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آيين و تيره و تبار و نژاد همچون ابزارهايی به 
 سود خود بهره گيری نموده اند و می نمايند. 

 
از سوی ديگر، ديده می شود که کشورهای تازه 
پديد آمده در پهنه گيتی و کارزار سياست، 
پيوسته در انديشه افسانه پردازی و ساختن 

ود و کشاندن پيشينه های جعلی و ساختگی برای خ
رشته قدمت خود تا سپيده دم تاريخ و پيونددهی 
فرهنگ و تمدن خود با بزرگترين کانون های تمدنی 

 جهانی در دوران باستان اند. 
 

ما در نوشته دست داشته بر کشورهای نوزاد پديد 
آمده در گستره پساشوروی پيشين در آسيای ميانه 
و قفقاز درنگ می کنيم و می بينيم که کار 
افسانه سرايی و گزافه گويی و اغراق و مبالغه 
در باره نياکان کبير و گذشته درخشان و تابناک 
تاريخی که پيوسته سر از سپيده دم تاريخ بر می 
آورند، به کجا رسيده است و چگونه  آفاق و انفس 

 را در نورديده است. 
 

در اين اواخر که بازار پان ترکيسم در کشور ما 
فربه شدن بيش از حد اين  هم گرم شده است،

ايدئولوژی می تواند زيان های بسياری جديی بر 
پيکر رنجور همبستگی ملی در کشور وارد بياورد و 
موجب پديدآيی شکاف ها و گسستگی های بيشتری 

 گردد.
 

همان گونه که در سده گذشته ايدئولوژی افراطی 
اولتراناسيوناليستی پشتونيسم توانست کشور را 

گی ساخته و  به گونه  ناروايی به دو دچار دودست
بخش پشتون و غير پشتون تقسيم کند، اکنون اگر 
جلو پان ترکيسم گرفته نشود، بيم آن می رود که 
فنته های بسيار خطرناکی را چاق نموده و اين 

غير «و » ترکتبار«بار کشور را به  دو بخش 
تقسيم نمايد و يا دست کم در شمال » ترکتبار

و تنش گردد. به ويژ اين که در اين  منشای بحران
اواخر نوشته های بی سر و ته يی هم در آشفته 
بازار بی پرسان کشور به ميدان آمده اند که در 
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آن ها تالش شده هزاره ها را هم خالف همه  داده 
 معرفی کنند. » ترکتبار«های علمی و تاريخی 

 
بايسته می دانم بار ديگر يادآور شوم که 

ان ترکيسم يک ايدئولوژی افراطی است ايدئولوژی پ
که از سوی محافل صهيونيستی برای ناآرام ساختن 
ايران و جمهوری های تورکی زبان شوروی پيشين به 
ميان آمده و هيچ ربطی به باشندگان شريف تورکی 
زبان منطقه ندارد. اين ايدئولوژی که در واپسين 
سال های حيات نکبتبار امپراتوری ارتجاعی 

ی در افق سياسی جهان پديدار گرديده بود، عثمان
و در سيمای ايدئولوژی سياسی و باوری ترکان 
جوان تبارز نموده بود، منشای کشتارهای عام 
وحشيانه بزرگی در ميان يونانيان، کردها و به 

 ويژه ارمنی ها گرديد.
 

بايد گفت که با توجه به اين که اتاترک آدم 
با اين بسيار روشن بين و خردورز بود، 

ايدئولوژی پدرود گفت و دولت ترکيه مدرن را در 
چهارچوب همين مرزهای شناخته شده بين المللی 
کنونی تعريف کرد. در نتيجه جهان را از شر پان 
ترکيسم برای چندی نجات داد. مگر، دردمندانه در 

ی که در ترکيه يک دولت اوضاع و احوال کنون
بانی واپسگرا حاکم است، با پشتيارتجاعی و

سردمداران اين کشور بار ديگر به دهل احيای 
امپراتوری شرير، خونخوار و فاسد عثمانی دميده 
می شود و با تيغ دو دم پان اسالميسم (که پروژه 
ديگر صهيونيستی است) و پان ترکيسم به جان 
کشورهای منطقه  افتاده اند و بار ديگر سراسر 

 ند. منطقه را به کام آشوب و بحران فروبرده ا
 

خطر اين بار از آن رو بسيار بزرگ  است که 
سرمايه سرشار باد آورده نفتی و گازی کشورهای 
مرتجع عرب مانند سعودی و قطر در دسترس اردوغان 
و گولن قرار دارد. اين است که  همه روزه در 
عراق، سوريه، قفقاز، آسيای ميانه و افغانستان 

د ليبيا، و همين گونه در کشورهای افريقايی مانن
مصر، و... شاهد بحران هستيم. البته، در همه 
اين بحران ها دست های پيدا و پنهانی چه از آن 
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سوی اقيانوس و چه در اين سو در کار هستند. با 
اين هم، کشور کليدی پياده کننده اين پروژه ها 
همانا ترکيه است که بدون آن هيچ پروژ يی نمی 

 تواند پياده شود. 
 

به کنار، گستره پهناوری از شمال  حاال ديگران
کشور ما در اثر توطئه ها و دسايس مشترک ترکيه 
و پاکستان و کشورهای مرتجع عربی و پشتيبانان 
جهانی شان دارد آهسته آهسته به کام آتش فر می 
رود. اتحاد نامقدس تندروی و بنيادگرايی اسالمی 
(در سيمای داعش) و پان ترکيسم می تواند برای 

د سرهای فراوانی بيافريند. از همين رو ما در
است که بايد اين جريان افراطی را نيک شناخت و 
کوشيد راه های رهايی از شر آن را با هشياری و 
خردورزی دريافت تا پيامدهای آن به کمترين حد 

 ممکن برسد. 
 

شايان يادآوری است که تبليغات پان ترکيستی همه 
 در يک بستر اند: 

يا تبار و يا هم ملت مشترک موجوديت نژاد  -
در آسيای موهومی به نام تورک که گويا 

پيشينه چندين ميانه، قفقاز و پشته ايران 
 هزار ساله داشته باشد، 

و همين گونه ادعا بر تورکی بودن همه فرهنگ  -
ها و تمدن ها و دولت های خاورميانه و 
ايران و هند و امپراتوری بيزانس 

ام ترکيه ناگذاری (بيزانتين) که اکنون به ن
 شده است 

و همسايگی و همزيستی مسالمت آميز گويا  -
هزاران ساله توده های تورکی و پارسی زبان 
در کشور ما و آسيای ميانه که اين گونه می 
کوشند با زرنگی حضور هزار و پنجصد ساله 
توده های تورکی زبان را خالف همه داده های 

 .          علمی پيشينه چندين هزار ساله ببخشند
 

در اين جا می خواهم به يک نکته بسيار مهم 
اشاره نمايم. در دو سده گذشته دانشمندان 
خاورشناس روسيه تزاری و سپس شوروی و در فرجام 
هم روسيه کار بس بزرگی را در عرصه مطالعات 
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توده های تورکی زبان و مغول در گستره 
مغولستان، جنوب سايبريا و کشورهای آسيای 

ه، قفقاز و شمال چين انجام دادند. در اين ميان
راستا صدها سايت باستان شناسی با شمار فراوان 
اسکلت های مردگان و اشيا و زيورات کشف و پشته 
عظيمی از مدارک و شواهد و اسناد در بايگانی 
های اکادميک روسيه و شوروی پيشين روی هم 
انباشته، بررسی، ارزيابی، تجزيه و تحليل و 

ژوهش قرار گرفته اند. صدها تن از مورد پ
دانشمندان روسی و شوروی در باره اين توده ها 
کاوش ها و پژوهش هايی ژرفی انجام داده و 

 هزاران مقاله و صدها کتاب نوشته اند. 
 

در دهه های پسين، شمار بسياری از دانشمندان 
رشته های نوين علوم مانند علم نسب شناسی 

تنولوژی (تبارشناسی)، (ژنيتيک)، اتنوگرافی و ا
انتروپومورفی (انسان سيمانگاری)، پاليونتولوی 
(ديرين شناسی)، نومازماتيک (سکه شناسی)، نسخه 
شناسی، زبانشناسی تاريخی (لنگوستيک)، ريشه 
شناسی (ايتمولوژی) و... نيز کارهای بس 
ارزشمندی را در باره اين توده ها انجام داده 

 اند.   
 

رين کانون تورک شناسی جهان روی هم رفته بزرگت
همانا پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم روسيه 
شعبه سان پتربورگ شمرده می شود که وزنين ترين 
مقاالت و کتاب های را در زمينه تاريخ 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 

چاپ آراسته سازند. همين گونه  رنوين به زيو
فرهنگ تازه ايماها يا هيروگليف های چين باستان 

 را تدوين و چاپ نمايند.       
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ات دقيق و اکادميک علمی در باره همين گونه اطالع
توده های تورکی زبان و مغول در شماری از 
انسکلوپيدی ها (دايره المعارف ها يا دانشنامه 
ها) به ويژه دانشنامه امريکانا، بريتانيکا، 
الروس فرانسه و دايره المعارف کبير شوروی (کنون 

 روسيه) بازتاب يافته است.
 

و  حقايق علمیروشن است کسانی که در جستجوی 
بايد به کند و داده های مستند و دقيق هستند،

کاو در همين آثار بپردازند. با اين  هم، در 
سال های اخير شمار فراوان آثار بيمايه و بی 
پايه بی سر و ته بنا به مالحظات سياسی و نيز از 
سوی اشخاص غير کارشناس نشر و در ميان 

بليغ می خوانندگان بی خبر و چشم و گوش بسته ت
 یشود، که سخت زيانبار اند و می توانند بسيار

 به به کژراهه و بيراهه بکشانند. 
 

 فرازهايی از کتاب دست داشته:
يا تاريخ » شبه تاريخ«پديدهء به نام «...

دستکاری شده، مسخ شده و تحريف شده، علل و 
رنگينی و عوامل عميق و داليل ويژه خود را دارد. 

باری و فرهنگی منطقه موزاييک تچندپارچگی 
قفقاز، شيفتگی زايدالوصف و بيش از حد توده های 
باشنده اين ديار به ريشه و خاستگاه و گذشته 
های دور شان، نبود و يا توسعه نيافتگی سنت های 
تاريخی بومی نوشتاری و مکتوب، همراه با ولع 
برای خويشتن شناسی تاريخی و استقالل و هويت 

ر بستر همواری را برای در سال های اخي سياسی
فراهم    parahistory» شبه تاريخ«برای گسترش پديده 

 اند. نموده 
 
شبه تاريخ نيازی به داده ها، اسناد، مدارک و  

شواهد انباشته شده در درازای دوره های طوالنی 
ندارد. همين گونه نيازی به ارزيابی، بررسی، 
تدقيق، مطالعه، کاوش و ژرفنگری پيگيرانه و 

مواد الزم، تجزيه و امانمند مو به موی مدارک و س
تحليل همه جانبه آن ها و تدوين و پردازش 
مفاهيم پذيرا و متعادل و خردورزانه يی که برای 
علوم امر طبيعی شمرده می شوند، ندارد، بل به 
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سرعت تيوری هايی می بافد و ديدگاه های خود را 
ه می در باره حل مسائل حاد و مبرم به خورد جامع

 دهد. 
 

کنون شبه تاريخ با جلودويدن پيشاروی زمان به 
ويژه پويا و پرتکاپو گرديده است. هدف اصلی آن 
نه جستجوی حقيقت علمی، بل  برآوردن سريع 
نيازهای ديکته شده از سوی سفارش دهندگان و الف 
دانش زدن بر سر بازار و نان خوردن به نرخ روز 

 است. 
 

مار چشمگير آثار شبه اکنون در قفقاز شمالی ش
علمی به اين آشفته بازار آمده است که بايسته 
است روی آن درنگ کرد و آن را به گونه همه 
جانبه و عميق تر از آن که ما بررسی می کنيم، 
ارزيابی کرد. بر آنيم و باور داريم که تاريخ 
نگاری آينده بی توجه و بدون تجزيه و تحليل اين 

 رد نخواهد شد.   مسايل جالب از کنار آن 
 

...حقايق و واقعيت هايی به سرعت در حال 
دگرديسی، نيازمند نشان دادن واکنش درخور و 
برداشتن گام های مناسب از سوی علوم پايه است. 
خوانندگانی که در بيشتر موارد کارشناس و 
برخوردار از آگاهی های به اصطالح به روز شده 

ها و مشاطه نيستند، بايد نه تنها از جلوه گری 
گری های شبه علمی، بل همين گونه علمی  نيزآگاه 
باشند و بايد تفاوت ميان آن ها و تناقض 
بنيادين بين آن ها را بدانند و قادر به مقايسه 

 »يکی با ديگری باشند.
 

پردازی با اسطوره نو، بيشتر  یکشورها پديدآيی«
 ی، که در آن نقش اصلی به همراه می باشدمل یها

 .می کند یبازنياکان کبير از  هايی تيرا روا
و قزاقستان يانه م یايدر آسچنين بر می آيد که 

را به عنوان نياکان کبير برگزيده ها  يیايآر
 برای ترکمان ها، ،يیايآرچسپيدن به گذشته  اند.

پرستيژ شان  دييتا یک ها به معنايقزاق ها و ازب
به  وستنيپ یبرا ی، فرصت»یبومتوده های « چونانِ 
 آميزافتخار دستيابی به جايگاهاروپا و  ارثيه
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 .استباخترزمين و مدرن جهان  یباستان خيدر تار
در پشت پرده تمايل توده های تورکی حال،  نيبا ا

 زهيانگ يی،ايآر تيکردن هو دايپزبان مبنی بر 
که منجر به ظهور  ی پنهان استمتفاوت اريبس های

 .ده استبا يک ديگر گردي متضاد ،یمل یاسطوره ها
 

در نوشته دست داشته، نويسنده به عنوان يک 
تبارشناس (اتنولوجست)، به بازگشايی اين راز می 

در ميان نخبگان » افسانه آريايی«پردازد که چرا 
سياسی تورکی زبان چنين محبوب است و در واقعيت 
امر پيوندها ميان آريايی ها و تورکی ها چگونه 

 » بوده است؟
 

در باره اتنوژنيز يا منشای  یشورو نيدکتر... 
توده ها سخن  دهيچيپ یريشکلگکه سخن از  تباری

که جوامع مختلف  بر زبان می آورد، اجازه می داد
جا داد و  کهننياکان  انيدر مگان را دنباش

 آژيده زد. 
 

 یرکوتدرست همين دکترين برای انديشمندان و ...
کوچی » يیايآر ارثيه«به زبان، زمينه چسپيدن 

. را فراهم نمود عصر آهن ليدر اوا یرانيا های
به  ليفرصت و تمادر پشت پرده اين حال،  نيبا ا

گوناگونی پنهان  یها زهيانگبهره برداری از آن، 
از  و متفاوت مختلف یها قرائتکه منجر به است 
 .گردد یم» يیايآر«جوهر 

 
آژنديابی  ،ک هاين ها، قزاق ها و ازباترکمبرای 
، در گام نخست ،ایبه معن ،يیايگذشته آربه 

و است  »یبوم توده های«شان چوناِن  تيوضع تاييد
دولت  نبه حق ساخت دنيبخش تيمشروع ،جهيدر نت

 نيایو  يیآبا نيسرزم«ی که در خاک های خودی
 شان شمرده می شود.» یباستان

 
همين گونه برای توده های » ی آريايیشاونديخو«

در  یفتخاراتورکی زبان، جايگاه شکوهنده و پر
ها را با  کند و آن یباستان فراهم م خيتار

می کند تا کمک همتراز می گرداند و  ها يیاروپا
(خودکمتربينی) رهايی يابند. منش از عقده حقارت 
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که برانگيزنده و  ،يی هاايآر و رزمنده جوستيزه 
دفاع رای بآمادگی و الهام بخش حس ميهن پرستی 

ی است، نيز بس بيرون شمناندر برابر دميهن از 
به  تياهمهمين گونه،  ارزشمند تلقی می گردد.

و  ها يیايآر یباال یاخالق یآل ها دهيبه اسزايی 
 .ايشان داده می شود »یمعنوپاکيزگی «
 

نوپای  یکشورها...و سرانجام هم، نياز مبرم 
 یبرا »مشترکنياکان « يانه به سيمایم یايآس

يی قه گراو منط يیگرااستحکام ملی، زدايش قبيله 
(جدايی خواهی) که اين کشورها را با چالش های 
بزرگی رو به رو ساخته اند. در اين قرينه، 
آريايی ها همچون سازندگان پيروزمند نهاد دولت، 
اتوريته بااليی پيدا می کنند و نوادگان ايشان 
بايد راه نياکان را پيش گيرند تا با آنان 

 همتراز گردند. 
 
ترکمان، قزاق و  سندگانينو در ميانحال،  نيا اب

بازپردازی ر ازبيک و نيز رهبران سياسی شان، د
نياکان دور به عنوان  یباستان سيمای کوچی های

با  ،یدارد. برخنجود شان، هماهنگی و همنگری 
در  ،ی پيشينشوروهای اکادميک ز سنت پيروی ا

 یرانيابومی  ليقباآميزش  دهيچيروند پ باره
، و می نويسند تازه واردن تورکی زبانابا زبان، 
 گريهمتراز با د »ها يیايآر« نه،يزم نيدر ا

 گريدشمار نياکان شان ارزيابی می گردند. 
 ميقدبسيار  یدر زمان ها اکنند که حت یاستدالل م

هم و زبان ها  یرانياهم  بومی، ليقبا انيدر م
 به ستايش گرانيبودند. دی زبان ها رکوت
آريايی بودن) نياکان ») (Aryanism» («آريانيسم«

را چونان اشغالگران رکان وتخود می پردازند و 
(خونخوار) پرداز می کنند. گروه نه به خون تش

اذهان به آريانيسم و آريايی بودن  ی باچهارم
نياکان، چنين وانمود می سازند که گويی آن ها 

 از  همان روز ازل تورکی زبان بوده باشند!  
 

تالش می ورزد  یپنجمگروه ... و سرانجام هم، 
 یايدر آسزبان  یرکوتثابت بسازد که گروه های 

کوچی های کردند، و  یم یدر عصر برنز زندگ انهيم
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زبان، پسانتر به اين سرزمين ها آمده  یرانيا
 .بودند!

 
گرايش به  ،سندگانياز نو یبرخافزون بر اين، 

سوی تصور ه ب» اختالط تباری«از مفهوم راندمان 
 somatic(سماتيک) (» یجسم« ايو  یانزب» پاکيزگی«

purityها و  آن انيممستقيم  یوستگيو پ ) نياکان
با دوره  جهش نيا نوادگان شان ديده می شود.

 یپس از فروپاشيانه م یايآس یکشورهاپديدآيی 
ی به مشاهده می رسد. گاهی نگاه نو به شورو

نياکان، چوناِن مبارزه با اروپاسنتريسم و 
عماری بر تاريخ توده های بومی ديدگاه های است

پنداشته می شود. در اين حال، در آثار برخی از 
نويسندگان بومی تورکی، اروپاسنتريسم با پان 

 ايرانيسم درهم آميخته می شود. 
 

گذشته از اين ها، هرگاه در دوره شوروی، پان 
ارزيابی » خيزش در برابر استعمار«ترکيسم چونان 

جستجوی پناهگاه در  می گرديد، کنون ديگر، در
که هويت و زيستار بومی را » جهانی شدن«برابر 

 به چالش می کشاند، دست به دامان آن می شوند.
 

 یاعتماددرخور  اريمعهميشه بان پيدا است که ز
 یاريبس یو برا برای تثبيت تعلق تباری نمی باشد

ی رانيا زبان هایگذار از پژوهشگران، روند از 
هيچ رو ايده وراثت (ارث به  به زبان های تورکی،

می سوال نبری، استمرار، تداوم و تسلسل) را زير 
و فرهنگ  کوچروی یزندگ وهيا شه یبرخبرای . برد

به تر از زبان مهم  نخست،مرتبط با آن در وهله 
ی، وراثت اريبس یرااما ب. رسد ینظر نم

در  نه،يزم نياست. در ا زيوسوسه انگ یکيولوژيب
 نياکان را با نوادگان، که یدنژاواحد نوع  باره

خويشاوندی « اي)، و ها نا(ترکمپيوند می زند 
(سيمای ظاهری) در روند  یکيزينوع ف گاهره» خونی

ی هم توجهمتحمل دگرگونی های شايان هزاران سال 
در  .؛ سخن گفته می شود(قزاق ها)گرديده باشد 

هر صورت، چنين ايده يی در باره نياکان، به 
نژادی می انجامد که در چهارچوب  رستاخيز تيوری

 می آميزد.» فرهنگ«با » خون«آن، 
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 :شماری از آثار دست اول علمی در باره
توده های  ايران، آسيای مرکزی و 

 تورکی زبان،
دستاورد کار پژوهشگران پژوهشکده  

 خاورشناسی سان پتربورگ روسيه
 

رسی دری، ترکی و دردمندانه، به زبان های پا
حتا زبان های اروپايی، منابع دست اول و موثق 
در باره توده های ايرانی و تورکی در زمان 
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باستان بس اندک است. منابع کشورهای ترکيه و 
آذربايجان به داليل سياسی اصال مورد اعتماد 
نيستند. همين گونه آثار نوشته شده در دوره 

ند. منابع رضاشاه در ايران هم گمراه کننده ا
نوشته شده در افغانستان در سال های دهه های 
شصت و هفتاد سده بيستم، هم کمترين ارزش علمی 
ندارند و بايد با قيد احتياط فراوان خوانده 

در سال های اخير بازار جعل و تحريف  .شوند
تاريخ  و تاريخسازی در کشورهای آسيای ميانه 

 هم گرم است.
  

دانشنامه هايی چون  در حال حاضر، منابع اصلی
بريتانيکا، الروس فرانسه، امريکانا و دايره 
المعارف کبير روس و تا جايی هم دانشنامه 
ايرانيکا و دانشنامه های چاپ شده از سوی 

  بنياد دايرالمعارف ايران می باشد.
 
اما بزرگترين نهاد خاورشناسی از جمله تورک  

شناسی و مغول شناسی جهان، بی چون و چرا 
وهشکده خاورشناسی سان پتربورگ است که در پژ

جهان علم چونان محک و معيار اکادميک به شمار 
می رود. اين نهاد علمی در بيست سال گذشته 
بيش از دوصد اثر گرانبهای علمی بر پايه کاوش 
های باستان شناسی، نژادشناسی، زبان شناسی، 
ريشه شناسی، فقه الغت و ... در باره ايرام، 

انه، تبت، استان سينکيانک چين، آسيای مي
مغولستان و جنوب سايبريا و توده های تورکی 
زبان قفقاز و جنوب روسيه چاپ کرده اند که 
بنده همه را ديده و از جمله بيست مقاله و 
کتاب ارزشمند را خوانده ام که شماری از آن 

  ها را در پايان نوشته می آورم.
  

در باره منابع چينی بس ارزشمند اند. اما 
توده های بيابانگرد و دشتنورد آسيايی از ديد 
دشمنی و خصومت نگاشته شده اند. کاستی بزرگ 
اين منابع دشواری زبان چينی به ويژه زبان 
باستانی آن است و ترجمه های نادرست موجب 
گرديده است تا شمار بسياری از دانشمندان را 
به گمراهی بکشاند. از همين رو تا کنون در 
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پا چند بار اقدام به يازگزاری (تجديد ارو
ترجمه) منابع چينی شده است. خوشبختانه به 
زبان روسی ترجمه های بسيار نيکويی از سوی 
بيچورين (دانشمند اويغوری تبار) و ديگر 
دانندگان زبان چينی، از آثار چينی در دست 
است. آثار يونانی به دليل بعد فاصله سرشار 

ر پارسی و عربی پس از از لغزش می باشد. آثا
اسالم هم بسيار پراکنده بوده، اطالعات بسياری 
اندکی در باره تاريخ ترکان باستان به دست می 
دهند. آثار تبتی در گذشته چندان مورد توجه 
قرار نداشت. تنها تازه کار منظم روی آن آغاز 

 .شده است
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  1شنير ِالمان کتوريوداکتر 

 
 :نيگذشته نماد

 اکانينکشاکش بر سر [گورستان های]  
 يانهم یايدر آس

 
 پيش درآمد:

پردازی با اسطوره نو، بيشتر  یکشورها پديدآيی«
 ی، که در آن نقش اصلاه می باشدی به همرمل یها

 .می کند یبازنياکان کبير از  هايی تيرا روا
و قزاقستان يانه م یايدر آسچنين بر می آيد که 

را به عنوان نياکان کبير برگزيده ها  يیايآر
 برای ترکمان ها، ،يیايآرچسپيدن به گذشته  اند.

پرستيژ شان  دييتا یک ها به معنايقزاق ها و ازب
به  وستنيپ یبرا ی، فرصت»یبومتوده های « چونانِ 
 آميزافتخار دستيابی به جايگاهاروپا و  ارثيه

 .استباخترزمين و مدرن جهان  یباستان خيدر تار
در پشت پرده تمايل توده های تورکی حال،  نيبا ا

 زهيانگ يی،ايآر تيکردن هو دايپزبان مبنی بر 
که منجر به ظهور  ی پنهان استمتفاوت اريبس های

 .با يک ديگر گرديده است متضاد ،یمل یاسطوره ها
 

در مقاله دست داشته، نويسنده به عنوان يک 
تبارشناس (اتنولوجست)، به بازگشايی اين راز می 

در ميان نخبگان » افسانه آريايی«پردازد که چرا 
سياسی تورکی زبان چنين محبوب است و در واقعيت 

ا چگونه امر پيوندها ميان آريايی ها و تورکی ه
  2»بوده است؟

                                     
1 . Shnir el'man 

از سوی   2009. مقاله دست داشته بار نخست در سال  2
با همين نام پخش شده بود. اما » پوليت رو«تارنمای 

مجله  4بار دوم با اندکی تعيير، در شماره 
» آريايی ها يا تورک ها؟«کانسپتولوژی سياسی زير نام 

آراسته شد. نويسنده مقاله داکتر علوم » زيور پخش«به 
ی (انسان شناسی) و اتنوگرافی (تبارشناختی) انتروپولوژ
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++++++++ 

ی در باره اتنوژنيز يا منشای شورو نيدکتر  
توده ها سخن  دهيچيپ یريشکلگکه سخن از  تباری

که جوامع مختلف  بر زبان می آورد، اجازه می داد
جا داد و  کهننياکان  انيدر مگان را دنباش

 آژيده زد. 
 

 یرکوتدرست همين دکترين برای انديشمندان و ...
کوچی » يیايآر ارثيه«به زبان، زمينه چسپيدن 

. را فراهم نمود عصر آهن ليدر اوا یرانياهای 
به  ليفرصت و تمادر پشت پرده اين حال،  نيبا ا

گوناگونی پنهان  یها زهيانگبهره برداری از آن، 
از  و متفاوت مختلف یها قرائتکه منجر به است 
 .گردد یم» يیايآر«جوهر 

 
آژنديابی  ،ک هايقزاق ها و ازب ن ها،اترکمبرای 
، در گام نخست ،ایبه معن يی،ايگذشته آربه 

و است  »یبوم توده های«شان چوناِن  تيوضع تاييد
دولت  نبه حق ساخت دنيبخش تيمشروع ،جهيدر نت

 نيایو  يیآبا نيسرزم«ی که در خاک های خودی
 شان شمرده می شود.» یباستان

 
رای توده های همين گونه ب» ی آريايیشاونديخو«

در  یافتخارجايگاه شکوهنده و پر، تورکی زبان
ها را با  کند و آن یباستان فراهم م خيتار

می کند تا کمک همتراز می گرداند و  ها يیاروپا
(خودکمتربينی) رهايی يابند. منش از عقده حقارت 

که برانگيزنده و  ،يی هاايآر و رزمنده جوستيزه 
دفاع رای بمادگی آو الهام بخش حس ميهن پرستی 

بيرونی است، نيز بس  شمناندر برابر دميهن از 
به  تياهمهمين گونه،  ارزشمند تلقی می گردد.

و  ها يیايآر یباال یاخالق یآل ها دهيبه اسزايی 
 .ايشان داده می شود »یمعنوپاکيزگی «
 

                                                                                                           
کارمند پژوهشکده انتروپولوژی و اتنوگرافی پژوهشگاه  -

علوم فدراسيون روسيه است. پيش درآمدی که در اين جا 
آمده است، از سوی گردانندگان پوليت. رو نوشته شده 

 گ.   -است.
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نوپای  یکشورها...و سرانجام هم، نياز مبرم 
 یبرا »رکمشتنياکان « يانه به سيمایم یايآس

يی و منطقه گرا يیگرااستحکام ملی، زدايش قبيله 
(جدايی خواهی) که اين کشورها را با چالش های 

در اين قرينه، 3بزرگی رو به رو ساخته اند.
چون سازندگان پيروزمند نهاد دولت، همآريايی ها 

اتوريته بااليی پيدا می کنند و نوادگان ايشان 
ا با آنان بايد راه نياکان را پيش گيرند ت

 همتراز گردند. 
 
ترکمان، قزاق و  سندگانينودر ميان حال،  نيا اب

بازپردازی ر ازبيک و نيز رهبران سياسی شان، د
نياکان دور به عنوان  یباستان سيمای کوچی های

با  ،یدارد. برخنجود شان، هماهنگی و همنگری 
در  ،ی پيشينشوروهای اکادميک ز سنت پيروی ا

 یرانيابومی  ليقباآميزش  دهيچيروند پ باره
، و می نويسند تازه واردتورکی زبانان با زبان، 
 گريهمتراز با د »ها يیايآر« نه،يزم نيدر ا

 گريدشمار نياکان شان ارزيابی می گردند. 
 ميقدبسيار  یدر زمان ها اکنند که حت یاستدالل م

هم و زبان ها  یرانياهم  بومی، ليقبا انيدر م
 به ستايش گرانيند. دبودی زبان ها رکوت
(آريايی بودن) نياکان ») Aryanism» («آريانيسم«

را چونان اشغالگران رکان وتخود می پردازند و 
(خونخوار) پرداز می کنند. گروه نه به خون تش

اذهان به آريانيسم و آريايی بودن  ی باچهارم

                                     
 . برای نمونه نگاه شود به: 3

ه يی و ملی در وحدت ميان تود«، جان ديلدين ن
 ؛111-102، ص. ص. 1989، آلماتی، »روانشناسی مردم شوروی

اوچرک منشا و تشکل خلق ترکمان در سده « جيکی يف آ. 
 ،6-5، ص. 1991، عشق آباد، »های ميانه

مجله سخن »// قرغيزها: دست سرنوشت«، عبدالرزاق اف  
 ؛7، ص. 1993می  8قرغيزستان، شماره 

(قبيله گرايی) در ميان  سايه تريباليسم «، دونونبايف
اپريل  29، شماره »سخن قرغيزستان«مجله »// و روشنايی

 ؛ 6، ص. 1995
سده   90و  20، تريباليسم سال های دهه های کورمانف

بيستم: يک گام به پيش و دو گام به پس// مجله 
 .  1995اپريل   25رسپوبليکا، شماره 
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نياکان، چنين وانمود می سازند که گويی آن ها 
 ی زبان بوده باشند!  از  همان روز ازل تورک

 
تالش می ورزد  یگروه پنجم... و سرانجام هم، 

 یايدر آسزبان  یرکوتثابت بسازد که گروه های 
کوچی های کردند، و  یم یدر عصر برنز زندگ انهيم
زبان، پسانتر به اين سرزمين ها آمده  یرانيا

 .!بودند
 

گرايش به  ،سندگانياز نو یبرخافزون بر اين، 
سوی تصور ه ب» اختالط تباری«مفهوم از راندمان 

 somatic(سماتيک) (» یجسم« ايو  یزبان» پاکيزگی«
purityها و  آن انيممستقيم  یوستگيو پ ) نياکان

با دوره  جهش نيا نوادگان شان ديده می شود.
 یپس از فروپاشيانه م یايآس یکشورهاپديدآيی 

ی به مشاهده می رسد. گاهی نگاه نو به شورو
وناِن مبارزه با اروپاسنتريسم و نياکان، چ

ديدگاه های استعماری بر تاريخ توده های بومی 
در اين حال، در آثار برخی از  4پنداشته می شود.

نويسندگان بومی تورکی، اروپاسنتريسم با پان 
  5ايرانيسم درهم آميخته می شود.

 
گذشته از اين ها، هرگاه در دوره شوروی، پان 

ارزيابی » برابر استعمار خيزش در«ترکيسم چونان 
                                     

 . برای مثال، نگاه شود به: 4
»// ابی ذهنيت تاريخی در جمهوری قزاقستانطرح ريختي« 

، 1995جون  30، چاپ قزاقستان، شماره »پراودا«روزنامه 
 . 2-1ص 
(در » تاريخ قزاقستان از زمان باستان تا روزگار ما«

چهار جلد)، جلد يکم، قزاقستان از عهد ديرينه سنگی تا 
 ، 8، ص. 1996اواخر سده های ميانه، آلماتی، 

، قازان، »تاتارها، اتنوژنيز -ورک هات«.، ذکی يف م. ز
 به زبان تاتاری.  1998، »انسان«انتشارات 

5. А. Аскаров Арийская проблема: новые подходы и взгляды. 
Сборник История Узбекистана в археологических и письменных 
источниках. Ташкент-2005. 

ه های نو، مساله آريايی: رويکردها و ديدگا«، عسکرف
مجموعه مقاالت، تاريخ ازبيکستان در منابع 

، با ويرايش آ. اناربايف، »باستانشناسيک و آثار مکتوب
 .91-81، ص.  2005، تاشکنت، »فان«انتشارات 
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می گرديد، کنون ديگر، در جستجوی پناهگاه در 
که هويت و زيستار بومی را » جهانی شدن«برابر 

 6به چالش می کشاند، دست به دامان آن می شوند.
 

 یاعتماددرخور  اريمع هميشهبان پيدا است که ز
 یاريبس یو برا می باشدن برای تثبيت تعلق تباری

ی رانيا زبان هایگذار از روند پژوهشگران، از 
هيچ رو ايده وراثت (ارث به  به زبان های تورکی،

می سوال نبری، استمرار، تداوم و تسلسل) را زير 
و فرهنگ  کوچروی یزندگ وهيا شه یبرخبرای . برد

به تر از زبان مهم  نخست،مرتبط با آن در وهله 
ی، وراثت اريبس یرااما ب. رسد ینظر نم

در  نه،يزم نياست. در ا زيسه انگوسو یکيولوژيب
 نياکان را با نوادگان، که ینژادواحد نوع  باره

خويشاوندی « اي)، و ها نا(ترکمپيوند می زند 
(سيمای ظاهری) در روند  یکيزينوع ف گاهره» خونی

ی هم توجهمتحمل دگرگونی های شايان هزاران سال 
در  .؛ سخن گفته می شود(قزاق ها)گرديده باشد 

ت، چنين ايده يی در باره نياکان، به هر صور
رستاخيز تيوری نژادی می انجامد که در چهارچوب 

 می آميزد.» فرهنگ«با » خون«آن، 
 
 :رکمنستانت
 درسال ها پيش،  ،ناترکمنقاش  -صالح يارانف 

چونانِ  بايتقرها را  يیايکه آرکوشيد  ،1980 دهه
او  به پرده بکشد. ن هااترکم یاصلنياکان 

 یبه عنوان سازندگان تمدن هارا ها  يیايآر
ود و با رو در رو گذاشتن آن ها با ستنخستين 

و مردود دانست را  سميرکوپان تها،  رکوت
 - يی هاايآرهم کوبيدن ناروای درها را به اوغوز

همو، 7.ردمتهم ک »کشور جهان نيترباشندگان کهن «

                                     
. برای مثال، نگاه شود به مقاله: ديات اف. و اولژاز  6

سليمانف، در نشريه سنترال آسيان سروی، به زبان 
 .121-101، ص. 1اره، شم1984انگليسی، 

7. Павлов И. Ария -«Атлантида», затопленная временем? // 
Комсомолец Туркменистана. 1991. 8 февраля. С. 8. Ученые помещают 
Арию на юго-западе Туркменистана. 

/ ی، غرق شده در زمان؟»يداآتالنت« -ايآر« .، ایپاولوف
ستی جوانان) (سازمان کمونيکومسومولتس مجله / 
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» پرتره دوشيزه آريايی«از برس نقاشی او بود که 
يک دختر ترکمان با جامه سنتی پرداز در سيمای 

   8گرديده بود.
 

دانشمندان ترکمان، در برخورد با پديده آريايی، 
گ.] -[نسبت به ديگر همسايگان تورکی زبان خود

خويشتندارانه تر و زيرکانه تر برخورد کردند. 
آن ها با اذعان به مشارکت معين آريايی های 

بودند نقش قديم در ريختيابی خلق ترکمان، مايل ن
آن ها را بزرگنمايی نمايند و از ستايش و 
باليدن به نژاد آريايی به دليل داشتن هراس از 

   9اين کار، پرهيز نمودند.
 

- ، مراد دوردی يف1980 سال های دهه در اواخر
 لمنامهيفسينماگر (و  سيمقاله نوتاريخدان، 

باره در پرآوازه يی را  )جزوهکتابواره ( نويس)،
او در آن هنگام، . کردن منتشر ام ترکممنشاء مرد

 يی دهيچيپ ريتصوبا پيروی از نسخه سنتی شوروی، 
 پايه تعاملبر  خلق ترکمان، یرياز شکلگرا 

پرداز  یگوناگون مهاجر و بومباشندگان 
نخست، ه، بود ک نيادر  کتابواره او، یژگيو10کرد.

 بنيادگذار ی ترکمان، نقشع نژاددوردی يف، به نو
که بومی بودن آن را ثابت  را داد نامجامعه ترک
 یمزبان ها يا فرهنگ های هر مردمی «(می ساخت 

 توده مردم، هرگاه،اما  ،يابند رييتغ دننتوا
نيابد، همانا همان توده  رييتغشان  ینوع نژاد
و، ديگر؛ نوشته او، از اين رو، د11».می مانند

                                                                                                           
 دانشمندان ،8بروری، ص. فشماره هشتم  ،1991 ،ترکمنستان

جا می  ترکمنستان باختریدر جنوب را  ايآر سرزمين
  دهند.

، »ترکمنستان پس از فروپاشی شوروی«.، دميدف، س. م.  8
 .124، ص. 2002، »ناتاليس«مسکو، انتشارات 

ی . دانشمندان ترکمان آريايی ها را  در جنوب باختر 9
 ترکمنستان جا می دهند.

مسايل اساسی اتنوژنيز خلق «.، دوردی يف، م. ب.  10
 . 1998، »دانشوران«، عشق آباد، »ترکمان

11 . Дурдыев М.Б. Туркмены (поиски предков туркменского народа  
и его исторической прародины). Ашхабад: Харп, 1991. С. 15. 
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نياکان به يی  ژهيتوجه وشايان توجه بود که وی 
سخن می  یرانيا یزبان هاکه به  بومی، یباستان

 گفتند، مبذول داشته بود.
 

فرجام، سه ديگر، او بر لغزش آميز و، در ...
ی مرتبط پنداشتن ترکمان ها به نادرستبودن و 

پافشاری نمود.  ،کوچروهاجهان به  گونه مطلق 
 تمدنی، آفرينندگان باستانزيرا باشندگان بومی 

در اين گونه،  .ندبود ی و زمينداریکشاورز های
هم کوچروان و هم  -ن هااترکمنياکان  انيم
 زميندار جا يافتند.  رزانشاوک
 

، يی نداشت ژهيرزش وی برای دوردی يف ازبان تعلق
گ.] تورکيزاسيون -يت [تاريخیواقعاو به و 

(تورکی سازی) باشندگان اصلی و بومی ايرانی 
 واهد درش یمنابع اصلزبان؛ اصال بهايی نمی داد. 

فرهنگ عامه نه  ،اوها برای ن اترکم یمنشاباره 
 یو انسان شناس یباستان شناسی؛ بل و زبان شناس

می متقاعد را او بودند. اين آوندها،  یکيزيف
ی، که رانياباستانی خاوری  ليکه قباساختند 

می زيستند، شور ترکمنستان زمانی در گستره ک
م مرد) ethnogeneticalاتنوژنيتيک ( هسته« ی،ارب

در انديشه،  نيا ادند.د یم لين را تشکاترکم
 چاپ شده در افتهکتابواره بازنگری شده توسعه ي

ساختن اثبات به آغاز  دوردی يف ، که در آن1991سال
ها با ن اترکم یباستان ويژه نياکان هایونديپ

نمود، کماکان پابرجا  12(اشکانيان) ها پارت
 مانده بود.

 
ديشه همانندی را تاريخدان ترکمان، ان -جيکی يف

به شکل نرمتری ابراز داشت. وی می پنداشت که در 
ميان کوچی های اوايل عصر آهن، نه تنها قبايل 
ايرانی زبان، بل نيز قبايل تورکی زبان ديده می 

                                                                                                           
مردم  ی نياکانها (جستجون اترکم« -درودی يف، م. ب.

، عشق آباد، »آن) يیآباتاريخی  نين و سرزماترکم
 15 .، ص.1991 ،»هارپ«انتشارات 

 ؛34-33. همان اثر، ص.  12
، عشق »ترکمان های جهان«و نيز: دوردی يف، قادرف ش.، 

 .7-6، ص. 1991،»هارپ«آباد، انتشارات 
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شدند. او خاطرنشان می ساخت که در اتنوژنيز خلق 
ترکمان، هم ايرانی زبانان و هم تورکی زبانان 

وشن است چنين رويکری اجازه مشارکت داشته اند. ر
می داد تا پارت ها را در شمار نياکان ترکمانان 

    13شامل گردانيد.
 

معاون به ِسمت  1995سال  دوردی يف، هنگامی که به
مرمت آثار  ، نگهداری ومطالعه یاداره مل سيرئ
در گماشته شده بود،  ترکمنستان یو فرهنگ یخيتار

مجموعه شار به انت »ترکمنستان آذرخش«روزنامه 
ارثيه از مقاالت اختصاص داده شده به  يی

اين حال، الهام بخش او در 14پرداخت. انياشکان
 برای نوشتن اين مقاالت، کاوش های چندين ساله

 نخستين -نساء شناسان در شهرک نيسا يا باستان
از  شيپهرگاه، او ستان بود. يان بااشکان تختيپا
 لف (پارتمختيکسانی به همه نياکان  توجه ن،يا

، می نمود )و... ، اغوزهايفتليان، الن ها ها،
شاهنشاهی پارت و  خيتاردرست  کنون ديگر، برايش

به  دي، که بابود ناترکم خلق» زرينعصر «ی پارت
آخر، پادشاهی پارت 15کرد و باليد. آن افتخار

بود که سده های » بزرگترين دولت عهد عتيق«ها، 
م رقابت می آزگار پيروزمندانه با شاهنشاهی ر 

» تاثير سترگی بر تکامل فرهنگ جهانی«کرد و 
گذاشته بود. دوردی يف، کشور پارت را چونانِ 
کشور کهن اوستايی و ميهن زرتشت می پنداشت. با 
اين حال، او ديگر از آريايی ها حتا يادی هم 

ی اسياز نقش سنمی کرد. افزون بر اين، او، 
می  دياکتاز همين رو ، بود آگاهنيک  اتنوژنيز

                                     
سده اوچرک منشا و تشکل خلق ترکمان در « جيکی يف آ..  13

 .46-16، ص. 1991، عشق آباد، »های ميانه
14  .  Дурдыев М.Б. Парфянская Ниса // Туркменская искра. 1995. 16 
января; 30 января; 6 марта; 13 марта; 24 апреля; 15 мая. 

مجله آذرخش ترکمنستان، »// نيسای پارتی«دوردی يف، 
مارچ،  13مارچ،  6جنوری،  30جنوری،  16، شماره های 1995

 مه. 15اپريل،  24
. شايان يادآوری است که در اين اواخر نوشته های بی  15

سر و ته يی در باره شاهنشاهی های تورکی پارت ها و 
ساسانيان در سايت های پان ترکيست های آذری ايرانی 

 گ.-نيز فراوان ديده می شود.
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 قايدقرستاخيز، مردم بايد دوره در کرد که 
 يی و نيايی شان در کجاآبا نيسرزمبدانند که 

بستر تباری يی نشو و نمو واقع شده بود و بر چه 
 16نموده اند.

 
در نوشته های خود ماهرانه از حال، او در اين 

 نياکان باستانی خلق«کنار اين مساله که 
گفته اند، می گذرد به چه زبانی سخن می » ناترکم

و در اين باره لب فرو می بندد. اما در عوض، 
دولت از پارتی ها  يیجدابحث به  يی ژهيتوجه و

، می نمايد استقاللدستيابی آنان به و  ها یکلوِ سِ 
» انياشکان یمل یآگاهباالروی «آن را با  وی که

برای خوانندگان  شن است،ور17آژيده می زند.
اندازی (قرينه سازی) بسيار دشوار است چنين ور

ی دستيابی همزمانرا تافته جدابافته يی از 
 ی، بازيابند.   از شوروبه استقالل  ستانترکمن

 
 یبرخها  برای هويت ترکمانسا ين تياهمباره در 

 هم نوشته اند. ناترکمتاريخنويسان از ديگر 
 یها شهير یدر جستجوهرگاه، دوردی يف، اما، 

تاکيد بر رشته های  ها، از ناترکمپاکيزه شجره 
 ه رغمبو  تورکی، دوری می گزيد و می پرهيخت

از پيونددهی آن به اوغوزها ، فلکوريک بومینسخه 
 - ازفيصفرمراد نبرعکس،  18بيخی سر باز می زد،

 های شهير، درست بر ترکمنستانپيشين جمهور  سيرئ
 ها تاکيد می ورزيد. ن اترکمدولتداری  یسلجوق

 

                                     
دوردی يف، نيسای پارتی// مجله آذرخش ترکمنستان، .  16

 .2جنوری، ص.  16شماره های ، 1995
 . همان جا. 17
» فهرست سياه«در ، 2001سال  ليدر اوا. دوردی يف  18

 ناترکم ، سخنوران و تاريخنويسانسندگانينوتن از  نزده
ی داده مل خيتارنادرستی به پوشش که گويی  ،افتاد

سوزانيدن به  های آنان محکومکتاب اين بود که  بودند.
،  )Demidov SMميدوف، اس. ام. (شود به:  د(نگاه  ند.شد

 .102، ص  2002ی، مسکو، شورو یپس از فروپاشترکمنستان 
Демидов С.М. Постсоветский Туркменистан. М.: Наталис, 2002. С.  
102.  
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پژوهشکده  ،ازفينرهنمود بنا به ، 1998سال  به
 منحل گرديد و به جای آن،علوم پژوهشگاه  خيتار

 رانيوز نهيکابجنب در  خيتارپژوهشکده 
به آن وظيفه سپرده که پی ريزی گرديد ترکمنستان 

را » ناترکمخلق  خيتار«کتاب دو جلدی  دشده بو
در همان هنگام او در انديشه 19تدوين نمايد.

افتاد » روحنامه«عنوی م -تدوين ارشادنامه اخالقی
که می بايستی پيوستگی پايدار ترکمانان کنونی 

با اين هم،  20را با نياکان شان احياء می نمود.
درک با  ،ناترکم )یها دئولوگياانديشه پردازان (

 خيتارال) ارتدوکسسنتی (که نسخه اين موضوع 
دارای قدمت بايسته و درخور  یخيعمق تاراز رک وت

تالش  ،ارجگذاری برخوردار نيستو شايسته  بالندگی
به گونه ديگری ويرايش و جبران  تا آن را ندکرد

درست از همين خاطر بود که آن ها به به  نمايند.
 اليه های ديرين اتنوژنيز رو آوردند.

 
) Ovez Gundogdyevاويز (عوض) گوندوگدی يف (

به  1990دهه دوم  مهکه سر از ني -  (باستان شناس)
گماشته شده بود،  ازوفيجمهور ن سيرئِسمت مشاور 

به سپاه نياکان ترکمان ها، در ، دوردی يف انندم
و  سکاهااسکيت ها، مادها،  -کنار پارت ها

متفاوت از  ،حال نيبا ا افزود. را هم ها ماساگت
دوردی يف [که از پرداختن به مساله زبان نياکان 

 نه ايبآغاز ، گ.] -ترکمان ها طفره رفته بود
همه آن ها (يعنی پارت ها، که مودناستدالل 
 یرکوت) ها و ماساگت سکاهااسکيت ها، مادها، 

ها ن اترکم ه گفته او، ب ن،يبنابرا !زبان بودند
خود را  از زبان اند و  یملآورنده يگانگی 

در  21ها به ارمغان آورده اند. هزارهگذرگاه 

                                     
19 . Akbarzadeh Sh. National identity and political legitimacy in 
Turkmenistan // Nationalities papers. 1999. Vol. 27. № 2. P. 280-281;  
Демидов С.М. Указ. соч. С. 144-145. 

مجله »// در زير داربست روحنامه«. پير محمد اف،  20
 .  3، ص. 1999اگست  2، شماره »ترکمنستان بی طرف«

21 . Гундогдыев О.А. Прошлое туркмен. М.: Интерстамо, 1998. С. 57-
72. 

، مسکو، »ترکمان هاگذشته «گوندوگدی يف او.آ.، 
 .72-57، ص. 1998، »انترستامو« اتشارات 



36 
 

دوردی يف » انسان شناسانه« کرديرو او،حال،  نيا
 یکيزينوع فميان  قيدقناسازگاری ه با توجه برا 

 22.نپذيرفت ،و زبان
 

سازه اصلی  -که زبان نيبا فرض اگوندوگدی يف، 
ست، انديشه های کهنه پان ترکيست های ا اتنوژنيز

 )توهماتفانتزی ها (از  یبرخ کشور ترکيه را با
 ريو خود تفس »آراست«تازه برخی از معاصران 

ارائه داد  یعلم یها هيفرض نيآخرمستقالنه يی از 
را بر  طرح توسعه جهانورزيد اين گونه، و تالش 

 23يسم بار ديگر احيا نمايد.پان ترک شالوده 
را احيا  عدالت«با اين شگرد، او  اين گونه،

راه تورکی زبانان را برای رسيدن به  و» کرد
کرد.  یاکسازتاريخ باستان بشريت هموار ساخت و پ

 دايپست توان یمال نعلم ارتدوکسراهی را که 
 نمايد.!

 
بر  هيتک یبه جانيازف، حال،  نيدر هم

 خود در پی ساختنتا  بر آن شد ،نوسان بومیختاري
 ،کار نيا هنده ملی برآيد. دستاورداسطوره شکو

ن ها اکه در آن ترکمگرديد » روحنامه« کتاب
و پرداز شده اند » باستان چوناِن خلق دولت ساز

و  ی هاانيمرغز شان ا یباستاندر ميان نياکان 
ماه  18 رد24های شهير نام برده می شود. پارت

روحنامه در بيستمين نشست مشترک ، 2001بروری ف
شورای دولتی موسپيدان ترکمنستان (شورای ملی يا 

به زبان ترکمانی) و جنبش سراسری  -»خلق مصلحتی«
مقدس  کتاب«چوناِن ») گالکينيش(«ملی رستاخيز 

ن هماقرار گرفت، و از  دييتامورد » روی ميز خلق
تا کنون در همه دبستان ها و دبيرستان های زمان 

 25بومی تدريس می شود.
 

                                     
 .20-17.  همان جا، ص.  22
 .56-7. همان جا، ص.  23

24. Ниязов С. Рухнама. Ашхабад: Туркменская государственная 
издательская служба, 2002. 

، عشق آباد: انتشارات »روحنامه«نيازف، صفرمراد،  
 ، عشق آباد.2002، خدمات دولتی ترکمنستان

 .80. دميدوف، اس. ام، ص. 25
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به اوغوز خان،  فلکلوريک پردازنسخه هرگاه، 
 برای  ،ترکمان ها عنوان پيشوای سده های ميانی

گوندوگدی يف خوشايند و پذيرا نبود، و وی 
نامدار رهبر  -شانيو مودی بااوغوزخان را 

 اريبسروحنامه از همين  ،يکی می انگاشت خونوها
اوغوز روحنامه، دوره زندگانی در 26.تاخت شترپي

 الدياز م پيشچهارم و سوم در مرزهای هزاره خان 
ها ن اترکمقلمداد می گردد و با اين شگرد، 

- بوميان واقعی [سرزمين کنونی کشور ترکمنستان
سراسر ند به نتوا یو مزده می شوند  جا گ.]

ی ادعا بدو ذشته، سر از دوره حياتتاريخ  گ
 نمايند.

 
 در قزاقستان:

تورکی زبان «به  زين یپردازان قزاقانديشه 
 27 .شتاق اندم باستان ) قبايلTurkization» (ساختن
مهم رای آن ها از اين رو مانور ب نياما ا

به پنداشت ايشان، چنين چيزی  پنداشته می شود که
ز تماميت بتواند ا کند تا قزاقستان یکمک م

                                     
سپاهداران کبير سده های ميانه در «. گوندوگدی يف،  26

، »واياژ -پرس«، عشق آباد، انتشارات »تاريخ ترکمانان
 .12-8، ص. 1996

 
ترديدی نيست که اوغوز خان (نيای غزها)، يک شخصيت 
 تاريخی بوده است. با اين هم، شماری از کاتبان و نيز

پژوهشگران از او يک شخصيت نيمه افسانه يی ساخته اند. 
 گ.-

پيرامون برخی از انديشه ها «. قاضی بايف و همکاران،  27
روزنامه پراودای »// در باره بازنگری مرزهای جمهوری

 .2، ص.1990جون  30قزاقستان، شماره 
جنبه های تاريخی تشکل گستره «و نيز: رومانف يو. ای، 

// روزنامه پراودای قزاقستان، شماره »کنونی قزاقستان
 .3-1، ص. 1990اکتبر  4
 

: شايان يادآوری است که در قزاقستان يادداشت گزارنده
در اين اواخر، گرايش فزاينده يی به جلوه داده خلق 
قزاق يه عنوان ميراث داران بزرگ توران کبير باستانی 
و همتباری ايرانيان و توران باستان ديده می شود. در 
اين حال، پژوهشگرانی که تالش دارند قزاق ها را 
نوادگان تورانيان  و در اين حال، تورانيان را تورکی 

 گ. -زبان جا بزنند، هم کم نيستند. 
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از  یبرخ هایخود در برابر ادعا یمرزها
 هيذ روسو انديشورزان بانفو استمدارانيس

در آستانه  پاسداری نمايد. از اين رو، هنوز
تنها  نظريه پردازان قزاقی، نهاز  یبرخ ستقالل،ا
تورکی زبان بودن سکايی ها پا می فشردند، بل  رب

ن رتبط با آم یاستان شناسنيز بر يادمان های ب
کنونی  یبه مرزها دنيبخش تيمشروعها، برای 

به  ليحال، تما نيبا ا28قزاقستان تکيه می زدند.
زبان نماياندن توده های کوچی در  یرکوزبان ت

های حاکميت سال  در  سندگانينوميان برخی از 
پديد آمده بود. برای مثال، موسات  یشورودولت 

تاريخ نويس،  -)Musat Ahinzhanovآهين جانف (
قزاقستان خلق ه نمايد کاستدالل می خواست صرانه م

بود. در اين شکل گرفته  یوميکسره از راه های ب
حال، او تکيه بر آن می زد که در گستره 
قزاقستان همه مراحل توسعه جامعه انسانی در 
درازای هشت هزار سال اخير به مشاهده می رسد. 

را چونان  سکاهااسکيت ها و خود، او در اثر 
به جستجوی نام  وی زبان پرداز نمود رکوت ليقبا

 ینيچگاهنامه های در را  قزاقتباری (اتنو نيم) 
آهن جانف ما ا29سده سوم پيش از ميالد می پراخت.

 رتاکيد ب ی: در دوران شوروی داشتمتفاوت زهيانگ
بومی گرايی (اوفتوختونيسم) به پژوهشگران تورکی 

 به گناه می کرد تا از متهم شدنکمک زبان 

                                     
28  .Козыбаев М. и др. Реальность. О некоторых «идеях» пересмотра 
границ республики // Казахстанская правда. 1990. 30 июня. С. 2. 

از  یبرخ پيرامون تيواقع«، کاران. و هممکاظم بايف، 
ی جمهور یمرزها انديشه ها در باره بازانديشی«

(حقيقت  »قزاقستان پراودای «روزنامه  / /»قزاقستان
  . 2جون، ص.   30 شماره ،1990 قزاقستان)،

29.  Ахинжанов М.Б. Этногенез казахского народа // Ученые записки 
Казахстанского государственного университета. Серия истории. 1958. 
Т. 38. Вып. 4; он же. Происхождение и формирование казахского 
народа. Алма-Ата: КазГУ, 1971. 

  
قزاق /  آخين ژانف (آهن جانف) ، م. ب.، اتنوژنيز خلق 

سری  ،»قزاقستان یدانشگاه دولتيادداشت های علمی «/ 
 ، چاپ چهارم، 38، جلد 1958  . خيتار

 ،»قزاقستان خلق  یريو شکلگشاء من«و نيز:  آهن جانف، 
 .1971قزاقستان،  ی: دانشگاه دولتتیآلما
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و  سرزنشرهايی يابند و از  سميپان ترکخطرناک 
بر پايه اثر  یکرديروچنين  نکوهش نجات يابند.

 نوشته شده در اواخر) Tolstov( ی تولستوفسرگئ
نقش بومی گرايی که  یهنگام سم،ينياستال دوره 

 30.استوار بود بزرگی باز می نمود، یاسيس
 

، در همان باستان شناس قزاق -اسماعيلفروسالن 
 نيسرزمی، آغاز به جستجوی شوروهای حاکيمت ال س

در دوردست های خاور با  يت هاسکيی و نيايی اآبا
کشف نشانه های جغرافيايی دارای اهميت برای 

ی هايپربوری ها اي(در» يیايآر هنيم«
)Hyperboreans(  کوه های ريفی ها وRiphean  (....و

سپس او، پديدآيی اسکيت ها در گستره 31نمود.
دريای سياه را چونان آمدن قبايل سکايی  شمالی

از هفترود (شمال قرغيزستان و جنوب قزاقستان) 
آشکارا او  ،یشورو یپس از فروپاش32وانمود ساخت.

 تيجمع انيدر ماستدالل کرد که [گويا]  آغاز به
ی زبان هم رکوت یگروه ها يی،ساکا يتی وسکهای ا

  33ديده می شده اند.!

                                     
30  . Масанов Э.А. Очерк истории изучения казахского народа в 
СССР. Алма-Ата: Наука Казахской ССР, 1966. С. 311-312. 

 
مطالعه خلق  خيتاراهی به نگ«ماسانف، ای. آ.، 

 ، »علم«ی، انتشارات آلمات، »یشورودر  قزاقستان
 .312-311ص. ،  1966، شوروی قزاقستان

31. Исмагилов Р.Б. О некоторых тенденциях развития современной 
отечественной скифологии // Взаимодействие кочевых культур и 
древних цивилизаций / Под ред. В.М. Масона. Алма-Ата: Наука, 1989. 
С. 265-283. 

در گرايش ها از  یبرخدر باره «اسماعيلف، آر. ب.، 
های تعامل فرهنگ »// اسکيت شناسی معاصر ميهنی توسعه

 ،سونام/ با ويرايش و. م.  کهن /  یمدن هاکوچی و ت
 .283-265 ص.ص.،  1989،»علم«ی، انتشارات آلمات

های بازرگانی اسکيت ها و يونانيان  راه«. اسماعيلف،  32
های کوچی تعامل فرهنگ  » //يا مسير مهاجرت سارمات ها؟
 / با ويرايش قاضی بايف،/ در مسير راه ابريشم بزرگ

 .35-32صص.،  1991،»علم«ی، انتشارات آلمات
33. Исмагилов Р.Б. Таргитай, прародитель скифов // Маргулановские 
чтения / Под ред. В.Ф. Зайберта. Петропавловск: Лаборатория 
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در ميان ، یشوروره دودر  احت گر،يد سخنبه 

ی و باستان شناسان قزاقشماری از تاريخدانان 
عصر  لياواگرايشی پديد آمده بود که کوچی های 

چيزی که  -را تورکی زبان وانمود نمايند آهن
را استحکام می  قزاقنديشه  بومی بودن خلق ا

چنين [ادعايی]، به هيچ رو، چيزی از اما بخشيد. 
ست. زيرا اين نسخه نمی کا» يیايرارثيه آ«ارزش 

مادری  یزبان هاگ]، گويشوران -[(ترفند، شگرد)
(اسکيت ها، ساک ها)  » آريايی«ی را همانا رکوت

 گ.].-اعالم می داشت [(جا می زد)
 

(بومی گرايی » افتوختونيسم«نديشه اهمانا، همين 
avtohtonizm) مقوله ) «ستون فقرات) به تير پشت

 یجمهور در یخيتار یآگاهدولتی ريختيابی 
 ميراث بری و تداومبر مبدل گرديد که » قزاقستان

 Andronovo اندرونوفو عصر برنز های فرهنگ ميمستق
های معاصر، تاکيد می ورزد. قزاق  سکايی ها تاو 

 ها روی هم رفته،فرهنگ  نيادارندگان همه زبان 
در کتاب  ،کرديرواز همين 34ی قلمداد می شد.رکوت

از دوران باستان تا  قزاقستان خيتار«چند جلدی 
های  دوم سال مهيدر ن آلماآتیکه در  »به امروز

 نيا اب35چاپ شده بود، پيروی شده بود. 1990 دهه

                                                                                                           
археологических исследований Петропавловского педагогического 
института, 1992. С. 87-89. 

 
نيای بزرگ  - Targitaiتارگيتای«اسماعيلف، آر. ب، 

) با Margulanov» (سخنرانی های مارگوالنفی«مجله  »//سکاها
باستان  یپژوهش ها، آزمايشگاه )Seibertويرايش زايبرت (

 .87-89. ص. 1992 ،پتروپاولوسکی انستيتوی آموزشی شناس
34. Концепция становления исторического сознания в Республике 
Казахстан // Казахстанская правда. 1995. 30 июня. С. 1-2. 

 
»// قزاقستان یجمهوردر  یخيتار یآگاهمقوله ريختيابی «

جون، ص. ص.  30، شماره 1995مه پراودای قزاقستان، روزنا
1-2 . 

35 . История Казахстана. С древнейших времен до наших дней: В 4 т. 
Т. 1. Казахстан от эпохи палеолита до позднего средневековья. 
Алматы: Атамура, 1996. С. 13, 104. 
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کامل ، همنگری قزاقپژوهشگران  انيحال، در م
(ارتدکسال)  یبه مفهوم سنت یندارد. برخوجود 

بومی گرايی ميانه روانه پابند مانده اند. آن 
مردمان ايرانی زبان می ها کماکان سکايی ها را 

در آميزش قزاق ها  اکانين یاما منشا ،پندارند
تورکی زبان آمده از سرزمين  ليقباسکايی ها با 

می استدالل های ديگر می بينند و در اين حال 
ها با اين آميزش، دستخوش که فرهنگ و سنت نمايند

 دگرگونی های بسيار اندکی گرديده بود.
 
عامل  سندگان،ينو نيای انديشه ها رويکردها و در

و در شکل  نقش چشمگيری بازی می نمايد ینژاد
 سايبريا ، نژادمورد ني(در ا »نژاد«خلق ،  یريگ

پنداشته می زبان و فرهنگ مهم تر از ) یجنوب
از هر چيز بهتر زيرا همو، نژاد است که . شود

ی گرايی را تقويت و تاييد می بوم دهياديگری، 
قاضی بايف، حتا  -زاقتاريخدان سرشناس ق36کند.

» نوع عمومی اروآسيايی«قزاق ها را چوناِن 
قلمداد کرد و روشن است با اين کار، برای قزاق 

را رزرو » خلق مرکزی اروآسيا«ها جايگاه بلند 
  37نمود.

 
ی می شود که سندگانينو، در بر گيرنده گروه دوم
گستره  عصر آهن لياوابومی زبان مردم پرونده 

                                                                                                           
 
 ، »امروزقزاقستان. از دوران باستان تا به  خيتار«
 یسنگ نهيقزاقستان از پار چهار جلد)، جلد يکم:   در(

» اتمورا«ی، انتشارات آلمات سده های ميانه،به اواخر 
)Atamura(،1996  ، 104 ص. ،13ص. 

36 . Абдакимов А. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней). Учебное пособие. Изд. 3-е. Алматы: Казахстан, 2002. С. 
67-68, 72-83; 
 History of Kazakhstan. Essays. Almaty: Gylym, 1998. P. 45-49. 

 
(از دوران باستان  »قزاقستان خيتار«عبد[ال] حکيمف، 
 ی (درسنامه)، چاپ سوم،کتاب درس ،تا به امروز)

 ، 83-72، 68-67. ص 2002زاقستان، سال ق: یآلمات
ريخی در جمهوری . انديشه ريختيابی آگاهی تا 37

جون  30قزاقستان// روزنامه پروادای قزاقستان، شماره 
.2-1، ص. 1995  
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وز باز می پندارند و بسته شده قزاقستان را هن
های زبان «ها،  به گفته آنارزيابی نمی کنند. 

ميالدی در  از مرزهای گاهنامه نو» تورکیپروتو
 38نموده بود.آغاز به گسترش منطقه 

 
در اين چنين انديشه پردازی ها و يک دست ابهام 

اندکشمار منابع  هایريتفسنبودن تعبيرها و 
اجازه از پژوهشگران  در زمينه، به برخی ابيکمو
اردوگاه به اردوگاه  کياز آسانی به  تاد اد یم

 اوخر سال های دههدر  ،گونه نيابپيوندند. 
 کيباستان شناس قزاق، از  -کمال آکيشيف ،1980
برخاست » بومی گيرايی مبتذل«ت با مخالفدر سو، 

نتز مردم را چوناِن سقزاق خلق  یريو روند شکلگ
 - یرکوت گانهدمان بيمرو  يیهندواروپابومی 

                                     
38.  История Казахстана с древнейших времен до наших дней / 
Под ред. М.К. Козыбаева. Алматы: Дэуiр, 1993. С. 50-51. 

 
 / روزگار ما قزاقستان از دوران باستان تا به  خيتار

 ی، انتشارات  آلمات . ک. قاضی بايف، با ويرايش م
Deuir ،1993  ، .5-50ص. 

: شايد منظور اين پژوهشگران، سرازير يادداشت گزارنده
شدن گروهی از بقايای خونوها پس از فروپاشی دولت شان 
در اواخر سده يکم ميالدی در بخش های شمال خاوری گستره 

از  قزاقستان کنونی بوده باشد. به گونه يی که شماری
پژوهشگران از جمله گوميليف می پندارد، خونوها، پس از 
فروپاشی دولت شان، چهار گروه شدند: گروه نخست که در 
جنوب بودند، با چينی ها آميزش يافتند و از صحنه 
تاريخ ناپديد گرديدند. گروه دومی  که در شرق بودند، 
با توده های پروتومغولی آميختند و نيز همين گونه، 

شدند. آن هايی که در  شمال بودند، به سوی ناپديد 
اورال و ولگا شتافتند و به اوگرها پيوستند و توده نو 
هون ها را به ميان آوردند که آتيالی پرآوازه  از ميان 
شان برخاسته بود. گروه چهارمی  که در باختر بودند، 
به دو بخش تقسيم شدند: بخشی با اوسون ها يکجا شدند و 

ا پديد آوردند و بخش ديگر، به يوئه شی يويی بان ها ر
 ها پيوستند و در ميان آن ها ذوب شدند. 

 
در اين حال، بسيار دشوار است با اين گروه از 
پژوهشگران قزاقی سازگار شد که می پندارند زبان های 
پروتوتورکی در اوايل هزاره يکم ميالدی به گستره کنونی 

مدرکی برای  قزاقستان ره گشوده بود. چون هيچ سند و
 گ.   -اثبات چنين ادعايی ندارند.
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 يتوجودبر م ،گريد ی، اما از سوکرد ريتفس یمغول
» تباری بومی طيدر محتورکی پروتومولفه «چشمگير 

 احتدرست به همين خاطر بود که 39تاکيد ورزيد.
سال آکيشيف که  ف،ينورسلطان نظربا ،رئيس جمهور

 یها شهير«مشاور او بود، يادآوری  سال یها
گ.] را که به -قزاق[خلق » تيمعنو یباستان

سر می ) Arkaim( ی سين تشت و ارکاييمها يیايآر«
 یريتفسقرائت و  نيچن40کشيدند، فراموش نمی کرد.

 قزاقستان یباستان در کتاب درس خياز تار
نخستين ، که در آن مراحل گنجانيده شده است

روح « :آمده است ريزاق به شرح زاتنوژنيز خلق ق
نوادگان روح با  وونتوده های از بيرون آمده خ

دو های جوشان  گيدر د یباستانييان ايآر
ی با هم می هون -ی نخستين خونويیامپراتور

امروز باستان  طرفه اين که هرگاه41».آميزد
ها)ی تپه قرغان ها (به مطالعه  یشناسان روس

بستر و چهارچوب در  یآلتادامنه های در  کيريپاز
 یبرا يتی می پردازند،سکا پژوهش های مسايل
چنين کاوش قزاق  نويسانخيرتاباستان شناسان و 

                                     
39 . Акишев К.А. Этнокультурная ситуация в древнем Казахстане // 
Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и 
Казахстана. Тезисы докладов Всесоюзной конференции (20-23 ноября 
1988 года) / Под ред. Б.А. Литвинского и др. М.: АН СССР, 1988. С. 8-
9. 

 در قزاقستان یو فرهنگ تباری تيوضع«آکيشيف، ک. ا.، 
تباری توده  خيتارمجله مسايل اتنوژنيز و  / / »باستان
، تزهای سخنرانی های و قزاقستانيانه م یايآس های 

نوامبر  23-20( سراسری شورویکنفرانس ارائه  شده در 
و تيم   BA Litvinskiy با ويرايش ب. آ. ليتونسکی  ) /1988

 .9-8. ص. 1988علوم، پژوهشگاه  ی،شورومسکو،  همکاران:
40  .Назарбаев Н. В потоке истории. Алматы: Атамура, 1999. С. 79, 
273-274. 

 
، 1999، آلماتی، »در روند تاريخ«نظربايف، نورسلطان، 

 .274-273، ص. ص. 79ص. 
41  .Абдакимов А. Указ. соч. С. 45 

قزاقستان (از دوران باستان تا  خيتارعبد[ال] حکيمف، 
: یآلمات ی (درسنامه)، چاپ سوم،کتاب درس ،به امروز)

 .45. ص 2002زاقستان، سال ق
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پنداشته  قزاقخلق  اتنوژنيز از یبخش مهمهايی 
 42می شود.

 
قزاق، آريايی  تاريخدان -همين گونه، آ. قادرف

را از نياکان قزاق ها به شمار می  ساک هاو ها 
آورد. در اثر او، همانا با آريايی ها و ساک ها 

گ.] هنگامی که -ق[خلق قزا» مندشکوه گارانروز«
 پاهيانس به و دند،ينگپارسيان جبا پيروزمندانه 

مِکدونی پاسخ بايسته دادند، آژند زده می اسکندر 
  43شود.

 
گونه يی که قادرف نشاندهی می و، اگر چه، به ...

ها مربوط نژاد اروپاييدی  و ساکريايی ها آکند، 
همانا ، ندگفتمی سخن  یرانيابودند و به زبان 

تکامل  یخط طوالن مين آريايی ها و ساک هاوی از ه
به پيوسته يی را آغاز می کند که در سرانجام 

 44های کنونی می انجامد.قزاق پديدآيی 
                                     

42  .Самашев З.С., Базарбаева Г., Жумобекова Г., Сунгатай С. Berel - 
Берел (памятники-курганы Берела, Казахский Алтай). Алматы: Берел, 
2000. С. 52; Абдакимов А. Указ. соч. С. 76-77. 

)، بازاربايف، جمعه بيکف، سونگاتای Samashevساماشيف (
)Sungatay ،(»بيرل) «Berel تپه یخيتار)، (يادمان های 

. ص. عبدال حکيمف ، و نيز )تیامآلآلتای)، Burel بيرل 
76-77. 
زمان های  در »استقالل یرزه برامبا«نسخه چنين  ن. اي 43

قزاقستان  خيتار یدرس یاز کتاب ها یاريبس باستانی در
 د.شو یم افتي

44. Кадыров А.Ш. Сакский воин - символ духа предков. Алматы: 
Казак энциклопедиясы, 1998. С. 5-26. 

 ،»نياکاناز روح  ینماد -يیساکا یجنگجو«، روفداق
قزاق،   entsiklopediyasy يره المعارف)ی، دانشنامه (داآلمات

 .26-5. ص. 1998
: تا جايی که من خود با بسياری از يادداشت گزارنده

دانشمندان قزاقی از نزديک کنکاش کرده ام، می شود گفت 
که بيشتر ايشان بر اصالت آريايی (تورانی) خود اذهان 
دارند و از ديد نژادی و تباری خود را بيشتر سپيدپوست 

آريايی می پندارند تا زردپوست. عين موضوع در  يعنی
باره قرغيزها هم صدق می کند. در اين حال، آن ها 
سوبترات نژاد زرد را دومی (ثانوی) و ره آورد 
زردپوستان بيگانه می خوانند و زبان تورکی را هم زبان 
اکتسابی. اما در عين حال، هستند نيز  برخی که 
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، قزاقستانهای مدرسه  یدرس یکتاب هادر امروز 

برای مثال؛ در  يک نوع چندگانگی ديده می شود.
ی دانش آموزان کالس پنجم، براتاريخ  یکتاب درس

در قزاقستان  ،عصر برنز است که در چنين آمده
از ( یرانيهندواگويشوران زبان های  همزمان،
 کييآلتا یها گويشوران زبان) و يی هاايآرجمله، 

ها  ساکزندگی می کردند. در اين درسنامه، 
                                                                                                           

زبان های پروتوتورکی می تورانيان باستان را گويشوران 
 شمارند. 

 
در اين جا يک نکته شايان يادآوری است: چسپيدن به 

تورانی، برای قزاق ها و قرغيزی ها  -اصالت آريايی
مشروعيت استاتوس صاحبان اصلی و بومی سرزمين های شان 
را تضمين می کند. اما متضمن مشروعيت زبان رسمی دولتی 

 رکی شان نمی باشد. يا زبان ملی برای زبان های تو
 

خوب، هرگاه قزاقی ها و قرغيزی ها در اصل آريايی 
تورانی بوده اند و نياکان شان هم به زبان های ايرانی 
سخن می گفته اند، پس در اين صورت، بايد برای اعاده 
آبروی ملی تاريخی نياکان، زبان های تورکی تحميل شده 

يست به از سوی مهاجمان بيگانه زدوده شود و همه با
زبان نياکان باز گردند. روشن است چنين چيزی مقدور و 
خردورزانه و عملی نمی باشد. پس بهترين راه گشودن گره 

کور اين تناقض در آن است که هر گونه که می شود، نشان  
داده شود که تورانيان باستان در عين آريايی بودن از 

ورکی ديدگاه نژادی و تباری، گويشوران زبان های پروتوت
بوده اند! روشن است چنين افسانه پردازی ها می تواند 

اکادميک جهان به تازيانه سخت  -از سوی محافل علمی
ترين نکوهش ها بسته شود. اما چنين چيزی برای حلقات 

 سياسی و محافل ايدئولوژيک بسيار کم اهميت دارد. 
 

