمینی؛ ودستاورد های تمدنی مشترک مردمانی ک

تاریخ؛ این دستاورد ها را بوجود آورده و کنون نه تنها جزءال یتجزای این 

هستند؛ بلکه خودرا برحق سهیم در ملکیت آن می « زبان، تمدن و فرهنگ »

 دانند؛

 : با این پیش در آمد مختصر می پردازیم به موضوع مورد بحث
بار و قومیت و مناقشات قومی گروپ های قومی، ت» کلمات و اصطالحاتی چون 

از جمله کلمات و اصطالحات متداولی اند که همه روزه در صفحات « ــ تباری

روزنامه ها، جراید و سایتهای انترنیتی، برنامه های خبری و بحث های 

سیاسی تلویزیونی و صحبت های عادی به کثرت به آنها برخورده ایم؛ خود در 

دیگران میشنویم. برداشتها از معنی  بارۀ آنها صحبت میکنیم و یا از

 و قومیت (Nationalism) ملتگرایی Nation )) واقعی و تطبیقی اصطالحاتی چون ملت

(Ethnicity)  که ازطریق ترجمه از زبانهای اروپایی چون التین، فرانسوی

وانگلیسی وارد زبان وادبیات ما گردیده اند، نزد بسیاری از ما خالی از 
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 .نیست و باید به آن معترف بوداشتباه و ابهام 
وقتی حرف ازین قرار است نا گزیریم هنگام استفاده ازین مقوالت و مفاهیم 

و تطبیق آن بر واقعیتهای وجودی اقوام وگروپهای اتنیکی در یک کشور 

معین، از یک جانب حقیقت تغییر وتحول تاریخی در حیات اجتماعی، فرهنگی، 

ا وهزاره ها بوقوع پیوسته اند، در نظر و خونی آنها را که درطول سده ه

بگیریم واز جانب دیگر در کاربرد اصطالحات و مقوالت مورد نظر تا حد امکان 

تعریفهای قبول شده یی را که نزد دانشمندان صاحب صالحیت رشته های علوم 

سیاسی و انسان شناسی )انتروپولوژی، جینولوژی وغیره( در پهنۀ گیتی مورد 

 .اند، پیش چشم داشته باشیم قبول و استفاده
ملت »مثالً اگر کسسی هنگام بحث درین موارد، یک گروپ قومی معین را به نام 

قلمداد کند و یا آن دیگری به زعم خود، کمر به تضعیف « بزرگ افغانستان

یک ملیت بزرگ ازطریق تقسیم وتجزیۀ آن به زیر مجموعه هایی بعضًا خیالی و 

پیشینه »با اتکا با رگه هایی نامرئی ای از تصوری ویادر بهترین حالت 

؛ آنهم براثر توطیۀ حلقاتی که ذکرش رفت کمر «نژادی –های دور تباری 

 ببندد؛ به آنها چه باید گفت؟
هویت های قومی و رابطۀ آن به تعلقات » به هرحال چون بحث مابیشتر بر 

بحث  افراد اتکا دارد، میخواهم مو ضوع را از همین منظر به« نژادی 

 .بگیرم

 :، قومیت«اتنیسیتی» تعریف کلی ای از 

قومیت درکلیت خود یک پدیدۀ چند بعدی بوده و دربرگیرندۀ جنبه هایی »

مانند نژاد، منشأ یا پیشینه، زبان، مذهب وهویت میباشد. همچنان ابعاد 

باالنسبه ظریف تردیگری مانند فــرهنگ، هنر، عادات ورسوم، باورها، طرز 

» انواع ونحوه های تهیۀ غذا نیز از شاخصه های قومیت پوشش لباس و

است. از خصوصیت های اصلی مفهوم قومیت، د ینامیزم وقابل تغیر « اتنیسیتی

بودن بال وقفۀ آن میباشد که دایمًا در اثر امواجی از مهاجرتها، اختالط ها 

و امتزاج ها و ازدواجهای میان قومی، هویتهای جدیدی عرض وجود 

 1« مینمایند.
چنانچه مشاهده می گردد هویت قومی بالذات یک پدیدۀ مغلق وپیچیده است. 

