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  پيشگفتار         
ن و فرصت، مطا لعه و پژوهش پيرامـون قـوم           خداي را سپاسگزارم كه به من توا      

كهن خلج را كه خود نيز برخاسته از آن قوم هستم، عنايت فرمود تا حاصل چندين سـال        
 گرد آوري  باستانهاي يادگار تركها  خلجمطالعه و كنكاش خود را در يك مجموعه به نام          

  .و به مشتاقان خلج زبان، پژوهشگران ترك و دانشوران عرضه بدارم
ي خلـج   معنـاي واژه . ي قـديمي تـرك اسـت       طوايف بيست و چهارگانـه      ج نام يكي از   خل

  . بدرستي برما معلوم نيست
فـارس بـه    قديم چين،روسـيه،ترك،عرب و   مورخين  و  نويسندگان  ميان  در      خلج                   ي  واژه   

، ، خـالوخ، خلـخ   xoloxخلـوخ  قاالچ، كاالچ، خاالچ ،  : قبيل  ، از     است  آمده     مختلف  اشكال  
  ، khaladjخلـج    صـورت  بـه   انجام شـكل مـؤخرآن   سر  لج ، ويق، خولچ ، خيخرلخ، قارل

    . شود    استعمال مي
ي تراكمه    ابوالغازي بهادرخان در كتاب شجره      از او   كتاب جامع التواريخ و به پيروي           مؤلف

. دانند نه، يعني گرسنه بمان ميگرس /AÇچ  ماندن و آ / QAL قال: آن را مركب از دو واژه     
 داسـتان   در. آورده است كه به همـين معناسـت   داستاني زمينه اين   در محمود كاشغري نيز  

  : اوغوزخان تركيب خلج، بدينگونه انگاشته شده
، يقانقل: بمان و بازكن و آنان را جزو كنفدراسيون تركي بئش اوغوز شامل/ qalaç قال آچ 

  .دانسته استجري، قبجاق، وخلخ  آغا
) برسم الخط چيني كولولو  (»قارسوق«يي بنام قبيلهرا » خلج«كلمه ل اص مينورسكي، 
 و با اندك نوشته اند» خلخ قرلخ و«  آن را بشكل  قديمي اسالمي تواريخ در. دانسته است
در تركستان شمالي در سرزميني گيرد به قومي ارتباط مي» قرلوققارلوق يا «تغيير يعني 

  . اندن نام خرلخ  اقامت داشتهبه همي
- خلج xolitai ايرانشهر خوليتاي درتاليف خويش به نام J.MARQUARTكوارت ، مار. ج
 شناخته ,xolaçخولچ ميالدي به اسم ۵۵۴-۵ که در سالهاي پنداردمياز اقوام ترک را ها 
ه  آمد» ,xolaç/خولچ«وي معتقد است نام خلج در متني سرياني به شکل. اندشدهمي

  .است
کي يدر نزد(ها در دوره ماقبل اسالم در تاشکند و پنجکند رود خلجاحتمال مي    

ايرانشهر در جغرافياي  «در کتابوي همچنين . اندداده ليکومت تشک )سمرقند
ها ه خلجک، با اشاره به مفاتيح العلوم خوارزمي، معتقداست )۲۵۱.، ص۲۰۰۴ (»بطلميوس

  .هستندها تاليتبازماندگان هف



        پيشگفتار                                                                                                     ٢          

ها را طبري، بالذوري و بعضي از جغرافيدانان اسالمي خلجمنابع تاريخي ديگري ازجمله؛ 
اينان معتقدند که بعد از سقوط آق هونها، . دانند هفتاليتها و آق هونها مينبازماندگا

   .ندبازماندگان آنها يعني هپتاليتها يا هفتاليتها به قدرت رسيده
بن نجيـب بكـران مؤلـف     هفتم هجري، محمدا فيدان قرن   مطالبي را ازجغرا       مينورسكي  

ه زابلـستان،                 جهان نامه نقل مي    كند مبني براينكه تركـان خلـج از منطقـه تركـستان ـب
به هر حال بقول پرفسور پوهاند جاويد خلج هم نام جاي و هم نام قـوم            . اند  مهاجرت كرده 

  . است
هـاي   ها، درسده دهد كه خلج     نشان مي      مطالعاتي كه از منابع بعد از اسالم به عمل آمده         

  اند؛ زيسته نخستين اسالم در سه منطقه مي
پايتخت تركستان دركرانه راست رود چـو، و شـمال          ) سوياب قديم ( باال ساقون    ) ١

  ).بيشكك امروزي(گول  غربي ايسي
 ).بئش كند(پنجيك  ) ٢
 . رود آمو دريا و سند بين دو )٣

 اسـتفاده نمـوده كـه بـا      مكرر از مجازاتيقونيهرويان  هنگام سخن از زيبا،  ابن بي بي       
 و خلـخ  واژه هـاي خـود     نوشته درمتون و وي  آنگاه   .ها در ارتباط است   يا خلج  و  /هاخلخ
ر  دانسته است و    ي   قندهار يك  و كلمه را در ايالت سند       را باهم آورده و کار برد اين       خلج ـب
   .شده استعمال ميدو واژه در اين منطقه با هم استعقيده است که اين اين 

د، بـه    ميان مردم ايران معـروف بـوده   ها به كثرت جمعيت وخوبرويي در      درگذشته،خلج اـن
نحوي كه شعراي پارسي گوي امثال فردوسي و حافظ بارها در اشعار خود از آنان ياد كرده      

 :اند از جمله 
  لج                                                   برآورد ميلي زسنگ و زگج              كه كس را ز ايران و ترك وخ

        همان نيز جيحون ميانجي به راه         نبودي گذر جز به فرمان شاه     
                                                                                فردوسي

           گوي خوبي بردي از خوبان خلج شاد باش            
        جام كيخسرو طلب كافراسياب انداختي                                                                

                                                                                                        حافظ                                                               
محمود كاشغري مؤلف كتاب ديوان لغات ترك كه در اواسط قرن پنجم هجري تاليف شده               

جـدايي   ناميده وبا اشاره به)سينكيانك فعلي(ها را از اقوام اوغوز ساكن اويغورستان          خلج



                                          ٣                                                       باستان هایها يادگار ترکخلج  

ان جدا چهار قبيله بودند، جز آنكه دو قبيله از ايش آنان از ساير تركمانان در اصل بيست و 
  .شداند

هاي از اقوام خلج و اوغوزدر سيستان وكابل ساكن            هفتم ميالدي دسته    ي قرن   در نيمه      
ي تـورك شـاهي را    شدند ، وگروهي از آنان در قرن هشتم ميالدي در هندوستان سلسله       

رسم سايرقبايل ترك روي تاج پادشـاه شـكل       ها به   هاي آن   تأسيس نمودند كه بروي سكه    
 ي  سلسلهبنامها بعد از اسالم نيزدر هندوستان حكومتي  البته خلج . ده بود گرگ ترسيم ش  

طور مشروح سـخن   اند، كه ما در اين نوشتار پيرامون اين سلسله به   تشكيل داده  خلجيان
  .ايم گفته

د، و درپيـروزي                       اقوام خلج، در زمان غزنويان عليه سلطان مسعود غزنوي قيام كردـن
يرگذار بودند، سرانجام نيز همراه سلجوقيان به عـراق عجـم آمـده و    سلجوقيان بسيار تاث 

خان مغول بـه     ها در زمان هجوم چنگيز       از خلج  يگروه. ابتدا درخرقان ساوه ساكن شداند    
ه فرمانـدهي           همراه خوارزمشاهيان، از سمرقند دفاع كردند، وبه اتفاق تركمانان سپاهي ـب

الدين خوارزمـشاه تـشكيل داده و    جالل جهت حمايت از سلطان  سيف الدين اغراق ملك   
  . راسخت شكست دادند درجنگ پروان، مغوالن

است مستقل، پيرامون تاريخ قوم       اثري       آنچه كه باعث نگارش اين كتاب گرديد، فقدان         
كه بتواند پاسخگوي نياز دانشجويان، دانشوران و محققـين   ي منبعي   خلج و همچنين تهيه   

هدف از تحرير اين نوشتار، آشنا كـردن مخـاطبين و خلـج        ليطور ك   به. ترك شناس باشد  
ها با تاريخ گذشته خويش و ايجاد انگيزه جهت تقويت هويت فرهنكي آنان اسـت، از          زبان

اين حيث كه قوم خلج داراي زبان مستقل، فرهنگ وآئين مستحكم وقوي بوده كه ازغناي 
  .باشد تاريخي كهن برخوردار مي

 و تحليل، ياي، روش گردآوري اطالعات كتابخانه   ين مجموعه برپايه  روش تحقيق در ا          
هـاي    ابزارگرد آوري اطالعات، فـيش بـرداري و مـصاحبه         . ها و تجربيات است     جمع بندي 

پيشگفتاري   اين كتاب از نظر سازماندهي عالوه بر        . باشد  محدود با افراد و بزرگان خلج مي      
  :رح زير تشكيل شده است فصل به شدوازدهكنيد، از  حظه مي كه مال

فصل اول، مفاهيم لغوي ،اصطالحي، مكاني و نژادي اقوام خلج را مورد بررسـي وكنكـاش        
ها، درآغاز تشكيل اولـين امپراتـوري         فصل دوم، به جايگاه و موقعيت خلج        .دهدقرار مي 

  .پردازدها درآغاز ظهور اسالم  مي تركها و موقعيت آن
و نقش اقوام خلج در تشكيل امپراتوري اويغورها اذعـان          فصل سوم، به پيدايش اويغورها      

  .دارد
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فصل چهارم اقوام خلج را درعصر قره خانيان وتشكيل امپراتوري ايليـك خانيـان مـورد            
    .دهد بررسي قرار مي

ت قـره         فصل پنجم، به نقش خلج     خانيان،پيـدايش امپراتـوري    ها درظهـور و سـقوط دوـل
اشاره ) عراق عجم( ي جبال ايران    و اوغوز به منطقه    مهاجرت اقوام خلج    سلجوقيان و آغاز    

  .كندمي
هـاي غـرب    را خلـج   كرده؛ گروهي     شاخه تقسيم  ها را به دو     ، خلج   در فصل ششم، نگارنده   

، همـين گـروه بـه اتفـاق      هاي شرق نامبرده است كـه    نامگذاري نموده و ازگروه دوم خلج     
  .اند هاجرت كردهغزنويان، به افغانستان كنوني و سپس به هندوستان م

هـا بـا      خلـج    فصل هفتم، به وضعيت ماورالنهر درآغـاز پيـدايش مغـول و بـه همكـاري               
  .پردازدخوارزمشاهيان مي

ها در تشكيل دولت غوريان را مورد كنكاش و مطالعـه             فصل هشتم، موقعيت و نقش خلج     
رفصل نهـم،  د. برد اند نام مي خلج كه در خدمت سالطين غور بوده     قرار داده و از سرداران      

را كه در     خلج   درهندوستان پرداخته وفرمانروايان   خلجياني    به پيدايش و تشكيل سلسله    
اند يك تمدن درخشاني از خود به يادگار بگذارند مـورد مطالعـه               مدت كوتاه توانسته    طي

  .قرار داده است
ي پيرامون آثارتـاريخ  شمايي ازتاريخ ادبيات و نگارش زبان ترکی در اين فصل           فصل دهم، 

 اشـاره   سيرتاريخي دوره هـاي ترکـي     و) هاي آسماني ترك(ها    ركو ت ؤککمانده از     برجاي
نحوه نگارش ترکي آذري،استانبولي و ترکي خلجي را         درفصل يازدهم نگارنده     .شده است 

فصل دوازدهـم،در زمينـه جغرافيـاي جمعيتـي و     .به تفضيل مورد بررسي قرار داده است     
اشـاره   خلـج  بر جاي مانده از اقـوام و سنن آداب خي براست که به  فرهنگي ترکان خلج  

  .دارد
دك      آن، دسـتمايه  هاي مجموع اميد است اين اثر، با اذعان به كاستي     در   اي هـر چنـد اـن

براي آشنايي عالقمندان، پژوهشگران وجواناني كه دلشان براي اعتالي قوم خلج مي تپد             
كتاب مرا    تدوين اين   بنحوي درتأليف و  فرصت را مغتنم شمرده از تمامي عزيزان، كه         . باشد  

  .نمايم اند صميمانه تشكر و سپاسگزاري مي ياري كرده
  )فراهاني(علي اصغر جمراسي                                                                             
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   خلج  ی مفهوم واژهیبررس .١     
 هـايي مهربـان،     انـسان « :ها  الممالك،خلج  المسالك و   كتاب  ي  نويسنده به استناد      

تـرين  غنـي  ازآبـادترين و   نيـز  هـا   سـرزمين آن   بودنـد و   مهـرورز  خوش خلـق و   
  .»هاي ترك است سرزمين
ترين قبايـل   را نيك خوي  ها خلج ز،ني اوغوزها     كتاب  ي   سومر،نويسنده          فاروق پرفسور

   .1ترك خوانده است
فارس   روسيه،ترك،عرب و قديم چين،  مورخين  و نويسندگان   ميان  در     خلج                      ي  واژه    
 خـاالچ ، Kalaçكـاالچ ، Qalaç قـالچ  قـاالچ، : قبيل  ،از است آمده    مختلف   اشكال  به

Halaç ،خلوخKhollukh ،خالوخ Khallukh ،خلخ Ko-lo-lok ،خرلخ ، قارلقqarlıq 
ــه انجــام شــكل مــؤخرآن ســر  و Xelejج لَــخَ، Khildj لجيخــ، Xolaç ، خــولچ  ب

   .شود    استعمال مي Xalac یا  Khalaj لجخَ صورت 
 محمـود  آن ي معناي اين واژه بدرستي روشن نيست ولي راجع به وجـه تـسميه                

 خلـج و : گويدبا ترکمن ميخلج  ي شمردن   پس از يک  كاشغري در ديوان لغات ترك ،     
يكي از طوايـف     و قبچاق  وغوز يعني ا  .يا تركمن با اوغوز خيلي رابطه نزديكي دارند       

هـا يـك طايفـه     خلـج  بـا بـه عبـارت ديگـر؛ اوغـوز و قبچـاق            . باشندها مي خلج
  :کندوي آنگاه داستان زير را در باره خلج ها نقل مي )541ص . ایرانشهر(.هستند

پس از عبور از سمرقند درحين پيشروي به سمت  )ذوالقرنين( مقدونياسکندر
اين  . » Şu/شو«ها يك شخص جواني بود بنام پادشاه ترك هاي تركان،سرزمين
درآن زمان هنوز  . احداث نموده استنزديكي بالساغون درقلعه شو را پادشاه 

اهالي آنجا در زير . دبنا نشده بودن.. ...باالساغون ،اسبيجاب ،)تاالس (طرازشهرهاي 
) اسكندر(اغلب مردم از ترس خاقان ذوالقرنين .كردندمي چادرهاي پشمي زندگي

 نفر همراه با خانوادشان از ٢٢كرده بودند در اين بين فقط  فرار] سمت چين[به 
 گانه قبيله اوغوز ٢٢جداد  ااينها عناوين مشخص. (مانده بودند) جا(اينها عقب 

اينكه راه بيفتند  در) بدون داشتن سطوري(د درحال پياده بودن نفر ٢٢اين ). بودند
 ها واردكه دو شخص ديگري به اين. كردندو يا در آنجا بمانند با همديگر بحث مي
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 ذوالقرنين« :كه گفتند)  نفر٢٢پس از شنيدن سخنان آن (اين دو شخص  .شوندمي
 بنابر .گذردنموده مي اينجا نيز عبور از ماند،يكجا نمي است، اسكندر يك مسافر

   .»خاك خودمان بمانيم سرزمين و اين ماهم در
يعني درحق )گرسنه بمان( qal aç/ آچقال:  نفر به آن دو نفر به تركي گفتند٢٢آن 

 شده گفته /Ḫalaçچبعدها به آن دو نفر و نوادگان آنها خل. دعاي بدي نمودند،آن دو
ذوالقرنين آمد عالئمي چون )اسكندر(وقتي  .قبيله هستند دو) هاخلج( اينها .است

 هاي شبيه به تركان را درآنها مالحظه نمود بيشتر ازداشتن گيسوان بلند و قيافه
 /مانند مرد تركشبيه به ترك يا ترك  2مانند آنها سوال نكرد و آنها را تورك

Türkmân   ٢٤در اصل ) هاتركمن(هااين. هستند گفت و لقب داد اينها تركيعني 
در اند كه به عنوان خلج ياقاالچ ناميده شده) قبيله(دو تيره  ليكن ستندتيره ه

  ).624ص.کاشغري(. شوندبرخي مواقع از تيره اوغوزها شمرده و حساب نمي
 دراين تاريخ.مرتبط است از ميالد قبل٣٢٧-٣٣٠حوادث سال     اين داستان به

ر چون اينان را بديد از اسكند. ايران و تركستان را فتح كرده بود اسکندر مقدوني،
گفته و از اين رو نام تركمن ) ترك مانند(زبان و گيسوان بلندشان،آنان را تركمن 