حال، اگر در ترکيه، موجوديت تاريخی کشور ارمنستان با 
ته يی از آوندهای تاريخی، يکسره ناديده گرفته وصف پش

ميليون کرد، با ديده  30می شود و هويت نزديک به 
درايی انکار می شود و در آذربايجان سخن از تاريخ هفت 
يا هشت هزار ساله تورکان آذری! بر زبان آورده می شود 
و در ازبيکستان آريايی ها را تورکی زبان می دانند و 

را با سيمای ازبيکی بر می افرازند، و  تنديس ابن سينا
حتا جامی را هم می کوشند ازبيک جا بزنند؟! پس چه 
باک؟ چرا در قزاقستان تنديس سکايی ها با سيماهای 
منگوليدی قزاقی ساخته نشود و تورانيان باستان، 

 گويشوران زبان های پروتوتورکی جا زده نشوند؟      



46 
 

اين در 45خوانده می شوند.» قزاق نياکان خلق «
حالی است که در کتاب درسی (درسنامه) تاريخ 

ن صنوف دهم، ساک ها گاه با برای دانش آموزا
آرياييان يکی پنداشته می شوند (در اين حال در 

و  46باره زبان آن ها هيچ چيزی گفته نمی شود)
معرفی می » قبايل تورکی زبان«گاه هم چونان 

  47شوند.
 

 سندگانياز نو یبرخلگام گسيخته تر از همه، 
قزاق (که هيچگونه مسووليت اکادميکی  آماتور

د نده یاجازه م تازند که به خودندارند)، می 
ها را  هيفرض و گستاخانه ترين نيترمتهورانه 

به  کيمهندس مکان کارائه نمايند. برای مثال، ي
به ) Shahmurad Kuanganovنام شاهمراد کوانگانف (

هون های  -آرهون ها« توده هايی به نام اختراع
دست يافته است که گويی رسالت » آريايی

و  48را داشته بودند! ن بزرگتمدپديدآرندگان 
گويا آن ها پيش از هون ها حضور داشته اند و 
آريايی بوده اند. اما در اين حال به زبان 

                                     
45 . Артыкбаев Ж.О., Сабданбекова А.А., Абиль Е.А. Рассказы по 
истории Казахстана. Алматы: Атамура, 2006. С. 58, 68, 93-94. 

، )Sabdanbekova AAسابدان بيکوا ( ،)Artykbaevارتئق بايف (
 ،»قزاقستان خيتارباره در  ها داستان« ای. آ. ليآب

 .94-93، 68، 58ص ،  Atamura  ، 2006 ی، انتشارات آلمات
46 . Толеубаев А.Т., Касымбаев Ж.К., Койгелдиев М.К.,., Далаева Т.Т. 
История Казахстана. Алматы: Мектеп, 2006. С. 26, 51-52. 

 
)، قاسم بايف، کوی گلدی يف Toleubaevتوليوبايف (

)Koygeldiev MK) کالی يوا ،(Калиева Е.Т دااليوا ،(
)Dalaeva ،(»مکتب«ت ی انتشاراآلمات ،»قزاقستان خيارت «
)Mektep ، ( 2006  ، 52-51، 26ص. 

47 . Жолдасбаев С. История Казахстана. Алматы: Мектеп, 2006. С. 33, 
46-48. 

، آلماتی، انتشارات »تاريخ قزاقستان«ژولداس بايف س.، 
 .48-46، 33، ص. 2006، »مکتب«

48 .Куанганов Ш.Т. «Арий-гун» сквозь века и пространство: 
свидетельства, топонимы. Алматы: Бiлiм, 1999  .  

مسير زمان ها در » هون های آريايی«کوانگانف شاهمراد، 
: یآلماتو مکان ها: شواهد و نام های جغرافيايی،

 .1999 ،»ميليب«انتشارات 
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تورکی سخن می گفته اند.! او بدون داشتن 
آوندهای وزنين، شماری از اقوام شناخته شده 
باستانی را به همين آرهون ها يا هون های 

 آريايی پيوند می زند.  
 

پان نديشه های از ا یاو برخ گر،يد سخنبه 
بايسته می اما  ،بازآفرينی می کند سميترک

 يیايآر«شکوه پرنام پندارد برای نياکان ديرين، 
و  بيعج برکرا نگه دارد. اين گونه، معجون م» ها
 یها یژگيودر بر گيرنده که ی پديد می آيد بيغر
می باشد. » يیايآر یتئور«هم و  سميپان ترک مه

 یآشت یدشمنميان شان در ی که در گذشته دو بينش
 فرمانفرما بود.   یريناپذ

 
سياست شناس قزاق  –)Undasynov( اونداسئنف اسکندر

از اين هم فرا تر می رود: او (در  ،مسکوباشنده 
گذشته کارشناس تاريخ جنبش بين المللی کارگری)، 

کتاب ، مردم قزاق خياربا پيدا کردن دلچسبی به ت
 می را می نويسد در باره نياکانعلمی عامه فه

او  سده های ميانه.قزاق ها در دوران باستان و 
با سر دادن چند شعار بر ضد نژادپرستی و 

يی را که در شالوده  هيالشوونيسم، باستانی ترين 
-يی هابا هندواروپا قرار دارد، قزاقخلق 

 در اواخر عصر برنز اندرونفو سازندگان فرهنگ
می » ها يیايآر«آن ها و ، که اپيوند می زند

خواند. اين گونه، در کتاب او، آريايی های 
اندروفويی، نياکان دور قزاق ها از آب بر می 

 آيند. 
 

قزاقستان و کند که  یم ديتاکاسکندر اونداسئنف 
بوده است » يی هاايآر هنيم« -»مناطق مجاور آن«

استپ بزرگ  -یرانيهندواهمه توده های  هنيمو 
کنونی می  قزاقستان یها استپ –ن مرکز آکه است 
واژه آريا را وی چونان نامی می پندارد 49باشد.

                                     
49 . Ундасынов И.Н. История казахов и их предков. Часть 1. Наши 
предки. М.: Леном, 2002. С. 14, 26.  

، »نياکان شانو ها قزاق  خيتار«اونداسئنف اسکندر، 
ص ،   2002بخش يکم، نياکان ما، مسکو، انتشارات لينوم،

14 ،26 . 
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که تيره های تبار بزرگ آريايی، خود را به آن 
می خوانده اند. پسانتر، او به جای تبار 
(اتنوس) بزرگ از واژه  تبار کبير (سوپراتنوس) 
کار می گيرد. روشن است در اين جا رويکرد او 

 ی اتنوژنيز گوميليف می باشد.   وامگيری از تيور
 

 ايسآاور یها استپبر  يیايآرقبايل او را سلطه 
اين حال، در به وجد می آورد.  عصر آهن ليدر اوا

را بی چون  اوسون ها واو سارمات ها، سکايی ها 
شامل می  قزاقستانو چرا در دايره نياکان خلق 

 یانقالب در امور نظام گرداند. با اين کار، او،
و  و...) زرهپوشيدن ابه، سواره نظام، (ار

با را  انييايآرلشکرکشی های جهانگشايانه 
ها  يیايآرآژيده می زند. وی ها  زاققنياکان 

گ.] را چونان مردمان -[(نياکان قزاق ها)
می ستايد که در سيمای آنان،  »بزرگ«و  »توانا«

 نيبزرگتررسيده و » اوج قدرت«قبايل به 
   50خته بودند.شاهنشاهی ها را پی ري

 
که سر به  اسکندر اونداسئنف، ارث بری تباری را

 ،یاقتصاد تيپ با  می زند، عصر آهن لياوا
انی آژند می زند. در اين زندگ وهيو ش یفرهنگ

از دو هزار سال  شيبدر طی که  تيواقعحال، اين 
) و یرکوبه ت ی شرقیرانيااز زبان ( نيگذشته ا

 -خلوط اروپاييدیاز اروپاييدی به م( یکيزيفتيپ 
مانند  يافته است، درست ريي) تغنگولوييدیم
ارزشی  برای ویقزاق،  سندگانياز نو گريد یاريبس

 ندارد.
 

                                                                                                           
تاب ک» يی های اندرونوفويیايآر«شرح فرهنگ وی در 

کوزمينا  نايال ی بانو وسپرآوزاه رباستان شناس 
)Kuzmina(   .نگاه را راهنمای خود می سازد)به شود: EE 

Kuzmina »مسکو، »؟ه اندآمد يی ها از کجاايوآرهند ،
انتشارات کالينا، وابسته به پژوهشگاه علوم فدراسيون 

 .1994روسيه،
Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? М.: МГП «Калина» 
ВИНИТИ РАН, 1994. 
50 . Ундасынов И.Н. Указ. соч. С. 84. 

 .84همان جا، ص. 
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بايسته يادآوری است که اونداسئنف، نه تنها 
برداشت های خود را بر شالوده تيوری تباری 
شوروی استوار ساخته بود، بل از آن هم پا فرا 

باری را تقريبا چيزی تر گذاشت: او، تعارضات ت
ارزيابی می » خيتارنيروی محرکه «همانند با 

 عطش کوچروان حيتوض یبرااو  ،گونه نيا 51نمايد.
 - نو، به آوندهای اجتماعی یها نيسرزم ريبه تسخ

سرشت « سخن بر سر گويا :دوشمی متوسل بيولوژيک 
اتنوس ها يا ( یجوامع انسانطبيعی  یذات

ا و رمه های درست مانند پاده ه)، تبارها
پهن ساختن تالش که پيوسته در « ،است» چارپايان

بودوباش شان و رسيدن به  گستره مرزحد و  یب
گيتی، نسبت به  در سلسله مراتبپلکان  نيباالتر

 گر،سخن ديه ب52»جوامع همانند خود می باشند.
 یروين ،یمخالفت با نژادپرستنويسنده با ابراز 

را در  یخيروند تار(سلسله جنبان)  همحرک
 ی جستجو می نمايد. نژاد -پارادايم تباری

 
اين که تاريخ نويسان جه به ی توببه هر رو، 

قزاق چه ارزيابی هايی در باره تاريخ پرداز می 
مساله نياکان خود ، قزاقدولتی مقامات  کنند، 

در تی آلمادستور آن ها در  ه. برا حل نموده اند
به يی  یمتر 30 ادبودي یستون سنگ ی،جمهور دانيم

 یدولت تيحاکماستقالل و افتخار به دست آوردن 
مانی است از ادي ی،. ستون سنگه استساخته شد
ی پلنگ برفی سکايی سوار بر جنگجو تنديس يک

(آدم » آلتين آدم«اين تنديس، سيمای  .بالدار
زرين) نامدار يافته شده توسط باستان شناسان در 

ينی می دوره شوروی در قرغان ايسک را بازآفر
کند. [کنون، آلتين آدم، نماد و الگوی بالندگی 

با  53گ.] -و سرفرازی قزاق ها به شمار می رود

                                     
 117-116 .. همان جا، ص. 51

52 . Ундасынов И.Н. История казахов и их предков. Часть 2. Кимаки  
и кыпчаки. М.: Леном, 2003. С. 90. 

نياکان شان، بخش و ها قزاق  خيتاراسکندر اونداسئنف، 
 ، مسکو،»لينوم«، انتشارات ها و قپچاقدوم، کيماک ها 

 .90. ص ،  2003
ن سکايی درست . بايسته يادآوری است که پيکره اي 53

همانند آلتين آدم آگاهانه با چهره قزاقی (منگولوييد) 
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اين شگرد، به سکايی ها نقش برجسته نياکان 
نخستين قزاق ها داده می شود که با فداکاری های 
دليرانه و رادمردانه خود آغازگر راه پرافتخاری 

  54ی انجاميد.گرديدند که در فرجام به استقالل مل
 

، هنگام جشن  2008در اوايل ماه جوالی سال 
پايتخت نو کشور،  -بزرگداشت دهسالگی شهرآستانه

در موزه رياست جمهوری برای مهمانان زيورات 
طاليی سکايی ها به نمايش گذاشته شد و در اين 

» قبايل ديرين تورکی«حال، سکايی ها چوناِن 
    55معرفی گرديدند.

 
فرجام اين داستان تاريخی، پيروزی به هر رو، در 

آغازين سکايی های کوچی بر پارسيان، با پی ريزی 
به پايان می رسد. آن چه که اين » دولت ملی«

سال آزگار! را در بر می  2500روند تاريخی 
گيرد، چه باک؟ آخر، چنين چيزی پايمردی و 
هدفمندی نياکان را برجسته می سازد که سزاوار 

 و چرايی می باشند.ارجگزاری بی چون 
 

نياکانی می گردند » صاحب«اين گونه، قزاق ها، 
که به راستی می توان به آن ها باليد و نازيد. 
اين نياکان، چنين بر می آيد که در گام نخست، 

گ.] اند (که -باشندگان بومی [سرزمين قزاق ها
اين گونه، اصل بومی گرايی رعايت می گردد). دو 

بسيار قديمی اين سرزمين  ديگر، آن ها، باشندگان
                                                                                                           

پرداز شده است. همان گونه که ازبيک ها در تاشکنت 
 گ.-تنديس ابن سينا را با سيمای ازبيکی تراشيده اند.

. همه اين افسانه پردازی ها را به شاگردان دبستان  54
ه شود ها سر از سال پنجم می آموزانند. برای مثال، نگا

 .69به کتاب درسی: اتريک بايف، ژ. او.، ص. 
 Артыкбаев Ж.О. и др. Указ. соч. С. 69 

. گزارنده در اين مراسم در جمع مهمانان ويژه حضور  55
داشتم. بسياری از سفيران کشورهای غربی که از تاريخ 
منطقه نيک آگاهی داشتند، از کنار قفسه های شيشه يی 

سکايی به روی گردن ها، سينه که در آن زيورات طاليی 
ها، سرها، دستان و گوش های آدمواره ها (آدمک های 
پالستيکی) ی سکايی دارای چهره های قزاقی آويخته شده 
بودند، با پوزخندهای معنا داری می گذشتند. چنين صحنه 

 گ.–يی به راستی به يک مضحکه همانند بود. 
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اند و سه ديگر، اين که آفرينندگان دستاوردهای 
بسيار بزرگ فرهنگی اند و چهار ديگر، اين که 
پاسداران پيروزمند ميهن اند و سر انجام هم 
نوادگان نژاد انسان های اروپاييدی [(در عين 
حال تورکی زبان و دارای چهره های 

 گ.] .-منگولوييدی!)
 

به قزاق ها اجازه  می دهند تا خود  همه اين ها،
را با اروپاييان و باختر زمين پوينده، همگون 
نشان بدهند. اين در واقع، بازتفسير ارثيه 
مشترک شوروی است که بر بار پيشتاز توده های 

تاکيد می » آسيای عقب مانده«شوروی نسبت به 
 ورزيد.

 
 :ازبيکستان

 نيکستان محبوب تريازبدر  ،یشورودوره در 
رشته  انيم قاتيتحقرويکرد، رويکرد استوار بر 

 ی مبنی بر بافتاردانشمندان شورو يی
به شمار می  جهانتوده های » سازواره يیچند«

سخن  کرديرو نيايانه، م یايآسرفت. در پيوند با 
گويشوران  ،یمردم بومدور و دراز آميزش روند از 

 دتازه وارقبايل با  یرانهای خاوری ايزبان 
 نيا جهينت .زبان، به ميان می آورد یرکوت

 لتشک ،یوروش سندگانينوبه پندار  ند،يفرا
 56ها نيز بود. کيک ها و تاجيازبنياکان 

 
نياکان ازبيک  انيدر ماين گونه، با اين ترفند، 

ماساگيت  ،ی هاعصر آهن (ساک لياواها، از قبايل 
جهان  نام برده می شد که مربوط) گرانيو دها 

روشن است، چنين  ی می شدند.رانياکوچروان 

                                     
56 .Аскаров А.А. Некоторые аспекты изучения этногенеза и 
этнической истории узбекского народа // Материалы к этнической 
истории населения Средней Азии / Под ред. В.П. Алексеева. Ташкент: 
ФАН, 1986. С. 7-10. 

 
 خيو تار اتنوژنيز مطالعه یاز جنبه ها یرخب«عسکرف، 

باری در باره تاريخ ت/ / مواد  »خلق ازبيک تباری
باشندگان آسيای ميانه، با ويرايش و. پ. الکسی يوا، 

 .10-7ص. ،  1986،»فان«تاشکنت، انتشارات 
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پيوندی برای ازبيک ها اين زمينه دلفريب را 
فراهم می گردايند که اين قبايل را در ريشه های 

و با اين کار، در  تباری نيايی خود بگنجانند
گام نخست، چهارچوب های زمانی قدمت خود را به 

و  ،گونه شايان توجهی به ژرفای تاريخ بکشانند
 نيا یفرهنگ یرح دستاوردهاشبا دوم، گام در 
چونان دستاوردهای نياکان بالفصل شان،  ،ليقبا

خود را ميراث داران راستين اين فرهنگ ها 
  57بنمايانند. 

 

                                     
 یم سمينياستالدوره واخر ويژه اکه  کرد،يرو نيا.  57
 یکالين یها دهياپايه بر  ی تولستوفسرگئاز سوی ، يدردگ

شود به اثر: تولستوف، س. (نگاه بود. شده  یطراح مار
/ / يانه م یايآس یباستان خيتار یديکلپ.، پرسش های 

 .) 203-196. ص. 1، شماره 1938 ،باستان خيتارپيک مجله 
 (Толстов С.П. Основные вопросы древней истории Средней Азии // 

Вестник древней истории. 1938. № 1. С. 196-203). 
 

ياکوبوفسکی(  ، الکساندرجهانی دوم در آستانه جنگ
Jakubowski (منشای خلق یبرا یطرحرا با ساختن  روش نيا 

: ا. ياکوبوفسکی: به شود(نگاه به کار برد.  کيازب
 .UzFAN ،1941 ت، انتشاراتتاشکن ،کيازب اتنوژنيز خلق

 (Якубовский А. Ю. К вопросу об этногенезе узбекского народа. 
Ташкент: УзФАН, 1941).  

مردم ی اتنوژنيز شورو سخهدر شالوده ن، هنگام هماناز 
ها  کيتاج«يانه اين انديشه گذاشته شده است که م یايآس

ی با هم یزندگگذشته تاريخی، در های کنونی را ک يو ازب
ی نيمشترک، و تا حد مع یو فرهنگ و زندگچندين سده يی 

نياکان و رشته های تباری مشترک به هم پيوند می زند. 
بلخ و سغد جستجو  یباستانباشندگان  انيرا در م آن ها

باستان ،  )Mongait ALمونگايت ( :بهشود (نگاه می کردند 
 272 .، ص..1955، شوروی، مسکو.M در یشناس

 (Монгайт А.Л. Археология в СССР. М.: АН СССР, 1955. С. 272). 
دشواری اين تز در آن است که متفاوت از يادداشت: 

ديد تاريخی تاجيک ها، ازبيک ها توده بسيار جوانی از 
به شمار می روند که پديدآيی آن ها در صحنه تاريخ، پس 
از لشکرکشی چنگيز خان به آسيای ميانه و پشته ايران 
مربوط می گردد. در اين جا يک باريکی ديگر هم است و 
آن اين که ياکوبوفسکی شهروند کشور ازبيکستان بود و 

می با توجه به حاکميت اتوريتار پليسی آن کشور، تصور 
رود که زير تاثير باالييان چنين چيزی را نگاشته 

 گ.-باشد.
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را  يات جراحیعمل ني، اميدان یکه مبه گونه يی 
يا به شيوه : دادبه دو روش انجام شد  یم

با شامل  ،خويشتندارانه تر و احتياط آميز
در  یباستانزبان  یرانيال کوچی گردانيدن قباي

 ميمستقشيوه بيشتر به  ايو  خود،نياکان  انيم
دوره در ی به آنان. رکوت تيهوبخشيدن  ا، بالخط
 -کيازباتنوگراف (تبارنگار) برجسته  ،یشورو
اليه يی دباره بافتار چندر شاه نيازف،  ميکر

ازبيک ها با شامل گردانيدن اليه های مختلف 
می ورزيد. او  ديتاکن، اتنوژنيتيک به آ

شالوده تباری اتنوژنيز «خاطرنشان می ساخت که 
 یايآسميانرودان  یباستان ازبيک ها را باشندگان

، انيغدماساگيت ها، س، ها یخوارزم (ساک يانه وم
که در آينده ، می ساختند) گرانيد خوارزميان و

ی زبان، آميزش يافته رکوت ليا تازه واردان قباب
 58»بودند.

 
 عصر آهن لياوانيازوف در اين که باشندگان  شاه
، گفتند یمهای ايرانی خاوری سخن زبان  به

پس از  یسال ها دراو ترديدی نداشت. راستش، 
 59ی نيز  بر همين پندار خود ماند.شورو یفروپاش

 
مقاله ب. آ. احمدف، که مدعی گواهی دادن منابع 
مکتوب در باره نياکان ازبيک ها می باشد، می 

د چونان نمونه ديد متفاوتی در زمينه باشد. توان
در اين مقاله هيچگونه بررسی جدی منابع نوشتاری 
ديده نمی شود. در عوض، نقل قول های پر هنگامه 
يی از منابع باستانی يونانی، چينی، عربی، و 
... سر هم چيده می شود که در باره کوچی های 

                                     
58. Шаниязов К.Ш. К этнической истории узбекского народа. 
Ташкент: ФАН, 1974. С. 9. 

شاه نيازف، ک. ش.، در باره تاريخ تباری خلق ازبيک، 
 .9، ص. 1947تاشکنت، انتشارات فان، 

نظری اتنوژنيز خلق . شاه نيازف، برخی از پرسش های  59
، شماره 1998ازبيک، // مجله علوم اجتماعی ازبيکستان، 

 .  33، (به زبان ازبيکی)، ص. 6
Шаниязов К.Ш  . Некоторые теоретические вопросы этногенеза 
узбекского народа // Общественные науки Узбекистана. 1998. № 6 
(узб. яз.). С. 33. 
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د. عصر باستان، عادات و رسوم ايشان سخن می گوين
باستان بدون چون و » تورانيان«در اين مقاله، 

جا زده می شوند و داستان پردازی از » تورک«چرا 
شرح سکايی ها و ماساگيت ها آغاز می گردد که 
همين گونه بدون کدامين حرف و حديث  ويژه، 

         60چونانِ نياکان دور ازبيک ها قلمداد می گردند.
 

(بازنگری  رويزيونستی کرديرو... و اما، 
خواهانه) يی که برای کوچروان باستانی، زبان  
تورکی می بخشيد، بيشتر از اين هم مستقيم الخط 

تورکی زبان «بود. يکی از نخستين کسانی که به 
پرداختند، عصر آهن  لياواکوچی های » ساختن

، به سال او تبارنگار ازبيک بود. -موتال ِارماتف
و  سکايی ها »يیايآر ريشه« دهيبه شدت ا 1968

تالش ورزيد ثابت بسازد ها را رد کرد و  تيماساگ
بيگانه بوده » یرانيون نژاد ابا خ«ها  آنکه 
 61اند.

 
که آداب و برداشت، آن بود  نيااز او  یاصلآوند 
 نياکان خلق سکايی ها با آداب و رسوم رسوم 

می  دي. به طور خاص، او تاکهمسان بودند کيازب
باهوش، شجاع، دلير،  يی،مردم سکا«که ورزيد 

 ين صفات برجسته او را، و ا»بودند ريگيصادق و پ
متقاعد گردانيدند که به حل مساله ريشه های 

ِارماتف، با نکوهيدن  62تباری آن ها دست يابد!.
، در سيمای »)یاروپامحور(«اروپاسنتريسم 

، و سر دادن »یرانياگر اشغالگران استعمار«
 یباستان يانبومی ی هاقهرمان شعارهايی در باره 

                                     
هميت يادمان های نوشتاری در مطالعه . احمدف ب، آ.، ا 60

تاريخ ازبيک ها// مواد و مدارک در باره تاريخ تباری 
آسيای ميانه/ با ويرايش و. الکسی يف، تاشکنت، 

 . 30-14، ص. 1986انتشارات فان، 
61 . Эрматов М. Этногенез и формирование узбекского народа. 
Ташкент: Узбекистан, 1968. С. 14-15. 

، تتاشکن ،»کيازب خلق لتشکاتنوژنيز و «رماتف، م. اِ 
 .15-14. ص. 1968کستان، يازب

. شگفتی برانگيز خواهد بود که اگر خواننده از اين  62
منطق بسيار نيرومند آقای ارماتف شاخ نکشد از اين 

 گ.–گونه درفشانی های علمی در شگفتی اندر نشود. 
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 یرکوتيانه، سخاورزانه به آن ها زبان م یايآس
 63می بخشد!.

 
ک يازب سندگانياز نو یاريبسهرگاه  گر،يدسخن ه ب

ازبيک ها، برگرفته  که فرهنگ می کنند استدالل 
کوچروان ايرانی زبان می  یباستان راثيماز 
اين که  می پندارد چون و چرا یارماتوف ب ،باشد

پس از وی، در  .ی استرکوت راثيميک  فرهنگ مطلقا
ميانه های سال های دهه هشتاد، از ايده تورکی 
زبان بودن اسکيت ها و سکايی ها د. آيت مرادف 

دانشمند و شاعر قره قلپاقی نيز  -(عيدمرادف)
  64پشتيبانی می نمايد.

 
به پيشواز چنين راندمان  ،یشورودوره در راستش، 

سال های  لياوا در احتهای تند نمی شتافتند. 
 یرياز شکلگکماکان ک يدانشمندان ازب 1990 دهه

با تازه  یرانيا ليقبااز آميزش ک يازبخلق 

                                     
 .49-48. همان جا، ص. ص.  63

قهرمانانه گونه، با ستايش از پيکارهای  ارماتف، اين
و  یوناناستعمارگران ي« بايانه م یايآس یباستانقبايل 

از ديدگاه های به شدت سياست زده  در واقع، »یرانيا
اما متفاوت از او، باشندگان ، تولستف پيروی می نمايد
 بومی را تورکی می سازد.

(Толстов С.П. Основные вопросы древней истории Средней Азии. С. 
184-186;  
он же. Древняя культура Узбекистана. Ташкент: УзФАН, 1943. С. 6-
18). 

نام های تباری تورک ها: قره «. عيد مرادف، د.،  64
قلپاق، کلوبوکی های سياه، چرکاس، باشقير، قرغز، 

، »اويغور، تورک، پيچينيگ، ساک، ماساگيت، اسکيت، نوقز
جمهوری خودگردان در بافتار قزه قلپاقستان (

 .   198-183، ص. 1986ازبيکستان)، 
 - شايان يادآوری است که هرگاه ارشادات آقای عيدمرداف

سخنور قره قلپاقی را جدی بگيريم، در اين صورت همه 
توده های اروپايی برخاسته از اسکيت ها از جمله روس 
ها، اوکرايينی ها، باشندگان اروپای خاوری و فشرده 

ن، همه آن هايی که اسکيت ها را نياکان خود می سخ
شمارند و... همه بايد در عهد باستان تورکی زبان بوده 
باشند.! اين که چگونه معجزه يی رخ داده بود که همه 
زبان نيايی خود را يکسره از دست دادند، رازی است که 

 گ.-تا کنون کسی نتوانسته است، آن را بداند.
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زير حال،  نيبا ا65ی سخن می گفتند.رکوواردان ت
تشديد يافته در  وکشاکش های ديرپا آشکار  رياثت

 سندگانينو ميان یشورو یپس از فروپاش یسال ها
 خيتارتباری  ريفستپيوند با ک در يو ازب کيتاج

 کيزبکارشناسان انگاه سده های ميانه، باستان و 
 به نياکان دستخوش استحاله گرديد و دگرگون شد.

اکادميسين احمد  1990 سال های دههدوم  مهيدر ن
رک ها در وکه ت دکرمی استدالل ديگر  علی عسکرف
ظهور نموده کستان در اواخر عصر برنز يقلمرو ازب

 66بودند!
 

است سازندگان فرهنگ اندرونوفوی حاضر  امروز او
را تورکی زبان جا بزند. حال  اواخر عصر برنز،

او راستش،  .صر آهنع لياواچه رسد به کوچروان 
 یرانياآن ها به  هر حال،  انيکه در م رديپذ یم

به سنت مسک ، اما با تان هم ديده می شدندزبان
ی او برا  »ييان باستانايآر« ،ینيچ یرياساط یها
(تورکی زبان) می شمارد!. در » تورک«ون و چرا چ

ساير مسايل، او از تيوری ياد شده در باال مبنی 
بر سنتز (همبافتی و آميزش) فرهنگ ها پيروی می 

  67کند.

                                     
65 . История народов Узбекистана. Т. 2 / Под ред. А. Аскарова. 
Ташкент: ФАН, 1993. С. 6. 

تاريخ خلق های ازبيکستان، جلد دوم، / با ويرايش 
 .6، ص. 1993عسکرف، تاشکنت: انتشارات فان، 

66 . Аскаров А. История Узбекистана. Ташкент: Узбекистон, 1997.  
 ..98، ص. 1997عسکرف، ا.، تاريخ ازبيکستان، تاشکنت، 

67 . Аскаров А . Арийская проблема: новые подходы и взгляды // 
История Узбекистана в археологических и письменных источниках / 
Под ред. А.А. Анарбаева. Ташкент: ФАН, 2005. С. 81-91;  

 
 »ها دگاهيو د برخورد های نو : يیايآرساله م«عسکراف، 
و  یباستان شناسمنابع کستان در يازب خي/ / تار

ت، انتشارات تاشکن با ويرايش ا. ا. اناربايف،/ ارینوشت
FAN ، 2005 ،  91-81ص 

// يانهم یايآس یبومباشندگان  -ها رکوت«عسکرف، 
 اپريل، تارنمای انترنتی  5شماره  ،.2006، انايآر

 (www.ariana.su/?S=7.0604050101). 
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ميسين احمد علی عسکرف، در : اکاديادداشت گزارنده

در » پاسخ به پان ايرانيست ها«مقاله يی زير نام 
، به نقد ديدگاه های دانشمندان »آريانا«تارنمای 

تاجيکستانی از جمله اکادميسين نعمت اف و به ويژه 
اکادميسين رحيم ماسف در زمينه تاريخ باستان پرداخته 

ان است و آنان را به بيماری باستانی گرايی به س
(نوشته » بيماری کودکی (کودکانه) چپروی در کمونيسم«

 لنين)  متهم ساخته است. 
 

در اين مقاله او تالش به خرج داده است تا آريايی ها 
را چونان طبقه اريستوکراتی جامعه کوچرو و اشغالگران 
سرزمين های نيايی تورکی زبانان پرداز نمايد و استدالل 

نژاد و يا هم تبار، بل نمايد که آريايی ها نه کدام 
که اليه اجتماعی اريستوکرات های دشت نشين بوده اند. 
همين گونه او، کوشيده است تاريخ خلق ازبيک را تا چند 
هزار سال پيش برساند و همانا ازبيک ها را صاحبان 
اصلی سرزمين آسيای ميانه و ايرانی زبان ها اشغالگر 

 معرفی بدارد. 
 

، اکادميسين رحيم ماسف مقاله در پاسخ به نوشته عسکرف
پاسخ به پان »زير نام » سنتر آسيا«هايی نوشت در سايت 

برای هيچ کسی مجاز نيست تا تاريخ ملی »: ترکيست ها
و نيز  .»هددباختصاص به خود و ديگران را تحريف 

ازبيک ها! دست از تحريف تاريخ آسيای ميانه برداريد. «
های تاريخی کاريست پنهان کردن واقعيت » «ديگر بس است!

  ».ناپسند
)www.centrasia.ru/newsA.php?st=1145219760(   و اين گونه، به

پاسخ عسکرف پرداخته، او را متهم به تحريف حقايق و 
جعل تاريخ و تاراج ارزش های ملی تاجيک ها نموده است. 

که به زبان روسی آشنايی دارند، می توانند اين کسانی 
 مقاله ها را در همين لينک ها بخوانند.

 
روشن است، ما کاری به پوليميک های سنتی ازبيک ها و 

: يیايآرساله م«تاجيک ها نداريم. اما در باره مقاله 
ی عسکرف، به قول معروف »ها دگاهيو دبرخورد های نو 

. من اين مقاله اگر خاموش بنشينيم، گناه است
اکادميسين عسکرف را با چند اثر ديگر شان با دقت 

 - خواندم. در اين که اکادميسين پروفسيور داکتر عسکرف
دانشمند فرهيخته و بزرگی است و در مسايل باستان 
شناسی، زبان شناسی، تاريخ و فرهنگ از سرآمدان 
دانشمندان ازبيکستان و در کل آسيای ميانه، جايی هيچ 

ترديدی نيست. اما با تاسف بايد گفت که ايشان يک شک و 
و دولتی اند که به فرمايش » برنامه يی«دانشمند 

باالييان، تاريخ را نه آن گونه که هست، بل به گونه يی 
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» تورکی ساختن«يا » تورکی نماياندن«عسکرف، به 

برای آن نياز دارد تا در برابر عصر برنز  فرهنگ
دن قبايل باستانی ايرانی زبان بو انديشه پررنگ

که پيوسته از سوی و قزاقستان، يانه م یايآس
ضد های تاجيکستانی در تبليغات  دئولوگيا

ی شان مورد بهره گيری قرار می گيرد، کستانيازب
تورک  کند که ی، به نوبه خود استدالل مبيستد. او

 یايسدر آبدين سو سال  3500 ها که دست کم از
 باشند. می» یبومباشندگان « زينيانه م
 

                                                                                                           
که بايد باشد، در بستر ايدئولوژی حاکم بر کشورش 
نوشته است و می نويسد که به دشوار بتواند از سوی 

 انی پذيرفته شود. محافل اکادميک جدی جه
 

مقاله مورد نظر، با کمال زرنگی و مهارت، با شيوه های 
عوام فريبانه و روش های اکروباتيک با مانور بسيار 
باال نوشته شده است که روشن است کسانی که در تاريخ 
منطقه وارد نيستند، نمی توانند به رازهای نهان آن پی 

خ خلق ببرند. اما بسنده است اگر کسی کتاب تاري
هونوها، نوشته گوميليف را به دقت بخواند، آن گاه در 
می يابد که نويسنده با پاشيدن خاک به چشمان 
خوانندگان ناآگاه از تاريخ، آگاهانه به جعل تاريخ، 
تحريف آشکار حقايق و در يک سخن کالهبرداری علمی 
پرداخته است. او ماهرانه در ميان سده ها و هزاره ها 

مدارک و شواهد يک سده و حتا گاهی يک  بازی می کند و
هزاره تاريخی را در قرينه هزاره ديگر به کار می بندد 
و با سرهم گذاشتن فاکت های رنگارنگ، با شعبده بازی 
می کوشد در فرجام، آن چه را که قصد دارد، با ترفندها 

 و شگردها به کرسی بنشاند.
 

لی يی به هر رو، ارزش آن را ندارد تا نقد مفصل تحلي
بر اين مقاله نوشته شود و با داليل و شواهد انکار 
ناپذير، چه روش و شيوه نگارش مقاله، چه نحوه برخورد 
نويسنده آن با مسايل، چه نتيجه گيری ها ناسخته و 
ناروا و چه مواردی که وی کوشيده است، به نتيجه گيری 

سال  3500نادرست يعنی کشاندن قدمت تاريخ خلق ازبيک به 
و ادعای نادرست بودوباش تورکی زبانان در گستره  پيش

آسيای ميانه پيش از سده ششم ميالدی و نيز وارونه جلوه 
دادن مدارک منابع چينی با بهره گيری از پيچيده ترين 
بازی ها با واژه ها و مفاهيم و تحريف ماهرانه آن ها 

 گ.-به تازيانه نقد بيرحمانه بسته شود.
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پژوهشکده  دگاهيد نيا چنين بر می آيد که با
هم  کستانيازب یعلوم جمهورپژوهشگاه  خيارت

رکان وت«همنوا باشد که باورمند اند که 
اشغالگری های «از يانه پيش م یايدر آس »یباستان
 68.کردند یم یزندگ» يی هاايهندوآر

 
های در کتب  احت یها گاه دهياگونه  ني، اهامروز

رای مثال، گنجانده شده است. ب بستان هادرسی د
آموزگاران (اثر همين  یراهنمادر کتاب 

اکادميسين عسکرف)، سکايی ها و ماساگيت ها، 
در همين شده اند.  یمعرف چونانِ نياکان ازبيک ها

آن ها قهرمانانه در باره پيکارهای  نيهمچناثر، 
مکدونی، و اسکندر  انيرانير برابر اد

ياد شده کتاب بی مهابا ، که ودداستانسرايی می ش
ارماتف را به ياد می آورد. آيين اوستايی 

جا زده می » نياکان ما«(زرتشتی) هم چونانِ آيين 
های گروه هفتم، هم  کالس یبرا یکتاب درس69شود.

ی به شمول رانيابومی دارای زبان های خاوری 
ی تازه رک هاوت سکايی ها و ماساگيت ها و هم

بر می  کيازبناِن نياکان خلق چو را گانهيبوارد 
را سده های ک يازبتاريخ تشکل خلق اما شمارد. 

 70اوايل سده دوازدهم می پندارد. -نهم

                                     
68. Камолиддин Ш. О понятии этногенеза в «Этническом атласе 
Узбекистана» // Этнографическое обозрение. 2005. № 1. С. 53-54;  

باره مفهوم اتنوژنيز در  در«کمال الدين، ش. او.، 
آموزش های «مجله / / » »کستانيازبتباری لس تا«

 .54-53. ص 1شماره  ،2005 ،»اتنوگرافيک
Алимова Д.А., Арифханова З.Х., Аширов А.А., Назаров Р.Р. Еще раз о 
проблемах этнологии в Узбекистане // Этнографическое обозрение. 
2006. № 3. С. 112, 114-115. 
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 .115-114، 112ص  ،3شماره 

69 . Аскаров А. История Узбекистана. С. 4-6, 85, 98, 107-115 
 .115-107، 98، 85، 6-4، ص. »تاريخ ازبيکستان«عسکرف، 

70. Мухамеджанов А., Усманов.К. История Узбекистана (IV-XVI вв.). 
Ташкент: O’zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. С. 81-83. 
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[آن هم » تصاحب نياکان آريايی«گرايش برای 

گ.] همين گونه در نوشته های روشن -تورکی زبان
انديشان در ديگر گوش و کنارهای اروآسيا ديده 

ده است که برخی از می شود. کار به جايی رسي
گ.] -های [تورکی زبان 72و بورياتی 71ياکوتی ها

می خواهند به هر گونه که شده، خود را به نژاد 
سپيد برتر آريايی آژيده بزنند. در اين مورد، 
نقش اساسی را نه باستان شناسی، بل آوندهای علم 
ژنيتک بازی می نمايد. زيرا در نيمه دوم سال 

علم ژنيتيک روسيه  دانشمندان 1980های دهه 
توانستند همانندی برخی از نشاندهنده ها ميان 

مغولی را کشف  -توده های هندواروپايی و تورکی
آريايی ها «نمايند و آن ها حتا اعالم نمودند که 

بايد شالوده سوبسترات ياکوتی تباران را تشکيل 
 .    73»داده باشند

                                                                                                           
تاريخ ازبيکستان در سده «محمد جانف آ.، عثمانف ک.، 

 ، تاشکنت، »های چهارم و پنجم
O’zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. С. 81-83 
71. Шнирельман В.А. Войны памяти. Мифы, идентичность и политика 
в Закавказье. М.: Академкнига, 2003. 

نبرد يادمان « )VA Shnirel'manشود به: شنير ِالمان (اه گن
، »زقفقا ماورای  در استيو سها  تيافسانه ها، هوها، 

 .  .2003مسکو، انتشارات اکادمی کتاب (کتابستان)، 
72. Шнирельман В.А. Второе пришествие арийского мифа // Восток. 
1998. № 1. С. 89-107. 

مجله »// دوباره اسطوره آريايی بازگشت«شنير ِالمان، 
 .107-89، ص.ص. 1، شماره 1998خاور، 

73 .Шнирельман В.А. Страсти по Аркаиму: арийская идея и 
национализм // Язык и этнический конфликт / Под ред. М.Б. Олкотт, 
И. Семенова. М.: Центр Карнеги, 2001. С. 58-85. (См. об этом также: 
Свешников А., Свешникова О. Здесь ли родился Заратустра? Или пути 
и последствия спасения одного археологического памятника // 
Неприкосновенный запас. 2008. № 1(57). - Примеч. ред.) 

 
 يیايآر دهيا:  )Arkaim( ی کهنه گرايیبراشيفتگی شور و 
با  / تباری یها یريگ/ / زبان و در يیگرا یو مل

مرکز م.،   سيمينوا ،)Olcott( ويرايش اولکوت ام.ب.
شود در نگاه  ني. (همچن85-58. ص. 2001مسکو،  ی،گئکارن

، )Sveshnikovهمين باره به اثر: سويشنيکف آ. (
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 :سميو پان ترک يیاياسطوره آرکشاکش ميان 

نه  ،شده در باال در پويايی های بررسی ،گونه نيا
ها  يیحرفه  ها، بل نيزتنها آماتور

شناسان، زبان تبار، باستان شناسان، تاريخدانان(
 حدتاست،  یهيبد مشارکت دارند. )و... شناسان
ی داخل یمالحظات علم برخاسته از نه تنها مشاجرات

ما  ،گفتمان مورد نظرسرشت درک  یو برا ،است
» نابعلم «نيز رک و واتر از جهان تفر ديبا

 برآييم.
 

به  ورکی زبانت یاسينخبگان س کهروشن است 
استيناف طلبی (بازنگری خواهی) در پرونده 

 ليبه چند دلدر دادگاه تاريخ، » يیايآرنياکان «
 نياز دارند: 

تورکی » ی بودنبوم«چنين چيزی استاتوس نخست،
می  استوار یعلمزبانان را بر پايه آوندهای 

زياد  اريبس تيوضع ني. امی کند تيتقوسازد و 
بومی گرايی  ،یدوران شورواز ، چرا که استمهم 

گستره با تبارگرايی را و محکم  داريپابه گونه 
گردانی حق خود) گره می زد و به باشندگان خاک(

چونان د هد یو اجازه ممی بخشد  یاسيس -گستره يی
» نشانخلق ممتاز و برگزيده و دارای نام و «
)titular nation .برای حال،  نيبا ا) به شمار بروند

ها در  نياکان شان سدهکه کوچروان پيشين، 
 اريند، بسه بودشرکت کردبس گوناگون  یمهاجرت ها

يک  رب تا حق خود مسکون استتر از مردم دشوار
 قيعم یها شهيررا با دستاويز ساختن  مشخص قلمرو
تنها اميدی که  از اين رو، ی مسجل بسازند.خيتار
يافتن جايی برای نياکان، در ميان  ،ماندمی 

اما  است. ايسآاور یها استپی باستانباشندگان 
را   هيال نيااز زمانه های بسيار قديم دانشمندان 

 یمانزکه  ،يی ها پيوند می زنندهندواروپابا 
 ند.شد یم دهينام» آريايی ها«همچنين 

 
                                                                                                           

اين جا به زرتشت در آيا « )Sveshnikovaسويشنيکفوا  او. (
يامدهای پنجات و  های  راه«دنيا آمده بود؟ و يا: 

ی//  مجله انباشته شناسباستان  تيسا کنجات ياز  یناش
 (مالحضات هيات تحرير). 57 شماره مصوون
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ژوهشگران، آوندها و گواهی های دانشمندان و پ
بر می گردند  یفرضهمه به انبوهی از داوری های 

، ساخت و مدارک غير مستقيم بر شواهدکه استوار 
و مفروضات  پس منظرنگرانه یو سازه ها

 نيا ،و اگر چه امروز) اند certain assumptionsمعين(
نيرومندی تکيه می زند، و سنت بر  هيفرضچنين 

با اين هم وزنين ترين فرضيه تصور می گردد، 
(يعنی فرضيه يی  ماندمی  هيفرض کچونان يهنوز 

 انيدر م احتنکات جداگانه آن ، و بيش نمی باشد)
هايی را برمی انگيزد. از بحث  جروآن  انيحام

گ.] در پی -اين رو، [تورکی زبانان آسيای ميانه
 انيکه در م ميکننپس چرا فرض آن اند که 

 ،باستان نيکوچ نش مهيو ن نيکوچ نش باشندگان
های تورکی زبان نبوده باشند؟ روشن گروه کدامين 
چنين چيزی (يعنی يافتن گروه های ثبات است، ا

تورکی زبان در ميان توده های کوچ نشين ايرانی 
امری است محال و ناممکن.  زبان جهان باستان)

  74آن هم ممکن نمی باشد. اما رد

                                     
. چنين بر می آيد که نويسنده مقاله بزرگترين آوند  74

را در اين زمينه نبوِد هر گونه آثار مکتوب می پندارد. 
زيرا توده های تورکی زبان الخ تا سده هشتم ميالدی که 

هاجر برای شان رسم الخط ساختند (چيزی که سغديان م
منجر به پديدآيی سنگ نوشته ارزشمند ارخون گرديد) از 
خود نوشتار نداشتند. از اين رو، به زبان فلسفی و 
منطق کالمی  می شود گفت که نسبت وجود و عدم  آن 
(اثبات چنين چيزی) يکی است. يعنی نه می توان ثابت 

ر از سده ششم ميالدی در ساخت که تورکی زبانان پيش ت
آسيای ميانه حضور داشته اند و نه می توان عدم 
حضورآنان را به همين دليل نبوِد آثار مکتوب رد کرد. 
با اين هم، نويسنده شايد متوجه نشده باشد که هيچ 
سخنی و اشاره يی از حضور توده های تورکی زبان پيش تر 

ثر مکتوب از سده ششم ميالدی در آسيای ميانه در هيچ ا
ساير توده ها که از دير باز رسم الخط داشتند، به چشم 
نمی خورد. در حالی که در باره حضور توده های ايرانی 
زبان، انبوهی مدارک نوشتاری هست. برای نمونه، در 
سراسر بخش اسطوره يی شاهنامه فردوسی حتا يک نام 
دارای ريشه تورکی برای تورانيان نمی يابيم. نه در 

 يم ها، نه  در اتنونيم ها.توپون
 

در سنگ نبشته و يادمان های تاريخی جهان باستان هم 
نشانی از آنان ديده نمی شود. در حالی که در باره 
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 ازسر شناخته شده است که  یبه خوبافزون بر آن، 

سده های ميانه، تورکی سازی گسترده  لياوا
 یعنايرانی زبانان کوچی صورت گرفته بود. ي

رک ودر جهان ت يان پيشين به گونه سيلیرانيا
 ليدالهای کنونی،  یرکوت ن،ي. بنابراندختير

که وزنينی در دست دارند تا بر آن پا بفشارند 
يعنی (» ها يیايآر«نياکان شان  انيدر م

هم بوده  )یرانيا یباستان یهازبان گويشوران 
 75اند.

 
در  »يیايآرهويت « اکتساب تيمحبوب دوم ليدل

يی  یخيو تار یفرهنگميان تورکی زبانان، ارزش 
داده  به مفهوم آريايی» دوران استعمار«که  ،است
شوونيستی و متعصب  یاستعمار اتيادب است.
را بهره مند از توانايی » ها يیايآر«يی اروپا
 اشتياق برای باال و شور و ياررزمی بس های

دولت  يیو توانا یاسياراده سجهانگشايی ها، 
 وری پرداز نمود است.و هنرسازندگی  یانرژسازی، 

ارزش دارد و  به چنين نياکانی می توان باليد

                                                                                                           
ايرانيان انبوهی از شواهد داريم. اين گونه، نمی شود 
در اين جا با مولف سازگار بود که گويا نسبت وجود و 

ه در دوران عدم حضور تورکی زبانان در آسيای ميان
باستان يکی بوده باشد. يعنی در مورد نخست، می توان 
گفت که حضور آنان را نمی توان ثابت ساخت. مگر، در 
بخش ديگر، يعنی اين که عدم حضور شان را هم نمی توان 
ثابت ساخت، نمی توان با وی همنگر بود. به خودی خود، 
اين فاکت که هيچ گونه اشاره يی در باره حضور چنين 
توده هايی در آثار فزونشمار عهد باستان نشده است، 

 گ.-گواه آشکار بر عدم حضور شان می باشد.
. روشن است، کسی در باره نياکان مشترک تورکی زبانان  75

و ايرانی زبانان آسيای ميانه در قرون وسطی دعوايی 
ندارد. دشواری در اين جا است که به تاييد خود مولف، 

تورکی زبان آسيای ميانه می کوشند شماری از پژوهشگران 
برخالف حقايق تاريخی، حضور تورکی زبانان را در اين 
سرزمين ها حتا ديرين تر از آرياييان نشان بدهند و يا 
پا بفشارند که آريايی ها تورکی زبان بوده اند و سخن 

در چند هزار  -از نياکان مشترک در دوره های بسيار کهن
. در اين جا بايسته بود تا سال پيش بر زبان بياورند

مولف متوجه چهارچوب زمانی بحث باشد که دردمندانه  به 
 گ.  -هر دليلی که هست، به آن توجه بايسته نداشته است
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خود را به گونه يی به آنان آژند زد. شناخته 
ساختن دولت ملی، سرشار و که دوره شده است 

ای فزونشماری است که زدايش آگنده از دشواری ه
منِد به هم ازينپيروزمندانه اين دشواری ها 

 گونه يی کهاست. و به  یملفشردگی شيرازه 
از دير باز درک  یملنديشه پردازان و ا انرهبر

کرده اند، چنين وحدتی نياز به تکيه گاه و 
دارد که  یخياسطوره جذاب تارپشتيبانی 

 یاطفعشش کحالت سازنده و  ليتخبرانگيزنده 
پيروزی اراده به  ورنده جذبات ووجد آاحساسی به 

نماد و الگوی نياکان کبير،  ن،يبنابرا باشد.
های طيف  ستيوناليناس وفادار ارچوناِن ي شهيهم

 .ها و نحله های رنگارنگ بوده است
 

جهان  که بر، »يی هاايآر«نماد و الگوی ، سوم
د افکنده و با هويت آن پيون» لنگر«ی مدرن غرب

تمدن  ارا بخود دهد تا  یاجازه م خورده است،
» يیايآس«از نماد و الگوی و همگون ساخت مدرن 

يافته بود (نادار،  یمنفبار  یشورو در دورهکه 
. آلوده، بيمار، نامتمدن و...)، فاصله گرفت

چنين چيزی اصال به آن مزاحمت توجه است که شايان 
وان بت ييانايآرنمی کند که در ميان نوادگان 

کسانی دارای گرايش های غربی ستيزانه را هم 
آرمان  »ها يیايآر«يافت. آخر، نماد و الگوی 

(استيناف)  را به چالش بازنگری» تمدن« یانتزاع
در برابر  یضد غربتمايالت که  یدر حالمی کشاند. 
سوی که از  یاسياقدامات س ايو مشخص صفات بس 

ت. اسبر می خيزد، هدف گرفته شده غرب مدرن 
 »ها يیايآر«از به چنين نمادی  ن،يبر اافزون 
 یداخلبرای بهره برداری و مصرف  شتريبدرست 

 نياز است.
 

 يیايآر«نماد يا الگوی  ارم،چه... و سرانجام، 
بهره مورد به گونه پراگماتيک هم تواند  یم »ها

برپايی پيوندهای  یبرايعنی : برداری قرار گيرد
ا حت اي(و  هيروس باهم با غرب و بازرگانی هم 

 نيا یبرا چونان پشتوانه به کار رود. )رانيا هم
ها  پلماتيدولتمردان و د یاسيس یها یکار، لفاظ

و  »مشترک نياکان«با اشاره به داشتن تواند  یم
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به که  تکيه بزند» مشترک یخيتار یها شهير« اي
 نکايشردر نزد  ،رود یانتظار مگونه يی که 

 ندی را بر می انگيزد.احساس همپيوندی و خويشاو
 
داوری از روی نماِد آورده شده، تعامل ميان ا ب
سه  اتوان ب یرا م» تورک ها«و  »ها يیايآر«

 :مختلف نشان دادشيوه 
جا زد » يیايرآ«نياکان قديم را توان  یم، نخست

قرار » اشغالگران تورک«و آنان را در برابر 
داد. در اين مورد، تاکيد بر فاکتور زبانی می 

چوناِن دارندگان » آرياييان«گردد. در اين حال، 
فرهنگ برتر و متعالی پرداز می گردند و 

درهم » وحشی های بيگانه«به عنوان » تورکان«
چنين  نيبزرگ. ا یتمدن ها ندگان و ويرانگرانشکن

را می توان چيزی » یوحشتورکان «نماد و الگو از 
 تپنداش جانيدر آذربا» یآلبانتيوری «همانند به 

در انديشمندان (انتلکتوئل ها) از  یبرخکه 
در هر دو مورد،  76.با آن همنوا اندترکمنستان 

 تيجمع یو فرهنگ یاسيس راثيمو غصب به تملک  ليم
به مشاهده می رسد و برای اين  ی مسکونباستان

فاصله » ی هاوحش«کار بايسته است تا از نماد 
 گرفت و دوری جست.

 
ا چونانِ مردمان تورکی ها ر يیايتوان آر ی، مدوم

 ستيونيزيرواين رويکرد از سوی  زبان نماياند.
می تالش  (بازبينی خواهان) به کار می رود که ها

» يیايآر«شکوه و جالل به نياکان خود تا ورزند 
ی شان زبانرثيه اببخشند، آن هم بی آن که از 

چشم بپوشند. [يعنی آرياييان را تورکی زبان جا 
ی که اکادميسين عسکرف در بزنند. مانند روش

در ، افزون بر اين. گ]-تاشکنت پيش گرفته است
چنين رفتاری می توان پاسخی را به ادعاهايی 

به ريشه های آريايی خود می که همسايگانی ديد 
  می خوانند.» وحشی«بالند، و تورکان را 

 

                                     
. شنيرالمان، نبرد يادمان ها، اسطوره ها، هويت و  76

اکادمی « سياست در قفقاز جنوبی، مسکو، انتشارات 
 .2003، »کتاب
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به همين رويکرد دومی، کشورهای  ،حال نير عد
اقستان و ازبيکستان قز مولتی اتنيک (کثيرالمله)

 کتباری در ي یها تياقلادغام به دنبال  که
 یروس تي(قزاقستان، با اقلاند  جامعه همگون
گراييده  )آن یکيتاج تيکستان با اقليبزرگ و ازب

 اند.
 

 رکوت«رو در روی توان  یرا م» ييانايآر«، سوم
 ،، که در آنوارونه نهيزم کي، اما در گذاشت »ها

 شوند دهيکش ريبه تصوی »رکانتو«نياکان چوناِن 
 يیايآر«پيوسته دست اندر کار دفع يورش های  که
چونانِ » يی هاايآر« جا، نير ابوده اند! د» ها

، استعمارگران و استثمارگران خشنمهاجمان 
نمايانده می شوند و چنين رويکردی را می توان 

ستيزانه يی که استعمار یدئولوژيادر شالوده 
پارچه بسازد، گذاشت. در بتواند جامعه را يک

درست به همين رويکرد پناه آورده کستان يازب
 اند. 

 
 ی زبانرکوت سندگانيتنها نواين زمان، عين ر د

شده » آريايی«نيستند که شيفته و مفتون نماد 
در » يیايآرنياکان «اند. دامنه گرويدگی به 

محيط تورکی، به خاطره رويارويی با دو طرح ديگر 
يک  -افکنده و پهن تر گرديده استسايه » آريايی«

ا بی در روسيه که گريدطرح  و کستانيتاج طرح در
 جيترو یروس سندگانياز نوپويايی از سوی شماری 

 داده می شود. 
 

دشواری فراوان، به ايجاد کشوری با که ها  کيتاج
 ی دست يافته بودند، شورو برای خود در بافتار

حاشيه  از دير باز، خود را فراموش شده و به
رانده شده و به عنوان توده يی که مورد بی مهری 

در دوره زيرا  می کنند. احساسقرار گرفته است، 
 1920سال خط کشی ها و مرزبندی های ملی 

کستان يازبترين زمين ها به و بارور نيترآباد
دهه  چندينکستان، يدر ازب77واگذار گرديده بود.

                                     
اری ريشه در راهبردهای درازمدت . روشن است، چنين ک 77

روسيه و منافع عليای اين کشور داشته است تا در نظر 
گرفتن مالحظات تباری و نژادی و آيينی و فرهنگی. برای 
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ک ها آزگار است که مشی تورکی زبان ساختن تاجي

                                                                                                           
روسيه روشن است مصوون ساختن مرزهای جنوبی آن نسبت به 
در نظرگرفتن ادعاهای تاجيک ها اولويت داشته است. روس 

م در ميان تاجيک ها نسبت به ها نيک می دانستند که اسال
توده های تورکی زبان ريشه های بس درازی دارد و می 
تواند در آينده برای آن کشور در  محور جنوب خطرآفرين 
و دردسر ساز باشد. از همين رو، هنگام مرزبندی های 
سياسی، در وافع تاجيک ها را در يک منگنه جيوپوليتيکی 

تند و سرزمين های ساخ» زندانی«در بلنداهای پامير 
نيايی شان را از آنان گرفتند و از جمله  دره 
استراتيژيک فرغانه را ميان سه کشور ازبيکستان، 
قرغيزستان و تاجيکستان تقسيم نمودند تا اين گونه، 
خود را در برابر هر گونه خطری از اين ناحيه وقايه 

 کنند.
 

 از سوی ديگر، می دانيم که روسيه از زمان پتر کبير،
آغاز به جهانگشايی در راستای جنوب و رسيدن به آب های 
گرم اقيانوس هند و خليچ پارس نمود. روشن است، تنها 
مانع بزرگ بر سر راه رسيدن روسيه به اين هدف، 
موجوديت ايران بود. اين بود که روسيه، ايران را به 
گونه سنتی از ديد تاريخی بزرگترين حريف خود در 

ی و جيو استراتيژيکی در تئاتر کارزار جيوپوليتيک
جنوبی کشاکش های جهانی می پنداشت و می پندارد و  
پيوسته با آن کشور بر سر گستره قفقاز و آسيای ميانه 

درگير بوده است. در سراسر سده های نزدهم و بيستم هم  
از آن هراس داشته است که مبادا ايران با غرب همدست 

ين های از دست رفته شده و در انديشه بازپسگيری سرزم
 خود در قفقاز، آسيای ميانه و افغانستان برآيد. 

 
از همين رو هم بوده است که روسيه به گونه سامانمند 
در راستای تضعيف ايران و عنصر ايرانی و فرهنگ ايرانی 
در آسيای ميانه و ايران خاوری (افغانستان) گام 

ند برداشته است. کشيدن يک نوار تورکی زبان در کمرب
جنوب (قرغيزی، ازبيکی، ترکمانی و آذری) در مرزهای 
شمالی ايران، به پنداشت استراتيژيست های روس، چونان 
سد بزرگی در برابر گستره جويی ايران و در واقع، 
کشورهای غربی در آسيای ميانه و قفقاز شمرده می شود. 
در چهارچوب همين سياست بوده است که روس ها در دو سده 

ه گونه سامانمند در پی نابودسازی و دست کم گذشته، ب
کمرنگ سازی زبان پارسی دری در ازبيکستان بوده اند. 
همين گونه، تقويت اولتراناسيوناليسم پشتون و برچيدن 
گليم فرهنگ و زبان پارسی دری در افغانستان، از 

- برنامه هايی راهبردی روس ها در محور جنوب می باشد.
 گ.  
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ها تاجيک چه را که  و آنپيش گرفته شده است 
به  به شمار می برند، خود یخيتار راثيم چونانِ 

کنون از آنِ مردود شمردن، ناديده گرفتن و  یجا
 هامروز ن،يبنابرا ها گردانيده اند.ک يازب

، بل ها نيزمنه تنها از غصب  کيتاجانديشمندان 
زبيک يکی از سوی اتاج یفرهنگنيز تاراج ارثيه 

 ها خشمگين اند.
 

در » يايیروح آر« نيبا اوشند ک یمتاجيک ها 
برابر ازبيک ها بيستند و بر پيوند خويش با 

تاکيد می ورزند و ) اروپاييدی( »يیايآر«نژاد 
 ک ها،يخود و ازبستبری ميان  واربا اين کار، دي

ديگری می نژاد که تاجيک ها ايشان را متعلق به 
، 2000 دهه ليدر اوا پندارند، برپا نمايند.

که  کستانيتاجدولتی قامات را مروند  نياکيان 
چونان ايده ملی » آريايسم«در پی مبدل ساختن 

، 2006در سال تاجيک ها بودند، در دست گرفتند. 
» يیايآربا شکوه تمام، سال تمدن  کستانيتاجدر 

 یعل امامه باور رييس جمهور که برا جشن گرفتند 
 ه همپيمانی  ملت بينجامد.می بايستی برحمان، 

 
، »نياکان فرهنگی«الگوی آريايی ها، چوناِن 

جايگاه استواری در کتاب هاسی درسی نو تاريخ 
چاپ شده در تاجيکستان يافته است. در اين کتاب 
ها، تاجيک ها آريايی خوانده می شوند و با آن 

دولتداری تاجيک » عصر زرين« -که دوره سامانيان
در کتاب های درسی پيوسته،  ها شمرده می شود،

پيوند گسست ناپذير نياکان تاجيک ها با تمدن 
قديمی تر پارسی (مانند ساسانی و...) يادآوری 
می شود. گذشته از اين ها، ريشه های تاجيک ها 
در ميان سغديان باستان جستجو می شود. اين دولت 
باستانی، برای تاجيک های کنونی به آن پيمانه 

 1999با توجه به آن، به سال  مهم می باشد که
ناحيه لنين آباد پيشين (خجند) به سغد تغيير 

 نام داده شد. 
 

در  »يیايآر-سالوی تمدن« دهيا به نوبه خود،
برخوردار است. هم از محبويت خاصی  هيروس
به و تحسين  تمجيدبا  هيروس یها کاليراد
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يی های هندواروپا تازه علمی می نگرند و قاتيتحق
يکی می » ی هاسالو«و  »ها يیايآر«ا قديم را ب
 ایمعن چنين چيزی بهها  آن یبراپندارند. 

بخشيدن حق روس ها در استيالی گستره  تيمشروع
کانسپت گستره  نيکه امی باشد  ايسآسراسر اور

پهناور اروآسيا را ميهن نيايی اصلی شان معرفی 
سرآغاز کاوش ها در باره  ،در واقع78می نمايد.

را باستان » يیايآر -یسالو« نامنهاد تمدن«
آثار کتگوری نوی از که  نسکيابيشناسان چل

در منطقه استپ اورال را عصر برنز  انهيم یخيتار
آن ها با بسنده  .کردند، نهادندکشف  یجنوب

اين شهرک را چونانِ ، شهرک آرکاييم کشفنکردن به 
کز مر -جهانترين شهر  یباستان چيزی نمانده 

فرهنگ  « ايسآاور ويا بهکه گ» يیايتمدن آر«
  79را هديه داده بود، معرفی کردند.» یواال
 

» نوآورانه یها دهيا«شهرک باستانی ارکاييم، 
که ديگری را هم مديون همين باستان شناسان است 

به زرتشت  امبريپجاها،  نيدر ابر اساس آن، 
 می پرداخت.موعظه دنيا آمد و يا دست کم به 

ين گونه، آن همل باز هم مسووسوم، که  دهيا
 يیايآربومی اند، يکی پنداشتن باستان شناسان 

 است ها روس بيترت نيو به ا سالوهانياکان با ها 
چنين نسخه پيچی رمانتيک از گذشته های دور، با .

پويايی از سوی رسانه های گروهی در ميان مردم 
پانزده سال اخير در  –تبليغ می گردد و در ده 

ر باره تاريخ اورال رخنه اوچرک های منطقه يی د
 نموده و جا باز نموده است.  

 

                                     
وردن آگاهی بيشتر در زمينه، نگاه . برای به دست آ 78

نبرد يادمان ها، اسطوره ها، «شود به: شنيرالمان، 
، مسکو، انتشارات »هويت و سياست در قفقاز جنوبی

 .2003، »اکادمی کتاب«
، اکاترينبورگ، آزانس »کشف ارکاييم«. بريل، يو. گ.،  79

 ، 2005ادبی اورال، 
و والگی  شيفتگی«مفصل تر در اين باره: شنيريل مان: 

، ايده آريايی و ناسيوناليسم// منازعات »به ارکاييم
زبانی و تباری،/ با ويرايش الکوت و سيميونف، مسکو، 

 .85-58، ص. 2001مرکز کارنگی، 
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در استان چيليابينسک و باشقورتستان بازديد از 
شهرک باستانی ارکاييم در برنامه های سفرهای 
آموزشی دبستان ها گنجانيده شده است. در کتاب 
های شماری از نويسندگان، آريايی ها چونانِ 

ورندگان جهانگشايان پيروزمند و به ارمغان آ
فرهنگ ها که دست به مهاجرت های دور و داراز 
يازيده بودند و نيز سازندگان تمدن های سترگ که 
فرهنگ  و تمدن خود را به سراسر اروآسيا از 

آورند،  » و هند سايبرياخاور ميانه تا «
   80نمايانده می شوند.

 
در عين زمان، روزنامه نگاران معنای آريايی را 

اما از نوشته های آنان توضيح نمی دهند. 
خواننده در می يابد که از پيوند زناشويی يک 
بانوی هندی و يک جوان روسی، بی چون و چرا 

با اين  81به جهان می آيد.» آريايی پاکنهاد«
هم، از مقاالت چاپ شده نمی توان دريافت که آيا 
اورال جنوبی زايشگاه و خاستگاه نوع بشر بوده 

د پوست، يا تنها است، پيدايشگاه نژاد سپي
زادگاه توده های روسيه و يا  هم تنها  ميهن 

آفريدن چنين  82نيايی سالوی ها و تورکان.
سردرگمی ها و بردن خوانندگان به بيراهه و 
کژراهه، برای ژورناليست ها، پشيزی ارزش 

                                     
در راهپيمای ها با ارابه «. گريگوری يف س. آ.،  80

سواران آريايی/ اوچرک تاريخ اورال، با ويرايش ميننکو 
.  43-34، چاپ دوم، ص. 1996گ، و همکاران، ايکاترينبور

برگرفته هايی از اين اثر در کتاب وزنين تری در باره 
 تاريخ اورال بازآفرينی گرديده است:

تاريخ اورال از آوان عهد باستان تا اواخر سده «
، کتاب 1998با ويرايش ليچمان. ايکاترينبورگ، »/ نزدهم

 . 54-52يکم، ص. 
همچنين نگاه شود به: در باره ستايش از نياکان آريايی 

، 2005مجله اورال، »// رازهای نهان ارکاييم«پارفينف، 
 230-214، ص. 10شماره 

 و هم اثر در باال ياد شده آقای بريل.
در آستانه «. برای نمونه، نگاه شود به : پيسانف و.،  81

 .  6، ص. 1997فبروری  11مجله کار، شماره »  // شگفتی
ميراث  -های پنهانی ارکاييمراز«. پوتينيخين و. پ.،  82

، 37، 15، ص. 2006، رستوف در کنار دن،»آريايی های قديم
42-43 . 
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ندارد،. برای آن ها بسيار مهم است تا پيوسته 
پخش  خبرهای شگفتی برانگيز و رنگين و پرهنگامه

کنند و برای هر ذوق و ذايقه يی نوشته يی پيشکش 
 گ.]    -نمايند [(به قول معروف از هر چمن سمنی)

 
 یباستان شناسدستاوردهای درخشان! «روشن است، 

را بر می 83»جهان ترکی«واکنش تند منفی » يیايآر
زمينه را برای پررنگ شدن  انگيزد. چنين چيزی

 یگذشته باستان» تورکی سازی«يستی نسخه پان ترک
» تورکی زبان سازی«و نيز  ا،يسآاور یها استپ

نياکانی را که در اعصار برنز و آهن در اين 
استپ ها زندگی می کردند!، فراهم می گرداند. 

، ديگر نه آريايی، بل »نياکان«اين گونه، اين 
چنين ديدگاه هايی، از ». می نمايند«که تورکی 

تگاه تورکی سوی برخی از دانشمندان دارای خاس

                                     
شهکار تازه پان ترکيست های  -»جهان ترکی. « 83

اولتراناسيوناليست ترکيه است. در گذشته، پان ترکيسم 
تاکيد داشت. اما، » همسبتگی نژادی«نخست، بيشتر بر تز 

به چنين رويکردی را ثابت  گذشت زمان بيهودگی دلبستگی
ساخت. زيرا نژادی به نام ترک در جهان وجود ندارد. 

گرفت. » ترک تباران«سپس، جای اين تز را تز همبستگی 
باز هم ديده شد که چيزی به نام تبار واحد ترکی در 
جهان وجود ندارد. گويشوران زبان های تورکی، اقوام 

رآوردن همه مختلفی اند با اتنوژنيزهای گوناگون که د
آن ها زير يک چتر تباری بزرگ ناممکن است. وانگهی، 
تکيه بر زبان مشترک شد. اما باز هم چنين رويکری راهی 
به دهی نبرد، زيرا چيزی به نام زبان ترکی واحد وجود 
ندارد، بل که خاندان بزرگ زبان های تورکی هست که 
گويشوران يک زبان آن بدون ترجمان نمی توانند زبان 

يگری را بفهمند. اين بود که انديشه پردازان پان د
ترکيسم، برای برونرفت از اين بن بست، اصطالح تازه 

 را به ميان آوردند.» جهان ترکی«
 

صرف نظر از همه چيز، همه اين ترفندها يک راهبرد را 
درآوردن همه گويشوران زبان های  -پيگيری می کنند

و از آن طريق  تورکی جهان زير چتر فرمان کشور ترکيه
(زير کنترل مثلث امريکا+ انگليس+ اسراييل) با ساختن 
امپراتوری پهناور ترکيه بزرگ. روشن است، در پشت چنين 
طرحی، محافل صهيونيستی جهانی پنهان اند و چنين پروژه 
يی را تمويل می کنند که هدف آن لرزان ساختن ثبات در 

 گ. -د.گستره سنتی نفوذ روسيه و نيز ايران می باش
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آغاز به  1980-1970هنوز در سال های دهه های 
پان » شگوفايی«چيزی که به  -زايش نمودند

تورکيسم در دهه های پس از فروپاشی شوروی 
   84انجاميد.

 
يکی از بزرگترين مهره ها در اين گير ودار 
[بخشيدن هويت و زبان تورکی برای نياکان 

است. او، زبان شناس تاتاری  –گ] ذکی يف-آريايی
تالش ورزيده بود نه  1970هنوز در سال های دهه 

تنها تورکی زبان بودن همه توده های کوچی اوايل 
عصر آهن (تخاری ها، اسکيت ها، سکايی ها، 
سارمات ها، الن ها و...) را ثابت بسازد، بل که 
تاريخ پيدايش زبان تورکی را به اواخر عهد 

 85س ببرد.هزار سال پيش) پ 30-20ديرينه سنگی (
را » آريايی ها«از شهکارهای او، يکی هم اين که 

مبدل نمود، با اين پنداشت که با » تورکان«به 
چنين شگردی، نقش برازنده يی در مبارزه با 

   86تيوری نژادی بازی می کند.
 

                                     
برای به دست آوردن  آگاهی بيشتر در زمينه نگاه  . 84

، »نبرد يادمان ها و خاطره ها...«شود به: شنيرلمان، 
 .2006، »بشقاب پرنده های ناشاس«مسکو، انتشارات 

تاتارها: مسايل «. نگاه شود به: ذکی يف، م. ز.، 85
 . 31-24، ص. 1995، قازان، »تاريخ و زبان

، مسکو، انتشارات »ک ها و تاتارهامنشای تور«ذکی يف، 
 ،190-76، ص. 2003انسان، 

مطرح ساختن اين ديدگاه ها به ذکی يف کمک کردند تا به 
کرسی های بااليی دولتی برسد: رييس انستيتوت پداگوژی 

)؛ مدير انستيتوت زبان 1986-1967قازان (در سال های 
شناسی، ادبيات و تاريخ مرکز علمی قازان وابسته به 

-1986وهشگاه علوم شوروی و سپس روسيه (در سال های پژ
)، مدير انستيتوت زبان، ادبيات و هنر پژوهشگاه 1996

). افزون 2000-1996علوم جمهوری تاتارستان (در سال های 
بر آن، او، نماينده مجلس، و سپس صدر شورای عالی 

) و 1990 -1980جمهوری شوروی تاتارستان (در سال های 
بخش علوم انسانی اکادمی علوم تاتارستان  دبير اکادميک 

 بود.    2001-1992در 
، مسکو، »منشای تورک ها و تاتارها«. ذکی يف،  86

 .373-369، 188، 96-95، 54، ص. 2003انتشارات انسان، 
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باستان شناس ارشد باشقيری، نيز  -ن. آ. مجيدف
فرضيه يی را مطرح   1970هنوز در سال های دهه 

در باره پديدآيی تورک ها در ماورای جنوبی  ساخت
سپس، او، سر از اوايل  87در اوايل عهد برنز.

، تالش ورزيد تا به کوچروان 1990سال های دهه 
قديمی (سکايی ها و ماساگيت ها)ی باشنده 
قزاقستان، و آسيای ميانه هويت تورکی ببخشد و 

اين  88آن ها را تورکی زبان وانمود نمايد.
نه منظم در آن فصل های کتاب درسی نسخه، به گو

تاريخ باشقيرستان که او برای دانش آموزان 
دبستان ها نوشته است، ارائه گرديده است. شايان 

بخش  1991يادآوری است که هرگاه او، به سال 
اصلی قبايل سکايی و ماساگيتی را ايرانی زبان 
می خواند، و چنين گمان می زند که در ميان آن 

کی زبان هم ديده می شدند؛ در چاپ ها قبايل تور
های بعدی اين کتابواره ها، ديگر همه سکايی ها 
و يا بخش چشمگير آن ها تورکی زبان شده 

اين در حالی است که هيچگونه مدارک  و 89بودند.
شواهد تازه يی که چنين بازتفسيری را مدلل 

 کنند، به چشم نمی خورند.
 

ولف (امان ، آ. س. امان ژ1970 -1960به سال های 
زبان شناس قزاق؛ تالش ورزيد برخی از  -گل اف)

تصاوير و اشيای به دست آمده از يک سايت 
را چونانِ  ايرتيشباستانی سکايی در حوضه رود 

                                     
، اوفا، انتشارات »رازهای اورال باستان«. مجيدف،  87
 ، 1973(کتاب باشقيرستان)، » باش.کنيگا«

تاريخ «.، سلطانوا  آ. ن.، . مجيدف ن. آ 88
، اوفا، »باشقورتوستان از عهد باستان تا سده پانزدهم

 .75-40، ص. 1994(کتاب)، » کيتاپ«انتشارات 
، 9-8. تاريخ باشقورتوستان، کتاب درسی برای کالس های  89

، / با ويرايش 1917جلد يکم، از عهد باستان تا 
 ، 21ص.  ، 1991آکماناف، اوفا، انتشارات وزارت علوم، 

، 9-8تاريخ باشقورتوستان، کتاب درسی برای کالس های 
، / با ويرايش 1917جلد يکم، از عهد باستان تا 

 ، 13،  ص. 1996آکماناف، اوفا، انتشارات وزارت علوم، 
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شايان  90تورکی تفسير نمايد.» طلسمی«نوشته های 
يادآوری است که در همان هنگام، کارشناسان 

ای وی لنينگراد، نادرستی و ناسخته بودن تفسيره
با اين هم، پسان ها،  91را بيان و رد نمودند.