این هویت بمرور زمان وبطور پویا نظر به شرایط تغیرمیپذیرد. این 

میتواند بوسیلۀ خودمان وبرای معرفی خودمان به دیگران خلق گردد ویا 

اینکه دیگران برای ما هویتی را عنوان کنند،خواه ما بخواهیم ویا 

نخواهیم. مثالهای زیادی ازین نوع هویت بخشی ها را درجوامع مختلف داریم 

؛ برای سیاه «نیگرو، بلک، و افریکن ـ امیریکن » مانند اطالق کلماتی چون 

وایت ـ امیریکن، » یا « یوروپین ـ امیریکن» پوستان امریکایی؛ 

که  برای امریکاییان اروپایی تبار در مجموع،« امریکاییان سفید پوست

دارای منشا اروپایی اعم ازانگلیسی تبار گرفته تا آیرلندی، فرانسوی، 

جرمنی وغیره اند. ویا اطالق تمام مردمان نیم قاره به اضافۀ چینایی 

ویاهسپانوی « امریکاییان آسیایی» تباران، کوریاییان وغیره تحت نام 

انوها هسپ» وهسپانوی زبانان امریکای التین به عالوۀ برازیلی ها بنام

 .وغیره در ایاالت متحدۀ امریکا نام برد«.... 

 :درافغانستان خود ما

ابتدا از طرف اقوام غیر پشتون برای « اوغان» ویا « افغان» ــــ کلمۀ 1

قبیله ویا قبایلی از قوم پشتون اطالق میگردیده است ولی بعدًا برای تمام 

میل و اطالق برای تمام اتباع کشور تح« رسمیات»پشتونها و اکنون در

میگردد. این امر در قانون اساسی افغانستان نیز به نحوی که دربرگیرندۀ 

تمام اقوام ساکن کشور )نه ازیک قوم( است تسجیل گردیده است. ولی برتری 

» وکشور بنام « افغانی»جویی عده ای از اتنو فاشیستان که هویت 

کنند، باعث تبلیغ می« قوم پشتون» را صرف معرف یک قوم « افغانستان

گردیده است تا نمایندگان سایر اقوام به عنوان یک عکس العمل اعتراضی 

اصرار ورزیده ونام کشوری « افغانی»وعادالنه برعدم تعلقیت خود بر هویت 

 .را که صرف معرف یک قوم قلمداد شود مورد سؤال قراردهند

از طرف « فارسیوان یا فارسیبان ـ فارسی زبان»ـــ همچنان هویت 2

پشتونها، به تمام فارسی زبانان کشور بدون درنظرداشت منشأ نژادی ـ 

تباری شان تا همین اواخر اطالق میگردید. به همین سلسله در رابطه با 

کلمۀ تا جک یا تاجیک در پهلوی موارد دیگر عده ای بدین عقیده اند که 

یر این نام از طرف همسایگان تورک تاجیک ها به آنها به مفهوم مردمان غ

 .عرب و غیر ترک اطالق میگردیده است
یک مقولۀ فرهنگی است که « تاجیک»نطریه ای مسلط این است که اساسًا کلمۀ 

دربرگیرندۀ تمام فارسی زبان ) بدون درنظر داشت منشأ تباری شان( ساکن 
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در آسیای میانه وافغانستان است، تا یک هویت اتنیکی یا نژادی. دلیلی 

