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 پروفيسور داکتر سرگی کلياشتورنی
 و پروفيسور داکتر تورسون سلطانف 

 
 گزارنده به پارسی دری: عزيز آريانفر

 
دشت های [باشنده]  دولت ها و توده های

 اروآسيا:
 1»از عهد باستان تا کنون«   

 يادداشت گزارنده:
 بهترين و وزين ترين کتابيکی از  ،بی چون و چرا

کوچ  ه تاريخ توده هایکه در بار علمی يیهای 
توده های اريايی ها و  نشين و دشتنورد از جمله

دشت های اروآسيا نوشته شده و مغول تورکی زبان 
دشت های باشنده دولت ها و توده های «است، 

شهکار بی  ،»از عهد باستان تا کنون اروآسيا:
 -پروفيسور داکتر سرگی کلياشتورنی نظير

اس جهان در همه بزرگترين تورک شناس و مغول شن
 -و همکارش پروفيسور داکتر تورسون سلطانف اعصار

و مغول تورک شناس دانشمند برجسته و شناخته شده 
 در تراز جهانی است. شناس 

 
در  »علم تاريخآخر حرف «ويژگی اين کتاب که 

توده های تورکی زبان آسيای مرکزی سرگذشت زمينه 
فارغ  بی آاليشانه،شمرده می شود، در آن است که 

 ا بهره گيری ازاز مالحظات سياسی گمراه کننده ب
پشته يی از دستاوردهای دو سده يی علوم 

به گونه بسيار  و جهان خاورشناسی روسيه
 نگاشته شده است.   و روشمند واقعبينانه 

                                     
1.Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы 
Евразийских степей: от древности к Новому времени. СПб.: 
«Петербургское Востоковедение», 2009: 3-е изд.. исправл. и доп. 
432 с. («Orientalia»).  
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نويسندگان با تکيه بر اسناد، مدارک و شواهد 

بی ادعاهای انکار ناپذير علمی با کنار گذاشتن 
پان ترکيسيتی موجوديت گويا و بی پايه  بنياد

و زبان تورک کدامين نژاد يا تبار و يا ملت 
ادعاهای گزافه گويانه واحد تورکی و نيز 

هبران اولتراناسيوناليستی ر »تیاوتوختونيس«
سياسی کشورهای تورکی زبان آسيای ميانه و قفقاز 
دال بر بومی بودن شان در سرزمين های کنونی که 

؛ را سرزمين های نيايی شان می خوانندنادرست آن 
افسانه پردازی کوشيده اند و پرهيز از هر گونه 

به ژرفای هزاره ها و سده بروند و گوشه های 
تاريک تاريخ گستره پهناور دشت های اروآسيا را 

چنانچه در در پرتو داده های علمی روشن بسازند. 
       پيشگفتار کتاب آمده است:

های سرنوشت  ینسب همانندی ما با پذيرفتن تز«
در  یرکوت و توده های ها لهيقبی بيشترينه خيتار

 خيتارمرتبط بودن  ه ودو هزاردرازای دست کم 
هم  ا،يسآاور یعموم خيتارتباری شان در چهارچوب 

ی [يعنی آن چه که پان رکوملت واحد ت يتوجودتز م
گ.] و هم تز بومی بودن -ترکيسم تبليغ می کند

های معاصر تورکی [يعنی آن  جاودانه توده
اوتوختونيسمی را که رهبران کشورهای تورکی زبان 

گ.] -آسيای ميانه و قفقاز بر آن پا می فشارند
 »را مردود می دانيم.

ی ها تيروشن شدن مسائل به واقعما برای «...
به  ی،رکوت(تشکل تباری)   ethnogenesis اتنوژنيز
های تورکی توده  یاسيس -تباری خيتار قديممراحل 

(به کار محققان سده  کياز  شيب شناسايی شده طی
 ،از باستان شناساناعم  -)هير روسويژه د

 نگارانتاريخ نويسان، تبارزبانشناسان، 
      »(اتنوگراف ها) و... مراجعه می کنيم.

 
دانشمندان خاورشناس روسيه  ،در دو سده گذشته

س تزاری و سپس شوروی و در فرجام هم روسيه کار ب
اريايی و بزرگی را در عرصه مطالعات توده های 

تورکی زبان و مغول در گستره مغولستان، جنوب 
سايبريا و کشورهای آسيای ميانه، قفقاز و شمال 

ند. در اين راستا صدها سايت ه اچين انجام داد
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باستان شناسی با شمار فراوان اسکلت های مردگان 
دارک و و اشيا و زيورات کشف و پشته عظيمی از م

شواهد و اسناد در بايگانی های اکادميک روسيه و 
شوروی پيشين روی هم انباشته، بررسی، ارزيابی، 
تجزيه و تحليل و مورد پژوهش قرار گرفته اند. 
صدها تن از دانشمندان روسی و شوروی در باره 
اين توده ها کاوش ها و پژوهش هايی ژرفی انجام 

 نوشته اند.  داده و هزاران مقاله و صدها کتاب
 

در دهه های پسين، شمار بسياری از دانشمندان 
رشته های نوين علوم مانند علم نسب شناسی 
(ژنيتيک)، اتنوگرافی و اتنولوژی (تبارشناسی)، 
انتروپومورفی (انسان سيمانگاری)، پاليونتولوی 
(ديرين شناسی)، نومازماتيک (سکه شناسی)، نسخه 

ستيک)، ريشه شناسی، زبانشناسی تاريخی (لنگو
شناسی (ايتمولوژی) و... نيز کارهای بس 
ارزشمندی را در باره اين توده ها انجام داده 

 اند.   
 

و مغول روی هم رفته بزرگترين کانون تورک شناسی 
جهان همانا پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه شناسی 

علوم روسيه شعبه سان پتربورگ شمرده می شود که 
اب ها را در زمينه تاريخ وزين ترين مقاالت و کت

باستانی، ميانه و نوين توده های تورکی زبان و 
 مغولی نوشته اند. 

 
گذشته از اين ها، در سال های اخير دانشمندان 
چينی نيز با مطالعات ژرف تاريخی توانسته اند 

جلدی چين باستان را به ياری  24تاريخ 
دانشمندان جاپانی تدوين و مبتنی بر ترجمه های 

ن به زيور چاپ آراسته سازند. همين گونه نوي
فرهنگ تازه ايماها يا هيروگليف های چين باستان 

 را تدوين و چاپ نمايند.       
 

همين گونه اطالعات دقيق و اکادميک علمی در باره 
توده های تورکی زبان و مغول در شماری از 
انسکلوپيدی ها (دايره المعارف ها يا دانشنامه 

انشنامه امريکانا، بريتانيکا، ها) به ويژه د
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شوروی (کنون  سترگالروس فرانسه و دايره المعارف 
 روسيه) بازتاب يافته است.

 
روشن است کسانی که در جستجوی حقايق علمی و 

بايد به کند و  داده های مستند و دقيق هستند،
کاو در همين آثار بپردازند. با اين  هم، در 

بيمايه و بی  سال های اخير شمار فراوان آثار
پايه بی سر و ته بنا به مالحظات سياسی و نيز از 

نشر و در ميان و ناآگاه سوی اشخاص غير کارشناس 
خوانندگان بی خبر و چشم و گوش بسته تبليغ می 
شود، که سخت زيانبار اند و می توانند بسياری 

 به به کژراهه و بيراهه بکشانند. 
 

گذشته دست  به هر رو، اين کمترين که در سه دهه
اندر کار پژوهش و مطالعه در تاريخ آسيای 

مرکزی و افغانستان و ايران بوده ميانه، آسيای 
ام، با آشنا شدن با اين کتاب وزين در پی آن 

تا آن را به پارسی دری برگردان نمايم.  مشد
در سانکت پتر بورگ  2004کتاب بار نخست به سال 

به زبان   2006به سال  بی درنگچاپ شده بود که 
   2.آلمان ترجمه و نشر گرديد

 
(از چاپ هنوز تنها پيشگفتار کتاب را سال پار، 

به پايان نبرده بودم که آگاهی يافتم آن)  2004
(با ويرايش برگ  432چاپ سوم آن در  2009در سال 

بار ديگر از سوی دوباره و بازنگری و اضافات) 
انتشار خاورشناسی سانکت پتربورگ، پژوهشکده 

افته است. اين بود که کار را متوقف ساختم و ي
نو نسخه با دشواری بسيار در سفر سال پار مسکو 

برای  چندی پيش آن رااما م. پيدا کردآن را 
به يک پژوهشگر آلمانی امانت دادم که خواندن 

بنا به داليلی دردمندانه دو باره برايم مسترد 
به هر رو، اکنون بايد بار ديگر در  نکرد.
وی کتاب برآيم. با اين هم، در اين جا بر جستج

آن شدم تا ترجمه پيشگفتار کتاب را در دسترس 

                                     
2 . Kljaštornyj S.G., Sultanov T.I. Staaten und Völker in den Steppen 
Eurasiens. Altertum und Mittelalter (Studia Eurasia. Band XI). Hrsb. 
von Reinhold Schletzer. Reinhold Schletzer Verlag, 2006. 
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دوستان بگذارم. اما پيش از آن، مروری بر 
 زندگينامه اين دو دانشمند ارجمند می کنيم: 

 
زندگينامه پروفيسور داکتر کلياشتورنی، سرگی 

 گريگوريويچ 
 

 وسيهدر بالر1928فبروری  4زاد روز و زادگاه: 
سالگی در  86 عمربه  2014سپتامبر  21درگذشت در: 

 سانکت پتربورگ
 

مدير دفتر تورک -شادروان استاد کلياشتورنی
شناسی (تورکولوژی) و مغول شناسی شعبه سانکت 
پتربورگ پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم 
روسيه، دارنده جايزه نشان طاليی در پژوهش های 

 3بود. 2005آلتايی در 
  

در دانشکده خاورشناسی  1950 -1945او در سال های 
دانشگاه دولتی سانکت پتربورگ در ديپارتمنت 
زبانشناسی تورکی، تاريخ خاور نزديک و خاور 

 ميانه درس خواند.  
 