درست بر پايه همين رمزگشايی های بحث برانگيز، 
آن گروه از نويسندگان تورکی استناد جستند که 
می کوشيدند تا سکايی ها را تورکی زبان 

   92بنمايانند.

                                     
شنگنبشته های طلسمی تورکی «. امان گل اف، آ. س.،  90

مجله خلق های آسيا »// باستان از حوضه رودخانه ارتيش
 ، 150، ص. 3، شماره 1965، »ريقاو اف

سنگ نبشته طلسم گونه به دست آمده از يک «امان گل اف، 
پيک «مجله » // سايت باستانی سکايی در حومه آلماتی

، ص. 12، شماره 1971، »پژوهشگاه علوم قزاقستان شوروی
64-66. 
سنگ نبشته يا  «. گريازنف م. پ.، کلياشتورنی س. گ.،  91

، 3، شماره 1966های آسيا و افريقا،  مجله خلق»// گوزن؟
 .133-131ص. 

ليويشيتس و. آ.، در باره منشای نوشتارهای تورکی 
، 4، شماره 1978باستان طلسمی// مجله تورکولوژی شوروی، 

 85-84ص. 
، »هنر«، مسکو، انتشارات »قرغان ايسيک«آکيشيف ک.آ.، 

 ، 60-59، ص. 1978
خ باستانی تورک موادی در باره تاري«قزالسف ای. ل.،  

مجله »// ها: باستانی ترين گواهی ها در باره نوشتار
 .83-71، ص. 1، شماره1998، »باستان شناسی روسيه«

تاريخ «. مجيدف ن. آ.، سلطانوا  آ. ن.،  92
، اوفا، »باشقورتوستان از عهد باستان تا سده پانزدهم

 .68، ص. 1994(کتاب)، » کيتاپ«انتشارات 
، ص. 1996، آلماتی، »ائنات تورکیک«برمن قلف م. ک.، 

53 ،219 
از ال به الی سده ها و گستره »: آری هون«کوانگانف، 

 9، ص. 1999، شواهد، نام های جغرافيايی، آلماتی، »ها
اين سوژه هر چند هم بسيار کمرنگ، در بسياری از 
درسنامه های تاريخ قزاقستان آمده است که با دستاويز 

گمان برده می شود که سکايی ساختن اين رمزگشايی ها، 
هايی که در نواحی خاوری و شمال خاوری می زيستند، 

 گويشوران زبان های تورکی بوده اند. نگاه شود به:
تاريخ جمهوری «کاظم بای اولی آ.، ائبيل ای.، 

 . 28، ص. 1999، »فوليانت«، آستانه: انتشارات »قزاقستان
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... و اما، شگفتی برانگيز ترين و خارق العاده 

را، اولژاس  یرکوت اتنوژنيز نسخهترين 
 قزاق سخنور و رجل اجتماعی سرشناس -مانوفيسل

يی گذشته هند و اروپا او اصال به ارائه می دهد.
کاری ندارد. زيرا به چنين گذشته يی نياز 
ندارد. چون گذشته باستانی تورک ها را او بارها 
برازنده تر و برتر و شکوهنده تر و واالتر از 

ه بپندارد. گذشته باستانی هندواروپاييان می 
 نيها در ب یسومرها پيش از  رکوتپنداشت او، 

سومريان فرهنگ و زبان می زيستند که بر  نيالنهر
آنان را با نگارش  ژه،يبه و تاثير گذاشتند.

آشنا نمودند و به ايشان رسم الخط آموختند!. 
ز امروز صاحب دولت ا شيسه هزار سال پها رک وت

ا آفريدند. جهان ر یالفبا نيتر یميو قدبودند 
همراه با نياکان رک ها وتافزون بر اين، 

امريکا شرکت گشودن قاره در امريکايیسرخپوستان 
ی در ديشک و تردگونه  چيهداشتند. سليمانف، 

او حال،  نيادر . نداردها يی سکاتورکی بودن 
و  یشناس تانباسنيازی به شواهد و مدارک  چيه

  93منابع مکتوب باستانی نمی بيند.
 

کالس  یقزاقستان برا خيتارباره در  یاب درسکتدر 
 هيقزاقستان و روس انيدر مرز مششم، آرکاييم 

                                                                                                           
ان تا تاريخ قزاقستان (از عهد باست«عبدالحکيمف، 

، کتاب راهنمای درسی، چاپ سوم، آلماتی، »روزگار ما)
 . 94، ص. 2002

در کتاب درسی تاريخ برای کالس دهم، بر همين مبنا همه 
 اعالم می شوند. » تورکی زبان«سکايی ها 

، »تاريخ قزاقستان«نگاه شود به: ژول دس بايف س.، 
 . 84، 33، ص. 2006(مکتب)، » ِمکتپ«آلماتی، انتشارات 

تولی بايف آ.ت.، قاسم بايف ژ. ک.، کوی گلدی يف م. ک، 
، آلماتی، انتشارات »تاريخ قزاقستان«کالی يوا ای.ت.، 

 . 77، 68، ص. 2006مکتب، 
93 .Сулейменов О. Тюрки в доистории. О происхождении 
древнетюркских языков и письменностей. Алматы: Атамура, 2002. 

در  ،»خياز تار شيپدوره رک ها در وت«، او. مانوفيسل
 ،ها پتيو اسکر یرکوت یباستان یزبان هاباره منشای 

 .Atamura ،2002 » آتامورا«ی، انتشارات آلمات
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خوانده می  94»یشهرستان باستان«قرار دارد و 
دهم کالس  یبراتاريخ  یدر کتاب درسشود. اما 

جا داده می کشور قزاقستان گستره در ديگر 
در ميان پژوهشگران تورکی تالش هايی به 95شود.

رسد تا باشندگان ارکاييم را تورکی  مشاهده می
 دست نياز اچندی پيش، کتابی 96زبان جا بزنند.

آن با ستايش  سندهينوبه چاپ رسيد. در قزاقستان 
 یو کمان، اهل رياختراع تاز نياکان تورکان، 

اختراع سفال و  ،همه انواع چارپايانکردن 
انقالب در  ،یباستان هایشهرساختن  ،یمتالورژ
 یجهان انياد ی، معرف»اوستا«دوين ت ،رزمیامور 

را  دستاورد آنان  تيحيو باالتر از همه، مس
ا چليپای (صليب) تيپيک سلتی را حتخوانده است. 

) دانسته Tengrianبرگرفته از آيين تنگريانی (
 است.

 
اصرار بر همه اين ها به کنار، سليمانف، با 

هند  یساخت و ساز خانواده زبان هابودن  یمصنوع
رک ها و وثابت کند که ت می کوشد تا ،يیپاو ارو

 ند.مشترک ا ینشادارای م) يی هااي(آرها  یرانيا
در اين حال، پا می فشارد که همانا اين اما 

 یفرهنگها بوده اند که بر آريايی ها نفوذ رک وت
 سندهينودر فرجام، عکس. ر، نه بکرده اند اعمال

 شيسال پهزار  30-20ها رک وکه تعالم می دارد ا
مختلف  یها با نام ايسآمختلف اورگوشه های در 
بر فرهنگ و نيرومندی  ريأثتکردند و  یم یزندگ

                                     
94 .Садыков Т.С., Толеубаев А.Т., Халидуллин Г., Сарсекеев Б.С. 
История древнего Казахстана. Алматы: Атамура, 2006. С. 38. 

.، تولی بايف آ. ت.، خالدولين گ، سرسيکيف صادقف ت. س
، ص. 2006، آلماتی، »تاريخ قزاقستان باستان«ب. س.، 

38 . 
95 . Жолдасбаев С. Указ. соч. С. 66. 

 66ژودالس بايف، ص. 
 

96 . См., например: Куанганов Ш.Т. Указ. соч. С. 45-47. 
 47-45کوانگانف ش. ت.، ص. 
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بر جا  يیخانواده هند و اروپا یزبان ها
 97گذاشتند.

 
گفتنی است که اين کتاب [با اين همه آشفته 

منتشر شد. در » يک اثر علمی«گ.]، چونان -گويی
تان اين حال، هيچ يک از نهادهای علمی قزاقس

يارای آن را نداشت تا آن را از آدرس خود چاپ 
کند. بر کتاب هيچ تقريظ علمی يی هم نگاشته 
نشد. با اين هم، شماری از کارمندان دانشگاه 
ملی اروآسيايی سفارش نامه يی برای چاپ آن 
نوشته بودند که خود گواه بر آن است که چنين 
 ديدگاه هايی در ميان بخشی از نخبگان علمی قزاق

 هوادارانی دارد.
 
در قزاقستان و نو  یظهور کشورها گر،يدسخن  به
اسطوره  نساختتمايل به همراه با  ،یمرکز یايآس
 تيروا -مهم ترين سازه آنکه  است خود یمل یها

بارها که گونه  است. همان در باره نياکان کبير
 یتيرواديده شده است، چنين مناطق جهان  گريددر 

، اما آراسته می شودآشنا  یاستعمار مطابق الگوی
» گزين«به توده داستان در آن اصلی  انقهرم یجا
توده  نيابومی داده می شود. ») برگزيده(«

برگزيده رسالت دارد چنان تبارز نمايد که 
پيشين را بشرماند، ادعاهای آنان » ستعمارگرانا«

[(متمدن ساختن » رسالت تمدنی«مبنی بر داشتن 
بی ارزش جلوه دهد و  گ.] را-توده های وحشی)

ی و فرهنگ یاسيستوانمندی خود را در آفرينندگی 

                                     
97. Нарымбаева А.К. Аркаим - очаг мировой цивилизации, созданный 
прототюрками. Алматы, 2007 

کانون تمدن جهانی، ساخته شده به «نريمبايف آ. ک.، 
 .2007، آلماتی، »دست پيشينيان تورک ها

. 
در اين جا، يک پرسش بسيار جدی مطرح می گردد: هر گاه 
به راستی تورکی زبان ها، آفريينده نوشتار در جهان 

ند، پس چرا تا زمان پديدآيی کتيبه ارخون که آن بوده ا
هم به يمن سغديان گريزی از دست بيگانگان، زاييده شد، 
در درازای هزاره ها نه خود هيچ اثر نوشتاری در باره 
خويش بر جا گذاشته اند و نه ديگران در باره موجوديت 
چنين توده ها (گويشوران زبان های تورکی)، حتا يک سخن 

 ه اند؟هم ننوشت
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 حق خود به توسعه مستقل جهيو در نتثابت بسازد 
 را توجيه نمايد.

 
يافتن  همچنين دگرديسی، نيتوجه ا نکته شايان

 يیايآر آن ها انيدر ماست که » آبرومند«نياکان 
دو  جا نياما در اهم به چشم می خورند. ها 
صدوهشتاد درجه رو در هم ديده می  یژياتاستر
 شود:

و می دارد اعالم ها را نياکان خود  يیايآر یکي 
اين  آن ها برای خود می باشد. راثيغصب مدر پی 

گونه، آريايی ها بايستی به انجام رسالت خود در 
نه به به هيچ رو، اما اين نقش ادامه بدهند. 

 و باداران، بل که در سيمای حانعنوان فات
اين آريايی ها در سيمای که  ننياکان خودی. اي
ی ادامه می دهند، چه باک! هژمونخودکامگان، به 

 نيا »بافندگان و پيچانندگان«چنين چيزی برای 
نو  یندگاصال ارزشی ندارد. اين گونه، زنسخه 
که در آن  ين را باز می يابدشيپ یخيتار الگوی
 یم تغيير می يابند و جا عوضقهرمانان تنها 

 .ندنک
 

را به عنوان  يیايآر راثي، مبرعکس، ديگرنسخه 
که با دستاوردهای نياکان خود  ارزشارثيه کم  کي

؛ ستين شان به هيچ رو هماورد و هموزن و همتراز
 نيدر ا بيخی رد می کند و اصال ناديده می گيرد.

ها، بل کسانی که  يیايآرنه  قرينه (کانتکست)
چونان توده های  آنان را یاستعمارپيشين اسطوره 

(تورک ها)، نقش  ديکشمی  ريتصو شکست خورده به
عدالت «گونه،  نياتمدن سازان را بازی می کنند. 

ملی برای  یروهاين جيبسمورد نياز » یخيتار
 98ی اعاده می گردد.دولت خود نساخت

                                     
: شايان يادآوری می دانم که من با يادداشت گزارنده.  98

بسياری از کارشناسان برجسته تاريخ، زبانشناسی، 
باستان شناسی و... آسيای ميانه آشنايی نزديک و دوستی 
دارم و در بسياری از کنفرانس های بين المللی از 
نزديک با ايشان ديده و آثار بسياری از آن ها را 

. بی ترديد در ميان آن ها انديشمندان بزرگ  خوانده ام
اکادميک فراوان اند.  -و آگاهان فرهيخته مسايل علمی

ايشان نيک تاريخ منطقه و جهان را می دانند. اما بايد 
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 99پروفيسور داکتر والديمير کوزنتسف

                                                                                                           
متوجه بود که بسياری از آنان، دانشمندان دولتی و 

هستند که تاريخ را به دستور و فرمايش » برنامه يی«
نه به شکل آن چنان که هست و «وف باالييان به قول معر

، می »بود، بل به شکل آن چه که بايد باشد و می بود
نگارند. نه اين که ناآگاهانه دست به جعل تاريخ و 

 تحريف حقايق می يازند. 
)، 1927پروفيسور داکتر والديمير کورنتسف (زاده  . 99

بزرگترين الن (آلن) شناس جهان، داکتر علوم تاريخ  
ناسی، کارشناس بنام  و پرآوازه تاريخ و باستان ش

باستان قفقاز است. او بيش از چهار ده (در سال های 
) مدير شعبه تاريخ و باستان شناسی پژوهشکده 1965-2007

علوم انسانی و اجتماعی اوستيای شمالی بود. او در 
همين سال ها کاوش های فزونشمار باستان شناسيک را 

ردهای بس ارزنده يی به در قفقاز انجام داد که دستاو
همراه داشتند. کوزنتسف مولف آثار فزونشماری در 
باره تاريخ الن ها و در کل تاريخ و باستان شناسی 
قفقاز است که برخی از آثار او به زبان های 
انگليسی، فرانسه، ترکی و ساير زبان ها ترجمه شده 

اثر او در خارج از روسيه (از جمله  15اند. در کل 
 ر پاريس) چاپ شده است. دواثر د

 
  2010در » سيری در تاريخ باستان«آخرين شهکار او 

 -منتشر شد. او طی بيش از نيم سده زندگی علمی
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 »رنياکان کبي«افسانه ها در باره 

مقدمه يی بر قفقازشناسی، «برگرفته از کتاب (
 100)2004شهر والدی قفقاز، 

 
 سخن گزارنده:

در چند روز گذشته فرصتی دست داد تا بار ديگر 
به آثار اسماعيل موساييويچ موسايف نگاهی 

دانشمند از جهان رفته بالکاری  Miziev(ميسييف) 
پايتخت جمهوری  -(باشنده پيشين شهر نالچيک

. شايد يندازمان کاباردين و بالکار) بخودگرد
پرسشی پيش آيد  که چه نيازی به بررسی دو باره 
آثار يک دانشمند درجه سوم يا چهارم شوروی 
پيشين، آن هم  از يک گوشه دور افتاده و بی و 

 نام نشان جهان است؟
 

داستان از اين قرار است که با آن که مدت ها از 
با اين هم در درگذشت اين پژوهشگر می گذرد، 

باره آثارش با گذشت هر روز بيشتر و بيشتر چه 
در حلقات و محافل علمی و اکادميک روسيه و  چه 

برخی از  بيمايهدر نوشته های بازاری و 
نويسندگان پان ترکيست آذری و ترکيه يی جر و 
بحث ها و کنکاش های داغ و دامنه داری روان است 

زنده جهان  و برخی از نوشته هايش به چند زبان
ترجمه و پخش شده است و تيمی از پيروانش همواره 
با آب و تاب و کر و فر نوشته هايش را نشر  می 
کنند و از آن مانند کتاب های آسمانی نقل قول 

 می کنند و به بزرگنمايی آن می پردازند....
 

 به هر رو، می رسيم بر سر اصل مطلب:    
در سه جلد چند سال پيش کتابی به دستم  افتاد 

تاريخ بالکاريا و کاراچای (قره «زير نام 

                                                                                                           
اکادميک، صدها اثر (از جمله بيش از بيست کتاب)، 
چند ده کتابواره و شمار فراوان مقاله نوشت. از مهم 

 است.» اوچرک تاريخ الن ها«ترين آثار او 
 

100  . Мифы о великих предках «Введение в кавказоведение», 
Владикавказ 2004  .  
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که » چای) در آثار اسماعيل موساييف (ميسييف)
در يک مجلد بود. در تدوين  بدر واقع سه کتا

يکی از اين کتاب ها که پس از درگذشت مولف آن 
به زيور چاپ آراسته شده، افزون بر مولف، 
پژوهشگر ديگری به نام کاژی (قاضی) اليپانف 

يز سهم دارد. کتاب  دوم اين دوره به نام ن
و کتاب » در باره منشای توده های تورکی زبان«

گام هايی به سوی سرچشمه های  «سوم آن زير نام 
     101است.» تاريخ تباری قفقاز مرکزی

 
شايان يادآوری می دانم که نوشته های موسايف 

)Miziev (و ) اليپانفLaypanov با اين که از سوی (
پان ترکيستی بسيار به گرمی استقبال  محافل

گرديدند، از سوی برخی از محافل علمی و 
اکادميک چه در روسيه و چه در خود جمهوری های 
قفقاز به باد سخت ترين انتقادهاگرفته شدند. 

)، Kaminskyبه ويژه در در آثار کامينسکی (
)، چچنف،  Gagloyev)؛ گاگلويف (Kuznetzovکوزنتسف (
 :  Markovin( 102مارکوفين (
 نکته شايان توجه است: يکدر اين جا 

از آثار اين نويسنده، پان ترکيست های آذری و  
ترکيه يی همانند يک رفرنس آسمانی (کتاب مقدس) 
استفاده می کنند و به پيروی از آن ها، پان 
ترکيست های آذری ايرانی به نشخوار فرموده های 

کسان هموندان خود می پردازند. و اين گونه 
 بسياری را به گمراهی می کشانند.

 
به هر رو، پيش از اين که رشته سخن را به دست 
داکتر کوزنتسف بسپارم، نکته هايی چند را در 

» در باره منشای توده های تورکی«کتاب  مورد

                                     
101  . ИСТОРИЯ БАЛКАРИИ И КАРАЧАЯ В ТРУДАХ ИСМАИЛА 
МИЗИЕВА 
О происхождении тюркских народов  
Кажи Т. Лайпанов, Исмайл Муссаевич Мициев. 
102   .Каминский В. Н., 1988, с. 272-281; Кузнецов В. А., 1987 с. 
133-135; Гаглоев Д. С., 1987; Чеченов И. М., 1990, с. 144-153; 
Чеченов И. М., 1994, с.10-12; Марковин В. И., 1994, с. 59, 60 Гадло 
А. В., 1979; Он же, 1994، Ковалевская В. Б., 1988. 
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موسايف که همراه با اليپانف نوشته شده است، می 
 نويسم: 

ثابت همه تالش موسايف در اين کتاب چنين است که 
بالکارها و قره چايی ها توده های بومی «بسازد 

و با اين کار قباله » و اصيل قفقاز مرکزی اند!
روباهی برای قوم خود مبنی بر مالکيت تاريخی بر 
زمينی که کنون  در آن زندگی می کنند، دست و پا 
کند. روشن است چنين بيماری تنها برای اقوام 

ست. پس از تورکی زبان باشنده قفقاز مختص ني
فروپاشی شوروی پيشين تقريبا همه دولت های 
کشورهای دارای باشندگان تورکی زبان به 
دانشمندان شان دستورد داده اند تا  هر گونه که 

(بومی) بودن قوم شان و » افتوختون«می شود، 
رساندن شجره آنان به سپيده دم تاريخ را در 
سرزمين هايی که اکنون در آن می زييد، ثابت 

سازند. چيزی که دانشمند روسی شنيرلمان در ب
گذشته نمادين:کشاکش ها در آسيای ميانه «مقاله 

آن را به  گونه همه جانبه به » بر سر نياکان
بررسی گرفته و نقد بسيار جامعی در باره آن ها 
نوشته اند و من آن را ترجمه نموده ام  و در 
کتاب خاوران، ايران و توران بازتاب داده ام. 

ميدوارم اين نوشته را بخوانيد که سخت عبرت ا
 انگيز است. 

 
اما بخش ديگری از نوشته های موسايف که در آن  
يک تيوری (در واقع افسانه نوی بافته)، فرضيه 
خاستگاه نو خيالی برای توده های تورکی زبان می 
باشد. ايشان در اين نوشته کوشيده اند که  

اورال را همچون گستره ميان رود ولگا و کوه های 
خاستگاه نخستين توده های تورکی زبان  قلمداد 
نمايند. در حالی که همه نظريه ها (تيوری های) 
موجود بر دامنه های جنوبی کوه های آلتايی 

 تاکيد دارند. 
 

در اين جا  می بينيم که دليل ايشان به چسپيدن 
 به  چنين فرضيه يی چيست:

ه ايشان درست برای درک سخن بايد يادآور شويم ک
مانند آقای عسکرف دانشمند ازبيکستانی نيک می 
دانند که ثابت ساختن حضور توده های تورکی زبان 
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در گستره آسيای ميانه، قزاقستان و چه رسد به 
پيش از گستره ياد شده و باالتر از آن  قفقاز 

ناممکن می باشد. چون هيچ مدرکی سده ششم ميالدی 
يدی در اين سرزمين ها از حضور توده های منگولوي

در دست نيست. از اين رو دست به دامن خيالبافی 
ديگری يازيده اند که ثابت بسازند آريايی ها  

 تورکی زبان بوده اند.!
 

برای پی بردن به هدف آقای اسماعيل موسايف 
بسنده است تا يک بند از فرضيه شان که لب  لباب 

ر آن  آن را تشکيل می دهد و سرتاسر کتاب گرد محو
 می چرخد، را بياروم:

 
همراه با آن اين گونه دانشمندان آشکارا بی «...

اساس می پندارند که گويا عمده ترين نشانه 
تباری تورک ها داشتن چهره های منگولوييدی آن 
ها باشد. اين در حالی است که تنها بخشی از 
تورکان  در اثر آميزش با آدم هايی زرد نژاد 

به خود گرفته اند و اکثريت  چهره های منگوليايی
مطلق تورک ها چه در دوران باستان و چه در حال 
حاضر متعلق به نژاد سپيدپوست اروپايی می 

 103»باشند.
 

روشن است که آقای موسايف نيک می دانست که تورک 
ها بنا به همه داده های علمی دارای چهره های 
منگولوييدی بودند و از سرزمين مغولستان چه از 

با چين و چه از گستره دامنه های جنوبی کوه مرز 
های آلتايی در سده ششم ميالدی به سوی قزاقستان 
و آسيای ميانه و قفقاز سرازير شده بودند و 
همين گونه نيک می دانند که تورکی زبان شدن 
توده های سپيد پوست قفقازی از جمله آذربايجانی 
ها همه متاخر است و در اثر سلطه توده های 

کی زبان و يا زيستن در همسايگی با آنان تور

                                     
103 « . Вместе с тем подобного рода исследователи совершенно 
необоснованно считают чуть ли не главным этническим признаком 
тюрок монголоидность, тогда как лишь часть их приобрела 
монголоидные черты при общении с людьми желтой расы, а 
абсолютное большинство тюрок в древности и настоящее время 
относились и относятся к белой европеоидной расе.» 
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بوده است. از اين رو آشکارا می کوشد برای رفع 
فرضيه مبهم ديگری را ببافد و آن اين که  ،تناقض

گويا گستره ميان رود ولگا و کوه های اورال 
يعنی گستره فرهنگ اندرونوفا خاستگاه توده های 

. به سخن ديگر يا اين !تورکی زبان بوده باشد
فند کوشيده است همه توده های اروپاييدی تر

آريايی از جمله سکايی ها يا تورانی ها، حتا 
اوست ها و سارماتی ها و ... همه را تورکی زبان 

 جا بزند. آن هم سپيد پوست اروپاييدی!!!  
 

روشن است در اين صورت همان گونه که آقای عسکرف 
ازبيکستانی نوشته است، گويا آريايی ها همه 

ی زبان بودند و با رفتن به پشته ايران تورک
زبان تورکی شان را از دست دادند و همه  زبان 
پارسی را که زبان توده های بومی ايرانی بود،  

اين گونه پيشدايان، کيانيان  فرا گرفتند!!!!!!
و هخامنشيان بايد در آغاز تورک بوده باشند که 
پسان ها در اثر از دست دادن زبان خود ايرانی 

 ده اند!ش
 

ناگفته پيداست که هم اکادميسين عسکراف و هم 
موسايف متفاوت از دانشمندنماهای پان داکتر 

اروآسيای «ترکيست ايرانی و ترکيه يی تاريخ 
می دانند و نيک آگاه  هستند که خوب را  »ميانه

به هيچ  رو نمی توان حضور توده های تورکی زبان 
داده های آمده و مهاجر از گستره آلتای را با 

علمی پيش از سده ششم ثابت ساخت. از اين رو 
تنها راهی که می ماند؛   ،برای رفع اين تناقض

اين  است که ادعا  کرد که گويا  توده های 
آريايی (که شامل سکاها يا تورانيان هم می 
شوند) از همان آغاز با وصف اروپاييدی بودن 

 !!    يعنی آريايی بودن، تورکی زبان بوده باشند. !
 

با اين هم چون ثبوت اين موضوع هم از ديد علمی 
ناممکن می باشد، نيرنگ تازه يی زده و تالش کرده 
اند تا از راه های غير مستقيم به چنين هدفی 
نايل آيند. اين است که آقای اسماعيل موسايف 
کوشيده اند با اتکا به داده های باستان شناسی 

ی تورانيان همه و اين استدالل که چون سکاها يعن
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کوچرو بودند، مذهب شان با مذهب زردشتی 
اما  ايرانيان متفاوت بود، پس تورکی زبان اند!

کيست  که نداند  که در آغاز ايرانيان  زرتشتی 
نبودند و پيامبر زرتشت در دوره های بعدی آيين 
خود را نشر کرد و ايرانيان همه آن راپذيرفتند. 

يان دارای مذاهب و اين گونه ايرانيان و توران
 متفاوتی شدند. 

 
من در اين جا به بررسی آثار آقای موسايف نمی 
پردازم. زيرا چنين کاری بارها در چندين کتاب و 
مقاله سال ها پيش از امروز از سوی کارشناسان 
بزرگ قفقاز شناس انجام گرفته است. ورنه گفته 

 ها بسيار اند.
 

ف می اينک رشته سخن را به پروفيسور کوزنتس
 سپاريم:

 
 

 »نياکان کبير«افسانه ها در باره «
آفرينندگان از  یک[به گونه يی که می دانيم]، ي

باره در  یخيتارسرشناس و برجسته افسانه های 
اسماعيل  -یخينامزد علوم تار» نياکان کبير«

مييسيف يا ميزييف  -موساييويچ موسايف (به روسی
Miziev .M .I(- یرجمهو شخصيت شايسته علمی 

به  روشن است دانشمند( ايبالکار-نويکابارد
اين جمهوری) بود. او در سال  شناخته شده تيرسم

را  یاريسبمقاالت ها و کتاب  1990-1980های دهه  
رسانه های جمهوری کاباردين و بالکار در  در

و  هابالکار زمينه گذشته های دور تاريخی 
شالوده اصلی . نمودنشر (قره چای) ها  یکاراچا

 خيتارگرايی لگام گسيخته درآرمان -اين نشريات
 بود. زبان یرکوت باستان توده های 

 
موساييف تالش می ورزيد کانسپت به ظاهر بس 
وزنينی را مطرح نمايد مبنی بر اين که گويا 
توده هايی چون سومريان و کاسی های خاورميانه 

می  الد،ياز م های چهارم و سوم پيشهزاره که در 
 مين گونه شمار ديگری از توده هایهو زيستند 

اسکيت ها باستان مانند شناخته شده جهان 
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(سکاها) (که ايرانی زبانی بودن آن ها را از 
 ديدگاه علمی می توان ديگر تثبيت شده پنداشت)؛

نياکان  ،گونه نيا رکی زبان بوده باشند!.تو
و قره چای های  بالکارها تورکی زبان بالفصل 
ه يافتند سال 6000 نی پيشينهکنونی از نگاه زما

در سرزمينی بسر  -يی)ايجغرافمکانی ( از لحاظو 
 دانوب،تا رود  یآلتاکوه های ز می بردند  که ا

  پهن بود.! هندتا اورال کوه های از  و
 

در آينده، چنين [گزافه گويی يی] هم بسنده از 
 KT ديگرش اليپانف همکارکار نبرآمد. موسايف و 

Laypanov يگری را مطرح کردند دال بر اين ی دادعا
صورت، در هر رک وتکه گويا اتنونيم (نام تباری) 

کامل ت(نئوليت)  یدوره نوسنگنه دير تر از «
 -درفشانی نيا درپديدآمده بود!.  »یانسانجامعه 

بسيار  »(نئوليت) یدوره نوسنگنه دير تر از «
و  »رکوت«واژه شايان توجه است که بر پايه آن 

 -»دانشمندان«رک ها به منطق وتخود در نتيجه  
در عهد گويی  Laypanov و اليپانف Mizievموسايف 

در  یعني، بعدی (پاليوليت بعدی) یسنگ نهيپار
يعنی از ديد پديد آمده باشند!  اواخر عصر حجر

هزار سال پيش از  20تا  15کرونولوژيک در حدود 
 ميالد. 

 
که  در اين جا پرسشی مطرح می گردد مبنی بر اين

نشانه و هر گونه چه کسی  و چگونه در نبود کامل 
که  یباستاناز ديرين ترين زبان های  ردپايی

گويا از اواخر پارينه سنگی (پاليو ليت بعدی)  
کرده ثبيت تبه ما رسيده باشند، چنين چيزی را 

 ؟اند
 

گونه افسانه پردازی ها  نيايی رابطه  چه...و 
و چايی ها  قره یواقع خيبا تار ی ها)فانتز(

سده های در توده های جوان  همچون که بالکارها
ظهور  خيتاران چشمبرابر در و پانزدهم  چهاردهم

 و پا به عرصه گيتی نهاده اند، دارد؟ 
  

 خيز تاری اش آغابعد های مقالهراستش موسايف در 
 شيبو مقارن  را  اندکی جوان تر ساخت خودقوم 
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يی او نهاگيری  جهي، اما نتگردانيدسال  5،000از 
 قره چای ها بالکارها و« - بود حيصرکماکان 

 »ديرين ترين توده های باشنده قفقاز اند!
 

جهان منتشر شده به هفت زبان يی که  مجله در 
خوانده »! دانشمندی با نام جهانی«بود، موسايف  
وشته از ن یکموسايف يلب است که شده است. جا

اپ رسانده ی به چمحلرسانه های در که را هايی 
 ريغ خيارتحريف ت«چنين نام گذاشته بود:  ،بود
 »است ی (رزيالنه)اخالق

 
 »پرستانه هنيم«غرق در توهمات اسماعيل موسايِف 

عين زمان ر د قابل اثبات، ريغبار و  بند و یب
که علم به آن تجربه بی بر متقاعد کردن خواننده 

 بايتقر یقفقاز شمال باره توده هايی مدرن در 
در مطالعات است و نوزدهم  راز سده تدر 
فرمانفرما  سم،يو دگماتشناسی اسکوالستيسم قفقاز

 نوآور کخود يو او می باشد  رکود، است و درگير 
قرائت، تاويل و تقسير تازه يی را که «است که 

همخوانی دارد،  یخيتار تيااقعبا بيشتر با و
 ، پافشاری می کرد.»ارائه می دهد

 
ای. بايرمقلف  با نشر چند آ.  -پژوهشگر ديگر

 پيوند با تاريخ ديرين قره چای ها  ودر کتاب، 
ی را متواضعانه تربالکارها، ديدگاه های بيشتر 

 یکيدر [(نسبت به موسايف]) ارائه کرده است. او 
عمر اين توده ها به دو  تاآثارش کوشيده از 

هر چه است، ادعای او،  هزار سال پيش بکشاند.
تاريخ  يرين بودن [و کشاندن ادعايی است بر د

]. دوران باستانبالکارها و قره چای ها به  
ادعا  خود 1998 چاپ شده به سالکتاب  ردبايرم قلف 

صرف نظر  و ها تورکی زبان بودند لناکند که  یم
در قفقاز و  -که هستنديی هر کجا از اين که در 

ی  و قره چايی بالکار  –ی باختریاروپا اي
جا دشوار نيست در پشت گفته های در اين  هستند.

ی را ديد. خيتاراو ادعا بر يک قلمرو گسترده 
روشن است خيالپردازی های ظريفانه و شيرين 

با اما ی ندارند. علمبايرمقلف ربطی به مسايل 
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ی را از سوی دانشمندان مثبت یابيارزاين هم 
 .کرده اند افتيدرمحلی 

 
بان  با سخن گفتن در باره  توده های تورکی ز

نويسنده  –قفقاز شمالی  نمی توان نام حاجی يف 
الوده ديدگاه های ش کومئک تبار را فراموش کرد.

عبارتند از:  اهمانهم او  کيدئولوژيا
، ی زبانانرکوت  خيتارگرايی در زمينه آرمان

گذشته و از قدرت  زياغراق آم هایريتصوپرداز 
(که کئومک ها از  ها ، به خصوص قپچاقعظمت آن ها

چنين بر می  .بازماندگان آنان به شمار می روند)
دهم در جنوب ژهسده های چهارم تا  ازآيد که سر 

 یکشور استپگويی  ن،ياوکرادر همسايگی  هيروس
 یالش هادر اثر ت«که  شته بود بزرگ وجود دا

(يعنی  هيروس خياز تارنشين مسکوتاريخ پردازان 
 »!شده استشان) سترده خود  خياز تار

 
، اين پايان سخن نيست: پولوفی ها [ی البته

تورک]، زبان خود را فراموش کردند و از دست 
دادند و اکنون به نام های ديگری چون کازاک ها، 
روس ها، اوکرايينی ها، گاگاوزها، کومئک ها، 
قره چايی ها، بالکارها، صرب ها و چک ها و... 

قبچاق ها «به گفته حاجی يف،  104ياد می شوند.!
در  نخستين توده هااز در التای  شيپ سال 2500

آفريدگار گيتی را  -بودند که خداوندجهان 
روشن است قبچاق ها گستره پهناوری را ». شناختند

تا از مسکو  کال،يبا اچهيدرتا وب يدانرود از 
چرا «در دست داشتند. سپس ايشان می پرسند:  بسفر

کشور کبير استپی را چنين به دست فراموشی سپرده 
چون چنين کشوری  –ساده است بسيار پاسخ » اند؟

 وجود دارد:تنها در روياهای آقای حاجی يف 
پاسخی که دادگرانه در نقِد نوشته شده از سوی د. 

                                     
روس ها و  -يعنی، به فرموده آقای حاجی يف.  104

اوکراينی ها و همه ديگر توده های باشنده اروپای 
خاوری همه در آغاز تورک و تورکی زبان بوده اند و 
پسان ها  زبان خود را از دست داده اند و در سپيده دم 
تاريخ،  کومئک ها، قره چايی ها، بالکارها و... با 

 - ها و اوکراينی ها همتبار و همزبان بوده اند!.روس 
 گ.
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 کادژای بر مقاله حاجی يف بازتاب يافته است:
مدعی دريافت تواند  یم یبه راحتحاجی يف  مقاله«
يا  وعلم و تحريف در جعل  نيبهترنخست  زهيجا
 و مزخرف امعن یب، يکسره زيمآمسخره  ريده هایآف

توانسته  یکه به سادگگردد  شبه علمی و بی پايه
ی ما بازتاب يابد. مطبوعات کثرتگرااست در 

ژاژخايی هايی که در گذشته به گونه مدلل و 
 از سوی آ. نوواسيليف و آ. کوزمينمتقاعد کننده 

 .استقاطعانه رد گرديده 
 

مردم  یخنگاريدر تار علمی فسانه پردازی های شبه
 باشندگان « نياهم کم نيستند.  Adygh-آدئگ-آبخاز
 یگذشته غندارای ها،  رکوقفقاز، مانند ت »یبوم
اند که نيازی به  ينرنگ تابناک و پر افتخار و و

گرانه شيستاآرايش و مشاطه گری و رنگ آميزی های 
مند ازينياد شده ادئگ ها گذشته   ندارند!

مواد مطالعه و ه ها، پردازش ته دادپيوس یآورگرد
تدوين  ميمفاه بازنگری  گسترده وو مدارک تجربی 
توده های ادئگی  خيتاردر باره  شده در گذشته

مدرن (نمودار  ميپارادا مغاير باکه است 
 )هيدر علوم پاکانسپتوئل (مفهومی) فرمانفرما 

  می باشد.
 

مطالعات و نوآوران  »شگامانيپ« روشن است 
بيش از اين درنگ نمايند  دنتوان ینمشناسی قفقاز

در مطبوعات و شکيبايی پيشه سازند. اين است که 
اوژنف نشر می شود در باره آن  آقای مقاله یمحل
گستره پهناوری ها ادئگی ها و چرکاس ها سده «که 

ی سياه تا دريای کسپين پهن بود، اياز دررا که 
 مايکوپ  فرهنگ نو حامالدر اختيار داشتند 

Maikopبه کاباردا،  بودند که از منطقه هات تا
در پی آن، نوشته يی از آقای  زندگی می کردند.

چاپ می شود که می فرمايد   Kagsrmazovکاگسرمازف
 ی هاانيمرسي تباراز   zhedugiيژدوگی ها 

Cimmerians و شاپسوگ ها اندShapsugs  از 
 از  kamergoyگاميرگويی ها ،ها اتروسکبازماندگان 

 ...از سکاهاو کاباردينی ها  ها اسپارتتبار 
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 - في یباقدراز آقای  قالهدر اين جا نمی توان م
 پراودای« یمل یدر روزنامه رسمچاپ شده 

را ناديده  1992در سال  »ايبالکار-نويکابارد
 یرهبرتمايالت ظاهرا، مقاله هماهنگ با  گذشت. 

وقت نوشته جمهوری کاباردين و بالکاريا شده 
خوانندگان برای  في یباق خوب می بينيم که است.

چه چيز نوی را به ارمغان می آورد؟ در گام نخست 
 در  موعلو درماندگی  یاعالم ورشکستگپس از او 
 »آشکار یو دروغ هامرگبار سکوت «و پيشين  یشورو

توده های  گريو دادائگ ها  خيتار اتدر مطالع
 یکي همانا تبار ادائگ که رديگی م جهينتی قفقاز
ما در ( است  نيزم یروتبارهای  نيتر یميقد«از 

دعاهايی همانندی در باره تورکی زبان با اباال 
 یگذشته باستان ،في یباقاز ديد  ).ها آشنا شديم

های سيزدهم و دوازدهم  ارههزادائگ ها سر به 
 یايدردر که  یهنگام -می زند الديمپيش از 

اوج تمدن ديرين اتالنتيست ها در  ترانهيمد
ادائگی برخاسته از زبان  بالندگی بود. اين گونه

بنا به منطق رو  نيو ا ها است آتالنتزبان 
نوی از نسل ها س اچرکادائگی ها و  سنده،ينو

 105ت ها اند.سيآتالنت
 
رفه اين که تنی از اقتصاد دانان اين مرز و ط 

هم با پويايی و شور Kafoev بوم به نام آ. کافويف
در  زيانگ ی براکتشافات شگفتان پا به جه و شرر

می گذارد. روشن است نمی باستان  خيتار نهيزم
توان بر همه نوشته های او درنگ کرد. از اين رو 
تنها به دلبستگی و شيفتگی سرسختانه او به 

در کنار  که »بيک -دوکا« شناخته شده ینگتنديس س
 گورسکياتيپدر نزديکی شهر  Etokoاتوکو  رودخانه

 خيتار تاده است، اشاره می کنيم.(پنجکوه) ايس
آن ی منشااست.  هفدهم نخست سده مهين -بنا اين

کافويف با يکدندگی اين  .همچنان نامشخص است
می  Kabardian ی کاباردی جنگجوتنديس را، يک 

                                     
اگر نيک بنگريم، نتيجه نهايی اين است که با توجه .  105

به تورکی بودن زبان نويسنده، گويا آتالنتيست های غرق 
شده (نياکان ادائگ ها) هم تورکی زبان و در نتيجه 

 گ.-تورک بوده اند!
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آوندها شواهد و بدون داشتن هيچگونه و پندارد 
، ميالدی می خواند 375 تاريخ بنای آن را سال

. روشن است اگر چنين نکند، سده چهارم یعني
ناگزير خواهد گرديد حضور بسيار متاخر و 
زودهنگام نياکان کاباردها در سرزمين های کنونی 

با سوار شدن روی موج  ،گونه نياشان را بپذيرد. 
های احساسات و بلندپروازی های سياسی و با 

 یليخکشاندن تاريخ حضور نياکان به يک دوره 
پشت پا زده ، یعلمعينی  قايقين، آشکارا به حريد

 می شود.
 

تاريخدانان  بايد گفت که همه عدالتبرای رعايت 
از بيماری  ايبالکار -نويکابارد شناسانباستانو 

يی که کافويف به آن مبتال است (بيماری ستيز با 
داده های عينی و جدی يادمان های کاباردينيا در 
گستره گنونی که تاريخ شان به سده های پانزدهم 

رای ب ند.برد یمنرنج و هفدهم و هژدهم می رسد)، 
 Nagoevنوشته شده به قلم آ. نوگايف سالهرمثال، 

. 
 

 البته، اين همه  داستان  نيست. تاريخ نويسان
افسانه روند  نيا نيز  از اينگوشتيچچن و ا
اين گونه جوهر  ی کنار نمانده اند.خيتارپردازی 

: کشانيدن خيالپردازی ها ديگر برای ما روشن است
قلمرو رشته تاريخ قوم خود به سپيده دم تاريخ، 

گسترده و پهناوری که گويا زمانی بر آن فرمان 
 یتمدن هامی رانده اند و پيوند داشتن آنان به 

 . یباستان
 

رو است که به باور اسماعيلف، توده های  ناز همي
) ها نگوشيا ها و چچن(  Vainakhمعاصر وايناخی

خاستگاه ديرين آن  اند! استانب انيفرزندان مصر
  -مصر باستان انيخدا بود و مصر باستانها 
تور را پرستش می کردند و  به پيشگاه و  سيرياز

ی نم حيتوض سندهينوآنان به نيايش می پرداختند! 
ی قفقاز شمالسر از باستان  انيکه چگونه مصر دهد

اتفاق افتاد و چه زمانی چنين چيزی  ،بر آوردند
تاريخی بر چنين ادعاهايی گواهی ستند چه منابع م

 می دهند.
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 اف یاجح آن  سندهينوکه ( یگريگزارش دپايه بر 

، ها فرزندان اتروسک  - Vainakhاست، وايناخ ها
جزيره نمای که در ی يی انداقوام باستان یعني

 یزندگ الدياز م يکم پيشدر هزاره  Apennines آپينين
گذاشتند. م تمدن ر شگرفی بر  ريکردند و تاث یم

ها اتروسک روشن است که داشتن خويشاوندی با 
موجب سربلندی و بالندگی می گردد. اين که چنين 
چيزی فرسنگ ها دور از واقعيت می باشد، برای 
چنين نويسندگان هيچ ارزشی ندارد و از نوشتن آن 

 خم به ابرو نمی آورند.
 
به  N. Kodzoev کودزويف -نگوشيا نويس خيرتا
يدی کولخ یباستان ليکه قبارسانده است » اثبات«

باستانی زبان  به(غرب گرجستان)  يا کولخيسی
سوی گرجی از  ان ها، اما پسسخن می گفتند نگوشيا

 .رانده شدند یقفقاز شمالبه از گرجستان ها 
 

برخی از  یچند نمونه از تالش هادر پايان 
می آوريم که می کوشند ثابت را  سندگانينو

اخ ها (چچن ها و اينگوش ها) در بسازند که واين
گذشته باستانی صاحب دولت بوده اند. برای مثال 

 1997در رساله خود در سال   Sigauriم. سيگاوری ای.
چون وايناخ ها شامل گستره االنيای دوره نوشت که 

يک  -ايالنی بودند، از اين رو افئودال لياوا
  »!ی شمرده می شودخادولت ن

 
که در نگارش آن » ل و گذشتهچچن ها: حا«در کتاب 

چند تن از نويسندگان دست دارند، سخن از دولت 
   sی قديمی سده چهاردهم در سميرسدالفئو

Smsir بنا به داليل نامعلومی برای که گفته می شود
 .ناشناخته است خيعلم تار

 
از دانشمندان  یبرخبرای  ،یشمال یايدر اوست 

 ني) اثرشا 6-5 .ص .صدر ، (از جمله ب. و. تيخف
 درخشان دارندگان فرهنگکه رويا مکاشفه می شود 

در يک هزار سال پيش از ميالد ايرانی  Koban کوبان
و در  یقفقاز مرکز یها و در کوهزبان بودند 
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يی سکاهای بزرگ توده های  گروه«کوبانی ها  انيم
در  یمشکل چيه ،رو نيا . ازکردند یم یزندگ

ی وجود ندارد و بوم یقفقاز )هيال ريزسوبسترات (
 .يی ناب اندايآر اي یرانيا ها اوست اتنوژنيز

روشن است با نوشتن چنين نوشته های بی سروپايی، 
ها يعنی همپيوندی  اوستکانسپت  آميزه يی بودن 

باالاليه و  ی بومیقفقازتباری  سوبسترات (زيراليه)
 - سارماتی -يیسکای زبان رانيايا سوپرسترات 

ی همخوانی علمن داده های که با وزنين تري یلنا
آبايف  –یاوست دارد و از سوی دانشمند بزرگ 

 106.ه می شودگرفت دهينادمستدل گرديده است، 
 

در  ی و تاريخپردازیوج افسانه ساز...و اما ا
کتابواره نوشته شده به قلم و. ل.  اياوست

سوسالن،  ديويد«حميدوف و آ. چ. بااليف زير نام 
 تا نيفلسطسرزمينی از  اينالا :بارباروسا کيفردر
 یدر اين اثر با خطوط درشتباشد.  یم» ايتانيبر

 یم یملتنها تاريخ نويسان «که  برجسته شده است
 را بنويسند! اياوست خيند تارنتوا
 

چنين ادعا می شود که گويا تاريخ ديرين اوسيت 
به گونه رمزی در پرده های اسرار و رازها «ها 

. عسيای مسيح و »در انجيل بازتاب يافته باشد
از اسکيت هايی که در  -مادرش مريم اسکيتی بودند

زمان مسيح باشندگان فلسطين را می ساختند. از 
جمع دوازده تن حواريون مسيح (به پنداشت حميدف 
و بااليف) يازده تن آن ها  اسکيت بودند و تنها 

چنين می نمايد که  107يهودای خايين يهود بود.

                                     
ورنتسف بسيار مهم است توجه داشت که پروفيسور ک.  106

- آشکارا می نويسد که ايرانی زبان بودن سکايی ها
سارمات ها و الن ها با وزنين ترين داده های علمی 
همخوانی دارند. با اين هم همه روزه نوشته های بی سر 
و پايی به بازار آشفته مطبوعات ما عرضه می شوند  دال 
بر تورکی زبان بودن اين توده ها بی آن که حتا يک 

 گ.-ورده شود.آوند هم آ
بسيار جالب است که اگر فرضيه اسکيتی بودن مريم و .  107

عيسی مسيح را بپذيريم و آن را از زاويه ديد کسانی 
بنگريم که بدون توجه به همه داده های علمی اسکيت ها 
را تورک يا تورکی زبان می خوانند، آن گاه با اين 



94 
 

از کار برآمدند، بل اوست ها نه تنها اسکيتی 
حتا  نيز ايرانيان شمالی و  حتا ژرمن های 

پاسداران سنت ها، زبان و  فرهنگ  –خاوری
 آلمانی! یباستان

 
زبان «باالتر از اين، به پنداشت حميدف و بااليف، 

زبان  ژرمنی قرار دارد و  اوستی در شالوده 
امپراتور آلمان در سده دوازدهم  -فريدريش يکم 
در اوستيا از تيره   Hohenstaufen از دودمان 

الگوزون ها برخاسته بود و مسقط الراس وی شهرک 
 Zelenchukارخيز سفلی در کرانه رود زيلينچوک 

 »   بزرگ بود.
 

نيازی به گفتن ندارد که همه اين ياوه سرايی ها 
و ژاژخايی ها دستاورد خيال پردازی و فانتزی 

ا مسايل نويسندگان آن ها اند و هيچ پيوندی ب
 علمی ندارند.

 
 آری! 

 علم را اندرين انجمن رهی نيست. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
ه سفسطه رو به رو خواهيم شد که همه پيامبران از جمل

مسيح بايد تورک بوده باشند و اين گونه جدا از اين که 
همه يهودان تورکی و در اصل تورکی زبان از کار می 
برآيند (که پسان ها زبان خود را از دست داده بودند)، 
افسانه تورک بودن بابای آدم که پان تورکيست ها بارها 

 گ.-آن را مطرح کرده اند، به اثبات می رسد!
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 پروفيسور داکتر کوزنتسف و پروفيسور داکتر چچنف
 

افسانه » نياکان کبير«چگونه در باره 
 پردازی می شود

 108»تاريخ و خودآگاهی ملی«(برگرفته از کتاب 
 

ی يا تاريخ دستکار» شبه تاريخ«پديدهء به نام 
شده، مسخ شده و تحريف شده، علل و عوامل عميق و 

رنگينی و چندپارچگی داليل ويژه خود را دارد. 
موزاييک تباری و فرهنگی منطقه قفقاز، شيفتگی 
زايدالوصف و بيش از حد توده های باشنده  اين 
ديار به ريشه و خاستگاه و گذشته های دور شان، 

خی بومی نبود و يا توسعه نيافتگی سنت های تاري
نوشتاری و مکتوب، همراه با ولع برای خويشتن 

در سال  شناسی تاريخی و استقالل و هويت سياسی
های اخير بستر همواری را برای برای گسترش 

 اند. فراهم نموده    parahistory» شبه تاريخ«پديده 
 
شبه تاريخ نيازی به داده ها، اسناد، مدارک و  

دوره های طوالنی شواهد انباشته شده در درازای 
ندارد. همين گونه نيازی به ارزيابی، بررسی، 
تدقيق، مطالعه، کاوش و ژرفنگری پيگيرانه و 

مواد الزم، تجزيه و سامانمند مو به موی مدارک و 
تحليل همه جانبه آن ها و تدوين و پردازش 
مفاهيم پذيرا و متعادل و خردورزانه يی که برای 

د، ندارد، بل به علوم امر طبيعی شمرده می شون
سرعت تيوری هايی می بافد و ديدگاه های خود را 
در باره حل مسائل حاد و مبرم به خورد جامعه می 
دهد. کنون شبه تاريخ با جلودويدن پيشاروی زمان 
به ويژه پويا و پرتکاپو گرديده است. هدف اصلی 
آن نه جستجوی حقيقت علمی، بل  برآوردن سريع 

                                     
108   . КАК СОЗДАЮТСЯ МИФЫ О «ВЕЛИКИХ ПРЕДКАХ 
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سوی سفارش دهندگان و الف  نيازهای ديکته شده از
دانش زدن بر سر بازار و نان خوردن به نرخ روز 

 است. 
 

در قفقاز شمالی شمار چشمگير آثار  در همين بستر
شبه علمی به اين آشفته بازار آمده است که 
بايسته است روی آن درنگ کرد و آن را به گونه 
همه جانبه و عميق تر از آن که ما بررسی می 

بی کرد. بر آنيم و باور داريم که کنيم، ارزيا
تاريخ نگاری آينده بی توجه و بدون تجزيه و 
تحليل اين مسايل جالب از کنار آن رد نخواهد 

 شد.   
 

در دانشگاه دولتی روستوف چندی پيش و. پ. اوالنف 
Ulanov VP  از پايان نامه رساله علمی دکتری خود

 ژیدر زمينه مسائل مورد بحث در اين جا (ايدئولو
ملی قفقاز شمالی: الگوی کهن و جوهر -تباری

) دفاع 1999روستوف در کنار دن، -اجتماعی آن
کرد. [اما اين تازه آغاز کار  و گام نخست در 

 اين راستا است] .
 

حقايق و واقعيت هايی به سرعت در حال دگرديسی، 
نيازمند نشان دادن واکنش درخور و برداشتن گام 

ايه است. خوانندگانی های مناسب از سوی علوم پ
که در بيشتر موارد کارشناس و برخوردار از 
آگاهی های به اصطالح به روز شده نيستند، بايد 
نه تنها از جلوه گری ها و مشاطه گری های شبه 
علمی، بل همين گونه علمی  نيزآگاه باشند و 
بايد تفاوت ميان آن ها و تناقض بنيادين بين آن 

مقايسه يکی با ديگری ها را بدانند و قادر به 
 باشند.

 
در اين اثر ما تنها برحقايق جداگانه و همين 

مبتذل و تحريف شده تاريخ قديم گونه مفاهيم 
 توده های قفقاز شمالی تماس می گيريم.

 
 يکی از پوباترين و پرشورترين و سياهکارترين

نمايندگان دست اندر کار ساختن شبه تاريخ در 
  IM Miziev ساييويچ موسايفقفقاز شمالی اسماعيل مو
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دکتر رشته تاريخ، باستان شناس؛  -بودفقيد 
- دارنده لقب دانشمند شايسته جمهوری کاباردينو

اهدا  1994بالکاريا (که اين لقب به او در سال 
او زمانی، در زمينه مطالعات باستان  شده بود).

شناسی اين جمهوری و روشنايی افکنی بر تاريخ 
ا و قره چای ها خدمات بسيار قرون وسطی بالکاره

اما در سال های  .و ارزنده يی انجام داده بود
دهه هشتاد و نود سده بيستم در ديدگاه های علمی 
او دگرديسی های شايان توجهی رخ دادند. در آثار 
او مانند ساير آثار نوشته شده به قلم 

نشانه  قفقازشناسان ديگر در اين دوره به سرعت
تاريخ نگاری شبه علمی با  لیويژگی های اص ها و

کدام توده «همه گرايش های خاص آن، از اين که 
» ها ديرين تر و باستانی تر و بومی تر اند

گرفته تا تبارز وسوسه ها و دل نگرانی ها در 
و سرزمين های » نياکان کبير و باافتخار«جستجوی 

پهناوری که گوبا زمانی آن ها بر آن فرمان می 
  109می شود.رانده اند، ديده 

 
به گونه يی گه در زير خواهيم ديد، با پويايی 

مستقيم يا غير مستقيم، طيف  Miziev های موسايف
گسترده يی از افراد دارای تخصص های مختلف، از 
جمله دانشمندان دارنده درجات و عناوين علمی 
درگير بودند که ديدگاه ها و درک شان از دايره 

 ديک بود. علوم به ديدگاه های موسايف نز
 

چند کتابواره  ،موسايف در سال های اخير زندگانی
 :(جزوه و رساله) و مقاله منتشر نمود

گام هايی به سوی سرچشمه های تاريخ تباری «
 )1986(نالچيک، » قفقاز مرکزی

(گفتگو با کارشناس » تاريخ در کنار ما است« 
 )1990مسايل منطقه، نالچيک، 

                                     
چنين بر می آيد که آقای اسماعيل موسايف در سال  . 109

های کار روی رساله دکتری در آلماآتی به شدت زير 
تاثير انديشه های اولتراناسيوناليستی و افسانه 
پردازی های پان ترکيستی برخی از پژوهشگران آن ديار 

» نوآورانه« قرار گرفته بود. زيرا بسياری از ادعاهای
او و برخوردش با مسايل تاريخی با برخوردهای 

 نويسندگان قزاقستانی  همانند می باشد.
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در سده های  توده های کاباردا و بالکاريا«
 .) و ..1995سيزدهم و هژدهم (نالچيک، 

افزون بر اين ها، او در همکاری با کاژی (قاضی) 
در باره منشای توده های «کتاب   Laypanovاليپانف
 ) را نوشت.1993(چرکاسک، » تورکی

 
تاو -مينگی«مجله ادبی و هنری در  ... سر انجام،

مقاله   Dzhurtubaev جورتوبايف  با همکاری» البروس
تاريخ و فرهنگ معنوی مردم «بزرگی را زيرا  نام 

 ) نشر کرد.1994بالکار (نالچيک،  -قره چای
نشريات برشمرده، همراه با شمار فراوان نوشته 
های بازتاب يافته در روزنامه ها تصور روشنی در 
باره ديدهگاه ها و روش های موسايف به دست می 

آرمانگرايی  -دهد. هسته ايدئولوژيک اين نشريات
لگام گسيخته در پرداز تاريخ قديم توده های 

 تورکی زبان است.
 

گام هايی به سوی سرچشمه های «او در رساله 
تالش ورزيده است » تاريخ تباری قفقاز مرکزی

انديشه به ظاهر بسيار پر طمطراقی را مطرح و به 
اثبات برساند دال بر اين که گويا سومريان و 

ميانه در هزاره های چهارم  کاسی های خاورميانه
و دوم پيش از ميالد و همين گونه دارندگان فرهنگ 
باستان شناسی ماياکوپ در هزاره سوم پيش از 

در قفقاز شمالی؛ ساک ها، ماساگيت ها  ميالد
Massagets اسکيت ها، آس ها، اوس ها و ياس های ،

باشنده آسيای  ميانه و جنوب خاوری اروپا و 
 هزار سال پيش از ميالد ويک  (در آستانه قفقاز

آغاز هزاره دوم پيش از ميالد) و... همه تورکی 
زبان بوده باشند و نيز کتيبه های آشوری و 
بابلی دوره پادشاهی اورارتوی در ماورای قفقاز 
(در سده هشتم پيش از ميالد) همه به زبان تورکی 

 نوشته شده بودند.
 

های او همين گونه ادعا می کند که سنگنبشته 
در منطقه عليای نزديکی  Zelenchukزلينچوکسک  

کوبان (سده يازدهم) و سر انجام نام های تباری 
و نامجاهای  فزونشمار و همين گونه نام رودها 
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(هايدرونيم ها) و... همه دارای ريشه های تورکی 
 اند. 

 
در بعد زمانی همه اين مسايل روی هم رفته نزديک 

مکانی گستره پهناوری  به شش هزار سال و در بعد
از التای تا رود دانيوب و از کوه های اورال تا 

پرسشی که مطرح می ايران را در بر می گيرند. 
گردد، اين است که چگونه می توان تورکی زبان 
بودن سومری ها و يا کاسی ها و يا هم دارندگان 
 فرهنگ ماياکوپ شمال قفقاز را به اثبات رساند؟ 

 
اس، به اين مسائل بسيار موسايف باستان شن

پيچيده که تا کنون کارشناسان رشته های زبان 
شناسی تاريخی و ريشه شناسی نتوانسته اند به 
گونه رضايت بخش به آن پاسخ بدهند و درمانده 
اند، با ساده انگاری دلبخواه ويژه شبه تاريخ 
پاسخ می گويد. او مواد زبانی يی بيش از حد 

واقع سخن بر سر زبان مرموز و پيچيده را  (در 
های مرده و منقرض شده باستانی است)، به زعم 

برای نمونه، به  خود تجزيه و تحليل می نمايد.
گفته موسايف، نام های قديمترين خدايان بت 

اينانا، ايشتار، مردوک و... تا همين «پرستان: 
 کنون در محيط بالکاريا و قره چای حضور دارند:

 ، هللا، خدا، خدا!)،(معادل هللا» ايشته-ايشت« 
 )،!Teyriseni ،Ollahiseni (معادل » اينان سئن«
) (فرياد Mardzhamaائا مرژه! (معادل مرژمه مئن «

 تاييد کننده پاسخ مثبت)... 
گام هايی به «کتاب 22-21(نگاه شود به ص. ص. 

» سوی سرچشمه های تاريخ تباری قفقاز مرکزی
 )).1986(نالچيک، 

 
ه همه پيچيدگی های پژوهش های موسايف بی توجه ب

ريشه شناختی (ايتمولوژی) و بدون در نظر داشتن 
قوانين تکامل زبان ها در درازای  هزاره ها، 
خودسرانه با تعويض يا جايگزين کردن فونيم ها 
يا واج های جداگانه با بهره گيری از وارونگی 

inversion  مواد زبانی باستانی را با موازين ،
مساز وانمود می گرداند و به خواست زبان تورکی د

 خود تعبير و تفسير و رمزگشايی می نمايد. 
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عين برخورد [ناسخته] با نام های پادشاهان 
اسکيتی، که به طور عمده به يمن هرودوت و ديگر 
نويسندگان عهد باستان شناخته شده اند، صورت می 
گيرد. می دانيم که نه تنها از سوی مجامع علمی 

نيز از سوی محافل علمی جهانی؛  کشوری، بل
ايرانی زبان بودن اسکيت ها تثبيت گرديده است 
که در اين زمينه تجزيه و تحليل زبانی نام های 

با اين  .شخصی سکاها نقش خود را بازی  کرده است
هم به پنداشت موسايف نام اسکيفی ايشناک  

Ishnak - .110اس بيک  (يعنی بيک آس ها) است 
 

 آته (پدر)  –و پاپايی Atheyی همين گونه، آتاي
 خدای تورکی تنگری  –Targitai و تارگيتای 

Tangri (تئيری) 
 Tagarmosهمه تاگارموس های - ethnarchيا اتنارخ 

 باتئی است.  - madiya قفقازی (همخون)، ماديا 
 

را  Tabiti -نام ايزد بانوی سکاها  تابيتی موسايف 
د و نام با نام آهنگر نارتی ديبات گره می زن

و مانند  Apsatآپسات  -الهه آپی را با خدای شکار
 ) 35/56اين ها... (نگاه شود به همان اثر: ص. 

برخورد همانند موسايف با مواد تبارشناختی و 
قياس های هوايی و ساده انگاری برداشت های او 
شگفتی برانگيز است. بی پايگی برداشت های ريشه 

ديد  علمی با  شناسيک (ايتمولوژيک) موسايف از
چشمان برهنه غير مسلح قابل ديد و رديابی است و 
نيازی به رد کردن از نگاه کارشناسيک ندارد. با 
اين هم او بارها سخن از همانندی های فزونشمار 
واژگان (لکسيکون) زبان سومری با زبان های 

قره چايی می راند و همين گونه از   -بالکاری
 تورکی زبان بودن اسکيت ها!

                                     
در اين حال موسايف يا نمی دانسته است يا به عمد .  110

 -(شکل تحول يافته آن» بيگ«تجاهل می کرده است که 
ايرانی گرفته شده است و  -بيک)، در واقع از بوگ (خدا)

ها از سغديان و يفتليان همسايه خود اين واژه را تورک 
به عاريه گرفته بودند و چنين واژه يی نمی توانسته 

 گ.-است در دوره هرودوت تورکی بوده باشد.
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- يکی از نشاندهنده های اصلی خويشاوندی تباری

تورک ها و سکاها به باور  ethnogenetic ژنيتيک
موسايف، همانندی پيشه های شان (دامداری، شبانی 
و رمه  داری)، خوراک، آداب و رسوم آن ها می 
باشد. هم سکاها و هم تورک ها فرش های نمدی و 

شک ديگر فرآورده های پشمی می ساختند، گوشت خ
شده (الندی)، گوشت اسب و شير ماديان و تمر شير 
(دوغ) می خوردند و مردگان شان را در گورهای 
پشته يی به خاک می سپردند(همان جا، در ص. ص. 

51-55.( 
 

اين در حالی است که شباهت شرايط زيست محيطی 
همه کوچروان و چادرنشينان استپ های اورآسيا 

شيوه های مشابه اشکال همانند اقتصاد دامداری و 
زندگی را بدون بستگی از تعلق تباری و زبانی 

 111شان پديد آورده  بود. 

                                     
شايان يادآوری است که شيوه زيست چادرنشينی و .  111

اقتصاد دامداری و کوچروی به عنوان يک شيوه زيست، در 
ميانه شکل  سال پيش در استپ های اروآسيای 3500حدود 

سال به گونه يک شيوه زيست  1000گرفت و در درازای 
سراسری در سراسر گستره پهناوری رايج بود. اين شيوه 

سال ديگر در سيمای  1000سال پيش تا  2500زيست از 
اقتصاد نيمه کوچروی و نيمه زمينداری به زيست خود 

سال پيش به بعد با گذشت هر روز  1500ادامه داد و از 
تر شده رفت تا اين که با چيره شدن شيوه توليد   کمرنگ

 زمينداری، تقريبا بيخی ريشه کن گرديد. 
 

در اين حال، می دانيم که بيشتر تورانيان يا سکاها به 
همين شيوه زندگانی می کردند و با توجه به اين که پس 

از تشکيل کنفدراسيون قبايل تورکی به رهبری تيره  
ششم،  تورکان که آميزه يی  آشينا در سده های پنجم و

از تورانيان و چينی ها و مغول ها بودند، با توجه به 
اين که سوبسترات (زيراليه) تباری شان را تورانيان می 
ساختند، روشن است چيزهای زيادی را از تورانيان 
دامدار و کوچرو به ارث گرفته بودند. اين در حالی است 

يشرفته تر که در آن هنگام چينی ها در مرحله پ
زمينداری مسکون قرار داشتند و شهرها و آبادی های 
فراوان داشتند و نياکان مغول ها هم با شيوه ماهيگيری 
زندگانی به سر می بردند. يعنی به گواهی همه داده ها 
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آن چه مربوط می گردد به مراسم باستانی گور 
کردن و خاکسپاری اسپ های مردگان با صاحبانشان، 
چنين چيزی به بارزترين شکل آن، رسم و رواج بس 
کهنی است که بالکارها، قره چايی ها و اوستيی 

 112را نگهه داشته اند. آن
 

شگفتی برانگيز است که موسايف حکايت هرودوت در 
باره اسکيت ها مبنی بر پيش کردن و دواندن 
(تعقيب) يک خرگوش (در آستانه نبرد با ارتش 

را با صحنه همانندی  پيش از ميالد) 526داريوش در 
که در آن چند کارگر بالکاری در هنگام حفاری 

ميلر و م. م.  و. ف. های باستان شناسی تيم
 در نزديکی روستای بيليم    Kovalevskyکوالفسکی

Bylym  از پشت خرگوشی دويده بودند،  1886در سال
با هم پيوند می دهد. چنين چيزی سوء تفاهم جدی 
يی را موجب می شود. به منطق موسايف، اين 

سرگرمی -همانندی تصادفی نيست. خرگوش دوانی
بالکاری از پشت  سکاها بود و چون کارگران

 خرگوشی دويده بودند، پس آن ها هم سکايی هستند!
 

موسايف (با فراموش کردن ديدگاه هايش در سال 
 ، در زمينه شکلگيری تورک ها در خاورميانه)1986

آغاز به   Laipanovقاضی اليپانف –و پسان ها همکارش
پخش و تبليغ اين انديشه نمودند که سرزمين 

اه اصلی تورک ها در گستره آبايی، ميهن و خاستگ
ميان رود ولگا و کوه های اورال قرار دارد و در 
اين حال آشکارا ادعا کردند که اين منطقه يکی 
از مناطقی است که در آن انسان ها سر از هزاره  
سيزدهم پيش از ميالد برای نخستين بار آغاز به 

 113رام کردن جانوران وحشی نموده بودند.

                                                                                                           
تورک ها، دامداری و کوچروی و رمه داری را از نياکان 

 گ.-تورانی يا سکايی خود  به ارث برده بودند.
فرهنگ و زندگی توده های «اه شود به اثر محمدف: نگ. 112

- 375، ص Ordzhonikidze  ،1968اوستی، شهر اوردجانيکيدزه
395. 

113 Лайпанов К.Т., Мизиев И.М. О происхождении тюркских народов, 
с. 17. 



103 
 

 
يگر از نتيجه گيری های شگفتی به دنبال آن يکی د

علم «برانگيز موسايف و اليپانف رونما می گردد: 
ثابت ساخته است که تورک ها يکی از قديمی ترين 
گروه های تباری بودند که بر روی زمين تشکل 
يافتند و نام تباری (اتنونيم يا نامکسان) تورک 
دست کم نه پسانتر از دوره نوسنگی (نئوليت) 

اين گونه، 114انسانی پديد آمد بود.تکامل جامعه 
اين دو نويسنده امکان پديدآيی اتنونيم تورک را 
حتا در عصر پاليئوليت (پارينه سنگی / ديرينه 
سنگی) مجاز می شمارند؟! طرفه اين که در چنين 
گستره پهناور مکانی و زمانی که از سوی اين دو 
نويسنده پرداز می گردد، خاستگاه تورکان باستان 

ها گستره تمدن سومريان [،کاسی ها و ديگر نه تن
گ.]، بل نيز -تمدن های خاورميانه و ميانرودان

سراسر گستره فرهنگ های باستان شناسی ماياکوپ 
Maikop دنيپر ميانه، آفاناسييف ،Afanasiev ،

اندرونوو، ريسمانداران يا طنابداران، فرهنگ 
، سکايی، سارماتی و تقريبا Tashtykهای تاشتيکی 

تره همه فرهنگ های ديگر از جمله گورگانی را گس
از ائنوليت گرفته تا سده های ميانی در بر می 

 115گيرد.
 
در اين جا درنگ می نمايم و چند پرسش را مطرح  

می کنيم: چه کسی، در کجا، چگونه و از چه راهی 
تثبيت نموده که همو تورکان در هزاره سيزدهم 

ران وحشی را پيش از ميالد برای نخستين بار جانو
چه کسانی و چگونه  رام و اهلی نموده بودند؟
نه پسانتر از » تورک«تعيين نمودند که اتنونيم 

بی پايگی  پديد آمده بود؟ Eneolith دوره ائنوليت 
و نادرستی اين گونه ژاژخواهی ها و پوچگويی های 

هيچ گونه شک و هيچ  ،بی اساس و اثبات ناپذير
نيازی به رد کردن  ترديدی را بر نمی انگيزد و

                                     
114  .  Лайпанов К. Т., Мизиев И. М. Указ. соч., с. 114 
115 .(Мизиев И. М. История рядом, с, 11-36; Лайпа-нов К. Т., Мизиев 
И. М. Указ. соч., с. 16-118; Мизиев И. М., Джурту-баев М. Ч. История 
и духовная культура карачаево-балкарского народа, с. 12-71; Мизиев 
И. М. Народы Кабарды и Балкарии, с. 6-47. 
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همين گونه پيش می رويم: موسايف در يک ندارد. 
مقاله ويژه به بررسی مساله قدمت برخی از 
روستاهای بالکاريا می پردازد. ببينيم 

 دستاوردهای پژوهش های او چه است: 
سال،  Habas – 2800سال،  Hulam - 800روستاهای  

 -نسال، چگم پايي 3400 -بالکاريای باال (عليا) 
سال، شهر نالچيک  5000 -سال، روستای بيليم 3500

 116سال قدمت دارند. 6000- 5000حد اقل  –
 

شهرک های  قره چايی  از ديد موسايف روستاها و
، Indishاندکی جوان تر اند: او می نويسد: در  

Uchkulane،Hurzuk   وKart-Djurt 2800  سال می شود
که اين 117زندگی با جوش و خروش ادامه دارد.

شگفتی بر انگيز به » تاريخ«چگونه نويسنده اين 
گونه بی سابقه يی قادر به تثبيت قدمت باستانی 
اين مناطق نشيمنی گرديده است، برای ما روشن 
 -نيست. برای مثال، از ديد او شهر نالچيک

پايتخت جمهوری کاباردين و  بالکار در واقع 
 ديرين ترين شهر باستانی در جهان نمايانده شده
است که نه آتن، نه سمرقند و نه ايروان و نه 
روم نمی توانند از ديد قدمت با آن هماورد 

 شوند!.
 

جان مطلب در آن است که موسايف زمان پديدآيی 
شهرک های معاصر را از روی سايت های جداگانه 
باستان شناسی و يا حتا  يافته های تصادفی در 

رسشی دور و بر اين نواحی تعيين می کند. اما پ
که مطرح می گردد، اين است که چه رابطه يی ميان 
اين سايت های باستان شناسی و مناطق نشيمنی 
کنونی هست؟ آخر بين اين آثار باستانی و 
روستاها و شهرک های مدرن شکاف های زمانی يی به 
درازی صدها و حتا هزاران سال هست و از همين 

نين سخن گفتن از تداوم زندگی بی وقفه در چ ،رو
 .شرايطی به هيچ رو قابل توجيه نيست

 

                                     
116  . Мизиев И. М. Возраст наших населенных пунктов. Журнал 
"Минги-тау", 1995,1, с. 135-136. 

 137-136همان جا، ص .  117
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خاطرنشان  VP Torchilinبه گونه يی که تروچيلين  
ساخته است، اصل بسيار دلبخواه و مطلوب برای 

بود petitio principii  مصادره به مطلوب -اسکوليست ها
فرافکنی و گريز از بحث با اتکا بر  که مبتنی بر

دارند. اين  نياز به اثباتمبانی يی بود که خود 
 118شايع ترين نوع استدالل در شبه علوم است.

 
ناپيوستگی هيستوريوگرافيک (عدم تداوم 
تاريخنگارانه) و انکار فاکت های تثبيت شده در 
مطالعات قفقاز شناسی منجر به ناپايداری و بی 

پريشانگويی در آثار چاپ شده موسايف و  ثباتی
همان » حقايق«گرديده است. موسايف با نشان دادن 

گام «گونه که در باال اشاره شد، در کتاب 
ميهن اصلی و خاستگاه تورک ها را در » ها.....

سرزمينی  -بين النهرين (دجله و فرات) جا می دهد
که آن ها  که در آن تمدن سومر را پديد 

اين در حالی است که او در آثار بعدی 119.آوردند
خود ادعا می کند سرزمين آبايی و نيايی بومی 

 120تورک  ها گستره ميان اورال و ولگا است.
 

عين همين گونه ايده ها در اثر باهمی نوشته شده 
با همراهی قاضی اليپانف توسعه می يابند. اما 

حضور برخی از اتنوس های پاراتورکی «ايشان ديگر 
pratyurok  (نياکان تورکان) را در آسيای مرکزی تا

و اورال  ولگا آمدن کتله های اصلی پاراتورکی از
يعنی امکان اين احتمال را که  منتفی نمی دانند.