مذهب، بیاتها؛ عربها و بعضًا پشتونهای فارسی زبان  اینکه، هزاره های سنی

 .وسایرین نیز خود را تاجیک میدانند در همین امر نهفته است

اقوام دارای منشأ نژادی ترکی ـــ »خطاب کردن تمام « تورک» ـــ گرایش 3

که در گذشته ها نیز مروج بوده، اکنون تا حدی زیاد به عنوان « مغولی

ز گشت به گذشته؛ به اشکال گونا گون آن از طرف نوعی از تالش برای با

عرض وجود کرده است که اینجا و آنجا؛ « پان ترکیستها» جریانی موسوم به 

ما چکیده های از نظریاتشان را میخوانیم ومیشنویم. ولی قدر مسلم آنست 

به مردمان ترکی زبان جمهوری « تورک» معاصر(  -که هویت امروزه )مدرن

کی زبانان جهموری قبرس اتالق میگردد. سایرملت ها باوجود ترکیه و بخش تور

نزدیکی وهمریشه بودن زبانی همچون قرغیز ها، قزاقها،ترکمنها، اوزبیکها؛ 

هریک دارای جمهوریهای مستقل بنام های خود هستند.عده ای دیگر از 

ملیتهای ماورای قفقاز جمهوری ها ومناطق خود مختار خودرا داشته وپروسۀ 

را طی نموده ومینمایند. مردمان این کشورها « ـــ دولت سازی ملت » 

باوجودی ارتباطات واختالطات نژادی وقرابتهای زبانی ــ فرهنگی عمدتًا 

ملتهای » مغولی ــ ترکی، آریایی، سالوی وغیره خود را اکنون 

 .« ملت تورک» میشناسند نه « اوزبیک،ترکمن، قزاق، قرغیز، وغیره
به عنوان یکی )صرف « نژاد ـ ریس »قومیت؛ از  -« تی اتنیسی»در تعریف 

نام برده « هویت»یکی( از جنبه های قومیت و نتیجتًا یکی از شاخصه های 

شده است ولی در تشریح این مبحث آمده است که مخلوط ساختن نژاد با هویت 

باور نماییم که وراثت » اتنیکی به همان اندازه اشتباه آمیز است که مثالً 

 .«وژیکی معرف هویت فرهنگی استبیول
نژاد یک نوع رده بندی بیولوژیکی کتله های از نفوس بشری است که براساس 

ویژگیهای اناتومیک از سایر کتله ها مشخص میگردند. این تعریف بیولوژیست 

 .مآبانه نیز دیگر منطبق به تنوع ژنیتیکی نسل بشر نیست
م انسانهای امروز از لحاظ این دگر یک حقیقت انکار ناپذیر است که تما

)نودونه اعشاریه نه فیصد !( یکسان هستند. این هم دگر  99.9ژنیتیکی % 

است تا « واقعیت فرهنگی » ما اسًاسًا یک « نژاد بشری امروز» واضح است که 

یک مخلوق بیولوژیکی. به گونۀ نمونه، تازه ترین پژوهش ها حاکی از آنست 

در امتداد راه ابریشم سکونت دارند، از  اقوام ترک و تاجیکی که» که : 

نگاه شجره شناسی و زیست شناسی از هم چندان تفاوتی ندارند..... بر خالف 

این، آشکار شده است که تفاوتهای داخل قومی، بویژه در میان تاجیکان، 

بمراتب بیشتر از تفاوتهای میان قومی بین گروههای فارسی زبان تاجیک و 

 2« و ترکمن و قره قلپاق در آسیای میانه بوده است. ازبک و قرقیز و قزاق

باور معمول مبنی برموجودیت نژاد های بیولوژیکی بشری بر اساس فرضیه ای  »

نادرستی استواراست که گویا ویژگی های اناتومیک چون رنگ پوست، شکل چهره 

یا هم قیافه های ظاهری خاص درگروپهای معینی از انسانها در هم آمیخته 

ویا نژاد های « سفید» ، «سیاه» نه خیر چنین نشده است. نژاد خالص است.

یعنی که نژاد خالص آریایی ویا نژاد خالص «. خالصی دیگری وجود ندارند

 .زرد )مغلی ـــ تورکی( ای هم نمیتواند وجود داشته باشد
نظریۀ تا چندی قبل معمول که گویامشخصات اناتومیکی معرف یک نژاد معین 

حقیقت ملموس را که اینگونه مشخصات به کثرت در سایر کتله  هستند، این

های انسانی نیز به مشاهده میرسند، نا دیده میگیرد. درحقیقت عوامل 

طبیعی مشابه در مناطق مختلفی از جهان باعث تکامل نوع مشابه اناتومی 

انسانی میگردد. چنانچه شعاع بیش از حد آفتاب در مناطق استوایی موجب 

سیاه تیره به منظورحفاظت از شعاع ماورای بنفش گردیده است.  رنگ پوست

نتیجتًا رنگ نصواری تیره که از خصوصیت افریقا ییان جنوب صحرا است 

درمیان نفوس مختلط نا شده در نیم قارۀ هند، آسترالیا، گینی جدید 

 .وجزایر واقع در بحرالکاهل جنوب غربی نیز پیدا میشوند
را در تشخیص نژاد ها در نظر « بی» وپ خون نوع به همین ترتیب اگرما گر