کارمند پژوهشکده سراسری  1957 – 1950به سال های 
گيتاشناسی (جغرافی) شوروی بود که در آن نخست 

) و سپس در کرسی 1953ا سال به عنوان کتابدار (ت
 مدير بخش بيبليوگرافی (کتابنگاری) کار کرد. 

 
به عنوان کارمند جوان علمی دفتر  1957به سال 

شناسی شعبه ليننگراد  تورک شناسی و مغول
پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم شوروی  

مدير  –1962 -1960گماشته شد. به سال های 
 کتابخانه اين پژوهشکده بود.

 
از رساله نامزدی علوم با موضوع  1962او به سال 

يادمان های رمزآلود باستانی تورکی چونانِ «
زير نظر پروفيسور » منبعی در تاريخ آسيای ميانه

 برنشتام و  پروفيسور مالف دفاع کرد. 
  

                                     
3 . Gold Medal of the Permanent International Altaistic Conference 
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به عنوان مدير دفتر تورک شناسی و  – 1963سر از 
اسی شعبه ليننگراد پژوهشکده خاورشنمغول شناسی 

 – 1963سر از پژوهشگاه علوم شوروی  گماشته شد. 
 کارمند ارشد علمی شعبه گرديد. 

 
به عنوان استاديار کرسی  1969سر از سال 

زبانشناسی تورکی در دانشگاه دولتی ليننگراد 
استاد ديپارتمنت   1995تدريس می کرد و سر از 

آسيای مرکزی و قفقاز دانشگاه دولتی سانکت 
به درجه استادی  1992. او به سال پتربورگ گرديد

 (پروفيسوری) رسيد.
 

پروفيسور کلياشتورنی در سال های پسين زندگی تا 
مدير دفتر آسيای مرکزی و جنوبی  2013سال 

  4پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم روسيه بود.

                                     
 آثار: . 4

Кляшторный С. Г. Древнетюркские рунические памятники как 
источник по истории Средней Азии / С. Г. Кляшторный. — М., 1964. 
Кляшторный С. Г., Колесников А. А. Восточный Туркестан глазами 
русских путешественников (вторая половина XIX в.) / С. Г. 
Кляшторный, А. А. Колесников. — Алма-Ата: Издательство «Наука» 
Казахской ССР, 1988. 
Кляшторный С. Г., Колесников А. А., Басханов М. К. Восточный 
Туркестан глазами европейских путешественников / С. Г. 
Кляшторный, А. А. Колесников, М. К. Басханов; Институт 
уйгуроведения АН КазССР. — Алма-Ата: Гылым, 1991. — 184, [16] 
с. 
Кляшторный С. Г., Султанов Т. И. Казахстан: Летопись трёх 
тысячелетий / С. Г. Кляшторный, Т. И. Султанов. — Алма-Ата: Рауан, 
1992. — 376 с. 
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники 
рунического письма / С. Г. Кляшторный; Филологический факультет 
СПбГУ. — СПб., 2003. — 560 с. — (Азиатика).  
 
Кляшторный С. Г., Савинов Д. Г. Степные империи древней Евразии / 
С. Г. Кляшторный, Д. Г. Савинов; Филологический факультет СПбГУ. 
— СПб., 2005. — 352 с. — (Исторические исследования).  
 
Кляшторный С. Г. Памятники древнетюркской письменности и 
этнокультурная история Центральной Азии / С. Г. Кляшторный; 
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 تورسون سلطانفداکتر زندگينامه پروفيسور 

آلماآتی در  1940ماه مه  7 سلطانف به تاريخ
به  1962به سال پا به گيتی گذاشت. او  قزاقستان

عنوان دانشجو در ديپارتمنت تاريخ کشورهای خاور 
ميانه و نزديک دانشکده خاورشناسی دانشگاه 

و به آموزش درس خواند دولتی سانکت پتربورگ 
زبان های تورکی استانبولی، پارسی، چغتايی و 

 انگليسی پرداخت.
 

ادان نامداری چون پروفيسور در محضر استسلطانف 
اسالم در «کتاب  پر آوازهپتروشفسکی (مولف 

، پروفيسور نوويچيف، پروفيسور »)ايران
ژيلياتکف، پروفيسور تربوزووا، پروفيسور ايوانف 

)، پروفيسور »تاريخ ايران«(مولف نامدار کتاب 
 کوندراتيف و پروفيسور طاهرجانف درس خواند. 

 
شکده خاورشناسی پس از پايان بردن دانوی 

بنا  1967دانشگاه دولتی سانکت پتر بورگ به سال 
به سفارش ديپارتمنت تاريخ کشورهای خاورميانه و 

شعبه  شاملنزديک به عنوان آسپرانتور خاور 
سانکت پتربورگ پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه 

 علوم روسيه گرديد.
 

پروفيسور زير نظر  1970 -1967او به سال های 
بزرگترين کارشناس مسايل -فقيدرومودين 

سده افغانستان و آسيای ميانه به مطالعه تاريخ 
قزاقستان و مناطق همجوار آن در های ميانه 

 آسيای مرکزی پرداخت.
 

                                                                                                           
Институт востоковедения РАН, Санкт-Петербург. филиал. — М.: 
Наука, 2006. — 592 с. — (Восток: Общество, культура, религия).  
 
Кляшторный С. Г. Рунические памятники Уйгурского каганата и 
история евразийских степей / С. Г. Кляшторный. — СПб.: 
Петербургское Востоковедение, 2010. — 352 с.  
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از رساله دکتری در موضوع  1971به سال سلطانف 
لق قزاق در سده های خمسايل اساسی تاريخ «

» یفدهم از روی منابع پارسی و تورکهشانزدهم و 
 دفاع کرد. 

 
کارمند پژوهشکده تاريخ،  1974-1971به سال هایاو 

پژوهشگاه علوم تبارنگاری انی و شباستان
 1974سال همچنين از  لماآتی بود.آقزاقستان در 

علمی  )جوان(ن کارمند کهتر ابه عنو 1977تا سال 
علمی شعبه سانکت  (ارشد) و سپس کارمند مهتر

ژوهشگاه علوم پتربورگ پژوهشکده خاورشناسی پ
 روسيه کار کرد. 

 
مدير تا کنون  1995سر از و سر انجام ...

ت کاه سانگديپارتمنت آسيای ميانه و قفقاز دانش
 .استپتربورگ 

 
از مهم  یکبا ي سلطانفپروفيسور  یعلمپويايی های 

که  یدانشگاه یمطالعات شرق جهات اکادميک نيتر
 یايآس خيتار ،یشرق در بر گيرنده منبع شناسی

قرون  یارسپو  یرکومنابع ت ريو تفسچاپ  ،یمرکز
می  یمرکز یايو فرهنگ آس خيتارباره در  یوسط

 آثار بسياری بهسلطانف از  .پيوند داردباشد؛ 
به چاپ رسيده  یسيانگل و یقزاق ،یروسزبان های 

ه شناسی خهای نسنوشته  ازيی  یسراست. از جمله 
آثار اختصاص داده شده به  ،شناسیمنبع و 
  .یمرکز یايآس یقرون وسط یخنگاريتار
 

به  شبی مانند کرديرووی،  یعلمهای  ینوآور
دوين و ت یدر قرون وسطاسالمی  ینگارخيمطالعه تار

سزوار هر گونه ستايش  ؛آنمناسب مطالعه  یها روش
سخنرانی ادامه طبيعی پژوهش های سلطانف  است.
 ند:ادانشگاهی او های 

يای مرکزی و ايران دولت های مغولی و تورکی آس«
تاريخنگاری بر اساس در سده های سيزدهم و نزدهم 

 ،»پارسی و تورکی
ارث بری تاج و  سنت هایديدگاه های حقوقی و «

 ،»تخت در دولت های قرون وسطايی آسيای مرکزی
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ترکستان قرون وسطی: در فرهنگ کتاب نويسی «
 - »قلم به دستان«، »آفرينندگان و آثار شان«

 ، »توئل خاور مسلمان در قرون وسطیانتلکنخبگان 
 عمومی در زمينه تاريخسخنرانی های و نيز ...