ها ولي خلج.  قبيله هستند٢٤ها و خلج ها با هم از  در واقع،ترکمن3.آنان باقي ماند
  .»دانندها ميخود را جداي از اين تركمن

او ابوالغـازي   التواريخ و به پيـروي از      معكتاب جا   مؤلف  اهللا همداني   الدين فضل   رشيد
بمان از ( Qal/ قال«  را مركب از دو واژه                     خلج  بهادرخان دركتاب شجره نامه تراكمه،      

     داسـتان    داننـد و   مي » آن گرسنه بمان   يکه معنا ) گرسنه(Aç / و آچ ) ماندنمصدر  
غرجستان به يـورت   و   واليت غورخان از اوغوز  چون  گويندمي «: اند كرده  را نقل    زير

نداشـت و   غـذايي شـير    سبب بي به  آورد و راه زني بچه  قديم خود مراجعت كرد، در   
را گرفتـه   اي شغالي پرنده    نين ب ي در ا  واسطه بازمانده    بدان  شوهرش. گرسنه شد   بچه
 لـشكر  خورد، زن داده و به به  بازگرفته وشغال از     شکار را    انداخته و    مرد چوبي . بود

  مانده رنجيده  باز او از  كسي رسيد، اوغوزخان چون ياساق نبوده كه به هيچ علت

                                                
2. Türk mânand 

 .استانبول-1972بتان خلج امل اسین ترکیات مجموعه سی   و24و 23 صص محمودکاشغري.3
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  4.»گويندچ ميآچ يعني بمان گرسنه، بدان سبب نسل او را قاال گفته، قال و
را دكتر جواد هيئت دراثرخـود بـه صـورت قـديم              نامه    اوغوزخان يا اوغوز     داستان 

 آمـد و  ) رود وولقـا  (ايتيـل      رود   نش به كنار  وقتي اوغوزخان با لشكريا   . آورده است 
لـوغ   لشكريان او، شخصي به نـام،       ميان  اين بود كه چگونه از رود بگذرد، در        فكر  در  

بهـم   را بريـد و  درختـان   تنه شاخه و نيك انديش بود، او عاقل و  اوردوبگ،كه مردي 
 بنـام را     او   و شد  اوغوزخان خوشحال . گذشت  رود  از   ها خوابيد و    آن  روي وصل كرد و  
  لـشكريانش بـا      اوغوزخـان و     بعـد . فرمانـده آن منطقـه كـرد        ناميد و  بگ قبچاق 

او    ي  عالقـه  مـورد    كه بسيار    اوغوزخان  اسب. ادامه دادند  راه خود   گرگي به   راهنمايي
سـرما هميـشه بـرف بـود          كـوه از    بـاالي    در. يـخ رفـت   ) بوز(بكوه   بود فراركرد و  

نه روز   را بكوه زد و  خود اردو،  قهرمانان  از   يكي. باال برود  جا آن از   توانست  نمي  كسي  و
سـفيد شـده     قهرمان برفي و   مرد    روي آن     سرو  برگردانيد ولي   را    اسب اوغوزخان  بعد
  راه  سـر  در  ناميـد، بعـد   قـارلوق  بنام را بگ كرد و   او   را ديد    او   اوغوزخان وقتي . بود

. آهـن بـود   از  سـقفش  نقـره و     از   هايش  طال و پنجره    از  اي ديدند كه ديوارهايش     خانه
ميـان لـشكريان مـرد صـنعتگري بـود          درخانه بسته بود و كليدي هم نداشت، در       

باز كند     درب آن خانه را      آنجا بماند تا  ) بمان باز كن  (» آچ  قال«: اوغوزخان به او گفت   
  5.آچ ماند قال  نام او آن  بعد از. و بعد به اردو به پيوندد

ي وارليـق بـدين       ن داستان به نقل از ديوان لغات ترك محمود كاشغري درمجله           اي
. ركن يـول اوسـتونده      بيرگون اوغوزخان اوردوسيله سفره گئده    : صورت آمده است  

  و  گوموشــدن لــريالري قيزيلــدان، پنجــره ائــوين ديـوار  بــو. بيرائـوه راســتالدي 
اوغوزخان يانينداكيالردان بيرينـه  . باغلي ايديايدي، ائوين قاپيسي                              دميردن  تاواني

  . 6 دييلديخلج/ زاماندان بو آدامين اوالدالرينا و نسلينه قاالچ  او . دئديقال آچ
داستاني بـه   االخبار زين   مؤلف كتاب  خلج، محمود گرديزي    ي  وجه تسميه  با  رابطه   در  

الـدنيا    ربع  قفع اندركتاب الم  عبداهللا ابن  چنين گويد ابوعمرو  «:شرح ذيل آورده است     
  و      گشته بود از مـردم      خالي  جهان   آمد  بيرون   كشتي  السالم از   عليه  نوح پيغمبر   چون  كه

                                                
  53 ص1373، جامع التواریخ نشر البرز جلد اول رشیدالدین فضل اهللا همدانی:  بنگرید به.4
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. قـسمت كـرد       خويش  فرزندان   را بر   پس جهان . يافث   و   سام،حام را سه فرزند بود،      او  
 آن جزايـر  و  بحـر    و   بـر    و  ديـار    آن  و  بربر   حبشه، نوبه و    زنج و    چون  زمين سياهان را  

   .داد  برحام 
  تـرك و     و. نـصيب سـام آمـد       ايرانشهر   شام و   يمن و   خراسان و حجاز و     و   عراق      

 از   واليـت تركـستان   كه  آنجا  از  و. به يافث رسيد   تا چين ماجوج   و  سقالب و يا جوج   
نـامي    متعـال   خداي        انوح دعا كرد يافث ر.  نام كردتركرا   ديار آن   بود  دورتر   آباداني  

 سنگ نوشتند، آن سنگ     آن،آن دعا را بر     آباداني  بر   بياموزد تا آنرا بخواند كمك كند     
 ماننـد   خـزر و    خلـج و    و شد، چون غـز     بسيار  او   دي تا نسل    را فرزندان به ميراث بر      
  غزان بود و  آن سنگ بدست   سنگ و   آن   ميان ايشان بسبب     پس لجاج رفت  . ايشان  

  او   بـه  افتـد   كـسي   هـر بنامتا قرعه   قرعه زنيم      آئيم و   گرد  اتفاق كردند كه فالن روز    
آن  آن دعـا بـه روي      همبـران مثـال بگرفتنـد و        ديگـر    غـزان سـنگي      پس. دهيم
 ميعـاد   چـون روز  . اندرگردن آويخت   را   مزور   سنگ  آن   ايشان مهتر آن   كردند و   نقش

نـزد،   بـه  اصـلي   سـنگ  آن  دادند و  خلجيان به  مزور آن سنگ. را آمد خلج زدند   قرعه  
    7.»اين سبب راست از خواهند  تركان كه باران  و. غزان بماند

 مهتـران    از   چنين گويند كه اين خلج مردي بود      «: نويسد  مي گرديزي در جاي ديگر   
  خـالي  جـاي   و  بر ستوري نشسته بودخلج مادر  و          شدند  همي   جاي  جاي به   از   تركان و   

از آن خلج بدين مادر خلج رسـيد و قـصد آن زن كـرد و از وي انـدر                       چاكري. بود
آويخت، و آن زن او را بيرون انداخت و تهديد كرد بدو و معلـوم اسـت كـه زنـان                     

باشند و چون اين چاكر آن بديد بترسيد و از آنجا بگريخت و به              تركان سخت پاك    
را انـدر شـكارگاه      مردي از جمله خاقانيـان او     ناحيت تغزغز بشد، بواليت خاقان و       

را  او  پـس .  نـام كـرد    يباغورا   نمد پاره بر خويشتن بسته او      بيافت بجاي سخت بدو   
را بدانست همه خلجيان را كه اندر واليت او بودنـد            او    پيش خاقان برد چون خاقان    

  .  نام نهادلجيباغو خو نام آن قبيله را . جمع كرد و اين يباغو را برايشان رياست داد
نويسد سرانجام بين تركستانيان وخاقانيـان جنـگ          ادامه مطلب خويش مي      وي در 

نهاده  اندر  كشته شدند و شمشير     مهتران معروف خاقانيان   از دوازده نفر  گرفت و   در

                                                
عید عبدالحی بن الضحاك بن محمود گرد یزي، زین االخبار به تصحیح عبدالحی حبیبی، ناشر بنیاد فرهنگ ایران ابوس:  بنگرید به.7
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.  ماند خلجيان  از  آن همه پادشاهي خاقانيان به چونيان        بكشتند و  خاقانيان را  و همه 
 آخرين كسي كه كشته شد      و) خلج بودند   از   اي  قبيله  ي چونيان كه به قول مينورسك   (
 ايلمالمسن حبويـه   بود، و اول خلجي كه بر تخت نشست          ختغالن خان از خاقانيان     

تركـستان   خلـج انـدر    بود، و آن رياست اندر خلجيان بماند و از اين قبيله يبـاغو            
  . 8»هاي بسياري است  قبيله

شكل خود اين كلمـه خلـج از     : نويسد   ايران مي  بارتولد دركتاب جغرافيايي تاريخي   
. كننـد   مي مؤلفان ترك ذكر   روي اشتقاقي است كه رشيدالدين فضل اهللا و بعضي از         

 شـكل قـديمي آن غلـج و        خولچ تركي نيامده باشد و      لذا شايد كلمه خلج از قلج و      
 و غرنـستان،     باشد چنانكه واليت كوهستاني قسمت علياي مرغاب بـه غـرچ           غرچ

است كـه     غرچ يك اصطالح قومي   . گفتند   مي غزچست، اهالي اين واليت را      موسوم ا 
مورد سـكنه آريـايي واليـت     در تا به امروز شكل خلج در آسياي ميانه باقيمانده و        

البته اين نظريه بارتولـد دور از   . كننددريا استعمال مي   كوهستاني سمت علياي آمو   
  9 .واقعيت است

   عهد باستان در  ها خلج.٢    
 سـفير  12زمـارخوس    كـه  11درتاليف خويش به نام ايرانشهر خوليتاي 10ماركوارت.ج 
ديده ) طراز(پيرامون شهرتاالس  آنان را در    درقرن ششم ميالدي    بيزانس روم شرقي      

-نامشان در يك نوشته سرياني آمده اسـت، خلـچ مـي     را كه13ها است و نيزخولس  
لج اعراب گذاري شـده  ه صورت خُ متون ب   از  برخي كند كه خلج در     ادعا مي  انگارد و 

   15 .داندمي 14است و از اين رو شكل كهن اين نام را خولچ
كه هر يـك    16امل اسين دو تن از پژوهندگان ترك يعني پرفسور فؤادكوپرولو و    

اند كه نـام   اند، نظر ماركوارت را پذيرفته ها به تحقيق پرداخته                                باره خلج  جداگانه در 
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  امـا . تثبيت نشده اسـت    آن نيز   شكل كهن  لج درمنابع كهن تركي نيامده است و      خ
هـاي    هاي يافته شـده در خرابـه        دركتاب كاتالوگ سكه  17خانم اُلگا ايوانونا سميرنوا   

هـا بـه خـط الفبـاي      و تاشكند چهار سكه شناسانده است، روي اين سكه      پنجكند
پادشاهان خلـج    تن از    سه خلج باشكندي تصوير  ،   18سغدي نوشته شده، خلج اردو    

در  نزديكي سمرقند به قـول سـميرنوا   پنجكند در. اندحك كرده اين سكه ها  را در 
  19.هفتاد كيلومتري آن واقع بوده است شش كيلومتري و به قول اسين در

هاي كه درقلعه كاسان كوه مغ پيـدا       سميرنووا راجع به استناد تاريخ طبري به سكه       
باشند، كـه   مي  ها مربوط به قرون هفتم و هشتم ميالدي        آناند اعتقاد دارد، كه       شده

اند كه واپـسين      نموده و سكه ضرب كرده       دو زن فرمانروايي   پنج تن خلج سه مرد و     
-١٤٤٠دوم ص  جلد  تاريخ طبري   عربي   متن در. نام داشته است   20»ديواشتيچ« ها  آن

 از ييكــ در و   ديواشــتيخ بــه صــورت ديواشــنيبنــام تــصحيح دخو١٤٤٦-١٤٤٤
دهقانان سغد يـاد   عنوان سر با   وي از   منبع   اين در  يواشتي و  آن   فارسي   هاي  ترجمه

  21. ه ق به دست سعيد بن عمروالخرشي كشته شد٧٤است كه به سال  شده
 كـه در   داند  ازطوايف بيست و چهارگانه اوغوز مي       ها را   خلج پرفسور فاروق سومر     

 خلجيـان ي    سلسله(دهلي    پادشاهي گذار   درظهورخاندان پايه  و  فتوحات هندوستان 
فرامـوش   دوران درخـشان و   ) فصول آينده شرح آن خواهد آمد      هندوستان كه در  

دركتـاب ديـوان لغـات         كاشغري  محمود. ايفا كردند   مهمي  نقش نشدني داشتند نيز  
ناميده و با    اغوز   اقوام از   ها را   اواسط قرن پنجم هجري تأليف شده خلج       ترك كه در  

 چهـار   دراصـل بيـست و              تركمانان: نويسد تركمانان مي  ازساير آنان به جدايياشاره  
قبيلـه     لـذا آن دو     ممتـاز شـدند     ايـشان   ازخلج از   قبيله  دو  آنكه جز قبيله بودند 

   22.شوند عداد ايشان شمرده نميادر

                                                
17. Olga Ivanovna Smirnova 
18. Xalaç Ordu 
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و ترجمـه شـرح ا   عنوان لهجه تركي خلج و اي تحت   مقاله  مينورسكي در  پرفسور    
 اين نظريه را تاييدكرده است كه خلج قريب چهارده قرن    ١٩٧٧العالم لندن  برحدود

اند، كـه درآن زمـان    داده  اتحاديه عظيم خلخ يا خلج را تشكيل مي        از  پيش قسمتي 
. انـد  تملك خويش داشـته   در گول را   مغرب درياچه ايسي   و   سرزمين واقع درجنوب  

  .ده به مغرب و جنوب غربي كوچ كرداين اتحاديه جدا ش  ايام از خلج به مرور

  اسالم  تا  دوران باستان ها از خلج  اوليه  موطن. ٣    
از    فارسي قبـل    و  درمنابع قديم چيني، تركي، عربي       موجود   اطالعات به استناد       

گيرد تحت سلطه سـه       مي بر   در  را  چين  تا درياي خزر  از  كه    اي  ناحيه اسالم سرتاسر 
  :شرح زير بوده استقوم ترك به 

  ).سيحون(دريا  درياي خزرتا حوزه مياني سير از) غزها( قوم غُوزها   - أ
  طـول  اي بـه   كـشورشان گـسترده   فرغانه تا مرز شرقي     ها كه از    خلج/ خلخ  -  ب

  .است  راه بوده  روز  بيست
 مـرز  از  يا اوغوزها كه سرزمين شان درآخرين بخش شـرقي بـوده و      توغوز  -  ت

  ٢٣.يافته است ادامه مي  چين كشورخلج آغاز تا مرز
 سـه  اسـالم در     قرون نخـستين   ها در   خلج  ؛نويسد  مي     همداني   اهللا  فضل   الدين  رشيد

  :اند زيسته منطقه مي 
 راسـت، رودچووشـمال      دركرانه   پايتخت تركستان ) سوياب قديم (باالساغون).١      

  .غربي ايسي گول
  ).ا بئش بالوقي پنجيكت(پنجكند ).٢       

  .دريا و سند بين دو رود آمو).٣       
  هـا گـزارش   خلـج / ها مورد خلخ  در لغات ترک كتاب ديوان   مؤلف   كاشغري محمود   

  هـا هـم ماننـد اوغوزهـا تـركمن           آن اند و   قومي چادر نشين بوده      كه اينان  دهد  مي
مؤلـف     را  هـا   خلـج / ها  خلخ   اثر گرديزي    و  نسخه تومانسكي  با اين وجود  . باشند  مي

آورده اسـت، مقـيم سـرزمين همـسايه مـسلمانان         24خالوخرا به صورت       آن  رانياي
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تركـستان   اينان شهرهاي در  . دانند    قسمت شرق مي   در) تاالس(طراز   نزديك شهر 
نزديـك اوچ    25پـانچول  جمله شهر  اند، از   داشته اختيار در) تركستان شرقي (چين  

 در شـهر    ايـن : گويـد   نـسخه تومانـسكي مـي     . نـامبرد   تـوان   ي م را  تورفان كنوني 
.  قوزهـا شـده بـود   -مطيع توقـوز     ها قرارداشته اما فرمانرواي آن      خلج/خلخ    موطن
هـا را   محل سكونت توخـسي  مؤلفان ايراني. كردند را قرقيزها تصرف اين شهر  بعدها

گـول    ها را ساحل شـمالي رود ايـسي         سكونت چيگيل   محل و   چو ناحيه شمالي رود  
 بودندكـه    خلـج / خلـخ     ها از اقوام چيگيل  ها و ه توخسيذكراست ك شايان. دانند  مي