خاستگاه و سرزمين آبايی و نيايی بودوباش اتنوس 
تورک می توانسته است در آلتای و نيز جنوب 
سايبريا، منطقه پيرامون بايکال، شمال مغولستان 

با چنين 121و تووا بوده باشد، رد نمی کنند.
ی ها  نمی آشفته گويی و پريشانگويی در ارزياب

توان درک کرد  که موسايف و هموندانش سرزمين 
آبايی و ميهن اصلی تورک  ها را در کجا جا می 

                                     
118  .  Торчилин В. П. Указ. соч., с. 90-91 
119  .  Мизиев И. М. Указ. соч., с. 30-33  .  
120   . Мизиев И. М. История рядом, с. 14-50; он же Народы Кабарды 
и Балкарии, с. 6-9 

 115، 28همان جا، ص .  121
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در گستره ميان  ولگا و اورال، در منطقه  -دهند
بين النهرين دجله و فرات يا در آسيای مرکزی؟ 
چنين می نمايد که آن ها برای تورکان دو 

لگا و گستره بين و -خاستگاه قايل بوده باشند
 .اورال و آسيای مرکزی

 
در نوشته های موسايف دگرديسی هايی ديگری هم رخ 

او می کوشد » گام ها....«داده بودند. در کتاب 
الن ها از  –اثبات نمايد که آس ها و سارمات ها 

ديد تباری و زبانی گروه های با زادگاه های 
اوس ها و ياس ها از ديد  -آس ها .مختلف بوده اند

فرزندان اسکيت های تورکی زبان بودند و موسايف 
سارماتی ها و الن ها هم توده های ايرانی 

مگر در آثار اخيرش، او استدالل می کند 122زبان.
که سارماتی ها، سيمريان، مادها و ديگر مردمان 

اما اين که  123باستان هم تورکی زبان بوده اند.
چگونه و چرا سارمات ها و الن ها از قبايل 

ن به تورکی زبان تبديل شدند، هيچ ايرانی زبا
موسايف  ،توضيحی داده نمی شود. افزون بر اين ها

يک اعالميه دارای بار کانسپتوئل هم صادر می 
علم روشمند (متديک) هيچ آوندی از منابع «کند: 

 اوليه در دست ندارد که  تاييد کننده ايده
   124ايرانی زبان بودن الن ها باشد.

 
درست نيست. ايرانی زبانی روشن است چنين چيزی 

قوم الن نه تنها از سوی محافل علمی داخلی بل 
نيز از سوی محافل علمی جهانی بارها و بارها 
ثابت  شده است. ما در اين باره در باال ياد آور 
شديم. اما آن چه مربوط می گردد به اسکيت ها، 
البته، همه چيز به اين سادگی و آسانی يی که در 

نمايد، نيست: الن ها، سارمات ها نگاه نخست می 
توده های ايرانی زبان ناب دوران  –و اسکيت ها 
شالوده آنان می توانسته ايرانی  .باستان بودند

شمالی باشد. با اين هم در ترکيب اتحاديه های 

                                     
122  .  Мизиев И. М. Шаги к истокам..., с. 35-161. 
123  .  Мизиев И. М. История рядом, с. 73-137; его же. Народы 
Кабарды и Балкарии..., с. 6-23. 
124  . Мизиев И. М. История рядом, с. 109 
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قبيله يی آنان می توانسته اند گروه های تباری 
دارای زبان های غير ايرانی از جمله تورکی هم 

ند. اما چنين چيزی تصورات ما در باره شامل شو
شالوده تباری اسکيت ها، سارمات ها و الن ها را 

 چونان قبايل ايرانی زبان تغيير نمی دهد. 
 

ديدگاه های موسايف همين گونه در باره قپچاق 
دچار دگرديسی ريشه يی  Polovtsyپولوفی ها  -ها

قپچاق  شده بودند. در آغاز موسايف  نقش تاريخی
ا در تاريخ سياسی و تباری قفقاز شمالی می ها ر

 پذيرفت. چنانی که نقش آن ها را در اتنوژنيز 
ethnogenesis   قره چای هاKarachai   و بالکارها به

اما در سال های بعد در آثار  .رسميت می شناخت
او تمايالتی در راستای دست کم گرفتن، ناديده 

در گرفتن و چشمپوشی نقش قپچاق ها، از جمله 
روند اتنوژنيز برجسته شده بودند. او در سال 

 به وضوح اعالم کرد: 1994
به گونه گسترده در استپ های جنوب  قبچاق ها،«

روسيه سر از سده   دوازدهم شناخته شده اند. در 
قفقاز شمالی، به ويژه در مناطق مرکزی آن هيچ 
گونه اسناد مکتوب و يا سايت های باستان شناسی 

ضور آنان  باشد، ضبط نشده که گواه بر ح
روشن است اين هم  درست نيست. پولوفی ها 125»است.

در قفقاز شمالی حضور داشتند. چنين چيزی هم در 
منابع مکتوب بازتاب يافته است به ويژه در 
منابع گرجی و همين گونه سايت های باستان شناسی 

گورگان ها، تنديس های  -بسيار معروفی هم هستند
 126».زنان سنگی«م نهاد يادبود سنگی نا

                                     
125 Мизиев И. М., Джуртубаев М. Ч. История и духовная культура 
карачаево-балкарского народа, с. 18. 
. 
126  . Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под 
властью золотоордынских ханов. М., 1968;  
Плетнева С. А. Половецкие каменные изваяния, САИ, вып. Е 4-2. М., 
1973;  
Анчабадзе 3. В. Кыпчаки Северного Кавказа по данным грузинских 
источников.  
Материалы научной сессии по проблеме происхождения балкарского 
и карачаевского народов. Нальчик, 1960; и др. 
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هيچ کس از پژوهشگران برخوردار از بينش عينی و 
 صالح قفقاز نمی تواند در اين شک داشته باشد که

قپچاق های پولوفی در سده های يازدهم تا 
چهاردهم ميالدی سرزمين های پهناوری را در قفقاز 
شمالی در دست داشتند و کم و بيش با پويايی در 

بالکارها، کاراچی ها،   ethnogenesisريختيابی تباری
و... شايد هم توده های ديگر    Kumykکومئک ها

 .منطقه شرکت داشتند
 

 pseudohistorians در نوشته های شبه تاريخ نويسان
قفقاز شمالی و همچنين همه آفرينندگان و 

به پيمانه گسترده از  parascience سازندگان شبه علم
ری، سياهنمايی، لجن شيوه  ها و روش های کالهبردا

پراکنی و فريبکاری بهره گرفته می شود و هنگامی 
که ديدگاه های غير علمی ايشان با آثار علمی 
ساير پژوهشگران ناهمخوان و ناسازگار از کار می 
برآيد، به گونه بسيار مبتذل، نوشته های ديگران 
را يا از ريشه تحريف می کنند و يا هم بدون 

کنند و يا هم با سکوت از دليل و برهان رد می 
  127کنار آن می گذرند.

 
درست با بهره گيری از همين گونه روش ها و شيوه 

نظريه های «ها ناسخته موسايف و اليپانف با 
محققانی چون يو. » منقرض شده و رنگباخته

کالپورت، و. ای. ميلر، واسيلی آبايف، يو. گ. 
م. ، و. V. I. Markovinعلی يف، و. ای. مارکووين  

و. ن. کامينسکی، خ. خ.  VM Batchaev باتچايف 
 و بسياری ديگر برخورد نموده اند.    Bijoyبيجايف

 
موسايف و اليپانف مالحظات انتقادی اکادميسين س. 
ال. تيخوينسکی در باره مسائل حاد علم تاريخی 

خواندند، آثار هندو » بی شرمانه«ملی را 

                                                                                                           
 
127  . Чеченов И. М. Основные формы и методы вульгаризации ранней 
этнической истории Северного Кавказа. Актуальные проблемы 
археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. М., 1996, с. 159. 
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و و.   Gamrekeli اروپاشناسان بزرگی چون گامريکيلی
 128ايوانف را لغزش آميز ارزيابی کردند.

  
شايد نزد خوانندگان يک پرسش مشروع مطرح گردد: 

ره آورد های اين  -چگونه، تحت چه شرايطی و چرا
پديد آورده می شوند و » پژوهش های مشکوک«چنين 

نه تنها از سوی کسانی مانند موسايف و 
گران و همراهانش، بل نيز شمار بسياری از جستجو

به » نياکان کبير و افتخار آفرين«جويندگان 
 خورد آگاهی عمومی توده  ها داده می شوند؟ 

 
پاسخ های مشخصی به اين پرسش ها هم در آثار 
نوشته شده به قلم ما و هم ديگر نويسندگان در 

 129يک رشته مقاالت داده شده است.
  

 یاسطوره سازافسانه پردازی هيستوريوگرافيک (
در باال ياد که گونه  همان ،)ارانهنگ خيتار

 یتيحماچتر و پوشش  کيبه  ليتبدکرديدم، 
 یآموزه هادلبخواه دکترين ها يا  یکيدئولوژيا

 ،ینه تنها در منطقه قفقاز شمال یاسيستباری و 
رای ب .ی شده استتيچند مل هيروسسراسر در  بل

» چواشستان بزرگ« دهيا –مثال، در منطقه ولگا
 يیولگا یبلغارهاشالوده بر  جلوه گر است که

خداجويی چواشی ها استوار می  و یباستان
   130باشد.

                                     
128  .  Мизиев И. М. Шаги к истокам..., с. 14, 76, 132, 141;  
его же. История рядом, с. 26-137;  
его же. О создателях майкопской культуры. СА, 1900, №4^131 -137; 
его же. В плену угасшей теории. Газ. "Кабардино-Балкарская правда"', 
14Л 1.1992; Лайпанов К. Т., Мизиев И. М. Указ. соч., с. 3. 
129. СА, 1990, 4; РА, 1994, 1; Тезисы докладов XV, XVI, XVIII, XIX 
''Крупновских чтений по археологии Северного Кавказа", 
состоявшихся в Махачкале - 1988 год, Ставрополе - 1990, 
Кисловодске - 1994, Москве - 1996; Межнациональные конфликты на 
Кавказе: методика их преодоления. Тезисы докладов международной 
конференции. М., 1995; Современное состояние и перспективы 
развития исторической науки Дагестана и Северного Кавказа. 
Махачкала, 1997; и др. 
130. Филиппов В. Р. Грезы о "Большой Чувашии" Этнографическое 
обозрение, 1995, 6, с. 11-118 
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در تالش آن است تا تورکی  ذکی يف در تاتارستان
 131برساند. اثبات يت ها را بهسکزبان بودن ا

طرفه اين که ذکی يف در برخی از نوشته های خود [
بر آثار موسايف که ديگر بيمايگی و بی پايگی آن 

 گ.]-آشکار شده است، استناد می کندهويدا و 
 

همانندی  یخيتار یهاپردازی اخيالبافی ها و روي
وسطی کبير که گويا  قروندر باره رومانيای 

از باختری اروپا را بخش تقريبا سراسر خاور و 
جزيره نمای کريما گرفته تا و  یقفقاز شمال

 ،در بر می گرفت و  زير پوشش داشت کيبالت یايدر
تاريخدانی به که رسيده است ظهور به  در مولدووا

 دولت«ه گروز در اثرش زير نام اندرنام 
به رشته نگارش کشيده است. گروزه » ايرومان

خاطرنشان می سازد که انگيزه نگارنده در نوشتن 
 قتيحقاين اثر، نه عشق آتشين به پابندی به 

 یابستگو«ی، بل نشان دادن واکنش در برابر خيتار
  132ی باشد.م» یاسيسمبتذل 

 
نوشته دست داشته گنجايش بررسی و ارزيابی مفصل 
و همه جانبه مسايل ياد شده و برشمرده در باال 
را ندارد. از اين رو، بی آن که به اين  مسايل 

بررسی کتاب موسايف بر می  دوباره بهبپردازيم، 
  گرديم. 

 
کسانی که به گونه رسمی بر اين اثر تقريظ نوشته 

استاران علمی اين اثر، اند، و نيز وير
کارشناسان دارای ديپلم از نهادهای علمی اند. 

علوم آ. ای.  هایمانند تبارشناسان و دکتر
موساآقايف و ک. م. تفی يف، داکتر شامانف، و 
همين گونه زبانشناسانی چون پروفيسور احمدف، 
پروفيسور گازييف (قاضی يف) و ديگران و همين 

ی باستان شناسی و گونه کارشناسانی در رشته ها

                                     
131 . Юсупов Р. А., Гарипова Ф. Г. Рец. на: Закиев М, 3. Проблемы 
языка и происхождения волжских татар. Казань, 1986; 
Журн."Советская тюркология", 4, 1988, с. 116-117. 
132 .Феликова Л. Говорят, они с Поволжья, как и мы. "Российская 
газета". 14.01.1998 
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ها کسانی اند  نياسخن ديگر، به تاريخ باستان. 
ی به مسايل صتصاخکه به گونه ا

قفقاز تباری  خيو تار  ethnogenesisاتنوژنيز
نپرداخته و در باره آن مطالعات عميق 
کارشناسانه ندارند. با اين هم  تقريظ های 

 مثبتی بر کتاب موسايف نوشته اند.   
 

پر سر و صدا، رساله  تشاران در يی ژهينقش و
گام «هنگامه بر انگيز و شهر آشوب موسايف 

پيشگفتار  سندهيو نو یعلم شگريرايورا » ها...
سخن  سندهيو نوپروفيسور وينوگرادف  -اين اثر

ای. احمدف بازی نمودند (هر دو  –کتابآخر 
پايتخت جمهوری خودگردان  -باشنده شهر نالچيک

 ). گ.-کاباردين و بالکار اند
 

تراز باالی علمی از سوی در  یبانيپشتدليل چنين 
ناگزيريم  ؟دانشمندانی دارای القاب چه می باشد

اين کتاب سعی در ر به ياد بياوريم که موسايف د
علم «گويا که خوانندگان دارد متقاعد کردن 

جا می  نوزدهم تراز سدهدر  بايما تقر یخيتار
  Caucasiologists قفقازشناسان  انيدر م و زند

خود او و  فرمانفرما است سميو دگماتاسکوالسيسم 
 نوين و همخوان با ريتفس«تنها کسی است که 

 هيبا تجز مشخص رااز منابع  یخيتارهای  تيواقع
همه جانبه همه استدالالت و نقد  قيدق ليو تحل
 »به دست می دهد. سندگانينوپيشين 

 
 همانندی های سومريان باربرای نخستين و ...و ا

با بالکارها و قره چايی ها  و همين گونه شباهت 
های اسکيت ها با توده های تورکی زبان را وارد 

در  133مدار علمی گردانيده است و مانند اين...
احمدف هنگامی  و نوگرادوفيواين حال، درک مواضع 

، »برنامه يی«سخن از برخوردهای  زين ها آنکه 
، پهلو کي«تقليدی،  ،»بردارانهالگو«، »سفارشی«
های ناسخته پژوهشگران در کرديرو و» لياستنس«

ی قفقاز شمالقديم تباری  خيتارزمينه مطالعات 

                                     
133  .  Мизиев И. М. Шаги к истокам..., с. 10-15, 158-161. Этот 
авторский пафос еще можно понять. 
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 تيو در همان زمان بر ماه بر زبان می آورند
در  یخيتارها و پردازش نمادهای نوآورانه روش 

  134موسايف بر زبان می رانند، دشوار است.  کتاب
 

يد بر بحث وينوگرادف و احمدف با يادآوری و تاک
برانگيز بودن برخی از داوری ها، برداشت ها، 

و ، موسايف کتابهای  یريگ جهيو نتارزيابی ها 
از  یبرخ«با اعتراف بر اين که کتاب آشکارا 

با  را در بر دارد،» رکوت یرستعناصر نژاد پ
اين خوانندگان به  گرمجوشی خواندن آن را به

از  یاريسب«سفارش می کنند که گويا  دارای  ليدل
به توصيف وينوگرادف  بوده باشد.» مسايل نو

تاريخ نگاری يی که در آن تفسيرها و تاويل های «
» گزينشی مسايل بحث برانگيز جنجالی چيرگی دارد

تاريخ تباری قفقاز شمالی شايد تنها از «و ... 
        135آغاز می شود.» گام ها...«کتاب 

 
: احمدف نيز گفته های او را تکرار می کند

موسايف می کوشد مساله  خفته يی را از جا تکان «
بدهد ... مساله مطالعه زبان و تاريخ بالکارها 

   136و  قره چايی ها  و ديگر توده ها را.
 
در اين رابطه بايسته است خاطرنشان سازيم که 
  -بسياری از ايده ها و برداشت های کتاب موسايف

بل  نه تنها بی پايه و مايه اند،» گام ها...«
نيز  نو و بکر نيستند. در اين باره در آثار 

 علمی بارها سخن گفته شده است. 
 

ظاهری و يا هم غير  هتشبا باره همانندی و در
سده  در اواخرسومری با زبان تورکی زبان شکلی 

 و هيترکمانند از کشورها گذشته نويسندگان برخی 
، ...نوشته بودندقزاقستان و جان،يآذربا یجمهور
رو به  کارشناسانين نوشته ها با انتقاد ااما 

                                     
134  .  Виноградов В. Б. Назревшая проблема и поиски путей ее 
решения. Предисловие к книге: Мизиев И. М. Шаги к истокам..., с. 5-
8;  
Ахматов И. X. Своевременная книга. Послесловие. Там же, с. 162-164.  
135. Виноградов В. Б. Там же, с. 5. 
136. Ахматов И. X. Там же, с. 163-164.  
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 -در همين زمينه آر .گ. احمديانف137رو گرديد.
کارشناس زبان شناسی تاريخی (لينگويست) با به 

منشای «س. ش. چاگدورف زير نام «نقد کشيدن کتاب 
چاگدورف بر اساس «می نويسد: » گئسئرياد ها

 - نشانه های ظاهری واژه های جداگانه تورکی
ندوايرانی و... تالش ورزيده است گويا مغولی و ه

موجوديت کدامين جامعه زبانی و فرهنگی واحد 
اما » سومری را  ثابت بسازد. -تورکی -مغولی
به هر پيمانه هم که ، دست نياز اهايی  هيفرض

 کيدر پيگيرانه تدوين نشده باشند، مادامی که 
و  قيو دقی جدی به اندازه کاف یانطباقچهارچوب 

و  ی، باستانشناسيخیتارهای اده با دمفصل 
ی آورده نشوند، به سان کاخ شيشه يی می زبانشناس
   138مانند.

 
زبانشناس که روشن  -منتفی نيست که آقای احمدف

است تاريخدان نمی باشد، شايد نتوانسته بود 
گام «موسايف مطرح شده در کتاب  دهيچيپبس مسائل 

که  اما اين فاکت را را درست درک کند.....» ها 
ويراستار کتاب، کارشناس  -داکتر وينوگرادف

 مسائل سکاهاو متخصص باستان شناس قديم و  خيتار
و سارمات ها می کوشد ادعای رد شده از سوی علم 

ی زبان بودن سومری ها، اسکيت ها و رکوتدر باره 
در  انديشه نوينبه عنوان سارمات ها و... را  

رگ می چاپ با تيراژ بز ستهيشای و خنگاريتار
 داند، چگونه توضيح داد؟ 

 
است،  یهيبدبه گونه يی که چچنف نوشته است، 

ناشی از نداشتن صالحيت کافی نه تنها چنين چيزی 
گرم  نيز تمايل به بل مورد نظر،در مسائل او 

ساختن و کارچاق کنی بازار آشفته کنونی نشرات و 
که برای جلب توجه گروه های  مطبوعات می باشد

وانندگان به نوشته های آگنده و فزونشمار خ
سرشار از گزافه گويی ها و ستاشگری ها در باره 

 139نياکان عرضه می شوند. يیعظمت گذشته و استثنا

                                     
137 . см. Чеченов И. М. Указ. соч., с. 149-153  
138 . Ахметьянов Р. Г. Об историзме в этимологии. Теория и практика 
этимологических исследований. М., 1985, с. 71. 
139 .Чеченов И. М. Указ. соч., с. 150-151. 
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روشن است با حمايت از اين گونه انديشه های 
به سرعت  موهوم و گمراه کننده که می توانند

را پر  روزمرههای  یعلم و آگاه نيبتهی  یفضا
گان انندمی توان در ميان سيل خو یه راحتب، کنند

 و شهرت و محبوبيت هر چند هم  مطلوبسيمای بس 
 . به دست آورد ساختگی و فريبنده و مصنوعی

 
ما در باال يادآور شديم که پديده شبه علوم در 
تاريخنگاری آن چنانی که در نگاه نخست به نظر 
می آيد، بی ضرر نيست. بايد نيک متوجه بود که 

پخش انديشه های شبه . يانبار استبرعکس سخت ز
 یکانال ها قيطر علمی در نشريات پرتيراژ از

به برانگيختن و ، یاطالعاترسانه يی و  گوناگون 
 یبساده، ناآگاه و ن افراد اذهمسموم ساختن ا

فزونشمار می  روانيپو جذب کردن  دايو پصالحيت 
 - آقای عليشف (علی شاه يف)مثال،  یبراانجامد. 

در شهر  یخانه سازکارخانه  که يکارگر ساد
کشف «ه است که ادعا کرددر نوشته يی  کيلچان

بزرگ زبان شناسيک اسماعيل موسايف در زمينه 
در يک باستان  انيبالکارها و سومرقرابت زبانی 

می تواند به  و گستره شگفتی ساز  است اسيمق
و خم  چيدر پ تينور هداستاره قطب راهنما و 
همه  یبرايان  سومر مبحث شناسايی تاريخ
عليشف باور  »!مبدل گردد دانشمندان سراسر جهان

علوم رسمی  یها دگاهيدراسخ دارد که جدا از 
حاال «) از ديد او(البته،  یدانشگاهپژوهشگاهی و 

ديگر بايد همه کارشناسان رشته زبانشناسی 
 یشاونديخوتاريخی سراسر جهان ناگزير خواهند شد 

 140»!ی را بپذيرندسومر با زبان یرکوت یها زبان
ی زبان شناسکارشناسان «ناگفته پيداست که 

های  یريگ جهينتاين گونه  »جهان تاريخی سراسر
و بی چون چرا راحت  اليبا خ ديبا ی راقطع

 بپذيرند!
 
(که در باال از آن ها  یشبه علمو احکام  ها دهيا

بافته و   »نوآوران« يادآور شديم) که از سوی 
ضه می شوند و اذهان عمومی را عر یلمدر عرصه ع

                                     
140. Алишев А. Что означает "шумер"? Газ. "Альтернатива", 
10.07.1991. 
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جنبش  ندگانينما رياخ یر سال هاشکل می دهند، د
 یجمهور یمقامات رسم او حت یاسيو س یاجتماع یها
را مجذوب خود ساخته اند که در  یقفقاز شمال یها

در مورد مسائل روابط های رسمی خود  یسخنران
و  رهنگاصالحات، ف ی،ارض -یادار ميانتباری،

ی از اين گونه انديشه ها ش عمومآموزش و پرور
  141سخن می گويند.

 
شبه تاريخی در  جداگانه ینسخه هاشماری از 

ی هم رخنه کرده اند. مثال درسهای برنامه 
- نويکابارد خيتار« یکتاب درسبرجسته در زمينه 

منتشر در نالچيک  1995در سال  است که» ايبالکار
و  آموزشير وز- Thagapsoev گاپسويفتا به تاييدو 

در  ريوزهم رسيده است.  ت -اين جمهوری پرورش
که  ديگو یم يی که بر درسنامه نوشته است، مقدمه

 یبرا یکتاب درس کيکتاب به عنوان  نيا«
 یم ني، اما همچندبيرستان ها توصيه می شود

 نهادهای آموزش همگانی مورد ريسادر تواند 
 142گيرد. قرار فادهاست

  
و با  T. X. Kumykov فزير نظر پروفيسور کومئککتاب 

ويراستاری وی و اسماعيل موسايف نام آشنا برای 
شگفتی برانگيز نيست که  ما چاپ شده است. 

برگ های در ويراستار دوم اين اثر (موسايف) 
 یدانشگاهاکادميک و به شدت  ديکه بادرسنامه 
خود را هم مشکوک  انديشه های موهوم وباشد، 

 گنجانيده است. 
 

                                     
141.Чеченов И. М. Новые негативные явления в освещении древней 
истории Северного Кавказа. XVIII "Крупновские чтения" по 
археологии Северного Кавказа (тезисы докладов) Кисловодск, 1994, с. 
10-12; 
 его же:  
К вопросу о состоянии историко-археологической науки на Северном 
Кавказе в условиях перестройки и реформ. Межнациональные 
конфликты на Кавказе: методика их преодоления. Тезисы докладов 
Международной конференции. М, 1995, с. 17-18. 
142  . История Кабардино-Балкарии. Учебное пособие. Нальчик, 
1995,с. 3. 
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 ها و شکافدرسی (درسنامه)  کتاب در جه،يدر نت
با مستندات علمی  تناقضماظهارات نادرست و 

ی پديد آمده است که مولفان آن در باره آن اريبس
نمونه برجسته . اتی نمی دهندحيتوض ها هيچگونه

 باستان شناس -کريفف اول و دوم یفصل هاآن: در 
BM Kerefov یريکند که در شکلگ یاشاره م یبه درست 

تازه توده های از  یبرخ Maikop ماياکوپ فرهنگ
مشارکت داشتند و Hutts  ديشا -ريصغ یايوارد از آس

زبان  یرانيها ا لناسکاها و  ان،يمريس
سوم و های در فصل اين در حالی است  که 143.بودند

 ليقبا نياهمه کند که  یاستدالل مموسايف چهارم 
حاال ديگر روشن نيست که  .بودندی زبان رکوت

ران و  دانش آموزان گفته های کدم يک را آموزگا
  144باور کنند؟

 
: ه استنوشت خود مقاالتاز  یکيدر موسايف 

که بايد دانشمندان بر دوش  ی که بزرگ تيولومس«
حساس  اريمسائل بسبر  دهيبا دقت و سنج اريبس

های ميانتباری تماس گذشته های دور و امروز 
 ک است. روشنی بيفکنند، گذاشته شده است، قابل در

 
 ،یاقوام باستان راثيمدادن ... تعصب در پوشش  

 هي، سابخواهيم يا نهکه ما آن را جدا از اين 
 145»مناسبات معاصر بر جا می گذارد. بريی  یمنف
اما  با اين گفته های او همنوا هستيم.ما 

دردمندانه چنين تعصبی در همه نوشته های موسايف 
تاريخ آفرينندگان شبه علوم و  گريدنيز و 

ی قفقاز شمالگستره کثيرالمله  » نوين« پردازان
ها  از آن یبرخ به چشم می خورند که ما روی به

آينده کتاب درنگ خواهيم  یفصل هاکم و بيش در 
  146کرد.

 
                                     

143  .  История Кабардино-Балкарии, с. 11 -29. 
144  .  там же, с 71 -129. 
145  . Мизиев И.М. Кипчаки и балкарцы. Газ. «Советская молодежь», 
24.03/ 1987.  

. ما در اين جا به هيچ رو قصد نداريم همه کتاب را  146
ترجمه کنيم. از اين رو، به مصداق مشت نمونه خروار به 

 گ.-ترجمه گوشه هايی از اين کتاب بسنده کريدم.
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 .اداکتر کوزنتسف و. پروفيسور 

ايرانيزاسيون و تورکيزاسيون منطقه 
  147مرکزی قفقاز

                                     
) و Iranizationانيزاسيون (اير ،و. ا. کوزنتسف.  147

، ، مسکوقفقاز یمرکز) منطقه Türkizationتورکيزاسيون (
ی دوره های پيش از خيتار و يادمان های آثار   / /،1997

خاوری در جنوب يت ها و دوره اسکيتی سکبودوباش ا
 یباستان شناسزمينه در ها اروپا / / مواد و پژوهش 

 Munchaev RM يش با ويرا: نگري، تدوشماره يکم ه،يروس
 .2006، »باستان شناسی روسيه«، پورتال VS Olkhovsky و 

Кузнецов В. А., Иранизация и тюркизация 
Центральнокавказского субрегиона, М., 1997, // Памятники 
предскифского и скифского времени на юге Восточной Европы // 
Материалы и исследования по археологии России, № 1, Редактор: 
под ред. Мунчаева Р.М., Ольховского В.С. 

 
)، 1927پروفيسور داکتر والديمير کورنتسف (زاده 

بزرگترين الن (آلن) شناس جهان، داکتر علوم تاريخ  
و باستان شناسی، کارشناس بنام  و پرآوازه تاريخ 

های  باستان قفقاز است. او بيش از چهار ده (در سال
) مدير شعبه تاريخ و باستان شناسی پژوهشکده 1965-2007

علوم انسانی و اجتماعی اوستيای شمالی بود. او در 
همين سال ها کاوش های فزونشمار باستان شناسيک را 
در قفقاز انجام داد که دستاوردهای بس ارزنده يی به 
همراه داشتند. کوزنتسف مولف آثار فزونشماری در 

لن ها و در کل تاريخ و باستان شناسی باره تاريخ ا
قفقاز است که برخی از آثار او به زبان های 
انگليسی، فرانسه، ترکی و ساير زبان ها ترجمه شده 

اثر او در خارج از روسيه (از جمله  15اند. در کل 
 دواثر در پاريس) چاپ شده است. 

 
  2010در » سيری در تاريخ باستان«آخرين شهکار او 

 -. او طی بيش از نيم سده زندگی علمیمنتشر شد
اکادميک، صدها اثر (از جمله بيش از بيست کتاب)، 
چند ده کتابواره و شمار فراوان مقاله نوشت. از مهم 

 است.» اوچرک تاريخ الن ها«ترين آثار او 
: مقاله دست داشته، در واقع يک يادداشت گزارنده

ا توجه صفحه. ب 50کتابواره (رساله يا جزوه) است در 
به حجم باالی آن، از  ترجمه برخی از بندهايی که 
برای خوانندگان پارسی زبان از ديدگاه علمی دارای 

 گ. -اهميت اصولی و دلچسپ نيستند، صرف نظر کرديم.
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 يکتان شناسو باس یخيتار یطوالن اتمطالعبه رغم 

منطقه  ی ترينو چند قوم نيتر دهيچيپدر باره 
 انباشت انبوه ،یقفقاز شمال -هيروس ونيفدراس

 تباری خيمثبت، تار یمنابع و توسعه علم
به پيمانه بايسته هنوز تا منطقه اين  (اتنيکی)

 مورد پژوهش قرار نگرفته است.
 

 زتباری توده های قفقا خيتار یعلمعينی درک 
مجموعه و سنتز  ليو تحل هيتجزايه شمالی بر پ

 هيپاهم از لحاظ پشتوانه و  در کل، ،منابع
 یها هينظر یکنونتراز لحاظ از هم ، »یمنبع«

به هر که ( یاجتماع ازينهم به لحاظ و تباری 
 باال یبه اندازه کاف یقفقاز شمال طيحال، در شرا

 .است عقب مانده )است
 
شده از سوی تدوين جالب و تعميمدهی های  ها دهاي

 ،)Vinogradovوينوگرداف ( ،)Chechenovچچنف (
 ،)Kerefovکئرئفوف ( ،)Abramovaابرامووا (

باستان  گريو د) Kovalevskayaکووالفسکايا (
روی هم رفته، اما بيشتر به مسايل کلی  ،شناسان

جداگانه می پردازند. در اين حال، رساله های 
 و) Mizievهای ميزييف ( یريجهتگاز لحاظ  ناسخته

از سوی کامينسکی  Laypanov(148اليپانف (
)Kaminsky کوزنتسف ،()Kuznetzov( ؛ گاگلويف
)Gagloyev) چچنف،  مارکوفين ،(Markovin( 

 به باد انتقاد گرفته شده اند. سخت149و...
در  یشيستارزشمند و سزاوار و ا یجدکارهای 

قفقاز سده های ميانه  لياواتباری  خيتار یبررس
ی از سوی آ. و. گادلو و بتا به تازگنس ،یشمال

  150و. ب. کوالفسکايا انجام شده است.
 

                                     
148 .[Мизиев И. М., 1986; Лайпанов К. Т., Мизиев И. М., 1993] 
149  .[Каминский В. Н., 1988, с. 272-281; Кузнецов В. А., 1987] 
с. 133-135; Гаглоев Д. С., 1987; Чеченов И. М., 1990, с. 144-153;  
Чеченов И. М., 1994, с. 10-12; Марковин В. И., 1994, с. 59, 60]  
150  .[Гадло А. В., 1979; Он же, 1994]، [Ковалевская В. Б., 1988] 
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به سه زيرمنطقه تقسيم ، ی را معموالشمالقفقاز 
خاوری.  یشمالباختری، مرکزی و شمال می کنند: 

می  یقفقاز مرکز هيناحبه بررسی ما تنها  ريدر ز
 پردازيم.

 
 یعني ،یقفقاز مرکزتباری  خيتاری ت اصلاجه

ی بزرگ »البا«های  رودخانههايی ميان  نيسرزم
)Bolshaya Laba ( اخاور در ارگون و  باختردر)ني 

و مفروض می مشروط  را ما به گونه مرزها
بستر يا  اتيخصوصشرح به  ندتوان ی)، ميمريپذ
و ) Caucasian ethnic substratumی (قفقاز تباری هيال ريز
ورک تباستان و  رانايبا جهان آن  دهيچيابط پور

دشت و شينان کوهن یروابط سنتبه  يعنیباستان، 
 عوامل ،روابطد. درست همين ننشينان مربوط گرد

کننده يی  نيينقش تعتبارزايی يی اند که  یطوالن
 ی هایشکل اوستتدر  یقفقاز مرکزرا در منطقه 

 يی ها بازی نمودند.و کاراچا ها، بالکارکنونی
 رکزی،منطقه قفقاز ماز بيرون که در  یدر حال

و خانواده ) Adygheادئگی ( -یآبخاز یمردم بوم
 )Vainakh-Dagestaniداغستانی (-ی وايناخیزبانهای 

 حفظ گرديدند.
 

 یراه هابه کهن عهد  تباری یهاندودر اين جا، ر
 یباستانتباری  یندهايفرآجريان . ی رفتندگريد

و  ینه تنها با منافع اقتصاد ،منطقه نيدر ا
]، 1978، [الوروف، ل. ای.، ها تعيين شدند مشوق

ی عيطب يیايجغراف طيمح یعمودبل نيز با ويژگی 
)vertical natural geographic environment.(  
 

به سه منطقه قفقاز  ميتقس شناسی،قفقاز در 
 پذيرفته شده است:

جلگه يی) آستانه قفقاز  -ی (دشتیاستپ منطقه -
)Ante steppe،( 
 هپايه يی)(کويی  دامنهمنطقه هموار   -
 . کوهستانی قفقازو  -
 

روی که هر منطقه از  چنين پذيرفته شده است
 -تباری یندهايدر فرآ ) خودfunctions( توابع
، آستانه قفقاز های استپ ی جدا شده است:کيژنت
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 هيروس یجنوباستپ های  هيحاشعبارت است از 
)southern Russian periphery .(یايدر یشمال یها استپ 
گفتنی بوده است (کوچی ها واره در دست ، هماهيس

زمين های سياه در  ،دهمژه سدهبه است که تا 
استپ 151.)نام داشتند» خاراگازار«کالميکستان 

دشت «آستانه قفقاز در سده هژدهم هنوز به نام 
  152ياد می شد.» کومان

 
 یقفقازقبايل  گذر،دشوارستانی قفقاز کوهدر 
 ،یدامنو  تدشهمواری های . بودوباش دارند یبوم

، در ستيز طيمحبيشتر مطلوب و مساعد از ديد 
آميزش ها و پيوندها ميان  گستره ،خيتار درازای

آميزش های . نوردان بوده است و دشتنشينان کوه
چنين به نظر می اما  ،مناطقهمه در ميانتباری 

ها روان در منطقه تماس دامنه رسد که بيشتر 
ه بنخست گام در  آن چه گفته شد،. بوده باشد

 .بر می گرددباستان  انيرانيا
 
 اسکيت ها. مرحله نخست ايرانيزاسيون: .1

قفقاز گستره در  يانرانيهندو اديرين ترين ظهور 
دائره در ی است که زيبحث برانگساله م -یشمال
های بسيار محتاطانه مطرح شده، قرار  هيفرض

مجازترين و محتمل ترين فرضيه در زمينه  دارند.
مطرح شده از سوی ادوين نسخه  وناز ديد ما، کن
منشاء ) در باره EA Grantovskyگرانتوفسکی (

 Catacombدارندگان فرهنگ کاتاکومبی ( یرانيهندوا
culture هزاره يی) در  دخمه ) (فرهنگ گورستان های

 153می باشد. ، الدياز مدوم پيش 
 

 Cimmerians،(154ايرانی زبان بودن کيميری ها (
 ی،ر قفقاز مرکزآن ها دور حض تيواقعدرست مانند 

 ن،ي. بنابرامدلل نشده است یبه اندازه کاف
درخور  قيحقارا از مسائل مورد عالقه  بررسی

                                     
151 . [Эрдниев У. Э., 1970, с. 10] 
152  .[Pallas P. S., 1799, с. 172] 
153  .[Грантовский Э. А., 1970, с. 21, 37-41, 358, 359, 370] 
154  .[Абаев В. И., 1965, с. 125] 
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ستانه در آتثبيت شده حضور اسکيت ها اعتماد 
 قفقاز شمالی آغاز می کنيم.

 
در را زبان  یرانيا يت هایسکها بودوباش ادت م

شمالی نمی قفقاز های و دامنه ها استپ 
های تالش  ليبه دل بيشتر، رفتند. کنون ديگرپذي

باستان  کاوش های تازهو ) EI Krupnov(155کروپنف
پندار نادرست کنار گذاشته شده  نيا ،يکشناس

های آستانه قفقاز  استپاست. تثيبت شده است که 
)Ciscaucasia( ، کوبان، آستانه منطقه به شمول
سده هفتم از آغاز يت ها سر سکتشکل ا ستگاهيز
 156ه است.بودش از ميالد پي
 

اسکيت شناسان،  از یبرخه باور بگذشته از آن، 
) بازتاب Ishkuz» (اشکوز«ی اسرارآميز پادشاه

همين جا قرار  یآشور نوشتاریيافته در منابع 
 ريصغ یايآسيت ها به سوی سکجايی که ااز  -داشت

پس به اين جا ها يت کاس157دست به لشکرکشی زدند.
ی مقدمی شان بازگشته لشکرکشی های آسيااز 

ی خيثر تارصد يادمان و ا از شيباکنون 158بودند.
مکان  43پنجم از  -اسکيتی مربوط سده های هفتم

 کهشناخته شده است  قفقازدر 159يی،ايجغراف
های   آرايه یبرايک باستان شناساستواِر  شالوده

 به شمار می رود.  یخيارت
 
ان يادمو  يتیسکناب ا یآثار باستان یقشه بردارن

چاپ شده در  ،يتیسکابا عناصر فرهنگ های بومی 
آثار  پيشروی ت فشردهارماف160خاص،تحقيق  کي
  یدر قفقاز مرکزيی در منطقه دامنه يت ها را سکا

ولنی آول و  -ها افتهي ني(مهم ترنشان می دهند 
 ا،کاباردين و بالکاري در) Nartanنارتان (

                                     
155  .[Крупнов Е. И., 1960] 
156  .[Мурзин В. Ю., 1990, с. 9, 16, 26, 69] 
157  .[Мурзин В. Ю., 1990, с. 47; Махортых С. В., 1991, с. 103] 
158  .[Петренко В. Г., 1983, с. 47, 48] 
159  .[Махортых С. В., 1991, с. 5] 
160  .[Махортых С. В., 1991, с. 7, 9, рис. 1; 2] 
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 و161ايستگاه نيکواليسفسکايا در اوستيای شمالی
 باختریقفقاز شمال پيشرو در اعماق کمتر  اريبس

  است. و داغستان
 

در وی شريپاسکيت ها با که چنين به نظر می رسد 
 ،یقفقاز مرکز یها هيدر کوهپاگسترده جبهه  کي

- ميوتو ليقباو منطقه بودوباش  داغستاناز 
گذر کرده   در غرب ) Meotic-protoadygsپروتوادئگی (

 بودند. 
 

ق دامنه اعمابه  يت هاسک) اprojection( سرازير شدن
ی معدنهای  آب » (منرالنی يی ودی«شهر از ها 

Mineral Waters(- کوه های بيش ) تاوBeshtauشهر  ) تا
شود.  یم(پنجکوه) آغاز ) Pyatigorsk( گورسکيتيپ

در اين روند آن است.  ) باختریflankاين جناح (
جريان و (Shelkovsky) ی ِشلکوفسکی روستا به خاور،

) می Terek(سفلی) رود تريک ( يا پستاب پايين آب
گستره ياد  پهنای . اين جناح خاوری آن است.رسد

  ميدر خط مستقخاور، به باختر از  يتیسکشده ا
 می رسد. لومتريک 280به 

 
درست ( »يتیسکسرازيری ا«شده  فير قلمرو تعرد

دارنده  یبوم ليقبا ،)یمنطقه کوهستانمانند 
در که کردند،  یم یزندگ )Kobanوبان (ک فرهنگ
يت ها تشکل يافته بودند سکپيش از آمدن ازمان 
از و 162سده دوازدهم پ. م.) -تقويمی پايينی(مرز 
با  در کل وباستان ايران جهان  اب یکيژنتنگاه 

 ربطی نداشتند. علی الخصوصا يت هسکا
 
 یاز بناهابرداری نقشه  نيو کامل تر نيخرآ

 توجه شايان یهمپوشان163بان،کو فرهنگ یخيتار
در قفقاز  يتیسکهای کوبانی و افرهنگ گستره های 

هر دو چون يادمان های دهد.  ینشان م ی رامرکز
، اند مزمانهاساسا  در حدود يک گستره،فرهنگ 

                                     
161 . [Махортых С. В., 1991, с. 116, 117] 
162  .[Крупнов Е. И., 1969, с. 16] 
163  .[Козенкова В. И., 1989, с. 253, карта 24] 
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 جهينتچنين  نيا تباری، یندهايفرآ یبازساز یبرا
 .استها دارای اهميت اصولی  یريگ
 

به منظره  ات،يجزئ بارهبدون ورود به بحث در 
می تالش  ی می پردازيم وبه طور کلپرداز شده 

ی را درک و فرهنگمنشای تباری  یت کلاجهورزيم 
 نماييم.

 
زبانشناس  - )Abaevو. آبايف ( 1949 در سالهنوز 

ه گانيبروشن است، الن های «نوشت:  نامدار گرجی
 نيسرزمدر  و آمده به اين جا از دياران ديگر،

 اباندرآوردند، بياشغال به فقاز ق يی که درها
 تهی از آدميان را نيافته بودند. برعکس، با

ی و باشندگان ديرين اين سرزمين ميمردم قد
 زبانبايد چنين پنداشت که  برخورده بودند.

 یمردمان بوم گريدا زبان های بشايد ، آنان
 آوندی در دست خويشاوند بوده باشد.قفقاز 

پيش از  یبوم تيجمع نيکه انداريم بپنداريم 
کشته همه  اياوست ) وalaniaايرانی سرزمين النيا (

احتمال دارد  شتريب یلي. خبودندمرده  او يشده 
آميزش يافته و  تازه وارد انيرانيبا اان که آن

 ،پيوند خويشاوندی نيو ا مخلوط شده بودند
 164کنونی را ريخته بود. یاوستشالوده نوع تباری 

 
ر گزارش خود در سال درا آبايف  ها دهياعين 

 چيه«گنجانيده بود. تنها افزوده بود که  1966
يی اوستدر باره ) ethnogenetic( اتنوژنيتيک هينظر
سارماتی  -يتیسکا ليقباشدن مخلوط  فاکت، که ها

گرفته ندر نظر  باشندگان بومی ديرين رابا 
 نظريه يی همخوان باتواند به عنوان  ی، نمباشد
 165.شود هرفتيپذامروزی، دانش 

 
يادمان  باره انطباق گستره هایچه در باال در  نآ

قفقاز حدود در  یکوبان و فرهنگ يتیسکهای ا
دو فرهنگ  رخنه متقابل ایگفته شد، به معن یمرکز

در يک  مختلف یها شهيردارای  يکباستان شناس

                                     
164  .[Абаев В. И., 1949, с. 78, 79] 
165 . [Абаев В. И., 1967, с. 18] 
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تبار دارای خاستگاه دو  و همچنين آميزش ديگر
 گستره ده،محدو ناي .مختلف با همديگر می باشد

، ظاهرا یقفقازبوميان و  يانرانيااختالط تباری 
 ديرين ترين محدوده در قفقاز شمالی می باشد.

اين گستره تماس های تباری درون منطقه يی است 
 کگويشوران يبزرگ  یتوده ها قينفوذ عم«که با 
مشخص می » گريزبان دگويشوران قلمرو در زبان 
 166گردد.

 
در  ن منطقه يی تباریدرو پيوندها و آميزش های

پيامدهای پردامنه ژنيتيکی به  ی،مدت طوالنجريان 
 دسته جمعیمهاجرت  ،. در واقعهمراه داشته است

به گستره بودوباش گروه تباری  تباریگروه  کي
با با دوره مورد مطالعه)  پيوند(در   ،گريد

 فتوحات به همراه بوده است.
 

ز سوی می توان پنداشت که استيالی کوبانی ها ا
چه باشد، . هر می باشدحتمل يت ها، بيشتر مکاس

خاطرنشان می سازد که مواد  وابراموم. پ. ا
 و يت هاسکباستانشناسيک به دست آمده از دوره ا

نظر « يی، هيکوهپا سارمات ها، از زون تماس های
نزديک تر  اريبسهای مربوطه شان،  فرهنگبه نوع 

ی که م 167»ها اند تا کوه هادشت  یخيبه آثار تار
تواند تسلط عناصر ايرانی زبان دشت نشين را در 

يتی بر پايه مواد سکامرحله اين جا هنوز در 
 باستانشناسيک تاييد نمايد. 

 
بی  )VG Petrenkoو. گ. پترنکو ( -گراسکيت شناس دي

در وی شريپبا ، يت هاسکا«که  سدينو پرده تر می
د ی را از اين جا راندنکوه ليقفقاز، قباآستانه 

، پترنکو، در همان زمان168.»و قسما سرکوب نمودند
به  موادکوبانی را در  نفوذ رو به رشد فرهنگ

) در Nartanدست آمده از آرامگاه اسکيتی نارتان (
پنجم پ. م.، تثبيت  -اواخر سده های ششممجتمع 

                                     
166  .[Серебренников Б. А., 1956, с. 36] 
167  .[Абрамова М. П., 1984, с. 29] 
168 . [Петренко В. Г., 1984, с. 71] 
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 به آميزش نه تنها گمان غالب،که به 169می کند
يه يی نيز اختالط تباری قبايل زيرال بلی، فرهنگ

)substratum باال اليه يی يا  ليو قبا) کوبانی
مرحله  نيدر ا) اسکيتی superstrateزبراليه يی (

گواهی می  يتیسکا-آغاز شده کوبانی پيوندهای
 دهد.

 
 یبرااسکيتی  -آميزش های درون منطقه يی کوبانی

ی که به مردم اوست ريشه و خاستگاه تباری درک
 ازبخشی  يزاسيونايران با روند کيارگان گونه

 بسيار مهم است. یقفقاز شمالباشندگان بومی 
 

يتی، در سکا -آميزش های شرح داده شده کوبانی
پنجم پ. م.، مبنايی را به دست  -سده های هفتم

 باره نخستين و ديرين ترين مرحلهدر تا  می دهند
تباری و دور آغاز  -ايرانيزاسيون زبانیآغاز 

واخر اين مرحله سخن شده روند اختالط تباری در ا
 گفت. 

 
اين ها  همه يیاياز لحاظ جغرافمهم آن است که 

يعنی به آن ، یمنطقه تماس دامنه قفقاز مرکز هب
گستره که در حدود آن در اعصار بعدی، 

و گهواره توده های  يافت ادامهايرانيزاسيون 
ی گرديد، بر می لنباشنده اوايل سده های ميانه ا

 گردد.
 

بخش  »استيالی«به  گريبار د کي تا،راس نيدر ا
يا از سوی اسکيتی کوبانشايان توجهی از  گستره 

در يت ها سکهر چند آرامگاه های گورگانی ا(ها 
) و شمال هم موجود است کوبانجنوب منطقه 
امر ممکن است نشان  نيا .توجه می کنيم داغستان

 فشرده یندهايفرآدر اين جا دهد که 
های تباری  آميزشو ايرانيزاسيون روان نبودند 

ی ومق یگروه ها .ندبود يی هيحاشدارای بار 
 - )Vainakhابخازی و وايناخی( -)Adygheادئگی(

اختالط و  ياد شده مشمول در حدود قلمرو داغستانی

                                     
169  .[Петренко В. Г., 1989, с. 220, 223] 
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 تباری تيو هوبودند  هشدهمگونسازی (اسيميله) ن
 نموده بودند. خود را حفظ یباستانمستقل 

 
 تماسدر باره  ماهای  یريگ جهيو نتبرداشت ها 

 يتیسکا -کوبانی )intraregionalهای ميان منطقه يی (
در شود.  یمن  یقفقاز مرکز یمنطقه کوهستان شامل

تباری به گونه ديگری روان  یندهايفرآاين جا، 
بودند و در باره زون کوهستانی ما می توانيم 
تنها بر آميزش های حاشيه يی  استدالل  نماييم 

عناصر فرهنگ  -ی آن ماد که برآيند (نتيجه)
اما 170ی می باشد.قفقاز مرکز های در دره يتیسکا

ما نمی توانيم در باره مجتمع. ، نه عناصردرست 
 ستانی سخن بگوييم.کوهيت ها در منطقه سکاسکان ا

 
 سارمات ها، مرحله دوم ايرانيزاسيون: .2

ی آميزش ها و پيوندهای ميان منطقه در مرحله بعد
خاوری داخل قفقاز شمال  در اسکيتی -يی کوبانی

حضور ساورومات ها يا سارمات ها آغاز به تثبيت 
فرهنگ سارماتی  یريشکلگناحيه  شدن می نمايد.
از قفقاز  تر شمالچهارم پ. م.  -سده های هفتم

  171خاوری واقع است.شمال 
 

 جهان هيحاشخاوری، قفقاز شمال  که است یهيبد
از ماهوی تفاوت در همين، . سارماتی شده بود

از  یبرخچنانی که کنون است که (يت ها سکا
تشکل  در شمال قفقاز172)پژوهشگران می پندارند

 معروف) سه گانهترياد (که در آن يافته بود 
  173بود.شکل گرفته سکيتی ا
 

گورگان هايی واقع در نزديکی روستای اچيکوالک 
)Achikulak) و باژيگان (Bazhigan(  جريان سفلی در

ب) رود کومه، و گورگان های (پستاب يا پايين آ
)  (که در آن و. ای. Goytinگويتينی (

ی انجام باستان شناس یکاوش ها) Markovinمارکوين(

                                     
170 . [Техов Б. В., 1980, с. 72-81] 
171  .[Смирнов К. Ф., 1964, с. 191, рис. 84] 
172 . [Мурзин В. Ю., 1990, с. 16, 26, 47] 
173 . [Петренко В. Г., 1989, с. 228] 



127 
 

داده بود و دستاوردهای آن از سوی و. ای. 
شده  ريتفس) و ديگران Vinogradov VB( 174وينوگرادف

  از گورگان های سارماتی به شمار می روند. ،اند)
 
به گستره بودوباش سارمات ره با اشاوينوگرادف  

آثار «: سدينو یم خاوری قفقازدر شمال ها 
آن سوی رود تريک  استپ یخيتار

يادمان همچون ) را می توان  Zaterechya(زاتيريچيا
ا بپيوند آن ها 175».های ناب سارماتی شمرد

به آشکار ی سارماتی دن-ولگايادمان های گروه 
 176نظر می رسد.

 
کوبانی  انيبا بومت ها آميزش های تباری سارما

: عناصر بوده اند ثبات یمبهم و باز ديد من 
سده 177آرامگاه بومی لوگوفیدر ی سارماتی فرهنگ

 یها آميزش پنجم پ. م. با مکانيسم-های ششم
گورگان های که  یدر حال ،يی پيوند دارند هيحاش

ی ذ واقعنفو کوهستان، در دامنه) Goytinگويتينی (
اعماق سرزمين دارندگان گروه سارمات ها را در 

در  وشرقی فرهنگ کوبانی نشان می دهد  نسخه
منطقه يی را درون آميزش های  تيما واقع نتيجه
 داريم.

 
ها چندان  آميزش اين ،انه گفته باستان شناسب

 پردامنه (مانند آميزش های درون منطقه يی با 
، هم ني. با ای) نبودنددر قفقاز مرکزيت ها سکا

) را Nartی نارت (اوست ی حماسهزونآما یها زهيانگ
ی مرتبط در قفقاز شمال سارمات ها با اقامتکه من 

امکان می دهد خصلت به پيمانه 178دانسته ام،
يان را بومسارمات ها و  با ها تماسبسنده پويای 

 گمان زد.
 

                                     
174 . [Виноградов В. Б., 1972, с. 46-58] 
175. [Виноградов В. Б., 1972, с. 59] 
176   .[Максименко В. Е., 1983] 
177 . [Мунчаев P. M., 1963, с. 211] 
178 . [Кузнецов В. А., 1980а, с. 45-65] 
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مساله را اختصاصی مطالعه  نوينوگرادف که اي
ی لشکرکشکه پس از  ديرس جهينت نيبه ا کرده است،

يان بوميت ها، پيکان تعيين کننده تعامل سکهای ا
کرانه های کسپين، شمال با سارمات های باشنده 

، بوده است منطقه ولگاباشندگان ا بيشتر روابط ب
و باشندگان جنوب کوه های اورال؛  باهم  یگاهو 

جهان « به حوزه نفوذدرآمدن آستانه قفقاز 
ميزش زمينه را تا اندازه يی [برای آ» سارماتی

اسکان  تيموفقگ.] فراهم نمود و -های بيشتر
سده در  یدر قفقاز شمال نيرومند سارمات ها را

 179تعيين کرد. شياز پ های بعدی
 

در عهد سارماتی يعنی  به گفته بانو ابرامووا،
سده چهارم ميالدی نيز جريان -در سده سوم پ. م.

به لندشافت  روندهای تباری تابع بستگی آن ها
 ليقباکوه ها : در بودقفقاز  یکزمر خاصهای 

دارنده فرهنگ بعدی کوبانی به بودوباش ادامه می 
 یممشخص کهن پايدار  یکه با ثبات سنت هادادند 
ها، دامنه  های که در منطقه دشت یدر حال شوند.
ی سارماتی چيرگی داشتند و يا مبدا دارای ليقبا

با سارمات ها يا ديگر به شدت هم قبايلی که 
 .180 ن مخلوط شده بودندايرانيا

 
دشت های دامنه های کوه ها  پربار یاه هيناحدر 

کماکان نه تنها عناصر قديمی (اسکيتی) ايرانی 
نو رسيده  یگروه هايافته بودند، بل نيز تجمع 

باشندگان ايرانی زبان که از سوی شمال سرازير 
سارمات ها  که سر از سده سوم پ. م. به  -بودند

غرب و  به سوی  ولگا آن سوی از سترده پيمانه گ
های کرانه های شمالی دريای استپ به جنوب غرب، 

سياه و آستانه قفقاز آغاز به راه افتادن نموده 
 181بودند.

 
عهد سارماتی  یباستان شناس یها تيسا ابرامووا
 یم ميتقس یبه دو گروه محلهای کوه ها را دامنه 

                                     
179 . [Виноградов В. Б., 1971, с. 182, 183] 
180  .[Абрамова М. П., 1989а, с. 272] 
181  .[Смирнов К. Ф., 1984, с. 118-123]  
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 ردخاوری و گروه باختری. گروه خاوری گروه  :کند
، (در آن سوی رود تريک)) Zatereche( زاتيريچيی

گروه ) موقعيت دارد و Terekتريک ( شرقدر  یعني
 Kabardino( اپيتی گوري -اباختری در کاباردي

Pyatigorye يادمان اصلی رود تريک. غرب) يعنی در 
) سده Khankalskayaآرامگاه خانکالی ( -خاوریگروه 

اما 182دی است.سده يکم ميال -چهارم پيش از ميالد
باشندگان بومی است که دستخوش  اين آرامگاه

 سارماتيزاسيون گرديده بودند.
 

آرامگاه های نژنی  –یگروه غرب یاصل يادمان های
و Dzhulatsky Nijni-(183ژوالتسکی (

گروه های در گورستان اند. Chegemsky(184چِگمسکی(
، ديده می شود یسنتگورستانی  خاوری، حفره های

هايی به  ینوآور باختری،ر گروه که د یدر حال
به  185شکل بيشتر دخمه ها پديدار می گردد.

 حفظبه ارائه شده  قيحقا ،پنداشت بانو ابرامووا
ی در فراسوی رود تريک بوم تيجمع ناهم

) اشاره می کنند و هم اين Zatereche(زاتيريچيا 
هم در آن  ا، ويت هسکار زمان هم د که زاتيريچيا

بوده  امنيی و نسبتا  حاشيه یطيمح زمان، 
 186است.

 
بحث ديگری است. موجوديت  باختریگستره گروه 

که به باور  ديرين ترين دخمه ها در اين جا،
نخستين دخمه های  یاز نمونه ها یکي187ابرامووا

 گريد نيو همچن ،سده ميانه يی گرديدند یلنا
 بومی یدر فرهنگ مادی های سارماتی، نوآور

 که قلمروا بپنداريم دست دادند تبه مبنايی را 
) برای Kabardino-Pyatigorjeپيتيگوريا ( -اکاباردي

: ه استبودرخنه و تهاجمات سارمات ها بيشتر باز 
يکم پ. م.  -باختری در سده های سومقلمرو گروه «

                                     
182  .[Виноградов В. Б., Петренко В. П., 1984, с. 15-36] 
183 . [Абрамова М. П., 1972] 
184 . [Керефов Б. М., 1985, с. 135-259] 
185  .[Абрамова М. П., 1989б, с. 8] 
186 . [Абрамова М. П., 1989, с. 15] 
187  .[Абрамова М. П., 1989б, с. 5] 
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ی زبان رانياکوچروان  استيالیدر معرض  شتريب
 ن،يبر ا افزون .»بودخاوری  نسبت به گستره

شده مخلوط قديمی  بومیمردم  ابرامووا موجوديت
 را (در مرز عصر ميالدی) در اين جا هايت سکابا 

سپس بعد از آن حضور و  مجاز می پندارد.
 188) راIranicizedباشندگان ايرانی شده (

 
 یفضاباره در برداشت ابرامووا با مايل هستم من 

 شتريب بودن دسترسقابل باز و چشم انداز 
 ريکه در ز ت کنمپيتی گوريا موافق -اکاباردي

 سده های ميانه ليدر اوا تيوضع هنگام بررسی 
 .خواهد شد دييتا
 
 ايرانيزايسيون و اتنوژنيتيک وندر شرفتيپ

کوهستانی در عهد  یاه دامنهباشندگان دشت های 
ترصد  یعمومسارماتی را، تنها می توان به شکل 

لکه «منابع و حضور کرد. دليل چنين چيزی، وضعيت 
ی می نقشه باستان شناس یر روب »ديسف یها

رسد که  اما کامال به وضوح به نظر می189باشد.
رای کوچروان ب بايهنوز هم تقر ستانیکوه منطقه

 استاتوسماند و  یم یباقناپذير دسترس دشت نورد 
قديمی گستره بوميان کوبانی بعدی را حفظ می 

ايرانيزاسيون، روابط  مرحله دوم نيدر انمايد. 
و سارمات ها در  با ساورامات هاکوهستانی  ليقبا

 ماند. یم یباق يی هيحاشهای تماس چهارچوب 
 

 در قلمرودرون منطقه يی  یهاآميزش ها و پيوند
 بعد در ورخ می دهد  پتی گوريا -اعمدتا کاباردي
که در آن حفظ جايی کوبان، عليای غرب در حوضه 

) Siracesهسته تباری قبايل سارماتی سيراک ها (
- ی زوبوفسکوآثار باستان شناسدر  وممکن است 

) تمثيل Zubovskaya Vozdvizhenskoeوزدويژنسکووا (

                                     
188  .[Абрамова М. П., 1989а, с. 276] 
189  .[Абрамова М. П., 1989а, с. 269, карта 25] 
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گونه  نيابه  ابرامووا اگر چه190گرديده است.
 191لوکاليزاسيون سيرک ها اعتراض می کند.

 
 و وينوگرادوف می پندارند که ميانرودان رنوفيسم

سده های  در البای بزرگ کوبان و های رودخانه
 اتحاد قبيله يی سيراکی کانون. دوم پ. م -سوم

 (برخالف ديدگاه وينوگرادف) باکه 192گرديده بود.
قديم آخاردی  رودخانه قانع کنندهشناسايی 

)Achard( ، ه گفته که در آن، بتاييد می گردد
 یم یزندگسيراکی ها با کوبانی ها  193استرابو،

 نيابا همه کارشناسان  با اين هم،194.کنند
به باور  ،رای مثالب .موافق نيستندمالحظات 
کشيدن مرز ميان ميوت ها  Anfimov(195انفيمف (

)Meotians (و نفوذ  صائب نيست ابدر السيراک ها  و
نواحی خاوری آن سوی کوبان به سيراک ها 
سده سوم  بهنه  ديبا) را Zakubanye(زاکوبانيا 

اول پ.  -پ. م. ، بل مقارن اواخر سده های دوم
 - ن های زوبوفسکوزمان گروه اصلی گورگا–م. 

،  مقارن  )Zubovsko-vozdvizhenski( وزدويژنسکی
 دانست.

 
خاور را در ابرامووا، مرکز اتحاديه سيراک 

 راست کوبان کرانهآزوف در  یايدرکرانه های 
 چهار صداز  شيب در آن، که سفلی جا می دهد

يکم پ. م. کشف گرديده  -آرامگاه سده های سوم
منظره اصولی را اما اين ويرايش ها  196است.

آن سوی در سيراکی حضور گروه تغيير نمی دهند: 
و ترديدی بر نمی  شک کوبان (زاکوبانيا) خاوری

قفقاز  همسايگیدر واقع  منطقه نيو در اانگيزد 

                                     
190 . [Кузнецов В. А., 1962, с. 70-72; Кузнецов В. А., 1967, с. 63-65; 
Виноградов В. Б., 1965, с. 117]  
191 . [Абрамова М. П., 1993, с. 2]  
192  .[Виноградов В. Б., 1965, с. 111-113; Смирнов К. Ф., 1952, с. 13, 
14] 
193 . [Страбон, 1964, с. 480] 
194 . [Каменецкий И. С., 1965, с. 99; Марченко И. И., 1984, с. 68, 69]  
195  .[Анфимов Н. В., 1975, с. 50] 
196  .[Абрамова М. П., 1989б, с. 19] 
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سينکرتيک  فرهنگ تشکل، ما روند هم در غرب یمرکز
)syncretic cultureرا  توفيقيه) -به عربی -) (همتايی

 بومی) Meotianميوتين ( عناصر بيترک ،يمنيببمی 
گ سارماتی و عناصر نبرگيرنده فرهکه در سارماتی و

فرهنگ بومی ميوتی می باشد که ديگر در سده پنجم 
به خصوص به وضوح پ. م. آشکار ديده می شود اما 

 197.شود یم دهيد يکم پ. م. -سده های سومدر 
 

چنين بر می آيد، محق خواهيم بود هر گاه در پشت 
روندها، آميزش های دورن منطقه يی  و  سر اين

اختالط و خويشاوندی های تباری را ببينيم که در 
سراسر گستره دامنه های کوهی گروه غربی (به 
گفته ابرامووا) می بايستی آغاز پديده بس مهم 

بستر  کي یريگشکل -برای موضوع مورد بررسی ما
متشکل از زيراليه جامعه نو تباری را می  کپارچهي

رد که در برخی از مطالعات قفقازی، گذا
) همچون برآيند ethnic neoplasmsنوپديدآيی تباری (

فرهنگ «روندهای اسيميالسيون (همگونسازی)  و 
 ) نام گرفته است.acculturation»  (پذيری

 
 BMقديم، کئرئفوف ( یقفقاز شمالدر پيوند با 

Kerefov بر پايه  1978)، اين ايده را در سال
کرد. با سخن گفتن  شنهاديپ یتان شناسشواهد باس
 بوميان در وی سارمات ها تعامل قوم در باره

 جهياو به نت ا،يبالکار -کاباردينو قلمرو
و ياد شده در باال  یاز اجزا یکهمگونسازی ي«

)، به new ethnic entitiesپديدآيی تبار از ريشه نو (
پيمانه چشمگير متفاوت از سارمات ها و بوميان، 

فرهنگ  یسنت هارث و گيرنده پايدار ترين که وا
(بومی) و  بسترو مادی هم زير اليه يا  یمعنوهای 

هم اليه بااليی سوپراسترات (سارماتی) بودند؛ 
 198رسيد.

 
همگونسازی بر آن است که  اتنوژنيتيک مدرن یتئور
) (باال اليه يا assimilableتبار همگون کننده ( یبرا

د اسيميالسيون قرار تباری که تبار ديگری را مور

                                     
197 . [Каминский В. Н., 1987, с. 40] 
198 . [Керефов Б. М., 1978, с. 18; Он же, 1988, с. 101, 102] 
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  )transformation( ترانسفارماسيون -می دهد)
تبار  یبرا يا استحاله) است و تحول(دگرگونی، 

از  یکي«  -)assimilatingهمگون شونده  يا زير اليه (
از اين جا چنين بر می آيد که 199».تکامل یاجزا

گستره در در روند آميزش های دورن منطقه يی 
يتی، مهم ترين سکازمان  در یتماس قفقاز مرکز

) زير اليه قفقازی absorptionروند امتصاص يا جذب (
از سوی اليه بااليی ناهمگون ايرانی زبان و تشکل 
تبار نو در برگيرنده مجموع ويژگی های اليه 
بااليی و زير اليه، آغاز و در آينده به روی بستر 

اختالط  در موردپهن تری ادامه يافت. آن چه 
تکامل  گواه بر ه شد، بی ترديدگفت اتنوژنيتيک

در مناطق  کنواختيدر زمان و نه  دهي، کشمدتبلند
عمق در باره . می باشدمنطقه تماس  یمختلف محل

منطقه يی و اختالط  درونپيامدهای آميزش های 
 ديبايتی نسکا ژهيبه و ه،يدر مراحل اول تباری
 کرد.اغراق 

 
ت که اس) بر آن S. Gagloytiيو. س. گاگلويتی (

بومی از سوی  ليقبا سازی تباریهمگون نديفرآ«
ايرانيان به پيمانه چشمگيری مقارن با پديدآيی 

 عصرالن ها در قفقاز شمالی، يعنی در آغاز 
يت هايی به گونه سکا ميالدی و در عهد تسلط

متکاثف اسکان يافته نه تنها در همواری های 
 آستانه قفقاز، بل نيز در دره های کوهستانی، به

)، definitions( فيتعار نيدر ا200پايان رسيده بود.
ت ها، نه آن اوست تمايل پيوند دادن تشکل تباری

 ديده می شود. ايت هسکا قدر با الن ها که با
 

برای  .هم هست یتر نانهيواقع بهای  یابياما ارز
پذيرفتن با  )Makhortykhمثال، س. م. ماخورتئخ (

های  درهدر  يتیسکا یعناصر فرهنگ ماد حضور
 هيحاش های ديرپای آميزش دستاورد( یقفقاز مرکز

يت ها در سکاکه نقش سازد  یميی) خاطرنشان 
 »توجهشايان « یاقوام قفقازريختيابی و تشکل 

با دوره  سهيبه خصوص در مقابا اين هم بود، اما 

                                     
199 . [Бромлей Ю. В., 1983, с. 241] 
200  .[Гаглойти Ю, С., 1966, с. 242] 
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سده های و دوره های سارماتی  -یخيتار یبعد یها
 201بود. ميانه، بيخی کمرنگ

 
ست آمدن و انباشت شواهد، مدارک و حقايق تا به د

 من  گر واقعيت ها،نيانما یبه اندازه کاف نو و
و می  ،از همين گونه ديدگاه ها پيروی می کنم

روند  -دوم سارماتی ايرانيزاسيونکه فاز پذيرم 
که در ژرفتر از روندهايی بود و ، ممتد ايپو

و تجمع  ه بود. سرازيریآغاز شد يتیسکامرحله 
آستانه قفقاز، بنيه در ی زبان رانيا نو ليقبا
شرح فزاينده روندهای اتنوژنيتيک  )ليپتانس(

 ه در باال را تامين  می کرد.داده شد
 

ناظر و ما  مرحله سارماتی ايرانيزاسيون،در 
پيامدهای  از نظرمهم  اريبس دهيپد کيشاهد آغاز 

) تباری سينکريتيک neoplasmsشکلگيری نوزايی( -آن
  و به گفته و. پ. الکسييف ههستيم ک يی)همتا(

سوم با گزينه ، )V. Bromleyيو. ب. بروملی (
کتله  یمهاجرت هااتنوژنيتيک پس از  یندهايفرآ
 202مطابقت می کند. و فتوحات يی
 
 الن ها. مرحله سوم ايرانيزاسيون: .3
 نه تنها یقفقاز مرکزايرانيزاسيون  مرحله نيا

» بارزات«به خاطر اين که پوياترين مرحله و 
ترين مرحله بود، بل نيز به خاطر اين که آخرين 

در  -مهم بود اريبس مرحله ايرانيزاسيون هم بود،
مهاجرت «ميالدی و  375به سال  ها حمله هون جريان
در پی آن در سده پنجم ميالدی، » توده ها بزرگ
سارمات های  ليقبا( زبان یرانيا تيجمع انبوه

 –اهيس دريایی شمالمتاخر باشنده کرانه های 
) که پيوسته رالا یايمنطقه درو ولگا حوضه رود 

در درازای سده ها در آستانه قفقاز و منطقه 
 تماس کوهپايه ها بودوباش داشتند، کاهش يافت.

 
ساله سلطه  اندوره هزارهون ها، با حمله 

شان به  یاستپ ستگاهيزاين باستان در  انيرانيا

                                     
201 . [Махортых С. В., 1991, с. 111] 
202 . [Алексеев В. П., Бромлей Ю. В., 1968, с. 35] 
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 نيگزيجا رکیقبايل کوچی تو سيطره و ،پايان رسيد
 دشت پيوسته) invasionتهاجم ( . در عوض،آن گرديد
مرکزی، تهاجم قفقاز  ، بهزبان یرانيانشينان 

 یفرهنگ تباری یندهايبا فرآکه  آمدها رک وت
عامل  یروهاي، اما با ندر ارتباط بود همانندی
روی  آن پسانتر  ديگر که یعواق پيامدهایو ديگر 

 درنگ خواهيم کرد.
 

. بسيار دشوار است مرحله سومقويمی تز تثبيت آغا
نخستين يادآوری ها در باره  اری در منابع نوشت

از سر به سده يکم ميالدی می قفقدر  الن ها
در باره از محققان  یاساس، برخ نيبر ا203کشد.

 به دشت شمال قفقاز در سارماتی الن لهيمهاجرت قب
می  یريگ جهين نتد  -ولگا یاز استپ ها سده يکم 

باورند که  نيبر ا گرانيکه د یر حالد204.کنند
گ.] شمال -های سده يکم [(سرازيری الن ها) موج

اتنونيم نو و ظهور قفقاز را در ننورديده بود 
ی تباری سارمات نامگذار رد اترييتغ ابالن ها 

دارای  ليکه همه قباهنگامی ، ها مرتبط بوده است
وب يبه دانتا رال ا یاياز دری سارماتی منشا
زير چتر و پوشش نام تباری عمومی  نييپايا  سفلی

اين نام، متضمن معنای  205قرار گرفتند.» الن ها«
جامع واژه الن ها به ويژه در مرحله نخستين 

است که با پولی اتنوستی » الن«اتنوژنيز تبار 
 ) مشخص می گردد.large multi-ethnicityبزرگ (

 
که ود بق مح )S. Gagloytiگاگلويتی ( س. حال، نيبا ا

 در باره نخستين» الن«در پيوند با وجه تسميه 
در نام قبيله سارماتی » لنا« -نامپديدآيی اين 
(رکس +   roksalany (Rhoxolani) روکسولنی)-روکسالنی(يا

 سده دوم پ. م. درالن+ی يا روکس+ الن+ ی)  
    206.نوشت

                                     
203 . [Гаглойти Ю. С., 1966, с. 52, 53; Ковалевская В. Б., 1984, с. 80;  
Кузнецов В. А., 1992, с. 5] 
204 . [Гаглойти Ю. С., 1966, с. 54-62] 
205 . [Гаглойти Ю. С., 1966, с. 67, 82, 86-89; Кузнецов В. А., 1992] 
с. 6; Гаглойти Ю. С., 1989, с. 85, 86; Ждановский A. M., 1985, с. 15] 
206. [Гаглойти Ю. С., 1966, с. 59; Он же, 1969, с. 82, 83] 
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 پديدآيیزمان زمان با  نيا ،یباستانشناساز ديد 

در قفقاز يی دخمه رامگاه های ديرين ترين آ
به گفته ا. س.  ی مطابقت می کند کهمرکز

رخدادهای با  پيوندتواند در  یم207اسکريپکين
 اياوراس یها در استپ ليقبا تاخت و تازهای تند

 208سده دوم پ. م. قرار داده شود. در
 

برای دارندگان (اتنوس) مساله کاربرد واژه تبار 
سر از سده دوم پ. در شمال قفقاز يی دخمه فرهنگ 

ها در  مغولتاتارها و تا حمله  بايتقرو  م. 
يی افگنی روشنا ی، براسده هشتم 30سال های دهه 

برای  ژهي، و به ویقفقاز شمالتباری  خيربر تا
مهم  اريبسها  اوستاتنوژنيز  والن ها  خيتار
 است.

 
دور گفتمان  کدر نتيجه يله امس نيا پيراموندر  

برای . انبار گرديده است یلماک اتيادب ،و دراز
ها و  دگاهيد من در اين جا مقدور نيست تا همه

را در زمينه بازآفرينی نمايم. از اين بحث ها 
 یديکل تياهمدارای  یاساس یها دهيا رو، تنها به

را ما ين دانش امروزتراز در که امکان بازسازی 
 می دهند، بسنده می کنم.