رهای واتنوگرافی و گيتاشناسی کش سده های ميانه،
 .تورکی زبان آسيای مرکزی

 
 
 
 
 
 

   
 شناسنامه کتاب:

کتاب دست داشته به مساله منشاء و تاريخ  
باستانی و سده های ميانه يی توده های کوچرو 

می پردازد که در يک گستره پهناور  رگستاستپ 
قاره اروآسيا از حوضه رود آمور در خاور تا 

 حوضه رود دانيوب در باختر زندگی می کردند.
   

توجه اصلی مولفان به پديدآيی و تاريخ نخستين 
امپراتوری های کوچيان که پيرامون هسته های آن 

در آغاز اتحاديه های قبيله يی و سپس توده ها 
به زبان های تورکی سخن می ببشتر ه هايی ک

خاقانات تورک (سده های  -گفتند، تشکل يافتند
نهم)، دولت قره خانيان و اويغورها در  -ششم

آسيای مرکزی، دولت بلغارها در دامنه های 
اورال، خلق ها و قبايل تورکی در ترکيب 
امپراتوری مغول، اردوی طاليی، جزهای قزاقی، 

 شده است.  خانات قزاق و.... معطوف
 

تاريخ دراز دولتداری کوچيان اروآسيا در پيوند 
چين، ايران،  -تنگاتنگ با تاريخ همسايگان شان

بيزانس (بيزانتين يا روم خاوری) و روسيه بررسی 
 می گردد.

 
تورکی اشکال ويژه باورهای مذهبی و  های دولت

که سيمای تکرار ناپذير  ندفرهنگ مکتوب را زاييد
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ان را می ساخت که در مونوگرافی تمدن تورکی باست
 .دست داشته به آن توجه بسياری شده است

 
برای نخستين بار در اين چنين بستر گسترده 
هيستوريوگرافيک (تاريخنگاری) دشوارترين مساله 

تانی تورکی با سپيوندهای ژنيتيک توده های با
 ملت های معاصر تورکی زبان بررسی می گردد.  

 
مونوگرافی دست داشته، از  موضوع مورد بررسی در

ديد کرونولوژيک (تقويمی)، تاريخی را در حدود 
تقريبی دو هزار سال از عهد باستان تا اوايل 

زمين های حوضه رود شامل شدن يعنی تا سده هژدهم 
ولگا و سايبريا در تشکيل دولت روسی مسکو در بر 

تاريخ توده های ، گ.]-از اين برهه[سر  می گيرد.
از يای استپی با اوضاع جيوپوليتيک تورکی اروآس

تعاون روند  ريشه ديگری گره می خورد و
آن ها با روسيه آغاز می گردد که  (همپيوندی)

به گونه  سرنوشت شان را به پيمانه بسيار 
 .رقم می زندبنيادی 

 
SUMMARY 

States and peoples of Eurasian steppes: 
From Antiquity to Modern Age 

 
The work is dedicated to the problems of provename, ancient and 
medieval history of nomadic peoples who had inhabited huge 
territories of Eurasia from the Amur river bassin in the east up to 
the Danube river in the west.  
 
The researchers pay their main attention to the origin and history 
of the first nomadic empires: Turkic Qa‛anates (6–9 centuries), 
Qarakhanid and Uyghur states in Central Asia, Bulgar state in the 
Sea of Azov region, Turkic peoples and tribes within the Mongol 
empire: the Golden Horde, Kazakh zhuzes and Kazakh kanate. 
Tribal unions and later peoples speaking Turkic languages formed 
in the depths of these empires. 
 
Long-time history of state sustems of Eurasian nomads is 
examined in close relation with the history of their neighbours, 
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those from China, Iran, Byzantine and Russ. Turkic state system 
had created specific forms of religions beliefs and literary culture 
that created a unique aspect of ancient Turkic civilization. Its 
history is paid much attention in the monograph as well. An 
especially complicated problem of genetic ties of ancient Turkic 
peoples with contemporary Turkic-speaking nations is discussed 
at such a vast scale for the first time. 
 
The book has been aimed for lecturers and students if institutions 
and faculties of humanities, as well as for the vast range of those 
readers interested in the past of Eurasian peoples. 
 
 

 
 
 

 پيشگفتار
 ،در نقشه اتنوگرافيک (تبارشناختی) اروآسيا

دو کتله نيرومند تباری آميزی  باهمهمسايگی و 
بازتاب  ، به گونه آشکار و روشنبا يک ديگر

 است. يافته 
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به  »ارتفاق«در عين حال  درست همين همسايگی و
واقعيت های ساختار فدرالی روسيه  یدرجه نه کمتر

ل دولت های بزرگترين کشورهای و سياست آن در قبا
قزاقستان، ازبيکستان، قرغيزستان، -»خارج نزديک«

 ترکمنستان و آذربايجان را تعيين می نمايد. 
 

تاتارها و چيواش ها در گستره حوضه رود ولگا؛ 
باشقيرها در دامنه های اورال؛ کئومک ها، 
نوگايی ها، قره چايی ها و بالکارها در قفقاز 

ربای غربی؛ آلتايی ها، بر سايشمالی؛ تاتارهاد
شارها، کوماندی ها، خاکاس ها، تووه يی ها و 
توفالری ها در سايبريای جنوبی؛ همه از نگاه 
سرنوشت تاريخی خود با گستره کنونی روسيه پيوند 

 دارند.
 

بخش چشمگير باشندگان تورکی زبان روسيه، به 
 ،شمول مهاجران از آسيای مرکزی و آن سوی قفقاز

ن از گستره تباری وبا توده های ديگر بيرهمراه 
آمارهای سال پايه بر  خودشان زندگی می کنند.

با احتساب رشد طبيعی طی پنج سال گذشته  1989
(اين پيشگفتار از متن چاپ دوم کتاب در سال 

گرفته شده است) جمعيت تورکی زبان روسيه   2004
ميليون نفر و جمعيت تورکی زبان  14نزديک به 

ميليون  40عضو جامعه همسود به بيش از  کشورهای
 نفر می رسد.

 
تورکی ها در روند سده  -تاريخ مناسبات سالوی ها

منازعات  برخوردها وسرشار از ها نه تنها 
زندگانی باهمی و  پويای، بل نيز نيروی دراماتيک
گرايش اخير تا همين  همزيستی بوده است.روندهای 

های صلح و اکنون چيرگی دارد که يکی از پايه 
هر گونه  ثبات سياسی در اروآسيا را می سازد.

به و بی پروايی دادن نبها  و نيز ناديده گرفتن
ريختيافته تاريخی همزيستی باهمی به پيوندهای 

پيامدهای تراژيکی می تواند  ،خاطر منافع رودگذر
را برای سرنوشت ميليون ها انسان باشنده 

 .ه باشداروآسيا در پی داشت
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که از دير باز مطرح می باشد، اين است  [پرسشی 
آيا مجاز است کل مجموعه توده های تورکی گ.] -که

که به آن  يگانگیدت و حوزبان را همچون نوعی 
می رود، فراتر خويشاوندی زبانی مرزهای سوی 

     بررسی کرد؟   
 

سر از آغاز سده بيستم تا همين اکنون دو پاسخ 
ابل و تعارض متفاوت (که با هم در تضاد و تق

 پيوسته اند)، به اين پرسش داده می شود. 
 

پان ترکيسم، ترکيسم) بر از مواضع پاسخ نخست (
 ،آن پا می فشارد که همه توده های تورکی زبان

که دارای يک  اندواحد و يکپارچه » ملت«يک 
و زبان های » توران« -می باشندخاستگاه مشترک 

ند، زبان فزونشماری که آن ها به آن سخن می گوي
های جداگانه نه، بل که لهجه ها يا گويش های يک 

 زبان  واحد اند.  
 

و  يکدنده(  indisputable پاسخ دوم به همين پيمانه 
بی چون و چرا ) و آشتی ناپذير است و قاطعانه

تاکيد می ورزد که هيچگاهی کدامين وحدت و 
نداشته و  يگانگی تباری تورکی نبوده و وجود

به  تنها هم در آغاز» تورک«واژه ندارد و خود 
، نه به ه استيک گروه (آشينايی ها) اطالق می شد

و همه  بايل خويشاوند از ديدگاه زبانیقهمه 
توده های تورکی زبان از ديدگاه ژنيتيک با 

و پيوند دارند گستره های بودوباش کنونی شان 
طبيعی است که ميان توده هايی که به زبان های 

ن می گويند، اختالفات چشمگير مختلف تورکی سخ
 5روحی، فرهنگی و انتروپولوژيک (انسان شناسيک)

   وجود دارد.  