  گويـد  مي تومانسكي درباره شهر كاشغر. اند ي عظيم خلخ عضويت داشته   دراتحاديه
 قوزها و قرقيزها قرار داشـته       -خلج ها، توقوز  / سند متصرفات خلخ ها    در   شهر   اين

ـ       مهاجرت خلج    به  راجع   كاشغري اما محمود . است مال هـيچ سـخن     ها به سـمت ش
 ئيلـي  ي شـمال رودخانـه   مـا در  چنگيزخـان  ي كه بعدها در دوره    چند گويد، هر   نمي

  26.يابيم را مي ها خلج موطن 
را آغـازكرده بودنـد شـاهان قراختـايي           چنگيزخان تصرف چين شمالي     كه  هنگامي

واقـع اسـت، پايتخـت        گول  درمغرب ايسي  و قسمت علياي چو   باالساغون را كه در   
متـابعين  . دادند   جهان لقب    خان   دند وخود را بلقب تركي گورخان يعني      خود قراردا 

  :بود ها بدين قرار آن
 نـستوري در   با مذهب بودائي و    و در شرق اويغوريان كه قومي ترك بودند        - أ

                         .                                                                                      ساكن بودندوقش بالئب
سـفلي    درايلـي  ترك بودند و     ها نيز قومي    آن   ها كه   خلج/ ها   خلخ  شمال در  -  ب

  .    مذهب نستوري بودند ها نيز پيرو آن از اي و عده سكونت داشتند
اي بودنـد و ايـن        در جنوب غربي، شاهان خوارزم كه تركان مسلمان شده          -  ت

  27.موده بودندايران شرقي را تصرف ن شاهان ماورالنهر و
اقـوام   از  اي  است كه در نيمه قرن هفتم ميالدي دسـته           معتقد  ايراني  يك مورخ      

قـرن   در نيـز  هـا   آن   از  اي  و دسـته  . خلج درسيستان وكابل ساكن شده اند        و اوغوز

                                                
25. Panjchoul 
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دادنـد، كـه بـرروي        را تـشكيل     28خلجيـان سلـسله   هندوستان   هشتم ميالدي در  
شـكل گـرگ ترسـيم      ايل ترك روي تاج پادشـاهي ها به رسم ساير قب      آن  هاي  سكه

  29.شده بود
 نخستين قوم قبيله ترك هستند كـه        ها  العلوم خلج    مفاتيح به باور خوارزمي در        

 در حدود العالم آمده اسـت انـدر         ٣٠.اندبه درون مرزهاي جغرافيايي ايران راه يافته      
 خلج نيـز    تركان  ينا كرديم جاي تركان خلج و     ها كه ياد    حدود اين شهرك   غزنين و 

  .گوزگان بسيارند اندرحدود بلخ، تخارستان، بست،
سـميرنووا تحقيقـات    ازجملـه مـاركوارت، مينورسـكي و        شناس  شرق  دانشمندان 

درتـاريخ     آنـان  ،كه اند رسيده  اين نتيجه  به و  اند آورده ها به عمل    خلج  راجع به    جالبي
ـ   و   اند  شده درصحنه ظاهر    ششم ميالدي   مکـان    سـه  هـا در     خلـج   تـاريخي  راز نظ
  : اند چرانيده را مي حيوانات خود

 همچنين صاحب كتاب حـدود    . جيحون  و )بئش بالوق (كندياطراف باالساغون، پنج  
ها درجيحون، غزنـه صـحراي زابـل زنـدگي            دارد خلج   بيان مي  ديگر  العالم درجاي 

هـا    خلـج . انـد   كابل سـاكن شـده      ميالدي درسيستان و    قرن هفتم  در اند و   كرده  مي
 خلـج و   غزنـه هـردو    آن زمان پادشاه كابـل و      در اند،  غزنه سلطنت كرده   و   دركابل

   31.اند           برادربوده
اسالم يعني تا قرن هفتم مـيالدي   از  توان گفت كه قوم خلج پيش       مي  طوركلي  به     

غـرب بـه شـرق بـين فرغانـه، تـاالس، سـمرقند،             از   دريك موقعيت جغرافيـايي   
درياچه بالخـاش     حوالي شمال به جنوب از    از  و بالوقبئش   ساغون، اوچ تورفان و   باال

هاي اعـراب بـا    و درجنگ . اند   سفلي سكونت داشته    ايلي گول و   تخارستان، ايسي  تا
به طرف كابل، غزنـه،   رود سند گذشته و  به جنوب ازمسلم بن قتيبه تركان ازجمله   

  .ندا آمده داور زمين پيشاور، هرات، سيستان و
هم به معنـاي قـوم       و   محل   هم به معناي    پوهاند جاويد اعتقاد داردكلمه خلج     دكتر
آثارقـديم دري رفتـه    دركليه كتب جغرافيايي عـرب و  دو آن  ذكري از  آمده و   هردو

                                                
28.Khalajiyan,Ḫeleciyan 
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آنان را هم تركي خوانده  زبان   اصطخري درترك بودن آنان تصريح دارد وحتي      . است
خلج به فتح اول و تـسكين ثانيـه و          : نويسد  صاحب كتاب معجم البالدان مي    . است

: نويـسد   مؤلف برهان قاطع مـي    . آخر و جيم؛ موضع قرب غزنه من نواحي زابلستان        
ي همـان كتـاب نوشـته         حاشـيه  در. نشينان وتركان  ازصحرا اي باشند   خلج طايفه 

قبيلـه از قـرن        ايـن . نام قبيله ترك و اسم تركي آن بدون شك قلج اسـت           . است
تـاريخ   در نيـز  اثير  ابن. سيستان وهند ساكن بودند ب افغانستان بين چهارم درجنو 

نحـوي   ها به غلجايي  مؤلف تاريخ سلطنت از   . خلج را آورده است    افغان و  الكامل ذكر 
مؤلـف  . آورنـد  كه نيستند به شـمار مـي   اي را از تيره  كند كه گويا زبان خود      مي   ياد

كند خلج را از تيره افغان جداگانه نسب افغانان صحبت مي كه از تاريخ فرشته جايي
هـا را همـان     خلج نموده وغلجائي   ذكري از  بارتولد در كتاب تركستان خود    . داند  مي

كند، اما بارتولـد بـا پاسـخهاي          اين عقيده را رد مي      اسين   امل   ولي ها ميخواند   خلج
ـ   از  براي اثبات قول خود شرحي     كند و   برعقيده اول خود تاكيد مي     ديگر ه جهان نام

 محمـدابن  ميالدي نوشـته شـده و از آن  ١٢٠٠نسخه منحصر بفرد كه در حدود سال      
تركان از حدود خلـخ بـه حـدود زابلـستان            از   آورد؛ قومي   نجيب بكران است، مي     

 هـوا   جا مقام كردند، پس به سبب گرمي  درنواحي غزنين صحراي است آن     افتادند و 
پـذيرفت   ن ايشان نيـز تغييـر  رنگ ايشان متغييرگشت و به سياهي مايل شد و زبا    

اي از آن جمله به حدود باورد افتادند و به هر كسي مقام          و طايفه . گشت ولغت ديگر 
  32.ساختند

  یفارس  ادبيات زبان در              خلج. ٤    
نيـز ضـبط    ... خـرلج، خلـخ و      اشـكال   همانطوركه قبالً ذكرشد، قوم خلج را به             
ادبيـات دري شـهرت دارنـد،     انـدام، در   نيكويي و  زيبايي  خلج به  تركان و اند    كرده

  :گويد چنانكه كسايي مروزي مي
  كند          عاشقي نگرچگونه همي    نرگس             

  نژادخلخي صنم  آن                                       برچشمكان
  زعفران  آب  از بشد  كسي مگر         گويي        

                                                
  اقتباس از اینترنت1970ین صدیقی افغانستان در قرن شانزدهم تا هجدهم مسکو  بنگرید به دکتر پوهانه جالل الد.۳۲
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  نهاد بر كافر به  و  كرد  زرد             انگشت                                                
  :دارد به شرح ذيل  بيتي  ها حافظ نيز درتاييد زيبايي خلج

   شاد باش           خلجخوبان  از  بردي  خوبي  گوي               
  انداختي  يابساكافر طلب كيخسرو                                 جام

 هـاي  مثـل  انـد، در  شهرت داشته كثرت قوم نيز همواره درطول تاريخ به  ها   خلج     
 و   ايرانـي   مـورخين  و. ها به كثرت جمعيت معروف هـستند        آذربايجان خلج  مانده از   
 همواره اسم اين قبيله را در كنار سايراقوام امثال هندي، افغاني، ايرانـي و  عرب نيز   
جملـه شـاعر حماسـه سـراي ايـران زمـين           از. انـد   اگانه آورده صورت جد   ترك به   

  :جمله از كند مي ها ياد جا از خلج چند در: فردوسي
  خلج  و  ترك ايران و ز  را كس زگچ             كه  و  زسنگ  ميلي        برآورد           

  راه به  ميانجي  ونجيح نيز     همان  به فرمان شاه        جز گذر      نبودي             
  :گويد مي ديگر    درجاي

  رنج تلخ   از شد  زندگاني  بلخ            همه به آمد  خلج از  ارجاسب    چو               
  پدر  بكين  خواهي  هرچه برگذر               بكش  همي  خلخ و  اياس    به                 
  :كند مي   چنين يادخلخ/خلج قوم زافراسياب ا  هفت خوان ذكر ديگر  وي بار
  كنيم   خانه بيرون از  دشمن كنون
  آمد اسفنديار اندر همي   پس 

  چو كهرم برباره دژ رسيد
   كار     بجز رزم كاكنون  گفت  چنين
  نيام از  ها بركشيم  تيغ همه 

  آورد تخت اندر  چو تاب  چهره به
  برآشوفتند سان  دو لشكر برآن 

  يده دمانسپ تا برآمد  چنين
  اسنفديار                  مردان   برفتند 
  را  ارجاسب  سر شاه بريده 

  اندر انداختند سپاه  پيش به
  سپاه  برآمد زتوران  خروشي 

   كنيم   افسون چاره براين پس  آن  از 
  گاوسار  گرزي   دا ربا زره

  پس لشكر ايرانيان را بديد
  با گرد اسفنديار   ست   ماند چه
  نيام خنجر فرستاد بايد  به
  كار سخت ببد نامداران  آن  بر

  برسر يكديگركوفتند همي 
  زمان سرآمد  را  چين  بزرگان 

  نامور باره شهريار آن  به 
  را     جهاندار وخونيز لهراسب

  بپرداختند زپيكار تركان 
   كاله زسر برگرفتند گردان
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  شدند   گريان  فرزند ارجاسب     دو 
چيست           جنگ  آن لشكركه  بدانست 

  باد كشته  كين  بردشت كه  كشتت  كه
  كنون بنه   بايد ا كرا سپردن

  پرداخته شد قلبگاه  چو ارجاسب 
  سپه را به مرگ آمد اكنون نياز 

  از آن پس همه پيش مرگ آمدند
            ده و دار برخاست از رزمگاه

  شدند تيز بريان  آتش چو بر
  ايدگريست ب  بد بركه رزم زان  و

  باد روز برگشته   جاودان  برو
  داريم برميمنه   كه  درفش

   كاله و مبادا سپاه مبادا
   پراز درد شد تاطرازخلخز 

  زره دار با گرز وترك آمدند
  هوا شد به كردار ابر سياه

هـم نـام     جاويد خلج هم نام قوم است و       اينكه بقول پوهاند دكتر    سخن آخر         
 حـدود   درهمـين  هـا   بـوده اسـت وخلـج       غزني نزديك كابل و  خلج    .سرزمين جاي و 

نظريـه   ايـن  بـر  و. است  خلج معروفبناماي   عالقه  داور  زمين در هنوز اند و   زيسته  مي
 غرشـستان و    از غـرچ و      ريشه خلج را چه      لذا. دارد   اذعان  فوق دراشعار نيز  فردوسي

هـا    آن  مـسلم زبـان    بطـور    اند و   بوده  ترك نژاد از  قاالچ تركي  از   بدانيم وچه   غلجي
  .تركي خلجي است

 ايران و فرمانروايان توران   مربوط بهیها داستان.٥    
 ايـران و   امپراطـوري   راجع به پيدايش   االخبار  زين   كتاب   مؤلف   گرديزي محمود      

 شـد و     راسـت    ضـحاك    قتل   از   افريدون پس   بر   چون پادشاهي «: آورده است    توران
آنرا ملكان عجم بزرگ  را اندرخزينه بنهاد و   او   فش كاوياني   در   آن   و ردكاوه بگذا   حق

 بـستدند و   را او آخـر   خطاب  به وقت عمرابن   تا خزينه نگاه داشتند    اندر   داشتندي و 
  .كردند جواهر برداشتند پاره

 و   فـارس    سـرزمين  ايرج را    مهرگان   پسران پخش كرد درجشن    را بر    جهان  فريدون
را به   مصر   و   روم. ايرج واليت را ايرانشهر نام كرد يعني شهر         اين داد و    ربع   عراق و   

 پس تور. را توران نام كرد  بدين سبب آن  و   برتور را  تبت ترك و  چين و  مرسلم داد و  
با هم مكاوحت كردند وتا        دو   آن   ايرج حسد آمد كه ايران به ايرج داد و           سلم را بر   و

 ميـان نهادنـد، و     اندر تن شمشير   دو هر ايرج زد و   سر بر   ينزر   كرسي   تور   روزي كه 
افريـدون چنـدان بگريـست     را بكشتند و سر ايشان را به فريدون فرستادند و    وي  

 اش  افريدون بينايي    باعث شد    وي   بدنيا آمد  ايرج منوچهر  دختر  از .شد كور   كه  بروي
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بوشـنگ     بـن     افراسياب بگذشت منوچهر   ملك از  سال چون هفتاد . آورد   بدست را  
از  باره بعد  بيرون آمد و حرب كرد و منوچهر را حبس كرد و پادشاهي برگرفت و دو              

و ميان ايران و توران حد نهـاد و كرشاسـب كـه       بستند او دوازده سال پادشاهي از   
جد سام بن نريمان بود و جد رستم كيكاووس واليـت سيـستان              پهلوان ايران بود  

را  او هندوسـتان بگيـرد    ان و غزنه را به رستم داد و هرچه از         نيمروز كابل و زابلست   
  33 .»لذا ميان افراسياب كه شاه تركان بود و كيكاووس نزاع درگرفت. باشد

 ضمن »شجره ترك« و »شجره تراكمه«هاي كتاب  در»ايبهادرخان خيوه ابوالغازي«
از اين يف که اسامي آن طوا قبيله اوغوز نامبرده است ٢٤اوغوزان از  شرح حال

 سالغور -٥) يا ييوا( ايوا -٤ بايندر -٣ قاييق -٢) سلجوقيان قبيله( قينيق -١: قرار
 -١١ يازقير -١٠ بيات -٩ بوگدوز -٨ )زبان بيگ( بيگدلي -٧ افشار -٦) يا سالور(

  توتيركا-١٦ اورگير -١٥ ايغدير - ١٤ آلكابولوك - ١٣ قارابولوك -١٢) ايمور(يا اينور
 - ٢٢ چپنــي -٢١ چووالدير -٢٠ بچه نك -١٩ توگر -١٨اواليوندلوق - ١٧

   34 قارقين-٢٤ياپرلي  -٢٣چـاروق
نام برده شده است  »قارقين«ها بعنوان تيره از خلجدر بعضي متون باستاني       
  . انداند به همراه يک تيره ديگر از اوغوزها جدا شده تيره ترک بوده۲۴ يکي از که،

هاي ترک در ديوان الغات ترک محمود کاشغري آورده اين دو تيره در ليست تيره
 ولي اين دو تيره در اوغوزنامه رشيدالدين فضل اهللا همداني با نامهاي. نشده است

هر دو تيره جزو . هاي اوغوز ذکر شده است در ليست تيره»ني قارققيزقين و«
  . باشند مي»اولدوز خان«  فرزندان  بوده و از»بوز اوخالر «دسته 

رشيد الدين فضل اهللا همداني نيز راجع به اسامي اقوام تـرك داسـتاني دارد و                     
 پـسر  اند كـه او     خان  ابولجه ديپ ياقوي، پسر   نسل چهار پسر   تمامت از « :نويسد  مي

را به جانب شمال فرستاد، پـسران ديـپ يـاقوي           كه او  نوح پيغامبرعليه اسالم بود   
قراخـان اوغـوز نـام دارد، كـه          پسر. نكرخا اورخان، كزخان و   قراخان،: عبارتنداز

 هـر  و بـود  شش پـسر   او متفق شدند،لذا اوغوز را     بعضي خويشان با   موحد گشت و  
متفـق   بعضي عم زادگان اوغـوز بـا او        داشتند ، برادران و    پسر يك از ايشان چهار   

                                                
  . هجري تالیف شده است443-442 این کتاب حدود 6 محمود گردیزي زین االخبار به تصحیح عبدالحی حبیبی ص .33
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عـم زادگـان    بعـضي بـرادران و    شدند كه بيست وچهار شعبه از فرزند زادگان او و         
  پيـدا  اويغور، قبچاق، قنقلي، قـارلوق، قلـچ، وآقـاجري        ايشان اقوام    از اوهستند و 