 :بگیریم
میبینیم بعضی از افریقایی های سیاه پوست دارای عین گروپ با اروپایی 

های سفید پوست بوده وبعضًا با کتگوریهای از آسیایی ها دارای عین گروپ 

 .خون میباشند و یا موارد متعدد دیگر
را بوجود می « هویتها» که  در تحلیل نهایی این انسان است نه طبیعت

، «نژادی ـ تباری» و گروپهای به اصطالح « اتنیسیتی ـ قومیت »آورد. 

تاریخی اند. آنها پدیده های اجتماعی اند « ساختهای » عمدتًا فــرهنگی و 

تا بیولوژیکی. البته این بدان معنی نیست که آنها وجود ندارند. بر عکس 

جهان امروز اند علی الرغم اینکه دیگر  از واقعیتهای« تبار» و« نژاد » 
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مرز مشخصی میان نژاد های بشری وجود ندارد. با آنهم برای درک، شناخت 

وتشریح درست آن، ما باید وحتمًا به تعامالت اجتماعی و فرهنگی آنها 

 3بنگریم تا ساختمان بیولوژیکی واناتومیک آنها. 
« هویت » که در معرفی از آنچه گفته آمدیم چنین نتیجه به دست می آید 

زبانی خویش اند؛ تکیۀ -های قومی ای که دارای مشخصات مستقل فرهنگی

که خود از پدیده های فوق « تباری ــ نژادی»یکجانبه وقطعی به پیشینۀ 

العاده متحول اند، بدون درنظر داشت عوامل فرهنگی واشترکات دیگر، نباید 

شه های باستان گرایانه، دچار سطحی نگری محض شده و با تکیه بر اندی

برشواهد وقراین افسانوی واسطوره ای، بیش از حدود افسانه و اسطوره 

 .استناد جست
به نظرمن پافشاری بر صحت نظریات خودی، خود بزگ بینی ونادیده گرفتن 

منافع مشروع و تمایالت جانب مقابل، به ضرر منافع آنی و درازمدت تمام 

ن اقوام وگروپهای مردمی ای اند که دوستان اقوام باهم برادر منجمله از آ

 .محترم ما داعیۀ دفاع از حقوق آنها را درسر می پرورانند

 ! توجه کنید
ی تاجیک و فارسی «ایماق ها، قزلباشها و بیاتها » دوستان عزیزمانه تنها 

حساب « تورک» خطاب میکنند بلکه با خیالپردازی متکی بر « تورک» زبان را 

کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، « تاجیک نشین»مناطق اساسًا کردن تاجیکها، 

والیت شمال شرقی، بلخ وسمنگان، والیات غربی، شمال غربی و جنوب غربی چون 

خود « تورکستان جنوبی » هرات، غور وبادغیس رادر بست شامل نقشۀ 

تر خطاب کردن برادران « تورک تبار » مینمایند.جالب اینست که باوجود 

تورکستان »را شامل « هزاره نشین » ان نسبت به تاجیکها، مناطق هزارۀ م

خود نکرده اند. شاید ازعکس العمل آنها هراس داشته اند ولی در « جنوبی

مورد تاجیکها خواسته اند هدایت رهبران تاجیک ستیز آنطرف مرزها را عملی 

 .نمایند
ک ازین گونه باید گفت که دلیل اینکه ایماقها، قزلباشها، ، بیاتها وهری

ی دیگر که با وجود تاجیک بودن شان نام ها را نیز با خود حمل «هویتها»

میی کرده اند ، خیلی روشن است. مثالً از جمله قزلباش ها ) کاله سرخ ها( 

بر لشکریان شاهان فارس که شامل مجموعۀ از اقوام چون تاجیک ها ، کردها 

را ترک ها « ایماق»ویا کلمۀ ، ترک ها وغیره بوده اند اتالق می شده است. 