                                     
، اويغورها و قزاق ها از ديد . برای نمونه قرغيزها 5

انتروپولوژيک بيشتر منگولوييد و آميزه يی اند از 
مغوالن و تورک ها و توده های اروپاييديی بومی مانند 
يوئه شی ها (ماهبانويان)، اوسون ها، سيرها، کنگويی 
ها و... و همين گونه ازبيک ها آميزه يی اند از توده 

و... در حالی که  های مغولی و تورکی و تاجيک و سارت
آذری ها و ترکيه يی ها و توده های قفقازی مانند چچن 
ها، داغستانی ها، انگوش ها و همين گونه تاتارها 
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پيمانه گسترده به  یمواضع افراط نيای هر دواز 

 یبراگ.] -[از سوی محافل و حلقه های معين
- بهره برداری [ابزاری یاسيسدستيابی به مقاصد 

مک کاز آن ها [(پان ترکيسم)]،  یکگ.] می شود. ي
 ايفدرال  ی ايجاد يک دولت واحد،کند ادعا یم

توجيه » توران بزرگانجمن «ی در سيمای اتحاد
 هنيم یها دهيادر خدمت تثبيت ، دومی برعکس شود.
 يیمنطقه  ا(پاتريوتيسم) ي انهپرست
 .) استسميونالي(ناس

 
و  لسوفيف -يسمپان ترک یدئولوژيا آفريدگار

  Gёkalpلپ گيوک ا اءيض -يی هيجامعه شناس ترک
 خودثر ادر دو را مفهوم اين او  ).1924-1876بود (

تورکی سازی (ترکيزاسيون)، اسالمی «تدوين کرد: 
» سازی (اسالميزاسيون) و نوسازی (مدرنيزاسيون)

 »سميترک یمبان«) و 1918و  1913 های (نسخه
)1923.(6 

                                                                                                           
و.... بيشتر دارای سيماهای اروپاييدی اند و از همين 
رو از توده هايی با سيماهای منگولوييدی فرق می 

 گ.    -کنند.
 ی(به ترکگوک آلپ  اءيض« يادداشت گزارنده:.  6

متأخر  شمنداني) از اندMehmed Ziya Gökalp: یاستانبول
در  يی ژهيو گاهيجا به شمار می رود که سمينرکپان ت

لقب گرفته  سميدارد و پدر پان ترک ها ستيپان ترک انيم
است و نه  هيترکان نه ترک هنيم ی،است. از نظر و

به آنان  ینکه توران بزرگ کشور جاودا بل ،ترکستان
در  يیها یآمال خود تئور شبرديپ یبرا ی. وودی رمشمار 

و... ارائه داد که  استيو س یشناس اقتصاد، جامعه نهيزم
شمرده  سميپان ترک نهيدر زم يی  ژهيهر کدام باب و

 (برگرفته از ويکی پيديا)». شود یم
 

طرفه اين که بر پايه  برخی از منابع، او زازاز تبار 
د تبار می شمارند. بوده است و برخی هم او را کر

زادگاه او، ديار بکر بود. او با پيوستن به حزب 
زير تاثير انديشه های اتاترک رفته » اتحاد و ترقی«

بود و در مخالفت سرسختانه و آشتی ناپذير با 
اسالميزاسيون، از انديشه های کمال اتاترک مبنی بر 
مدرنيزاسيون و ترکيزاسيون کشور ترکيه هواداری می 

 کرد. 
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پيش از آغاز جنگ جهانی يکم در  (Pan-Turkism) پان تركيسم«

دوره سلطان عبدالحميد به عنوان ايدئولوژی دولتی در 
تركيه عثمانی اعالم شد که هدفش گردآوری همه اقوام 
پراكنده توركی زبان از اروپای باختری تا خاور دور و 
از چين تا اقيانوس يخبسته شمالی، زير چتر يک دولت 

د. امپراتوری عثمانی از آغاز تأسيس خود، واحد بو
سياست گرفتن سرزمين هاى ملل ديگر و برپايی يك ميهن 
مشترك برای ترك ها در اين سرزمين های اشغالی را در 

هدف پان ترکيسم (که به گونه نادرست پيش گرفته بود.  
هم می خوانند)، در واقع » پان تورانيسم«آن را گاهی 

بان و درآوردن آن ها در زير چتر اتحاد مردمان تورکی ز
يک امپراتوری به رهبری ترکيه هوادار غرب بوده است. 
صرف نظر از افراطی بودن و ماجراجويانه بودن 

به هر رو، می شود گفت  ،پان ترکيسم ايدئولوژی تندرو
که پيشکسوتان اين ايدئولوژی برخوردار  از يک نوع 

 بينش گستره يی بوده اند.
 

ترکيه رسما وارد امپراتوری عثمانی،  پس از فروپاشی
عصر ناسيوناليسم می شود. هر چند، زمينه و بستر اين 

اواخر سده نزدهم ايدئولوژی پيش تر از اين هم در 
اوايل سده بيستم، در اين کشور پهن گرديده بود. در 

آيد که پيشاروی  به وجود می» جامعۀ تورانی«اين کشور 
را می » پراتوری توارنیام«خود آرمان بنياد نهادن يک 

 »جامعۀ ترک«گذارد. اين جنبش که با پی ريزی 
(TürkDerneg˘i)   در اسالمبول به اوج خود رسيده  ١٩٠٩در

بود، ترکيه يی هايی بودند که خاستگاه خود را کوه های 
آلتای می دانستند و به خود می باليدند و شاهزادگان 

ی شدند برای عثمانی، با گرويدن به اين جامعه، نمونه م
 ديگران. 

 
که دولت عثمانی را می » ترکان جوان«، ١٩١٥در سال «

گرداندند، هدف شان را در جنگ جهانی همبستگی همۀ ملت 
های ترک اعالم می دارند. ترک های جوان با الهام گرفتن 
از ناسيوناليسم ضد روحانی نزديک به فراماسونری که در 

رواج داشت  فرانسه و ايتاليای پايان سدۀ نوزده
» گرايی ک تر«بودند) از   (بسياری حتا به آن لژها پيوسته

تغيير جهت می دهند. اين يکی رؤيايی » ترکيسم پان«به 
است سياسی با هدف گرفتن عکس راهی که ترکيه يی ها در 

ترک  تاريخ با آن از شرق به غرب آمده بودند. آرزوی پان
پيرامون آن  ها در اين مسير بازگشت، گرفتن سرزمين های

است، راهی که تا دل چين و مغولستان می رود. اما شکست 
های نظامی و کشتارهای خونين آغاز سدۀ بيستم بيشتر 
ترکيه يی ها را سر خرد آورد و آنان را به محدود کردن 

ترکيسم به ناسيوناليسم ترکی مصطفی کمال آتاترک  پان
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را پرستی ترک  بينی، ميهن واداشت. آتاترک، با واقع

محدود به دفاع از آناتولی و اسالمبول کرد و سودای 
 »ترک را به باد سرزنش گرفت. شکوه پان

، »ترکيسم ترسيد چرا نبايد از پان«برگرفته از مقاله 
   Iran Resistنشر شده در سايت انترنتی 

 
در ويکی پيديا در باره پان ترکيسم می خوانيم: 

هايی  ه سرزمينانديشه پان ترکيسم، يعنی يکی کردن هم«
ها به  هايی که ريشه آن که باشندگان آن به يکی از زبان

رسد، نخستين بار از سوی يک  های آلتايی می زبان
خاورشناس مجارستانی يهودی تبار به نام آرمينيوس 

ساخته و مطرح گشت. وامبری رايزن  ١٨۶٠وامبری در دهه 
بود ولی در نهان برای لرد   سلطان عثمانی شده

 کرد.   تون و دفتر امور خارجه بريتانيا کار میپالمرس
 

ساختن و مطرح کردن اين انديشه از سوی وامبری و 
بريتانيا در اصل به منظور ايجاد يک کمربند از آلتائی 

ها در جنوب روسيه بود تا مانعی شود برای گسترش و  زبان
در هندوستان. بعدها  رخنه روس ها به مستعمرات انگليس

های ديگری کار وامبری را ادامه  هيونيستها و ص يهودی
دادند از آن جمله نويسنده يهودی فرانسوی به نام لئون 

  :کاهون که در کتاب خود
 de Introduction al'Histoire de l'Asie, Turcs, et Mongols  

دهی و تبليغ پان ترکيسم پرداخت. پس از او به  به شکل
نام آرتور ل.  خوريم به نويسنده يهودی انگليسی برمی

ها حس  زبان ديويد که در کتاب خود کوشيد تا به ترکی
برتری نژادی و نژادپرستانه بدهد. اين ايده در اوايل 
سده بيستم از طريق ترکان جوان در امپراتوری عثمانی 

 شکل گرفت.
 