    35.»اندشده
هـاي    ايـران زمـين درسـده      باعنايت به روايات فوق، مرز ميان توران زمين و                

. باستان تا قبل از سيادت اسالم، اغلب رود جيحون وگاه رود سيحون بـوده اسـت               
تامغولستان، سينكيانك   سيحون و  ن و درماوراء استپهاي جيحو   تورانيان كه عموما  

ميگذراندنـد، جهـت دسـتيابي بـه         سيبري به صورت قبايلي گونـاگون روزگـار        و
 كـه  هسيونگ يونورد مانند،  هاي سرسبز وگاه تحت فشار ديكر قبايل صحرا   چراگاه

به كوچ هاي بـزرگ بـه سـوي     از بوميان مغولستان به شمار ميرفتند، جابجا شده و   
اين روند كوچ وتهاجم از ابتداي تـاريخ        . سياي صغير دست ميزدند   خاوران ايران وآ  

مقارن باسـالهاي  . پذيرفتزماني همچون تندر انجام مي آمده بود، گاه آرام و    بوجود
نـواحي زردپوسـت     مغولستان و  آغاز هجوم تدريجي زبان تركي از      اوليه مسيحي و  

خوارزم رفتـه رفتـه   هاي گسترده هاي غرب اوراسيا، استپ   نشين به سوي سرزمين   
ازطرف مشرق توسط    توران زمين نه تنها   . زبان تركي را جايگزين زبان ديگر كردند      

-يعني ايران زمين نيز مورد هجـوم قـرار مـي           ها بلكه اغلب از طرف جنوب،     چيني
چين روزگـار   هاي ايران و اوقات بصورت امارات، دست نشانده دولت   بيشتر گرفت و 

  36.گذرانيدمي
 سـيبري غربـي و   انوشيروان طوايف ترك زبـان اوغـوز كـه از          ن خسرو زما در      

به . درتوران زمين پديدار گشتند    هاي تركستان شرقي به راه افتاده بودند،      سرزمين
 در سـاماراتها  هـا و  عبارت ديگر همان اوقاتي كه صحرانوردان ايراني نـژاد، سـيت          

ـ     بدون شك درتورگاي و    روسيه غربي و   اختري نـواحي  درسيبريه غربـي قـسمت ب
 همان اوقات قسمت خـاوري آن مرغـزاران،     درتصرف خود داشتند، در    مرغزاران را 

 مغـول در  كه بـين ملـل تـرك و    چينيان اين ملتي را. تحت تصرف قبايل ترك بود    
           37.ناميدند مي»هيونگ نو «شدند،قوم فاتح محسوب مي دوران قديم ملت غالب و

                                                
 41 همدانی جامع التواریخ ص فضل اهللارشید الدین : مراجعه کنید به .35
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        هاخلج....لغوی و اصطالحیمفاهيم / فصل اول                                             ٢٠          

شدن تركان درصحنه تاريخ، درقـرن    همان زمان ظاهر   ازاعتقاد داردكه    ،بارتولد     
براي مشخص كردن تركـستان، يعنـي كـشور          را توران واژه   يرانيانششم ميالدي ا  

 تورانيان به  هاي جنگ ها، قهرمانان اي آن روايات افسانه در بردند؛ و مي كار      ها به                                    ترك
آل را  بينيم كه قراخانيان خود مي بعداً لذا. اند يافتهارتقاء ها  مرتبه فرمانروايان ترك    

   .ناميدند ميافراسياب
،براساس مـتن نوشـته محمـود كاشـغري،       38آلپ تونگاه   هاي تركي   قهرمانان تصنيف 

 كاشـغر  وي پايتخـت افراسـياب را      .افراسياب يكي دانسته شده است      با Tonaتونا
  39.دانسته است مي
  ها ترکیخيتار آثار   ترينیقديم. ٦     
 از جمله نادرترين آثار تاريخي باقيمانده از اقوام ترك كه براي ترك  شناسان و            

 ترين اثـر   قديمي ي اول بايد از     درجه اهميتي يكسان دارد، در      مورخان تاريخ تركان  
 از هـا  اين كتيبه. است،  40ي اورخون  كتيبهباقيمانده به زبان تركي يادكرد؛ كه همان        

اين اثر  . درنيمه دوم قرن نوزدهم بدست آمده است       الدي باقيمانده و  قرن هشتم مي  
اين قوم . اند ناميده  41تركدرتاريخ خود را  به مردماني تعلق دارد، كه براي اولين بار

درمدت زماني كوتا، برتمـامي     قرن ششم ميالدي درعرصه تاريخ ظاهر ميشود، و        در
امپراتـوري   ايـران و  زهاي چـين و   ميان مر ) هااستيپ( هادشت اقوام ساكن سراسر  
جـه تمـايزي بـارز       قرن ششم ميالدي و    ها در دولت ترك . شوندبيزانس مسلط مي  

است كه     آن اين  اند داشت، و    هاي ديگري كه اقوام چادر نشين تشكيل داده         بادولت
تركـي   منـشاء . كنـد  يك دودمان فرمانروا اطاعت مـي  يك نفر، از  اطاعت از    جاي    به

اورخون هيچگـاه      كتيبه   خواني باز شم ميالدي حتي پيش ازكشف و     فاتحان قرن ش  
به ترك  42كيو-چه درباره ترجمه وتفسير واژه چيني تو اگر است؛  نبوده مورد ترديد

   منابع بيزانس آمده و كه در 43توركويشده است اما، درباره واژه  بحث وجدل بسيار

                                                
38. Alptonga 
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   44.همان ترك بوده است هيچ اعتراضي نشده است منظور
است ) م٦٣٠-٦٨٠(هاي كتيبه اورخون فقط درباره يك دوره پنجاه ساله          نوشته      

  ايـن  در. هاي خاوري تحت سلطه امپراطوري چـين قـرار گرفتنـد         كه طي آن ترك   
هاي جديـدي رفتـه       رهبري خان   اين تركان تحت   باز يافتن استقالل   از   كتيبه سخن 

ـ            ردن بـرادران شـرقي خـود       است، كه حتي براي دوراني كوتاه موفق به مغلـوب ك
 هـاي  تركدودمان  از ها كند كه خانتائيد مي كتيبه اورخون، اين ديدگاه را. اند  شده

اوغوزها يعنـي افـراد ايـل          ضد بر هستند؛ و  Toquzتوقوز يا Turk-oghouz،اوغوز
   .كنند دراز مدت را رهبري مي هاي پراكنده و ايالت ترك جنگ ديگر خودشان و

قرن هجـدهم   است، كه در 45ي اورخون همان حروف يني سئ عليا        هالفباي كتيب      
 گوينـد    معناي مردمي كه به اين زبان سخن مي        ها به   ترك ظهور. بودشناسايي شده   

 .گـردد مي قديم باز هاي بسيار ناميم، بي ترديد به دوران      امروز آن را تركي مي     كه ما 
ساس تحقيقات به عمل   برا 46.قرن ششم ميالدي هم وجود داشته است       واژه ترك در  
يا به احتمال قويتر، به مردماني      ) ايل( واژه ترك به يك قبيله     47تومسنآمده توسط   

بـا وجـود    .  شده است اند اطالق مي  فرمانروايي يك خان قرار داشته     قلمرو و  كه در 
هاي اورخون واژه ترك در آن به كار رفتـه و             اين، فرضيه يا تنها فرازي كه دركتيبه      

 خاقـان  خـان، . خوانـد از معناي يك قوم يا يك قبيله دارد نمي         ي غير اشكارا معناي 
درسـنگ  . نامـد توركيم بودونيم يعني تـرك مـن، مـردم مـن مـي        مردم تركش را  

بـراي رسـاندن مفهـوم كليـه        )قـوم (»  Budun/بـودون «هاي اورخون واژه      نبشته
-اجتماعات، سياسي، قومي،بومي،غير بومي،كوچ نشين وغيركوچ نشين بكـار مـي          

داراي ) قـوم ( هر بودونخلج وقوم سوغداق، قوم تابغاچ، قوم  اون اوق رود؛ مثل قوم،  
بـودون هـاي كـوچ     . يك سرزمين مقدس ويك حكمران رهبري كننده بوده اسـت         

-شـماره مـشخص مـي      بودون بـا   هر و شدندچند قبيله تشكيل مي    دو يا  نشين از 
قـوم هـاي    غالـب   ...غوروخلج ، توقوز اوغوز، اون اي     /گرديد؛ مثل اون اوق، اوچ خلخ     

-اقوام، تابع همه ساله به خاقان خراج مـي . ها بوده اند ركو تؤککكوچ نشين، تابع    
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هاي گوسفند پرداخـت   هاي اسب ورمه پرداخت، اين خراج ها احتماال به صورت گله       
ها تحقيقات زيـادي صـورت گرفتـه اسـت،      مورد سرزمين مادري ترك   در 48.شدمي

 ، درآلتـايي -لاوراهـاي حـوالي    مادري آنـان دشـت    تائيد شده سرزمين   طبق نظر 
شـايان  . انـد  ز آن جا به نقـاط ديگـر پراكنـده شـده     ي آسياي مركزي بوده و    نطقه

كمبـود مراتـع     جمعيـت و   ها بيشتر به خاطر ازدياد    ذكراست كه علت اين مهاجرت    
  . بوده است

هـاي  درغـرب كوه  49وكيسلف چرنيكفي دوتن از محققان روسي،  طبق نظريه      
مـيالد موسـوم بـه فرهنـگ      سال قبل از )١٧٠٠-٢٥٠٠(منطقه مينوسينگ  آلتاي در 

 )١٢٠٠-١٧٠٠(آنـدرونوف آن موسوم به فرهنگ      فرهنگ رشد يافته از     و آفايي سيف 
بوده وآنان از دوره سنگ به اين طرف،         منسوب به اجداد ترك ها     ميالد سال قبل از  

- تووا،آباقان ساكن بـوده    سيگهاي مينو   دشتهاي آلتاي يعني      درجنوب غربي كوه  
 آلتـايي و    هـاي   اطـراف كـوه    مـيالد، در   از   قبل ١٧٠٠ هاي  درسال ها  ترك اجداد .اند

 راه قزاقستان به ماوراءالنهر آمده و  آنان از  اند؛ بخشي از  حاكم بوده ) تيانشان(تانري
هـاي    پيرامون سنگ نبشته  . اند  اورال تماس حاصل نموده    اقوام آريايي و   درآن جا با  
درفـصل   آن   هـاي   متن سـنگ نبـشته     اورخون و      ي نگارش الفباي    شيوه اورخون و 

  . يازدهم به صورت مشروح مورد بررسي قرار گرفته است
  
  

                                                
 7پروفسورفاروق سومر،اوغوزها، ص: بنگرید به.48

49. Gernikov and  Kiselev 



 

  
  
  

  فصل دوم
  
  

   هارکو تی کؤکامپراتور آغاز

  ها ت خلجيو موقع
  )م500-744( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



         ها ترککآغاز امپراتوری گؤ/ فصل دوم                                                      ٢٤          

  ترک ی ژهوا گذار بنيان. ١    
است؛ هـرودوت،      گرديده قيد  مختلف   هاي  ابع قديمي به صورت   من در   ترك   نام       

منـابع    و ،تورخـا  به صورت،  را  منابع هندي آن  ،  تارگيتا ،صورت  به   را  مورخ يوناني آن  
مختلفـي    واژه معـاني   ايـن   بـراي . اند ، آوردهوي توک اي توكوئه ،به صورت  را  آن  چيني
حاصـل    چنين   كهن  منابع از. است   دهگردي  بانظم بيان  مثل، قوت، نيرو و      توليد: چون

ب و محتـرم    ينج   گرگ، به معناي    آشيناي    خانواده   ي    قبيلهنام ترك، نام       كه شود  مي
ـ رهبر گـذار و  عنوان بنيـان   ترك به از) 31ص1365: ت اهللا رضـا  یعنا(.است  هم بوده   ؤکک

 سـفيد و  نژاد  ها از ترك. اند ميالدي نام برده ٥٥٢  سال  دريا ترکان آسمان ي ها  ركوت
چـشماني    گـرد و آمد، كه داراي ريشي كوتـاه، صـورتي   مي ي توران به شمار    شاخه

  50.اند ها ريشي بلند داشته اند؛ درحاليكه مغول بادامي بوده
 و   عظـيم تـرك     سرزمين مرغزاران، بين سه گروه بسيار            ميالدي ٥٤٠تقريبا درسال 

  : تقسيم شده بود  مغول
نژاد مغول هستند، مغولـستان را تـسخيركرده    ظاهراً از  ، كه ها  آن   ژو -ژوان -        أ

شـرقي   حـد  حتـي بـدون ترديـد تـا       سرحد منچورستان تا تورفـان و      از بودند، و 
 ٥١.ها بود آن ديوار عظيم چين درتصرف  اورخون گرفته تا از بالخاش،و

   بر سميرچيه گرفته تا  از روديسرزمين ،كه برهياطله ايها تيهفتال -ب  
عليا گرفتـه تـا      يلدوز از و كابل، ايران شرقي و   سغديان و  و) روس(تركستان غربي 

پيرامـون  . پنجاب تسلط داشتند   قلب افغانستان و   بالخاش وآرال گرفته تا    از مرو و 
 .ذيل بحث خواهد شد سطور قوم در  اين  امپراتوري

  .اشتندد ها قرار آن  ژو-، كه بين دست نشاندگان ژوانهارکوؤک تک-      پ
ـ اعـالي    عقيده سالنامه نويسان چيني، جد      بنابر ترك بوده و   نژاد اين ملت از   ؤک ک

مداركي راجـع بـه   . شير داده است ها گرگ بوده است؛ زيرا ماده گرگي وي را  رکوت
طـال   يك گرگ ماده كه از  سرآنهاپرچم  نوك تير بدست آمده كه در   يترکان اسمان 

  .شده است ساخته شده نصب مي
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 ميالدي شكستي به قواي،     ٥٠٨درسال ها  توكيوها  ينير چ ي تعب بهيا   52ها  ركو ت ؤکک
 مـيالدي سـرزمين باسـتاني وكهـن ســال     ٥٥١سـال   در هـا دادنـد و   آن   ژو-ژوان

  53.ها خارج كردند ژوان-مغولستان را از تصرف ژوان
  )هياطله( هایهفتال. ٢     

»  54 هواتـون  يـا هـوا   «ايد همان ها ب   هاي سفيد يا هياطله، به روايت چيني        هون       
هـا يـا      يهفتـال .  معروف شدند  Eptaاپتا يا،   yeta يتا بعد از تشكيل دولت،   باشند،كه  

ها ين رومي هفتال  يمورخ. اندهاي مختلف شناخته شده   ها در طول تاريخ بنام    يفتلي
 و بعضاً . اند ابدلوي ياد كرده   - تفتهالي توي  - اوتهالي توي  -افتهالي توي : را با اسامي  

هـا را     يهفتـال در متون دري    . اند خرنوي هم داده   - اونوي -هاي ليكوي   به ايشان نام  
 و  انـد خوانـده  »epta/ يا اپتـا   yeta/يئتا«اند، مورخين چيني    خوانده  يطلي وه يپتاله

   55.اند ها اين اسم را جمع عربي بسته هياطله گفته عرب
 نويسندگان آنـان را از      ها مردماني سفيد پوست بودند از اين رو بسياري از         يهفتال 

اي ترک نـژاد    ها عشيره هفتالي.دانندها از يک نژاد مي    ها شمرده و باکوشان   چييوئه
-هاي سلسله کـوه  که ابتدا در دامنه)١٣٧رنه گروسه، امپراطوري صـحرانوردان ص  (بودند  

-کردند و بعدها از يلدوز عليا، شامل درياچه بالخاش ايـسيک       آلتاي زندگي مي   هاي
چو،تالس،حوزه سيحون تا درياچه اورال گسترش يافتند و تا اواخر قرن سوم            گول،  

  .ميالدي اراضي شمال جيحون را اشغال کردند
ـ  هاي زيادي صورت گرفتـه، برخـي از         پژوهش تحقيقات و  ها  درباره هون      لفين ؤم

اما نتـايج تحقيقـات     . اند نموده عنوان ها  ترك و ها  مغول اختالطي از  آنان را مغول و   
 56دانشمنداني چـون، رنـه كروسـه      . اخير ترك بودن آنان را به اثبات رسانده است        

  60، كلـوزن )م١٩٣٠( 59، مـاركوارت )م١٩٣٠( 58فرانـك .، او )م١٩٣٠( 57، نمت)م١٩٤١(
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 آنـان را    حساب آورده و   به ها    ترك شمار از را هاديگران، هون   و 61ابرهارد ،)م١٩٦٠(
هـاي   هـون  هـاي اروپـاي، و     ايي، هـون  هاي آسي   اند؛ هون به سه دسته تقسيم كرده    

  62.سفيد

ـ ي  ژوان هـا   -از ژوان ) م٣٥٠(سـال    در )هايهفتال( هاي سفيد   هون    بـرادران   يعن
شـرق   افغانستان و   سپس به   قزاقستان آمده و   به جنوب چي خود جدا شدند     -يوئه