 
يی اوايل سده  الن های دخمهمنشاء در پيوند با 
ه ست. بهنوز هم ديدگاه واحدی ني های ميانه،

گونه يی که در باال گفته شد، به باور بانو 
گروه آفريننده  هياولابرامووا، دخمه يی های 

 اب یکيژنت از ديد يادمان های سارماتی، یغرب
 طتبرپيتی گوری م -کاباردیمختلط اسکيتی  تيجمع
ی های سده ي دخمه هياول یاز نمونه ها و209،اند

 210ی شمرده می شوند.لنهای ميانه ا
 

                                     
207 . [Скрипкин А. С., 1989, с. 87] 
208 . [Абрамова М. П., 1989б, с. 5; Габуев Т. А., 1986, с. 6] 
209 . [Абрамова М. П., 1989а, с. 276] 
210 . [Абрамова М. П., 1989а, с. 280] 
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دخمه يی های  نخستين نمونه ابرامووا ،زمانهم
يی مدفون در زير دخمه های گوری را  در لنا

چهارم کرانه های راست  -گورگان های سده های سوم
پستاب يا پايان آب (حوضه  و) Terekرود  تريک (

ستره گروه در گ يعنی، )Sunzhسفلی) رود سونژ (
 نيو همچن211،نديب یم خاوری يادمان های سارماتی

رای بدخمه يی  یمراسم خاکسپار هک می پندارد
 آنهمچنين شمال قفقاز، از جمله  بومی ليقبا
از  هنوز پيش یقفقاز مرکزآستانه که در  يیها

سارماتی  به اين جا، می زيستند،  ورود اقوام
در يادمان ما (يعنی اسکيت ها؟ ا شناخته شده بود

و يی نيست دخمه  چيه یقفقاز شمال يتیسکی اها
 ، بی پايه است).ليدل نينسخه به هم نيا
 

تاثير آرامگاه های مکان ابرامووا همچنين ا
عهد عتيق و گنجينه های خاکی  بسفر یاتاق

تنوع 212) را محتمل می پندارد.Meotianميوتينی (
از سوی زمان عين مختلف ارائه شده در  یهارويکرد

با تجربه، نشاندهنده ده و داننمحقق  کي
 شيدايپمساله  یسردرگم اابهام و حت ،یدگيچيپ

شکل خاص  کيبه عنوان يی دخمه آرامگاه های 
ساختمان های آرامگاهی است. در نوشته دست 

مساله به  نياپرداختن به  یبرا يیجا داشته،
پس يادآور می شويم که . تنها ستين دهيچيپراستی 

و بدون توجه 213يچايواء ل. گ. نمقالهانتشار از 
يی، تعلق اين دخمه گورستان های  منشایبه 

لن ی درست به اقفقاز مرکزگورستان ها در حدود 
گابويف، 214،ژدانفهای نو   شپژوه(با  ها

تاييد  216و ن. ی. برليزوف) 215کاوالفسکايا
 گرديده است. 

 

                                     
211 . [Абрамова М. П., 1989а, с. 280, 281] 
212 . [Анфимов Н. В., 1947, с. 148-157] 
213 . [Нечаева Л. Г., 1961, с. 151-159] 
214. [Ждановский A. M., 1985, с. 15, 16] 
215 . [Габуев Т. А., 1986, с. 17, 30; Ковалевская В. Б., 1984, с. 91, 
155] 
216 . [Берлизов В. Е., 1990, с. 5] 



138 
 

و. ب.  موضوع نيايی را در باره  ژهيمقاله و
وشته اند که به وينوگرادف و ی. ب. بيريزين ن

 ی وسيع،معنابه که می دارند اظهار گونه مدلل 
ويژه توان تنها  يی را نمیدخمه مراسم خاکسپاری 

دشت نشين  سارمات های نقش الن ها پنداشت. اما 
های قفقاز دخمه  لتشکدر کل در زبان  یرانيا

توان  ینم را الدياز مهای اخير پيش  شمالی سده
 یم ننده به نظر و حتا تعيين ک انکار کرد 

 217.رسد
 

به گونه  من با آن دسته از دانشمندان که
) پديدآيی دخمه ها در قفقاز reasonableخردورزانه (

را نه در گستره کوهستانی، بل در گستره استپی 
 خاطر نشان می سازند و نيز با بانو کوالفسکايا

يی اوايل دخمه آرامگاه های به قرار دادن که 
 ) continuum( رهيزنجآن در  سده های ميانه درست

 دوره از نياآن، ، که در زمانی -گستره يی
اری منابع نوشتروی از لوکاليزاسيون الن ها 

 تاکيد می ورزد، همنگر می باشم.
 

و  ،ی باشدتواند تصادف یمنها  انطباق نيا مجموع
ديدگاه ابراموو) ما را به آن  (بر خالف نيا
در يی دخمه  مراسم خاکسپاریسازد که  یمتقاعد م

 یرانيا یاستپيا آيينی است  یقفقاز مرکز اوضاع
در ) یدر مراحل بعدويژه (به ی بيترکهم  ايو 

تباری نئوپالسم  رون منطقه يیدهای  نتيجه آميزش
اليه يی باال برآيند اختالط قبايل  همچونِ 

)superstrate (سوبستراتی).  بستر) و زيراليه يی يا
است. اری منابع نوشتهمان الن های آمده در  ناي

 يی دخمههای خاکی گورستان در باره ما باالتر 
آستانه کوهی سر از ناحيه  در منطقه تماس واقع

تا  در باختر ی قفقاز)معدنهای آب » (مين ود«
اين . مارگون در خاور سخن گفتيدره رودخانه 
 خاور به پيمانه بسيار ر دن ورگا گورستان ها در

های دخمه يی اوايل آرامگاه باشد.  یفشرده م
هزاره يکم  -تر رده(گست اعصار سده های ميانه

                                     
217 . [Виноградов В. Б., Березин Я. Б., 1985, с. 45] 
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موجود اند. 219ی ترشرقهم و 218ی ترغرب هم  ميالدی)
 - از آرامگاه های بايتال ها ، به جز ما آنا

بيرون از سرزمين در ) Bajtal - Chapkanچپکان (
باستان  یها تيسا نيا قرار دارند.) alania( ايلنا

پيشرفته  یلنا-انه سارماتیهای جداگ گروه ،یشناس
در  ايداغستان کنار درو کوبان حوضه منطقه در 

 شوند. یمخلوط م انيبه شدت با بومهم  جا نيا
 

در اندکشمار بودن آرامگاه های خاکی دخمه يی 
يکم  هزاره در کوبانرود  سرچشمهباالآب يا حوضه 

الن ها به که در آن حضور  شايان توجه است پ. م.
می  مستند ،منابع مکتوبماد در گونه قابل اعت

در همان هنگام تا  ختيمرا برانگ فاکت نياباشد. 
انديشه يی را در باره اندکشمار بودن الن ها در 

 تيجمعکمرنگ آن بر  ريتاثعليا و کوبان  حوضه
 220ابراز نمايم. یبوم یها
 

های لن شالوده تباری اکه چنين بوده باشد ، شايد
رندگان فرهنگ مراسم باشنده کوبان عليا را نه دا

مرکزی می ساخته اند، قفقاز يی دخمه خاکسپاری 
يی ها ربطی  به دخمه سارماتی که ديگر گروهبل 

ناحيه  نير اسارماتی د گروهنداشته بودند. چنين 
ها باشند که با گذشت زمان،  راکيسستند توان یم

برپا را منطقه وزدويژنسکی نوع گورگان های 
را  هيفرض نيا ،شيپدهه سه  از شيبمن  . دنمودن

ننموده رد  آن را یکستا کنون که  ،مطرح کردم
است. در شالوده الن های حوضه عليای کوبان می 
تواند هسته تباری سيراک های بعدی قرار گرفته 

 باشد...
 

در حوضه ها لن احضور گسترده ...به هر رو، 
ايرانيزاسيون سوبسترات  کوبان و روندرود  يیباال

و ترديدی  در حال حاضر شک بومی، یابستره ها يا
بر  بينديشيم کهمجاز است  را بر نمی انگيزد.

                                     
218 . [Байтал-Чапкан — Минаева Т. М., 1956; ст. Старокорсунская 
— Каминский В. П., 1984, с. 11-27]  
219 . [Верхний Чирюрт, Паласасырт — Кузнецов В. А., 1961а, с. 
265-270; Гмыря Л. Б., 1986, с. 20-22] 
220 . [Кузнецов В. А., 1962, с. 70] 
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 نييتعسيراک بعدی،خصلت  ديرين تر شالوده هسته
ی تر النی بعد هيال یمحل اتنوژنيتيک نديفرآکننده 

ضه وحدر  ايرانيزاسيون جه،يدر نتتشکل يافت و 
 نيفت. اتحقق يارحله عليای رود کوبان در دو م

 .استيازمند کندوکاو و بررسی بيشتر نفرض 
 

 مينيب ی، مبا جمع بندی همه آن چه که گفته آمد
گورهای  در شرق ويی دخمه آرامگاه های خاکی که 

ر دوران پس از د النيا صخره يی در باختر سرزمين
منطقه تماس حدود ، نه تنها در ها حمله هون

 یدر دوره ها گونه يی که، به آستانه کوه ها
ی گسترش در منطقه کوهبل نيز ود، بپيشين 

يافتند. گسترش مراسم خاکسپاری در دخنه ها در 
کوهستان ها به ويژه در اوستيای شمالی سر از 
سده ششم ميالدی و پسانتر از آن آشکارا و برجسته 

  221می باشد. 
 

کشف آرامگاه دخمه يی از سوی و. خ. تمئنوف 
)Tmenov) و ا. گ. دزاتياتی (Dzattiaty ( سال در

يازدهم ميالدی) در -شايد مربوط سده های نهم( 1993
 در) Dargavsی دارگاوس (کوهنزديکی روستای مرتفع 

 - ای کابارديدر منطقه کوه) Tagauriaتگاوريا (
اين راستا در  يی ژهيو تياز اهم ايالکارب

خاکی مربوط تنها دو دخمه  اکنون، برخوردار است.
بئلما و  در دهم قابل اعتماد -سده های هشتم

و اين، احتماال با دامنه 222.شناخته شده است هوالم
يابی کمتر پويايی الن ها در دره بالکاريا نسبت 

 223مطابقت می کند. ابه اوستي
 

 - چچن یتوان در کوه ها یمين منظره را مشابه هم
رود آسا ديد. محراق  به سمت خاور دره اينگوشتيا

                                     
221. [Чми, Балта, Гоуст, Тарский, г. Владикавказ, Верхний Ларс, 
Архон,  
Садон, Алагир, Кобань, Камунта и др.: Кузнецов В. А., 1962, с. 61;  
Кузнецов В. А., 1973, с. 62] 
222 . [Чеченов И. М., 1987, с. 105-123, рис. 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 
27;  
28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35] 
223  .[Чеченов И. М., 1987, с. 118, 119] 
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، از يیدخمه پيشروی حامالن مراسم گورسپاری های 
 یايدر اوستها  کوه  آستانه یها دامنو دشت 
 واقع است. یشمال

 
انجام يافته بود،  شيپ که مدت هامشاهده،  نيا

) renovations ethnogeneticalاحيای اتنوژنيتيک ( یبرا
در  یمنطقه کوه ين بارنخستبرای مهم است.  اريسب
برای سرازيری سيل الن های  بخش قفقاز مرکزی نيا

و دشت ها و از گستره تماس  -تانه کوهیباشنده آس
) قابل intraregionalهای حاشيه يی درون منطقه يی (

 حوالی درگرديد. پس از اين، ديگر دسترس 
در دشت  ی اتنوژنيتيکندهايفرآ ی،شمال یايستاو

 بستر واحدی روان بودند.ها و کوه ها در 
 

آميزش های تباری قابل رديابی از نگاه 
 ناحيهدو ) Archaeologically traceableی (باستانشناس

ی بستر و دشتناحيه کوهی زير اليه يا  – یاصل
آن ها با دراز مدت  تعامل های، superstrate زبراليه 

ی ساز کپارچهيا ي ادغام، روند يک ديگر
)integration(، فرهنگ و  (اسيميالسيون) همگونسازی

 ،ايرانيزاسيون در مرحله سوم) acculturationپذيری (
سترگ  تياهم دارای پيامدهای در بر دارنده

که مهم است اين واقعيت  ژهي. به وندبود یخيتار
های  نه تنها دامنهتباری مرحله سنتز  نيدر ا

ستانی را در منطقه کوهبل نيز  ، آستانه کوه ها
و به موجوديت گروه های همگون تباری و ، بر گرفت

 .داد انيپافرهنگی در اين جا 
 

 سراسر گسترهدر ابنده الن تقريبا تبار تشکل ي
) ريخت heterogeneous( نوناهمگبه گونه  النيا
دور افتاده ترين و دشوارگذار تنها در  يافت.
کوهی  یبوم یگروه ها ی،مناطق کوهستانترين 

عبارت بودند  قفقازی همچنان حفظ شده بودند که
قديم  ه گک هايی از رگه های باشندگانريجزاز 

)populations  relict (پس از دوره کوبانی مانده یباق 
 .)ايبالکار های مثال، در درهرای (ب
 
های مرتفع و دور  کوهستانباشنده در امع جو

کهن ترين کننده  رهيخهای نمونه  ،قفقازافتاده 
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دور دست ترين زمانه ها در  سنت های حفظ شده
)deepest archaicگونه  ني: ا) را به دست می دهد

) سنت ها در diachronicدياکرونيک تداوم ديرپای (
 داريحفظ پاصورت نها در درازای زمانه ها، ت

 .است ريامکان پذتبار 
 

در تباری اتفاق افتاده  قيتحوالت عماينک به 
ايرانيزاسيون می مرحله سوم در  یقفقاز مرکز
، دو گفته شدکه در باال گونه  همانپردازيم. 

تعامل  یرا برازمينه ، نه تنها نخستينمرحله 
 و اساس هيپانيز که  ، بلندهموار کرد شتريب یها

تباری تشکل  یساز کپارچههمگرايی و ي اختالط و
 ريختوارهو  سارماتی -يتیسکازبان  یرانياهای 

 تباری قفقازی زبان کوبانی راگذاشتند.  یها
 

های ياد شده، آميزش های آغاز نديفرآ سميمکان
 دومعهد  در جه،ي. در نتمنطقه يی بوددرون شده 

هجوم ) backgroundدر پس زمينه (و (سارماتی) 
، تبارزايی شمال نو سارماتی ازمهاجران 

ها  تماس دامنهدر منطقه  )syncreticسينکريتيک (
 شکل می گيرد.

 
اليه باال و  (سوبسترات) سترزيراليه يا بسنتز 

اتنوژنيتيک می  روندآغاز منجر به (سوپراسترات) 
تشکل تبار النی قفقاز گردد که در فرجام به 

ی فرهنگ مادآن  ،در مرحله دوممرکزی می انجامد. 
 آن را بانو کوالفسکايا کهويژه ريخت می يابد 

می » سارماتی بعدی -فرهنگ کوبانی« به نام
 224خواند.

 
بودن (يا  یدو زبان وضعيتهمان زمان، احتماال  در

به وجود آمد که با آميزش های (پيوندهای  شدن)
ی به مدت طوالندرون منطقه يی در  خويشاوندی)
 225همراه بود.

 

                                     
224 . [Ковалевская В. Б., 1988, с. 18] 
225  .[Материалы дискуссии..., 1956, с. 52, 71]  
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قبايل بومی اغلب خصمانه با مناسبات شکل گرفته  
 )Nartدر حماسه اوستی نارت ( ی)کاج» (کادزی«

همان حکايات نارتی به  226بازتاب يافته است.
 اي »یبرون همسر«پيوندهای زناشويی به شکل 

 ميان کاجی ها و نارت ها (سارمات» یونديبرون پ«
که از لحاظ نظری 227ها و الن ها) گواهی می دهند

همه  بود.ممکن  »دوزبانی«درست در همين دوره 
، باالدر مشخص شده عوامل تبارزايی (اتنوژنيز) 

و از  هم پابر جا بودند در مرحله سوم  بی ترديد
ايرانيزاسيون تداوم ی توان از مبيخی  ،نظر نيا

مهم  رايکه بس سخن به ميان آوردمراحل همه در 
 .است
 

باره همگون ما در  ،دوم در هنگام بررسی مرحله
که در  ،سازی (اسيميالسيون) تباری سخن گفتيم

جانب  سارماتی روان بود. در دوران یقفقاز مرکز
همگون شونده يا زير اليه (بستر) جذب کننده و 

کوبانی های بعدی -سوبسترات -مورد نيدر اگيرنده 
تبار  بهيج بودند که آهسته آهسته به تدر

 تحول يافتند.لن (اتنوس) ا
 

خالف ديدگاه ی. س. که بربی ترديد به نظر می رسد 
مقارن با پديدآيی الن ها روند  ني، اگاگلويتی

سده های  لياوابه پايان نرسيده بود، بل در 
چون ، پردامنه تر می شدو شت ادامه دا ميانه

 ی نيز می گرديد. کوه ليباديگر دربرگيرنده ق
 

) از سوی قبايل بسترزيراليه ( ليقبا سازیهمگون
از زبان  یرانيازبراليه (سوپر استرات)  باال اليه

در نتيجه : سازی شده است مستندلحاظ زبانشناسی 
(دوزبانه يی بودن) » بی لنگويسم«ی طوالن ورهد

به سوی النی شدن  جيبه تدر قبايل کوبانی بعدی
کامل  در معرض ايرانيزايسيونو سپس پيش می روند 

 - پيروزی زبان ايرانی228زبانی قرار می گيرند.

                                     
226 . [Кузнецов В. А., 1980а, с. 78]  
227 . [Кузнецов В. А., 1980а, с 66-81] 
228 . [Абаев В. И., 1949, с. 79; Он же, 1967, с. 17, 18; Материалы 
дискуссии..., 1956, с. 57-59] 
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النی به معنای نه تنها برتری تعدادی، بل نيز 
 229نظامی عناصر ايرانی زبان بود. –سيطره سياسی 

پندار ويژه و. پ. الکسييف در باره نقش برتر 
زيراليه تنها بر مواد و مدارک جمجمه شناسی 

داده ) بدون در نظرداشتن cranialکرانيالوژيک (
 230های ديگر مبتنی است.

 
ی و همگرايی، تشکل ساز کپارچهيو  اختالط تباری
خطر  ،ی تثبيت شدهکل حدود ساحهدر  جامعه النی

های پی در پی، به استحکام و جنگ  یخارجپيوسته 
تباری يا خويشتن شناسی  تيهو یريشکلگ و
)consolidation and formation of ethnic identity ( چهارچوب در
 عيتوزدر ظاهر در که يی ( لهيقب ونيل کنفدراسک

) بازتاب Alansاتنيکون تعميم دهنده الن ها (
نام کشور به سپس  يافته بود)،  مساعدت کردند که

 منتقل گرديد.» النيا« -
 

 یمهاجرت هامتن و در ها ، پس از حمله هون الجرم
نام بزرگ های مهاجرت  گروهی در اين رابطه، که

قفقاز به  النی -ای نو سارماتیه توده گرفتند،
 لنان (د  وا ولگهای از استپ  شتريب(شايد  یمرکز
 tanaity Ammianusتانياتی اميانوس مارسيلينوس -ها

Marcellinus  ( ها هون پس از آن زمين های که
شبکه پديدآيی ظاهرا،  گرديد)، سرازير گرديدند.

يی دخمه های و گورستان  ی النیمتراکم شهرک ها
کنون می توان به دليل  ،کوهی منطقه دامنه در را

اد. آن هم د حيتوض نوگسترده مهاجران  سرازيری
های آغاز سنت  هااز شهرک  یاريبسدر حالی که 

شده در دوره هون ها را ادامه می دهند. اين 
فاکت ها مبنايی را به دست دادند که حتا از 

 - انفجار دموگرافيک در النيا در سده های ششم
بايسته است چنين فرض شود که 231سخن گفت. دوازدهم

مهاجرت نو النی، تکانه های تازه يی به روند 

                                     
229 . [Генинг В. Ф., 1970, с. 103, 108, 111, 113; Бромлей Ю. В., 1983, 
с. 280;] 
230 . [Алексеев В. П., 1974, с. 198] 
231 . [Ковалевская В. Б., 1988, с. 20; Кузнецов В. А., 1992, с. 146] 
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ايرانيزاسيون در مرحله سوم داده، روند 
 اسيميالسيون را سرعت بخشيدند.  

 
به  يان قفقازی،ومبا اين هم، همگونسازی  ب

روند . در ستيها ن آن کلیرفتن ميان از معنای 
زير  ليقبا باری النی،تو تکامل نئوپالسم  شيدايپ

 ،شناخته شده استبه گونه يی که بستر  اليه يا
رد نه تنها بر چنين چيزی  ی داشتند.بزرگ یسهم

عناصر فزونشمار در زبان،  )بسترپای زيراليه (
 یدر فرهنگ باستان شناسدارای خاستگاه قفقازی 

مواد  نيز بل ،یفرهنگ یاز سنت ها یلن، حفظ برخا
 می کنند و گواهی می دهند. يک داللتانسان شناس

 
وام «آميزش انتروپولوژيک را ممکن نيست با 

تباری بر گروه  کتاثيرگذاری صرف ي ايو  »گرفتن
يو. ب.  و توضيح داد. و. پ. الکسييف  گروه ديگر

می کنند که الن های سده های  اشاره  بروملی
ها چنان بسيار فرق می شدند که  يیاز اوست ميانی

ميان واريانت های ها به تفاوت  آنميان اوت تف
نوع 232متفاوت نژاد اروپاييدی مطابقت می کرد.

(سوبستراتی)  یبسترانتروپولوژيکی زيراليه يی يا 
کوتاهرخ (براخی سيفال) که از لحاظ بيولوژيکی 
در تراز محيط بيوتيک قفقاز مرکزی با اوضاع 
اکولوژيک بيشتر سازگارپذيرتر از کار برآمد، 

   233چيرگی يافت.
 

نوع انتروپولوژيک درازرخ دوليخوسيفال ويژه الن 
در گورستان پيدا شده  های دارای منشای سارماتی

 یطيمح ستيز طيشرانتوانست  234يیدخمه های 
، و از دست دادن آن تابد را بر دگرگونشونده

تباری  یگروه ها یکيولوژيب یازگارس یعيطب جهينت
 اليه (سوپرباال اگر  ،گونه نيا235متالقی بود.

چيره  یزبانعرصه زبان در  یرانيا استرات)
در  یقفقاز ) (سوب استرات)بسترزيراليه ( گرديد،
چنين که باال دست شد  یکيولوژيب یسازگارروند 

                                     
232 .[Алексеев В. П., Бромлей Ю. В., 1968, с. 39] 
233 . [Алексеев В. П., 1971, с. 43-45] 
234 . [Ковалевская В. Б., 1988, с. 33;  همان , 1984, с. 171] 
235 . [Алексеев В. П., 1971, с. 45]  
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با بازيافت  ادعايی از لحاظ  باستان شناسيک
يی دخمه های در گورستان جمجمه های کوتاهرخ 

نشانه  نياچينش و چيدمان 236تثبيت گرديده است.
آغاز تفاضل دهنده تباری در های 

)ethnodifferentiating( یباستان شناس پايگاه کدر ي 
 تباری را یندهايفرآآن  از هر چيزی  بهتر ،بسته
در باره آن گفتيم  در باال که مامی دهد  شينما
 انجاميده بود.» سا «ی تبار النی ريبه شکلگکه 
 

و  يو. و. بروملی، بر پايه انبوهی از مواد
 دو تراز  يتوجودم دهيا ی،خيتاريی  سهيقاممدارک 

قومی را در جوامع طبقاتی اوليه مطرح ساخت. 
شايان يادآوری است که جامعه النی در نيمه دوم 

  237هزاره يکم ديگر يک جامعه طبقاتی اوليه بود.
 

در دائره  يافته شکل اقوام گستره يی –تراز نخست
 کوچک، چهارچوب گستره های در  يی لهيقب

تشکيل شده بر ، يی منطقه اقوام -دومتراز 
در  متاتريبال (فراقبيله يی) جوامعشالوده 

 238پهناور.مناطق -چهارچوب ساحات 
 

 تباری خيتار، برای دهيا نيکه ا بر آنممن 
قابل  بيخیاوايل سده های ميانه در  یقفقاز مرکز

هزار  چهارچوب النيا در نيمه دوماست. در  تطبيق
قوم دو در باره حضور  می توانيم بيخیما يکم 

 : گستره يی سخن بگوييم
(حوضه کوبان  يا سرچشمه باالآب در -باختری -1

» یارمن یايجغراف«نو در فهرست که ، کوبان عليا)
ديگورها از آن  -س هااتيگور يعنی  -سده هفتم 

، ص. 1983 -(از فهرست نو 239نام برده شده است.
30.( 

 -اکاباردي در قلمرو بيشتر -خاوری  -2
که  ،اينگوشتيا -چچن و یشمال یاي، اوستايربالکا

                                     
236 . [Алексеев В. П., Беслекоева К. Х., 1963, с. 108, 113-121] 
237 . Кузнецов В. А., 1971, с. 239, 241] 
238 . [Бромлей Ю. В., 1983, с. 278] 
239 . [Hudid al-Alam, 1937, Р. 335; Гаглойти Ю. С., 1966, с. 187, 188; 
Кузнецов В. А., 1962, с. 73] 
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 لن ا) یراني(اا گروه خاوری ب یکيژنتاز لحاظ 
  240اند. بطمرتها 
 
النيا قبيله يی با تقسيم  -رده بندی تباری نيا

و نسخه ارائه شده از  یو شرق یغرببه دو بخش 
النيا همخوانی ساختار دوگانه سوی ما در باره 

سده ه يی ياد شده جدا کردن دو قوم گستر 241دارد.
سده  لياوا در درون النيا در ميانیاوليه های 

دو واحد به تقسيم مقتضی خلق اوست و  های ميانه
 ايرونی ها. و) Digorsتباری: ديگورها (

 
شالوده که بر  ميفرض کنهست امکان  نيا ،زمانهم
تباری اقوام و از لحاظ گستره يادشده دو  نيا

روان  يیمنطقه  اقوام یريشکلگخويشاوند، روند 
در گذشته استحکام و تثبيت هويت و ما  بود.

خودشناسی مشترک تباری را يادآور شديم که در 
 اتنيکون الن بيان گرديده است. عيتوز
 

قفقاز ايرانيزاسيون  از مرحله سوم با سخن گفتن
برداشت بروملی  می توانيم با کل  در ،یمرکز

 هایپيامداز  یکي«موافقت کنيم که گفته است: 
پديدآيی  ،انيتعامل مهاجران فاتح با بوم تيپيک
اليه باال زبان  -ويژه در جامعه نو تباری بيترک

 یکيزينوع ف(سوپراسترات) با چيرگی يافتن 
به سنجش گرفتن اين نکته  .»بود )بسترزيراليه (

انديشه  تا از دهد  یموارد اجازه ماز  یدر برخ
ان رمهاجوهم آميز برتری يابی همواره تهای 

[(اغراق در چيرگی يافتن بی چون چرای مهاجران 
- در برابر بوميان در فرآيندهای آميزشی تباری)

بومی «غراق در دام ا همزمان، بی آن که گ]
 242بيفتيم، رهيد.» گرايی

 
بررسی  سه مرحله رههميت اکردن به اثبات ی ازين

 یدرک علمبرای  یقفقاز مرکزشده ايرانيزاسيون 
سيمای اهرا، ی نيست. ظتمردم اوساتنوژنيز 

                                     
240 . [Кузнецов В. А., 1967, с. 55] 
241 . [Кузнецов В. А., 1988, с. 76, 77] 
242 . [Бромлей Ю. В., 1983, с. 283]. 
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 سدهدر آن ها  ینگارتبارفرهنگ  ،ها اوست یکيزيف
به گواهی ( ريخت می يابد يینهابه گونه چهاردهم 
دزيوگيس  درواقع واد فراوان از سردابه انبوه م

)Dzivgisدر آن کاوش هايی صورت  1982در سال  ) که
منتشر نشد)،  گرفت اما دردمندانه دستاوردهای آن

 قيعمبس  بل ،ها دامنو در دشت نه  گريد نياما ا
با ايرانيزاسيون  گريو درخ می دهد  در کوه ها

 ربطی ندارد. یزبان -تباری 
 

چندين سده يی ايرانيزاسيون قفقاز با يورش  روند
لنگ  موريو تها مغول  -تاتارها رانگريو های

تاتارها و از ورود پيش ها  اما مدتبرهم خورد. 
تورک های کوچی پديدار  ی،قفقاز مرکزبه مغوالن 

تورکيزاسيون را  یندهايفراند که سرآغاز ه بودشد
در  یاسيو ستباری  تيوضعگذاشتند. اين بود که 

 .پيچيده گرديد یجدگونه منطقه به 
 
 نخستين مرحله تورکيزاسيون قفقاز: -. تورک ها4

تا اندازه يی (با  يیايجغراف طيمحمی دانيم که 
) جغرافيايی خوانده می آن چه که جبر (دترمينيسم

 خيتارشود)، با تاثير بر برخی از پديده ها، بر 
بايسته  . از اين منظر،گذارد یم ريجامعه تاث
ی توجه قفقاز شمال اصلیبه دو منطقه است تا 

منطقه آن سوی رود کوبان و منطقه آن سوی  -شود
 کوبان، رودمت چپ رود تريک. يعنی گستره کرانه س

يی  هيکوهپاهمواری های و  ککرانه راست رود تري
و (ميانرودان)  هرودخاندو  نياشده ميان  یروکش
 که گستره بيشترين–قفقاز  یکوه ها نخست رهيزنج

پيوندهای اتنوژنيتيک  نيترپويا آميزش ها و 
 است.

 
کوبان  رودهای کهشد توجه گی مساد اريبسمی توان 

کانفيگوراسيون ها يا  نقشهک به روی يتر و
: دارند) similar configuration( ی همانندها یکربنديپ

جنوب از «جهت  در سرچشمه گاه هارود در هر دو 
ی شهرهای کي، اما در نزدروان اند» به شمال

خم  )Maisky( یسکيو ما  )Nevinnomyssk(  نيوينوميسک
هم  کوبان وهم رود که در آن و پيچ هايی است 

 meridional( یجهت نصف النهار رييتغ رود تريک
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direction(  یعرضجهت در )direction latitudinal ( می
 دهند.

 
از نقطه پيچيدن و تا حوضه  تريک کوبان ورودهای 

سرزمين آن سوی کوبان و آن  به وضوحهای سفلی، 
 سوی تريک را از استپ های آستانه قفقاز 

Ciscaucasianرا  یعيطبگذر دشوار مرز و  جدا می کنند
 شهيهم تريک، کوبان و در امتدادمرز  می سارند.

از جهان کشاورزان  کوچروان دشتن نشين راجهان 
در زمين های آن سوی کوبان و آن سوی که زميندار 

 جدا می کرد.  می کردند، یزندگتريک 
 
بزرگ و  های  انيجرتريک،  کوبان وميان رودان ر د

منطقه  ی نيست و اينآبمايل به راندمان در عرض 
 ختری تا جنوب خاوری بهکه پهنای آن از شمال با

می رسد،  استاوروپول پشته  قياز طر لومتريک 200
 از سوی دشت ها باز است.

 
، اين )جيومورفولوجیزمين ريخت شناسی (از ديد 

 )laccoliths(ناحيه، دارای ساختارهای لوکاليت های 
يچگونه که ه پيتی گوريا است یآتشفشان با منشای
ان گبيگان ی در برابر تهاجمجد یعيموانع طب

به تريک  وبان وميانرودان ک ن،يبنابرا ندارد.
تاخت و تاز کوچروان دشت  می تواند مورد یراحت

هنوز، در گذشته، بانو  نشين قراز گيرد.
مهم وضعيت  نيامتوجه 243و و. ب. چچنف کوالفسکايا

بازتاب که در جريان روندهای بومی اتنوژنيتيک 
 يافته اند، گرديده بودند. 

 
 در قلمرو جا،همين در درست که  ستين یتصادف

ديرين ترين ردپاهای  و تريک، کوبانميانرودان 
بسيار کمرنگ)  هنوزباستانشاسيک (هر چند هم 

 يی شدن می نمايند.شناساتورکان باستان آغاز به 
که رک وت یجنگجو يک یسنگ تنديسها  آن انيدر م
-two heart ختهاش آوي نهيس ما به رویقلب نسگک دو 

shaped buckles on the chest   به  شاز سر و دو نوار
 and two braids runningافتاده اند  آويزان پشتش  دراز

                                     
243 . [Чеченов И. М., 1986, с. 7] 
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down from the head to the back .چنين 244شايان توجه است
غلب در ا، بود رک ها مدوت انيدر مچيزی که 

يی به تصوير کشيده ايرک آسوت انمردهای  تنديس
ی هم مشاهده شده و در قفقاز شمال245شده است.

 یکيزدن ردکه  تنديس را نيامن، 246.است
متعلق به سده های  ،يافت شده است گورسکيتيپ

 247نهم ميالدی می دانم.-هفتم
 

پيکره های تراش شده به شيوه جالب است که  اريبس
به  به مواد شيگرا) iconographicشمايل پردازی (

و دارد  انهيم یايو آس یمرکزآسيای  دست آمده از
 یکه از جلگه ها از سوی کوچی هايیتواند  یم
نموده به شمال قفقاز مهاجرت ميانه  یايآس

 بودند، جا گذاشته شده باشد. 
 

 تريک کوبان وبه ميانرودان رک ها واما مهاجرت ت
، تر سر از سده هشتم ترصد می شودضح اوبيشتر 
در پشته و قفقاز استپی  آستانه درکه  یهنگام

ها در سده های شهرک از شبکه يی  ،استاوروپول
 ، آغاز می شود که بهشود یمنهم ساخته  -هشتم

پيش از ی (که اکيما -یسالتوف اشکال کيسرامظروف 
طور به و  ديده نمی شد یدر قفقاز شمال اين،
 از جای  ديگری آورده  شده بود)، می دهد.واضح 

 
 نشيمنگاه های دارای ،دشت های آستانه قفقازدر 

 اکی بيشتر از سوی گادلوماي-یسالتوف فرهنگ
)Gadlo(  است که شمار آن ها نزديک  بررسیکشف و

 دهکده های کشف شده نيبزرگتر248به پنجاه می رسد.
نزديکی روستاهای کنونی کنام شاخدار (به در 

 ،)Gofitskoeروسی روگاتايا بالکا)، گوفيتسکويی (
و  شهرهای بالگودارنايا، )Kitaevka( کيتايفکا

                                     
244  . [Кузнецов В. А., 1980б, с. 70, рис. 1, 1] 
245 . [Шер Я. А., 1966, табл. I, 3; табл. II, 9, табл. III, 16; и др. ] 
246 . [Ждановский A. M., 1977, с. 289-292; Навротский, 1995, с. 158, 
р. 1, 2] 
247 . [Кузнецов В. А., 1980б, с. 76] 
248 . [Гадло А. В., 1975, с. 75-77; Он же, 1980, с. 63-64; Он же, 1982, 
с. 19, 20] 
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شمالی ترين 249واقع اند.) Zhukovsky( ژوکوفسکی
ايستگاه راه آهن  یکيدر نزد -اين نشيمنگاه ها

و ) Novoaleksandrovskaya( نووالکساندروفسکايا
و جنوبی ترين آن ها ، )Trunovskogo( ترونوفسکوفو

و  گورسکيتيپ کينزد) Beshtau( ی بيش تاوکوه هادر 
 سلوودسکيک یکيدر نزدها حلقه کوه در نزديکی 

 رند. قرار دا
 

 - یخاوری، مرز نشيمنگاه های سالتوف در جنوب
 -کومه می گذشته استدر امتداد رودخانه  یاکيما

ی دارای روستاهاآن دهکده ها و راست کرانه در 
آغاز می گردد. در اين جا ديگر  یلنسيراميک ا

  250سالتوفی ديده نمی شود. اشکال
 

ی روستاها یماياک -یسالتوف کيسرامکمپلکس در 
) amphoraeبی شکل ( ارداريشقفقاز ظروف  آستانه

آويزان  سر های ساخته شده از گل  گيو د يیه ميکر
ی سازگار اند، شامل ريعشا یزندگشونده که برای 

النی  ظروف معمولهيچ وجه مشترکی با  می شوند که
[(يعنی، پديدآيی اين ظروف را می توان ندارند. 

ی به آغاز زمان آمدن گروه تباری نو تورکهمچون 
 گ.]-اين جا شمرد)

 
های ا. و. گادلو در پشته  یريگ جهيمشاهدات و نت
های متمم اجرا شده از سوی ن. کار بااستاوروپول 
نشيمنگاه را  78(که  251،)NA Ohonko( ا. اوخونکو

 کشف و بررسی کرده بود)، و و. ا. فومينکو
)Fomenko(های بيش تاو، مورد  کوه یکي، در نزد

 252اند.تاييد قرار گرفته 
 

ی برشمرده که گادلو باستان شناسيادمان های 
نهم ميالدی تعيين -آن ها را سده های هشتمقدمت 

نموده است، آشکارا از لحاظ ژنيتيکی به يادمان 
 فرهنگ) zlivkin( ی واريانت زلوفکينیبلغارهای 

                                     
249.[Гадло А. В., 1980, с. 63]  
250 . [Kuznecov V. A., 1990, Р. 255-274]. [Гадло А. В., 1975, с. 75] 
251 . [Охонько Н. А., 1988, с. 259-291] 
252 . [Фоменко В. А., 1989, с. 108, 109] 
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از  یو به خوبی نزديک اند اکيما -سالتوفو
که  ،خود متمايز اند یلنا معاصريادمان های 

فاکت سرازيری گروهی تبار (اتنوس) دشت نشين 
 به سوی  استاوروپول پشته  قياز طرتورک را 

 –تريک  -کوبانميانرودان  کزمربه جنوب، 
 پيتيگوريا مستند می سازد. 

 
 دستگيره هایس با ر های ساخته شده از گل  گيد
ی جالب جينتاکه نقشه برداری شده اند،  رونی،د

ها به وضوح در  آن گستره پخش: می دهند
اين ديگ ها 253است. نهفتهتريک  -کوبانميانرودان 
پراکنده گونه به حدود اين گستره، فراتر از 

در حوضه ميانی کوبان ، اگر چه پيدا می شوند
  254وفور انبوه آن ها انتظار می رود.

 
واريانت  که يادمان هایمهم است  اريبساين هم 

ه از سوی ک اک،يما -سالتوفوفرهنگ قفقاز شمالی 
تثبيت و نقشه برداری شده  )،Balint( چ. بالينت

آستانه قفقاز در ميانرودان در  گويیاند، 
به شکل يک خنجر فرورفته درست تريک  -کوبان
 255اند.

 
رک ها ومهاجرت ت نياهدف که  می شودتصور چنين 
سرسبز وخرم  دستيابی به چراگاه های  اساسا
در  رگذريز راه هایو  ياالبروس آستانه نیتابستا

 ليتماشايد هم  بوده است و  اين چراگاه ها ريمس
 »شميابربزرگ جاده «به دست آوردن کنترل  یبرا

عليای کوبان از راه  از حوضه سده ششم که در
 )Podkumok( پودکوم درهبه ) Kumbashi( کومباشی
می  سلوودسکيکفرورفتگی و کومه) رود (حومه 
 256گذشت.

 
ه های بانو در کيسلوودسک، بنا به داد

درصد  همه گورستان های دخمه  7، 54 کوالفسکايا،

                                     
253 . [Kuznecov V. A., 1990, Р. 260, карта] 
254 .[Нарожный Е. И., 1993, с. 12-13] 
255  .[Balint Cs., 1990, S. 45, карта II] 
256 .["Мисимианский путь" Менандра: Кузнецов, 1993, с. 23-47] 
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ی الن هسته اصل جا نيی متمرکز است و درست در اي
و سوی باختر جا به آن از که ، ها قرار داشت

شايان يادآوری است که به باور  257رفتند. خاور 
ناحيه  -پيتيگوريا -اابرامووا، ناحيه کاباردي

ی سارماتی سده موقعيت گروه باختری يادمان ها
در همين جا وی تاثير 258سوم ميالدی است. -های دوم

به 259نيرومند اسکيت ها را خاطرنشان ساخته است.
گفته ابرامووا، درست همين جاها به خاطر 
دورافتادگی و دسترسی ناپذيری خود، نشيمنگاه 
های مناسبی برای کوچيدن مردم کشاورز از جاهای 

 260بوده است. باز و بی دفاع نواحی استاوروپول
 

بانو ابرامووا در تازه ترين مونوگرافی خود می 
روند ايرانيزايسيون باشندگان گروه «نويسد: 

باختری در دوره اسکيتی، هنگامی که اسکيت ها در 
اين جا واحدهای بزرگی را ايجاد کردند و بر 
قبايل بومی حاکميت سياسی اعمال نمودند، 

  261».نيرومند تر از هر دوره يی بود
 
بگذار در (هست که امکان اين رسد  یه نظر مب
تباری  یتداوم گروه ها، )انه ترين شکلاطحتم
 پيتيگوريا -اکاباردي در قلمرورا باستان  رانيا
)Kabardino-Pyatigorje ( يتی گمان سکاحداقل از دوره
مقارن با هزاره يکم پيش از ميالد به  که ،زد

 انجاميد. به» ها لناصلی اهسته « یريشکلگ
در  جا،همين در  پنداشت بانو کوالفسکايا و درست

رود  یو سرچشمه های قفقاز معدنهای منطقه آب 
 یآثار باستان شناسرد پای   جيکوبان، به تدر

تر می شود. نشيمنگاه های ها چند برابر رکوت
ماياکی، ديگ های  -فیدشتی با سراميک های سالتو

 گلی و اجاق های سنگی ساخته شده از تخته سنگ
 –های عمودی، پديدار می گردند. بزرگترين آن ها 

                                     
257 . [Ковалевская В. Б., 1984, с. 155] 
258 . [Абрамова М. П., 1990, с. 44-51] 
259 . [Абрамова М. П., 1993, с. 22] 
260 .[Абрамова М. П., 1992, с. 28] 
261 . [Абрамова М. П., 1993, с. 106] 
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نهم ميالدی در  -نشيمنگاه مربوط سده های هشتم
 262گوری است.-کلتسوناحيه 

 
مانند : هسترکان واز حضور تهم  یگريد ینشانه ها
مربوط نيمه نخست سده هشتم در  ادبودبناهای ي

اشيای قديمی 263(موکرايا بالکا)،» کنام نمناک«
شيای يافت شده در گورستان دخمه تورکی همانند ا

 - مربوط سده های هفتم» ديرکتورسکايا گورکا«يی 
 264هشتم ميالدی و...

 
ردپای » اوکازاتل«بانو کوالفسکايا در شهرک 

-یچادرهای کوچيان را با ظروف سراميک سالتوف
ماياکی و نشيمنگاه های ويران شده النی مربوط 

  265هشتم يافت.-سده های ششم
 

در تبار  یبلغار-یرکوعناصر تهيابی من، موضوع را
مطرح  1962-1961 سال های  دررا  سلوودسکيمنطقه ک
داوری از روی با ( 1969سال  به266بودم.ساخته 

ی)، اين نلکرونولوژی آرامگاه های دخمه يی ا
ناپديد شدن گورهای «انديشه را پيشنهاد کردم که 

 پديدارشدن دوباره آن هاو يی در سده هشتم دخمه 
به رانده شدن الن ها از د نتوا یمه دهم، سد در

 ريتاث در اين سده زير سلوودسکيکفرورفتگی حوضه 
که  بر آن بودم گواهی بدهد.رک وتنو  تيجمع
ها از ناحيه پيتيگوريا در نيمه  لنا »هسته«

نخست سده هشتم می توانسته است به خزر بکوچد و 
ماياکی -یدر آن جا واريانت النی فرهنگ سالتوف

مايندگی کند. در حالی که پيتيگوريا از سوی را ن
بلغارها که پس از فروپاشی چهارم اردوی 

نيمه دوم سده هفتم، کوبرات در  »بزرگيای بلغار«
به اين جا سرازير شده بودند، اشغال گرديده 

بلغارها را از  رخنهبانو کوالفسکايا 267بود.

                                     
262 . [Кузнецов В. А., 1961б, с. 218] 
263 . [Кузнецов В. А., 1985, с. 206-213] 
264 . [Абрамова М. П., 1982, с. 138, 148, 149] 
265 . [Ковалевская В. Б., 1981, с. 84, 85] 
266 . [Кузнецов В. А., 1961б, с. 214-216; Он же, 1962, с. 76, 88] 
267 . [Кузнецов В. А., 1969, с. 298, 299] 
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آستانه قفقاز به دامنه های کوه ها، در پيوند 
- رها در شمال قفقاز در سده های ششماوبا حضور آ

ا. و. گادلو، ی. ا. 268هفتم ميالدی می پندارد.
هم خاستگاه يادمان  فئودروفو گ. س.  فئودروف

کيسلوودسک را بلغاری می  -های تورکی پيتيگورسک
   269شمارند.

 
، مقاله  GE Afanasyevسر انجام گ. ای. افاناسييف 

ود مطرح ويژه يی در زمينه نگاشت و آوندهای خ
شمار باشندگان  ،سلوودسکيکفرورفتگی  در«ساخت: 

 هشتم آن چنان بسيار بود -النی در سده های ششم
 سر بر یداخل یجنگ هامنجر به شهرک)، که  30(
دخمه گورهای «ها ميان دارندگان فرهنگ های  نيزم
دخمه يی ها  گرديد.» گورهای صخره سنگی«و » يی

به اين جا  ازکمک آوارها  هو ب شکست خوردند
تقريبا عين  270کوچيدند.ن د سرچشمه رود منطقه 

 - چيز را هر چند هم به شکل بسيار احتياط آميز
گ. ای. افاناسيف در مونوگراف های خود تاييد می 

اما در مقاله گ. ای. افاناسيف توضيح 271نمايد.
که منظور وی از دارندگان فرهنگ  می شودداده ن

ها يورش آورده  گورهای صخره سنگی که بر دخمه يی
 و بر آنان پيروز گرديده بودند، چيست؟ 

 
سده هشتم  ها در رکوتهاجم تچنين بر می آيد که 

نمی حدود م سلوودسکيک -پيتيگوريک حوضه تنها به
تريک تا  -کوبانبل که سراسر ميانرودان  ،شد

دژ در آن کرانه های راست رود کوبان را که 
سده های نيرومند خماری (خومارينسکوی) مربوط 

ی باستانتورکی  یطلسم یها بهيکت دهم با-هشتم
  272مستندسازی شده است، در بر می گرفت.

 
                                     

268. [Ковалевская В. Б., 1988, с. 30] 
269 . [Гадло А. В., 1975, с. 78; Он же, 1980, с. 64; Он же, 1982, с. 20; 
Он же, 1975, с. 74, 75; Он же, 1986, с. 20], [Федоров Я. А., Федоров 
Г. С., 1978, с. 72.] 
270 . [Афанасьев Г. Е., 1981, с. 62, 63] 
271  .[Афанасьев Г. Е., 1987, с. 148, 149; Он же, 1993, с. 151] 
272 Биджиев Х. Х., 1983, с. 6]. [Кузнецов В. А., 1963, с. 298-305; 
Scerbak A. M., 1962, Р. 283-290; Байчоров С., 1974, с. 89-93] 
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م که دژ و فرموله کرد نيتدو ، اين فرضيه رامن
های کنترل راه  ها برای خزر را )Khumarianخماری (

آن و در  ساخته بودند ) Klukhori( کتل کولخوری
قامتگاه  شايد هم او  هابلغارها و  پادگان خزر

(شاه ) خزرها قرار داشت. اين  Tudunتودون 
رو به رو  حققاناعتراض م فرضيه تا کنون با 

 273نگرديده است.
 

خاور به کرانه در  یبلغار -یرکوهمزمان، گروه ت
که احتماال  رسيده بودند ) Baksan( رود باکسان چپ

در  خاوری گستره تهاجم تورک ها را می ساخت.مرز 
در نشيمنگاه های خرگاهی يا کان روحضور ت جا نيا

  )Zhanhoteko( خيمه گاهی در روستای  ژانخوتيکو
 IM( مستند سازی شده است که ای. م. چچنف

Chechenov ( نشيمنگاه های خيمه گاهی باآن را 
)encampments(   کوچروی های سنتی قبايل در محدوده

پايان آب يا پستاب ، تورک کرانه های دريای ازوف
قفقاز ا و آستانه ميکرجزيره نمای  رود دن،

 274ی مقايسه می کند.شمال
 

طقه دارای نيافت شده در اين م کيسرامظروف 
های گلی اند.  گيو دماياکی -اشکال سالتوفا

يازدهم  -يادمان را سده های دهم نياچچنف، قدمت 
نو موج «و از لحاظ تباری آن را با 275می داند
ا بررسی ب276گره می زند.» یبلغار ليقباسرازيری 

سرچشمه های  در )Turkization( مساله تورکيزاسيون
منظره  چچنف در کل، ،پيتيگوريا -کوبانرودهای 

 پذيرای دموگرافيک -و از ديد ما تاريخی یخيتار
وافق م ا آنتوان ب یم را پرداز می کند که 

 277ود.ب
 

 -یرکوت گستره تهاجم ،يمنيب یکه م به گونه يی
به  شرق محدود بود در یقفقاز مرکز ی دربلغار

                                     
273 . [Кузнецов В. А., 1974, с. 92; Он же, 1992, с. 164] 
274  .[Чеченов И. М., 1987, с. 67] 
275 . [Чеченов И. М, 1987, с. 71]. 
276 . [Чеченов И. М., 1987, с. 75] 
277 .[Чеченов И. М., 1987, с. 120, 121] 
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به سرچشمه  –، در غرب )Baisan( دره رود بايسان
 رودچپ کرانه های ، در تر . غربهای رود کوبان

نهم -سده های هشتم یرکوت يادمان های کوبان، 
در که گمان برد توان  یشده است و من يیشناسا

بزرگ ) Laba( البای کوبان وميان رودهای منطقه 
 .ه بودندشد حفظالنی  یميقدباشندگان 

 
 یکيکه در نماييم اشاره به جا خواهد بود هرگاه 

موفق   Shcherbak ا. م. شيرباک 278خماری، بهياز کت
 Pechenegian الفبای نامهناد پيچينيگی بر اساسشد 
به معنای ستون يا پايه؛  -)irk» (ايرک«مه های کل

به  -)sala» (سله«به معنای مرز،  -  mezha ميژا
برپا کردن؛ و  ،کردن نصبمعنای پوشاندن، 

تشخيص را 279به معنای رودخانه  (oguzug)اوگوزوگ
را به روی مرز  يعنی - بدهد و بازخوانی نمايد

اين مطلب را ا. م. شيرباک در (بکشد.  رودخانه
می توان چنين ). گفتگوی خصوصی به من بازگفت

نصف  انيجرکوبان در که رودنتيجه گيری کرد 
تورک ها و  تره بودوباشگس ، مرز ميانآن یالنهار

 الن ها بوده است.
 

که خواهد شد  یقطع شتريبهنگامی  فرضيه ما
 نشين رکوتگستره  جاها)ی قديمی نامتوپونيم ها (

در  گردآوری، تجزيه و تحليل و بازشناسی شوند.

                                     
278 . [Кузнецов В. А., 1963, с. 283, рис. 1] 

با توجه به اين که خانواده يادداشت گزارنده: .  279
زبان های تورکی، بسيار بزرگ و پر شاخ و برگ است، 
شايد اين  واژه ها در زبان پيچينيگی ها به همين 
مفاهيم به کار می رفته اند. ايرک، شايد شکل تحريف 

بوده باشد. در ترکی  يافته ارک يا ارگ ايرانی 
» شتون«ی، ستون، مانند زبان پارسی دری، استانبول

گفته می شود. در زبان » شوتون«ش) يا  –(با تلفظ س
ازبيکی، ايرک به همين معنای ستون يا پايه کاربرد 

می » سينير«  -دارد. در ترکی استانبولی، به مرز
نهر می  -گويند. رودخانه را هم مانند عربی نهير

تقريبا در همين » سله«گويند. در زبان ازبيکی، کلمه 
و » ميژا«مفهوم به کار می رود. اما دو واژه 

هم در تورکی استانبولی و هم در ازبيکی » اوگزوگ«
 گ.–ناشناخته اند.
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 یرکوت formation فارماسيون (ريختار)  ديباآن 
، نمونهبه عنوان  ،اکنون. گردد باستان آشکار

) در نزديکی Beshtau» (بيش تاو«کوه  نام
را می آوريم. اين نام ) Zheleznovodsk( ژليزنوودسک

 پ.گ. اکريتاس پنج کوه) را-تورکی  (بيش تاو
)Akritas (ی کوهی اطالق کرده استتاتارها به )يعنی 
جزيره شانزدهم از سده در کوچيده  ی)هابالکار به

ی ما برا280به پيتی گوريا و کاباردا. اميکرنمای 
 »؟!ی کوهیتاتارها«چيزی به نام کوچيدن 

 ناشناخته است. اما بحث تنها بر سر اين  نيست. 
 

در بار نخستين  یبرا »بيش تاو«يی اينام جغراف
نيمه نخست سده چهاردهم هنگامی سر زبان ها 

 ی اردویکيازباردوگاه تابستانی خان که افتاد 
ه ابن بطوطبرپا شده بود.  در پيتی گورسک يیطال

اردو در بيش  چون281داده است. گزارشدر اين باره 
تاو پاييده بود، يعنی در جايی که از خود نام 
داشت، بايد قدمت اين نام را به زمانه های 

يا  -ديرين تر از سده چهاردهم ميالدی پيش ببريم
 گروهی دوم مهاجرت  به مرحله نخستين يا مرحله

  282ها به اين ديار. رکوت
 

توان گفت  یملب آمده در باال، با جمع بندی مطا
 - کوباننيمه نخست سده هشتم، ميانرودان که در 

به سوی استپ ها از ديدگاه و گشاده تريک (باز 
  یمهاجرت دسته جمعپذيرای ، ی)عيطب یايجغراف

دارندگان  –بلغارها به گمان بسيار، رکان،وت
که با  ،یاکيما-یواريانت استپی سالتوف فرهنگ
 .استای تنگاتنگ داشتند، بوده خزر پيوندهخانات 

 
 کوبان گستره تهاجم تورک ها از کرانه راست رود

زمان اين  تا کرانه چپ رود باکسان پهن بود.
آغاز سده دهم  -مهاجرت، نيمه نخست سده هشتم

احتمال دارد که بيخی  تخمين زده می شود. 
اقدام  کي به اين ديار،ها  رکوو اسکان تکوچيدن 

                                     
280 . [Акритас П. Г., 1954, с. 214] 
281 . [Тизенгаузен В., 1884, с. 289]  
282  .[Федоров Я. А., Федоров Г. С., 1978, с. 80] 
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ها بوده باشد که در پی از سوی خزر یاسيس
دستيابی به اهداف راهبردی خود (که در باال در 

 .باره آن يادآور شديم)، بودند
 

ديگر دارای بار بيخی علت  کشايد، اين مهاجرت ي
 ر،ي. به گفته ابن اثهم داشته بوده است یاسيس
اتراک (ترک ها) بر آالن (الن) «ميالدی،  722در «

مينه چنين نوشته در اين زمن 283.»ها هجوم بردند
ها اطاعت خزرها زير بار لن ااز  یبخش«بودم که 

نرفتند که اين کار، اقدامات واکنشی خزرها را 
در اين گيرو دار، از جنوب قفقاز، 284»برانگيخت.

، 723عرب ها به ياری الن ها شتافتند. به سال 
لشکريان عرب به سرداری ثابت النهارانی [(شايد 

دنه دلایر به سرزمين گ.] از راه گر-النهرانی)
لوگ «رسيدند. اما در جايی به نام ) alania(النيا 
از خزرها شکست ») سبزه زارهای سنگی» («کامنی

ها به لن اجذب  یبراعرب ها تالش  285خوردند.
الن  با ناکامی رو به رو گرديد. متحدانعنوان 

خزرها شکست خوردند و [به گناه  با نبرددر ها 
شدند. اين بود که جازات مگ.] -اتحاد با عرب ها

 سلوودسکيک-ی گورسکتها از منطقه پي لنا » هسته«
) Donets( دنتس وبه گستره سرچشمه های رودهای دن 

در مرز خطرناک شمال باختری خزرستان تبعيد 
گرديد که در آن جا الن ها زير فرمان خزرها به 

 ها می پرداختند.مرزاز پاسداری 
 

                                     
283 . [Ибн-ал-Асир, 1940, с. 23] 
284 . [Кузнецов В. А., 1992, с. 156] 

ابن اثير که به نام » الکامل فی التاريخ«. کتاب  285
شهرت يافته است، از آثار بنام و » تاريخ ابن اثير«

از  یانتقاد-یچاپ علم نينخستماندگار او است. 
جلد  ١٢در  یالديم ١٨۵١-١٨٧۶ یها سال انيالکامل، م

تورنبرگ  وهانسيکارلوس  دسته جلد فهرست ب ٢با 
کتاب  نيا منتشر شد. دني) در لیسوئد ري(خاورشناس شه

ترجمه  یبه فارس یليرا ابوالقاسم حالت و عباس خل
محمود  دياز س زين یگرياند و ترجمه ناتمام د کرده

، چاپ انتشارات اساطير،  370است،  عرضه شده یروحان
 گ.-تهران.
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 کم و بيش خيد، تارنشدرست باپنداشت ها  نياگر ا
 - ی پيتيگوريالنويرانی شهرک های ا قيدق

کيسلوودسک، کوچيدن الن ها از آن جا به سرچشمه 
س، پديدآيی فرهنگ نتن و د گاه های رودهای د 

جاگزين شدن  وی در اين ديار اکيام -یسالتوف
تريک را به دست  -کوبانميانرودان  در تورک ها

ه هشتم (شايد سال های دهه بيست سد -می آوريم
 ميالدی).  724-725
 

نقش  ی،به قفقاز مرکزان رکومهاجرت تنخست مرحله 
 یقفقاز شمال یاسيو ستباری  خيدر تاررا  یبزرگ
 که سه پيامد بسيار مهم  داشت: کرد یباز
قفقاز روند اصلی تکاملی ايرانيزاسيون ، نخست
باالی شده در  فيتعرکه در مراحل  ،یمرکز

برهم  ی، ناگهانگرفته بودايرانيزاسيون شکل 
تريک بيخی قطع  -بانکوميانرودان ، و در خورد

 گرديد.  
 

يی  هيحاشآميزش ها و خويشاوندی های ، آغاز دوم
 ،با باشندگان بومی رک هاوت رون منطقه يیو د

 ،جهيو در نت النی، بستريگر با زيراليه يا د
ها  لناو ها رک وتاختالط تباری  یهانديفرآآغاز 

گستره در  (تورکيزاسيون) الن ها سازی و تورکی
آغاز   یعني ،آميزش های درون منطقه يی

و ی ها کاراچا اتنوژنيز وتورکيزاسيون 
 های کنونی.بالکار

 
 : پديدآيی جامعه نو تورکی، محيط تباریسوم
)ethnosphere(  الن ها را به دو بخش تقسيم کرد - 

 هياول یريشکلگباختری و خاوری و (در اوضاع 
 انتيحفاظت و صزمينه را برای  )يیمنطقه ام اقو

  )ethnodifferentiating( تفاضلی تباری روشن ینشانه ها
و ايرونی ها که تا روزگار ) Digors( ديگوری ها

 د، فراهم ساخت.نده ماندنما ز
 

ارتباط ها ن يهمه ا ،يمنيب یکه م به گونه يی
 تودهسه  هياول خيو تار اتنوژنيز به یميمستق

ها و بالکار ،ها اوستيعنی  –یمرکزقفقاز 
دارد. برای دو قوم  )Karachai( کاراچای ها



161 
 

 مقارن با سده هشتم خودکه ( اخيرالذکر، الن ها
) شدند)، اين بار نقش metisدورگه (ميتس  به شدت

(سوبسترات) را در برابر زبراليه بستر زيراليه يا 
يا باال اليه (سوپر استرات) تورکی بازی نمودند. 

 دور تازه کيدر  بار ديگر خيتارين گونه، ا
 رک هاولن ها و تنو تباری ا یستيهمز -شد تکرار

 286آغاز گرديد.
 

تورکيزاسيون در  واختالط تباری روند باره ما در 
 نياتريک سخن گفتيم.  -کوبان ميانرودان حدود
به کوچيدن يکسره همه الن های ايرانی  نديفرآ

در از آنان  یشبخزبان به شمال نينجاميد، بل 
ها و آميزش ها ماندگار شدند. درست  تماسگستره 

 200دليل موجوديت النيسم های فزونشمار (تا 
همين  ،واژه) در زبان های بالکاری و کاراچايی

است که مبنايی را برای آبايف در دست دادند تا 
بالکارها و کاراچايی ها، توده های «بنويسد: 

 زيراليه النیقفقازی اند. آن ها بر بستر يا 
ست، گمانه زنی و توهم ني کي نيا -ندشد ليتشک

. اين يک حقيقت تثبيت شده محکم ستينهم فرض 
همانندی های با آن چه گفتيم، 287»علمی است.

ی الکاری ها و باوستتبارنگاشتی (اتنوگرافيک) 
النی در سنت های  -ها و به ويژه عناصر سارماتی

می  دييتافرهنگ مادی بالکارها و کاراچايی ها 
آن نه يسته است بارا  قيحقا نيمه اه 288گردد.

 ، بل)borrowing( وامگيری جهينتيک  چنان به عنوان
ريختيابی يا تسجيل يک تشکل  جهيکه به عنوان نت
بار  نيا -در نظر گرفتتباری  (فارماسيون) نو

 ی زبان.رکوت
 

ماياکی سده های -یسالتوف به فرهنگبر می گرديم 
شيم فرضيه کاری يی را در باره می کوو  دهم-هشتم

پس از  ه دارندگان آن در سده دهم،سرنوشت ممکن
مطرح سازيم.  فرهنگو بی فروغ شدن خود انقراض 

                                     
286  .[Гумилев Л. Н., 1988, с. 228-234; Цулая Г. В., 1993, с. 85] 
287 . [Абаев В. И., 1960, с. 133] 
288 . [Колоба Б. А., 1972, с. 20-30] [Батчаев В. М., 1986, с. 41-79] 
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 نيبه همشايد  .استانگيز بحث مبهم و  مساله
 بسيار کم به آن می پردازند. محققان  ،ليدل

 
خدمت ، که در الن های دارنده فرهنگ سالتوفی

، نيروی رزمی حرفه يی بزرگی زرها بودندخنظامی 
  را می ساختند. به گونه يی که د. ت. بريزوفتس 

Berezovtsسالتوفی  گورستان کي است، در زده نيتخم
يی به مشاهده رسيده  دخمهگور هزار  30تا 
نسخه باورند که  نيباستان شناسان بر ا289است.

سده  آغازدر ديگر  یاکيما -سالتوفی فرهنگالنی 
 290ته بود.نهم از ميان رف

 
 نسخهاز  یتر قيدق یگاهشمارس. آ. پليتنيوفا 

به دست می دهد: ميانه های سده فرهنگ النی اين 
تا ميانه های) سده دهم ( های نخستدهه  -هشتم

محدود اجازه  يکباستان شناس یرامگاهش291ميالدی.
منابع روی شناخته شده از  یدادهايدهد تا رو یم

که در باال  نهگو هماننمود.  اری را ويرايشنوشت
سده  بيستمسال های دهه  درالن ها اشاره شد، 

تريک به گستره  -نکوباميانرودان  ازهشتم 
که زمان چيزی  -سکوچيده بودنددونت-ند رودهای 

ماياکی را دقيق تر می -سالتوفی ظهور فرهنگ
 ريتصو )MI Artamonov( سازد. م. ای. ارتامانف

لن اتيک اکشتار و سرکوب سيستماز  ی راکيدرامات
ی ها پرداز خزرهای باشنده وادی رود دن به دست 

 - سالتوفی کامل فرهنگ ینابودکه ، کرده است
 ماياکی را به دنبال داشته است. به گونه يی که

اين فرهنگ نتوانستند هيچگونه مشخصه  یها یژگيو
س های باشنده دن که از دست اند و بتداومی بيا

 یگينيچيتحدان پم خزری ها نجات يافته بودند، به
Pechenegs 292برده بودند. خود پناه 

 

                                     
289 . [Плетнева С. А., 1967, с. 88] 
290  .[Плетнева С. А., 1967, с. 135, 143; Афанасьев Г. Е. , 1987, с. 155; 
Плетнева С. А., 1981, с. 64; Михеев В. К., 1985, с. 3; и др.] 
291  .[Плетнева С. А., 1981, с. 64] 
292  .[Артамонов М. И., 1962, с. 357, 258] 
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يوفا، گ. ای. نپليتس. ا.  ،ر واقعراستش، د
در آثار شان به علل  ،افاناسيف و و. ک. ميخييف

 نابودی اين فرهنگ نپرداخته اند. ميخييف
)Mikheev ( که در خانات سدينو یمچون و چرا بدون 

خزر  یدولت مرکزالن ها هم شامل بودند که « خزر
ن  د وادی رود به آن ها را از قفقاز شمالی 
او (با داوری از 293انتقال و اسکان داده  بود.

روی اظهارات محتاطانه اش)، علت نابودی فرهنگ 
ماياکی را ، در تهاجم پيچينيگی ها در  -سالتوفا

 سده نهم می بيند.  
 
 MI( مايلم در زمينه ديدگاه م. ای. ارتامانف من

Artamonov( فرهنگ دال بر اين که  ،ذيرمرا بپ 
سند «ر اساس که، بی به علت جنگ یاکيما-سالتوفی

ی ها و الن ها در خزرميان  در سده دهم» جيکمبر
 خزری رخ داد، نابود گرديد. پادشاه آرون دوره 

 
 )AP Novoseltseva( به پنداشت آ. پ. نوواسيلتسيوفا

سال های دهه سی سده دهم رخ داده  ليجنگ در اوا
، با تاريخ خيتار نناگفته نماند که اي294بود.

تثبيت شده از لحاظ باستانشناسی نابودی بسياری 
از نشيمنگاه های سالتوفی حوالی ميانه های سده 

 یهودي یشهرک ها ازشماری همزمان ويرانی و دهم 
 ایميو کر یسالوهمسايه  یها نيدر سرزم نينش

 295مطابقت می نمايد. یخوب خاوری به
 
گواهی المسعودی و  یخيتار یها نهيا توجه به زمب

ها لن ا در باره نپذيرفتن آيين مسيحيت از سوی
آن را در اثر خود آورده  296(که مينورسکی 932در 

                                     
293 .[Михеев В. К., 1985, с. 99] 
294 . [Новосельцев А. П., 1990, с. 195, 196] 
295 . [Плетнева С. А., 1981, с. 64] .[Ляпушкин И. И., 1958, с. 148] 
296 . [Минорский В. Ф., 1963, с. 204] 

(به  ینورسکيم چيودورويف ريميوالد«يادداشت گزارنده: 
 بروری ف ۶) (متولد Владимир Фёдорович Минорский: یروس

 شناس ران) خاورشناس و اي١٩۶۶مارچ  ٢۵مرگ  – ١٨٧٧
 به خاطرو استاد دانشگاه لندن، شناخته شده  یروس

و  یو فرهنگ فارس ايجغراف ات،يادب خ،يدر تار شآثار
به  يیها ها و مقاله ها، رساله کتاب ینورسکيمی. کرد
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سال  درمی توانسته است که جنگ می پندارم  است)،
 - )Lakapin( ان الکاپينرومدر دوره  932-931 های

 رخ داده باشد. یامپراتور روم شرق
 

                                                                                                           
 یو عرب یفارس ،یسيفرانسه، انگل ،یروس یها زبان

 اند از: عبارت یاز آثار و ینوشت. برخ
 نوادگان مادها کردها

 آن خيو تار نيد ران،يا
 رانيدر هنر ا يیايجغراف عوامل
 انيرانيا یمل حماسه
 شاهنامه ميقد مقدمه

 در قرن پانزدهم (به فرانسه) رانيا
 اهل حق فرقه

و  یوانيد یها در باب دستگاه یا الملوک، رساله تذکره
 هيدر عهد صفو یدولت یادار یها انيو بن ساتيتأس

 اتيگوران و ادب«در باب اصل و منشا  یمقاالت
 »نيو رام سيو« ؛»کوسيو اندرون یخاقان« ؛»یگوران

 )یسي(به انگل» قفقاز خيتار«در باب  یقاتيتحق
 رانياو در ا یرساله دوم ابودلف در باب سفرها ترجمه

 یهجر ٣٣٠و وصف بالد آن در حدود 
هللا بن روزبهان  فضل فيتال ینيام یآرا خالصه عالم ترجمه

 یسيبه انگل
 »شروان و دربند خيتار«بر  قاتيو تعل ترجمه

 جانيدر آذربا انيو بوزنط انيروم یها جنگ
 ونلويدر عهد آق قو یارض اصالحات
 »اسالم رةالمعارفيمتعدد در دا یها مقاله

/  یهجر ٢٨٣(حدود  یمسعود نيبن حس یعل« -المسعودی«
و  سينو خي) تاریالديم ٩۵٧/  یهجر ٣۴۶ – یالديم ٨٩۶

بود. نام  یو دانشمند و جهانگرد بغداد دان یجغراف
 ی)المسعود نيبن الحس ی( ابوالحسن عل یکامل و

 روف علمی :آثار مع
 واالشراف هيالتنب، الذهب روجم

 سالف الدهور یالعلوم وماکان ف ذخائر
 سالف االعصار یمر ف یواالستذکار لما ف الرسائل

 اخبار االمم من العرب والعجم یف خيالتار
 نيالملک وسر العالم خزائن
 والتجارب ايالقضا

 واالجتماع اسةيالس یف ةيالمدن احةيالس
 اةيالح سر

 وسطاال کتاب
 »الزمان اخبار

 گ.-برگرفته از ويکی پيديا. -
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ی در باره آن سخن مسعودو » جيمبرکسند«ی که جنگ
بی چون و چرا از سوی شاه النيای  ،می گويند

قفقازی پيش برده می شد. در باره شرکت النی های 
و رک اجنگ مد دارنده فرهنگ سالتوفی در اين

در ادامه متن دارد. اما نوجود  یميمستقشواهد 
 انيکه در مآمده است به صراحت  »جيسند کمبر«

» هيسا«ی ها می رزميدند، ا خزرکه بتوده هايی 
ها هم بودند. دليلی هست که منظور » اس«ها يعنی 

های دارنده  یالن -»اس ها«کاتبان خزری از 
    297فرهنگ سالتوفی بوده است.

 
کنيم  دهد فرض یما اجازه مبه منبع گونه،  نيا
-931 سالجنگ در که آميز) حتاط بسيار االبته، (

 - ه حوضه رود دن، الن های سالتوفی باشند932
می توانسته اند به هواداری از » اس ها« -دنتس

الن های شمال قفقازی همريشه خود، برخاسته 
شکست  ها یباشند. در اين جنگ، هر دو گروه الن

های قفقازی از پذيرفتن آيين  ی. النخوردند
های  یی سر باز زدند و در پايان کار، النحيمس

) شدند که executionدارنده فرهنگ سالتوفی سرکوب (
سپس، در سال شرح آن را اراماتف نوشته است. 

 ندرا ترک کرد ، الن های سالتوفی خزرستان932-933
تنها بخش کوچکی از  .ندو به شمال قفقاز بازگشت

گروه تباری اس ها (ياس ها) در وادی رود دن تا 
  298سده دوازدهم ماندگار شدند.

 
باش در بازگشت الن ها، پس از دوصد سال بودو

، سلوودسکيکگستره دولت خزر، به گستره فرورفتگی 
در با رستاخيز آيين های خاکسپاری درگذشتگان 

 -يی در سده های يازدهمدخمه آرامگاه های 
اما اين آرامگاه ها  299دوازدهم به همراه بود.

تا هنوز هم بسيار کم مطالعه شده اند و پيش از 
مدلل تر خواهد بود تا در زمينه نتيجه گيری های 

 نماييم.

                                     
297  .[Артамонов М. И., 1962, с. 246; Кузнецов В. А., 1992, с. 168 и др. 
] 
298  .[Кирсанов А. Н., 1988, с. 67-71] 
299 . [Кузнецов В. А., 1962, с. 27-29; Савенко С. Н., 1986, с. 75-92] 
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های  لنا ن دوبارهگشتربباره ما در  هيرضف

با همه بی باکی يی که در ، سالتوفی به قفقاز
به خرج داده شده  1969سال  مطرح ساختن آن در

تا کنون با واکنش منفی پژوهشگران 300بود،
ما، از ديد  ،یخيتارقرينه در برنخورده است. 
 رايبس شيافزا در ینيعگونه  اين فرضيه به

 ايننيرومندشدن کشور الو چشمگير نفوس الن ها 
بارها و بارها  کهتاييد می گردد  سده دهم  در

 نيازی به و شده استاشاره به آن  اتيدر ادب
رزمديده و بزرگ يگان های بازگشت  .اثبات ندارد

 یسواره نظام به رهبربه خوبی مسلح تکاوران 
 chivalrous( و رزمندگان جوانمرد »اسی«طرخان های 

warriors (را  ايلنکشور ا یاسيسبنيه و رزمی  توان
ست چنين چيزی پيداو به گونه چشمگيری تقويت کرد 

 بازتاب نيابد.  در منابع نمی توانست 
 

 اينلاتقويت کشور  یمحرکه اصل یروي، نروشن است
و  یتوسعه اجتماعپايدار روند  در سده بيستم،

مساعد مل عوابا اين هم،  .بودآن  یداخل یاقتصاد
بازگشت  بيرونی نيز تا جايی نقش خود را داشتند.

معينی  ريتاثتريک  -کوبانها به ميانرودان لن ا
روند : ی تباری نيز داشتمحل یهانديبر فرا

 یرانيمهاجران اتورکيزاسيون با سرازير شدن موج 
و  ،تر شد دهيچيپ) Saltovو (آمده از سالت بانز

ل خِ م که  يالناميان باختر و خاور  یارضگسستگی 
دوباره  تباری بود،و  یاسيساستحکام  نديفرآ

به النی قادر ادشاهان و احياء گرديد. پ یبازساز
 ايلنگستره اخود در سراسر  یمل تياعمال حاکم

تورکيزاسيون طی دو صد سال  اما روند301گرديدند.
که در رد فرض ک توان یو مپيش رفته بود  یليخ

تباری  یسم هانئوپالتريک،  -ميانرودان کوبان
 برند. جان سالم به درتوانستند  یرکوت
 
 مرحله دوم تورکيزاسيون: -تورک ها .5

                                     
300 . [Кузнецов В. А., 1969, с. 297] 
301 . [Кузнецов В. А., 1992, с. 169; Он же, 1988, с. 79-81] 
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مقارن با سده يازدهم که  ايلناتنوگرافی کشور ا
 خاوری کومان ها یاروپا یها استپدر که  یهنگام

)Cumans(  يا پولوی های تورکی زبان ظهور می
 هيروسهای  خيدر تار کنند، چنين پرداز می گردد.

سخن می  پولوفی هااز  1055بار در نخستين  یبرا
که آن ها اندکی پيش تر از اين است،  روشن302رود.

نيمه نخست سده  در -ها ظاهر شده بودند در استپ
قفقاز های استپ  ، شايد بهها سپس آن يازدهم.

دشت «شامل  یبه زودکه  ،ی رخنه کرده بودندشمال
 وفتسياپول استپ ايو  قپچاقدشت – گرديد 303قپچاق

)Polovtsia(. 
 