اسماعيل بای  -پرآوازه ترين مدافع ناسيوناليسم ترکی
لی] اهل کريمه ) [قازپير ع١٩١۴ـ  ١٨۵١گاسپرينسکی (

های روسيه شد و نشرية  بود که خواستار وحدت تورکی
را تإسيس کرد که در آن از زبان ساده شدة » ترجمان«
بينی کرد  شد. گاسپرينسکی پيش استفاده می» ترکی عثمانی«

قايقران «راحتی هم برای يک  که با ابداع زبانی که به
ک باشد، قابل در» ساربان کاشغری«و هم برای يک » بسفری

شکل خواهد » اتحاد اسالم«و » اتحاد ترکی«در نهايت 
های چاپی بر  گرفت. گاسپرينسکی از تأثير بالقوة رسانه

مردم نيک آگاه بود و با جديت به افزايش شمارگان 
های  روزنامه خود با هدف برقراری وحدت بيشتر ميان گروه
 .متفاوت ترکان از راه ايجاد زبانی مشترک اقدام کرد
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ا پايان سدة نوزدهم، ترويج زبان مشترک تورکی ب

گاسپرينسکی (زبان واحد يا زبان مشترک) از سوی جنبش 
مورد حمايت قرار گرفت. با اين هم، » جديدها«طلب  اصالح

اين حمايت يکپارچه نبود و ابراز مخالفت از سوی برخی 
دادند  ها که ترجيح می های قومی خاص مانند قزاق از گروه

ی متمايزی به وجود آورند، مشهود بود. اين زبان قزاق
، در سال »کنگرة سراسری مسلمان«شکاف در جنبش در طی 

، در دوران حکومت دولت موقت در روسيه بازتاب ١٩١٧
گيری زبان مشترک ترکی  يافت. اين کنگره از بهره

عنوان ابزار آموزشی در مدارس اليه های  گاسپرينسکی به
با وجود اين، در مدارس باالی اجتماع حمايت کرد. 

ها زبان ملی منطقه زبان اصلی بود؛  ابتدايی و دبيرستان
جايگاه زبان مشترک ترکی به موضوعی الزامی و ثانويه 

، ١٩١٧افت يافت. در جريان ناآرامی های سياسی سال 
با شکست روبه رو شد: در » جنبش ملی متحد ترک«تحقق 

های ملی  گروه عوض بيشتر پويايی های سياسی بر هر يک از
های سياسی ازلی مانند بخارا و  منفرد يا بر موجوديت

 .خيوه متمرکز شد
 

های  ، آرمان١٩٩١در روند فروپاشی شوروی در سال 
ناسيوناليسم ترکی، برجستگی سياسی مجدد فروپاشی 

ترکيسم به  فدراسيون روسيه، اميد تازه يی برای پان
های  انه جنبشوجود آورد. با اين که در گستره آسيای مي

» بيرليک«و حزب ازبيک » آالش«سياسی خاصی چون حزب قزاق 
ها بودند، چنين اظهاراتی  در پی ايجاد وحدت بيشتر ترک

های ملی منطقه، مانند ترکمن و قرقيز  از سوی ديگر گروه
ها بيمناک بودند که اين  با بدبينی تلقی شد، زيرا آن

های ملی  ای برای غلبه گروه مسأله تبديل به وسيله
تر شود. با اين هم، فدراسيون از هم گسيخته  بزرگ

های  دردخورتر خواهد بود و بسياری از حکومت احتماًال به
توافق کردند الفبای التين  ١٩٩٣منطقه هنگامی در سال 

جايگزين الفبای سيرليک شود، گامی به سوی اين هدف 
برداشتند. در حالی که ترکيه پنج حرف به الفبای خود 

 .های آسيای ميانه است زود که بيانگر صداها در زباناف
 

اند، بسياری  از ميان اقوامی که امروزه ترک نام گرفته
گاه خود  برده در زير در تاريخ قديم هيچ  از اقوام نام

ناميدند. در مورد بخشی از اين  و قوم خود را ترک نمی
اقوام باشنده آسيای ميانه تنها پس از وارد شدن نظريه 

ترکسيم از سوی آرمينيوس وامبری و فرستاده پنهانی  نپا
رفته  وزارت خارجه بريتانيا به منطقه، اين نام رفته

 :برای اين اقوام نيز رواج يافت. اين اقوام عبارتند از
ها،  ها، قزاق باشقيرها، تاتارها، ناگايباک

چای بالکار، کوميک،  ها، نوقای، کرائيم، قره قالپاق قره
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 . بربود یخيو تار یفرهنگکانسپت او، دارای بار 
ضياء در نخستين . می شدن ديکآن تا یاسيجنبه س
و  هيترک ها، نه رک وتميهن «: سدينو یم اثر خود

ان تورو جاودان  سترگکشور بل ترکستان، 
  .[Gökalp, с. 63]»است!

 
 جاديا -را ضياء گوک آلپ رکوجهان ت یاصل فهيوظ

 یم یرکوو فرهنگ مشترک ت یرکوتمشترک زبان 
ه های او در اين زمينه ديدگا یاديتا حد ز. داند
 Gasprinsky  ی اسماعيل گاسپيرانسکیتاتار مبلغ

را   Akchur )(1876-1935آق چور  وسفيو  1851-1914(
 تکرار می کند.

 
 دوم یپس از جنگ جهانانديشه های ضياء گوک آلپ 

به دست آورد. پس  يت ويژه يی رامحبوب هيترک در
 یو فلسفهای تبارشناسانه  دگاهياز آن بود که د

شالوده يی را برای و اشده ت زده اسيبه شدت س
روحيه در توده های تورکی زبان  خيتاربازنگری 

  مقتضی ساختند.
 

                                                                                                           
ها، قاجارها،  ها، آذربايجانی ايیکريمچاک، آلت

ها، افشارها،  پاپاخ، قشقايی ها، قره داغ ها، قره شاهسون
ها، توينی، توفاالرها، شورها،  ها، گاگااوز، اورومچی خلج

ها، اويغورها،  ها، تاتارهای چوليم، ازبيک خاکاس
ها،  ها، ياکوت ساالرها، اويغورهای ساری، چوواش

 »ها. دولگان
 

 بع در باره ضيا گوک آلپ:شماری از منا
Taha Parla: The social and political thought of Ziya Gökalp : 1876—1924. 
Leiden 1985 
Mihran Dabag: Jungtürkische Visionen und der Völkermord an den 
Armeniern, in: Dabag / Platt: Genozid und Moderne (Band 1), Opladen 
1998. ISBN 3-8100-1822-8 
Katy Schröder: Die Türkei im Schatten des Nationalismus. Hamburg, 2003, 
ISBN 3-8311-4266-1, S. 50-54 
Alexander Safarian, Ziya Gökalp on National Education, "Iran and the 
Caucasus", vol.8.2, Brill, Leiden - Boston, 2004, pp. 219-229. 
Alexander Safarian, On the History of Turkish Feminism, "Iran and the 
Caucasus", vol.11.1, Brill, Leiden - Boston, 2007, pp. 141-152. 
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و  و سندهينوپان تورکيسم را  دهيابه  ويژه 
-Atsyz )1905 گاری به نام نهاليم اتسذز روزنامه ن

 و تبليغ کرد. جيترو )1975
 

از  رينوع تفس نيدر ارا  نقش نيمهمتر...و اما 
 تيو شخصخاورشناس روسيه ثار دانشمند آ ،خيتار

زکی احمد  -یانقالب اکتبر و جنگ داخل یاسيسبزرگ 
 و در آن همهاجرت کرد هي، که به ترکويچ  وليدف

ی وليدی توغان (طوغان) می زيست، نام زکبا جا 
 بازی کردند.

 
با پويايی از  سميپان ترکهای  دهياامروزه هم، 

 جان،يآذربا یدر جمهورجداگانه  یچهره هاسوی 
تبليغ می  یمرکز یايولگا و آس-منطقه اورال

 شوند.
 

(سرزمين آبايی و   Autohtonismکانسپت اتوختونيسم 
که  یبا خاکنيايی) يعنی داشتن پيوند جاودانه 

و در تصرف دارند، در  اشغالآن را اکنون زير 
پان  یها دهياهمچون واکنش طبيعی در برابر  آغاز
 7 نمايد یم تبارز سميترک
 
، پس از سده بيستم -30-20 سال های دهه های  در
 یجمهور ليو تشکيانه م یايدر آس »یملتقسيمات «

نشانه بر بنا گردان خودهای شوروی و جمهوری های 
 پشتيبانیاز های تباری، انديشه اتوختونيسم 

 ندرست همي برخوردار گرديد. یاسيسنيرومند 
 یجداساز یبرا یکيدئولوژياشالوده  ،کانسپت

 یخيتار یندهايفرا »یمل انيجر«به خلق هر  خيتار
 ستهدر بيشتر موارد، ه گرديد. يیمنطقه عمومی 

                                     
. هواداران اين انديشه که اکنون در آسيای ميانه و  7

قفقاز پيروان پرشوری دارد،  بر آن اند که سرزمين 
دم  تاريخ هايی که اکنون در آن می زييند، از سپيده 

سرزمين نيايی شان بوده است و نياکان شان همانادر 
همين سرزمين ها از عهد باستان می زيسته اند و از 
کدامين سرزمين ديگری به اين جا نکوچيده بودند و 
بازماندگان شان هم تا کنون در سرزمين های نيايی شان 
می زييند. يعنی حاضر نيستند بپذيرند که زمانی نياکان 

 گ.-ز سرزمين های ديگری به اين جا آمده باشند.شان ا
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آثار بس پر محتوا از ديد جذابيت مواد  مثبت اين
جمله پردازی های  و مدارک خود، معموال با