شـمال غـرب    (عليـا  يولـدوز  شـرق از   كه در  هايهفتالتسلط  . ايران هجوم آوردند  
 گـول و  شد، شامل حوضه ايلي تا درياچه بالخاش وحوضه ايسي          شروع مي ) قراشهر

بنابر ايـن برخـي     . ي آرال گرديد    درياچه تاالس وحوضه سيحون تا    شنزارهاي چو و  
هـا    آن  ) م٤٤٠(درحـدود  طرف شهر تاالس دانسته، و     ازمنابع اقامتگاه، خان آنان را    

نيـز تـصرف     خارسـتان را  تماوراءالنهر، سمرقند، بلـخ و     تصرف سغديان و   عالوه بر 
  .كردند
در قـرن   ،قـرار دادنـد    تحت فـشار   پس ازتصرف خاك سغديان، ايران را      هايهفتال

نـام پادشـاه    . ها بـه جنـگ پرداخـت      يچهارم ميالدي شاپور دوم ساساني با هفتال      
دوم موفـق بـه      شـاهپور  امـا  .ذکر شده است   aryasp هياطله در اين دوره آرياسپ    

 ٤٤٠هياطلـه تـا سـال       . يد كه اين صلح سه نسل دوام آورد       آنان گرد  انعقاد صلح با  
 .ميالدي بر سرتاسر توران زمين تسلط يافته و با ساسانيان ايـران همجـوار شـدند         

وي با دويست   . نام داشت » افتاليتو «هايبفتلنخستين شاه    )57مهاجران توران زمین ص     (
ولـي بهـرام گـور،      رد  حون به ايران حمله ک    يو پنجاه هزار سپاهي با عبور از رود ج        

کـه   پس از افتاليتو جانشين او بنام مهرپور . ها شد   آن  موفق به دفع    ) م٤٢٨(درسال
يزدگـرد دوم   ) افغانـستان (زيست در حوالي طالقان     در نيمه قرن پنجم ميالدي مي     

  . را شکست داد)  ميالدي٤٣٨-٤٥٩(
داخلي ايران   ورام  در شروع به دخالت   هايهفتالحكومت يزدگرد،    اواخر   هاي  در سال 

ايــران، شــاهزاده  وليعهــد  خــان از وگــون) م٤٥٩(ســرانجام درســال نمودنــد و
اقـان  خ) م٤٨٤(درسال  . برتخت به نشاند   موفق گرديد وي را    فيروزحمايت نموده و  

. مغلـوب كـرده وكـشتند       افتاليت يا افتاالنوس همان پادشاه ساساني فيروز را        آنها

                                                
61. Eberhard 
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                                          ٢٧                                                       باستان هایها يادگار ترکخلج  

 سفيد براساس نـام خاقـان  هاي  افتاليت به هون اند كه دادن نام       برخي براين عقيده  
همچنان ادامه  ) م٥٥٧(مذكور بوده است؛ واين نام تا انقراض حكومت شان به سال            

مجبور بـه پرداخـت       شكست خورده و   هايهفتال اين جنگ ساسانيان از    در. داشت
نظمـي    موجب اغتـشاشات و بـي   ظهوركرده و  درهمين ايام مزدك  . ماليات گرديدند 

هـا  يوبـه هفتـال     عـزل   مزدك از پادشاهي    قباد پادشاه ايران بعلت قبول دين      شد و 
  . وستيپ

نفـري بـه ايـران     هـزار  سي ارتش  ، قباد را با يكهايهفتالحاكم   )م٤٩٦(در سال     
كستان شـرقي   ترهايهفتال. پس گرفت  را تخت خود تاج و گسيل داشت كه وي نيز   

ـ اتحاد با خاقـان      انوشيروان در  ،را تصرف كرده بودند اما     هند  شمال و ـ  ؤکک رك و ت
-يهفتالمركز  . دادند را شكست    هاي هفتال )م٥٥٧( سال خان در    ايستمي بنامغربي  

ي دوم قـرن هفـتم        هندوستان تا نيمه   شهركابل بود وآنان موجوديت خود را در       ها
تمام حوزه شـط گنـگ ملـوا،      اوقات قسمت اعظم هند،     درآن. ميالدي حفظ كردند  

 63.هـا درآمـد     شمال دكان يك امپراتوري وسيع بود كه به تصرف افتاليت         گجرات و   
 اهللا همـداني و     اي از مورخين امثـال، رشـيدالدين فـضل        شايان ذكر است كه، عده    

 افغانستان و ) غلجايي،خلجي(زبان غلزايي  اين باورند كه قبايل پشتو     مينورسكي بر   
ها هستند؛ زيـرا زبـان    افتاليت اي يهفتالاقوام ترك خلج مركز ايران، از بازماندگان     

   64.ها بوده است  همانند زبان خلجهايهفتال
  آن ی اعتالاوج و    هارکو تؤکک ین امپراتورياولآغار . ٣   

، مؤسس اولـين امپراتـوري   نويا آشي آشينا  به عبارتي ايل   يا )تورک(كوقوم تور     
قـوم     ايـن    منـسوب بـه    و مـستظهر  ها  خاقانقاغان يا    است، و  بوده   هاركو ت ؤکک

ـ       مي نظر   به. هستند  Toruتـورو تركيـب بـن فعلـي     ت ازرسـد تـورك اسـمي اس
توانمنـد بعـد     و ي تورك به معناي، مقتدر      اما واژه .  ساخته شده است   Kكوپسوند،

. دهـم تاسـيزدهم آمـده اسـت     اويغوري مربوط به قـرون       متون ها در   ركو ت ؤککاز
ـ  مـيالدي فرمـانرواي      ٥٥١ درسـال  65ها  اوق  اون از    به نمايندگي  قاغانبومين    ؤکک
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         ها ترککآغاز امپراتوری گؤ/ فصل دوم                                                      ٢٨          

 خـان را در     وي ايـستمي  . داد اورخون چين قرار   خود را در   مركز ، و ها گرديد   رکوت
گسيل داشت،   غربي  هايترك به همراه طوايف شان به طرف سرزمين        معيت ده نفر  

  و ،رغـرب دهـا     آن     ژو -هاي متعلق بـه ژوان      ماموريت ايستمي خان تصرف سرزمين    
ع متمـدن از   بود، كه مالك اراضي وسـي      هايهفتالحاكميت قدرتمند     خاتمه دادن به  

را بـه   ماموريت خـود   خان ايستمي. گول تا داخل خراسان بودند  شرق درياچه ايسي  
انوشـيروان پادشـاه     ابتدا دخترخود را به عقد خسرو     ،با موفقيت انجام داد    خوبي و 

  از هـا يهفتـال لـذا   .  متحد شـد   هايهفتالبراي نابودي    او با ساساني ايران درآورد و   
هجـوم ساسـانيان قـرار     جنوب غربـي مـورد   از ها وركو تؤککتحت فشار   شمال  

ـ بـين   ها  يهفتالمتصرفات  . مضمحل شدند  گرفتند و  ـ  ؤکک ساسـانيان   و هـا ركو ت
اراضي وسيعي كه    گرفت و  بلخ را   و  سغديان ايستمي خان بدين ترتيب   . تقسيم شد 

 بومين خان در فرداي پيـروزي جـان   ٦٦.تاجيحون امتداد داشت، به تصرف او درآمد   
 67 كولو بنامبومين خان    پسر تركستان غربي، و   ستمي خان جانشين وي در    سپرد واي 

 و  امـا وي بـزودي جـان سـپرد         .تركستان شرقي منسوب گرديد      به فرمانروايي  نيز
 ٥٧٢سـال  تا نشست و   ميالدي به جاي او    ٥٣٣ سال در 68موخان بنام  او  بعدي برادر

نوان فرمانرواي تركـستان  ع خان به  ايستمي. ميالدي فرمانرواي تركستان شرقي بود    
 بـا  شد و  وارد مجادله سلطنتي موخان ميالدي با برادر زاده خود،       ٥٦٥سال   در  غربي

 همچون يك فرمانرواي پرآوازه و    ) م٥٧٥(هنگام فوت    تا) شاه( داشتن عنوان يابغو  
از مرگ    پس لذا. وسيع متصرفي خود حكمراني كرد     غني و    هاي    سرزمين مقتدر، در 

  . جانشين وي شد 69 تاردوبنامپسرش ، خان ايستمي
 را  ها گسست وعنـوان خاقـان     دربارخاقان هاي وابستگي خود را با      رشته   كليه تاردو

زمـان فرمـانروايي تركـستان       در طرف ديگر  از. اعالم استقالل نمود   برخود نهاده و    
قرقيزهـا   شـرق و   هـا در    ختن. ها بسيار كوچك شد   ركو ت ؤککشرقي امپراتوري،   

 در. دادنـد    را تابع دولت مركزي، چين قرار      خود تركستان شرقي جدا و    زدرشمال ا 
.  چـين درآورد آشينارا به عقد پـسر خاقـان        خود   دختر موخان) م٥٦٨(زمان   همين

                                                
 19پرفسور فاروق سومر، اوغوزها ص: مراجعه کنید به . 66

67. Kolo 
68. Mukhan 
69. Tardu 



                                          ٢٩                                                       باستان هایها يادگار ترکخلج  

 خاقـان تركـستان     ،  70بـرادرش تـاپو    درگذشت و    موخان) م٥٧٢(سال   سرانجام در 
به عنوان،   را   چين اتورامپر تابع خود نمود و    هاي شمال چين را     ترك تاپو. شد  شرقي

مذهب بودا حمايت نمـود،   از و.  ازدواج كردTisشاهزاده تس با، و  پسرم خطاب كرد  
 71.خاقـان نـشين شـدت بخـشيد        مناقـشه بـين دو     لذا اين مسئله به اخـتالف و      

خاقـان   شد، رقابتي بود كه بين دو ها ركو تؤککدرحقيقت آنچه باعث زوال قدرت    
خاقان نشين   اورخون و  قان نشين شرقي واقع دركنار     يعني بين خا   ،نشين بروز كرد  

 همزاد كه در نيمـي  امپراتوري اين دو. تاالس غربي واقع درساحل شط ايسي گول و    
 شـد  مـي    شكست ناپذير آسيا از منچورستان تا خراسان گسترده بود، درصورتي          از

پراتوري بدين ترتيب، ام.  ميالدي متعهد باشند٥٣٢به پيمان سال  كه، متحد بوده و    
 خزر امتداد داشت    كه از ديوار چين تا درياي      يا همان ترکان آسمان   يها  ركو ت ؤکک

، واقـع   72 هـامي هـاي ، شـرقي   رشـته كـوه    رشته كوه آلتاي بـزرگ و      .دو پاره شد  
قـشالق   ابتدا يـيالق و   . ثغور دو دولت را تشكيل دادند      درتركستان شرقي حدود و   

ي ايـسي گـول بـود، بعـدها بـه             درياچهفرمانروايان تركستان غربي نواحي شرقي      
  ده   تجمـع  از  غربي  هاي  ركو ت ؤکک يجامعه. منتقل شد  نواحي غربي درياچه مزبور   

هاي دهگانـه،   هاي شاخه بيگ از  يك ها به هر   خاقان. شده بود    تاسيس   ايل شاخه، يا 
شاخه هـاي دهگانـه را نماينـدگي          از يكي تير بعدها هر . كردند  تفويض مي  يك تير 

تيرهـاي  . ناميـده شـد   ) اون اوق (اي ده تيـر     طايفـه بدين ترتيب ده شاخه،      رده و ك
 مـصداق تابعيـت و     يعنـي تيـر   . ها ازخاقان نشين بـود      آن  اهدايي نشانگر، تابعيت    

   73.وابستگي و كمان نيز مصداق حاكميت متبوع بودن
 جنـاح  اي بـه دو     نويسنده كتاب اوغوزها معتقد است كه اين ده شـاخه قبيلـه                

دركتـاب خـود آورده      اي را   شدكه تنها اسامي چيني اين دو جناح قبيله         تقسيم مي 
  :است 

  TU-LU لو-تو  - أ
 NU-ŞE-Piپي -شه-نو  -  ب
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         ها ترککآغاز امپراتوری گؤ/ فصل دوم                                                      ٣٠          

در نواحي شمالي وشمال شرقي وشرق درياچـه    ها جناح چپ را تشكيل داده و        تولو
 دادند و   ها نيزكه جناح راست را تشكيل مي        نوشه پي  ايسي گول سكونت داشتند، و    

  74.تاالس سكونت داشتند   هاي، چو و    بين رود خانه   احي غربي درياچه مذكور و    در نو 
 تركستان شـرقي شـد،   قاغان  75»اشباریـ ا« بنامخان  نوه بومين تاپومرگ  لذا پس از 

 هركـدام از )  م٥٨٢(از اين تـاريخ بـه بعـد     ولي تاردو اورا به رسميت نشناخت ، و  
  .ها مستقل عمل كردند خاقان

    ی شرقیهارکوؤک تکبر  نفوذ چين. ٤    
انهـدام   را صـرف انقـراض و       تمـام همـت خـود       كه تاي تسونگ چين  امپراتور       

هستند متحد     هايي كه دور    آن     افتاد كه بايد با    كرد، به اين فكر     توكيوهاي شرقي مي  
همـين راسـتا بـا     لـذا در . انـداخت  توان، كساني را كه نزديك هستند بر    شد تا به  

ايـشبار فرمـانرواي    . ميكـرد  رفتـار  تان غربي همانند يك متحـد     امپراتوري تركس 
ها از   چيني،خود را تحت حمايت چين برد تركستان شرقي، ازچين كمك خواست و  

بپوشـند، بـه    ها را ها خواستند كه لباس چيني      تركاز   اين فرصت استفاده كردند و    
 مپراتـور لـذا ا  . بـه پذيرنـد    رسوم چـين را    فزهنگ و  زبان چيني سخن بگويند، و    

  :تركستان شرقي به خاقان چين نوشت
دهـيم،    خـراج مـي     ما براي شما خواهيم ماند، به شـما        ،هاي شما   درعوض حمايت «

عوض كنيم، موهاي    توانيم با شما  دهيم، اما زبانمان را نمي      هاي گران قيمت مي     اسب
 آداب رسوم  پوشد و  قوم من لباس چيني نمي     .توانيم ببريم مثل شما نمي   را سرخود

. پذيرد، اين ممكن نيست، چونكه ملت در اين باره بسيار حساس است           چين را نمي  
دو خورشيد    است، همان طور كه درآسمان      برحق جهان   امپراتور Sui سوئيامپراتور  

  .»تواند باشدپادشاه نمي روي زمين نيز دوتواند باشد، در  نمي
هاي بـسياري     وگروهها    تسليم خاقان تركستان شرقي به چين، شخصيت       با   همزمان

 تـوالن  چولو و وجانشين او)  م٥٨٧(درگذشت   ايشباراين زمان در ناراضي شدند و 
 ترك هاي خاقان همسران چيني چين و  دهند، زيرا سفير     اوضاع را نتوانستند سامان   

را مغلـوب    ها تركـان   ميالدي چيني  ٦٣٠سال نهايت در  دراين بين توطئه كردند، در    
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 دولـت چـين در  . هـا ناميـد   ركو تؤکک رسماً خود را امپراتور  چين امپراتوركردند،  
اقتباس كـرد، لـيكن،      ها، سياست تفرقه را     كردن ترك   چيني راستاي ترك زدايي و   

 ٦٨٠درسـال   از پنجـاه سـال يعنـي         سرانجام پـس   مقاومت كردند و   ها  ركو ت ؤکک
 -ي كوشو اين زمينه دركتيبه ترك    در. بدست آوردند  را ميالدي دوباره استقالل خود   

 غالم ملـت چـين و   پسران نجباء ترك، اسير و« :چنين نوشته شده است  76تزايدم
 نجباء ترك عناوين تركـي را از     . افتادند   وخدمتكاريبه مزدوري    ها  آن  دختران پاك   
مدت پنجـاه   گرديدند و  مطيع خاقان چين  گرفتند،   هاي چيني   عنوان دست دادند و  

مشرق زمين تا    از   وبنفع او  نهادند، براي او   ت او را درخدم   نيروي خودشان  سال كار و  
تأسيسات  زحمت كشيدند، امپراتوري و    هاي آهن تركان جنگيدند و      دروازه مغرب و 

   77.»تسليم خاقان چين كردند خودشان را
  یتركستان غرب منازعات در تحوالت و.٥    
الل نمـوده  اعالم اسـتق     خاقان تركستان غربي  /قاغان تاردو ميالدي   ٥٨٢درسال     

 از او  دولـت چـين جهـت مقابلـه بـا     .كرد نيز تابع خود   را   هاي شرقي   ركو ت ؤککو
هـا درغـذاي    نمود، چينـي   به چين لشكركسيتاردو لذا،   تركستان شرقي دفاع كرد   

تلـف شـدند،    غذا ميل نمـوده و  آن از   سربازان تاردو    ريختند و  زهر لشكريان تاردو 
 ميالدي تاردو امپراتـوري     ٦٠٠درسال  .  گرديد به عقب نشنيي   مجبور درنتيجه تاردو 

 را بـراي خـود   بيلگـه خـان  كرد ولقب  تركستان را بدست گرفت ،مدتي فرمانروايي 
سـرانجام تـاردو    . گرديـد   مـي    تـر خلق   شد بد   مي انتخاب كرد، اما هرچه وي پيرتر     