شمال تا  استيالی گستره استپ های آستانه قفقاز
از سوی پولوفی ها يا پولوفتسی ها  داغستان

در  دوازدهم -سده های يازدهمدر  (کومان ها)
و گ. س.  )Fedorovفئودروف (ء  ی. ا. رساله

از اين رو، در اين 304بررسی گرديده است. فئودروف

                                     
302 . [Федоров Я. А., Федоров Г. С., 1978, с. 240] 

 فهيخزر که طا یايدر شمال در يی هيدشت و ناح . 303
 اني. سلجوقنديگو یترکان منسوب بدان را ترکان قبچاق

مشغول بودند. هنگام  یچران به گله هيناح نيدر آغاز در
و  یو خود جوج یدشت قبچاق به جوج ،زيممالک چنگ ميتقس

تاريخ قول ه . ببردند یبه سر م هيپسرش باتو در آن ناح
در دشت مزبور  یه ق. فرزندان جوج ٩٢٩تا سال  نويسان،
 ميکرده و دشت قبچاق را به دو قسمت تقس یحکمران

 یدره سفال نيب هيناح یعني یکردند، دشت قبچاق شرق
الغ طاغ (الغ تاغ) و کوچک طاغ (کوچک  یاه و کوه حونيس

گوگ  ليتاغ) که محدود بود از مغرب به مساکن قبا
از شمال به مساکن ازبکان  اتوب عي(کبود) اردو، مط

از جنوب  ،یاز مشرق به خانات اولوس جغتا بانيش عيمط
 .یالکساروسک یها قزل قوم و کوه گزاريبه ر

 
دن و رود  یهاکه رود يی هيناح یعني ،یقبچاق غرب دشت

و محدود بود از مشرق به  سازد یرا مشروب م ولگا آن
 یاياز شمال به در رياورال از مغرب به رود دنپ یها کوه

 .اهيس یايخزر و از جنوب به در
 

بودند و ترکان  یترکان قنقل ی،از ترکان قبچاق یقوم
 - »بود. یخاتون (مادر محمد خوارزمشاه) از ترکان قنقل

 گ.-پيديا برگرفته از ويکی
304 . [Федоров Я. А., Федоров Г. С., 1978, с. 216-256] 
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ه دوم تورکيزاسيون مرحل جا به آن نمی پردازيم.
پولوفی ها مرتبط می باشد. حمله  هبقفقاز مرکزی 

 (مرتبه) اين مرحله را شايد بتوان به دو فاز
فاز پيش از يورش اردوی زرين و فاز تقسيم کرد: 

 يورش اردوی زرين.
 

 فاز پيش از يورش اردوی زرين:
بررسی موشکافانه داده های باستان شناسی نشان 

ها در اعماق گستره تماس می دهند که پولوفی 
تريک و در برخی از جاها به  -ميانرودان کوبان

 کوه ها در ناحيه چراگاه های کوهستانی بيچيسن
)Bichesyn (.مرحله متفاوت از 305رخنه نموده بودند

سده های مرحله دوم (در  نخست  تورکيزاسيون،
 رودچپ کرانه در دوازدهم) تبار تورک -يازدهم
يعنی  کوبانآن سوی نطقه م خاوریدر بخش  -کوبان

 به ،)Laba( رود البا کوبان و ميان قلمرو  به
 ی باختری هم رخنه نموده بود.اينالمرکز 

 
 منقول تورکی ريغگسترده تنديس های کتله يی  پخش
)massive, non-transportable turkic statues() گيدمتفاوت از 

در آن سوی کوبان ) اشيای ديگر اي های گلی،
 بی چون و چرایاسکان مجدد  ایبه معن خاوری،

)indisputable resettlement ( ميانروداندر تورک ها 
دوازدهم  -سده های يازدهمدر  بزرگالبای  –کوبان

 TM( مينايوا مشاهدات برداشت در نيا می باشد.
Minayeva( آرامگاه های پولوفی «می گردد:  دييتا

ازدهم ي-ها در شهرک ويران شده النی سده های دهم
) واقع اند. مقارن با زمان ظهور Kubina(کوبينا 

پولوفی ها در اين جا، زندگی در آن پايان 
 ».يافت

 
 ی اوچکورکاشهرک ها از یزندگ در همان هنگام

)Uchkurka (و ادييوخ )Adijuh( ت. بس هم رخت بربست
در سده يازدهم نشيمنگاه های النی در نزديکی 

نووکوينسک و  )Elburgan( دهکده های البورگان
: سدينو یممينايوا  ،زمينه نيدر انابود شدند. 

را  یتيوضعکشف گورگان های پولوفی کوبانی، چنين 
                                     

305 . [Биджиев Х. Х., 1987, с. 34-35] 
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توان در حمله  آن را می ليدلتوضيح می دهد. 
تهاجم پولوفی  - ها هيکوهپا یبه دشت هاکوچيان 

 .؛ ديدکشاور تيجمع یبرا خطرناکهای 
 

تصور کرد.  یحمله نظام اين هجمه را نبايد همچون
سر سبز  چراهگاه هایدر  کوچی ها کند اين پيشرفت

باشندگان کشاورز با سرازير شدن کوچروان، بود. 
 یبه پناهگاه های کوهستانجنوب  ویبه س جيربه تد

دشمن  یناگهان شيوراز  ی. اثری کردندنيعقب نش
 )Kubina( کوبينا و) Adijuh( در شهرک  های ادييوخ

را به گونه شهرک  نيا مردم، ديده نمی شود.
جا با آن را و گفته بودند ترک  زيمسالمت آم

 306نموده بودند. رهاهمه دارايی های خود گذاشتن 
 

مينايوا خاطرنشان می سازد که  ،یگريد اثردر 
روشنی اندکی موضوع  ی هنوز برباستان شناسمواد 

 یالن اوضاعی،چه  درو  یزمانمی اندازند که چه 
را ترک گفته وبان نزديک کها حوضه عليای گستره 

عقب ها کوه سوی خاور به ها به  آنبودند. آيا 
رک ها وتاين که از سوی  ايو نموده بودند  ینينش

نوشته های بانو مينايوا 307بودند.شده اسيميله 
به درستی سرشت اوضاع اتنوپوليتيک سده های 

دوازدهم اين منطقه را بازتاب می دهند.  -همدياز
 extensive( برگرفته هايی از آناز همين رو هم ما 

quotations (.را در اين جا آورديم 
 

با کاوش ها و  ،آورده  شده یها افتدرياعتبار 
ارخيز  بزرگدر شهرک  مدت من  یطوالنهای  یحفار
دوازدهم -مربوط سده های دهم) Arkhyz( پايين

 دره زيلينچوک بزرگدر 308می گردند. دييتا
)Zelenchuk( ديگر متروک  اين شهرکسده دوازدهم ر د

تا سده  جا نيدر ا یهر چند زندگگرديده بود. 
 چهاردهم در جوش و خروش بود.  -های سيزدهم

 

                                     
306  .[Минаева Т. М., 1964, с. 189-191] 
307 . [Гадло А. В., 1986, с. 217-221] 
308 . [Кузнецов В. А., 1986, с. 246] 



170 
 

آميزش های عميق درون  تيواقعبا  که ستين یشک
منطقه يی و اختالط تباری و اينتيگراسيون زير 

باال اليه يا و النی  (سوبسترات) بستر اليه يا
بر مبنای دو زبانی ی پولوفی رکوتسوپراسترات 

تشکل جامعه  نو تورکی سر و و  ی)دوزبانگبودن (
خاوری و  باختریطق ادر من جه،يدر نتکار داريم. 

ی تازه تباری تشکل کوبان نئوپالسم هارود  سرچشمه
 ني. ایکاراچا -بالکار مردمهسته  – می يابد

بازتاب منابع و اطالعات  انسخه در حال حاضر ب
 فرهنگاره  اتنوژنيز و بها در  آنيافته در 

هر  اين توده های کوهی تورکی مطابقت دارد. زايی
 بودن را ندارد.کامل  چند، ادعای

 
ها بالکاردر دست نيست که سوء تفاهم  یبرا یليدل

های شان يا خود  هيهمسارا مدرن و کاراچای های 
آن 309شان اس ها يا الن ها خوانده بوده باشند.

ر و ايرانی زبان النی تباکه ها در عين حالی 
بستر  زير اليه يا نيستند، با اين هم به روی

النی پديد آمده اند، و از همين رو هم به خود 
نام تباری النی گرفته اند. با اين که  با اين 

النی ايرانی زبان نشده اند. در اين جا  ،کار
سخن بر سر الن های از بن تورکی زبان نيست، بل 

 یها یگست که ويژکه بر سر جامعه نو تباری ا
ی را يکجا با هم جذب رکوتالنی و باال اليه بستر 

کاراچای  و ها مفهوم، بالکار نيدر ا کرده است.
 ند.قفقاز ا یمردم کوه نيجوانترها 
 

 تيجمعپرسشی مطرح می گردد مبنی بر اين که آيا 
گونه کوبان، آن  گستره سرچشمه های روداز النی 

ديگری کوچيده  که مينايوا می انگارد، به جای
از  یبخشبود يا نه؟ در پاسخ می توان گفت که 

دره به سته است توان یم ايبالکارآن، از گستره 
بکوچد و اما  یشمال یاياوست) Digorsky( ديگورسک

پاييدند و در خاک خود های باختری لن ا اصلیبخش 
از سوی تورک ها  جيو به تدر ماندگار شدند

 اسيميله گرديدند.
 

                                     
309 . [Алборов Б. А., 1960, с. 108-112; Волкова Н. Г., 1973, с. 94] 
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های نزديک کوه  لن های ايرانی زبان دربه حضور ا
ی زيلينچوک یلنکوبان، سنگنبشته هاس ا

)Zelenchukskaya (که قدمت آن از سوی زگوستوی )L. 
Zgustoy( دوازدهم ميالدی تخمين -سده های يازدهم

زده  شده است، به گونه مطمئن گواهی می 
، کوبانعليای رود حوضه گستره  ،گونه نيا310دهد.

دستخوش  تورکيزاسيون، یرحله متوالدو مدر نتيجه 
به جای الن  -دگرگونی های عظيم دموگرافيک گرديد

جوامع تباری نو تورکی پديد  تباران تشکل يافته،
تر خاوری  یهابخش در  ی همانندیندهايفرآ آمدند.

ردپای هر چند  می شوند.مشاهده هم  یقفقاز شمال
داوری های  دنتوان یها هنوز  کم است و م آن

 گون را برانگيزند.گونا
 
ی باستان شناس یهاباره يادمان در گذشته ما  

تورکی منطقه آب های معدنی قفقاز در مرحله نخست 
تورکيزاسيون آن که نه پسانتر از سده دوازدهم 
آغاز گرديده بود، آن هم در گستره پرجمعيت 

  سخن گفته بوديم. ،النی
 

ا هرک وحمله ت آوندهايی در دست است بپنداريم که
منطقه آب های معدنی قفقاز، در فاز پيش از در 

اردوی زرين  مرحله دوم تورکيزاسيون هم ادامه  
يافته بود.  بر چنين چيزی می توانند کاوش های 
 باستان شناسی انجام شده از سوی ا. پ. رونيخ

)AP Runich ( و ن. ن. ميخاييلوفا )N. Mikhailov (
 -دهمدر آرامگاه های دخمه يی سده های ياز

و در نزديکی » گور-کالتسو«دوازدهم منطقه 
 گواهی بدهند.  1959 ر سال کيسلوودسک د

 
تابوت خاکسپاری، موجوديت مراسم  یها یژگيز وا

گور  کف ريدر ز ینيدفتزيينات تو  یچوبهای 
 تيموقع ساخته شده از تخته های گذاشته شده به

که در يک مورد به است  )transverse position( یعرض
 ياد آوردنده چيزی همانند زينه يا نردبان است.

                                     
310 . [Zgusta L., 1987, Р. 19] 
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سازه يی النی، اين چنين دخمه های گورستان برای 
 311است. معمول ريغ یچوب یها
 

توان با نفوذ  یرا م یچوب یتابوت هاپديدآيی 
 ايلنا  یدر بخش غرب که سر از سده دهم  تيحيمس

موجوديت تخت . اما گسترش يافته بود، توضيح داد
 ايو  )solid( صلبی) boardwalks( ی روانهای چهارپاي

 انتقال ميت يا بيمار مشبکبرانکاردهای چوبی 
)funeral stretcher ( ترسايی آييندشوار است مربوط را 

 در کار بودند.  یگريد ليممکن است دال بداينم 
 

با مراسم  اين هاکه  کنيمرض مجاز می پنداريم ف
. بر خاکسپاری پولوفی ها پيوند داشته بودند
 SA( اساس طبقه بندی بانو س. ا. پليتنيوا

Pletneva(  اين چهارمين گروه گورستان های تورکی
از  یکياست که متعلق به پولوفی ها بوده است. 

تابوت ها اند که از تخته های –آن  یها یژگيو
 312جداگانه با برش عرضی ساخته می شدند.

 
جالب د، ما با ندرست باش گمانه زنی ها نياگر ا

(توحيد ارزش های) تباری  سنکريتيسم  دهيپدرين ت
آميزش دوره می شويم که مواجه توده دو  یو فرهنگ

را از سر  و اختالط های دورن منطقه يی
ويژه اتنوژنيتيک  »گلدان«ته   ما درگذرانيدند. 

 مرحله نخست یخيتار نهيزم قرار می گيريم.
بل  ست،يدر تناقض ن طرح ما تورکيزاسيون  با

 با آن هنخوانی دارد.س برعک
 

ارائه شده محدود در باره حمله پولوفی  یداده ها
 دوازدهم در ناحيه  -ها در سده های يازدهم

 یها یحفارکاوش ها و با  ندتوان یم سلوودسکيک
در  1982در سال ) SN Korenevsky( تازه کورنفسکی

 رود پودکومک در ساحل راست سلوودسکيک یکينزد
)Podkumk کامل تر شوند.کوم) ) (حومه رود 
 

                                     
311  . [Кузнецов В. А., 1962, с. 27-29, рис. 2, 4, 5] 
312 . [Плетнева С. А., 1958, с. 173, рис. 13, в, 8].  
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به مواد  یبر رو یبه تازگ یمهم اريمشاهدات بس
 -يازدهم قرنيی دخمه دست آمده از آرامگاه النی 

 ی انجام گرفته است.شمال یايوستدوازدهم در ا
است که،  نيا جا نيما در ابرای  خاصدلچسپی 

 یکيذکر شده در نزديی مانند گورستان دخمه 
 دوباره دربار ديگر  یرکوتردپاهای  سلوودسک،يک

در همزمان  النی که تيپيک  )necropolis( گورستان
 .شود یظاهر م ،رايج بوده است جاهای ديگر النيا

 
 ،ايلنادر هر دو منطقه چنين بر می آيد که 

تباری  (اينتيگراسيونی) ادغامهمانند  یندهايفرآ
در مواد  است که  نياجان مطلب در  روان بودند.

craniological جمجمه نوع امگاه زميسکی تيپ آر
است، گرديده  ارائه یجنوب سايبريانتروپولوژيک ا

ی پولوفی در گورهابه گونه گسترده به خصوص که 
 ا. ب.-انسان شناس  های کولميکيا گسترش داشت.

رکت اشم یگواه«همچون   را تيواقع نيچنکو افش
پيدايش نژادی گروه زميسکويی الن در پولوفی ها 

به  ديبارا  قيحقا نياو  می گيرد.به سنجش  »ها
 313.طور کامل در نظر گرفت

 
در ادبيات از سوی ی. ا.  فاز اردوی زرين

ه ب314ل. ای. الورف مطالعه شده است.. فئودروف و
قبچاق ها  و الن ها 1222در  ر،يگفته ابن اث

حمله دوشادوش هم در برابر ، (متحدان ديرين)
تادگی ها و تاتارها به آستانه قفقاز ايسمغول 

پس از که ، ت شکست خوردندبه نوب نيمتفقکردند. 
ها پنهان شدند  ها در مرداب از قپچاق یبخش ،آن

و بخشی ديگر به کوه های قفقاز پناه 
 یبالکار اتنوژنيز عطفی درکه نقطه چيزی 315بردند.

شمرده می شود. راديکال  ی های مدرنو کاراچاها 
 .کرد تدوين الوروف تر از هر کسی اين کانسپت را

ا ب) VM Batchayev( و. ام. باتچايف ،هم نيبا ا
 کننده نييز نقش تعدادگرانه بودن ت دييتا

                                     
313 . [Шевченко А. В., 1986, с. 105-106] 
314 . [Федоров Я. А., Федоров Г. С., 1978, с. 257-290; Лавров Л. И., 
1969, с. 65-77; Он же, 1974, с. 10, и др. ] 
315 . [Тизенгаузен В., 1884, с. 25, 26] 
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 در تورکيزاسيون بلغارها هن -پولوفی ها
می  دييتاهم آن را (که زبان شناسان  ايبالکار
ديدگاه در باره با به گونه خردورزانه  کنند)،

 به همراه 1222 با حوادث روند  نيآغاز ااين که 
، موافقت نکرد و خاطرنشان ساخت: ه باشدبود
 ینسخه سنتسود به يی قانع کننده  ليدالکنون «

در دست  1222در ها  کوه رخنه پولوفی ها به 
 316».نداريم

 
گيری مايل است که  جهينتاين به  باتچايف خود

را نه پيشتر از سده  ايبالکار تورکيزاسيون
 یايلنا -تخته پرش اين روندو چهاردهم می داند. 

که از سوی  بودچهاردهم  -هموار سده های سيزدهم
 317اشغال گرديد. پس از حمله مغوالنپولوفی ها 

درست گروه آستانه قفقاز پولوفی های بيرونرانده 
زير فشار که  شده از استپ ها به آستانه کوه ها 

کابارده ها آواره شدند، هسته قوم بالکار را 
 ساختند.

 
 دررا  يینقش عمده  چه اردوی زرينروشن است که 

اتنوژنيز پولوفی ها در محيط تباری (اتنوسفير) 
در دست نداريم بپنداريم  یليدل 318بازی کردند.

بر پايه  .غير اين بوده باشد یقفقاز مرکز که در
که پنداشت کنون می توان  ،مواد باستان شناسيک

آغاز در در  يیطال اردویدوره  یرک هاوحمله ت
دامنه ها و  و سپس در ،آستانهمنطقه تماس 

ستانی، واپسين و  منطقه کوه سرانجام هم در
ی تورکی بود که به گونه موجفيصله کننده ترين 

تبارزايی نو تورکی  شيدايو قاطع روند پنهايی 
ی به پايان قفقاز مرکز یکوه هازبان  را در 

 رساند.
 

 ه است که:نوشت کتاب خود نير آخرلئو گوميليف د
در نه  تباری نو یگروه هامشاهدات، مطابق «

مناطق  یدر مرزها، بل کنواختهای ي سرزمين

                                     
316 . [Батчаев В. М., 1980, с. 80, 84] 
317 . [Батчаев В. М., 1980, с. 88] 
318 . [Федоров-Давыдов Г. А., 1966, с. 204 сл. ] 
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تباری  یتماس هالندشافتی، و در نواحی  پيچيده
آميزش های که  یدر مناطق پديد می آيند. 

 319».پردامنه اجتناب ناپذير است
 

از  یدر بعضهر چند ارائه شده در باال، مواد 
رار سر از نو مورد بازنگری ق اتيقسمت ها و جزئ

برداشت  به طور کامل بابا اين هم  ،گرفته اند
با قرار  ،ی. قفقاز مرکزاند سازگارگوميليف  های

مرزهای زون های  لندشافتی از ديد در گرفتن 
 نيزم کيبه تا محکوم بود  خيدر طول تارتاريخی 

تباری مبدل   دهيچيفعل و انفعاالت پ نيتمر
به  رگيبار د کي است تابايسته در فرجام 320گردد.
 یندهايفرآدر  یقفقاز مرکز ژهيوآشکارا نقش 

در ی توجه کرد. اين روندها محلاتنوژنيتيک 
تفاوت های ما ا .روان بودند یسراسر قفقاز شمال

ی به مشاهده می قفقاز مرکز  حدوددر که  ،یمحل
باز بودن ويژه ميانرودان  -رسد، عبارت اند از

 یبجنوتريک در شمال، به سوی جلگه های  -کوبان
قفقاز  یاسيس-تباری  معين تاريخ تيو تبع ه،يروس
مهم  یخيتار یدادهايرواز آن پديده ها و  یمرکز

 بودند. رخ داده ها جلگه  نيکه در ا
 
ها استپ پيوسته باشندگان به هجوم  اوضاع، ناي
ها در اين جا مساعدت  و تجمع آن یقفقاز مرکز به

 یندهايفرآروند و نتايج که چيزی ، می کرد
منظور .  می کرد نييتعنوژنيتک را در اين جا ات

از پديده های ايرانيزاسيون و تورکيزاسيون با 
چنان نيرو وپويايی است که مثال آن نه در نواحی 
قفقاز باختری، نه در قفقاز خاوری به مشاهده 

 ميعظخودويژگی  و فينومن در همين، رسيده است.
 ا،ه اوستتشکل  ستگاهيز ی است که بهقفقاز مرکز

که  یشد، در حالها مبدل  یو کاراچا ها،بالکار
سرزمين از  بيرونو تر آن  و شرقتر غرب نواحی 

اساسی اتنوسفير را کماکان ، هسته ايلنا یخيتار
داغستانی  -ابخازی و وايناخی-قبايل بومی ادئگو

تشکيل می دادند که تا روزگار ما همچون نمونه 
                                     

319  . [Гумилев Л. Н., 1990, с. 55] 
، باورمندی به نوعی دترمينسم . اين برداشت نويسنده 320

 گ.-(جبر) جغرافيايی را به نمايش می گذارد.
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حفظ  )diachronic( دياکرونيک یخياز ثبات تارهای 
 گرديده اند.

 
ايرانيزاسيون و  نديدو فرابر آنم که 
چنان با هم  یدر قفقاز مرکزتورکيزاسيون 
به توان  یمرا نها  که آنند بط اتنگاتنگ مرت

به طور مستقل  گريکدي گونه تجريدی و جدا از
به رسميت 321به گفته و. م. ماسون،. بررسی کرد
 شيدايدر پهمگرايی و  یسنتز فرهنگشناختن 

(کلتوروژنيز) يک جهت دارای اولويت است  یفرهنگ
برای ما اتنوژنيز نيز يک جهت دارای اولويت  .

 مشابه می باشد.
 

زبانی قفقاز (برگرفته از ويکی  -نقشه تباری
 پيديا)

                                     
321 . [Массон В. М., 1995, с. 7]. 
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 یها ادداشتي فشردهنسخه نوشته دست داشت،  
 هایناريميس یبرا یروسبه زبان 322سندهينو

در دانشکده  یرانيا تبارشناسی (اتنولوژی)
که در  است روانيا یدانشگاه دولت خاورشناسی
هايی از مضمون کنون دارای مبرميت بخش  هبرگيرند
و   – یاسيس یندهايفرااز  یبرخ ليبه دل ويژه 

شمار و  ران،يدر ا »یآذر تياقل«موضوع همانا، 
 )tyurkofonii» (تورکی زبانی زدگی«نفوس آن، مسايل 

کشور اين در  خواهی يیجدا گرايش های برانگيختن
 ريختيابی خيتار ،یمصنوع یهاسازی  تيو هو

مسائل  قفقاز،در جنوب بارهای تورکی زبان ت
، تات ها، ها مربوط به کردها، بلوچ ها، گوران

 ... است.عرب ها، و
 

روند بررسی دايره اصلی مسايل، همچنين به در 
يا ايزوتيريک) » یباطن(«عرصه های ناپيدای 

برداشت کارشناسيک موضوع، از جمله  نيمربوط به ا
  -تنودموگرافیاز تبارشناسی مردم شناسانه (ا

etnodemografii (  درستی  سالهدولت، م دهياايران و
و تعاريف در  شناخته شدهکاربرد چنين واژه های 

» یتيچند ملکشور «معاصر؛ مانند  رانيا قبال 
....نيز ، و »تياقل«/ »اکثريت«، (کثيرالمله)

 پرداخته شده است.
 

                                     
 -)Garnik Asatryan(. استاد داکتر گاريک آساطوريان  322

مدير کرسی ايرانشناسی دانشکده خاورشناسی دانشگاه 
 یمذاهب و زبان هادولتی ايروان، کارشناس بزرگ مسايل 

 شيگو ؛یقيتطب یباستان؛ فرهنگ؛ زبان شناس نايرانيا
 نيجامعه چادرنش ؛یرانيا ینژاد شناس ؛یرانيا یشناس

 يی هيو توسعه ناح یاسينژاد س ؛یکردشناس ؛یرانيا
زبان ( یرانيا یزبان ها...استاد و  یريآمارگ ،نژاد

 شيگوسغدی و نيز ، ی)(اشکان یپارت ،یانيم یارسپ یها
 یکاشان شيگو ،یگبر ،ی، لریزاز ،ی: کردیرانيانو  یها
فرهنگ عامه؛ مذاهب؛  ؛یفرهنگ خيتار ؛ینگار...،تبارو

 اند. ...و  یرانيا -یارمن ینژاد خچهيتار
  

شده  چاپ یمقاله پژوهش 130از  شتريکتاب و بايشان ده 
 ،یفرانسو ،یآلمان ،یسيانگل ،یارمن ،یروس یبه زبان ها

 گ.-ی دارند.و کرد یترک ،یفراس
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خود که همان گونه  دوارميام گذشته از اين ها،
 سازه های از یبرخ احتدارم، توانسته باشم می پن

شماری از تبارها (اتنوس ها)ی تثبيت شده را 
 کانتکستتر در  قينگاه دقنشان بدهم که با  

و توهم  گمراه کننده ميمفاهچيزی بيش از  رانيا
انگاشته نمی شوند.  یاز اشکال واقع ی، عارآور

 20ميليونی (شايد  30برای نمونه، موضوع اقليت 
ميليونی)  13ميليونی و شايد هم  18يونی يا ميل

آذربايجانی ها در ايران از کجا برخاسته و ريشه 
پيوندی چه  باشندگان آذری ايرانو گرفته است؟ 
يی کنونی قفقازماورای  یجمهوربه مردم 

اين جمهوری چندی که  ی، در صورتآذربايجان دارند
نام  جانيشده است و آذربا جاديا یه تازگپيش، ب

 انيدر م منتفی نيست که( ؟ده شده استدا
پديدآيی هنوز هم شاهدان  یقفقازمندان معمر سال
کشور به روی نقشه های جغرافيايی زنده  نيا

ز ا یبخشزبان و گفتار  یکينزد اي) آباشند
 -همسايه دولت  یزبان رسم اکشور ب کباشندگان ي

ملت « یکيژنت-یفرهنگ يگانگی تباری ونشانه 
 ست؟؟! ا»پارچه شده

 
يی که در برابر  »یارسپ تياکثر« ،سر انجامو ...

در  ها» تياقل«ديگر  و »یجانيآذربا« اقليت های 
قرار داده می شوند، در اوضاعی که در  رانيا

» تياکثر« یفانتومنام خود را به کسی  چيهايران 
 نمی خواند، چه کسانی اند؟

 
و دروغين تبليغی نادرست  یها شهياز کل یاريبس

نشانده شده اند، پرزه به ذهن مردم  جيتدربه که 
پروژه پياده سازی  یطرح کل یفن )اتيجزئها (

[بزرگ] اند که در بيرون از منطقه » جانيآذربا«
به هدف  دنيو رسطراحی و برنامه ريزی شده اند 

مرزبندی های نو ناموجه و  رانياچندپارچه سازی 
 يیايدر سراسر منطقه آس یخيتار از ديدگاه 

 (جنوب باختری) را مد نظر دارند.  قدامی
 

که  گرياز مسائل د یاريو بسموضوع  نيابر 
، )gourmetsگوران ها ( ها، به کردها، بلوچهمچنين 

کسپين (خزر،  یايدر، باشندگان کرانه های اعراب
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 ینيع شايد به گونه ربط می گيرند،  مازندران)
 رانيا تيجمع) voluntaristنه از راه تقسيم ارادی (

و  »تياکثر«و  »توده ها«، »تباری یگروه ها«ه ب
زمانی  جامع یبررساز راه تنها بل که ، »تياقل«

 یها تيواقع) diachronic survey (دياکرونيک) (
تبارشناسی مردمی (اتنودموگرافی) روشنايی 

 باشد.  پوشش داده شدهافگنده شده و 
 

مسائل  نيتربرم مکه ، نبشته دست داشته
به بررسی می را  رانيا لوژی)ی (اتنوشناستبار
نگاه تالشی است که همانا داشتن اين چنين  گيرد،

 ات مطروحه را مد نظر دارد.موضوعباره جامع در 
بعد در اثر دست داشته که بر آنم ، از اين منظر

 روششالوده های متدولوژيک (چارچوب  تدوين
پژوهش در باره  توده های باشنده  یبرا شناسانه)

 سودمند خواهد بود.کل در قه و منط راناي
  

اين ر مسايل مورد بررسی د یاسيسگرانباری 
گرديد که ناخواسته، تا اندازه يی باعث نبشته، 

از روش نگارش آزاد مطالب کار بگيريم که بيشتر 
 .ی می باشندسبک روزنامه نگارويژه نوشته های 

را برانگيخت تا به رغم پابند  سندهينو کار نيا
 - یعلم ليو تحل هيتجزچوب ماندن در چهار

ی دستگاه گستره علمگونه چشمگير به  ،اکادميک
 ،موارد الزم یبه استثنا کار را کوچکتر ساخته،

تازه  ترين مآخذ به  جستارها و رويکردها  تنها
 .را رفرنس بدهد موضوعباره در 
  

 پس منظر تاريخی بررسی مساله:
کشور ايران کنونی، بخش باختری (غربی) اريانم 
ويجه يعنی گستره آريايی (به بيان اوستا) يا 
هرگاه اصطالح نو تر عهد ساسانی را به کار 

تاريخ 323ايرانشهر را در بر می گيرد. -ببريم

                                     
ِاريانم  -گستره آريايی، يا پهنه اريايی. مفهوم  323

، چنين بر می آيد که در عهد ايران (-aryānām waiǰ a*)ويجه 
باستان وجود داشته بود و به معنای زمين ها يا سرزمين 
های آريايی بود که باشندگان آن تيره های آريايی 
بودند. هر چه هست، اين واژه در ديرين ترين يادمان به 
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پديدآيی و توسعه ايده ايران در ابعاد سياسی، 
زمانی آن به گونه مفصل در  -فرهنگی و گستره يی

پروفسور ژيراردو نولی  -اثر  استاد فقيد
 324.به بررسی گرفته شده است ايتاليايی

(Gherardo Gnoli, The Idea of Iran: An Essay on its Origin, Roma, 
1989 )  

 
سراسر گستره آسيای » پهنه«بخش خاوری اين  

ميانه کنونی و افغانستان لغايت تا هند را در 
بر می گيرد. خط جداگر ميان خاور و باختر جهان 

و دشت لوت است ايرانی، نوار بيابانی دشت کوير 
که از دروازه های کسپين در نزديکی سمنان در 

 شمال تا بلوچستان در جنوب پهن است.   
 
در  رانياپشته  بهها  يیايورود آر آوان از

يانه م یايافغانستان و آسگ.]  -[گستره کنونی
نگاه  -الدياز م دوم پيشهزاره نخست  مهيناز (

شدن  همين نبشته) و ايرانی 4-3شود به بندهای
)Iranization (تا دگرگونی های و پهناور،  گستره نيا

عمدتا مربوط مردم شناسی) -اتنودموگرافيک (تباری

                                                                                                           
ايريانم ) «airiianәm vaēǰ ahوستا،  به شکل(ا -زبان ايرانی

و به زبان پارسی ميانه به شکل ِايران ويج  » ويجه
)Ērān-vēz.ديده می شود ( 
در دوره ساسانی، برای اين مفهوم، واژه  ايرانشهر  
)Ērān-šahr پديد آمد، که بر می گرديد به واژه ايران (

يعنی  aryānām xšaϑ ram*»     ِاريانم خشسترام«باستان 
پادشاهی (يا کشور) اريايی ها. هر چند، اين واژه در 
زمان های ديرين تر شواهد متنی ندارد (يعنی پيش از 
دوره ساسانيان کاربرد نداشته است). برای به دست 

 آوردن آگاهی های بيشتر نگاه شود به: 
E. Benveniste, “L’Ērān-vēž et l’origine légendaire des Iraniens”, BSOS, 
vol. VII/2 , 
 pp. 265-274; A. Christensen, Le premier chapitre du Vendidad et 
l’histoire primitive des tribus iraniennes, København, 1943, pp. 72-74).  

 
. برای مطالعه ترجمه پارسی دری بخش هايی از اين  324

 - زمينه های تاريخی«اثر ارزنده،  نگاه شود به: کتاب 
» رافيايی روندهای همگرايی در گستره ايرانستانجغ

نوشته آريانفر در تارنمای کانون مطالعات و پژوهش های 
  www.arianfar.cimافغانستان.
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در  بايو گسترش اسالم، تقرها ترک گستره يابی به 
گوناگون، توده هايی  یدر زمان هاهمه اين گستره 

های زبان ساکن گرديدند که روی هم رفته به 
 پارت ،پارس ها -ختردر با سخن می گفتند: یرانيا
خاور توده های و مادها، و در  (اشکانيان) ها

بلخيان يا باکتری ها  -اوستابرشمرده شده در 
)Bactrians،( ان،يسغد ) مرغيانی هاmargian( ،

آراخوزی ها و مختلف  ی، و گروه هايانخوارزم
 .گروه های گوناگون ساک ها

 
های زبان يادمان های نوشتاری چندی هم به 

 ديشا توده ها بر جا مانده اند. نيارينه بيشت
هم توده های اسرارآميز يفتليان که حتا در دوره 

و کنونی افغانستان های بعدی ساسانی در گستره 
دولتی برپا داشتند، ايرانی هند  باختریشمال 

 باشند. 
 

و آغاز  يکمهزاره  انيتنها در پاچشم انداز 
ير هنگامی به گونه چشمگ ،یالديمهزاره دوم 

چشمگير  دگرگون گرديد که در نتيجه سرازير شدن
 اليه ها بر بستريانه، م یايآس به یرکوعنصر ت

)substrate (نارودنوست) ی  تباری ايرانی، اقوام (
 ،یرکوت یداشتن لهجه هاهايی پديد می آيند با 

ها،  کيازبکنون مثال،  بازماندگان شان برایکه 
 325....می باشند.و ها  ترکمن ،هازغيقر

                                     
. با شکست ساسانيان از اعراب، چينی ها به سوی  325

مرزهای ايران يورش آوردند. مگر با شکست ديدن از دست 
لگام گسيخته اعراب، عقب نشستند. اين گونه، از رخنه 

زردپوستان جلوگيری گرديد. مگر، درست در دوره 
سامانيان بود که تورکی زبان ها مانند غزها، سلجوقی 
ها و ... در ارتش سامانيان وظيفه نگهداری از مرزهای 
بيرونی شهرها را به دوش گرفتند و آهسته آهسته همه 
ارکان جنگی دولت را عهده دار شدند. و از آن جمله بود 

 پدر شاه محمود غزنوی.  -تکين و سبکتگين آلب
 

دودمان سامانی به دست قبايل قره خانيان به رهبری 
ايلک خان (صادوق/ صادق قره خان) به گونه مسالمت آميز 
بر افتاد و از همين هنگام سرازيری اقوام تورکی زبان 
به گستره خاوری ايران بيشتر شد.  با اين هم، تورکی 

بومی آميزش پيدا نموده، با گذشت  زبان ها با باشندگان
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خاوری  یها نيزبان سرزم یرانيااين گونه، گستره 
  ه،. امروزبه پيمانه چشمگيری کاهش يافت رانيا

گويندگان زبان های ايرانی در [سرزمين های 
ها  کيبه طور عمده افغان ها و تاجخاوری ايران] 

 انمردمها  کيتاجدر بافتار . به طور معمول، اند
را  آن ها ها کيتاجکه ( را ريپام نشينکوه
افغان و می خوانند)، شامل می سارند   326γalčaگلچه

 یارسپ بل که همه باشندگان ،پشتون ها نه تنها
نگولوييد زبان افغانستان، از جمله گروه م

که بر خالف را ( هزاره (دارای چهره های مغولی)
اند) را  عهيشپيرو مذهب  ،یسن افغان های تياکثر

 در بر می گيرد.
 

ه اسماعيلی اند. در کل، باشندگان پامير، شيع
همه باشندگان آسيای ميانه به شمول تاجيک ها، 

                                                                                                           
زمان با آن ها همگون (اسيميله) شدند. تنها با يورش 
مغول ها به رهبری چنگيزخان بود که در بخش های شمال 

 خاوری و شمالی ايران، تورکی زبانان چيرگی يافتند. 
 

در دوره امير تيمور کورگانی(تيمور لنگ) با کشتاری که 
ه راه انداخت، عنصر تورکی او در ميان پارسی زبانان ب

زبان به گونه نهايی بر باشندگان بومی چيرگی يافت. به 
گونه يی که تا سرکوب شيبانی خان ازبيک به دست شاه 
اسماعيل صفوی که از آذربايجان ايران بود، ادامه 
يافت. پس از آن، تا آمدن روس ها، تاجيک های پارسی 

ی آسيای زبان بيشتر بر عرصه های اقتصادی و فرهنگ
ميانه دست باال داشتند. هر چند قدرت نظامی و سياسی به 
دست تورکی زبان ها بود. برای مثال، هشتاد درصد 

مهم ترين دولت آسيای ميانه  -باشندگان اميرنشين بخارا
 يی را همين تاجيک ها می ساختند. 

 
در اصل همه اقوام و تيره های باشنده آسيای ميانه 

ا آميزش يافتن با چينی ها، مغول سپيد پوست بودند که ب
ها و تبتی ها چهره های منگولوييد پيدا نمودند و زبان 

- مغولی و پارسی. -شان آميزه يی شد از سازه های ترکی
 گ.
 

يعنی  -به معنای کوه» گر«است . » گرچه«. درست آن  326
مردمان کوهنشين. کلمه گره (گوره) در زبان روسی نيز 

پشتو » غر«غوريان و نيز  به معنای کوه است. غور و
 گ. -ريشه در همين کلمه دارند.
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بود در افغانستان  رياز مردم پام یبخشسنی اند. 
های گروه و باش دارند. در اين کشور همچنين 

ه کی برکوچک ايرانی زبان مانند ارومری ها (در 
 رستانيدر وز گوراميکاندر و برک در ناحيه لوگر 

بود ) خاوری کابل شمالها (در  ی) و پشه يیجنوب
 و باش دارند.

 
ک يازب افزون بر اين،افغانستان  تبارینقشه در 

ديگر کوچک  یها تيها، ترکمن ها، بلوچ ها و مل
در شمال شرق  ،نورستانهم ديده می شوند. در 

زبان های  به، مردمانی بسر می برند که کشور
 سخن می گويند.» یدرد«و   »یفراک«
 

ايران  -»گستره اريايی«باختری) گوشه غربی (
گستره امروزی با کنون  ،باختری، که روی هم رفته

از ديدگاه  ،همخوانی دارد رانيا یاسالم یجمهور
در اين جا، سازه : ه استتر بود کپارچهي تباری

 چيرگی داشته است: سيما در دو های ايران باختری
ی يا اشکانپسانتر، (» ماد« -باختریشمال سازه 
 ).(Persic»پارسی« -باختریو جنوب  پارتی)

 
، بازماندگان بالفصل رانيمردم ااکنون، بيشترينه 

 بومی، که در یهمه گروه ها همين دو سازه اند.
و در برخی از موارد در روستا دهکده و چند 

از  ادر فرجام ي بسر می برند،استان، سراسر يک 
 ايو  باختری ايران اندشمال  تباری یها هيآرا
 .باختری آنجنوب از هم 
 

ها  هيآرا نياهر دوی  ی،الدينهم متا سده  بايتقر
 هنوز هم (شمال باختری و جنوب باختری) 

هم ، هر چند يکپارچگی خود را نگه داشته بودند
برخی از بخش های آن ها به گونه چشمگير با 

. در هر آميزه يی ديده می شدند بافتارهای تباری
باره در  یاعتماد داده هايی درخورصورت، 
اين کتله های کوچکتر  یخه هاشا موجوديت

 يی زهيآم نيچن327(همجوش) در دست نيست.نگلومرا ک

                                     
. يعنی تا سده نهم ميالدی کردها و پارت ها يا  327

اشکانيان و همين گونه پارس ها  يکپارچگی تباری خود 



194 
 

ی م رانيدر ا کنونکه را  بومی یاز فرهنگ ها
منابع دست داشته زبان در بينيم، نمی توان 

 یعربمنابع ديرين اسالمی ( و یاشکان پارسی ميانه
 يافت.) یفارس اي
 

و نه در  کردها بارهدر نه  یاطالعاتهيچ گونه 
ها در دست است. حال چه رسد به  بلوچباره 

و سمنانی ها، گورانی ها، سيوانی ها، کاشانی ها 
 گواه بر موجوديت جوامعکه چند واژه ، ...راستش

ی راز -معين مردم اند، مانند راچی ها (پسان ها
ساکی ها (پسان ها سکزی ها) و اتراپاتيچ  ها)،

 که منی ديده می شوندار کيسدر متون کالها و..، 
 اين گونه، جا اند. باشندگان کدامين به معنای

، Sakastanی)، سکستانی ها (رباشندگان ( غی هارا
 آتروپاتاکانی ها ) وستانيسباشندگان 

)Aturpatakana -  چنانی که  ).جانيآذرباباشندگان
می » فرومی«باشندگان رم را به زبان سغدی 

 خواندند. 
 

در  افی دان عرب سده های ميانه،جغر -استخری
از عشيره يی به نام منوج (ان)   الممالکمسالک 

کردند. در  یم یکه در کرمان زندگ نام می برد
منوجان  نامهم جايی به هنوز جا، همان 

)Manudzhan یخاصآن به شاخه  باشندگانکه  ) است 
 .سخن می زنند یکرمانفارسی از 
 

باری ندارند [و روشن است چنين واژه هايی بار ت
به داشتن پيوند با کدام قوم خاصی داللت ضمنی 

 ،یدر متون پهلو »ردک « گونه، نيهم نمی نمايند].
گمان غالب، ، به ممن نشان داده اگونه يی که به 

 ی گروهی از مردم است کهاجتماعبه معنای موقعيت 
کوچرو، چادرنشين، ، دامدار، رمه دار، شبان(

پيوند  تا داشتن، ده اندبو )»و... دوشه خانه ب
 328تباری به کدامين گروه ويژه. یوابستگو 

                                                                                                           
را حفظ نموده بودند و هنوز به شاخه های کوچکتر تقسيم 

 نشده بوند. 
328  . Garnik Asatrian, “Die Ethnogenese der Kurden und frühe kurdisch-
armenische Kontakte”, Iran and   the Caucasus, vol. 5, Brill Academic 
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سده تا  درازیمدت به همين مفهوم رد کلمه ک  

 یدر نوشته هاآشکارا که  کاربرد داشت دوازدهم
افزون بر  بازتاب يافته است. یدانان عرب یجغراف
باشندگان پيرامون  یها شيدر گو» کرد« ،اين

، شبان چوپان« ایعنبه متا به امروز  کسپين،
گوسفندان و بزها) کار برد دارد. چنانچه همين 

گله «) را به معنای galesh» (گِلش«مردم کلمه 
به کار می » چرانگاو« يا» پاده بان«، »دار

  329برند.
 

 )بهيکتسنگنوشته (بلوچ به  ايلنام قبرساندن 
نمونه ) akaufachiyaاکوفاچيا ( باستان یارسپ یها

بلوچ،  .است(ايتمولوژی) مردمی  یشناس شهيربارز 
) Balus» (بلوث«به شکل  یعرب يیايجغرافآثار در 

يی را نشان  لهيقب یوابستگآمده است که آشکارا 
تباری  يیبار معناين گونه هماين کلمه،  می دهد.
 به شکل کوچ و بلوچ)( 330یشاهنامه فردوسرا در 

kūč-U-balūč)  بر پشت می کشد. بازتاب ديرين تر (

                                                                                                           
Publishers, 2001, pp. 41-75; G. Asatrian, Prolegomena to the Study of the 
Kurds”, Iran and the Caucasus, vol. 13.1 (2009), pp. 1-58 . 

نام  ethnonymاتنونيمی () کنون، يک نام galesh.  گلش ( 329
 گيالنی ها  یقوم ريزيک گروه  -ی می باشداجتماع -تباری)

 ويژه  شيگو کوهستان ها بود و باش دارند، و بهدر که 
بيشتر دامدار اند، به اين نام  و ی سخن می زنندالنيگ

 یبهروز کالردکتری رساله شود به: (نگاه  ياد می شوند.
 یرانيدر بخش مطالعات ا 2012به سال  رودبارکی گيالنی که

در ساحه پژوهش های  روان،يادولتی دانشگاه 
زبانشناسيک) گلش ها انجام -اتنولينگويستيک (تباری

 يافته است. 
سرگذشت رستم با «در داستان  ،یر شاهنامه فردوس. د 330

 آمده است:» کک کوهزاد
داستان را ز  نيمر ا -گفت دهقان دانش پژوه نيچن 
 گروه نيشيپ
 ديکوه بد سرکش یکي -زابل به سه روزه راه کيدکه نز 

 به ماه
هندوان راه  یدگر دشت ز -او دشت خرگاه بود یسو کيبه  

 بود
و کرد و  نيز افغان و الچ -کوچ ارينشسته درآن دشت بس 

 گ.-بلوچ
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شهرستان های « یبلوچ در رساله پهلو واژه
مارکورت به  جوزف یخوانبازبر اساس  »ايرانشهر

) بس پرسش برانگيز می balōčānشکل جمع آن بلوچان (
 نمايد.

 
) kufichبار همانندی را همين گونه، کلمه کوفيچ (

کوبيث يا  -گ.] دارد (به عربی-[(شايد هم کوفی؟)
 لهيام قبن  - ) )Kuphisيا کوفيس ( Kubis)کوبيس (

کوفيچ  .ها ذکر شده است همراه با بلوچکه  گر،يد
)Kufich (ایبه معن ) پشتِ کوهی يا کوهنشين و هم 

کوفيچی kōfēč) .( (331انهيم یارسپاز است ( ی)کوه
)Kufichi(که همو بازماندگانرسد،  ی، به نظر م 

akaufachiya  یديمنشاء دراوشايد که هايی اند 
 داشته اند. 

 
الور) که نيز در  -(جمع آن به عربی» لر«واژه 

 نام ين گونه،هم ،شود یمديده  یمنابع عرب
کدام تبار نام باشندگان يک محل است، نه 

نشان  332ینورسکيم، به گونه يی که »لر« .(اتنوس)
لور،  -بر می گردد به نام شهر ال داده است،

از  دانان عرب یجغراف که ،محلی در شمال خوزستان
د. به باور مينورسکی، لر، نام آن نام می برن

رور (به عربی الرور) است  -رومی شده پايتخت سند
لولی  -در ادبيات کالسيک پارسی 333که نام کولی ها

 ،ها (لوليان) از آن گرفته شده است.  لر يا لور
 مشکياندشهر  چنين بر می آيد که در نزديکی 

 کنونی قرار داشت.
که در  ستيمعنا ن نيهمه، البته، به ا ناي
کانون ياد شده  زبانی ايران باختری،  رهيزنج

در  ديشاوجود نداشته است.  یشيگو یها تشکلهای 
 ) (سده های نخستينarshakid( بعدی ارشاکيدی دوره

از آن، تر  پيشنه  به هيچ رو، )، امایالديم

                                     
. در بدخشان ما هم جايی به  نام کوف است که  331

يا باشندگان آن به کوفی ها معروف اند. روشن نيست که آ
 هم به معنای پشت کوه است يا نه؟ » کوف«اين 

332  .V. Minorsky, “Les tsiganes lūlī et les lurs persans”, JA, 1931, pp. 
281-305. 

 سگون ها.  -جت ها، در اروپا -. در افغانستان 333
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 ريتصوپرده پرداز چنين  پسان تر،که  گستره هايی
دند، پديد ايران غربی گردي در یشيرنگارنگ گو

 آمدند.
 

) protodialektشايد لهجه گونه (زمان،  همين مقارن
 پسان تر در شالوده گويش هايی چونکه هايی 

 شيگو گريد کردی، ايران مرکزی، سمنانی، بلوچی و
وجود و همريشه ريخته شدند،  ی خويشاوندها
در آن هنگام، اين پروتوديالکت ها  اما شتند.دا

محسوس گستره يگانه به آسانی  یگونه هاتنها 
باره و در  334زبانی بوند، نه چيزی بيشتر از آن.

يعنی  جداگانه تباری (اتنيکی) جوامعکدامين 
های تباری دارای  تيبا هوجوامع تشکل يافته، 

گستره حتا سخن هم نمی  نيا حدود  ، درخودشناسی
 تواند در ميان باشد.

                                     
دهد تا به  یاجازه م یرانيمطالعات ا کنونی تيوضع.  334

که  بپردازيم یيايجغراف تقريبی آن گسترهخطوط  ترسيم
ايرانی غربی که در  پروتو ديالکت های مثال یدر آن برا

ی زندگی و بلوچ یکرد ،یارسزبان های پبه آينده 
حوزه ريختيابی  که جالب استبخشيدند، ريخت يافتند. 

در ی)، و بلوچ یکرد ،یارس(پ شيوسامانمند اين سه گ
آن هم در حالی که نظر به بازسازی  است. رانيمرکز ا

های فونيتيک آواپايه بر  یمکنزپيشنهادی د. ان. های 
 ناستادر ، (آواشناسيک)، گويشگراِن پروتو ديالکت پارسی

گويشگرِانی که پروتو  ،کنونی فارس بود و باش داشتند
خاوری ، در شمال و شمال ديالکت کردی سخن می گفتند

گويشگران پروتو ديالکت و زندگی می کردند  استان فارس
 منطقه بسر می بردند. نيهمخاوری  در جنوب یبلوچ

(D.N. Mackenzie, “The Origins of Kurdish”, TPhS 1961, pp. 68-86), 
 

را با شماری از  یمکنز هيفرضتوانستم ، من، در آينده
 داده های نو تحکيم ببخشم: 

(G.S. Asatrian, “Die Ethnogenese der Kurden und frühe kurdisch-
armenische Kontakte…”, pp. 47-48). 

 
پيشنهادی  »یبلوچ -یکرد -یارسپ« یزبانفرضيه رشد مثلت 
در يی کايمرا خاورشناس -)Gernot Windfuhrجرنوت ويندفور (

کافی   ، نيروی ثبوتیخراساندر  -رانياخاوری شمال 
  .شود ینم یبانيپشت یخيتار قيبا حقا ژه،يبه ونداشته، 

(G. Windfuhr, “Isoglosses: A Sketch on Persians and Parthians, Kurds  
and Medes”, Acta Iranica – 5, Leiden, 1975, pp. 457-472) 
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از ورود پيش که  يیجا ،یجنوبکسپين منطقه شايد، 

ی اين زبان پيش از ايرانی سازی یعنيها،  يیايرآ
گستره، تيره های بومی مانند کادوسی ها 

)Kaduses(، گيل ها، ) تاپيرهاtapirs( ، ديليمای
 - کاسپ ها (کسپ ها)، مارد ها (اماردها)، ها

گيالنی ها، مازندرانی ها ، ی هاتالش نياکان
(ِطبری ها) و ديلمی های قديم بود و باش داشتند، 

 جايی استثاء قرار گيرد. تا
 
 

که نام تباری (اتنونيم) شان به شکل  ،(lāh)الهی ها
، با Lahij (lāhīǰ)الهيجی  - )Iranicizedايرانی شده (

 ē/īč- -از زبان ايرانی ميانه اولی،  īǰ-پسوند
 – (Lāhīǰān)شده، و در نام های شهر الهيجان ليتشک

تاب در جنوب گيالن و شهرستان الهيج در اران باز
يی ماقبل  لهيقب یگروه هايافته است، نيز به 

 کسپين تعلق می گيرند.  ینوار ساحل ايرانی
 

 خنگاريتار –(Anania Shirakatsi)آنانيا شيراکاتسی
در منطقه را  Ałahēč-k)اله ها/ الهيجی( کشوری ارمن

قره  یدر جمهور) (الچين) Kashataghکنونی کاشاتاغ (
 د.يادآور می گرد یباغ کوهستان

  
خصوصيات  سرزمينی،خاص  یها یژگيو به دليل ديشا

 ی،زندگو شيوه  و روش نوع راه ،يی لهيسازمان قب
 یژگيو ی؛رانپذيرش زبان اياز  حتا پسظاهرا، 

. گرديده باشدمنطقه حفظ اين مردم  تباری یها
 یفرهنگچيز را می توان در باره خودويژگی ن يهم

اين جا  بهاسالم  ا. حتباقدمت گفتمنطقه اين 
آمد. در هر صورت،  رانيا نقاط رياز سا پسان تر

 چنين بر می آيد که تا سده بيستم، در اين جا
ی وجود داشتند. باستانهای فرقه  روانيهنوز هم پ

در منطقه (غير دگماتيک)  یجزم ريغمحيط و فضای 
شمار و  ی هاديزی زمانکسپين،  یايدر یجنوب

 ارتدکس ميی را که به اسالفرقه هابسيار ديگر 
 ینرژ(سنی) پيوند داشتند، پناه داده بود. ا

 ،یجنوب کسپينپرشور انباشته شده در منطقه  ميعظ
سده  ميانه های ر دکه را زاييد  هيآل بو دودمان
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پس از دهم ميالدی، در عمل اندکی بيش از دو سده 
از  با گرفتن بغداد، – از سوی عرب ها رانيفتح ا

در مرکز ميت خود را حاک کشيدند وانتقام آن ها 
 برپا نمودند.خالفت 

 
 يا آتورپاتاکان ( جانيدر آذربامسافری ها  

(Aturpatakane، بودند ديلمی ها از زين. 
 

 از منطقه و ازها در همان دوره، امواج مهاجرت 
) به طور خاص، النيگ یکوهستانبلند منطقه ديلم (

يک را به خاور نزددر يک سخن، آسيای قدامی يا 
ديلمی ها  يالبی زير گرفته و پوشانده بود. سان س

 یها از ارتش یاريمزدور در بس چوناِن سپاهيان
هم  رد پای ديلمی ها. ندجهان اسالم خدمت کرده ا

و هم دموگرافی  )مکانتوپونومی (نام های ر د
قابل مشاهده (مردم شناسی، جمعيت شناسی) منطقه 

ا) نام خودی ديمل ه(ها مثال، زاز عنوان. به است
به گمان کنند،  یم یدر اناتولی زندگ که اکنون

غالب، از شاخه های ديرين سرکشيده از گستره 
 پيرامون کسپين باشند.

 
ها (تاالش ها) که طالش  پيشينه تاريخی نيهمچن

 جاديا ،یرزمکارروايی های  ینمونه هاسرشار از 
مبارزه  جوشی حاد، همراه با گرمیدولت یتشکل ها

نيز می تواند چوناِن تصوير  است؛ و شور و شوق
 یايدرروشنی از تکاپوهای باشندگان گستره جنوبی 

 کسپين ارزيابی گردد.
  

ويژگی معين باشندگان گستره پيرامون کسپين در 
های آن ها در راستای در تالش  رانيغرب ا

ی شان نيز تبارز خود یادبهای سنت پديدآوری 
رجمه تنخستين ه شايان يادآوری است ک. نموده است

 ،یطبربه زبان های  ی،ارسپبا  گامقرآن همهای 
به آن سخن می  در مازندرانامروزه نيز که 

 گويند، صورت گرفته بود.
 

 - یطبرجايگاه گويش  نو ايرانی، یها شيگو انيدر م
در  ،استتثبيت شده قديمی  یادبآثار  که دارای

اين در حالی است  .است دوم یارسپواقع، پس از 
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 ،یکرد گ.]-ی [ديگر ايرانی، مانندکه در زبان ها
 یهانخستين نمونه  ی،و بلوچگ.] -[(پشتو) یافغان
پديد شانزدهم و هفدهم سده های در تنها  یادب

از  یبرخ ه رغمحال، ب نبا اي335آمدند.
اين  کسپين، باشندگان گستره پيرامون خودزيستايی

کليت  ازی ريناپذيی همواره بخش جدامردم 
ی به شمار بوده اند و باشندگان ايران باختر

گستره  سرزمينی ايران از بيرون هرگز خود را 
 نخوانده اند.

 
» پارسی رنسانس«است که  ناگفته پيدا و آشکار

آن  یکه تجل ران،ياباختر در  (رستاخيز پارسی)
علم و فرهنگ در  شگوفايی و بالندگی چشمگيردر 

سده های پانزدهم  و شانزدهم پديدار گرديده 
گ.] -های [خردورزانه استيسبرکت به  همانا بود،

 ،رانياخاور در که  چيزیبود. ( ديلمی هيآل بو
 گره و پيوند می خورد) انيبا نام سامان

 
انسان انتروپولوژی يا  یبا توجه به پارامترها-3

مو پوست سر،  ،یکيژنت یها یژگيو ،(شکل سر یشناس
به  - انيرانيا بيشترينه)، و... چشمو برش 
باشندگان دارای سيمای  از یاد کمتعد یاستثنا
گ.]  -) مانند [بخش هايی ازMongoloids( مغولی

نگروييد يا  هزار نيترکمن ها و هزاره ها، و چند

                                     
. به گونه يی که ديده می شود، استاد گارنيک  335

ساطوريان نيز تاريخ پيدايی نخستين اثر مکتوب به زبان آ
هفدهم ميالدی می داند که با  -پشتو را سده های شانزدهم

همخوانی دارد. تا جايی که از ديدگاه حقايق علمی بيخی 
علمی ثابت شده است، نخستين اثر مکتوب به زبان پشتو 

می باشد که به قلم بايزيد انصاری، » خير البيان«
معروف به پير روشان نوشته شده است. پيش از وی، اثری 
به زبان پشتو در دست نيست. جالب اين است که بايزيد 

برخاسته از يک عشيره  انصاری خود، نه پشتون، بل که
کوچک خاور کابل بود. با توجه به همين واقعيت، می 
توان گفت که اصالت ساير آثار مکتوب به زبان پشتو، از 

(که از سوی دانشمندان » پته خزانه«جمله کتاب مجهول 
پروفيسور داکتر قلندر مومند در کتاب  -پشتون پاکستانی

تر افريدی در و پروفيسور داک» پته خزانه فی الميزان«
 - با آوندهای گران علمی» پته خزانه فی الحقيقت«کتاب 

 گ. -اکادميک رد گرديده است)، زير سوال می رود.
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(در برخی از )   (Negroidسياهپوست چهره نماها 
قفقازی « نژاد ارس) متعلق بهپ جيخل یساحلنواحی 

نوع آلپی يا  ژه،يبه و يا قفقازی شکل اند» سيما
هر چند ، ) آن(Roundheadsد سر يا ِگرد کله ِگر
 - از همان نژاد  گريد رگروهيدو ز ندگانينما
يی (ميانزمينی) نيز به  ترانهيمد یايو در یشمال

  چشم می خورند.
 

ارمنی نما  -یهر دو شکل از نوع آلپ ،در اين حال
) و ايرانی نما Armenoidيا ارمنی مانند (

)iranoid ( رانيمختلف اجاهای در پيمانه برابر به 
نوار و در باختری شمال  نوع نخست در وعيشبا 

از گروه  ريبه غديده می شوند.  کرانه يی کسپين
ی سيما (هزاره ها و ترکمن مغولياد شده  یها یها
در  رانيکه در ا) Negroidنگروييدها ( و ها)

روندهای دموگرافيک  ايو  فرعی یندهايفرآ نتيجه
يک يا انسان شناس یها یژگيوبعدی پديد آمدند، 

تا  رانياپشته  یباستانباشندگان  انسانشناختی
) زبانی آن  Iranization-ايرانی شوی (ايرانيزاسيون

 بود که کنون هست.همان ها، به گمان غالب، 
 

 گ.]-در عمل، سيما و نمای باشندگان ايران [بزرگ
 - یترکيورش های پس از  احته های پسين، در هزار

 یکشور براگوناگون نقاط ن ها در آو تسلط  یمغول
سده، دستخوش دگرگونی های شايانی نگرديده  نيچند

  epicanthusآشکار هر صورت، موجوديتدر است. 
در  یمتعلق به نژاد مغول ی)اصل یها یژگيو(
  انيدر مجايی تا  ها و در ترکمن، تنها رانيا

 هزاره ها ديده می شود.
 

 یها یژگيوتنها در را می توان  راتييتغ یبرخ
ی تماس هاهايی که ناشی از بلوچ يک انسان شناس

گروه های و ) Brahuiبراهويی ها ( با تنگاتنگ
، اند، ارسپ جيخل نوار ساحلی )Negroid( نگروييد

هم می توان  گريد ینمونه هابه  رديابی کرد.
 اوغوز ليقبا ندگانيمثال، نما یاشاره کرد: برا

چشم افشار،  و (اينه لو يا عينه لو؟) اينالو
 هايی اندکی کشيده و پهن دارند. آن چه مربوط به 

بدون شک، (که  در استان فارسها  يیقشقاايل 
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 نشانه های ی دارند) می گردد،ترک یها شهير
کمرنگ ديده می شود. با اين  اريبس ی نمامغول

 ره آوردکه نادری اند موارد  -ها نيا هم، همه
وگرافيک همپيوندی های دمو  آميزش های ديرين

 رييرا تغکلی  ريتصو نيستند و به صورت عمومی،
 .نمی دهند

 
 نيا برشمرديم، آن چه که در باال پيوند بار د

هند و اروپايی  پس تاثير: که شود یمطرح م پرسش
ريختيابی ها) در  يیايآريا (ی ها رانيا -ها

و به  چگونه است رانيا باشندگان یرونيبسيمای 
نژاد متعلق کدام ه خود آن ها بتر،  یطور کل

از  رانيااستيالی  قيدق ختعيين تاري ؟بوده اند
. با می باشدممکن نا، روشن است ،سوی آريايی ها

و  يکشناسانباست پايه داده هایحال، بر  نيا
 نيکه اگفت  می توان با اطمينان ،یشواهد زبان

مهاجرت  در نتيجه سرازير شدن چند موج  داديرو
 الدياز مپيش هزاره دوم  نخست مهياحتماال ن سر از

 رخ داده بود. 
  

نخستين کوچيدن ها و راهپيمايی های دم  دهيدر سپ
جا به چگونگی  نيا(در  در منطقهها  يیايآر

مسيرهای راه های رسيدن آن ها به گستره ايران  
آمده اند، نمی  جا نو اين که از کجا به اي
 ،ويژهفرهنگ ی با مردم پردايم)، در اين سرزمين،

های شايانی هم  شرفتيها پ از آن یبرخ که
 – گام نخستدر  کردند. یم یزندگ داشتند،

سنت دارای نوشتار و که  ،(ايالمی ها) انيالميا
 336ان ساله دولتداری بودند.هزار

 
 برشمرده کرانه های یبومباشندگان  در کنار

 لولوب ها -زاگرس یها هيدر کوهپا کسپين، یايدر

                                     
. روشن است، نخستين دولتی که در گستره ايران در  336

دوره تاريخی تشکيل گرديده بود، همو، دولت ايالمی ها 
بود. ايالمی ها، پيش از آمدن آريايی ها به پشته 

ن، در گستره شمال باختری ايران کنونی می زيستند ايرا
 و از خود ساختارهای دولتی داشتند.  
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(lulub)337ها)، کاسيت ها  کوت ا(ي ها ، گوت
)Cassites ني، و در شمال بخوزها -در خوزستان)؛ 

کردويی ها يا  ها،ی ورخ -(ميانرودان) نيالنهر
ی رتيو(ک يا )Kirti( )، کيرتی هاkarduhiکردوهی ها (

ی ها يا گورانی ها (نگاه شود به: فصل گور338،)ها
 زندگی می کردند. چهارم، بند سوم) و...

 
زبان  بودند.ن يیپاهند و ارواين مردمان، 

متون خط ه شگفتی برانگيز در بدنکه  ان،يالميا
نيز با آن نوشته  یهخامنش یاسناد دفتر(که  یخيم

و  يیشناساقابل است، رسيده به ما شده است)، 
اين زبان مانند زبان . يستندنرمزگشايی معين 

ی بستگان آشکار ،ی هااورارت -) Hurrianهای هوری (
 یکيژنتپيوندهای  فرض نمودن یبراها تالش  ندارد.

                                     
ی ميان لرهای کنونی و لولوب های کيژنت.  پيونددهی  337

باستانی (از روی تشابه يا هم آوايی اتنونيم ها) را 
 ،منسوخ های ديگر هيبه دسته نظر بی باکانهتوان می 

 .نسبت داد
و  ميقدخاورشناسی در  شايع اريسب . تيوری تا جايی 338

در باه آماتور، و حلقه های  ر محافلد ريدلپذکنون بس 
بوده اجداد کردها  )  گويا  karduhiآن که کردوهی ها (

در نولدکه  تئودور باشند، به گونه بنيادی از سوی 
تئودر  نگاه شود به:(گرديد نزدهم رد  سدهاواخر 

 اشتبزرگد یاالت برامقنولدکه، کرديی و کردها، گزيده 
 ). 81-77، صص 1898 ن،ي، برل)Kiepertاز کيپرت (

(Th. Nöldeke, “Kardū und Kurden”, Festschrift für H. Kiepert, Berlin, 
1898,  pp. 77-81). 

 
هم به گونه  ها ، آنی هارتيوک آن چه مربوط می گردد به

  م،. نگاه شود به:نشان داد چندی پيشمن،  يی که
(G.S. Asatrian, “Prolegomena to the Study of the Kurds”, pp. 22-30) 

 
هر چند  ندارند. کردها پيوندی با چيهروی هم رفته، 

کرد  يی لهينام قب شالوده در  ديشااتنونيم آن ها 
 هيثانو(پيوند به بيرون)  رفرنسيشن  جهينتچوناِن 
 (نگاه شود به: فصل چهارم، بند سوم) باشد.نهفته 
 از سوی آريايی ها نگاه شود به:  رانياره استيالی در با

باره کورش (در  ايران خاوری تا«اثر وزين دياکونف 
 ران،ياو فرهنگ دولت  خي)، تارطرح تازه مساله امکان

 .153-122، ص. 1971مسکو، 
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 یديدراو یها و زبانی الميازبان  گويشوران ميان
 339.بوده انديت نموفقتا کنون قرين 

  
مک (مکران)، باشندگان احتماال دراويدی ها، 

) ) بوده (machiya مچيا  (مردم کنونیبلوچستان 
ايشان شمرده می  نوادگاناز  براهويی ها، که اند

لکسم ها (نشانه ها)ی  قابل توجهشوند. طبقه 
تنها  -قديمی، در زبان براهويی )ی(بلوچ ايرانی

 یديدراو باشندگانبازمانده از  )اثرريليکت (
  گواه بر پردامنه بودن –کرمان و بلوچستان 

می منطقه  نيدر ادراويدی  -یرانيا های تماس
 باشد.

 
که  ران،ياپشته  یمردمان باستان گريدهای زبان  

از نام  یبرخاز ، به جز وده اندار نبنوشتدارای 
 گر،يد یها آثار نوشته شده به زبانآمده در  یها
ی (همريشگی، کيژنت یوابستگاز ديد  زين

 اي خته مانده اند. اين زبان هاناشنا همپيوندی)
با زبان های  اتجريد شده بوده اند، ي یزبان ها

 ی خويشاوندی داشته اند.الميا اي یورارتا -خورتی
 

 نيب -یرانيا تباری موزاييک رنگيناز  یبخش مهم
که  ،ی ها می سازندسامی را آرامی ها و نيالنهر
نزديک دانش در خاور  رسانايیدر بزرگی نقش 

که زبان ( یکرده بودند. زبان آرام) بازی انهيم(
زبان  ،)ی نيز ناميده می شودآرام یامپراتور

 یهخامنششاهنشاهی در ی دفتری و کارپردازی اصل
انواع پسان ها، يکی از شاخه ها يا و  بود،نيز 

عمده  یها زبانزبان سوری، در شمار  -آن رياخ
  ی در آمد.شرق تيحيمس ینيد اتيادب

 
از  یبرخ ليبه دلها  گسترش زبان . بيشتر،4

 کاملعويض تی معين، چوناِن خيتارزمينه های 
کدامين محيط تباری پنداشته می شود.  گمان برده 

                                     
. همين سان، احتمال پيوندهای همريشگی ميان زبان  339

از سوی  اورارتی و زبان های شمال قفقاز -های هوری
بيشترينه پژوهشگران بس با شک و ترديد نگريسته می 

 شود. 
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يا  پيشين، )زبان هایزبان ( می شود که گويندگان
و می کوچند  یگريدجای به  ايروند و  یمميان از 

(از راه رسيده)  گانهيعنصر ب درحالت  نيدر بهتر
تباری خويش،  یها یژگياز دست دادن زبان و وبا 

 جذب و هضم می گردند.
 

، از جمله هند یزبان ی، گسترش خانواده هاعملدر 
مسالمت  وهيش ، در دوران باستان بهيیو اروپا

بود. تفاق افتاده بيخی به شيوه  ديگر او  زيآم
به منظور باشندگان بومی ل امکسازی نابود ،نخست

  (Lebensraum)یزندگگستره نو  و روفتن» یپاکساز«
 ديبود. تبعغير معمول  یجوامع باستانبيخی برای 
داده است. می به ندرت رخ  زين بوميانو اخراج 

است. در  ديزمان جدی ها تيواقع -ها نياهمه 
 را تياز جمع یبخش ینيگزيجا ادوران باستان، حت

 تصور کرد. داليل موجه،توان بدون  ینم
 

تقريبا در دوران باستان  یزبانبستر  رييروند تغ
کوچ آمدگان (مهاجران)  چنين رخ می داده است:

جا می  یفرهنگ-تباریجامعه  کي هيدر حاشنخست 
و  یاقتصاد ،ینظام های یبرترگرفتند و به دليل 

فرآورده های مصرف مانند ( گريدباالدستی های  اي
) معموال از ...و تر نوعمت یمواد مغذ اي یلبن
مواضع  به دست آوردنو  پيوندهای خويشاوندی قيطر

در جامعه به را  قف نخبگانمو جيبه تدر برجسته،
زبان که ديگر چونانِ ها  زبان آنند. آوردمی دست 

 معتبربه زبان باشکوه و ، شد شمرده مینخبگان 
قلمرو سراسر و به  (با پرستيژ) مبدل می گرديد

به شمول نواحی  ،»)بستر(«بود و باش تبار بومی 
نداشتند، گسترش  ميمستقيی که با مهاجران تماس 

 دو زبانه بودن، سپس، پس از چند قرن .می يافت
در  حتمی چيرگی می يافت. بيگانه سرانجامزبان 

 ميان بوميانر يا بيخی دخود  گانگاني، بحال نيا
 کآن ها يبا  سهيدر مقايا ، گرديدند یحل م
 ريي. در واقع، تغو ناچيز می ماندندکوچک  تياقل

نمی افتاد. در عهد هرگز اتفاق  یتيکامل جمع
 اترييتغدر هنگام همواره  ی، مردم بومباستان
 .می ماندندغالب چونانِ عنصر  زبانی،عمده 
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د که ايرانی سازی (ايرانيزاسيون) چنين بر می آي
)Iranization نيز همين گونه رخ داده  رانيا) پشته

يی هند و اروپاباشد. افزون بر آن، نياکان 
، خود به انيبومايرانيان غربی، درست مانند 

دارای سيماهای اروپايی(قفقازی نما يا  نژاد
 نيبا ا ) متعلق بودند.Caucasoidقفقازی چهره 

 یها يیايآرشمار : ستيمهم ن اين اصالحال، 
قدر  آن رانيفالت ا يانبا بوم سهيدر مقا گانهيب
يک انسان شناس یکلچشم انداز ود که م بک

 زبان یرانيابومی ديگر  تيجمع(انتروپولوژيک) 
 دگرگون نمی گرديد.، در هر صورت شده

 
ی گريمانند شاخه ددرست  ،ايرانی انتازه وارد

جاگزين گرديدند، هند هند و ايرانی ها که در 
 يیايرا -همه خود را به يک نام می خواندند

)aryaی)، که به وفور در متون کهن در زبان ها 
رای (بی، در نام های قبايل ايرانی و هند یرانيا

خودگردان در اثر  340یاياوستسرزمين ، الن مثال،
در ده (که  های اشخاصنام در )، Nartحماسی نارت (

بنيادی پژوهشگرانی چون  قاتيتحق های اخير موضوع
)، M. Mayrhofer( )، مايرهوفرGershevichگيرشويچ (

و...  )Livshits و. آ. ليوشيتس (  و تياشم آر.
توپونمومی در و نيز ، ديگران قرار گرفته اند)

 به چشم می خورد.) ...و ،ها (نامجاها)
 

توپونوميک  یتشکل هاهای نمونه شناخته شده ترين 
: همو نام مکانی ايآره کلم با ی)مکان نام(
(خاستگاه يا بنگاه آريايی ها) » اريانم ويجه«

گرفته » راناي«)، نام کشور §1 ،(نگاه شود به
ژنيتف  جمع  حالت -) aryānām( »ايريانم«شده از 

 (کشور))، به معنای arya(حالت جنسی) کلمه ِاريا (
) (که -Shahr)  Eranمخفف ايرانشهرشکل  -يی ها ايرآ

تنها  ،کشوربه معنای » شهر«ذاشتن کنار گبا 
ايران آن مانده است) (نگاه شود به: زير نويس 

است (که نيز به  (Āryāvarta)) و آرياورته3شماره 
                                     

نيز زبان و خود را  ،»یرونيا«خود را » ها ستوا.  340
 نيسرزم یعني »رستانيا«خود را  نيو سرزم »یرونيا«
 .نامند یم »ها یرانيا« اي »رهايا«
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معنای کشور آريايی ها بوده است که در شمال هند 
و بخشی از آن در سرزمين ميان رودهای جمنا و 

 گنگا موقعيت داشت).
 

در بر دارنده ، که رانيمعاصر اجاهای از نام
می توان  ،اند و ريشه در اين کلمه دارند» ايرا«
 یکيدر نزد یکوچک یروستا -(ارزند)» هرزند« از

به ياد کرد که  ،یشرق جانيمرند در استان آذربا
» arya-zantu*« به کلمه ايرانی باستان من،باور 

) حل بود و باش(م یعني .گردد یم بر (اريا زنتو)
 نگاه شود به: ( آريايی يی يا جمعيتايرآ لايقب

 )4 بند فصل سوم،
 
 کيدر  یخيتار تيواقعيک  چونهم ،»يیايجامعه آر«

شته است. جای وجود دازمانی خاص، البته،  گستره
بود و باش نياکان آريايی ها (خاستگاه نخستين 

بررسی به  ازياست که ن یموضوع خاص -آريايی ها)
ضوع مربوط به مو مايمستق و مفصل دارد (که قيقد

يعنی  .)مورد ارزيابی نوشته دست داشته نمی گردد
 يیايرآ انی بوده اند که به زبانمردمبه راستی 
نياکان ايرانيان و هندی ) زبان یراني(هند و ا

به گمان غالب، (های کنونی سخن می گفته اند 
ی از قبايل کوچرو دامدار يا بزرگ ونيکنفدراس
روتو پ« -بخش تقسيم شدند )، که به دورمه دار
و ، يا نياکان ايرانيان نخستين» ايرانيان

که هند را  (نياکان هندی ها)» پروتو هندی ها«
 ند.کرد استيال

  
تاريخ آريايی (هندوايرانی ها) هم به همين خالصه 

 -یفرهنگنمای ها به طور کامل  آن -می گردد
خود و گسترده يی را دگرگون ساختند منطقه زبانی 

 شهيهمبرای و  شدندحل ميان باشندگان بومی در 
افزون ها  ، آنراستش .را ترک کردند خيتار صحنه
، ها ، اسطورهجهان بينیزبان، عناصر فرهنگ، بر 
خود  یاخالق یو هنجارها ،یساختار اجتماع ،آيين

در توسعه ارگانيک که را نيز به ارث گذاشتند 
ريختيافته در درازای » ايرانی -هندو«تمدن سترگ 

 .ا، بازتاب نمايانی يافته استه هها و هزار سده
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داستان  -است یگرين داستان داي، ا اين همب
 پرشور یندهايفراروند در پديد آمده دوباره 

 یزبان هابه که ريختيابی تباری توده هايی 
ند، از آيين های آريايی گفتمی سخن  يیايرآ

و پيروی می کردند، خود را آريايی می خواندند، 
، ی کردند و می باليدندهم م به آن افتخار احت

 ،مفهوم کامل کلمه ها ديگر به اما، در واقع، آن
نه، بل که ادامه آريايی ها در ماسک » آريايی«
بودند با فاکتورهای اتنوژنيتک » پوشش آريايی«
)ethnogenetic استيالء  یها نيسرزم یاصل) باشندگان

  شده.
 