پان  یها هکننده ايدرسوا گويا  ی)جدلپوليميکی (
 ند.، مورد بهره برداری قرار می گرفتسميترک
 

******* 
 

 یها تيروشن شدن مسائل به واقعبرای ما 
به  ،یرکوت(تشکل تباری)   ethnogenesis اتنوژنيز
 توده های تورکی یاسيس -تباری خيتار قديممراحل 

به (کار محققان سده  کياز  شيب طیشناسايی شده 
 ،از باستان شناساناعم  -)هير روسويژه د

 اراننگتبار، تاريخ نويسانزبانشناسان، 
      مراجعه می کنيم.و...  (اتنوگراف ها)

 
  ؟بوده استچگونه می بينيم که همه چيز در واقع 

تباری بازتابدهنده پراکندکی توده عاصر نقشه م
ساله  رروندهای چندهزادستاورد  -های تورکی
 .است هاو مهاجرت  اتنوژنيتيکی

 
 وباستانی ترين کانون های اتنوژنيز 

يعنی کانون های  تورکی Glottogonic گلوتوژنيز  
گونه به نخستين تشکل توده ها و زبان های تورکی 

 - ايسآاوربا خاور  ريناپذ يیجداگسست ناپذير و 
ميانه های آسيای پيوند دارد. و  یجنوب ایيبرياس
از  ،هيهمساهای از تمدن پهناور  گستره نيا

دارای  یاستپ ليو قبا یکوه -يیگايتاقبايل 
 بود.نيگر جدا سيماهای تباری د

 
ينی ولگا و ميان رودهای  يیايسآاورهای استپ در 
هزاره های ششم تا دوم پيش از ميالد  هنوز در یسئ
اروپاييدی  نژاددارای  »يیهند و اروپا« ليقبا

(سپيدپوست) بسر می بردند. يعنی آن قبايل 
به با يک ديگر  فزونشماری که »هندواروپايی«

ی، خانواده نرايخانواده هند و اهای زبان 
ديگر  یاريو بس ژرمنیواده ی، خانسالو -يکیبالت
غالب زبان  خويشاوند سخن می زدند. یزبان ها از
 - يیايسآاور یها استپخاوری در بخش  رايجو 

همان  -بود یرانيا یباستان یزبان هاديرين ترين 
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زرتشت (اواخر های اوستا و موعظه زبانی که 
 وشته شده بود.) با آن نالدياز م پيشهزاره دوم 

 
» يیهند و اروپا«دوره به گونه بس مفصل ، سپس
سه  -ميدو و ن نزديک بهکه را  سترگاستپ  خيتار

 ، بررسی می کنيم. به درازا کشيد هزار سال
 
 گانهزيستگاه های جدا گونه تجريد مصنوعی هر

نوار استپی اروآسيايی بنا بر نشانه های تباری 
را تحريف می راستين  خيتار ،در زمان و مکان

و مغرضانه  یرهايتفسبرای  نمايد و راه را
که برای سياسی سازی های يک  گذشتهآاليشمندانه 

بهره گيری می  پرستانه تيمل یادعاهاجانبه و 
 باز می  کند و می گشايد.شوند؛ 

 
به رو جنوب  درکه  ،یآلتارشته کوه های  یبر رو

دره امتداد در  ،دراز افتاده است یبوگبيابان 
عهد آن، در آن  یشاخه ها عليا و یسئ ینيود ر

در  ، گستره تماس های تباری پهن بود کهديرين
 – آن غربدر ، و یو مغول یرکوتقبايل  خاور آن
 تفوق داشتند. يیهند و اروپاقبايل 

 
و  پرتکاپوکه گاه ، یمهاجرتهای  انيجرتراس های 

را فرا می  سترگاستپ سراسر  می شدند، آرامگاه 
سده های تا لغايت ، ه هاهزاردر جريان  گرفتند.
منطقه خاور با  یرکوتاتنوژنيز  یالديمنخستين 

 پيوند داشت.  ايسآاور یاستپ -یکوه
 

 یگروه ها همه ادغامتعامل و تا جايی  خيارت
هزار  ميدو و ن -دودر درازای باستان باشندگان 
کانسليديشن آن روند که در ی است نديسال فرا
زبان  یرکوتتباری جوامع  انجام شد وتباری 

باهم  ليقبا نيا انياز مدرست  يافت. ليتشک
توده های  یالديم دومدر هزاره  کينزدخويشاوند 

آن جدا  مجاور یها نيو سرزم هيروس یرکوتمعاصر 
 شدند.

 
 یايدر آس يی(هندواروپا یبومفزونشمار  ليقبا
دامنه ولگا،  حوضه روددر  اوگری -و نيف ،یمرکز
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در ادئگی و  یرانيا ،یغرب ایيبرياس اورال وهای 
جنوب در زبان  یو کتساموييدی  ،یقفقاز شمال

آميزش رک ها در دوره وتقسما از سوی ) ايبرياس
در  ژهيبه و اسيميله شدند. یاسيس -های تباری

سياسی ايجاد  -دوره موجوديت اتحاديه های تباری
ی هونهای دولت شده از سوی آن ها  در گام نخست 

خاقانات  ،ميالددوم و يکم پيش از ای سده هدر 
 و نيمه دوم هزاره يکم ميالدی درهای قديم تورک 

اردوی طاليی ها و  قپچاق یي لهيقبيه های اتحاد
و  فزونشمار اتحوفت نيادرست  .در هزاره ما

 لتشکبه  ترصدقابل  یخيتاردوره  ها درمهاجرت 
مکان های بودوباش کنونی در  یرکوت یجوامع قوم

 جاميد.انشان 
 

سده های و  یباستان خيتاردرازای سراسر در 
های تباری سنت  ی،رکوتمحيط توده های در ميانی، 
يا موروثی (به گونه و ريخت يافته يی  یو فرهنگ
 شهيداشتن ربا که اغلب  ،يافتندتداوم  )اکتسابی

ماهوی يی تباری  یها یژگيو جيمختلف به تدر یها
 یها لهيقبهمه  ويژهبه پيمانه های متفاوت 

 .ندساخترا ی زبان رکوت
 

در  ها) شهيکلاستريوتيپ ها ( گونه نيابيشتر 
هزاره  دوم مهيدر نيعنی  باستانتورکان دوران 

 شيوه هایهنگامی که  -فتريخت يا يکم ميالدی
و  دامداری کوچی( یاقتصاد یهامناسب پويايی 

به طور عمده و  گرديد نيي) تعنيچادرنش مهين
، پوشاک، و رهايش (نوع مسکن یفرهنگ مادمجتمع 

 ،فرهنگو...)  ونيدکوراس ،خوراک ه،ينقل ليوسا
، توده يی اخالق ،یخانوادگ-یاجتماعسازمان 

از تکامل معينی  فرهنگ عامه های نقاشی وهنر
 برخوردار گرديد.

 
 ارنوشت اختراعدوره  نيدستاورد ا نيباالتر

 خاستگاهکه از  ی بودرکوت یرمز(طلسمی) يا 
 یسئينی  ،يی(مغولستان، آلتاخود  یرکزم یايآس

گسترش  ین و قفقاز شمالد تا  حوضه رود ) عليا
 .يافت
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 ،رکزیم یايآسگستره در داری ولتدشدن ثبيت ت
سده های  ليولگا در اواحوضه و در  ايبرياجنوب س

 یريبا شکلگ ميانه (سده های ششم و يازدهم)
آن  ی، که سنت هاگره می خوردتورک های خاقانات 

قرغيزها در ينی  خانات ،غورياورا خاقانات ها 
 حوضه رود ها در قپچاق و کيماک ها، سئی عليا

و  یدولت بلغار ،(در خاور قزاقستان) شيرتيا
به  یقفقاز شمالدر حوضه ولگا و در خزر ت اخاقان

 ارث بردند.
 

 یفرهنگ -خويشاوندی تباری ،یاجتماعوحدت ساختار 
کشورها را  نياهمه  یاسيسازمان سهمانندی و 

در اجازه می دهند زمان موجوديت و چيرگی آن ها 
 یخيتارکامل دوره نسبتا  کيرا همچون  سترگاستپ 

ارزيابی  دوره امپراتوری های استپی، -یو فرهنگ
 کرد.

 
 واژه کاربرداز بايسته است منظور خود 

شده از  ساختهدولت هايی رينه در ق» یورتامپرا«
بی آن آسيا را روشن بسازيم. اروسوی کوچی ها در 

نسخه بخشيدن  تيبه جامع تعميم دهی يا در یسعکه 
يادآور می شويم که ما  ،خود بکنيم فيتعر و

برای تشکل های تنها را » یورتامپرا« مفهوم
در روند  ینظام یرويبا ن ايجادشده یچندقوم
 کنترل ینظام -یادار یروش هااعمال  و فتوحات
 یدگيپوسز افول و فروپاشنده پس او شونده 

، به کار می یامپراتور آفريننده  یاسيستدار قا
 بريم.