 دراينكه   شد، تا  مرگ وي برپا     از   هايي نيز بعد     ميالدي درگذشت و قيام    ٦٠٣درسال  
جانـشين    خاقـان و يبغوتونـگ   يعنـي تونـگ شـه هـو   تـاردو  ي   نوه) م  ٦١٨(سال  

افـزود، قبايـل      بر قدرت دولت خـود     اوضاع مسلط شد و    بر   مدتي   وي. تاردوگرديد
 تخارسـتان را  درجنـوب غربـي نيـز    را مطيع خود نمـود و    شمال شرقي  توالس در 

  . 78درآورد  ودتحت حاكميت خ  حوضه تارايم را  از  بخشي كرد و  تصرف

                                                
76. Kosho-Tsaidam 
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         ها ترککآغاز امپراتوری گؤ/ فصل دوم                                                      ٣٢          

از آنجا که يهنگام ) ۶۶۴ – ۶۰۲ ( يني چيياح و راهب بوداي س  79وان تسانگيه 
اين امپراتوري را كه در  80 توقماققلعهدر ) م٦٣٠(آغاز سال گذشت همزمان با مي

 يولدوز عليا تابستان هاياوج قدرت بود، مالقات نمود وي به مقتضاي فصل بين دره
 يبغو  خاقان از چيني زائر  اين. كرد گول، زمستان را سپري مي در سواحل ايسي و

دارند، خان  العاده زيادي  هاي فوق اين بربرها اسب« : كند تونگ چينين توصيف مي
 است، فقط با  نمايان  زلفش تمام موي و بردارد و رنگ در سبز  يك لباده اطلس

  آن  مابقي پيچد و چند بار مي را خود ده پا گرداگرد پيشاني ابريشمي به طول  نواري
  81.»اندازد مي پشت سر را بر

هاي شرقي،   ركو ت ؤککتوطئه   امپراتوري با   نگ اين ساهيوان ت  از عبور   چند ماه پس  
ناحيـه   واقع بين سرحد شـرقي بالخـاش و         كه در  )خلخ(خلجقيام قوم     و نوشه پي 

خاقـان   هـم فروريخـت و    از   كردند مي  تاراباگاتاي، بيابان گردي   چوگوچاگ واقع در  
 ميالدي تركستان   ٦٣٠سال   بدين ترتيب از   كشته شد، و   ها  ، توسط خلج  يبغو تونگ 

  .گرفت ها قرار استيالي چيني تحت حاكميت و غربي نيز

  هارکوؤک تکبزرگ  یامپراتور  دومين  تشكيل.٦     
ـ وق شـبوغو مـيالدي    ٦٨٠درسال      طايفـه آشـينا،     از) يعنـي خوشـبخت    (وقتل

مدت كوتاهي توانست پنج     در كيل داد و  بخاطركسب استقالل، اجتماعي مخفي تش    
 حملـه  يـون چـو  ايالت   شمال چين به  82قوتلوق. قشون دورخود جمع كند    نفر هزار

 تـوكن وا   هـا   غنايم زيادي بدست آورد، سپس بـه سـرزمين مقـدس تـرك             كرد، و 
 ها متحد شده بودند  با چيني  ها  ختن ها، اوغوزها بولگه و     خلج  زمان   اين در. كرد  حمله  

. را مغلوب نمود   ها  آن    قوتلوق)  م ٦٨٢(سال جنگيدند كه در    ها مي   ركو ت کؤکعليه  
 رك را اعالم نمـود، و و تؤککاوتوكن استقالل امپراتوري    از تصرف    خان پس  قوتلوق
 السلطنه و  را نايب    شاد قاپقان وي برادرخود . برخود انتخاب كرد    را ريش   ايلته عنوان
 گـذاري   سياست داد و  قرار) آيغو چو (  جلسم   رئيس و را نخست وزير     وتلوقق تونيو

پشت سر حمله  ها اين بارخواستند از     طرف ديگر چيني   از. عهده وي نهاد   بر نظام را 
                                                

79. Xuan Zang 
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                                          ٣٣                                                       باستان هایها يادگار ترکخلج  

چيـه  در سـميره  اي تـرك و  ها را كه قبيلـه    كنند، براي نيل به اين مقصود تورگيش      
 قي شـر ركهايو تؤکک/ ها زيستند عليه توكيو ميي ايلي  امروزي در پايين رود خانه    

هـا   خـان تـورگيش    به نتيجه مطلوب منتهي نشد، زيـرا  نيز اين كار. تقويت نمودند   
اطاعت   و  ناگذير تحت سلطه    خان شد و   وتلوققاسير   مغلوب و   لو -ووچهموسوم به   

زمـام    ووفات يافـت كائو تسونگ    امپراتور چين  ميالدي   ٦٨٣سال در. او قرار گرفت  
 بود، بي    ملكه زني    اين.  بدست گرفت  ووتسوتين يا   دوهووموسوم به    ملكه او    را   امور

  اهـالي تبـت پـس    پادگـان را از   توانسته بود كه چهار  جبار، او  مالحظه و بي پروا و      
سـال   در خـتن را   و كاشـغر  ،) م٦٩٢(سـال  در كوچا را  و همچنين قرا شهر  . بگيرد

   83.درآورد  خود به تصرف) م٦٩٤(
اسب بـه   ريش جهت كسب ارزاق، لباس و هخان يا ايلت وتلوقرك، ق و ت ؤککامپراتور

 سپاه چـين را    بود تصرف نمود و    قابضوشهرهايي كه بين     پكن و  چين حمله كرد، و   
 در نمـود، و   ها را تـابع خـود       آن    شد و  اوغوزها درگير  ها و   ختن آنگاه با . مغلوب كرد 

 خـان بـين     ولوقق. فراشتند برا را هاركو ت ؤککدراوتوكن پرچم    ميالدي   ٦٩٢ سال
 بيلگـه   بنـام  ميالدي درگذشت، چون فرزندان او يكي        ٦٩١اه اوت و دسامبر سال      م

 برادرش قاپقان  ول تكين هفت ساله خرد سال بودند لذا    گنام    دومي ب  هشت ساله و  
 را قوتلـوق وي تونيو . شد او  وهفت سال داشت جانشين كه سي Qapqan Şad شاد

ـ بـزرگ     سـالطين    از   شـاد يكـي      قاپقـان .درسمت نخست وزيري نگه داشت      ؤکک
 بـه    را   هاي شرقي   رکوؤک ت ک   ميالدي ٦٩١-٧١٦هاي  سال   بين است كه، در   ها  ركوت
  :استوار بود سه اصل زير سياست او بر. رساند اوج عظمت خود 

 .را تصرف نمود  چين  بايستي  كفايي خود براي تامين هزينه معاش و  - أ
نـد، بـه اوتـوكن      كنند كه دوسـت دار      يهاي زيادي زندگي م     در چين ترك    -  ب

 .را برگرداند ها آن  بيايند لذا بايستي 
هـا    ركوت  ؤکک امپراتوري چتر اندازه ترك باشد، الزم است زير      آسيا هر  در  -  ت

 .بيايند
 ٦٩٣(سـال   براي تحقق آرزوهاي خود ابتدا در موچوها    قاپقان خان يا به قول چيني     

 هـا  راي اينگه تركبرا تصرف نمود، سپس  چو ايالت سينگ  به چين حمله كرد، و    ) م
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         ها ترککآغاز امپراتوری گؤ/ فصل دوم                                                      ٣٤          

. مغلوب نمـود  را ها آن    ها حمله كرد و      ختن  ها بكند به    ركو ت ؤککامپراتوري  را تابع   
ـ را با     آشتي تالش كرد تا مباني صلح و      ملكه چين ووهو   ـ  ک هـاي شـرقي      رکوؤک ت

 را براي بـرادر   ) قاپقان(موچو     ترك امپراتور برآمد تا دختر   صدد  در كند، لذا  برقرار
 به دربارخاقـان  لذا به همين منظور برادر زاده خود را         . واستگاري نمايد خ   زاده خود   

پـذيرفتن او خـود      از   بلندي سر كمال غرور و   قاپقان شاد با    قراقوم فرستاد، ولي   در
   84.داري كرد

نژاد مغول موسوم به كيتان كه درسـرزمين شائوسـي وژهـول             از   اي  وقتي قبيله     
 روساي كيـت     يكي از . ليه جنوب چين انجام داد    كرد تجاوزاتي را ع     صحرانوردي مي 

ها موسوم به خان لي تسين جونگ با قاپقان متحد بود، لذا پـس از فـوت ايـن                     آن    
را لغـو      تركـان  كردند و پيمان اتحاد بـا        ترد   بين خود  را از  او پسر ها  انفرمانروا كيت 

 تـا آن جـوان       شـد؛  ٨٥ها  تان سرزمين كي  راستا قاپقان خاقان وارد   همين   در. نمودند
 امپراتور تـرك پـس از     . نشد را بحق خود برساند ولي توفيقي نصيب او          تبعيد شده 

. ها بزننـد  تانها سازش نمود تا مشتركا دست به عمليات عليه كي     اين واقعه با چيني   
سـال   نبـردي كـه در   داشتند، لـذا در  چين قرار عساكر و   خان  ها بين قاپقان    تانكي
ملكه چين ووهو به گمان اينكه قاپقان بـه         . غلوب شدند وقوع پيوست م     به) م٦٩٧(

ي كوشـو   دركتيبـه . تقديركرد او از   عبارات گرمي  قطع با او متحد شده است با       طور
رشادت ودالوري برادر زاده قاپقان موسوم به گل تگين بـدين شـرح    نيز از تزايدم

  :تمجيد شده است
سرانجام . است  تركان باقي مانده  ما   درخاطره بسياري از   اي تركان نجيب حمله او      «

   .»نابود كرديم و محودرآنجا  را  چيني آن لشكر
- غربي، تولوها و نـو     ترکاناز   گرو براي اندك زماني دو   ) قاپقان(موچو مغرب نيز  در

هـا وحـدت       ميالدي دوباره درميان ترك    ٦٩٩درسال  . ساخت مطيع خود  شه پي را  
  86.گرديد  دوباره متجلي ميالدي٥٥٠هاي ركو تؤککعظيم   پادشاهي ايجاد شد و
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                                          ٣٥                                                       باستان هایها يادگار ترکخلج  

 نقــش و هــا  بــا تــورگيشی شــرق یهــا رکوتــؤک کــ  امپراتــور  جنــگ. ٧    

  اين نبرد ها در خلج 
ي ايلـي     درمـصب ودلتـاي رودخانـه      بـود،    قبيله ترك    يك   كه  تورگيش   ي  قبيله     

خـان  . اقامـت داشـتند      چيـه امـروزي     درسميره   ي بالخاش يعني    درياچهدرجنوب  
 خـان   خواستند با تقويت ايـن      ها مي    لو كه چيني   - شخصي بود بنام ووچه    تورگيش

هـا   آن    ي امـا، توطئـه    اي به اين وارد كنند رك شرقي ضربهو تؤککعليه امپراتوري                           
  خان گرديد، لذا   قوتلوقلو اسير   -درجنگي كه اتفاق افتاد، ووچه    . مطلوب واقع نشد  

از ووچه لو پسرش      پس. گرفتند ها قرار رکوؤک ت کت اطاعت   تح ها ناگزير   تورگيش
)  م ٧٠٦-٧١١(هـاي     بين سال  شد، خان جديد تورگيش در     او  جانشين 87كو-سو بنام

عليه قاپقان خان متحـد نمايـد ولـي، در            غربي را  هاي  رکوؤک ت کكوشش نمود تا    
بـه    و بـه قتـل رسـاند؛      مغلوب نمـوده و    جنگي قاپقان وي را      ميالدي طي  ٧١١سال  

ها از سرحد چـين     اين زمان تمام سرزمين    در. طوايف ترك شد   تنهايي مالك ملل و   
 ي گـل    دراين خصوص لوحه  . ها قرار گرفت    رکوؤک ت کتا ماورالنهر تحت امپراتوري     

  :نويسد تگين مي 
 درايتي نداشـت و    ملت من بود چون، فراست و        از تركان من و   از  خاقان تورگيش  « 

  88.»تل رسيدساخت به ق با ما نه
 كه به تازدگي جانـشين سـوكوي   89درگذشت، سولو    خان  ميالدي قاپقان  ٧١١سال در

-٧٣٨( هـاي  سـال   و درطي فرصت استفاده كرد مقتول خان، تورگيش شده بود، از    
را   سـرزمين تـارايم   يك پرچم متحد كنـد، و    را زير  ها   اوق -موفق شد اون  )  م ٧١٧

 قمـاق قلعه تو را محاصره كرد، و  سو  شهرآق ميالدي   ٧١٧سال سو لو در  . نمايد  اشغال
 هاي موفقيت آميزي با اعراب و       درگيري  لو -سو. را فتح نمود    گول  واقع درغرب اسي  

كـرد بـه حـدي كـه      عليه اعراب ايجاد مي  هاي زيادي بر   مزاحمت ها داشت و    چيني
د به سـمرقن    اما وي دراثناي تدارك سفر     ٩٠.مزاحم داده بودند     اعراب به وي لقب ابو    

                                                
87. So-Ku 
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         ها ترککآغاز امپراتوری گؤ/ فصل دوم                                                      ٣٦          

. كـشته شـد   )  م ٧٣٨( ترخان   غ در با  91توسط يكي از فرماندهان خود بنام كور سو       
عـساكر    ميالدي شكست خورده و٧١٥ها درنبرد تاالس سال  علي رغم اينكه چيني 

دو . هاي غربي نتوانستند وحدتي بين خود ايجاد كننـد       عقب كشيدند، ترك   خود را 
  ايانـه رحم  هاي بي   كشمكشها   ساري تورگيش و قارا تورگيش    ها بنام     تيره تورگيش 

اقامتگاه خاقان  . اي براي خود تعين كردند    انههاي جداگ   خاقان هم آغاز كردند و    با را
اقـوام   سوي ديگر  از .سوياب وخاقان قارا تورگيش درتاالس بود      ساري تورگيش در  

ها  آن   ها داشتند از    يغورخلج كه درتركستان شرقي ساكن بودند، طي جنگي كه با او          
  .شدند به سمت غرب مهاجرت نمايند و مجبور ست خوردهشك

به راحتي موفـق شـدند     ميالدي سوياب را تصرف كردند، و   ٧٦٦سال   ها در    خلج   
اقوام خلج كه    همين ايام بخش قابل توجهي از      در. متالشي نمايند  را  دولت تورگيش 

سپس  هر و سكونت داشتند، به سمت ماورالن  92تاالس هاي چو و    سواحل رود خانه   در
قـرن نهـم مـيالدي كـه در      هـا در    ديگر از خلج   يك گرو  و. به خراسان كوچ كردند   

كردنـد رو بـه سـمت غـرب كـوچ           مشرق تاالس قشالق مي    واقع در  93كسري باس 
   94.كردند

ـ  ها به   ركو ت ؤککاردوي  جناح غرب          وكمانـدوهاي پـسر    ققـو يو نافرماندهي ت
آنهـا  . شـدند نقاريـا  جـو ر كردند، وارد قاپقان به طور مشترك از كوههاي آلتاي عبو   

چو نيـز   هاي تاالس وترك ها را مجبور به تسليم نمودند و اون اوق95بولچودرمنطقه  
ها از غرب به فرغانـه        ركو ت ؤککاين زمان امپراتوري     در. ها شدند ركو ت ؤککتابع  

 نهر را الزم بود كه مـاوراءال     لذا براي اينكه به آرزوي سوم قاپقان نايل شوند،        . رسيد
هـا   آن  اين زمان ماوراءالنهر مورد هجوم مسلمانان قرار گرفته بـود و    در. نيز بگيرند 

 هـا   غربي جناح ترك   ميالدي سپاه    ٦٧٥سال   در. كردندمقابل اعراب مقاومت مي    در
تـا   تسليم خـود نمودنـد و      سغد را  به سمت جنوب رفتند و     از سيحون گذشتند، و   

ايـران و تـوران شـناخته        اسالم مرز  پي قبل از  دميرقا. پيشروي كردند  96دميرقاپي
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                                          ٣٧                                                       باستان هایها يادگار ترکخلج  

همين امـر   شد و   مي بدخلق تر گذشت، وي   قاپقان خان مي   عمر اما هرچه از  . شد  مي
 به  .شد      مي ها  ركو ت ؤککامپراتوري  هاي مردمي دربين قبايل       قيام باعث نارضايتي و  

  وهـا درگيـري ايجـاد شـد     خلج ها و   ميالدي بين تورگيش   ٧٠٠عنوان مثال درسال    
ها عـصيان     اوغوز) م٧١٣(سال   در. تعداد زيادي از افراد جان خود را از دست دادند         

درتـاريخ   و .ها به چين تسليم گرديدنـد       آن   خانات مغلوب شده، بخشي از     كردند و 
هـا    لـذا اوغـوز    ،كشتند رك را و ت ؤکک قاغان،  ها    ميالدي اوغوز ٧١٦ ژوئيه سال    ٢٣