به همسایگان تجیک خویش به کار می برده اند. به هرصورت این ها تاجیک و 

فارسی زبان اند وبا افتخار خود را تاجیک مینامند. آنهاییکه که سالیان 

طوالنی میان دیگران ازجمله میان اوزبیکها زندگی کرده وبه زبان اوزبیکی 

ودرفرهنگ اوزبیکی جذب شده اند؛ بخواهیم یا منحیث زبان مادری تکلم کرده 

 .نخواهیم دیگر اوزبیک قلمداد شده وخودرا اوزبیک می دانند
درمورد برادران هزاره حرفی درمیان نیست.با وجودی اینکه سعی زیاد درجهت 

، با «ترکتبار» ودریک صف قراردادن آنها با عنصری به نام « بازگرداندن»

، صورت میگیرد؛ ولی درحال «خونی ونژادی»تکیۀ بیش از حد به قرابت 

هستند. ولی اگر نزدیکترین ملیتی را به « هزاره » حاضرهزاره ها فقط 

ملیت هزاره درمیان سایرین در کشوری به نام افغانستان، جستجو نماییم، 

این ها فقط، تاجیکها ودیگر فارسی زبانان هستند. تفاوت درمیان سایر 

را میتوان فقط در پیروی از مذهب حنفی وشیعۀ فارسی زبانها با هزاره ها 

اثنا عشری جستجو کرد. این فقط توطئه های ژیم های تک قومی ووابسته به 

قبایل بوده است که از وحدت اورگانیک اقوام فارسی زبان افعانستان از 

، تاکنون جلوگیری به «هویت»جمله دوقوم بزرگ تاجیک وهزاره در تحت یک 

 .عمل آورده شده است
وسوسه های بعضی از نخبه گان هزاره در جهت تظاهر به فاصله ازرژیم 

قلمداد کردن « تورک»جمهوری اسالمی ایران ونزدیکی با ترکیه از طریق 

هزارها، آنهم به خاطر خوشنودی غرب، ره به جایی نمیبرد. با یک دید وسیع 

کرد که ودور از سیاست های مقطعی رژیم ها،احزاب وتنظیم ها ؛ میتوان حکم 

یگانگی زبانی، فرهنگی وسرزمینی هزاره ها با تاجیکها وزبانی ومذهبی شان 

با فارسی زبانان شیعه مذهب ایران، مستحکمترو ریشه دار از پیوند هایی 

 .گویا نژادی با دیگران است
های اتنیکی که به « هویت» در همین رابطه و بااتکا با متغیربودن بال وقفۀ

د وجدید تری دراثر اختالط و امتزاج اقوام به وجود مرورزمان هویتهای جدی

می آید وبه تفصیل در باال تذکر داده شده است؛ میخواهم مثالهای دیگری از 

افغانستان در زمینه خدمت تان به عرض برسانم : تمام هزاره های سنی مذ 

هب در سمنگان، خان آباد، بغالن، پروان )به شمول اندراب وپنجشیر ( تخارو 

ی از بامیان، خود را تاجک می نامندتاحدیکه کنون در پنجشیر واندراب قسمت
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کسی بر وجود هزاره درین جاها صحه نمی گذارد. بالعکس تا جیکهای 

اسماعیلیه بخصوص در پشت بند سمنگان، درۀ کیان واطراف تاله وبرفک بغالن 

ی و تاجیکهای شیعۀ لعل وسرجنگل وشهرستان وغیره خودرا هزاره به حساب م

آورند. همچنان عربهای ساکن در میان اوزبیکها اوزبیک ) بعضًا اوزبیکتر 

از اوزبیکها مدافع منافع اوزبیکها اند( وآنهاییکه درمیان تاجکها زندگی 

مینمایند خود را تاجیک معرفی میدارند. البته عربها درمیان برادران 

لحق احدی و پشتون نیز کم نیستند واز میان آنها کسانی چون آقای انور ا

آقای خدایداد بشرمل را میتوان نام برد که گرایش شدید برتری جویی قومی 

 .اولی به نفع برادران پشتون اظهر من الشمس است
متکی بر حقایق فوق، برنت گال تـزر از محققین معروف در مرکز شرق شناسی 