در باره همه توده هايی که  بايتقرهمين گفته ها 
سخن می گويند، صدق  يیهند و اروپازبان های به 

از  -ی هاارمنزبان به عنوان مثال،  می کند.
يی است. ارمنی ها، از ديد هند و اروپاهای زبان 

 یباستان باشندگان فرزندان بازمانده از یکيژنت
 -اندو اورارتو ها،  های ورخ -ارمنهای کوهستان 
 یکانلبا ،اناتولیسازه های  از یبا برخشايد هم 

 ، در واقع،ی ها). ارمنی(احتماال اشکان یرانيو ا
 .دارند يیهند و اروپاتنها زبان 

 
، مانند ی)هند ārya ی و آريارانيا arya( ايرانام 

نام های تباری (اتنونيم ها  از یاريبس
ethnonyms ی (ايتمولوژی) تثبيت شناس شهير) ها

» مساله آريايی«ادبيات اگر چه شده ندارد. 
 »بينج«معانی يی چون  است.سترده گ اريبس
در دوره های  –واژه  نيبه ا »آزاد«) و سرشناس(

(کانتونوماسيون) های  یآلودگ جهينتبعدی، در 
(اومونيم)  همنامسازه دو هم آميزی  اي یثانو

 داده شده است.
 
بدون توجه  ران،ياکنونی  . هرچه هست، باشندگان5

و  ند،کن یم یزندگ بخش کشوردر کدام به آن که 
ديگر گويش های ايرانی  ايو  یارسپ اين که به

با  ،یترک یلهجه ها ايو  یعرب به سخن می گويند،
کهن باشندگان  نفرزندا ،به اتفاق بيقر تياکثر
 .دنباش یم رانياپشته 
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عناصر آمده از بيرون در اين گستره يگانه 
تباری، به گونه يی که خاطرنشان ساخيتم، تنها 

ه استان گرگان (گلستان) در ترکمان های باشند
جنوب خاوری کسپين (که شمار شان به نزديک به يک 
ميليون نفر می رسد)، براهويی ها در استان 

بلوچستان (که دارای خاستگاه دراويدی  -سيستان
هزار نفر می رسد)، و  150اند و شمار شان به 

نيز مندی ها يا سميت ها (به تعداد نزديک به 
وزستان)، هزاره ها در بيست هزار نفر در خ

خراسان (مغولی چهره های پارسی زبان آمده از 
هزار نفر می  250افغانستان که شمار شان به 

رسد)، عرب های خراسان که ديگر تقريبا با 
باشندگان بومی اسيميله شده اند و شمار شان به 
پنجاه هزار نفر می رسد) و کولی ها يا غربتی ها 

ش های مختلف کشور که (سگون ها يا جت ها) در بخ
در اصل در اوايل هزاره دوم ميالدی از هند به 

 1.5اين جا آمده اند و شمار شان به نزديک به 
ميليون نفر می رسد. و گرو قبايل تورک زبان 
قشقايی، افشار، شاهِسون، ايانلو، بهارلو، خلج 

   341ميليون نفر). 1.5(روی هم رفته، 

                                     
 ندگانينما -) 900،000(حدود  تورکی زبانان تياکثر.  341

، که، هر چند اند در استان فارسی قشقاي ونيکنفدراس
از  شيب نند، ز یمسخن  یهنوز هم در خانه و به زبان ترک

، یاستثنا ه(ب زبان، پارسی شده اند ترک یگروه ها گريد
رو  یارسپبه زبان خلج ها که ديگر مدت هاست  د،يشا

در گرداب  شهيهمها  يیقشقاکه  است ). جالبآوردن اند
 ند.بوده اريخ ساز تا ،رانيا یخيتاررخدادهای 

 
در اجتماعی  یو زندگ استيدر س یريدرگ یامروز، درصد

 بايتقر ،در اين حالباال است.  اريبس ايل نيافرزندان 
ايرانی  استمدارانيهنرمندان و س ،دانشمندانهمه 

قشقايی، هواداران شاخه تندرو  طيمحبرخاسته از 
می  مثالاند. برای  رانيا یستيوناليناس یدئولوژيا

پژوهشگر  -شادروان پروفيسور مهيار نوابی ازان تو
دانشگاه پيشين  سيير -یپهلو اتيادب برجسته گويش ها و

تاسيس شده در » يیايآسپژوهشکده «پيشين  ريو مد رازيش
تاريخ نويس نامدار  – اتيکاوه ب نيو همچن ،زمان شاه

 ه  قشقايی) و ....نام برد.ليقبرهبران از  یکي(پسر 
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را (که شمار شان  به اين آمار می توان ارمنی ها

هزار نفر می رسد)، يهودان (که نزديک به  150به 
هزار نفر اند)، گرجی ها (که شمار شان نزديک  15

به ده هزار نفر سر می زند)، و همچنين افغان ها 
(پتان ها) را نيز افزود که در خراسان نزديک به 

 صد هزار تن از ايشان بود و باش دارند. 
 

ت که از مجموع باشندگان در نتيجه، می توان گف
شمار کل آن ها  2006ايران غربی که به سال 

 6.4ميليون نفر می رسيد، تنها  70.5نزديک به 
گونه،  نيا 342درصد باشندگان غير بومی اند.

ايرانيان امروزی با باشندگان  ٪95 نزديک به
ها به  يیايآربومی پشته ايران (که پيش از آمدن 

و  ها شهند)، ريدر آن ساکن بود رانيفالت ا
 ليحال، به دل نيبا ای های تباری دارند. وستگيپ
 یعيطب طياز شرا یناش های دموگرافيک يیجاه ب جا

آب و  کمبودبه عنوان مثال،  - يیو آب و هوا
ی (ديمه يا باران یاريآب یهانبود سامانه 

به  یامروز یشيگوهای محدوده پيوند زدن ، -للمی)
با اين  .ستين ريپذامکان  مشخص تباری یگروه ها

 جاني، آذرباکسپين یايدرباشندگان پيرامون ، هم
(Aturpatakana) یخوزستان جنوبو  يا اتروپاتاکان - 
تحرک م ترکم ،آب فراوان گوارا و یبه لطف هوا

 یسازمان ها ميو احتماال ادامه مستق ه اندبود

                                                                                                           
در جايی که  -یکشور مذهب کيدر که  ،است شايان يادآوری

خود نام  کودکان رسما به مردم توصيه می شود تا بر  آن
گذاشتن نام های ناب ايرانی  ، وی بگذارندمسلمان های

روشنفکران کنون چندان رواج ندارد، بيشتر در ميان 
ی پا رانيا های ینامگذاربر سرسختانه  يی؛قشقا» ارثی«

هايی چون نام امروزی  انيرانيادر ميان . می فشارند
 ژه،يمن ژن،يب ار،يآرش، اسفند دون،يکاوه، فر ر،ياردش
آشکارا در ميان قشقايی  شتريب ....و تهمينه  د،يناه

 ها ديده می شود.
 

. برای به دست آوردن اطالعات مفصل تر نگاه شود به  342
بافت زندگی مردم ايران : «اثر مولف به زبان پارسی: 

يا گوناگونی زبانی؟، فرهنگ مردم، گوناگونی قومی 
 .26-10، صفحات 2011تهران، 
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 نيکه در دوران باستان در اتباری يی اند 
نامهناد  های عرب د.کردن یم یزندگها  نيسرزم

) یقوم (سام تبار يعنی از عرباصال ، یخوزستان
 دربل که بازماندگان خوزها اند که  ،ندستين

ی از آن ها ياد هخامنش )یها بهيکتسنگنبشته ها (
 زبان شده اند عربشده است. آن ها پسان ها 

باشندگان باره  در نگاه شود به: فصل هفتم).(
، تر يادآور شديمکسپين، پيش یجنوب کرانه های
) يا aturpatakanباره آتروپاتاکانی ها (اما در 

 آذری ها بايد چند نکته را يادآور شويم: 
گستره يی است با تماميت ، در واقع، کنونی رانيا

که به ، یو تمدن یاسيس ،یفرهنگ-تباری کامل
 نياز ا یبخش چيه ها ريشه دارد. اعماق هزاره
کنند،  یم یندگآن ز یکه بر رو یتيکشور با جمع

به گونه  اي شده است وبا توسل به زور فتح ن
شده است. ن مهيضم به آن خيتارروند در  یمصنوع

به  نحصردر نوع خود م ،یعيساختار طب کي  نيا
 با ويژگی های تکرارناشدنی است که پيوسته فرد
و شور باز می آفريند که  به  یانرژدرون خود در 

ه شدن بر سرنوشت چير ويستاری پايدار زآن توان 
 می بخشد.

 
 پيوست:

کشاکش ميان پان ترکيست ها و پان ايرانيست ها 
بر سر تاريخ آذربايجان در ايران پيشينه نزديک 
به يک سده يی دارد. هم پان ترکيست ها و هم پان 
ايرانيست ها در انترنت تارنماهای بسياری 
دارند. در پيوند با مقاله دست  داشته، در اين 

يک مقاله پان  ايرانيست ها را از  جا فشرده
 می آوريم:343»تاريخ ترکان  و مغوالن«سايت 

سرزمين البانی يا اران را امروزه جمهوری «
آذربايجان و اتروپاتکان يا آذربايجان را 

 - ذربايجان ايرانآآذربايجان ايران می نامند که 
جايگاه بودوباش اتحاديه يی از تيره های آريايی 

بوده است که بعدها قوم ماد به  اورارتو و ماننا
 –اين سرزمين وارد شدند. همه سنگ نبشته ها 

آثار باستانی مانند آتشکده آذر گشنسب و حتا 

                                     
 آريانفر.-. با اندکی ويرايش و فشرده سازی 343
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پژوهش های ژنتيک نشان از يگانگی و همريشه بودن 
مردم آذربايجان با ديگر اقوام ايرانی مانند 

 پارس ها، کردها و بلوچ ها دارد.
  

ه بر پيکر زبان آذری در واقع، سنگين ترين ضرب
های آريايی آذربايجان در زمان حمله مغول به 
ايران وارد شد. چون آذربايجان به دليل داشتن 
چراگاه های فراوان، نخستين جايی بود که قبايل 
مغول در آن اسکان يافتند. پيتر گلدن می نويسد 

شان  روند ترکی شدن مردم آذربايجان که زبان
ند مرحله صورت گرفت. پهلوی ساسانی بود، در چ

 چيرگی زبان ترکی به دوره صفويان بر می گردد.  
 

...ريچارد فرای می نويسد، مهاجرت بزرگ قبايل 
ترک های اغوز نه تنها آذربايجان حتا اناتولی 
را ترکی زبان کرد و کشوری به نام ترکيه عثمانی 

 پديد آمد. 
 

بر پايه پژوهش های سيتوچوفسکی، نام آذربايجان 
نام يک سردار پارسی مربوط به سده  -اتروپاتاز 

بر گرفته شده است که بعدها  .چهارم پ. م
 اتروپاتکان تبديل به آذربايگان شد. 

 
دولت های عثمانی و شوروی، با بهره گيری از 
زبان ترکی رايج در آذربايجان، جبهه پان ترکيسم 
را درست کردند و کوشيدند برای قوم آذری آريايی 

مغولی بسازند. هدف شوروی  -اری ترکیايرانی، تب
دشمنی ميان ايران و شوروی پس از ، از اين کار

خورشيدی بود تا ايران امتياز نفت را  1320سال 
کشور ترکيه هم کوشش کرد  به روس ها واگذار کند.

با همکاری انگليس و روسيه و با بهره گيری از 
نويسندگان سفارشی دارای دکترای افتخاری، 

ان ترکيسم را گسترش دهد که همه مناطق انديشه پ
ترکی زبان بايد از کشورهای خود جدا گشته و يک 

مغولی مانند جدشان چنگيز خان،  -امپراتوری ترکی
 پديد آورند.

 
ترک ها در اين راستا، در اوايل سده بيستم دو 
ميليون ارمنی را که از پنج هزار سال پيش 
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ند و حتا باشنده اين سرزمين بودند، قتل عام کرد
گورستان های شان را هم با لودر ويران و نابود 
کردند. ترک ها همچنين چند صد هزار نفر از مردم 

 کرد را قتل عام کردند. 
 

هدف شوروی از طرح پان ترکيسم، دسترسی به آب 
های گرم خليج فارس بود. هدف پان ترکيسم اين 
است که همه جهان يا بايد ترک شوند. انديشه پان 

م همانندی بسياری با انديشه نازيسم و ترکيس
هيتلر دارد. تورگوت اوزال رييس جمهور پيشين 
ترکيه استراتيژی خود را بر پايه حضور ترکيه در 
همگی عرصه های سياسی جهان از دريای ادرياتيک 
تا ديوار چين استوار کرد. انديشه های پان 

ارترلملی ديويد  -ترکيسم از سوی سه يهودی
ويد ليون کوهن فرانسوی و وامبيری انگليسی، دي

احمد آقايف -مجار و ترکانی مانند ضياء گوک آلپ
 و يوسف اکچو تدوين گرديد. 

 
دستگاه پان ترکسيم احزاب سياسی بسياری دارد 

که هدف آن » اتحاديه آذربايجان واحد«مانند 
جنبش «جدايی آذربايجان از ايران است. يا 

در راه که کوشش آن » دمکرات های ملی گرا
است. حزب ديگر خطرناک » جهان ترکی«يکپارچگی 

می باشد. بز قورد خاستگاه اصلی » بزقورد«آنان 
ترکان در مغولستان را نشان می دهد. گرگ 

هون ها و مغوالن  -خاکستری  به سوی اجداد ترک ها
زوزه می کشد. سوی زوزه کشيدن ترک نشاندهنده 

و  مهاجرت ترکان از مغولستان به سمت ايران
اروپا می باشد. يعنی بايد مانند گرگ ايران را 
بدريم. امروزه با توجه به دشمنی اسراييل و 
امريکا با ايران، آن ها هم از دستگاه پان 
ترکيسم پشتيبانی مالی و سياسی می کنند. پان 
ترکيسم می کوشد يک تاريخ دروغين هفت هزار  
ساله برای ترک و مغول درست کند. به اين معنا 

گويا قبايل ترک و مغول از ده هزار سال پيش  که
در ايران ساکن بوده اند و ايران متعلق به 

 مغوالن و ترکان است، نه آريايی ها.....
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قدمت شهريگری و الفباء در ترکان حداکثر به  
سال می رسد و کتيبه ها در ترکستان و  1500

مغولستان يافت شده اند نه در آذربايجان يا 
 » ترکيه....

 
به » آذري«منبعي كه از زبان  ترين كهن: «يادداشت

، است ياد كرده» ايراني«هاي  عنوان يكي از زبان
ق) است كه گفته 142(كشته شده در: » ابن مقفع«

) نقل شده 22ابن نديم (ص » فهرست«وي در كتاب 
ابن مقفع، زبان آذربايجان،   است. به گفته

ه پله (الفهلوية) بوده كه منسوب است ب» پهلوي«
يعني سرزميني كه شامل ري و اصفهان و  ،(فهله)

نهاوند و آذربايجان بوده است. همين  همدان و ماه
در: ياقوت  منقول» (حمزهي اصفهاني«گفته را 
) نيز نقل 112) و خوارزمي (ص 925، ص3حموي، ج

  اند. كرده
 
می ها به اشتباه  یاز آذر یبعض رانيا در

 که نيخاطر ا به تنهاترک هستند  پندارند که
 نيچن یول ی.زبانشان شباهت دارد با زبان ترک

 شهير يیدر بازگو شناس، رانيا دانشمندان .ستين
باور دارند  جان،يمردم آذربا نيريزبان د یخيتار

بازمانده و دگرگونشده  یآذر یکه زبان باستان
دارد که  يیايآر شهيزبان مادها است و ر

آن را  یاسالم سانينو یو جغراف دانان خيتار
زبان  اند. خوانده یو آذر ی)، فهلویراني(ایفارس
 هيشب انيبه زبان ماد رانيا یها یآذر کنونی
 ليبه مرور زمان خلوص خود را به دل یول .است

 »است. از دست داده یساله عثمان نيحکومت چند
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 داکتر واليريا اندريووا
 

 افسانه در باره دولت ازبيک،
و خيالپردازی های » يرنياکان کب«

 344تاريخی کريمف
به » سنترال آسيا«(برگرفته از سايت انترنتی 
 زبان روسی)

 
 فصل نخست:

اما . هايی هستسطوره ا نيزمگوشه يی از  هردر 
: تا داريم دوچنين افسانه ها  یمرکز یايدر آس
» ساله دولتداری قرغيزها 2200تاريخ گويا «يکی 

ا اصال کدام وقتی و ديگری اين که گويا ازبيک ه
 قيدق یسبه بررصاحب دولت بوده باشند. در اين جا

 می پردازيم. دوم مورد
 

کريمف در سخنرانی خود در چهل و هشتمين اجالس 
سپتامبر  28به تاريخ  مجمع عمومی سازمان ملل

اعماق در  شهيمن رخلق  خيتار«چنين گفت:  1993
می از سه هزار سال  شيببه و  دسده ها دار

 345».رسد
 
 

تمايل هر توده يی که کم و بيش به خود ارج قائل 
درخشان و تابناک  است، به داشتن پيشينه 

                                     
344.Миф об узбекском государстве. "Великие предки" и исторические 
фантазии Ислама Каримова 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1058162760 
345. Каримов И. А. Выступление на 48-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 28 сент. 1993 г.//Стабильность и реформы, Москва, 
"Палея", 1996, с. 359. 



216 
 

باستانی آن قابل درک است. روشن است هرکسی از 
شنيدن داستان های پيروزی های نياکان خود (کمتر 
 شکست ها و سر افگندگی های شان) و کارروايی های

 ها در باره، داستان فرمانروايان دادگر
جهانگشايان و بزرگ،  جنگاوران دلير و سپهداران

لشکرکشی های شان شاد می شود و برايش بس دالنگيز 
هر چيز حد و درست، اما  نياو دلپسند است. 

يش از حد ببرجسته برخورد  ثالاندازه يی دارد. م
افراطی و لگام گسيخته و گزافه گويی آشکار نسبت 

تر،  قيدقکستان، يازب یجمهور -به گذشته تاريخی
 مفيکر -تر قيدقاز اين هم آن، و فرمانروايان 

مراتب قدرت نردبان  ممثلجمهور، به عنوان  سيير
 .است آنپيرامون و مناطق  تدر تاشکنکنونی 

 
ناگفته پيدا و هويداست که اين آرزومندی هم 

تيمور از نوادگان درک است که بهتر است قابل 
ماندگان بود تا اين که از باز ايفاتح آس -کبير

کارگر چايخانه و  -کسی مانند بابامراد ميرزايف
چهار همسر آشپز پلوپزی که  -يا يوسف جان اکه

دارد. بچه گرسنه  نيدوج کيجو و  زهيستجنگره و 
کستان يازب یرهبر هایادعاتا چه اندازه اما 

می  است؟ هيقابل توج یخيبه عظمت تارکنونی 
 کوشيم اين موضوع را بشکافيم.

 
: ندنوشت »گازتا اينوا«پيش در روزنامه چند سال 

 - سپهدار کبير کيش شخصيتکستان امروز، يدر ازب«
 و الغبنيادگذار شاهنشاهی بزرگ  -فاتح موريت

 ».اخترشناس پرآوازه بازار گرمی يافته است-بيگ
 ). 2003/06/26گازتا، اي(نوا 
 

ستان بتواند کيرهبر ازب...و برای اين که 
تد و بر کشور فرمان استوار روی پاهايش بيس

بازنگری  ینوعی چون و چرا به ب ديبابراند، 
را پديد » نوی خيتار«و  بپردازد  یکيدئولوژيا

 کيدور و نزددر باره گذشته های  بياورد و
مساله ساده  افسانه آفرينی و بزرگنمايی نمايد.

بايد رشته ارث بری  -و قابل درک است: از يک سو
ه سوی خود کش کرد و ب» عصر زرين«قدرت را از يک 

از سوی ديگر، بايد عظمت خود را با سيه نمايی 
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دوره تسلط امپراتوری روسيه و در پی آن شوروی 
 برجسته گردانيد.    

آری! برای حفظ قدرت بايد در باره آن افسانه 
انديشه در درست آن گاه است که پردازی کرد. 

ذهن نشين » کبير نياکان«مفهوم های عادی ک يازب
ی چنين عيطبگونه به بيخی روشن است که  وود می ش

 346شود.» موريت ريام«نيای کبيری 
 
 ، ِ موريتبا رستاخيز کيش  که ستيبه گفتن ن یازني

بالفصل و  نيجانش ، گويیک هايازبپيشوای نو 
وجود  زيرا نفس .شودادامه دهنده راه او می 

ضرورت فرض  شيپ یمنطقبه گونه » نيای کبير«
 [کريمف] را به دنبال دارد. نوه بزرگ «داشتن 

 
تر و  دهيچيپ» فرزندان تيمور«برپايی اردوگاه 
 یبه نظر منخست در نگاه است که مهم تر از آن 

 یزخم تن یبراتنها مرهمی آرامبخش  نيرسد. ا
ی است استيعنصر و ابزار سی نه، بل ملغرور 

 -مشخص و هدف خاص اريبسمتوجه در راستای مشی 
 ميرژ »تيابد«و  »ظمتع« کيدئولوژيا هيتوج
 یپردازان ادب هينظربايگانی  دربه ويژه  .یکنون
 ،»هيروس یناج چونانکستان يازب« کانسپت مفيکر

توختامئش  بررهايی بخش تيمور  یروزيپ ليبه دل
Tokhtamysh - هيروسکه گويا  غوالنخان اردوی زرين م 

نجات ها مغول  ان وتاتاريوغ از را برای هميش 
 دولت روسداد تا شالوده  فرصتا به روس هو  داد

 347».را پی ريزی نمايند؛ ملموس می باشد
 

چگونه امير تيمور ازبيک شد؟ دولت ازبيک از کجا 
 پديد آمد؟

نه تنها  موريت تيشخص«کريمف باری گفته بود: 
  348»که.... او، بلما، فرزندان موجب افتخار 

 

                                     
346 . Каримов. И. Не сбиваясь, с. 23. 
347  . Рахманалиев Р. "Амир Темур Великий", М., 1999, с. 5. 
348. .Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы 
безопасности, условия и гарантии прогресса. Ташкент, "Узбекистон", 
1997, с. 135. 
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بخش بزرگ  به گونه يی که از تاريخ می دانيم،
 زيپس از فتوحات بزرگ چنگکنونی  یکزمر یايآس

ی (يا جغتای) تاغ چ  -اواولوس پسر دوم شامل خان 
در نيمه نخست سده چهاردهم دولت چغتايی  .گرديد

ها به گونه نهايی به دو بخش فروپاشيد: شمال 
کوچ نشين و جنوب  Mogolistanمگولستان  -خاوری

باختری روی هم رفته زميندار و مسکون 
  349(ماورالنهر).

 
يی جغتابازماندگان هر دو کشور  آغاز دردر 

 1347که در سال  یتا زمان -فرمان می راندند
خان  نيآخرو کرنا لهيقب ريام-  Kazagan کازاگان
چون اما  را کشت. قازان خان -ماورالنهر مستقل

نبود، لقب خان   Chinggisidsکازاگان از تبار چنگيز
را  »ريام«متواضعانه تر را نپذيرفت، بل لقب 

های دست نشانده » خان«برگزيد. در اين حال، 
 شب بازی که مهيخهای عروسک چنگيزی را همچون 

ی نداشتند، در کنار خود نگه قدرت واقع چيه
 پس از مرگ یما به زوداداشته بود. 

عبدهللا  -از مرگ پسرش، دقيق تر پس  Kazaganکازاگان
رج و مرج کامل در گود هکشور ، 1360حوالی در 
از  یاريبسگنگی  ليه دالرفت که بفرو  يی لهيقب

 یميبه عادت قدبنا هنوز هم تاريخنويسان 
 می خوانند. سميفئودالآن را  یستيمارکس

 
به رهبری خان  Moghulistanکوچيان مگولستان 

زمان با داشتن سا Tuglukتوغلوق تيمور  -نيرومند
و  باطنظم و انضبرخوردار از  ینظامنيرومندتر 

آغاز به  منظمگونه ، به یدولتساختار رو  نياز ا

                                     
نويسنده برای اين که اين مغولستان ثانوی (گستره .  349

سيای بود و باش مغول های سرازير شده از مغولستان به آ
دقيق تر دشت قبچاق که با  -ميانه و دشت های قزاقستان

گذشت زمان با توده های بومی آميزش يافته و تورکی 
زبان شده بودند) با سرزمين و کشور مغولستان کنونی 
عوضی گرفته نشود، در همه جا مگولستان آورده است. ما 
هم ناگزير همين روش را در پيش گرفتيم. اما روشن است 

ور از مگولستان بيشتر همان گستره دشت قبچاق در که منظ
قزاقستان است که زيستگاه قبايل کوچی تورکی زبان و 

 گ.-مغولی بود .
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بر و  تاخت و تاز بر ماورالنهر ناتوان نمودند
 روا می داشتند. ستم  باشندگان آن 

 
قبيله  -قبيله برالساست که  شايان يادآوری
 با دي(نباآينده » تيمور کبير«همتيره و تبار 

، شرکت بالفصلی اشتباه گرفته شود) موريت توغلوق
لنهر واحد داشتند. چون همانا فروپاشی ماورا در

عموی  -حاجی برالس -پيشوای قبيله يی آن ها
(پيشوای  suldusتيمور، همراه با بيان سولدوز 

پسر کازاگان را بر  -قبيله سولدوز)، عبدهللا
انداختند، خانوداه اش را کشتند و با اين کار 

 تخت آخرين خان چنگيزی را باژگون کردند.    
 

 خواجهفرزند دهکده  -ندهخود تيمور کبير آي
 یکارشقرشی يا ش (ئکدر نزديکی شهر  Iglar ايگلر
  به نام برالس لهيقبرهبران از  یکي)، پسر کنونی

 ايرک وتها برالس اين که . بود  Taragayتاراگای
شماری  .ستيشناخته شده نبودند، تا کنون مغول 

تورکی بودن و سرسخت نسخه  از پژوهشگران هوادار
مغولی بودن آن ها اند. شايان  هودارشمار ديگر 

ی در کيازبتاريخنگاری معاصر ر يادآوری است که د
يی پذيرا برای همه  زمينه ديدگاه  اپورتونيستی

مسلط می باشد مبنی بر اين که: برالس ها مغول 
 350های تورکی زبان شده بودند. 

                                     
. با توجه به اهميت برالس ها در تاريخ منطقه، در  350

اين جا فشرده آن چه را که در ويکی پيديا به زبان 
 روسی در باره برالس ها آمده است، می آوريم:

  برالس ها: 
اتنونيم برالس در آثار زبان های گوناگون به اشکال 

 مختلف ديده می شود:
 روسی: برلس، براولس، بوراولس، برلوس، بوريالس؛

 مغولی: براوالس، برالس؛ 
 ؛Barlosازبيکی: برلوس  

 اويغوری: بارالس؛ 
 قزاقی: برلس

 پارسی: بارالس
 اردو: بارالس

د که در لشکرکشی های برالس ها يکی از قبايل مغولی بودن
چنگيزخان سهم داشتند. بخشی از برالس ها که به آسيای 

 ميانه کوچيده بودند، تورکی زبان شدند. 
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 ريشه ها و خاستگاه:
 خيتار هایراز«( »پنهان خيتار«کتاب در ها برالس از 
[نوشته شده در  »)دفتر زرين» («دئبتر آلتان«) و »مغول

] خان یاوگدا يیرمانروادر دوران فسده سيزدهم ميالدی 
در کتاب  که گزيده هايی از آن را رشيد الدين همدانی

 ديرشبه  پنداشت  خود آورده است، هم ياد شده است. 
خاسته بر  Bordzhigin  نيگيبورجِ ها از طائفه  برالس، نيالد

باشد  یم  Bodonchar اند که بنيادگذار آن بودونچار   
 ینگجوجالس از نوادگان بر چارقار[چنين گفته می شود که 

بودنار  ر؛ي(بودون آچ ريبودونچ -مغول يی افسانه
به شمار می خان  زيچنگنيای  نيمونگقاق)، بود که همچن

 آيد.]
بود که به گفته   Bodoncharبورجيگين، زاده بودونچار

دودمان  970 سال ، درH. Perleeپئرلی  -تاريخنگار مغول
که ه دنيا آورد را ب )»يیطالشجره » («التان اوروگ«

تقديم کرد. از ها و جهان  مغولچنگيز خان را به 
باتور  Habichiبودونچار، دو پسر به نام های هابيچی 

(بهادر) و باری دای مانده بود. از هابيچی باتور پسری 
-HAJDU منن) -به  دنيا آمد به نام مئنن تودون (دوتوم

Dutum Menenجا  . همين گونه از منن تودون هفت پسر بر
-HACHI-huleg (HACHIماند: حاچی اولئگ (حاچی کولوک) 

Kulyuk) ) حاچين يا خاچين ،Khachin) حاچيو ،(Hachu ،(
  حاچوال، حاچيون، حاراندای و ناچين باتور. 

کوليوک پسری به دنيا آمد به نام حايدو  -از حاچی
را پسر دوتوم مئنن می داند  HAJDU(رشيد الدين حايدو 

 ز پشت او پنداشته می شود).  که چنگيز خان ا
بود که از او  پسرانی   Hachuحاچو پسر-Barulatay بروالتای 

 و اوچوگان براوال  EKE-Barulaبراوال  -چون خاچولی، ايکی
Uchugan-Barula مانده بود که تيره براوالس Barulas از پشت او

 شمرده می شود.
 نگاه شود به: 

СОКРОВЕННОЕ СКАЗАНИЕ. Глава «МОНГОЛЬСКИЙ 
ОБЫДЕННЫЙ ИЗБОРНИК». Раздел I. «РОДОСЛОВНАЯ И 
ДЕТСТВО ТЕМУЧЖИНА (ЧИНГИСА)». Абзац § 46. 

پسر حاچيو را بروالتای نام گذاشتند. او قد رسا و 
 بلندی داشت و بسيار پرخور بود. خانواده او را براوالس

Barulas .نام گذاشتند  
و  دادند ليکتشرا س اوالبرپسران حاچولی نيز خانواده 

خانوادگی ايشان  برادر نام مستعارپرخوری دو  ليدلبه 
  Uchugan-Barula اوچوگان براوال و  EKE-Barulaرا ايکی براوال

   Barulasديگر تيره های براوالس ها جا نيو از اگذاشتند 
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مانند ائردئمتو براوالس، تودوئن براوالس و  :برخاستند

 ديگران...
شدند. Budaad  داد قبايل بودادهافرزندان حاراندای، اج

خودسری و هرج و  آن بود که به خاطر ینامگذار دليل اين
 -نداشتند. پسران ناچين رهبر اي رييس چيهشان  مرج

باتور را اورودای و مانگوتای نام گذاشتند. نام های 
 اورود و مانگود از آن ها بر جا مانده است. 

 
 ی:خياطالعات تار

خان شناخته شده است.  زيچنگزمان  برالس ازنام تباری  
 زيکه چنگ هزار نفری يیچهارسپاه  نيالد ديرشبه گفته 

از برالس ها بود  لکشبيشتر متداد،  يیخان به پسرش جغتا
ی بودند زير مغول لايدر اصل قبکه درست مانند جاليرها 

اولوس فربه  یغولم به زبان، که barulos براولس ها  نام
به  نيمچنرجمه می شود. براولس ه(بردار) يا تنومند ت

و با بود  »جنگجوی دلير، پيشوا، سپهدار« یمعنا
 نمايندگان دلير رزمجوی عشاير مربوط می گرديد.  

هم با تکيه بر ريشه شناسی  (1664—1603)ابوالغازی خان 
(ايتمولوژی) مردمی تاکيد می ورزيد که کلمه برالس به 

 معنای سپهدار و فرمانده جنگی است. 
رالس ها در آغاز در گستره مغولستان کنونی بود و باش ب

داشتند. منابع مغولی سده سيزدهم از برخی از تيره های 
فرعی برالس ها ياد می کنند: ائردوموت، براوالس و 
تودوئن براوالس. در بيشتر منابع برالس  ها را همچون 
قبيله  يی پرداز می کنند که در نيمه دوم سده سيزدهم 

ان شده بودند و مقارن با سده چهاردهم ديگر تورکی زب
کامال به زبان تورکی چغتايی (که همچنين به نام زبان 
ازبيکی قديمی و اويغوری قديمی ياد می شود) سخن می 
گفتند. در عين زمان اين عربشاه با توصيف تيمورالن 

ممدوح معاصر خويش از طائفه برالس می  -(تيمور لنگ)
پارسی، تورکی و مغولی را بهتر او زبان های «گويد که 

 ».از هرکس ديگری می دانست
به هر رو، برالس ها با کوچيدن از سرزمين نيايی خود 
تاريخ ديگری را رقم زدند. بخشی از آن ها پس از سال 

بيشتر در  -به واحه آسيای ميانه جاگزين شدند 1266
 گستره کيش (شهر سبز کنونی ازبيکستان).  

 
   تيموريان:برالس ها در دوره 

 برالس ها در دوره فرمانروايی تيمورالن (تيمور لنگ)
به  (1507—1405) و بازماندگانش يعنی تيموريان  (1405—1370)

چکاد بلند توانايی خود در ماورالنهر و خرسان فراز 
آمدند. خود تيمور از تيره برالس ها بود و در لشکرکشی 

زد. هر چند های خود بيشتر بر سپهداران برالسی تکيه می 
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در سپاه او نمايندگان تيره ها و قبايل مختلف شامل 
بودند. برالس ها پيش از ظهور تيمور قبيله کوچی متحد 

 شده پيرامون سرشناسان مغولی بودند. 
برالس ها در نيمه نخست سده چهاردهم در واحه قشقه دريا 
جاگزين گرديدند و با حمايت تيمور در ساير نواحی هم 

د. پس از مردن  تيمورلنگ هم موقعيت گسترش يافتن
برجسته يی در دولت تيموريان داشتند. در اوايل سده 
شانزدهم بخشی از برالس ها همراه با بابر پس از شکست 

خوردن سپاهيانش از سوی ازبيک های دشت قبچاق به  
 افغانستان رهسپار شدند. 

 
 :برالس ها پس از تيموريان

و سوی رود آمو می در سده شانزدهم برالس ها در د
زيستند. مقارن با اين زمان، اين قبيله در اثر پيوستن 
قبايل ديگر به جمع شان فزونشمار گرديده بود. چون با 
توجه به موقيعت باالی شان پيوستن به جمع آنان نوعی 
شان و شوکت (پرستيژ) به شمار می رفت. اما در آينده 

ا به آنان پس از برپايی دولت شيبانيان، جايگاه خود ر
 سپردند.

در دوره خانات بخارا، بخشی از برالس ها به پيشبرد 
شيوه زندگانی نيمه کوچی ادامه می دادند و دست اندر 
کار دامداری بودند. در اين حال نام و سنت های خود و 
وحدت سنتی درونی خود را  نگه داشته بودند. در ميانه 

يست هزار های سده هژدهم، محمد رحيم منغيت نزديک به ب
 خانوار برالس را به گستره سمرقند و شهرسبز نقل داد. 

 
بيشتر برالس ها تورکی زبان شدند و در ترکيب اتنوس 
ازبيک همگون (اسيميله) گرديدند و به عنوان يکی از 
گروه های تباری آن شناخته شدند. از همين رو در فهرست 

 قبيله ازبيک تدوين شده در ماورالنهر (در فهرست  92
تدوين شده از سوی پژوهشکده  4330.3دست نويسی شده شماره 

 خاورشناسی ازبيکستان) آمده اند.
 

 وضعيت کنونی:
مغول ها در مغولستان  -کنون تيره برالس در ميان خلخ

زندگی می کنند. مقارن با سده بيستم در ماورالنهر 
شمار اندکی از برالس ها مانده بود. شمار بسياری از آن 

ساير توده ها همگون (اسيميله) شدند و يا  ها از سوی
به  افغانستان، پاکستان و شمال هند مهاجرت نمودند.  

تقريبا به گونه مطلق در نواحی  1920برالس ها به سال 
کوهستانی منطقه سمرقند و واحه شهر سبز تثبيت شدند. 
همين گونه در وادی حصار هم می زيستند. آن ها به تيره 

شدند: طالب بچه، قاضی بچه، پوالد  های زير تقسيم می
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بچه، اقسق بچه، نعمت بچه، شش بچه، کته کالخوپيزی، 

 ميده کالخوپيزی و جته...    
بازماندگان مهاجران قشقه  –گروه  نسبتا بزرگ برالس ها 

دريايی اند که در نيمه نخست سده بيستم در نزديکی 
پنجکنت گروه متمرکز روستاها را در سوجين به وجود 

ورده بودند. آن ها در جنوب اين روستاها دهکده آ
چهارباغ و در شمال در روستای آفتابرو، دهکده يوکری 

 قشالق (تورکی داچ) را ساختند.
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شناس خاور - Yudin VPبنا به مدارک و. پ. يودين 

دارای برالس  لهيقبی سرشناس اعضا همه  ،برجسته
(االغ) » ايشک« مستعار های ناملقب ها يا 

اين که چنين چيزی از کجا منشا گرفته  351بودند.
است، يودين در اين باره چيزی نمی گويد. تاريخ 
نويسان معاصر ازبيک هم در زمينه توضيحی نمی 

 دهند.
 

از  برالس یحاجبه هر رو، هر چه بود، در فرجام 
به جای او تيمور و يخت رگ پارس  به  دست مغوالن

هم و سپس زرنگ و پرشور در آغاز در راس برالس ها 
يی که نزد آن ها پناه می آوردند،  هيهمسا ليقبا

داستان قرار گرفت. ما در اين جا ما قصد نداريم 
اين رشته سر  او را بازگوييم. یظهور امپراتور

زی دراز دارد و نوشته دست داشته گنجايش چنين چي

                                                                                                           
Кубаков К. О некоторых родоплеменных группах узбеков Верхней 
Кашкадарьи (вторая половина XIX — начало XX в.) // 
Этнографическое изучение быта и культуры узбеков. Ташкент, 1972. 
Том 3. Национальный состав и владение языками, гражданство 
населения Республики Таджикистан (2010) // Агентство по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан 
Jacta : На юге Киргизии жгли таджикские дома 
Джураев Т. Узбекские диалекты Верхней Кашкадарьи. Ташкент, 1969. 
С. 74 
Л. Темирханов, Хазарейцы, 1972 
351  . Юдин В.П. Центральная Азия в XIV-XVIII веках глазами 
востоковеда. Алматы, 2001, с. 131. 

يادداشت گزارنده: روشن است چنين چيزی برای انسان  
های گذشته يک امر معمولی پنداشته می شد. برای نمونه 

ر دوره کيانيان، همه در ايران پيش از تاريخ، د
سرشناسان از روی اسپ های شان شناخته می شدند و لقب 
اسپ های شان را در پايان نام شان يدک می کشيدند. 
مانند گشتاسپ، لهراسپ و... همين گونه می دانيم که 
همين اکنون هم نام های خانوادگی بسياری از روس ها به 

نند مدودف گونه يی با نام های جانوران پيوند دارد: ما
(برگرفته از خرس)، زايتسف (برگرفته از خرگوش)، 
ژورافليف (برگرفته از مرغابی)... اين گونه شايد برالس 
ها هم از روی االغ های شان از هم شناخته می شدند و در 

را يدک می » ايشک«پايان نام های خانوادگی شان  
 گ.-کشيدند
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را از نکات مهم  برخیتنها را ندارد. از اين رو 
 يادآور می شويم.

 
و منابع معتبر بر پايه  ،چهاردهمسده از سر 

 نينش کوچتباری دو گروه  یمرکز یايدر آسموثق 
و (مغول های تورکی زبان شده) » ها ولگم«
زبان ی رکوتها ول گمحضور داشتند. » يی هاجغتا«

با مغوالن اين مگوالن بودند. بايد متوجه بود که 
هر چه بود، بيشتر  گرفته نشوند.اشتباه اصيل 

 انيدر ماين ها دارای خاستگاه تورکی بودند. 
نئوگيت  ،Dolonمگولی؛ از دولون ها  عمده ليقبا
 Kangl کنگل ها  ،kaluch کلوچ ها ،nyugeyty ها
روی هم  يی هاجغتا..... نام برده می شود. و

همچون و کامال دی بودند نمنشاء همان رفته دارای
 مگول ها خاستگاه ترکيبی (آميزه يی) داشتند. 

 
اين گونه، در وادی رود زرافشان در ناحيه شهر 

شمار بسيار و جور جمع  ، به گونهMiankalميانکال 
 یم یزندگ(قبچاق های ختنی)  ختای قبچاق ها

 ريام دولتدر برابر  پبروزمندانهکه  ندردک
(در  و جنگيدندهمه ارتش ا در برابر و يدندشور
). حتا باری 1825-1821، 1761-1759، 1746 های سال
را با سمرقند را به محاصره کشيدند و بخارا هم 

 يورش گرفتند. 
 

و جاليرها Naiman ، نايمان ها سمرقند تيوالدر 
dzhalairy جاليرها در ماوراالنهر  کردند. یم یزندگ

، که ندداشت و حاکمان خود را اولوس خود حتا
بودند.  خانزير فرمان کدامين  یاسم اريبس

کرد و اگر سرکوب را  اولوساين  موري، تراستش
 یهابه گوشه  باشد چنين بگوييم، جاليرها راممکن 

پهناور خود پراکنده ساخت. دوغالت ها مختلف دولت 
اولوس خود را هم  duglats (Dulats)يا دولت ها 

 . داشتند
 

ها حتا ک يازبباره در  تیااطالع چيهدر اين دوره 
باشندگان اسکان يافته (زميندار) در ه عنوان ب

دست نيست. برای نخستين بار در باره اولوس 
جداگانه ازبيک تنها در سده پانزدهم يادآوری می 
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حاکم ابوالخير خان پيوند موال با نام شود که مع
 زده می شود. 

 
که در  مور،يتو نا به هنگام  یمرگ ناگهان ازپس 

آغاز کنونی در شهر اوتار در قلمرو قزاقستان 
وری ربفدر ( نيبه چ لشکرکشی ديررس و ديرهنگامش

ديری  دولت او ديده از جهان فروبست، ) 1405
نپاييد. هنوز جسد تيمور در خاک سرد نشده بود 
که فرزندانش بر سر تاج و تخت چنان کشتار و 

 چيه ، که خونريزی بزرگ را به راه انداختند
در اين  .نمی توانست جلو آن را بگيرد یزيچ

نبردها، اميران، واليان و رهبران قبايل با 
در واقع می کردند. ها کمک  به آنپويايی 

هم پنجاه سال حتا  شپس از مرگ موريتامپراتوری 
پسرش به  -فرجام در زمان شاهرخدر عمر نکرد و 

 فروپاشيد.گانه چند استان جدا
 

 - مورينوه ت -ردر سپاهيان عم 1406به سال 
خش ب درز افتاد و جانياولوس آذربا یفرمانروا
 . ابوبکربرالس کشته شدند مردان تياز جمعبزرگی 
دست به  رانيحاکم غرب ا -موريت گرينوه د -ميرزا

ک ي، ازب1427در  افزون بر اين،. کشتار آنان زد
در باره او در زير که کوچی ابوالخير خان (ها 

استپ های کنار  یکيزد) در نخواهيم نوشت شتريب
 - الغ بيگ -موريت گريارتش نوه د ايردريس

به دستور او را عد چندی ب(که را بزرگ  اخترشناس
از  یبرخگونه،  نيا، در هم کوبيد. )کشتندپسرش 

پيروزمندانه  بس ی معاصرک هايازب »نياکان کبير«
و نابود نياکان  کبير ديگر شان را و ماهرانه 

 سر به نيست کردند.
 
 1500جای تيموری ها در آسيای مرکزی به سال  به

ميالدی شيبانی ها روی کار آمدند. اکنون می 
بينيم که شيبانی ها چه مردمانی بودند و از کجا 

نيای  (نام خود را از انيبانيشسر بر آوردند؟ 
ی خان گرفته جوجپنجم  پسر  Shayban شيبان  -خود
س اولو Batu يی هاحمله باتو هنگاماز  و )اند

در ) »یخاکستراردوی «( کوچ نشين خود راکوچک 
ترکيب اردوی بزرگ يا اردوی زرين در گستره 
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باختری قزاقستان کنونی داشتند. از ديد تباری، 
متشکل  خانوادهدر بافتار شيبانيان پانزده هزار 

 ،Kushchiشامل بود: قوشچی ها  لهيچهار قببر 
 ها. قرلق و  buyrak، بويراق ها Naimanنايمان ها

 
ی چندين سده يی به تيجمع در اثر رشد انيبانيش

يک توده  فزونشمار مبدل و در نتيجه به چند 
نخست سده  مهياما در نشاخه فروپاشيدند. 

کسی به نام ابوالخير  شانيا انيپانزدهم، از م
خان سر برآورد و در پيرامون خود خويشاوندان و 

وان به عن 1429در  نمود و جيبسهمتباران خود را 
 لهيبا کمک قبخان برگزيده شد. او توانست 

دولت به بس   Mangyt منغيت و منسجمنيرومند 
دولت «نيرومند کوچيان را پی ريزی نمايد که 

 يیايبه لحاظ جغرافنام گرفت. » ازبيک های کوچی
دولت گستره پهناوری را که هسته آن را استپ  نيا

) ميانی( یمرکزيعنی بخش قپچاق دشت  های 
در کسپين  یايدرکنونی می ساخت و  از ستان قزاق

 در خاور در بر می گرفت. شابلخ اچهيرباختر تا د
 

در اين جا پرسشی مطرح می گردد مبنی بر اين که 
نام گرفت؟ » دولت ازبيک های کوچی«چرا اين دولت 

زيرا چنين قبيله يی در واقع هيچگاهی وجود 
اری، از ديد تب«خارجی نداشت. در باال گفتيم که  

متشکل  خانوادهدر بافتار شيبانيان پانزده هزار 
 ،Kushchiشامل بود: قوشچی ها  لهيچهار قببر 

». قرلق ها و  buyrak، بويراق ها Naimanنايمان ها
- گمان می رود که اين نام به افتخار ازبيک خان

اردوی حاکمان  نيبزرگترپرآوازه ترين و از  یکي
وارثان خود را  يی گذاشته شده بود. شيبانيانطال

 352پرافتخار او می شمردند.

                                     
است، به گونه يی که در تاريخ بارها ديده شده .  352

بيشتر پادشاهان برای مشروعيت بخشيدن به تاج و تخت 
شان و با توجه به اين که پادشاهان همواره بنا به 
پيوندها و رشته های دودمانی موروثی بر تخت می نشسته 
اند، به محض قدرت يابی، خود را به يکی از 
فرمانروايان گذشته منتسب می دانستند و اين گونه برای 

و پا می نمودند. روشن است آسيای  خود مشروعيت دست
ميانه از اين سنت مستثنی نيست. برای نمونه، بابر هم 
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هر چه بود، درست برای حکومت ابوالخير خان بود 
که بر پايه منابع قابل اعتماد تاريخی برای 

به کار برده » کياولوس ازب«اصطالح نخستين بار 
در دوره پادشاهی شيخ حال،  نيبا اشده بود. 

 ) خانه جنگی اين1469-1468( او نيپسر و جانشحيدر 
ی که پديد آمده بود، به سرعتدولت را به همان 

کشته شد و  دريح خيشخود همان  سرعت نابود کرد. 
نزد  آستاراخانه به بازماندسلطان های شيبانی 

   353خان بومی چنگيزی گريختند.
 

در شهزاده شيبانی که ، دو 1500در سال 
پرورش يافته و  بزرگ شده بودند،  آستاراخان

دست به يک  یبانيود شبرادران محمد و محم

                                                                                                           
برای مشروعيت بخشيدن به پادشاهی خود، خويشتن را از 
بازماندگان چنگيزخان می خواند. در موزه نخستين رييس 
جمهور قزاقستان شجره آقای نظربايف در تابلوی بزرگی 

در آن نشان داده شده که  روی ديوار کشيده شده است که
گويا او از نسل بزرگترين خان های قزاق در سده های 
گذشته بوده باشد. در اين جا هم عين داستان است. از 
اين رو، بسيار دشوار است اکنون تثبيت کرد که آيا به 
راستی ابوالخير خان کدامين پيوندی با ازبيک خان 

به حکومت  داشته بود يا اين که برای مشروعيت بخشيدن
خود، چنين افسانه يی را در ميان مردم آوازه انداخته 

 بود.
آن چه که از ديد تاريخی تثبيت شده به شمار می رود، 
اين است که شيبانی نام جوان ترين پسر جوجی خان بود. 
اگر چنين بپذيريم، شيبانيان نمی توانند از 
بازماندگان ازبک خان باشند. زيرا ازبک خان از 

مستقيم جوجی خان بود و شيبانی هم پسر او،  نوادگان
يعنی ازبک خان بايد يا برادر زاده و يا هم خواهر 

 زاده شيبانی خان بوده باشد. 
بحث ديگری است که ابوالخير خان شيبانی خود را از 
بازماندگان ازبک خان می شمرد. اين ديگر نياز به کاوش 

اندگان های جدی يی دارد که آيا او به راستی از بازم
ازبک خان بود يا اين که همان گونه که در باال گفتيم، 
برای مشروعيت بخشيدن به حاکميتش چنين چيزی را بافته 

 گ.-بود. 
برای به دست آوردن اطالعات بيشتر نگاه شود به: .  353

تاريخ بخارا، خوقند و کاشغر، نوشته ميرزا شمس 
 گ.-1377بخارايی، تهران، 
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 ردستانيز ماجراجويی خطرناک  زدند و در ميان
حاکم آستراخان آغاز به گردآوری افراد وفادار 

ها آن ها  (روسبه خود از جمع منغيت ها نمودند 
 کياد کرده اند) و ي Nogai را به نام نوگايی ها

رزمجويان را آراستند و به جنگ کوچک  ميت
 ن پيروز شدند. تيوريان شتافتند و بر آنا

 
شايان بدون مقاومت توانستند  1500در شيبانيان 

را بگيرند. در حوالی  بخارا و سمرقندتوجهی 
شيبانی به نام  از شاهزادگان یگريگروه د 1511

 و بيلبرس سلطان  lbarsهای ايلبرس سلطان 
Bilbars ،توانستند بدون برخوردن با کدامين مقاومت
، گيرند. اين گونهرا ب وهيارتش کوچک، خ کيبا 

اين شيبانيان بودند که بر نوک نيزه های شان 
گونه بار  چيهدر آن هنگام که  را» ازبيکی«نام 

، به آسيای مرکزی به ارمغان نداشت یواقعتباری 
  آوردند. 

 
معاصر   historiosophyتاريخ نگاریحال،  نيبا ا
عنايت چندانی به شيبانيان کستان يازب یدولت

که در نه دادگرانه يی می پندارد به گوو ندارد 
از  یاريبسشيبانيان در  ،يانموريبا ت سهيمقا

شيبانيان جدا از در واقع،  موارد بازنده هستند.
ندادند انجام هيچ کار شايان توجهی  ،تصرف قدرت

اين گونه نمی توان بر آنانان باليد، نازيد و و 
 افتخار کرد.   

 
در جنگ با  1510 درشيبانی (شيبک خان) محمد خود 

و صفويان از  پارسيان (اسماعيل صفوی) کشته شد
کاسه سر او جام طالکاری شده باده پيمايی 

او واحد از شکست از پارسيان، دولت پس ساختند. 
شيبانيان  1512در سال به گونه يی که  فروپاشيد.

، 1598در سال خان نشين (خانات) داشتند. چهار 
ند به سمرقو  بخاراخان  نيآخر -ابوالمومن خان

دست پيرامونيانش سر زده شد. آن گاه به جای 
چنگيزيان  -شيبانيان دودمان خويشاوند شان

آستراخانی (هشترخانی يا استرخانی) که همين 
 گونه از بازماندگان جوچی بودند، فرمانروايان 

 ند.شد یمرکز یايآس
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قوم نامنهاد «که  ی يیاصلعناصر  ،گونه ناي
ی القاءنمودند، مرکز یايسدر درون آرا  »کيازب

عبارت بودند از قبيله منغيت (نوگايی ها) و نيز 
شيبانيان يا ِشيبانيان که به نوبه خود متشکل 

که کوچک تيره های رنگارنگ بودند بر اتحاديه 
شيبانی خان گرد آمده  -زير چتر نام رهبر خود

 بودند. 
 

چنين پنداشته می شود که ملت  یسنتگونه به 
طايفه و قبيله  92ه متشکل بود بر ازبيک آيند

گونه يی که اما، به  برخاسته از دشت قبچاق.
تاريخدان معاصر تثبيت نموده است، اين  -سطانف

طايفه و قبيله در بر گيرنده همه نام های  92
اقوام تورکی زبان و غير تورکی زبان  تيکثرا

باشنده آسيای ميانه در آن هنگام می گرديده 
 354».است
 

 –همين دليل، به گواهی ک. کوهندرست به 
انتروپورلوژيست سرشناس، ازبيک های کنونی از 

ميان  درديدگاه نژادی، تباری اند بس ناهمگون. 
ديده می  آشکارا اروپاييدی ندگانينماآن ها هم 

و همين گونه » نگولوييدیبه شدت م«هم  وشوند 
شمار فراوان افرادی که به درجات مختلف در اثر 

های تباری گوناگون به ميان آمده آميزش گروه 
 اين گونه  شبه ملت يا پروتوناسيون 355اند.

protonatsion کوچی اولوس «از  شيب یزيک چيازب
ابوالخير شيبانی نيست. اين در » نامنهاد ازبيک
» ابوالخيری«های ک بيازز ا یاريسبحالی است که 

شاهزادگان های  يیحاضر به شرکت در ماجراجو
 در استپزمين های بودوباش خود نگرديده و در سر

ماندگار شدند و با اين کار به  قزاقستان یها

                                     
354. Султанов Т. Кочевые племена Приаралья в XV-XVII вв.// 
Вопросы этнической и социальной истории. М., 1982. 
355 Дубова Н.А. Современные антропологические совокупности и 
этнокультурные общности на территории Средней Азии// Расы и 
народы. Выпуск №27, 2001, с. 107. 
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مشارکت  قزاقملت  یرگيشکلگونه بالفصل در 
 نه. کيازباما به هيچ رو  ،ورزيدند

 
باره  نيدر ا Yudin از همين رو هم بود که يودين

است که بخش عمده آن  یخيپارادوکس تار«نوشت: 
خود قزاقستان،  یها استپباشندگان  –کيازبقوم 
می خوانند و ديگر ازبيک ناميده نمی » قزاق«را 

شوند. اين در حالی است که باشندگان غير ازبيکی 
تورکی زبان آسيای ميانه با پذيرفتن شمار معينی 

، از خاور دشت قبچاق در جمع خودک يازب ليقبااز 
می ک شناخته يهمه به عنوان ازب 1917پس از سال 

 ).153(ص  »د.ونش
 

» لتدو«به هر رو، در آن برهه، شمار بسيار بزرگ 
شتند؛ وجود دا» دولت ازبيک های کوچی«چون  هايی
، اوروس Dzhumadukدولت های: جمعه دوک  -مانند
، توخته ، بارک خانKuyruchukکوروچوک  خان،
» دولت ها«اين گونه معموال و...   Tokhtamyshماش

دو نسل  از سوی يک نسل و بسيار به ندرت از سوی
يعنی زمانی پدر آن را پی می  ،پديد می آمدند

 از دست می داد. پسرريخت و سپس 
 

 »دولت ها« نيا از ديد تباری باشندگان همه
بودند. در  تيکامپوزدارای بافتارهای پيچيده و 

مربوط به قبايل  فيطواترکيب آن  قبايل، بيشتر 
در پيوسته که شامل می شدند  مختلفگوناگون 

از جايی به جای ديگری بهتر های چراگاه  یجستجو
می کوچيدند و گاهی هم دست به لشکرکشی های 
خودسرانه به خاطر به دست آوردن  طعمه می 

ان نيرومندتر می دشمنيازيدند و يا هم  از ترس 
 گريختند.

 
 نتيجه گيری هايی چند:  

ی و خيمنبع تارهيچ در  ستميب اوايل سدهتا  .1
خبری  یحلباشندگان مدر هيچ گزارش تثبيت شده 

تثبيت شده و واضحی از ازبيک ها همچون يک 
مستقل ديده نمی شود. تنها ») اتنوس(«تبار 
ها که برای تشخيص » سارت«اتی چون اصطالح

باشندگان زميندار [و بازرگان شهری] آسيای 
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قرغيزها، ترکمان ها  مرکزی به کار می رفت، 
و قزاق ها ديده می شود. اما چيزی به نام 

 تبار ازبيک به چشم نمی خورد. 
 

درازای سده های پانزدهم و هفدهم در   -2
 »ها کيازب -ها قزاق« اصطالح عجيب و غريب 

 اريبس  ،»قزاق ها -ک هايازب«رعکس ب ايو 
در منابع ويژه به شده بود که بيشتر  جيرا
دشت قپچاق،  یها نام ساکنان استپ یارسپ
قزاقستان  یو مرکز یجنوبمناطق  یعني
 ونی را با اين نام ها ياد می کردند.کن
 

يعنی نياکان نخستين  »یخيتار« ازيبک های -3
 ینسبتا به تازگکنونی  یک هايازببالفصل 

در صحنه تاريخ پديد آمدند و در واقع از 
ه آمدکنونی کستان يازب خارج به گستره

[يعنی برخالف ادعاهای پيوسته . بودند
مقامات اين کشور، ازبيک ها باشندگان 

 گ.]-ومی اين سرزمين نه بل که مهاجر اندب
 

برخاسته از کدام طايفه  ها» کيازب«اين 
يا قبيله مشخص که در پيرامون آن کدامين 
پروسه های اتنوژنيز (ريختيابی تباری) 
صورت گرفته باشد، نبودند، بل که 

نام عمومی باشندگان دولت کوچی  -»ازبيک«
 .بود خان یبانيش اننوادگ

 
باشندگان گستره  رب» کيباز«نام خود   -4

يک رشته عوامل به کنونی بنا کستان يازب
 صرفا تصادفیجهات  یاريو از بس یذهن

 .ه استافتيگسترش 
 

 ی:مرکز یايآس خيتارفشرده 
کوچروان ناهمگون و نامتجانس خان  یبانيش محمد

يک تشکيالت دولتی در را دشت قپچاق از ديد تباری 
 تيحما با و متحد  می گرداند منسجمکم و بيش 

شمار (که در آن زمان  Mogulistan خان های مگولستان
و آغاز به منقاد ) شان به چند تا می رسيد

او با توجه به نمايد.  یمتيموريان پراکنده 



233 
 

توانست نسبتا  يانموريتمتصرفات  ديشد یپراکندگ
در به سرعت به اهداف خود برسد. دودمان تيموری 

ار شده بود که آن پيمانه فزونشمبه هنگام آن 
روستاها در چه که حتا شهرها  »انريام« برای همه

اما گوشه و کنار بيک نشين ها بسنده نمی کرد. 
نتواستند و نمی  یمرکز یايآسشيبانيان با تصرف 

توانستند هم که در يک زمان بسيار محدود کدامين 
 .دنکن جاديارا  داريپاتباری جامعه 

 
ر ميانه های بخارايی که د انيبانيشبخش اعظم 

سده شانزدهم به دست يکی از شاخه های خود شان 
به نام دودمان عربشاهيان شيبانی سر به نيست 

چند در خيوه فرمان  یزمانتوانستند تنها ، شدند
آخرين خان شيبانی را  1598در سال  برانند.  اما

در آن سامان سر زدند و پس از آن قدرت در خيوه 
که  رسيدKungrad ات به دست دودمان خان های قنغر

مدللی  يیدهايترديان، زيچنگهمريشگی ايشان با 
شان هم  برانگخته معاصران خود انيدر مرا حتا 

 بود. 
 

 ،و بخارا یمرکز یايآسبخش های از  یاريبس رد
يانی رسيد که برخاسته از زيبه چنگقدرت 

آستراخانی که آن را ايوان  -آستراخان بودند
. بود گرفتهسناک) گروزنی (مخوف، سهمگين، تر

تا  ی (هشترخانی)آستاراخاندودمان چنگيزيان 
از سوی که  ینوزدهم تا زمان ميانه های سده

ند، فرمان سرنگون شديی منغيت ها  لهيقب تياشراف
- 1753( ارابخمی راندند. دودمان نو منغيتی 

چون ، سر باز زدند خان دريافت لقب)، از 1920
داشتن  ابرا  کشوراز اين رو،  چنگيزی نبودند.

 یو دهقان یتا ورود ارتش سرخ کارگر یريعنوان ام
 356کردند. یاداره م 1920در سال 

                                     
نکته شايان يادآوری است. يکی اين  در اين جا چند.  356

که منغيت ها (دست کم دودمان رهبری شان) توده يی 
بودند مختلط  و آميزش يافته با تاجيک ها و سادات عرب 
و از همين رو هم لقب سيدی و ميری داشتند. مانند سيد 
عالم خان و... دو ديگر اين که آن ها با توجه به 

که دارای بار مذهبی  داشتن وجهه مذهبی، لقب اميری را
هم بود، بيشتر ترجيح می دادند. سه ديگر اين که در 
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در  1870تا  1710 که ازمستقل خوقند (های  خان

از  خود را زي) نفرمان می راندند دره فرغانه 
 یکي، اما در واقع از می شمردند خان زياسالف چنگ

برخاسته  نگيم به نام تيره های قبيله يیاز گريد
 .بودند

 
حق به جانب بود که نوشته Yudin از ديد ما يودين 

همو تبار (اتنوس) » ازبيک های دشت قبچاق«بود: 
کوچی يی بودند که از ميان رفتند و نابود 

) آن هم چنان ناپديد 99(همان اثر ص. » شدند.
شدند که تقريبا حتا از خود ردپايی برجا 

 نگذاشتند.
 

ه در باال آورديم، پنداشتن با توجه به آن  چه ک
ها بدان می  کيزبا کبير به عنوان نيای  موريت

) را Chinganchgukماند که چيانکای شک (چينگانچوک 
 بخوانيم!متحده  االتيابنيادگذار 

 
کجا و بازماندگان  کنونی او  (باشندگان)  موريت

ميراث داران کنونی امير  ازبيکستان معاصر کجا؟ 

                                                                                                           
آتيه  لقب اميری نسبت به لقب خانی برتری و چربی 
معينی يافته بود و لقب خانی را به جايگاه دم رانده 

 بود. 
 

حاکم  -دليل آن اين بود که در جنوب، دوست محمد خان
ليسی ها اعالم کابل با برگزيدن لقب اميری در برابر انگ

جهاد کرده بود و از اين رو در ميان مردم مسلمان 
منطقه از جمله هند و آسيای ميانه مردم شهرت بسيار به 
دست آورده بود. از همين رو، چون با افتادن آسيای 
ميانه به دست روس ها مردم و به ويژه  روحانيون از 
اين که بخارا استاتوس تحت الحمايگی روس ها را 

ه بودند، ناخشنود بودند و خواهان اعالم جهاد در پذيرفت
برابر روس ها بودند؛ از همين رو، داشتن لقب امير با 
توجه به وجاهت مذهبی يی که به  فرمانروايان بخاری می 
داد، نسبت به لقب خانی چيرگی يافته بود و چهار ديگر 
اين که منغيتی ها پس از افتادن آسيای ميانه به دست 

توانسته بودند با پشتيبانی نادر افشار به  نادر افشار
- گونه نهايی بر اميرنشين بخارا حاکميت پيدا نمايند.

 گ.
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  یشاونديخو »قانع کننده«های  استداللبا  ،موريت
معروف را به  تياشمستوان پسران و همريشگی شان، 
 ياد می آورند!.  

 
 :357فصل دوم

پرسشی که مطرح می گردد، اين است که آيا يک 
می تواند رهبران » ساختگی«و » مصنوعی«توده 

برای کنکاش لفظی سوال اين ؟ داشته باشد یعيطب
است.  یامال عملکپرسش  کي مطرح نمی شود، بل که

 ديباساختار دولتی هر  ،يمدان یکه م به گونه يی
 یخاص یها دهيقالب ادارای شالوده استواری در 

تحقق  بايسته است)(است که در واقع، در نظر 
قاعده از اين  »یکيازب«. دولت باشد بيابند،
اما ايده های مطرح شده مورد نظر،  ست.ني یمستثن

هبرد توسعه را برای بايد کدامين ايدئولوژی و را
 اليه معين حاکم تدوين و پبشنهاد نمايد. 

 
گرايش برجسته بود که دو در دوره شوروی آشکارا 

کنون هم تقريبا همين گونه شناسايی می شود: در 
چهارچوب دگم های سطحی فراگرفته شده 

 ی زبانیرکوتگردانيخواهی عمومی خود ی،ستياليوسس
رقابت می  ميان هم »یمل« یخواهگردانيخود و

 . کردند و کنون هم می کنند
 
تورکی زبان  یشورو یجمهور جاديا -گروه نخست دفه

دستگاه مديريتی خودی در و  یبا ارتش، خزانه دار
پر از شکست و ريخت در گستره يی  یشوروچهارچوب 

قيرستان (کنون باشقورتستان) تا بندر باشاز 
 کوشکا در مرز ترکمنستان و افغانستان بود.

 
ايجاد تشکيالت (واحدهای سياسی)  –دومگروه  هدف

  ». ملی«کوچکتر خودگردان 
 

گروه نخست بيشتر شامل فرزندان قبايل کوچی يا 
کسانی می گرديد که خاستگاه شان آسيای مرکزی 

ی مصطف مانند:» خوقندی«رهبران به اصطالح  -بود

                                     
با توجه به دراز بودن، تنها گوشه هايی از فصل .  357

 گ.  -های دوم و سوم را ترجمه کرده ايم
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چوقای/ چوقايف (قبچاق خوقندی)، محمد جان 
(نايمان)، سيرعلی (شيرعلی)   Tynyshpaevتئنشپايف 

الپين (تاتار فرغانه يی)، تورار رئسقل اف 
 (دولتی يا دوغالتی)، احمد وليدی (باشقيری) و... 

 
شامل فرزندان بيگ های زميندار، بای  دومگروه 
کسانی می گرديد که از  نيبازرگانان و همچنها، 

برخاسته  مسلمان ونيروحانميان خانواده های 
 ، خواجه يفهللا ضيفرحيم بايف،  بدهللاع بودند مانند:

Kaygysyz  ،خواجه  عثمان خواجه يف،عطاآتابايف
محی  بدالقادرعوف، دپوال ولداشيف، قاری ي

برهانف، سعدهللا تورسون خواجه  برادرانالدينف، 
 .گريد یاريسو بيف، برادران قاسم خواجه يف 

 
افزون بر اين، خودگردانيخواهان (اتونوميست 

 تورکی زبان های -دقيق تر ،»یکيازب«های) 
 از آغاز سده بيستم آشکارا ستياتونومناسيونال 

نخستين . بودندشده  ميبه دو بخش نابرابر تقس
صادق و هواداران ، يانآرمانگرا -بخش آن (اقليت)

از  ی، که هراسی زبانان بودندرکووحدت تباورمند 
هم  نياستالا در برابر خود حتاز باورهای دفاع 
را ترجيح  مرگ ايمهاجرت در اين راه و د نداشتن

ف (وليدی) طوغان، ديلو ی(زک می دادند. مانند
 - یکمتر زانيبه مو  Turar Ryskulov تورار ريسقولف 

 ی چوقايف،مصطف
 

پراگماتيست فرصت طلب و  گروه بزرگ اکثريت -دوم
عقب ارتداد ( راه، که يان) بودندعملگراها (
ها،  آن یرا. ببرگزيدند) و سازش را نشينی
بنا  یسازش شخصبه معنای  ی،شورو ميبا رژ همسويی

و رسيدن به جاه و   careerismمالحظات کرسی پرستی به
گام نخست در کسان را  نياهمه  بود. دستگاه 

و  خانواده های بازرگانان( یاجتماع اهخاستگ
 سميوناليناس ی) و در مرحله دوم، نوعیمذهبرجال 
ی ستيزی و ديدگاه های معجون مرکبی از روس –ويژه
ی و بيشتر رکوپان تگردانی خواهانه، تا جايی خود

 خودتجريدی؛ متحد می گردانيد.
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برای آنان به خاطر ستر و اخفا » سميمونک« 
ی ضرور بود تا در زير چتر و راحتهمچون پوشش 

 یاسيسپشت پرده آن بتوانند برنامه های اصلی 
ولتِ د کيقدرت مستقل در ند. پنهان کن خود را
پشه «[به مصداق اين که  مستقل. اماکوچک بگذار 

 گ.]-»!مستقل باش اما معاون فيل نه
 

در اين حال، درست در يک کشوری که دارای استقالل 
ل که تنها خودگردان) باشد، به گونه (ب کامل نه

 و پرهزينه دفاعی نيسنگيی که بشود مسووليت های 
از آن  ی را بر دوش مرکز گذاشت وتوسعه اقتصادو 

به دست آورد و در اين پول نقد به گونه منظم 
حال در پيشگاه هيچ مرجعی در باره مصرف آن 

 نداد. گزارش پاسخگو نبود و 
 
 اريافراد بس -خوارزمبخارا و های » کمونيست«

نه فرزندان ها  همه آن بايتقر ی بودند.رنگارنگ
 اريبسبل که بازرگانان  ان،ثروتمندتنها 
دولت  کارگزاران  ی وو سمرقند يیبخارا ثروتمند

آموزش همه  بايقرها بودند و ت خانان و ريامهای 
. ی فرا گرفته بودنددر مدارس مذهبرا  ینيد یها
که  بل ،ینه اجتماعآن ها اعتراض  یها شهير

آدم هايی بودند ها  آن يی بود. لهيقب همانا
 آزرده از دست دولت امارت بخارا و خان خيوه و

و حقوق در جاهايی که تزاری دولت  جايی هم ازتا 
منافع مالی آن ها را زير پا  نهاده بود. برای 

خود فرزند نمونه، انگيزه فيض هللا خواجه يف، که 
در عرصه  ی بود،بخار[تاجيک]  ونريليتاجر م
نظام  یاجتماعهای  یعدالت یبزدايش  یبرامبارزه 

بر سر تقسيم دادگاه کهن، اعتراض در برابر  یها
چون از پدر : او گرديدپس از مرگ پدرش  دارايی

ش بازمانده همسران فراواناو فرزندان بسياری از 
بودند، از همين رو بر اساس فيصله دادگاه برای 

ميراث کمتری از آن چه که انتظار داشت، هللا  ضيف
رسيده بود، از همين رو، او می پنداشت که در 

ر حقش ستم شده است. درخواست وی به امير مبنی ب
باره فيصله دادگاه در بازنگری و مرافعه 

دستاوردی به همراه نداشت. همين بود که در نهاد 
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فيض هللا جوان انگيزه های انقالبی (به خاطر تامين 
 عدالت اجتماعی) جوانه زدند.

 
 داز تعدا یندگي، به نما1917ر دسامبر او د

بخاراييان جوان  -از دوستان خود یانگشت شمار
 یمل -يکیدئولوژياديد از که (يی) (جوانان بخارا

 Kolesovکوليسف از) يی بودندبورژواتيپيک  انيگرا
 - هيهمساکشور خلق  یايساريکم یشورا سيير -

بخارا  -ميهنشبه خواست تا  یترکستان شورو
را براندازد و  رونفم ريو ام لشکرکشی نمايد

ی سواد، بدل و کم سادهسرنگون نمايد. کوليسف 
 پاسخ» روشنفکران بخارايی«به فراخوان  درنگ

مثبت داد. آن هم بيشتر به خاطر اين که فيض هللا 
داده بود و سوگند کامل  یبانيپشتبه او وعده 
به محض ديدن پرچم سرخ  ريکه ارتش امخورده  بود 

 پراکندهسپاهيان وی پا به گريز خواهد گذاشت و 
ما ا به پا خواهند خاست.و مردم خواهد شد 

مردم ناسپاس « رو به رو شد.ست شکماجراجويی با 
سر به شورش برنداشتند، بل که نه تنها » بخارا

توطئه  در برابرسرسختانه يی  ايستادگیه آغاز ب
بيگانگان ناخوانده را با سنگ و : گران نمودند

 چماق و بيل و کلند و تازيانه زدند. 
 

همان همين فيض هللا خواجه يف بار ديگر ، 1920 در 
خود را مو به مو تکرار می  1918سال  يیماجراجو
بارها ترکستان  ینظام یروهايناين بار  ماکند. ا

اين در بيشتر و نيرومندتر از بار نخست بود. 
با ارتش  هفرونز قيرف هياز مرکز روسهنگام 

سرکوبگر خود از راه فرا رسيده بود. هر چه بود، 
توفان  کيورش ارتش سرخ به بخارا به سان ي

را درنورديد. پس از يورش سهمگين همه چيز 
توپخانه تاراج شهر، آتشباری با پيروزمندانه که 

 نشيمنیبمباران مناطق  احتو  یخيآثار تاربر 
نظم نوين بخارا  در »یستيکمونارتش « بود، همراه

 آورد. یبه ارمغان مخود را 
 

فيض هللا خواجه يف هم نخست رييس شورای کميسياريای 
ر دائمی شورای خلق سراسری بخارا و سپس صد

شوروی می شود. در » ازبيکستان«کميساريای خلق 
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اين هنگام در واقع نه مبارزه بلشويک ها در 
برابر مخالفان بلشويک ها، و نه مبارزه کمونيست 
ها در برابر مخالفان ايدئولوژيک شان؛ بل نوعی 

مالی  خان  –رقابت ميان محافل و حلقات بازرگانی
 خيوه روان بود.    نشين های پيشين  بخارا و 

 
ناسيونال  دهياشايان يادآوری است که خود 

هيچگاهی  زين یکيازباتونوميسم (خودگردانی ملی) 
بر پشتوانه آرمان های متعالی رستاخيز ملی 

تنها و درست در راستای  استوار نبود، بل که
منافع کوتاهنگرانه و تمايالت قدرت طلبانه خود 

 1921-1920که در نخبگان متوجه بود. طرفه اين 
 [تاجيک] در بخارا پنهانی خواجه (يف)هللا  ضيف
رهبر  -پرافتخار احمد ولی زکی وليدی زبانيم

ناسيوناليست های باشقيری که از نزد ارتش سرخ 
قورولتای سراسری ها  . آنگريخته بود، گرديد

(حزب) سازمان تورکی زبانان را برگزار می کنند، 
را می سازند » کستانتر یمل هياتحاد«واحد تورکی 

طراحی و ديزاين   را» یرکودولت ت« نده،يپرچم آ و
 هيروس می کنند و برای برهم  زدن روابط با 

مروز، به با اين هم، ا358برنامه ريزی می کنند.
نشست ها و کستان يدر ازبفيض هللا خواجه يف  افتخار

. ياد او با دوشمی برگزار همايش های رنگارنگی 
 مختلف یها در شهرستانها  بانايخگذاری های نام

نخستين از  یکيدر اش و پرتره  جاودانه می شود
با تيراژ بزرگ نشر و » مستقل« یپستهای تمبر 

  359پخش می شود.
 