ي اورخـون نيـز    كنند، در سنگ نبشته ي جداتوانستند امپراتوري را از دولت مركز  
از قاپقان پسرش ايندي جانـشين وي گرديـد،         بعد. به اين مسئله اشاره شده است     

  . از يك سال دوام نياورد اما بيش
 اقدام به يك نوع انقالب وپاكسازي       تانيوقوق/قوتلوقخاقان سابق    تگين پسر   گل    

ي خود برتخت نه نشست، بلكه بـرادر        زد وي تمام افراد خانواده قاپقان را گشت ول        
بـه  (خاقـان /قاغـان از وي بنام بيلگـه         را كه دركتيبه اورخون   ] لين - كي -مو[  خود

.  نمـود  رسماً خاقـان  )  م ٧١٦-٧٣٦(  از سال     ياد شده است   )معناي امپراتور فرزانه  
بـه نخـست وزيـري       راو قوق   ي تون يا بقول منابع عرب   يق  تلوقو  گول تكين نيز تونيو   

هـا حملـه كننـد،     ها براي اينكه به امپراتوري تـرك     اين بين چيني   در.  كرد انتخاب
 مجبورشد به چـين  تلوق تونيو قو هم جدا كردند، درنتيجه   ها را از    باسميل ها و   ختن

به تـصرف   97لوقبئش با  ها مغلوب شدند و     باسميل ها و   اين حمله ختن   حمله كند در  
ايـن پيـروزي   . رسـيدند  وليه خودها به قدرت وعظمت ا  ركو ت ؤکک. ها درآمد   ترك

ين بنا نمـوده ثبـت شـده    کت  لين به افتخار گول  كه موكي  98 تزايدم -دركتيبه كوشو 
ها   خلج /ها  خلخ ها و    اويغور از جمله با   همچنين دراين كتيبه به چندين پيكار     . است

از   او يكي .  ميالدي درگذشت  ٧٢٦درسال   قوق نخست وزير    تونيو. است   اشاره شده 
ها   امپراتوري ترك عصر خود بود، براي       ي  سياستمداران عاليرتبه  ان بزرگ و  فرمانده
هـا اورا     اداري را سـامان داد، تـرك       امـور  داد و   ي قـضائيه تـشكيل      قـوه  ، سپاه و  

 بيلگـه   هاي او همـواره توسـط       راهنمايي دستورات و .  ترك لقب داده اند    بيسمارك

                                                
97. Beşbaluq 
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بـين   را در   مذهب بوداييواستبه عنوان مثال وقتي خاقان خ. شدخاقان، اجراء مي  
 گفت كه اين صحيح نيست؛ زيرا اين مـذهب  )قوتلوق(قوق ها رواج دهد، تونيو   ترك

قوق  بعد از مرگ تونيو   . خوي جنگجويي را از او مي گيرد       حساس ميكند و   انسان را 
خاطرات او را بر روي سنگ قبر او حك كردند، اين كتيبه توسط خود تونيـو قـوق                  

  . ادبيات ترك بسيار حائز اهميت است  زبان تركي ونوشته شد، براي
طرف برادرش بيلگه خاقان بنام گول  از جان سپرد و ينگت   ميالدي گول  ٧٣١در سال   

از زبان بيلگـه   وين گ توللوقيطرف  اي تنظيم شد، اين كتيبه از   ين سنگ نبشته  گت
زمـان   در« : گويـد اين كتيبه بيلگه خاقان چنـين مـي       خاقان نوشته شده است،در   

  .»ي ما از بين رفته بوديم ها به پايتخت، اگر گول تكين نبود همه  اوغوز-حمله اوچ
توسط يكي  ]  كي لين  -مو[ ها   ميالدي بيلگه خاقان يا به تعبير چيني       ٧٣٤درسال     

با مرگ اين خاقان بزرگ ملت ترك در سـوك عظيمـي          . از وزيرانش مسموم گرديد   
هايي درسرتاسر امپراتوري     بي نظمي  شات و فرو رفت، مرگ او باعث يكسري اغتشا      

بنام تنگري خان جانـشين وي گرديـد لـيكن،        هاي شرقي شد، پسر او      ركو ت ؤکک
 بـه قتـل   خـان  اوزمـيش فرماندهان خود بنـام    نكشيد كه وي توسط يكي از        طولي

امپراتـوري    را بايـد پايـان   اين زمان. ي شرقي ناميدترکهاپادشاه  رسيد، وي خود را  
ي   درنگ، خود را با قيـام سـه عـشيره           خان بي   ؛ زيرا اوزميش  ها دانست  ركو ت ؤکک

 هـا و    هـا، ايغـور     باسميل:  اين عشاير عبارتند بودند از     ،بسيار مهم ترك روبرو يافت    
 هـا بـين كوبـو و    اطراف كوچنگ فعلي وايغـور  درها  زمان باسميل  اين   در 99.خلج ها 
  .كردند بيابانگردي مي100لها در مشرق درياچه بالخاش طرف ايمي خلج سلنگا و
را بـه دربـار      او   سـر  را كـشتند و      ها اوزميش خاقـان      ميالدي باسميل  ٧٤٤درسال  

طرفداران شـاه نيـز فـرار        ها و   همابقي گرو   تگان ، خاقان چين فرستادند و      -چانگ
تـصرف    كوشش كردند اين ميـوه آمـاده را    ها  باسميل. كرده به چين پناهنده شدند    

/ ها بـا كمـك و اسـتعانت خلـخ           ودند نتوانستند، لذا ايغور   كنند ولي چون ضعيف ب    
  .ها اين امپراتوري را تسخير كردندخلج
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  ها اويغور  یامپراتور  پيدايش در  ها خلج نقش. ١    
 هـا   ترك کحكومت گو    عليه اويغور و   باسميل، خلج    اقوام   عصيان و  قيام از   پس       

به  101كول  بيلگهوتلوقق و  ميالدي سرنگون شد  ٧٥٤سال در   اين امپراتوري    سرانجام
. نهـاد  بنيـاد   را  اوتوكن امپراتـوري خـود     در102ها اويغور  اتوري  بنيانگذار امپر    عنوان
ـ   عنـوان   بـه   قوتلـوق  زا  تومسن  جمله است كه برخي منابع از   ذكر   شايان  103بيراآلت

 آسـيايي  هاي هون  از فرزندان اويغورها ،منابع چيني    هاي  نوشته   اساس بر. اند  يادكرده
  . باشند مي 

اسـت      هـون   دختر امپراتوري از اويغورها  كند،كه جد     ادعا مي    اويغوري   ي  افسانه   يك
برخـي   را كلمه اويغور. اند ده ناميده ش104او قورد  فرزندان گرگ ازدواج كرده و   كه، با 

ـ ک کـؤ جانشين  ها كه  اويغور. اند  چاالك خوانده    و   متفق   معناي  به  شـدند  هـا  ركو ت
 اويغـور   اون   مجموع  در  ها  كار  كه با ياغال    اويغور   دوققوز   موسوم به   قبيله   نه متشكل از 

 و  پيوسـتند  مجموعـه   ايـن    بـه  هـا نيـز     باسميل و  ها  دادند، بعداً خلج    مي  را تشكيل   
   105.شد اداره مي امپراتوري توسط يازده والي 

 در   اورخـون    ي  خانـه   رود  دركنـار ) بيراآلت(بيلگه كول   قوتلوق ها  خاقان بزرگ اويغور  
وي بدون اينكه موفق به تشكيل حكومت پايدار  شد، اما مستقر  106وقبال  اوردو شهر
بـا لقـب    107چـور  -انوي پسرش موي  از  پس. درگذشت   ميالدي٧٤٧سال  در  شود
 گـستاخ،چابك و  رفتـارش  و  اعمـال  در  خاقـان   اين. بر تخت نشست  108كخان-گله

كرد، همه ساله سفيراني      مي  رهبري  هنرمندانه نيروها را   ماهرانه و    بسيار ،زيرك بود 
تاريخ، سـه ماموريـت ايـن        109 فويان گوي  -درتسه. فرستاد   مي دربارخاقان چين به  

او عمـالً   . ميالدي به چين ثبت شده اسـت       ٧٥١ ، و ٧٥٢،  ٧٥٤هاي  سفيران درسال 
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را   اويغـور هـاي   خاقان و. بوجود آورد  اويغور   -همبستگي بين قبايل دوققوز    اتحاد و 
  . گردهم آورد حول قبيله ياغال كار

برعليـه   110ق تاي بيلگه توتـو ها به رهبري خاقان اوغوز/قاغانمرگ بيلگه  از  پس   
انجـام    سـر  ، اين قيام حدود سه سال طول كـشيد و         هاي ياغال كار قيام كردند      خان

از ايـن واقعـه     .  م سـركوب شـد     ٧٤٩توسط نيروهاي خان مويـان چـور درسـال          
حوادث ايـن دوره    .  ياد شده است    اوسو به عنوان حادثه هولناك     -ي شينه   دركتيبه

 است براساس اطالعـات دو  باشد، نقل قولي    اويغوركه دردسترس ما مي    هاي  خاقان از
سـنگ  ( شـينه اوسـو    مگـون  افتخارالتمش بيلگه خاقان از    اويغوري كه به     ي  كتيبه

حـوادث    تـاريخ گـذاري ايـن     . ي ترخين تاريخ گذاري شده است       وكتيبه) سلنگين
 تركي كه درمتن حفـظ شـده        - ها، مطابق باتقويم چيني     تاكنون بامعيار، معاني سال   

ساله حيوانات تنظيم ي دوازده    تقويمي كه بر اساس يك دوره      ،اند  است انجام گرفته  
تمامي اين معاني، هفت عنوان آن به دست ما رسيده اسـت كـه، بـا                 از. شده است 

 بـه هـشت عنـوان     شتورني ايـن تعـداد   هشده توسط كلي  سازي  زاحتساب قطعه با  
 ٧٥٧آخـرين آن سـال    مـيالدي سـال گوسـفند و      ٧٤٣ها سال     اولين آن . رسد  مي

وقايع با توجه بـه اطالعـات        ها و   ويدادر   لذا بسياري از اين   . ميالدي سال مرغ است   
 به عنوان مثـال نبـرد       .موجود دركتيبه مذكور بدين گونه تاريخ  گذاري شده است         

نبـرد  . بـوده اسـت   )٧٥٢(  سـال ١١ ماه ١٨در روز  111وچبول. ها در ر  اويغورها با خلج  
 .آغاز شد) م٧٥٣( سال  ٥ ماه   ٢٦ روز   112ها در اوتوكن    تورگيش ها با خلج ها و      اويغور

 ٨ مـاه    ٣هـا روز      حمله عليه خلج   و)  م ٧٥٣(  سال   ٨ها در ماه    حمله عليه باسميل  
 ٧٥٤پايان سـال   ها و باسميل درادامه داشت، تا اينكه سرانجام خلج   ) م٧٥٤( سال

   113.ها شدند ميالدي مطيع حاكميت اويغور
- براي اولين بار به بررسي علـل جنـگ  هاي باستان،گوميليو تركنويسنده كتاب      

هـاي فـوق   وي درخصوص علل جنـگ    . هاي داخلي در خانات اويغور پرداخته است      
  بوده كه شاهزادگان اويغـور ياغالكـار     لتبه اين ع   معتقد است؛ قيام سكيز اوغوزها    
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اند لـذا ايـن امـر      ها نداشته وخلج اصلي اوغوزها  قبيله هيچگونه برتري و تفوقي بر    
   114.باعث عدم اطاعت اوغوزها از اويغورها شده است

ها درگير شـدند، در       چيني ها و   ي شهرتاالس عرب     ميالدي درناحيه  ٧٥١در سال       
 هـا مغلـوب شـدند و    نتيجه چينـي  در. ها ازمسلمانان حمايت كردند اين زمان خلج  

درسال . ها افتاد   حوزه تارايم بدست اويغور    آسياي مركزي خارج گرديدند و     ها از   آن
ها   دراين هنگام چيني . شد ش بوگو خاقان  پسر ميالدي مويان چور درگذشت ،       ٧٥٩

 به ها برهه تركدر اين    لذا. ها به چين حمله كرده بودند       اوضاع خوبي نداشتند تبتي   
اردوي حمايـت    م درحين بازگـشت از ٧٦٤چين كمك كردند، پادشاه ترك درسال  

شهر اوتوكن مذهب ماني را بـه        در و. خود مذهب ماني را به ارمغان آورد       به چين با  
  . ها از حالت جنگجويي خارج شونداين مذهب باعث شد كه ترك. سميت بخشيدر

سـون بـه    قوي قارابـال    خاقان شد، كتيبـه    ،كوچلوك بيلگه  ميالدي   ٨٢١درسال      
 و اي دوباره شـروع شـد       اين زمان مناقشات قبيله    در. دستور وي نوشته شده است    

 ميالدي به پايتخـت     ٨٤٠سال   ها در   سرانجام قرقيز . حدود بيست سال طول كشيد    
 اويغـور   خاقان درآوردند و به تصرف خود     را آنجا ق حمله كردند و   واويغورها اردو بال  

هـا بـه      آن از   اويغورهـا بخـشي      امپراتوري   سرنگوني لذا پس از  . كشتند را   هوساني
چين مهاجرت كردند وحدود يك صـدو پنجـاه سـال بـا هـم              ) قانسو(ايالت كانسو 

مـيالدي دولـت     ٩٠٥اين افراد درسال    .  مركزي چين شدند   كيشان خود تابع دولت   
از ه به ايـن گـرو  . ها شدند  ميالدي تابع مغول  ٩٤٠سال   در مستقلي تشكيل دادند و   

اويغورها بـه تورفـان درآسـياي     از  ديگري بخش. اند گفته نيز ها ساري اويغور   اويغور
ولـت چـين   لـذا د . دولت تشكيل دادنـد )  م ٨٥٦(درسال مركزي مهاجرت كردند و   

هـا را   شدند سريع آنيها به چين م    بخاطر اينكه اويغورهاي تورفان مانع ورود تبتي      
  .به رسميت شناحت

   اويغورهایدوران امپراتورحوادث . ٢    
ها با استعانت اقـوام خلـج مغولـستان را تـسخير       همانطور كه ذكر شد، اويغور          

 بيلگـه   وتلوقق ( كولي پي لو  امش  كردند وخان اويغوركه بنابر حروف الفباي چيني ن       
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بنياد گذاشت كـه     را  ميالدي دولت اويغور   ٧٤٥درسال   را خاقان ناميد و    خود) كول
 هـا و  درطول اين مدت اين امپراتوري با قيام. دوام آورد اين دولت به مدت يك قرن  

پـاييز   در. خـود نديـد   هرگز آرامـش بـه     هاي ساير قبايل ترك روبرو بود، و        عصيان
-چيگيل: جمله از  چندين قبيله روبرو شد    التمش بيلگه خاقان با قيام     )م٧٥٢(سال

  . ها تورگيش ها و ها، باسميل ها، خلج قرقيز ها،
هـاي   بـه سـمت خلـج    درهم شكستند لذا، آبوز را  115يابغو-اويغورها قواي آبوز    

يـب  را تحويل نيروهـاي تعق    وي را پذيرفتند اما، بعد    ها ابتدا او    خلج .آلتاي گريخت 
درتعقيب آبوزها   116 لي - ميالدي ، چين تسيان    ٧٥٣بهمن ماه سال     در. كننده دادند 

بدنبال  .کرددرخواست مالقات  117 بيلگه-نوها، ت   خلج/ ها  يابغوي خلخ  اي از طي نامه 
چنـد   فرزنـدان و   به اتفاق همـسر و     اين مالقات يابغوي خلج آبوز را دستگيركرد و       

 -كـاي هـا عنـوان     به يابغوي خلج ، لي -ين تسيان چ. هزار نفر اتباع او را برگردانيد     
يعنـي بـه معنـاي       119 تسين شـانيا   -وانرا لقب،    او افزود و  118 سي -سان- تون -فو

  . شاهزاده آلتاي خواند
سوي خلج ها ايـن سـؤال پـيش          ها از   در رابطه با تحويل دادن آبوز يابغو به تان            
 بخشي از قبايل اوغـوز       ميالدي ٧٤٩درسال   ها كه كمي پيشتر     آيد كه چرا خلج     مي

وضـعيتي مـشابه    ها گريخته بودنـد پذيرفتنـد امـا، در    هاي ياغال كار را كه از ضربه   
-ن گوميليو توضيح مـي    . اين زمينه، ل     را به سركردگي آبوز رد كردند؟ در       ها  اوغوز

رغم آنكـه     ها حفظ اتحاد با امپراتوري تان بوده است علي          دهد؛ آخرين آرزوي خلج   
هـا در نبـرد تـاالس دركنـار مـسلمانان             ها عليه چيني    ن حوادث آن  ي اي   درآستانه

اي خـود كـه بـه     هـم قبيلـه   افراد از آبوز صرف نظر از سوي ديگر  . شركت داشتند 
ي تان هم     ها بلكه، دشمن سلسله     ها پناهنده شده بودند، نه تنها دشمن اويغور         خلج

هـاي  جنـگ . وده اسـت ها با وي تاثير گذار ب     اين مسئله در روابط خلج     بوده است و  
ها كه به فرار بازمانـدگان        ها با خلج    امپراتوري پس از سقوط اتحاد اويغور      داخلي در 