 : بر لین مینویسد

فارسی زبانان مخصوصًا بصورت عموم یک نوع تمایل رشد یابنده درمیان تمام  »

فارسی زبانان سنی مذهب وشیعه یان غیرهزاره، دررابطه با معرفی نمودن 

خودشان به حیث)تاجیک(، مخصوصًا در برابر بیرونی ها عرض وجود نموده 

ما « هزارۀ سنی، عرب وپشتون فارسی زبان » بنا ًا اگر یک برادر « است.

ایی را مرتکب نشده است اگر خود را تاجیک بنامد ویا بداند کاری خط

چنانچه وان دیگری که پشتو زبان ویا اوزبیک زبان شده است، خودرا پشتون 

 .و اوزبیک بنامد، اصل کار را کرده است
حقیقت اینست که در افغانستان کنونی علی الرغم موجودیت گروپهای متعد د 

اتنیکی، قومی وزبانی که از خصوصیت متبارز کشور است؛ از دیر زمانی 

یکنوع پروسۀ امتزاج، اختالط، آمیزش و همگرایی زبانی و فرهنگی با 

تأثیرپذیری زیاد از زبان وادب فارسی دری، زبان اکثریت قاطع مردم در 

کشور، در جریان بوده است. جنانچه زبان فارسی دری که اصاًل زبان مادری 

یعی تاجیکها، هزاره ها است؛ اکنون به زبان مادری برادران عرب؛ بخش وس

از برادران پشتون وسایر اقوام ساکن در شهرهای عمدۀ چون کابل، مزار 

شریف وهرات وازسایر گروپهای اتنیکی درمرکز، غرب وشمال کشور مبدل 

 .گردیده است
با صداقت تمام باید اظهار داشت که میراث فرهنگی زبان فارسی که 

ا بوده، و به خواستکاه واقعی آن به شهادت تاریخ سرزمین پر افتخارخود م

مثابۀ زبان مادری بیش از دوثلث نفوس کشور و وسیله افهام وتفهیم، داد 

وستد وتحریر وتکلم میان تمام اقوام با هم برادر کشورعمل مینماید؛ 

متعلق به همه ای اقوام وملیت های کشور میباشد. در راه توسعه، تعمیم 

ه درین سرزمین دولت وگسترش این زبان همۀ سالطین، شاهان و امپراتورانی ک

داری کرده اند، به ویژه شاهان ترک بذل مساعی کرده اند که کسی نمیتواند 

 .منکر آن باشد
با اتکا برآنچه در باال به تفصیل به بحث گرفتیم، اکنون زمان ذهنیگری 

های چون، دریک صف قرار دادن لستی از گروه های قومی به منظورتشکیل دادن 

مجموعۀ آنها، آنهم صرف به دلیل ریشه های تباری یک گروه قومی واحد از 

ـــ نژادی، گذشته است. این نوع اندیشه وعملکرد به معنی آنست که ما 

آرزو نماییم تا زمین مطابق به میل ما و درجهت معکوس به چرخش در آید و 

درنتیجه زمان به اندازه ماقبل التاریخ به عقب برگشته واین گروه ها با 

اکاتی که یکجا با دیگران در طول تاریخ بوجود آورده اند، واپس دهی اشتر

دوباره به صفت یک گروه قومی واحد در آمده و در نتیجه با تشکیل دادن 

واحتوا کردن تعداد قابل توجه نفوس کشور، در برآورده ساختن اهداف دست 

 .نیافتنی مورد نظر به کار گرفته شوند
، تمام نیرو وامکانات خود راعلیه وقت آنست که با فشرده ساختن صفوف خود

همه انواع بیعدالتی، بخصوص مهار ساختن شوونیزم منحط قبیله که سالمتی 

وبقای همۀ مان را بال استثنی تهدید میکند؛ متحد شویم. محمل این وحدت و 

اتحاد را فقط دستاوردهای مشترک تاریخی و داشته های فرهنگی ای که متعلق 

 .یدهدبه همۀ مان است تشکیل م
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