 
ها  یامپراتورظهور  یخيتاراوضاع  ليو تحل هيتجز

 چنداننشان می دهند که تکانه فاتحانه نه آن 
مورد  کي ني(اها چراگاه پهنه های گسترش متوجه 

با نوع  یمناطقکه متوجه تصرف  است) یعاد ريغ
 بوده است. یفرهنگ -یاقتصاد ديگر یها

 
هدف کننده  نييعامل تعنخست فتوحات، در مرحله 

دشت  ليقبا يکپارچه ساختن از بود، عبارت آن
سپس  .لهيقب کيو دودمان  کينشين زير فرمان 

روند معموال در که  مدندتی پديد می آاليتما
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انقياد به  -فتندتحقق می يا یاقدامات نظام
دستگاه ای دارای و دولت همناطق  کوچياندرآوردن 

 یاقتصادپويايی های تر و متنوع تر  دهيچيپهای 
گونه  نيا .تحکيم دهنده یقدرت نظام زير فرمان

 - استبوده نتيجه نهايی شامل نيروها تعادل 
 یاسيس اديشکل انقگونه هر  اي یانشعابوابستگی 

ساخته شده از مرحله دولت  نيدر ادرست . ميمستق
می  ليتبد یپراتوربه ام ن،يکوچ نش ليقباسوی 

 .شد
 

 قپچاقيشتر ب( رکوت لياز قبا یاريبس حمله مغول
را  ها استپ یاصل باشندگانکه در آن زمان  را ها

می ساختند)،  وبيدانتا رود  نيبزرگ چ واريداز 
بخشی  .کشاند یو نظام یاسيبه گرداب هرج و مرج س

 هنيبه م زدهميسلشکرکشی های سده پس از مغول ها 
ميان در  جيبه تدرديگر  یبخشو  برگشتند خود
که  ذوب شدندولگا حوضه و  یمرکز یايآسهای رک وت

 یي لهيقب ديرينهای نام حفظ  ه رغمببيشتر 
آيين اسالم ، را از دست دادند خود زبان ،یمغول

 یرکوت ليباشان با اشراف قاشراف را پذيرفتند و 
هم  یرکوتنو  یاشراف یادغام شدند. خانواده ها

برای  تراشيدند. یمغولهای شجره نامه برای خود 
ها تنها تيره قزاق  انيدر مسده بيستم تا مثال، 

 »طاليی«هايی می توانستند مدعی داشتن خاستگاه 
های شان چنين چيزی را  شجرهباشند، که  یچنگيز

 تاييد می کرد.
 

ات و حوفتدر روند مغولی)] -[(تورکیقبايل 
 ،انزدهمش–سده های سيزدهم انيپا یبمهاجرت های 

در  ،سترگسياسی استپ  با گسترش دادن مرزهای
در برای مثال،  اسکان می يافتند. نو یها نيسرزم

 کوچقبايل دهم شانز-مرزهای سده های پانزدهم
 یبانيشمحمد  استيدشت قپچاق به ر یکيازب نينش

 - چنگيزی (از بازماندگان شيبان، پسر جوجی خان
يانه م یايآسبخش بزرگ ، فرزند ارشد چنگيزخان)

را تاسيس  انيبانيش یکيو دولت ازب ندرا گرفت
شرق دشت  یها یکياز ازب یگريبخش د .ندکرد

پيش تر از آن در سال  ،قزاق ها -کيازب ،قپچاق
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را پانزدهم خانات قزاق های دهه هفتاد سده 
 کردند. جاديا
 

های بازمانده از  ولسهايی که  نيزمسردر 
جا گرفته و از به گونه جداگانه  مغول یمپراتورا

 از ینومرحله سوی چنگيزی ها اداره می شدند، 
با آميزش پويای تورکی  تشکل تباری (اتنوزنيز)

نخست مرحله ( با باشندگان بومیمهاجران فشرده 
  ) آغاز گرديد.توده های معاصر تورکی ليتشک
 

 خيتار در نوزدهم -دهمژه همراه با آن سده های
آن ان، تا الحاق و قزاقست انهيم یايآسدولت های 

 گستره نيا ینسب یدوران انزوا ه،يبه روسها 
 جنگ ها و کشاکش های پيوسته بودعصر و  پهناور

 .منجر شد یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسيکه به رکود س
 یها گروهخودکامه فرمانروايی  ، عصرعصراين 
ها خان  نآ انياز مکه ، بود یکوچک نسبتانخبه 
ان کامل حقوق فقدعصر و دند ورمی آسر بر ها 
با  بخش اعظم شانکه  بود اصلی باشندگان تيجمع

 .دست به گريبان بودند ديشد ناداری
 

روابط اقتصادی و فرهنگی روسيه آغاز گسترش تنها 
 یجيتدررستاخيز  به نزدهمسده در  و ترکستان

بازرگانی شهرها و   ديو رشد جد یاقتصاد یزندگ
  د.انجامي

     
 ینسب ن تز همانندیبا پذيرفتما  ،گونه نيا

و توده  ها لهيقببيشترينه  یخيتارهای سرنوشت 
مرتبط  ه ودو هزاردر درازای دست کم  یرکوت های

 یعموم خيتارتباری شان در چهارچوب  خيتاربودن 
[يعنی  یرکوملت واحد ت يتوجودهم تز م ا،يسآاور

گ.] و هم تز -ندکآن چه که پان ترکيسم تبليغ می 
توده های معاصر تورکی [يعنی جاودانه بومی بودن 

کشورهای تورکی رهبران که را  اوتوختونيسمیآن 
- پا می فشارندزبان آسيای ميانه و قفقاز بر آن 

 گ.] را مردود می دانيم. 
 
برجسته از  یکي تيبه طور خاص اهمسته است يبا
 خيتاربرای  یو فرهنگ یعوامل توسعه اقتصاد نيتر
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که  را انهيم یايروزمره  قزاقستان و آس یو زندگ
از پيش تعيين را منطقه  ستيز طيمحتا حد زيادی 

چيرگی سخن بر سر  خاطر نشان بسازيم. ؛ردمی ک
در اين جا  ی چادرنشينی و کوچرویزندگ وهيش
ه منوط ب) یکوه -یاستپ ی ودر منطقه استپيشتر (ب

 .گسترده است داریدام -یاقتصاد تيفعال ینوع اصل
به توده های  ینيشندشت و  یصاد شباندرست اقت

 -ه های دومهزاردر مرزهای  تا اجازه داد کوچی
به ظاهر  استيالی گستره پهناورِ  ،الدياز م شيپيکم 

را  ايسآکمربند خشک اور -سترگاستپ  انِ يپا یب
 . نندآغاز ک

 
کوچ نشينی و  در جريان چند هزاره، اقتصاد

استپ اقتصادی دامداری شيوه بی جاگزين استيالی 
يگانه شکل زندگی  –زندگانی کوچروی شيوهو ها 

 ماند. دشت هاقبايل و توده های باشنده 
 

 گسترده يیمطالعات و بيستم  نزدهمسده های در 
 ،یاقتصاد دهيپديک به عنوان  ینيکوچ نشباره در 

رای (ب .شده استم اانج یو فرهنگ یاسيس ،یاجتماع
 ؛ نگاه شود به:مثال

[Хазанов, 2000; Крадин, 2007; Барфилд, 2009]). 
 

 یايآستوده های کوچی ارو خيتار ،مباحث بعدیدر 
فرهنگ، سازمان  ،آن ها یاقتصاد یزندگ ،یمرکز

را بررسی خواهيم کرد. در  شان یو دولت یاسيس
ارزيابی  -يک مساله می پردازيم اين جا تنها به

کوچ شيوه زيست   futurological  پيشداورانه نانهيبدب
و  نييپا اريبسبا تراز رزيابی ا نيا .ینينش
پويايی نوع  نياانه فناوری محافظه کار اريبس
و  رييهر گونه تغ یبرا تيو عدم ظرف یاقتصاد یها

 بهآن پيوند و گره خوردگی  نيو همچن دگرگونی
ن در پايين آناپايداری و  ستيز طيمحزون محدود 

  .تهمراه اس یطيعوامل نامساعد محبرابر 
 

يی به اين پيمانه ها یکاستمعينی،  عهدتا 
وامع تنگاتنگ جپيوندهای چشمگير تا جايی با 

 یکشاورزدارای زندگی  یکشورهابا  یه يريعش
 .شدمی جبران   یشهر توسعه يافته و مسکون
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گونه پيوندها نه به دليل ذينفع  ني، ابيشتر
مسکون از ديد فرهنگ دارنده  یکشورهابودن 

 یظامن ليپتانساقتصادی، بل نيز به دليل داشتن 
اشغال سرزمين ، يدننگج کوچی ها تامين می گرديد.

پرداخت وادار ساختن به و  ها، تاخت و تازها
و  بازرگانی راندن مبادالت با ،باج هاانواع 

 ی در جايگاه دوم؛اقتصاد یستياشکال همز گريد
اشکال  موثرترين یمرکز یايآساروغلب در ا

 .بودمسکون شان  گانيبا همسا ريعشا یستيهمز
 
رونماگرديدن ، پس از هژدهم-شانزدهمر سده های د

در  ینظاماوری های فن نهيدر زم تحوالت چشمگير
برتری  ا،يسآاور ینشينشهردارای فرهنگ  یکشورها
، هر چند تا جايی حفظ گرديده بودکوچی ها  ینظام

و  یاقتصادکاستی های جبران  اتامکانهم با آن 
 ندهيزافگونه که به اقتصاد دامداری  یطيمح ستيز

و توسعه پررونق جهان مواد خام منبع  کيبه 
به  ؛مبدل می گرديد یو کشاورز یصنعتيابنده 

 گونه چشمگير کاهش يافت.
 