ی زمانی، خيتار ینسب یکينزدتنها به دليل  مفيرک

خود » نياکان کبير«خواجه يف را در شمار 
نياورده است. ناگفته پيداست که به خواجه يف 

 1938در سال که » يادگذار ازبيکستان شورویبن«
تيرباران شده بود، يعنی در همان سالی که کريمف 

                                     
358  . мемуари, Валиди А. Воспоминания. М, 1997, с. 340-355. 

فيض هللا خواجه يف در اين هنگام که  . چنين بر می آيد359
مغضوب مسکو  قرار گرفته بود و نيک می دانست که دير 
يا زود او را بر خواهند انداخت. از همين رو بود که 

 گ.–در انديشه همسويی با اپوزيسيون برآمده بود 
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» پدر«پا به گيتی نهاده بود، بهتر است لقب 
 داده شود تا نيای کبير! 

 
بارز و برجسته فرمانروای آسيای ميانه يی  مثال
رحيم بايف  عبدهللا -»یکيدولت ازب« جاديدوره ادر 
درست اکادميسين ر. ماسف ره اشا ا، که باست

R.Masov ،» اين که او را در سته به بچند بار
کرسی يی می خواهند چه  یبراکجا، چه وقت و 

بگمارند، مليت خود را پيوسته تغيير می 
- یبا محقق روسبتوان  ديدر واقع، شا360»داد.

سارت همنوا شد که رحيم بايف يک   S. Abashinآباشين
خجندی بود و وتمند تاجر ثرفرزند يک  -یمعمول

آن » کيازب« یتيلرهبران چندم انيدر مکسانی چنو 
 برهه کم نبودند.

 
يک  -سعدهللا تورسون خواجه يف -گريد بارز مثال

که خاستگاه قومی و زادگاهی  ی بومی بودتاشکند
های پرسشنامه همه در ی داشت. او مه آلود کامال
است. اما در » دهقان زاده«که  ه بودنوشت یحزب
و می نوشت  رهيخط ت کي اي تيملسشنامه تثبيت پر
نام رحيم بايف (شهروند جمهوری خود را به هم  اي

يی که در آن برهه در آن کار می کرد)، معرفی می 
 کي ندهيتاجر ثروتمند و نمايک  کرد. اما در اصل

ی و در عين حال يکی از پرشورترين خانواده مذهب
 و پوياترين ناسيوناليست های اتنوميست
(خودگردانی خواه) بود. چه کرسی هايی نبود که 

 خلق در امور راسيکماو در آن کار نکرده بود: 
خلق  راسيکم ،یامور داخلدر خلق  راسيبهداشت، کم

،  1921-1920 سال های امور خارجه ترکستان دردر 
 يیاجرا تهيکمصدر بخارا و  ستيمونحزب ک صدر
 ريامپانقالبی  تهيکم سيير -پس از آن  ،یمرکز

در  ،)کوهستانی بدخشانکنون منطقه خودگردان (
خلق تجارت  راسيکم - 1920 های دهه دوم سال مهين

امور خارجه  یزيبرنامه ر تهيکم سيو اقتصاد و رئ
عمومی  مرکز سيرئ -خوارزم، پس از آن  یجمهور

منابع آبی آسيای ميانه در   و توليد پنبه (پخته)

                                     
360  . Масов Р. История топорного разделения. Душанбе, 1991, с. 35. 
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 سيرئ – 1930 هههای د در سالفرجام در و   تتاشکن
 قزاقستان. اداره منابع آبی

 
آخند بابايف (پدر بزرگ   ولداشي هم ايو ...

 تياه ازبيکی کالينين) که ساليان دراز صدر
 کبود و فرزند ي کستانيازب یعال یشورا سهيير

) از تبارغوري(او یخانواده ثروتمند کاشغر
 ساکن شده بودند.که در فرغانه  یمهاجران

 
باشنده محله الن های  -الدينفمحی  نينورالد
که به کرسی دبيری » ازبيکی«ت، يگانه تاشکن

کميته مرکزی حزب کمونيست شوروی رسيده  (سکرتری)
محله اين خود را از نوادگان دور  موسس بود، و 

بود.  یاوست یعنی قفقاز يايلنمی پنداشت، از ا
اواخر سال های در به گونه يی که محی الدينف 

می نويسد، نزديک بود   اطرات خوددر خ 1940 دهه 
به خاطر اين که فرزند يک خانواده بای  اوبه 

گرفتن برائت موفق به او اما است، بی مهری شود. 
شيرجه زدن توانسته بود لول خوردن و شده و با 
رهبران اين که او با خانواده . رهايی يابد

محی الدينف ها از رشته پدری  -يیبخاراميليونر 
اشت يا نه، روشن نيست. اما دست کم خويشاوندی د

پيوند او با اين خانواده از رشته مادری به 
 -گونه بيخی موثق تثبيت شده است. او نواده حاجی

 .صاحب فروشگاه شناخته شده است
 

ی و مصنوعمنشای به لطف روی هم رفته، درست 
، در اصل »یکيازب نامنهاد نخبگان«ساختگی خود، 

اند  اری (پولی اتنيک)تبچنددارای خاستگاه های 
 و ريشه های تباری چند شاخه يی دارند. 

 
صدر شورای  -عبدالرزاق موالنف، 1951در سال 

وزيران ازبيکستان به خاطر داشتن گرايش های 
 از کرسی اش برکنار شد. » قزاقی«ناسيوناليستی 

ثبت شده بود.  کيازب لياسناد و پروف او در همه
بود و قزاقستان  نکستاتربرخاسته از استان اما 

و او  ،را بيگانه می شمردندکستان، او يدر ازب
کادرهای  را به باالکشيدن و به کرسی رساندن
 قزاقی همتبار خودش متهم می ساختند. 
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همکار  نيترکينزددرست مانند ، مفياسالم کرخود 

جوره بيکف، ايرانی  لياسماع -چندين ساله اش
يی  یرانيا انمهاجرسمرقندی يعنی از نوادگان 

است که زمانی از پارس آمده بودند. گفتيم 
اين اصطالح را رسانه های ». یرانيا انمهاجر«

علمی بومی با اندکی زرنگی همانا به همين شکل 
در واقع  به کار می برند که جا افتاده است.

ها » ینوريا«پارس ها يا به اتفاق  بيقر تياکثر
يی ی بردگان عادنبودند، بل مهاجر به هيچ رو 
مناطق شمال  ها آن ها را ازن اترکمبودند که 

برده کنونی ربوده و و در بازارهای  رانياخاوری 
فروشی سارت ها (تاجيک های بازرگانی که با گذشت 

 یها در شهرستان زمان تورکی زبان شده بودند)
، کسب و کار ینوع نيابه فروش می رساندند. بزرگ 
پنج  ايار از چه شيبها در درازای ن اترکمپيشه 

عرصه های در برده های ايرانی قرن گذشته بود. 
و نيز  یباغبانی، کشاورز گوناگون بيشتر در بخش

به عنوان خدمتگاران و پيش خدمتان در خانه ها 
 کار می کردند. 

 
در باره شمار اين گروه تباری می شود از روی 

 یروس یروهايکه ن یهنگام«اين فاکت داوری کرد: 
اين در  آمدند، تنها) 1873ه مماه ( وهيبه خ

شماری از که  برده را آزاد ساختند 40،000خانات 
ديروزين خود صاحبان ی درنگ آغاز به کشتن بآنان 

 نمودند. 
 

ديده و بردگان رنج -ها» ايرونی«درست همين 
ستمديده ديروزين در خدمت ارتش روسيه درآمدند و 

به شامل وظيفه شدند و بيشتر وان راهنما به عن
 یو ضرورپاهيان که کار بس مهم س یچاه برا ندنک

 مناطق ريگزار و کم آب بود، می پرداختند.در يی 
اشغالگران «به  یکينزددرست به خاطر همين 

ها را دوست  آنبود که مردم بومی  »مهاجم
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ها  آنشتند و در نيمه دوم سده نزدهم به ندا
 361می ورزيدند. حسادت

 

                                     
ه: شايان يادآوری است که پارسيان يادداشت گزارند.  361

يا ايرانيان از گذشته های دور در آسيای ميانه حضور 
داشتند. برای نمونه، بخشی از آن ها هنوز در زمان شاه 
اسماعيل صفوی پس از شکست دادن شييانی خان در 
پشتيبانی از بابر به فرماندهی نجم ثانی در اين جا 

ی ميانه را پس از بودند و حتا پس از آن که بابر آسيا
کشته شدن نجم ثانی ترک گفت، در اين ديار ماندگار شده 

 بودند. 
شماری هم پيش تر از اين در اثر يورش های شيبانيان به 
شمال خاوری ايران به عنوان اسير و برده آورده شده 
بودند. پسان ها پس از آن که نادر افشار آسيای ميانه 

ت. نادر با گرفتن را گرفت، گروهی را در آن جا گماش
، در واقع زمينه برافتادن 1740آسيای ميانه در 

هشترخانيان و به فرمانروايی رسيدن منغيت ها را فراهم 
کرد. او محمد حکيم بای آتاليق را به عنوان نماينده 

با 1947خود گماشت که لقب امير کبير گرفت. آتاليق در 
درسه آخرين پادشاه هشترخانی در م-اعدام ابوالفيض خان

مير عرب بخارا، پادشاهی اين دودمان را برانداخت و 
 پادشاهی دودمان منغيتی را پی ريخت. 

چيزی که بسيار مهم است، اين است که بسياری از 
ايرانيان در دولت های آسيای ميانه در سده نزدهم در 
دستگاه های دولتی کار می کردند و کرسی های بسيار 

عبدالرحيمف در ص. ص. مهمی داشتند. چنانی که م. آ. 
شرح مناسبات کشاورزی در آسيای «کتاب  181-182

کتاب وزين  42و بانو ب. اسماعيلوا در ص. » ميانه...
به «...، خجند نوشته اند، 2005» تاريخ امارت بخار«

گواهی منابع، در دولت محمد رحيم بای، ايرانيانی که 
ان پس از رفتن دسته های جنگی ايرانی (منظور از سپاهي

گ.)، در اين ديار ماندگار شده بودند؛ -نادر افشار است
در بخارا از نفوذ و تاثير بزرگی برخوردار بودند. 

دولت بای و قاضی سيد نظام  -برای مثال؛ قوربيگی
ايرانی بودند. همين گونه، محمد رحيم بای  -الدين

ايرانيان را در دسته های جنگی و کرسی های باالی دولتی 
در آينده نيز بازماندگان همين ها  ».گماشته بود

سررشته کارگردانی دولت را در امارت بخارا در دست 
داشتند. شايان يادآوری است که محمد رحيم بای فرزند 

 محمد حکيم بای آتاليق بود.
اين ها به کنار، حتا در دوره شوری نيز شمار بسياری 
از چپی های ايرانی از ترس اختناق دولت پهلوی به 

 گ.-ميانه و قفقاز گريخته بودند.آسيای 
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رهبر پيشين  -دفشرف رشيمنابع، از  یبرخر اساس ب
ازبيکستان در دوره برژنف نيز برخاسته از همين 
ايرانيان بود. همو او بود که راه را برای فراز 

در اواخر آيی اين گروه تباری از نردبان قدرت 
 ی در شورو یو پس از فروپاش یدوره شورو

  هموار گردايند.کستان يازب
 

 فصل سوم:
 -یشورو دورهدر  در ازبيکستان یقابت اصلر

در . تی ها بودتاشکنيی ها با  مبارزه فرغانه
 ترسرا از سمرقند و بخارا  ندگانينماآغاز 

برتر و آموزش و پرورش برخورداری آن ها از 
ی برتر غير فرهنگ طيمحزندگی چند سده يی در 

ی) به رانيکمتر  ا ی وکيتاج ازبيکی (بيشتر
راه نمی دادند. [بايد به ياد داشت قدرت دايره 
از فيض هللا خواجه يف، در دو دهه و نيم که پس 

نخست حيات ازبيکستان شوروی، قدرت در دست 
 تاشکنتی ها و فرغانه يی ها بود.گ]

 
 یکي ها» تیتاشکن«و  يی ها» فرغانه«اين بود که 

با تناوب يک ديگر را در رهبری  یگريپس از د
بس شديد عوض می کردند. در رقابت دولت در روند 

تا  1930دهه   ز اواخر سال هایاين حال آن ها ا
افراد دارای خاستگاه  1950ميانه های سال های 

يی رهبری ره باال یرده هاهای غير ازبيکی را در 
  نمی دادند. 

 
ی (شهری در کازيج تنها شرف رشيدف که خود يک

بومی بود،  نزديکی کوه دروازه تيمور سمرقند)
توانست اوضاع را از ريشه دگرگون کند. جزاک، 

سمرقند تباری  ی واقتصاد ،یخيتارحاشيه و حومه 
آغاز شمرده می شود. او پس از رسيدن به قدرت، 

نمود.  همه جا به گماشتن کادرهای خويشاوندش در
رشيدف در آغاز رحمان قل قربانف بخارايی را به 
عنوان صدر شورای وزيران در کرسی کليدی نخست 

در وزيری گماشت (نخست وزير ازبيکستان شوروی 
ديگر هم » جنوبی«). سپس يک 1971 -1961سال های 

ن. خدای بردی يف را به  -ميهن خود از جيزاک
عنوان صدر هيات رييسه شورای عالی ازبيکستان 
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ساخت. در پی آن با  1984 -1971شوروی در سال های 
پشتيبانی بی چون و چرای رشيدف بود که نظر 

صدر  1971تا  1984ماتچانف خيوه يی در سال های 
 هيات رييسه گرديد.  

 
[ترديدی نيست که کريمف که از مهره های اصلی 
تيم شرف رشيدف بود، نيز در سايه حمايت او بود 
که به کرسی های بلند دولتی و در نهايت به 

 گ.]-رهبری ازبکستان رسيد
 

کريمف پس از به قدرت رسيدن، در آغاز در سال 
ازنه های نخست رياست خود برای حفظ تعادل و مو

قدرت » سه گانه«سيستم ويژه همزيستی تريومويرات 
را به ميان آورد که در آن نمايندگان هر سه 
شاخه حضور داشتند: رييس جمهور کريمف (نماينده 

غيرت  -سمرقند، بخارا و جنوبيان)؛ نخست وزيران
) و مير راحت مير 1989 -1984قادرف (در سال های  
تاشکنتی ها؛  –) 1990 -1989قاسمف (در سال های 

شکور هللا مير سعيدف  (در سال  -معاون رييس جمهور
 - ) و صدر هيات رييس شورای عالی1992 -1990های 

 –) 1990-1989ميرزا عليم ابراهيمف (در سال های 
و توازن بازدارندگی  ستميس نياما چنفرغانه يی. 

قدرت  ميتحکه محض بکريمف . ديری دوام نياورد
کرسی های بااليی نمود. » زیپاکسا«آغاز به  ،یشخص

کرسی معاونيت رييس جمهور لغو شد. استاتوس 
به گونه ») عالی مجلس(«سخنگوی شورای عالی 

چشمگيری پايين آورده شد و خود کريمف رهبری 
شورای وزيران (کرسی نخست وزيری) کشور را هم در 

 دست گرفت.
 

اين گونه، فرمانروايی چندين ساله شرف رشيدف 
يی که زمانی رفيق نشانف آن را تيم  (يا به گونه

می خواند)، » شرف رشيدفيان يا شرف رشيدفی ها«
ی فاسد و مباشر پرور، استبدادهمچون سيستم 

 سمرقنديان و-شالوده رستاخيز تيم بخاراييان
بازگشتن آنان [پس از يک دوره کوتاه فتور ميان 
اواخر سال های دهه سی و ميانه های سال های دهه 

  گ.] بر اريکه  قدرت گرديد. -بيستم پنجاه سده
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هم «رشيدف چنان توانسته بود لشکری از 
 هيالوارد  جنوبی خود را» سرزمينيان و هم ميهنان

(دستگاه » نومنکالتورا«ميانی و  يیباال یها
جانشينانش فرصت تالفی که ديوانساالری) بسازد 

جويی و دور افکندن آن ها از دستگاه دولتی را 
مان خواجه يف محافظه کار بسيار نيافتند. عث

وابسته به مسکو بود و از مرکز می ترسيد. رفيق 
نشانف هم که مدت درازای در بيرون از کشور در 
کرسی های ديپلماتيک کار کرده بود، از کشاکش 

 362های درونی در ازبيکستان دور بود.
 

آن چه مربوط به قرغيزستان می گردد، نيازی به 
و داستانسرايی نو نيست.  تاريخ پردازی چگونهيه

 2200سالگرد چندی پيش شاهد برگزاری جشن پرشکوه 
قرغيزی  گی دولتداری بهادران (باتوران)سال

سرانه  رهيخ ليتمااگر  را» ماجرا« نيابوديم!. 
لکه های  ،قدرتبرای ماندن بر اريکه که ی کسان

خود ی خود با آموزشسفيد در تاريخ را در نظام 
پر نمی کردند، نمی  يینه افسا یخيقطعات تار

آور خنده شد بيخی همچون يک فکاهه  یم بود؛
 363تاريخی ارزيابی نمود.

                                     
بايد به خاطر داشت که ازبيکستان به عنوان يک واحد . 362

جغرافيای سياسی نو مانند ساير کشورهای منطقه ما چون 
افغانستان، تاجيکستان، ترکمنستان، پاکستان و... يک 
کشور ساختگی و مصنوعی نو بدون پيشينه تاريخی است با 

که در سرزمين تاريخی  »ملت مصنوعی«نام مصنوعی و 
ملت بنا به  -بخارا همچون يک دولت بوفر در سيمای کشور

منافع جيوپوليتيک شوروی پيشين به ميان آورده شد و 
عين همان پيچيدگی ها و مشکالتی را دارد که ساير 

 گ.-کشورهای منطقه.
قرغيزها که نام اصلی شان خياکاس ها است، در اصل .  363

شاخه يی از سپيدپوستان از تبار دينلين اند که 
اروپاييدی به شمار می رفتند. در آثار تاريخی باستانی 
چين از خياکاس ها يا خياگاس ها همچون مردمانی نام 
برده شده است که دارای موهای سرخ و بور و چشمان شيشه 
يی (سبز و آبی) بودند و بلند قامت و سپيد پوست. 

ه های شمالی سرزمين اصلی و نيايی و خاستگاه شان دامن
کوه های تيان شان و آلتای کوهستانی است. بازماندگان 
قرغيزهای نخستين تا همين اکنون در آن جا زندگی می 

 کنند.  
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 پژوهشمند (اکادميسين) ر. ماسف

 
کشوری که در برابر چشمان تاريخ به دنيا آورده 

 شد
 کستانيازبجمهوری  ليتشک پيوند با مساله(در 

 364)شوروی
 

 کي، به عنوان ی کنونیک هايکه ازبمی دانيم 
واحد سياسی  کازبيکستان به عنوان يو توده 

پديدار  یشورو يمن دولت، تنها به دولتی (کشور)
 در تباری،و  یخياز لحاظ تارازبيک ها . گرديد
 ی،مغول -یرکوت ليقباطوائف و  گريبا د سهيمقا

بسيار جوان اند که با گرفتن نام خود از نام 

                                                                                                           
خياکاس ها در آينده با مردمان زردپوستی به نام 
گئوگان ها آميزش يافتند و مدتی هم در سده های پايانی 

بسر می اواخر هزاره پيش از ميالد زير فرمان هونوها 
بردند. پس از برافتادن هونوها و تسلط يابی دونهوها و 
ژوژان ها [نياکان مغول ها] بر گستره توران خاوری 
باستانی (مغولستان کنونی)، زير فرمان آن ها درآمدند. 
در آينده هنگامی که خاقانات کبير تورک روی کار آمد، 
مانند ديگر توده های کوچرو در کنفدراسيون قبايل 

 ی به رهبری آشيانی ها شامل شدند.   تورک
پس از برافتادن خاقانات تورک، از سرزمين های خود 
برآمدند وگستره بزرگی را در غرب مغولستان و جنوب 
خاوری قزاقستان و زمين های پيرامون درياچه ايسيک قول 
را گرفتند و دولت خود را بر پانمودند.اين  گونه 

ذشته در دست يوئه شی سرزمين کنونی قرغيزستان که در گ
ها و سپس اوسون ها بود، ميهن دومی ايشان به شمار می 
رود. قرغيزها در آينده پس از قدرت گرفتن جونگارهای 
مغول، نزديک به چهار سده آزگار فرمانبردار آن ها 

 بودند. 
ساله دولتداری  2200روشن است سخن گفتن از تاريخ 

ساله چرا.  1200قرغيزها گزافه گويی آشکار است. اما 
قرغيزها پس از برافتادن خاقانات تورک مدتی تا رويکار 
آمدن خاقانات بزرگ اويغور دولتی تشکيل داده و نيروی 
رزمی نيرومندی داشتند و مقارن با شکوفايی دولت 
سامانی و اويغوری ساختارهای دولتی خود را داشتند تا 

 گ.-اين که زير تاثير جونگارهای مغولی در آمدند.
به زبان » سنترال آسيا«برگرفته از سايت انترنتی .  364

 روسی
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يکی از پيشوايان اردوی  -ازبيک خان چنگيزی
يعنی  -ازبيکی (ازبکی) می خواندند خود ران، زري

 انزبان یارسچنانچه پ .اتباع خان ازبيک (ازبک)
تا همين اکنون آنان را ازبک يا ازبکی می 
نامند. پيش از درآمدن به تابعيت ازبيک خان، آن 
ها باشندگان عادی جامعه قبيله يی دشت قبچاق به 

آن ی هم از جمع قزاقهای که جزء شمار می رفتند 
خود ازبيک ها به رهبری و  ها جدا شده بودند
 یايپانزدهم آساواخر سده در شيبانی چنگيزی 

 کردند.فتح يانه را م
 

 خيتارچنانچه به گونه موثق روشن شده است، 
پيدايش اتنونيم (نام تباری) ازبيک با اتحاديه 

که زير فرمان ازبک خان  دشت قپچاق يی لهيقبهای 
بود،   Dzhuchiجوچی مين مستقاز نوادگا (1312-1340)

ازبک خان در ميان ديگر چنگيزيان 365پيوند دارد.
 نيسلمان متدبه اين دليل محبوبيت داشت که يک م

خان  زياز نوادگان چنگمومن بود و نخستين کس  و
را مسلمان ساخت. او با اين  اولوس خود بود که 

که در  ، بلتباع خودا انينه تنها در مکار 
غالب شناخته  نيکه در آن اسالم د مسلمان یکشورها

 برازندگی توريته و ا ، پرآوازه شده بود.شدمی 
او، همقبيله يی هايش را  کيزماتيکارهای 

پيروان او،  -برانگيخت تا خود را با افتخار
اين گونه، واژه ازبک بخوانند. » ازبکی«يعنی 

درآمد به گردش (ازبيک) درست در دوره ازبيک خان 
اين  يتشخص ا  شد و در نتيجه باو بر سر زبان ه

  سپهدار پيوند دارد. 
 
کنون می توان گفت که پژوهشمند (اکادميسين) 

 مياز ن شيکه ببيخی حق به جانب بود  ونوف،يسم
 آق یمغول-کوچيان تورکی: «بودنوشته  شيقرن پ

ه (سوارکاران) رزمندگان سوار اردو (اردوی سفيد)
که آن ها برگزيده يی بودند. چنين بر می آيد 

ها  آن می ساختند. نيزراردوی  یروهايناصلی  بخش

                                     
نگاه شود به: اتلس تباری ازبيکستان، چاپ سال .  365

 272-271، ص. ص. 2000
(Этнический атлас Узбекистана. 2002, с. 271, 272.) 
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را در آغاز ازبکيان (ازبکان يا ازبکی ها) می 
خواندند. رفته، رفته، اصطالح ازبيک جانشين 

 ليگروه کامل قبا کي ینام جمعاصطالح ازبک شد که 
چنين  ونوفيسمسپس 366ی آق اردو گرديد.مغول-یرکوت
بابت نام  »ها کيازب«گيری می کند که  جهينت
و نام تباری خود مرهون توده های پارسی ولت د

را که اسالم زبان و در گام نخست تاجيک ها اند 
اتباع ازبيک خان همراه  با زبان  انيدر م

سخن بر سر «: سدينو کردند. او میمنتشر تاجيکی 
اين است که اصطالح ازبک و ازبکان را تنها 

سپاهيان  در کل برای ی)ارس(پ یخارج سندگانينو
يی آنان  لهيقب بيترکبدون توجه به ازبک خان، 

 ) 4(همان اثر، ص. » به کار می بردند.
 

 یارسپتنها اين اصطالحات (ازبک و ازبکان) و ...
(پارس ها و تاجيک ها  آنی اند و درست کيو تاج

توده ميان های در ها) بودند که واژه ازبک را 
باور  ههای تورکی زبان رايج کردند. بايد فرضي

اشکال  نيهر دو ايا که يی را مطرح کرد  ینکردن
های تورکی هم مختص بودند و يا اين  زبانبرای 
اولوس  گريد یبخش هاآق اردو و  تيکل جمعکه 
 »به زبان پارسی يا تاجيکی سخن می گفتند. یجوج

 367.)4(همان اثر ص. 
 

                                     
366. Семенов А. А. К вопросу о происхождении и составе узбеков 
Шайбани-хана: Материалы по истории таджиков и узбеков Средней 
Азии. Выпуск 1. Труды, том XII, Сталинабад, 1954, с. 4. 

و » اوز«در واقع واژه ترکيبی ازبيک از دو واژه .  367
به معنای خود و بيک » اوز«ساخته شده است که » بيک«

پارسی/ بوگ يا بگ يعنی خدا) به » بيگ«(برگرفته از 
» ازبيک«اوندگار می شود. اين گونه، معنای صاحب و خد

يعنی کسی که صاحب اختيار سرنوشت و تقدير خود باشد و 
 زير فرمان کسی ديگری نباشد.

شايد تاجيک ها (باشندگان بومی آسيای ميانه) لقب بيگ 
را به اوز خان داده باشند. چون از گذشته ها سغديان 

، بيگ (برگرفته از بوگ به معنای خدا -شاهان خود را
خداوندگار) می خواندند. همين گونه روشن است که ترکان 
نيز لقب بيگ را از سغديان همسايه به عاريه گرفته 

 گ.-بودند.
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در هم اشاره کرد که  دبه خاطر رعايت انصاف باي
ثبت شده در هم در يادداشت های منابع مکتوب و 

» ازبک«اصطالح ديوان های تاريخ نويسان در باره 
تعاريف ضد و نقيض بسياری ديده می شود. اما 

پديدآيی نام  قيقت و صحت زمان دقموثق بودن و د
تثبيت  ستنيممکن  کنون ديگر» ازبک«خودنهاده 

پيوند اتنونيم ازبک با نام حال،  نيبا ا شود.
ی را بر نمی انگيزد. هر اعتراض چازبک خان هي

و پيرامون منشاء « -خوداثر در  ونوفيسمچند 
، به گونه »خان یبانيشهای  ازبک بيترک
از تاييد مستقيم اين که اتنونيم  کيپلماتيد

ازبک درست از نام ازبک خان گرفته شده باشد، 
خودداری می ورزد. رهبری وقت ازبيکستان از 

 یعلوم جمهور ی)ادمآککه در پژوهشگاه ( ونوفيسم
را ک ها يازب خيتاره بود تا خواستمی کرد، کار 

حزب در پيوند با رهنمودهای کميته مرکزی 
تثبيت به دنبال که   یشوروزبيکستان ا ستيکمون

نسبت به تر شان در يک دوره ديرين گذشته تاريخ 
آن چه که است، بود، يعنی پيش تر از دوره نيای 

 رائه نمايد. تدوين و ا ،ازبيک خان –شان
 

پس از درگذشت ازبک خان، اتنونيم ازبک آغاز به 
رهبران اطالق شدن به نمايندگان نسل های نو 

شان نه به  یها شهي، که ریمغول -یرکوتخاندانی 
 نيجوانتر-یبانيشازبک خان بل به سردار مغولی 

  368می رسيد، کرد.    Dzhuchi جوجی  پسر
 

                                     
368  . Этнический атлас Узбекистана. 2002, с. 271, 272 

آن چه که از ديد تاريخی تثبيت شده به شمار می رود، 
بود. اين است که شيبانی نام جوان ترين پسر جوجی خان 

اگر چنين بپذيريم، شيبانيان نمی توانند از 
بازماندگان ازبک خان باشند. زيرا ازبک خان از 
نوادگان مستقيم جوجی خان بود و شيبانی هم پسر او، 
يعنی ازبک خان بايد يا برادر زاده و يا هم خواهر 
زاده شيبانی خان بوده باشد. بحث ديگری است که 

از بازماندگان ازبک خان ابوالخير خان شيبانی خود را 
می شمرد. اين ديگر نياز به کاوش های جدی يی دارد که 
آيا او به راستی از بازماندگان ازبک خان بود يا اين 
که برای مشروعيت بخشيدن به حاکميتش از نام ازبيک خان 

 گ.-بهره برداری ابزاری می کرد.
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کاوش  نينو همچنوشتاری (مکتوب) موجود  عمناب
نشان های تاريخی انجام شده از سوی دانشمندان 

شمار کل چادرنشينان کوچيده از دشت «د که نده یم
  به شانزدهمسده  ليدر اواقبچاق به آسيای ميانه 

با  انيبانيشخارج شدن . ديرسمی هزار نفر  360
 از ازبکاولوس  نيکوچ نش لياز قبا یبخش بزرگ

ی کنونی را در ققزاهای استپ ی که اکنون قلمرو
به مناطق اصطالح ازبک  انتشارباعث بر می گيرند، 

يانه گرديد. م یايآس شده از سوی آن ها درفتح 
يانه م یايدر آس یمدت طوالن کي یحال، برا نيبا ا
تنها برای آن طايفه ها و قبيله » کيازب«نام 

که همراه با  به کار برده می شدازبک های اولس 
 . ر آمده بودندبه ماورالنه انيبانيش
 
ميانه  یايخانات آسخود نوزدهم در سده در  احت

عموال به کار می رفت. م به ندرتاصطالح ازبيک 
يعنی کسی را که ( راکه ازبک ی مواردآن تنها در 

از دشت قبچاق آمده بود) الزم بود در برابر 
ی ديگر برای اجتماع اتباری ي یگروه ها ندهينما

ان تورکی زبان شهری ، سارت (باشندگکيتاجمثال 
 اي) و يانه در آن برههم یايمناطق آسدر بيشتر 

 تياز جمع یبخشکه  پسر دوم  چنگيز خان،( يیجغتا
يانه در آن برهه خود را جغتايی می م یايآس

 .قرار داد) خواندند
 

 »ازبک«اصطالح  کنونی ازبکستان یقلمرو مرزها در
ترکستان  یرسمتقسيم پس از  ستميتنها در قرن ب

به يک  یمل یجمهوربه چند ) يانهم یاي(آس
اتنونيم متحد کننده مبدل گرديد. اين گونه 

آن يکسان نام  خيک با تاريازبخلق معاصر  خيتار
 369.داشت ادبه ي ديبااين را و يست ن

                                     
دولت و توده «. کيالشتورنی س. گ.، سلطانف ت. ای.  369

استپ های اروآسيايی در عصر باستان و سده های  های
پتربورگ پژوهشکده خاورشناسی  -، دفتر سانکت»ميانه

 .  211، ص. 2000پتربورگ،  -پژوهشگاه علوم روسيه، سانکت
Кляшторный С. Г. Султанов Т. И. Государства и народы евразийских 
степей. Древность и средневековье. Санкт-Петербургский филиал 
Института востоковедения Российской Академии наук. Санкт- 
Петербург, 2000, с. 211 
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کوچی تورک و مغول از لحاظ  فيطواقبايل و 

فروپاشی و  شدنتحدم ی به خيو تار یکيژنت
های کوچی  تيجمع یژگيو ناگهانی خو گرفته بودند.

پويايی  ،انیزندگشيوه که ه است بودهميشه اين 
شان  و آداب و رسومچگونگی معيشت  ،یاقتصادهای 

شان اجازه نمی داد  های ستگاهيزپيوسته  رييتغو 
و اسکان يافته را پيش بگيرند  یزندگتا شيوه 

را ايجاد نمايند.  خود یمل داريپااتحاديه های 
، یدولتپيشرفته  یهاامين نظام حال چه رسد به کد

 یکشاورزروش های  ،یشهرختارهای ، سایفرهنگ
پيشبرد اقتصاد روستايی که برای توده های 

بنا بر  باشد.يانه ستنی می م یايآسی زبان رانيا
» دانشمندان«از به اصطالح  یبرخ یادعا ن،اي

ها » کيازب«[ازببکستانی] در باره اين که گويا 
 کستانيزباجمهوری ل يشکتاز پيش در گذشته (

به بگذار ، از خود دولت هايی داشتند) شوروی
 دودمان هايی چونشناخته شده و های چهره  یرهبر

ه قر ی:مغول-یرکوت ليرهبران قبا گريو د موريت
 ،يانموري، تيان (قراخانيان)، غزنويانخان
آشکارا  هشترخانيان و منغيت ها؛ ان،يبانيش

سران اين که  ال می گذريم ازح .نادرست است
و خوقند  وهيبخارا، خبر که  یفيو طوا ليقبا

 »ازبک«خود را يچگاهی هفرمان می راندند، 
به گونه موثق  ،یخي. از لحاظ تارنخوانده اند

چون  شخص خودکامه يی اشناخته شده است که حت
هنگامی که منشای او را با ازبک های  مور،يت

  کوچی پيوند می زدند، خشمگين می شد. 
 
ر سلطان نطربايف در کتاب خود زير نام نو
 می نويسد: » راندمان تاريخ«

Назарбаев Н. В потоке истории. Алматы, 1999, с.101. 
تثبيت شده است که همه ساختارهای دولتی تشکيل «

تاتارها حمله يانه پيش از م یاشده در گستره آسي
 مخلوطی رانيا -یرکوت تيجمعدارای  -هامغول و 

 با ازبيک ها هيچ رابطه يی نداشتند. .بودند که 
 

، از جمله یمغول -قبايل تورکی است کهطبيعی 
های معاصر رشته های ديگر عمومی خونی؛ ازبک 
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داشتند که تا به امروز حفظ کرده  یزباننژادی و 
 اند. 

 
 تيجمع از مواضع پان ازبيکيسم بنگريم،و اگر ...
 گريو قزاقستان و ديانه م یايزبان آس یرکوت

 ه،يروسگستره در  یمغول -یرکوتتوده های 
ی مرکيه و..... نيز مغولستان، افغانستان، ت

توانند همه رژيم های گذشته فئودالی استبدادی 
 را از خود بشمارند. یقرون وسط يانه م یايآس

 
نه پيوندهای همريشگی  -...با اين حال، هيچ چيزی

و خويشاندنی، نه باورهای مذهبی که به ظاهر آن 
می  ا پذيرفته بودند، و نه هيچ چيز ديگر ر

توانست آن ها را از تاراجگری و تاخت و تاز باز 
فطری شان به خونريزی هايی را  زهيغردارد و جلو 

و  نيخون یجنگ ها اببگيرد که در درازای سده ها 
، تا الحاق یدر سراسر قرون وسطدرست که  رانگريو
د، شکل ی رخ داده بوتزار هيبه روسيانه م یايآس

 . گرفته بود
 

فزونشمار تاريخی گواه برآن اند منابع و متون 
رک ها و وت حمالت پايان ناپذير جهينتکه در 

جنوب قپچاق،  دشتدرون ی از مغول -تاتاری ليقبا
 یبومتوده های  های نيبه سرزم یلتااو  يابرايس

 یزندگ يانه،م یايآس یرانيااروپايی و هند و
 یبرا بايمنطقه تقر یگو فرهن ی، اجتماعیاقتصاد

  برهم خورده بود.عمال دراز مدت  کي
 

از يانه م یايآس ی زبانرانياتوده های  خيتار
 انيدولت سامانی پس از فروپاش ،ها کيجمله تاج

عبارت بوده است ، تنها 1917تا انقالب اکتبر سال 
 رانگريو حمالتدر برابر و ايستادگی مقاومت  از

لگد  ويرانی ها و وتاراجگری ها  ،قبايل کوچی
ی شان از سوی آنان. از کرامت انسانشدن مال 

ربع - نوين خيآغاز دوره تارمقارن با  ،همين رو
 یاريبسيانه م یايآسگستره در  ستميب سده نخست

و ی برده دار ،یبدوجامعه  یها یژگياز و
به  یو اقتصاد یاجتماعريختارها (فرماسيون) های 

 ليداله بود. ی بر جا ماندفئودال یطور انحصار



254 
 

 منطقهتوده های  خيدر تار یخيتار یناهنجار نيچن
دهشت  رفتارهای بسيار خشن و عبارت بودند از

برابر باشندگان در ديرپا و پيوسته  افکنی های
سوی از  يیو روستا یشهرزميندار بومی، 

 .یمغول ی ورکوتيی  لهيقبدودمان های  ندگانينما
 

اسناد و  ه،يانقالب روسپيش از  یخنگاريدر تار
 های نخست حاکميتسال  یسمی رو حزب یولتمدارک د

 را ديد» ی هاکيازبخلق «توان عبارت  یم یشورو
به  بندیفرمولگونه  نيارا. » خلق ازبيک«نه 
هنگام است که در  تيواقعی خود گواه بر اين خود
 یعموم شوروی زير نامکستان يازب یجمهور ليتشک
جمع ازبک های  آن بهدر قلمرو  »خلق ازبيکی ها«

 و زبان یرکوتپيشين، همه قبايل و طوايف ديگر 
گرد هم آورده شدند. و نه تنها آن مغول  و تاتار
ت) توده کنگلومراهمجوش ( معجون مرکب نيدر اها. 

 -ها سارتهای بسياری را شامل ساختند، از جمله 
که هنوز به طور های تورکی زبان شده را  تاجيک
اين گونه  جهينت در. دتورکيزه نشده بودن کامل

متشکل از » ی هاکيازبخلق « ها،» کارروايی«
در يک واحد مختلف و طوايف  ليقبا ندگانينما

درست در همان زمان بود  .شدو ساخته  یطراحکامل 
به ميدان » کيازب« که اتنونيم (نام تباری)

آورده شد که به آن قبايل خويشاوند از لحاظ 
چسپاندند. اين در زبانی و منشاء با ازبک ها را 

حالی بود که هر يک از آن ها می توانستند دولت 
های خود شان را به وجود بياورند که با اتنونيم 
يا نام تباری خود شان نام شان همخوانی داشته 
باشد. چنانی که چنين چيزی برای مثال با 

و... اتفاق  ترکمن ها  ها، ، قزاقهازيقرق
 افتاد.

 
 قونغاردها ،لقی ها روشن است توده هايی چون

Kungradقطغنی ها، قرلق ها  ،ها برالس ،ها نگي، م
که پيش از بزرگ و کوچک قبايل از  گريد یاريبس و

ازبکی ها به آسيای ميانه آمده بودند، تمايلی 
 يه پذيرش نام نو تباری ازبيک نداشتند. 
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 یدرس یکتاب هاهمه است که در شگفتی برانگيز 
 یوسسات آموزش عالمو مدارس متوسطه،  یبرا
توده های  خيتارباره در  اتينشرهم کستان و يازب

  ،بخاراو خيوه و امارات خوقند خانات  ،باشنده
معرفی شده اند!  کيازب -زبان یرکوت ليقبا همه
رژيم های حاکم بر و عشاير ر واقع، حاکمان، د

ها به غير از ک يازبی با ارضاين تشکيالت 
ر دارند و هر يک همزبانی، پيوندهای بسيار دو

و تباری به  اندازه  کافی  یخاستگاه نژاددارای 
 ن،يا بر بنامشخص و معين خودشان می باشند. 

خلق «يک کاسه ها رسما در  گنجاندن همه آن
آشکارا مغاير با  ی واحدملدولت  و در يک »ازبيک

 و خويشتن شناسی تباری آن ها است.  تيهو
 

از از اقوام شوروی همچون آميزه يی  کستانيازب
کمتر با هم مرتبط در يک گستره  یخيتارلحاظ 

سرزمينی به ميان آورده شد که تنها به زور 
ساخته شدند. (نظربايف،  متحدنيروی سياسی با هم 

 )198ص. 
 

چنين بر می آيد که تشکيل کشور ازبيکستان  و ...
تکامل [سياسی] و تشکل طبيعی تاريخی بر اساس نه 

بل که تصميم سياسی  ههها در آن بر» کيازب«
 کيبه پيشين ترکستان  ليتبد یبرامقامات مسکو 
 370نو صورت گرفت. یوعمصن یساختار ادار

                                     
بايد گفت که تشکيل کشوهای مصنوعی و ساختگی در .  370

آسيای ميانه و قفقاز (از جمله کشور مصنوعی آذربايجان 
شوروی)، درست مانند ساير کشورها در خاورميانه مانند 

بی، ترکيه، افغانستان و پاکستان، همه در کشورهای عر
ملت –ملت يا دولت-چهارچوب ريختار يا فارماسيون کشور

با توجه به منافع جيوپوليتيک، جيواستراتتيژيک و 
جيواکونوميک استعماری دو ابر قدرت وقت يعنی انگليس 
(پسان ها  جانشين آن امريکا) و روسيه تزاری (پسان ها 

گرفت. اين بود که در اين جانشين آن شوروی) صورت 
واحدهای سياسی ساختگی اقوم و قبايل گوناگون با زبان 
ها و مذاهب مختلف جا داده شدند که هم در درون با يک 
ديگر در جنگ و ستيز دايمی باشند و هم بی استثناء با 
همه کشورهای همسايه خود درگير اختالف و دشمنی باشند. 

- عده مستثناء نبود.روشن است ازبيکستان هم از اين قا
 گ. 
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شوروی توانست کستان يازب یجمهورمسکو، با ساختن 

پان ترکيست ها را که خواستار متحد  یتا حد
توده ها، قبايل و طوايف همه  ندگانينماساختن  

ارچه زير نام ساختار يکپ کي در زبان یرکوت
 نيبا ابودند، آرام بسازد. » ترکستان شوروی«

در برنامه دولت چنين دولتی اصال  جاديحال، ا
نبود، شامل  یارض -یمل یهاواحد عرصه در یمرکز
و  یملپديدآيی واحدهای سياسی امکان  زيرا
گردان را منتفی می گردانيد. خودهای  یجمهور
وروی شو  یبنهادهای مرکزی حز ن،يبر ا افزون

تشکيل جمهوری های  تجربه تلخمقارن با اين زمان 
خودگردان ترکستان شوروی، جمهوری شوروی خلق 

را  خوارزمو همين گونه جمهوری شوروی خلق بخارا 
 انيدر مپيش چشم داشتند و نيک می دانستند که 

های تورکی  یجمهور نياسياسی و نخبگان رهبران 
نند قزاق دارای خاستگاه های تباری رنگارنگ ما

ها، ازبيک ها، ترکمان ها، قرغيزها و قره 
قلپاکی ها؛ چه کشاکش ها و درگيری های سهمگين 

 ی، تيره يی و تباری وجناح دارای رنگ و بوی
 روان است. ،يی لهيو قب یقوم

 
، شوروی کستانيازب یجمهورپديدآيی همانا  یبرا
 یو خارج یداخل کيدئولوژيو ا یاسيس یجد ليدال

کشور به اصطالح  جادياهواداران  .وجود داشت
ترکستان (با همه دستگاه های پر شاخ و برگ آن 
مانند حزب کمونيست ترکستان، ارتش سرخ ترکستان 

منطقه  و قزاقستانبا بودجه مستقل در سرزمين 
يانه)، مرکز را به ساختن آن ترغيب می م یايآس

کردند. طرح ساختن اين چنين واحد سياسی را پان 
ی عثمانی، تاتاری و باشقيری ريخته ترکيست ها

(زير نام  که می کوشيدند به اين ساختار بودند
ساير سرزمين ها با ») ترکستان«يا » توران«

يانه، بل م یايآس باشندگان تورکی زبان نه تنها
 هيو روس رانيه قزاقستان، کاشغر، افغانستان، اک

را الحاق نمايند. روشن است چنين ساختاری می 
 قرار گيرد. هيروسبرابر  توانست در
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گسترش  بندهيفر هایشعارپان ترکيست ها زير چتر 
ف اهدبرنامه تحقق ا »خاوردر  سمياليسوسو پخش 

 یجمهورمبدل ساختن بلند پروازانه خائنانه 
اتحاد  یبرابه تخته خيز تجاوزکارانه ترکستان 

را در سر  يابرايبه س هياز ترکی زبان ها رکوت
روان پان ترکيسم (که به باور می پرورانيدند. پي

ی است نيزمسر -)آننام از روی ترکستان (آن ها 
با باشندگان و اقوام تورکی زبان، آشکارا حضور 

 یايآس ساير توده ها از جمله تاجيک ها را در
 .ندگرفتمی  دهينادانکار و بيخی  انهيم
 

از جمع  یو شورو یحزبکارگزاران از  ینيبخش مع
 می به رهبری رئسقل افناسيوناليست های بو

T.Ryskulov  دفاع  يیها دگاهياز دتالش بودند تا در
باشندگان  ميتقساستدالل می کردند که که نمايند 

ک ها، يازب به یقوم ترکستان بنا به نشانه های
ها، امر مصنوعی يی زين ها و قرقاها، ترکم کيتاج

واحد تورکی وجود دارد ملت گويا تنها يک و است 
کميسيون ترکستان و دفتر ترکستان و بس. اما 

کميته مرکزی حزب کمونيست (شاخه بلشويک/اکثريت) 
» جمهوری تورکی«قاطعانه تالش ها در راستای ساخت 

با اين کار 371را رد کرد.» حزب کمونيست تورکی«و 
آب سردی روی آتش آرمان های بلندپروازانه 
کمونيست های مليت پرست [پان ترکيست] که خواهان 

دولت مستقل تورکی در بافتار شوروی  جاديا
گزينه ديگر مبنی بر ايجاد  بودند، ريخته شد.

مناطق و جمهوری های خودگردان و... هم پذيرا 
شمرده نمی شدند. هرگاه چنين چيزی را می 

می توانست به  »يتیمل«پذيرفتند، هرج و مرج 
حزب و کند و کار  یشورو زيان يکپارچگی ملی

را چه در مرکز و چه در ی شورو یدولت ینهادها
 از همين رو، رهبری و372اکناف از هم فروبپاشاند.

به از همان آغاز مرکز  یحزبهای بلندپايه ارگان 
ايجاد جمهوری بزرگ واحد ترکستان شدت مخالف 

هرچه  در گستره آسيای ميانه يودند.» مستقل«

                                     
371. Известия ЦК КПСС, 1989, №9, с. 198-200. 
372  . Тетради по истории рабочего и революционного движения. М, 
2006, с. 52. 
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کارروايی های شاز  جهينت بود، سر انجام؛ در
 پيدا شد.بن بست فت از راه برونر یزبان -تباری

 
که پيش  يیبزرگ و افسانه » ترکستان« کي یه جاب

اصال وجود  هيبه روسيانه م یايآس وستنياز پ
کوچک » ترکستان«خارجی نداشت، بر آن شدند چند 

اصل تباری (اتنوسی) باشندگان که در آن به بنا 
توده «هنوز بسياری از ايشان حتا به شکل  برهه
دند (حال چه رسد به ملت هم درنيامده بو» ها

 ها)، بسازند.
  
دولت شوروی و کميته مرکزی حزب کمونيست، با هدف 

 یها ميرژريشه کن سازی و نابودسازی نهايی 
در روند يانه م یايدر آس یفئودال یاستبداد

آن بودند  مخالفبه شدت  د،يجد یامع ملجو جاديا
کهن را که  ینام هانو،  یاتحاد یها یجمهورکه 
» خوارزم«و  »هوخي«، »ترکستان«، »ارابخ«با 

مرتبط بودند، نگه دارند. نگه داشتن اين نام ها 
 تيحفظ و تقوه را برای نيزممی توانست 

نه  سميپان ترکو  سميپان اسالمايدئولوژی های 
 نيا یو حزب یشورو یرهبران نهادهادر نزد تنها 
بل نيز باشندگان آن ها فراهم ها  یجمهور
جنبش برخی از نمايندگان «نه، اين گو373نمايد.

                                     
با اوجگيری رقابت های امپرياليستی ميان انگليس و .  373

روسيه تزاری، محافل و حلقات صهيونيستی انگليسی برای 
ی باشنده آسيای ميانه و قفقاز و جدا سازی توده ها

جنوب روسيه از مسکو و آوردن آن ها زير چتر نفوذ خود، 
ايدئولوژی های بسيار خطرناک و مخربی چون پان اسالميسم 
و پان ترکيسم را به وجود آوردند و با هزينه کردن 
مبالغ هنگفت شبکه های گسترده جاسوسی و خرابکاری را 

 می تنيدند. در سراسر گستره کشورهای اسال
 

هر چند، اين ايدئولوژی ها در آغاز برای مقابله با 
روس ها ساخته شده بود، اما در آينده لبه تيز تيغ آن 
ها به سوی کشورهای اسالمی متوجه ساخته شد و آتشی را 
برافروخت که تا کنون سراسر منطقه در آن می سوزند. 

ت روشن است در سال های پس از انقالب که شيرازه دول
روسيه از هم پاشيده بود و آتش جنگ در سراسر اين کشور 
زباله می کشيد، زمينه بسيار خوبی برای کارروايی های 

 گ.-پان ترکيست ها فراهم گرديده بود.
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پرشورانه با راه اندازی » ی هاديجد«نامنهاد 
تبليغات گسترده در جستجوی نام يک عمومی برای 

زبان مانند  یرکوتهمه زبان ها و توده های 
 نام یبه جا ....)و يیجغتا تورک، ترکستانی،

و سران  یاسياز رهبران س یاريبس374بودند.» سارت«
، دره خوارزم خلق یشورو یجمهورباشنده  ليقبا

ند خواست یمناطق همگن، که نم گريفرغانه و د
و  یخيتاراتونيم نو (ازبيکی) را که به لحاظ 

از نام های جا افتاده و ها را  آنتباری 
پذيرفته شده قومی و قبيله يی شان که در درازای 
سده ها شکل گرفته بود، بپذيريند و خالف همه 

     375دند.واقعيت ها بود، اعتراض کر
 
ارگان های مرکزی و محلی  ،پيوند با اينر د

ناگزير گرديدند دست به انجام يک  یو حزب یشورو
رشته تدبيرها و انجام اقدامات سخت ابزاری و 

 ليقباطوايف و همه بيازند تا عمال زور ا
، ها ها و سارت کيو تاج ،ی زبانرکوتفزونشمار 
می  يانه رام یايآسباشندگان مطلق  تيکه اکثر

و نام جمهوری نو » ازبيک«ساختند، نام تباری نو 
 تهيکم ی ميانه يیايدفتر آس(ازبيکستان) را که 

 )لشويکی/ اکثريتبشاخه (کمونيست حزب  یمرکز
 نيادر  برای شان تصويب نموده بود، بپذيرند.

 یسرشمارداده شده بود که  در هنگام دستور حال 
ا جاگزين ر» ازبيک« نام یمواد آمار نفوس، و در 

آمار به کارمندان اداره 376بسازند.» سارت« نام 
دستور جدی داده شده بود که  یو ارقام و سرشمار

و  »سارت«کلمه هنگام توزيع شناسنامه های نو 
را  يی لهيقبقومی و  ینام ها گريدهمين گونه 

را  » ازبيک«و برای همه نام نو  و واحد  حذف
   377سازند. نيگزيجا

 

                                     
374.История коммунистической организации Средней Азии. Ташкент, 
1967, с. 276. 
375  . Койчиев А. Национально-территориальное размежевание в 
Ферганской долине (1924-1927 гг.). Бишкек, 2001, с. 32. 

 33همان اثر، ص. .  376
 .34همان جا، ص. .  377
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 همگونسازی (اسيميلياسيون) برایکه  يیاز جا
 یجمهورتوده های بومی گنجانيده شده در بافتار 

 یرکوتشوروی از جمله قبايل و طوائف  کستانيازب
 کيبه  ازينها  و سارتها  کيزبان و به خصوص تاج

 »کوچیک يازب»هوم ی بود، مفطوالن یدوره زمان
 »مسکون ازبک«و گروه نخست (تورکی زبانان)  یبرا
 اها رو سارت  یومب یها کيدوم که تاج گروه یبرا

حال،  نيبا ادر بر می گرفت، رايج ساخته شد. 
دوره تعيين و در  یمقامات صالح دولت شوروچون 
ات و مطالعبا دستاوردهای  یارض یحدود مل ديتحد

از ی و بومی پيش روسپژوهش های تبارشناسان 
طبقه بندی  فيدر تعر آشنا بودند، هيانقالب روس

 ندگانيرک ها، نماوت یو طبقه بند يی هليبهای ق
 انهيم یايآس یمغول -یرکوت ه يیليقب باشندگان

   به ميل خود دست بازی داشتند.
 

، شده مطالعه ليقباشمار بسيار طوائف و  انيدر م
که در يک منطقه » های نابک يازب«نام به چيزی 

خاص مانند تاجيک ها، قزاق ها، قرغيزها و 
کز زندگی نمايند، بنا به ديگران به گونه متمر

شک و ها  نيهمه ا   تباری وجود نداشت. یها یژگيو
نام  باره در ی را داغ یبحث هاو  یجد یهاديترد

در خاک ترکستان، بخارا و [ازبيکستان]  دولت نو
 گريد انيدر مپيشين بر انگيخته بودند. خوارزم 

 ها که» کيازب«غير از منطقه، به  لياقوام و قبا
 نيبزرگترهنگام در آن  شتند،ندا یعيطب خيتار

دو  که شمار شان نزديک به(گروه باشندگان 
تاجيک های تورکی زبان ) نفر می رسيد ونيليم

 بودند. » سارت ها« -شده
 
دانشمندان ها، بحث جر و و کنکاش ها پس از  

و  (اتنوگراف ها) نگارانتبار خاورشناس و
ی تبار خيتار يیموفق به شناسابومی شناسان سر
سارت ها به عنوان  .نشدنددسته از مردم  نيا

، انهيم یايآس هایروستا باشندگان مسکون شهرها و
در اثر بودوباش درازمدت که تاجيک هايی بودند 

قبايل فزونشمار کوچی تورکی زبان با آن  انيدر م
بودند و با  یعيطبآميزش معرض ها پيوسته در 

سرشار ی ويژه خودشان که رکوت شيگو با يک گريکدي
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ی بود، کيتاجشمار فراوان واژه های ز و آگنده ا
گی از بستدر ها  از آن یاريبسسخن می گفتند. 

ترکيب شماری باشندگان خود و بودوباش محل 
 سخن می گفتند. یکيزبان تاج ی زبان بهکيتاج
 

و » ميتي«به اصطالح  ندگانينماسارت ها را همچون 
ل های ی ساسرشمارهنگام در » روی ميدان مانده«

ثبت نمودند. همين » کيازب«به نام  1926و  1920
شان، تير » ازبيکی«سارت ها بودند که با نام نو 

کستان يازب یجمهورتوده ممتاز ستون فقرات پشت و 
 یکه جمهور یهنگام ،هم نيابا . شوروی را ساختند

 -آشکارا اصل تباری، شوروی را ساختند کستانيازب
 ژنيتيک زير پا گذاشته شد.

 
اين در قلمرو  تيجمع تينشان دادن کلبرای 
 گريداصطالحات  یمل استيس »معماران« ،یجمهور

مانند  -را هم پيشنهاد می کردند نيگزيجا
طور در دوره پيش از انقالب به ، که »مسلمان«

 یايآسبرای ناميدن توده های باشنده  يیگسترده 
» يیجغتا« -يانه کار گرفته می شد و همين گونهم

پافشاری » جديدی ها«کاربرد آن بيشتر  که برای
و » ها سارت«، »تورک ها«می کردند و نيز  

  378.ها» ازبک«
 

بر همه، طرح در » ازبيک«سرانجام با گذاشتن نام 
 یايآسی زبان رکوت یها لهيقبطوائف و همه آوردن 

و دارای خاستگاه تک زبان يانه که گويا همخون، م
 ه شد.بوده باشند، زير يک چتر پيادواحد 

 
 نييتع یبرا یمرکز ونيسيکمحال، پويايی  نيادر 

در  همانند را ینهادها ريساکار  ،یارض یحدود مل
ی رکوتکوچک  تيمنطقه جمعدر که نمود  ليتسهآن 

زندگی می کرد که زير » کيازب«زبان  به نام 
شهرنشين و روستانشين  ،یبومهای  کيتاج ريتاث

 عيصنا ،یکشاورزشده و پيشه های گوناگونی چون 
شيوه ، و... فرا گرفته و فرهنگ تاجيکی یدست
....آنان را پذيرفته و رسوم و آداب ،یزندگ

                                     
 34همان اثر ص. .  378
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درصدی نفوس آن در جمع حال،  نيبا ابودند. 
مراکز چنين در  ژهيمنطقه، به و یشهرباشندگان 

بخارا، سمرقند، خجند و مانند  یو اقتصاد یفرهنگ
 گذشته، سده در آغاز  انه،يم یايآسی شهرها گريد

  .ی را می ساختکوچک ارقامتنها 
 

ی روسيه و يا تيجمع بيمطالعه ترککميسيون 
کار خود در  جينتا یجمعبندقلمروهای همسايه با 

چنين نوشته بود: طوائفی ، 1925-1922 یطول سال ها
 یم یزندگ ستقلممطلوب حفظ و توسعه  طيکه در شرا

 که نيابدون بستگی از ک ها، يازببه شمول کنند (
شيوه به  لاز انتقادر ترکيب طوائف ياد شده پيش 

به )، زندگی اسکان يافته شامل بودند يا نه
ی (خودزيستی)، با احساس خود تيهوترازی از درک 

خود چونان بخشی از لحاظ ملی خودويژه باشندگان 
کميسيون قره قالپاق حال،  نيا اب379ند.ا دهيرس

ی نيز تورکفرغانه و های خيوه يی، قبچاق های 
بخش « گونه ه اينب راسمرقند و فرغانه زبان های 

، نسبت داده »ها کيازب«چون  »خودويژه باشندگان
 بودند.

 
کميسيون با توجه به اين که جمعيت های معينی را 

زندگی » ازبيک«که به گونه عليحده زير نام 
ه نمی توانست (با توجه به کرد داکنند، پي

ک می پراکندگی توده هايی که خود را ازبي
خواندند، به دليل شيوه زندگی کوچروی و 
چادرنشينی شان)، آشکارا دست به جعل و تحريف 
يازيد و اتنونيم (نام تباری) ازبيکی را که از 

جمع طوائف و از لحاظ تاريخی اصال وجود نداشت، 
 -دارای خاستگاه های تورکی زبان گر،يد ليقبا

 ونيسيکم یاعضامغولی معرفی کرد. آن گونه که 
ها را  آنست توان ینم یکس چيهبرآورد داشتند، 

که سازد ابت دستکاری نمايد و ثو به تقلب متهم 
با ت نيسممکن زيرا  ،ندستين »کيازب«ها  نيا

انسان  ینژاد یها یژگيوکدامين نشانه ها و 
دارای سيماهای  ندگانينما(انتروپولوژيک)  یشناس

                                     
 .34همان جا، ص. .  379
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ی باشنده آسيای ميانه را از يک مغول -یرکوت
 ميز داد.تگر دي
 

از سوی در عمل،  دهياچنين  نيا یساز ادهيپ یبرا
پويايی های آغاز همان از  یجمهوراين رهبران 

 کدهی يشکلراستای در  یهدفمندسامانمند و 
اصطالح تجانس (همگون) صورت گرفت. م اتحاديه

به گونه مستند اما  پسانتر جا افتاد. »کيازب«
 ليو قبا فيواط همه ندگانيتنها در رابطه با نما

به  یگروه قوماتنوس يا  کدر يادغام در نتيجه 
خشن » ازبيکی سازی«و  یشورو دولت یمل استيسيمن 
که در سراسر کستان، يازب سوی رهبری خود دولتاز 

کنون با شدت ا اين جمهوری ت سال های موجوديت
 خويشتن شناسی باشندگان جهينتاجرا می شد. در 

 »کيازب«به عنوان  انشخوداذهان در  یجمهور نيا
گونه،  ني. امبدل گرديد یخيتار تيواقعها به 

های تالش نتيجه  -»کيازب« خلقمدرن خويشتن شناسی 
ک يازب یمل خاطر  ساختن دولتبه  یمقامات شورو
  ها بوده است.

 
زمينه بايسته است از پژوهش های  نير اد

و نيز آثار  Grebenkinفزونشمار آ. د. گريبينکين 
 یايآسو در باره توده های مسکون و کوچی متعدد ا

يی  یجديانه يادآوری شود. هرچند او لغزش های م
ی اتنونسم (نام خيتار-یعيطب یمنشا نييدر تع

 مرتکب گرديده بود.» کيازب«تباری) 
 

پس از الحاق حتا شناخته شده است که  یبه خوب
جمهوری  ليشکتتا  ه،يبه روسيانه م یايآس

و با توجه به پژوهش های  1924 سالازبيکستان در 
ها،  نگيم ی چونليقباگريبنيکين در باره چنين 

، uyshunاويشون ها  ، Naimanتورک ها، نايمان ها 
 منغيت ها، بگرين ها ،قطغنی ها ،سارای ها

Bagrin ،کات ها ،هارک ئ، کيوزها ktaiها اق، قپچ 
 »کيازب«د خود را ستنتوان یم.... آن ها نو

 بخوانند.
 

تر اين می  یعيتر و طب یمنطقبس  یخيرظ تااز لحا
بود هرگاه آن ها را همان گونه که خودشان 
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قبچاق ها يا تورک ها  -خويشتن را می خواندند
(تورکی زبانان) می ناميدند. نام عمومی برای 

مغولی، کلمه تورک (تورکی  -همه اين قبايل تورکی
زبان) بود. همان گونه که به گستره بود و باش 

 تشکيل و هيوسراز الحاق منطقه به  پسشان 
و نه  ، ترکستان اطالق می گرديد»ترکستان«
 اي »قزاقستان«، »ازبيکستان«، »زستانيقرق«
 . »ترکمنستان«
 

 ليقباهم اين  ی زبانرانياتوده های به هر حال، 
 (تورکی زبان) ياد می کردند» تورک« به نامرا 
انه سده های مي اتيادبدر اين باره همه آثار که 

 گواهی می دهند. یارسپبه زبان  ی)قرون وسط(
 

مغولی که در گستره -آخرين دودمان های تورکی
آسيای ميانه  فرمان می راندند، نمايندگان چنين 

امارت قبايل بزرگ کوچی مانند منغيت ها (در 
) و وهيخ(در خانات    Kungratقونغرات ها، )بخارا

روايان فرمان ) بودند.خانات خوقندمينگ ها (در 
» کيازب«خود را تباع نه خود و نه ادولت ها  نيا

 می خواندند. 
 
آن چه مربوط می گردد به خويشتن شناسی توده ها، 

 چنين چيزی نه -تورکی زبان فيو طوا ليقبا
نه دانشمندان طراز و  هيروس یامپراتور »اختراع«

 جهينتبل که  ی؛نگار روساول تاريخدان و تبار
ی بود در ت حکومت شورودرس یملمطلقا  استيس

کوچی های  یبرا یدولت-یمل هاینهاد جادياراستای 
 در گذشته فاقد آن  بودند. که پيشين 

 
چون  .ستنيقابل درک  چنين چيزی به پيمانه کامل

ی دولت به معنا جاديقادر به ا کوچی ها خود
با تنها ها  ، آنندبودنکامل کلمه راستين و 

اداره . می کردنددل خوش  گرانيددولت های  ريتسخ
توده های از  و شيوه زندگانی مسکون را دولت

و  یفرهنگ ،یاقتصادمقهور که از لحاظ  مناسبات 
قرار داشتند، فرا  یباالترتراز روابط در  گريد

 نيا در »شاگردان«چنان می شد که  یو گاه گرفتند



265 
 

خود چيره دست تر از » آموزگاران«رابطه نسبت به 
 کار بر می آمدند. 

 
خاطرنشان  گريبار د کي بايسته است ،پايان رد

در  درست، توده کيک ها، به عنوان يازبساخت که 
شکل يافتند. تاريخ ت لتشک یشوروسال های حاکميت 

 - یمل ميپس از تقس 1924سال سر از  کامل شان و ت
اين يانه آغاز می گردد. م یايآسگستره  یارض

 گويا دولتکه گونه همه بگومگوها در باره آن 
 یدوره شورو يانه تام یاير آسهای گذشته د

افسانه سرايی و داستان  -نده باشبود »یکيازب«
 یپروا یب» دانشمندان«و  استمدارانيسپردازی 

 قتيبه حقکنونی است که حاضر نيستند کستان يازب
 اعتراف نمايند. آشکار یخيتار

 
ی زبانان) در کورتهر چه است، خود تورک ها (

تماشاگران ی ازبيکستان؛ هنگام تشکيل جمهور
 یايدر آس یارض -یحدود مل ديتحدروند منفعل 

مثال، که  یشناخته شده است، برا بودند.ن انهيم
مناطق  یرک هاوفرغانه و تهای رک واز ت یبخش
نموده بودند تا در ترکيب  ليابراز تما گريد

(پسان ها  قزاقستان)  زيقرق-منطقه خودگردان قره
انيم که مساله قبچاق ها درآيند. از تاريخ می د

باالگرفتن به  1924سال  در kuramins و کورامينی ها
گرديده کستان منجر يقزاقستان و ازب مياناختالف 

 بود.
 
و  لي(به طور عمده قباتوده ها از  یاريبس
 یراکز باستاننيز باشندگان چنين م)، و فيطوا

 مانند یاقتصاد -یفرهنگ يی وايمعروف جغراف
 یدولت هياتحادشامل  ندخواست ینم وهيخ و خوارزم

قبچاقی های  .گردند کستانيبه نام ازب یديجد
را » ازبيک« –پيشين دولت و نام خود یمغول-تورکی

ها به دست آوردند  کيو حزب بلشو یاز دولت شورو
ها  سپاسگزار آن شهيهم یبرا ديباو از همين رو 

 د. نباش
 

 گونه اظهارات [کريمف] مبنی برهر به هر رو، 
 سر به داری آندولتو  »کيازب«اين که تاريخ خلق 
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، می کشد، افسانه پردازی از سه هزار سال شيب
ها و  تيواقعگرفتن سخره به و آشکار  گويیدروغ

پدران « انيم طرفه اين که در .استحقايق 
رهبران نخستين کستان و يازب دولت »انگذاريبن
ترکستان خودمختار جمهوری  آن، چه در دولت یرسم
 چيه یوروازبيکستان ش هوریجمچه و  یوروش
به چشم نمی خورد. برای مثال: » تباریکيازب«

ی، محمد جان خوقنديک قبچاق  -ی چوقایمصطف
نايمانی، سير (شير) علی  – Tynyshpaevتئنشپايف 

 Turarيی، تورار رئسقولف فرغانهتاتار -الپين
Ryskulov  -آخندبايف ولداشي، دولتی يا دوغالتی - 
 اويغور  -ازبيکستان یجمهورميته اجرايی رييس ک
 بخاری و کيتاج -خواجه يف هللا ضيف ،يی فرغانه
 نچنيسارت خجندی بودند.  - رحيم بايفعبدهللا
کستان در يازب یجمهور يیباال یدر رده های تيوضع

 ديده می شود. تا به امروز  یسراسر دوران شورو
 

 پايان سخن:
نام  زير طوائف يا اتحاديه هايی ،گونه ناي
يچگاهی ه یمغول -یرکوت ليقبا خيدر تار »کيازب«

به گونه يی که  اد،ي. به احتمال زندوجود نداشت
يکی از  –خانازبيک نام مشابه با نام گفتيم، 

آن چه مربوط ، و خان های اردوی زرين پيوند داشت
 اننيجانش ها خود را آن ان،يبانيش -می گردد به

 شتند.داپن یماو 
 

و  یدرستکه والريا اندرييوا به به گونه يی 
همانا شيبانی ها بر سر «، ديگو یمدادگرانه 

در آن زمان را که » ازبيکی«نيزه های شان نام 
ی نداشت، به آسيای واقعبار تباری  گونه چيه

 380ميانه آوردند.
 

شوروی و تاريخنگاری معاصر  یخنگاريدر تار
با  سهيدر مقا ،ازبيک انيبانيشازبيکستان، به 

نشده و يان (غير ازبيک) پرداخت بايسته ورميت
از به ندرت  اريتوان گفت که بس یمنمی شود. 

                                     
380. Андреева В. Миф об узбекском государстве. Часть I: "Великие 
предки" и исторические фантазии Ислама Каримо-ва. www.Analitik.ru.   
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شيبانيان ياد می شود و نيز اين که ازبکی  خيتار
دقيق تر با يورش آن  -انيبانيشها درست با آمدن 

يانه ظاهر شدند. طرفه اين که از م یايآس ها به
نه کريمف به گو» نياکان کبير«شيبانيان در قطار 

يی که  از تيمورلنگ ياد می شود،  چندان ياد 
 نمی شود.

 
ديرين ترين از (مه محققان در آثار مکتوب ه

و  یارسپ ،یعرب ی گرفته تانيچاز  ،زمانه ها)
و گروه  لي، قباهنگامی که از تيره ها ،یترکحتا 

، ها قزاق ،هازغيقريانه مانند م یايآسهای کوچی 
نيز از سارت های ...و ها، قره قالپاق ها ناترکم

شهرنشين يعنی توده های بيشتر متاخر، سخن گفته 
می شود، حرفی از کدامين طائفه، قبيله، و يا 

 در ميان نيست.  »کيازب«ه نام گروه خاص ب
 

 ،ی ديده می شودارسپمنابع در که به گونه يی 
و  یمرکزقزاقستان کنونی  قپچاق دشت باشندگان

را خود  دهمهفسده های پانزدهم و ، در یجنوب
می » قزاق ها -کيازب«يا  و» ازبيکی ها -قزاق«

 یايآس ازبيکی ها به پس از تهاجمناميدند. 
ماندگار شده  قپچاقی که در دشت ليقبا يانه،م

در زدهم سده ن، در تربعد یليخو » قزاق«بودند، 
نيمه نخست سده بيستم قرغيز خوانده می شدند. در 

قرغير می اين حال، قرغيزهای معاصر را قره 
ناميدند. [شايان يادآوری است که در آن هنگام 

گ.] -قزاق ها را به نام آق قرغيزها می خواندند
نياکان « يعنی» یخيتارهای ک يازب«اين گونه، 

درست به همين  ک ها، که خود را حااليازب بالفصل
نسبتا  یخيدر صحنه تارازبيک می خوانند، -نام 

تبارنگار گونه يی که  به  ا،يو ی به تازگ
نوشته II Zarubin ی زاروبين  روس نامدار (اتنوگراف)

ان چشمبرابر در «کلمه  یواقع یبه معنااست، 
خود تولد  شده بودند و پديدآيی ياظاهر  »خيتار

 اند.  یشورو ولتدرا مرهون 
 

، در سال يک خلقک ها، به عنوان يازبرسمی  لتشک
شالوده طائفه يا قبيله يی از لحاظ بر  1924

اريخی نامشخص انجام يافت که اتنونيم ازبيک را ت
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نوعی روند يدک می کشيدند، و در پيرامون آن 
جامع ازبيکی های نام وسعه صورت گرفت و شکل و تت

بر به زور  پيشين سده ها پيش تشکل يافته
ی و رکوت-یمغول گريد لياز قبا یاريبس ندگانينما

ی بر جمعيت دو ميليونی باشندگان آسيا همين گونه
که همچون سارت های  1924در همان سال ميانه 

شهرنشين يعنی تاجيک ها شهرت داشتند، گذاشته 
باشندگان همه  رب» ازييک«شد. اين گونه، نام 

 یايآسو همين گونه غير تورکی زبان زبان  یرکوت
 فيصله نامه ويژه و فرمان نه از راه صدورايم

 نهاده شد. ستيکمون شوروی و حزبدولت 
 

ی، خيتار ینيع یداده هاگونه  چين زمان همقارن آ
واحد سياسی بيخی  کيل يشکبرای ت ...و  تباری

 نو، بگذار حتا به گونه فرماليته يی چون جمهوری
 ی ازبيکستان وجود نداشت.شورو

 
می پنداشت که   P Yudinچنين بر می آيد که يودين

قبايل عادی کوچروی  -پچاقدشت ق» ازبيکی های«که 
از قبايل همانند  گريد یاريند بسکه مان بودند
ردپايی بر جا بگذارند، بی  ی آن که از خودبشان 

آن که در سيمای يک قوم (تباری) تشکل يابند، 
 381ناپديد شدند.

 
 

پس از  ازبيکی های پيشين کههست امکان  نياکامال 
 گريد ليقبا می توانستند در ميان ازبيک خان مرگ

مثال،  یرابو نام ديگری بگيرند.  ،ذوب شوند
 ديناپد یخياز عرصه تار یبه سادگ ايقزاق، و 

نياکان «رو نمی توان از کدامين  نيااز  .شوند
 .ازييک ها سخن گفت» معاصر«حتا  ايگذشته » کبير

 
ی فرمانروايی خيکوتاه تاردوره وشن است که در ر

 یو سپس در دوره شورو انيبانيش چنگيزخان و
 .شود ليتشکت ستوان ینم »کيازب«اتنوسی به نام 

و  ،ها لهيقب ،طائفه ها ،يمدان یکه مگونه  مانه

                                     
381  . Юдин В. П. Центральная Азия в XIV-XV1II веках глазами 
востоковеда. - Алматы, 2001. - С. 99. 



269 
 

هزاره  کيدر عرض ها ملت باالتر از آن توده ها و 
آن گونه  نه از آن تشکيل می شوند، شتريب او حت
بر  یعنيک ها اتفاق افتاده است، يبا ازبکه 

فيصله کميته اجرايی مرکزی  اويژه يفرمان اساس 
 شوروی. 

 
 
 
. 
 

 