جوامع  يتوجودم ،به هر حال، با ظهور دوران مدرن
 نفسِ و ی پيشين در اشکال و پارامترها یريعشا

دستخوش  »جهان خارج«با آن ها  یستيهمزچگونگی 
يد ردسرشتی گبنيادی و توجه  ياندگرگونی های شا

در اشکال جوامع شان توسعه و به بن بست خوردن 
يکسره  پيشين، یاسيو س یو اقتصاد یاجتماع

 گونهبه  ديصر جدع نمايان و آشکار گرديد.
با  یمرکز یايآسارودر را روزمره  یزندگ ريچشمگ

 یخيسرنوشت تارامانمند در اثر سبرجا گذاشتن 
      دگرگون ساخت.ک رومغول و تتوده های 

 
دارای  یرکوو جهان ت هيروسميان  یخيمل تارتعا

ه است و  روشن است در هزار سال ميو ن کي پيشينه
سرازير  نبود. زيمسالمت آم یاه وهيشآغاز به 

در  یمرکز یايآساز غرب  به تورکی یها لهيقبشدن 
دو تجربه پانزدهم دست کم  -سده های پنجم

يی را ايسآاورگستره  ینظام -یاسيس پيوندیهم
دهم و  -تورکی در سده های پنجم -اوگری :زاييد
 سده های سيزدهم و پانزدهم. در ی رکوت -مغولی
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سده در دولت روسيه دامنه آغاز شده پهن شدن 

که  یهنگام ،به سوی خاور و جنوب خاوری شانزدهم
 ، افزايش يافت هيمرکز روسکشاورز  تيجمعآشکارا 

به همان راه با آن، همی مهاجرتو روندهای 
سرازير در گذشته بود که  رياجتناب ناپذاندازه 

زندگانی  یاقتصادشالوده که توده های تورکی  شدن
 یها در غرب استپدادمداری و کوچروی را شان 
 نيا توجه است کهشايان  می ساخت. ايسآاور

زمانی و متفاوت از يک ديگر از ديد روندهای 
 ه،يجنوب روسی گرفتن پهنه هافرا تقويمی، با
و  ايبرياولگا، سرود  حوضهاورال و دامنه های 

از ديد مکانی و گستره يی با هم  ؛شمال قزاقستان
 منطبق بودند. 

 
ی از خاور رکوتتوده های مهاجرت متفاوت از اما، 

و سوی خاور به از باختر  هي، گسترش روسبه باختر
 یاقتصادخاوری دارای انگيزه های ديگر  جنوب
 تی،مهاجرنيرومند  سيل نيا یاقتصادوده شال -بود

شيوه  .بود ی (قلبه يی)گاوآهنکشتگری  یکشاورز
کاری جاگزين چراگاه ها نمی شد و آن کشتکشاورزی 

شدن و آميختن با ، اما با سازگاررا نمی راند
را به ميان می  یاقتصاد یستيهمزنو ع انوآن، ا
 آورد.

 
 ريعشادولت های ساخته شده از سوی ساختارهای 

بس و دشت هلی پهناور  سترگهای استپ  باشنده
ناپايدار بودند و از توانمندی بسيار پايين تنش 

اين ساختارها زدايی و رفع منازعات برخوردار. 
 .ردندک ینم نيرا تضم یاقتصادپويايی های  یمنيا

های تازه و تازه تری  جنگپيوسته  ،گذشته از آن
عام تارهای کشبه را می زاييدند که بيشتر 

-1723 سال های ،برای مثال راستين می انجاميد.
چشمگير خلق بخش گ.] -جونگارها [(ی مغول)که  1727

 را  چند پارچه شده در اثر خانه جنگی های قزاق
سال « همچونقزاق مردم در حافظه  ؛نابود کردند

کشتار  نيا، چندهر  .مانده است» ميعظ بتيمصهای 
ش های رشته يورادامه تنها وحشتناک  عام
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، 1694، 168-1681در سال های   Jungarجونگارها   
  بود.   1714-1717، 711-1712

 
 رسالتروابط قدرت، نظام نوين  روسيه با برپايی

را  ترکستانو پسانتر  سترگاستپ آميز ساختن صلح 
زير گستره  ايسآاور کيتيولاندن پهنای جيوپکش با

 توده خيتار ،گونه نيانظامی خود انجام داد. 
 استپباشنده  گريد لي، همراه با قبایرکوتهای 
 یعموم خيتار ريناپذ ارگانيک و گسست، بخش سترگ
 خياست، و از دوران باستان از تار اياوراس
 جدا نيست.اروپا خاور  یسالو یکشورها

 
 - شانزدهم سده هایدر که بعد از آن  ندچهر 

بزرگ و اعم از  اين توده هانوزدهم، بخش عمده 
، ندشد هيروس یتيچند مل یامپراتورل شامکوچک، 

 یها نيزم یخيتار یزندگروندهای با ادامه 
، ما هزارهميانه های و استپ تا کشاورزی 
خود را نگه  داشته  ینسب یدرون یخودمختار
 بودند.

 
که جيوپوليتيکی برای آن ها  یعمومگستره   

های دولت  در کييف وروس  دولتهمزمان با ظهور 
و  اهيس یايشمال درکرانه های  در یبلغار -یخزر

مدت ها پسانتر  آغاز گرديده بود، ولگا حوضه رود
توده های  خيتاربررسی  ن،يا بر بنا شکل گرفت.

ی از سوی آن ها دولتساخته شده الت يتشکو  یرکوت
 پسانتر  [تزاری] و هيروس خيتارچهارچوب تنها در 

انجام می شد، در گذشته به گونه يی که  ،یشورو
توده های در عمل و د متديک درست نبود از دي
محروم  شانرا از تاريخ ملی خود ايسآاورتورکی 

 می گردانيد.
***** 

 
نوشتن کتابی نياز احساس می شد ا پيش مدت هاز 

يرنده روشنی افکنی پيگيرانه چند بعدی گکه در بر
آن  هياول خيتارتوده های تورکی، منشاء مسايل 

که با آن ها تشکل  هايی نيسرزم خيتارنيز و ها، 
تباری تورک ها پيوند دارند، روشنی افکنی همه 
جانبه بر مسايل پديدآيی دولت های تورکی و 
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 یفرهنگ -یاقتصادتيپ های  لشکتوسعه آن ها، ت
، شان یسنت ی، باورهامختص برای اين توده ها

 شان باشد. یو ملتباری  یها فرهنگشکلگيری 
 

کامل رداز پکتاب دست داشته روشن است ادعای 
تاريخ همه از   ی را ندارد.رکوده های توت خيتار

ستون تنها آن چه را که ، ما آن هاگذشته رنگين 
را می شان  یو قرون وسط یباستان خيفقرات تار

رخدادهای اصلی سده های گذشته، يعنی  ،سازد
فرهنگ  و یمذهب یدئولوژي، اشکلگيری اقتصاد

 خيبا تارتعامل که در پيوند با شان  دولتداری 
بررسی شده  ايوراسدولت های او توده ها  گريد

 .يمکرده ا يیشناسا اند را
 

رخدادهايی را  ،یزمان د تقويمی ويکتاب از د
توده های شکل ت یها نيدهد که در سرزم یپوشش م

 ه رخ  دادهاز سه هزار شيبتورکی در روند 
دراز  یخيتاراز نگاه دوره بودند. لزوم بررسی 

جهات روندهای مراحل و  یهانناگ عويض تبا 
پيچيده تر شدن پيوسته آن ها ديکته و  کيژنتاتنو

 می گردد.
 

های  انهيو موايل ابه  تباری اوج دگرديسی های
، ميانه های هزاره يکم و الدياز م پيشهزاره دوم 

پانزدهم و نيمه دوم سده های  –سده های سيزدهم
 . بر می گرددميالدی بيستم  -نزدهم

 
د را در زمان شامل شدن دولت های کار خوما 

ترکيب در  ايبرياولگا و ستورکی حوضه رود 
پايان می  هيروس یامپراتور -مسکو یپادشاه

 یرکوتتوده های ، برههاز آن سر  بخشيم. 
قرار می  کيتيولاوضاع ديگر جيوپدر  ايسآاور

 هيروس همگرايی آن ها در ترکيبروند  گيرند.
 مشترک بيايند.شت سرنو تا با آن ،آغاز می گردد

* * * 
، دوم، سوم، چهارم و بخش های يکم، پيشگفتار

ششم، هفتم، و بخش های  کلياشتورنیرا کتاب پنجم 
نوشته  سلطانف تورسونرا آن هشتم، نهم و دهم 

 اند.