ها بين دوگروه از قبايـل       اين جنگ .شروع شد )  م ٧٤٦(ها    به سمت غرب و تورگيش    
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 -باقيماندگان قبايـل سـكيز   قبيله ياغالكار و  به سركردگي،ريشي از  اويغور -دققوز
هـاي داخلـي نبـرد بـراي      وردن حكومت با همان ماهيت جنگاوغوز براي بدست آ  

هـاي داخلـي      جنگ  توان  لذا مي . درجريان بودند   اوغوز -بين قبايل توقوز   برتري در 
  :اويغور را به سه مرحله اصلي تقسيم كرد  درامپراتوري

  ). م٧٤٧-٧٤٩( اوغوزها به سركردگي تاي بيلگه توتوك-قيام سكيز  - أ
 ). م٧٥٢-٧٥٣(بوز يابغوقيام اوغوزها به سركردگي آ  -  ب
 ) م٧٥٧-٧٥٩(قيام اوغوزها حدوداً در سال هاي   -  ت

بحران سياسي شديد چين تحت حاكميت       ها مصادف با    اعتالي امپراتوري اويغور       
 120يـان -نظامي مناطق مـرزي فـان   ميالدي فرماندار ٧٥٥سال در. سلسله تان بود

لـسله تـان شـورش      عليـه س   بر  سغد ترك  معروف  قبيله  از لوشان-آنبنام  شخصي  
 كـشيد و    اغتشاشات مـدتها طـول      اين. به جنگ خونين دچار كرد     را نمودكه كشور 
 ايـن   سـركوب  اويغورهـا نقـش مهمـي در   . درآستانه نابودي قرارداد  سلسله تان را  

هـا    هـاي نظـامي بـه تـان         طريق كمك  منطقه از  تان در   احياء حكومت  ها و   شورش  
ــه  دســت نــشاندگان او رفــداران وط  لوشــان و-درطــول قيــام آن. ايفاكردنــد ب

ها  به چين لشكر كشي نمودند كه آخرين آن    چهار بار  اويغورها ) م   ٧٥٥-٧٦٢(سال
از  هـا  هـدف اويغـور  .  موجب شكست شورشيان شـد   ،كه ميالدي بود  ٧٦٢سال   در

درآستانه نبـرد   . چيز منافع مادي بود    هر از  هاي داخلي چين بيش     جنگ شركت در 
آرزوي برگرداندن هرچـه   با 122امپراتور سوتسون)  م٧٥٧ ( درسال121 آن -براي چان 

درآن روز  «: هـا نوشـته شـد       اي به اين شرح با امضاي اويغـور         سريعتر پايتخت نامه  
هـا،   غنـايم وگـنج   مردم به تان بازگردانده شـوند و     شهر تصرف شود، زمين و      وقتي

ـ     . »هـا خواهـد بـود       آن اويغـور   دختـران از   پسران جوان و   از   سايـن توافقنامـه پ
طول سـه روز   ها در اويغور موقع اجراء درآمد و   ب 123گرداندن پايتخت شرقي لويان     باز

 124 .چپاول پرداختند به غارت و
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122. Sutcun 
123. Loyan 
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  اويغورها  دولت  پايان ها در خلج   موقعيت.٣
ايـن   در. ها سرنگون شـد      ميالدي توسط قرقيز   ٨٤٠درسال ها  اويغور   امپراتوري      

 واقـع   توقمـاق  درسرحد شرقي بالخاش، ناحيـه       ها  خلج از   برهه بخش قابل توجهي   
 اي ازآنـان نيـز      عده كردند و     تارايم بيابان گردي مي    و سواحل رود چو   درتارباگاي و 

هجـدهم مـاه يـازده،       روز هـا در    كه خلـج  هنگامي. درشهرتاالس سكونت داشتند  
 ها شكست خوردند، مجبورشـدند از       از اويغور  وچبول  ميالدي درنبردي در   ٧٥٢سال

سـال   اما در. تارايم عقب نشيني كردند درحقيقت از. به غرب مهاجرت نمايند شرق  
را تـصرف   ) باالساقون(سوياب    ميالدي اقوام خلج به راحتي موفق شدند شهر        ٧٦٦

رغم اينكه زمينه تشكيل امپراتـوري       علي. ها خاتمه دهند    به دولت تورگيش   كنند و 
 خود بروز  ستند، موجوديت مقتدري از   آنجا نتوان    ها در   آن   مهيا شده بود ولي    هاخلج

اين تـاريخ      از و 125.را گذراندند    متفرق وحياتي توأم با پراكندگي وغير موثر و         دهند
  .به خراسان مهاجرت كردند ماوراءالنهرگذشتند و ها از خلج از  اي عده
سـه   قرن نخستين اسالم در ها در ي مؤلف كتاب جامع التواريخ خلج  بنابه نوشته     

، پايتخت تركستان، دركرانه راست     )سوياب قديم (باالساقون  : زيسته اند   ه مي منطق
 رود آمودريا و   بين دو  ، پنجكند و  )بشكك امروزي (ايسي گول    شمال غربي  و  رودچو

اي بودنـد   ها نخـستين قبيلـه         براساس نوشته خوارزمي درمفاتيح العلوم خلج   . سند
هنگامي كه سـردار چينـي بنـام    . ه يافتندكه، به درون مرزهاي جغرافيايي ايران را      

قبايـل   به تاشكند حمله كرد، اعـراب از جنـوب و         )  م ٧٥١( سال  در  چه -كائوسين
ايـن    چه دركنار رود خانه تاالس يورش بردند، در        -شمال به قواي كائوسين    خلج از 

ها از جنوب درياچه بالخـاش تـا    خلج جنگ سردار چيني به شدت شكست خورد و  
  .تحت تصرف خود درآوردند ل راگو شمال ايسي

  یها با اسماعيل احمد سامان خلججنگ .٤   
) ق.ه٢٢٤(مـيالدي ٨٤٠پس از آنكه امپراتوري اويغورها توسط قرقيزها درسـال              

آن سـوي مـاورالنهر بودنـد، مهمتـرين      ها كه درآن دسته از خلج .خاتمه داده شد 
. شـدند   ماني محسوب مـي   ها در مرز شمال شرقي دولت سا      استپ قدرت موجود در  

                                                
  50پرفسور فاروق سومر، اوغوز ها ص:  بنگرید به .125



   غورهايل امپراتوری اويتشک/ فصل سوم                                                   ٤٦          

را بـاعنوان    ي خو )يوغو(و يبغو  به رسميت نشناختند   ها حاكميت قرقيزها را     آن  ولي
احمد ساماني بـا                    لذا سامانيان به فرماندهي اسماعيل ابن      126.قاراخان خاقان ناميدند  

اقوام ترك بـراي مقابلـه بـا حمـالت       هاي داخلي          درگيري مشاهد وضعيت متفرق و   
 را   هـايي هاي مناسـب يـورش      درفرصت كنارگذاشتند و  را   ي ديواركشي   شيوهها    آن

 هـا شـروع كردنـد و    درشمال بـا خلـج    را  سامانيان جنگ سختي  . ديدند  تدارك مي 
 مراكـز    از   كـه  را   تـاالس    ميالدي شهر  ٨٩٣احمد ساماني درسال    انجام اسماعيل   سر

بودنـد   مجبـور  او  نانجانـشي  و  وي  خـود   امـا ،شد فـتح نمـود   ها محسوب مي  خلج  
دهم   اوايل قرن  لذا از.دفع نمايند جمله كاشغر از نقاط، ديگر  در اقوام خلج را    يورش

هـا بـه طـرف جنـوب          آن از  ها بخش عظيمي    همزمان با پذيرش اسالم توسط خلج     
اطراقگـاه مـسافري،     اسالم تـا دو    اواخر قرن دهم ميالدي مرز     در 127.سرازير شدند 

اراضـي    و ،يافـت شرق تاالس امتـداد مـي      ي باس واقع در   كسر و   نوش جان سفلي  
ي نفوذ    گول تحت سيطره    واقع درغرب درياجه ايسي   ) سوياب(ونغمحدود به باالسا  

 ٢٨٠طبـق بيـان نرشخي،پادشـاه سـاماني در محـرم سـال          . سامانيان قرار داشت  
تاالس    امير. كند  را محاصره مي  جا   به سمت تاالس حركت كرده وآن      ) م ٨٩٣(قمري

 سـختي  ها بوده است، به همراه نيروهاي خود نبرد بسيار  خلج از  احتمال قوي    ه به ك
درايـن جنـگ    . كند  كنند ولي سرانجام شهرتاالس سقوط مي       مي   آغاز  سامانيان با   را  

اسـالم را    شـوند و    مـي    سـاماني   ها تسليم اسـماعيل     بيگ   از   تعدادي تاالس و    امير
را تبـديل بـه     تصرف كرده وكليساي بـزرگ شـهر  را    لذا سامانيان شهر   .پذيرند  مي

 امـا مـسعودي   128.گردنـد  مـي  با غنايم فراوان بـه بخـارا بـر      آنگاه   كنند  مي   مسجد
اقامتگاه ملك ترك را تـصرف       شهر   احمد ساماني    اسماعيل   اين نبرد  نويسد، در   مي

ـ  نيـز  نفـر  ده هزار  نفر به اسارت گرفته، و    ١٥٠٠ملك به همراه همسر   كرده و  ن در اي
 همـسر  عالوه بـر   دراين نبرد « : نويسد  اين باره مي   در اثير   ابن 129.نبرد كشته شدند  

ته شگ بسياري نيز  اسارت درآمدند و    به وي نيز به همراه ده هزار نفر       ملك ترك پدر  
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وي اضـافه   . »بـه غنيمـت بـرده شـدند          قبيل گوسفند،گاو  زيادي از  شمار شدند و 
  130.درهم سهم رسيده است ت مقدار هزاربابت غنيم سواري از  كند كه به هر مي

از    باعنايت به اينكه ابن خردادبه، دركتاب حدود العالم مهاجرت بخش قابل توجهي           
سپس  ها ازجيحون به طرف غزنه،تخارستان و       آن عبور به سمت جنوب و    را   ها  خلج

نگارنـده ايـن   . كنـد  مي  ميالدي ذكر٩٨٢به حدود سال زمين داور را  زابلستان و    به
 ها پـس  خلج قوي بخش عظيمي از گيرد كه به احتمال بسيار      مي   ورچنين نتيجه سط

به مهـاجرت بـه      هاي خود، مجبور    دست دادن سرزمين   از سامانيان و   شكست از   از  
موضوع را محمـود     اين .سمت جنوب يعني كابل، غزنه سيستان، زابلستان شده اند        

-خلج. ن مضمون آورده است   دركتاب ديوان لغات ترك خود آورده بدي       كاشغري نيز 
خلـج   و اوغـوز    اقوام از   اي  ها بوده درنيمه قرن هفتم ميالدي دسته        ها از اقوام اغوز   

امـا وي   . كنند  وكابل مهاجرت مي   به سمت سيستان، زمين داور     ازجيحون گذشته و  
هـا كـه درآن سـوي     خلـج  از  دسـته   آن  لذا. دهد علت اين مهاجرت را توضيح نمي    

نه توانستند دولت مستقلي تشكيل دهنـد          ماندند، ديگر به تنهايي      قيبا   ماورءالنهر
هـا،    جملـه يغمـا    از  قبايـل   ميالدي بدنبال اتحاد بـا سـاير       ٨٤٠ همان سال  در   ولي

  بعدي  فصل خانيان را تشكيل دادند كه در       ها امپراتوري قرا    باسقير ها چگل و    تخسي
  .اين امپراتوري مورد بررسي قرار مي گيرد 

هیجايگاه استراتژيك. ٥       چو  ي  دّر
طول تاريخ پذيراي قبايـل گونـاگون صـحرانورد بـود، كـه بـراي                در چو  ي  دره     

ايـن دره داراي  . نهادند خرم به آنجا قدم مي دسترسي به مناطق حاصل خيز، سبز و  
آسـياي مركـزي جـاري       در  كيلومتر ١٠٩٠همان اسم كه به طول     است با    اي  رودخانه

قرقيزهـا ايـن    . باشـد   سطه شدت جريان آب غير قابل كـشتيراني مـي         به وا . است
. هـاده بودنـد  ن   نـام Yincuخانـه مرواريـد   چينيـان آن را رود   وShu شورا   رودخانه
به طـرف شـمال     شان سرچشمه گرفته و- ين -وتي    آالتائو  هاي  كوه  از   ي چو   رودخانه

م كـوچقر كـه بـه    گـول، بنـا   ي غربي درياچه ايسي تا شش كيلومتري گوشه     شرقي
 اي كـه در  منطقـه . باشـد اي علياي آن شناخته شده است جاري مـي     عنوان منطقه 
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 ،پـرآب  خرم و و  گرفته است، به واسطه مرغزارهاي سبز قسمت علياي رود چو قرار  
 قبل)  م ١٢٠٠-١٧٠٠(آندرونواي كه به سيبري ميانه فرهنگ       دوره از روزگاران كهن و   

قبايـل   ي اقوام ايراني زبان سـاكا و  به واسطه  بوده و ميالد معروف است مسكوني     از  
 قرن شـشم و    در .احتماالً تخارها اشغال شده بود     ها و   سامارات چشم آبي،وسوئن و  

هاي اورخـون بـه    هفتم ميالدي گروهي از مردم سغد نيز به آنان پيوستند، دركتيبه    
 مـردم توسـط     بقاياي اين  آثار و .  به آنان اشاره شده است     » آلتي چو سغداك   «اسم

 عالوه بـر  . در دره چو كشف گرديده است     )  م ١٩١٠-١٩٥٦( باستان شناسان شوروي  
 شـد كاروانيـان و     بـاز محـل آمـد و        ديـر    جاده كهن بازرگـاني ايـن منطقـه از         دو

سـو و   -از سيميرچيه تا يتي   (هفت آب اقصي نقاط آسيا تا سرزمين       از   صحرانوردان
هـاي   شود كـه كرانـه   هد چنين استنباط ميقراين و شوا  از. بوده است  )منطقه ايلي 

ي چو تا سرزمين هفت آب و حوضه فرغانه محـل تالقـي دو فرهنـگ بـه                    رودخانه
  . رفته است شمار مي

. گرديـد   خلخ اشغال / تاالس توسط اقوام خلج     نواحي تا چو  ي  دره )م٧٦٦(سال  در    
رفتنـد   شـمار مـي  غزان به  از  كه طوايفي 131تخسياز تركان     اي  چندي قبيله  از  پس

ي  ناحيـه  و دره چـو   مركـز  بـاز  ديـر  ي هفـت آب از    منطقـه . جا ساكن شدند    آن  در
 بدسـت  آثار   از. شد   تخت گاه فرمانروايان قبايل صحراگرد محسوب مي       132بالساغون

مـردم  . آن زمان به شدت پرجمعيت بوده است  در  آيد كه دره چو     مي آمده چنين بر    
بردند، اما چـشم اميـد بـه       مي ستيالي اعراب به سر   تحت ا  در   بخارا هرچند  سغد و 
. داشـتند   مي   گسيل   آنان   هايي به نزد    هاي چينيان دوخته بودند، درخفا هيأت       كمك

 چـين   مـيالدي بـه دربـار   ٧٢٦سال ارسالن را در   برادر خود  توق شاد   پادشاه بخارا 
ل كـرده   كه سلطه اعراب را قبو    ) م٧١٠-٧٣٩(پادشاه سمرقند گورك   رهسپار كرد و    

ماننـد،   نقـاط دورتـر    در. خواسـتار شـد    مـساعدت چـين را    ) م٧١٩(سال  در ،بود
 دربـار  طرف فرمانروايان تـرك از     ها از   تخارستان، قندوز و بلخ نيز همين مساعدت      

زمينه برخورد دو قدرت منطقـه       ) م ٧٢٧-٧١٩(هاي  بين سال  در. چين خواسته شد  
سـرانجام   قه بود فراهم گرديـد و اعراب كه نهايت آرزوي مردم منط يعني چينيان و 
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كـشته شـدن    با. منجر به يك جنگ سرنوشت ساز شد     )  م ٧٥١-٧٤٧(هاي  سال در
 زده و    ، پادشاه ترك تاشكند به دست چينيان، تركان دست بـه خونخـواهي            تادون

 قواي اسالم و  ) ق.ه١٣٤/م٧٥١(سال در. متحد شدند  باسپاهيان اسالم عليه چينيان   
خانه تاالس نزديك آئوليه،     ررود  چه دركنا  -سين-ي كائو تركان خلج با سردار چين    

ايـن    در اثر. را به سختي شكست دادند و قواي چين آتاي امروزي به نبرد پرداختند    
گول را تحت تـصرف خـود    ي بالخاش تا ايسي     پيروزي قبايل خلج از جنوب درياچه     

  و ،الم را پذيرفتند  اين زمان اس   در هاي برخي ازمورخين خلج     عقيده   به   دادند و  قرار
امپراتـوري   افتـاد و   هـا   هاي غربي درسوياب نيز به دسـت خلـج          اقامتگاه تورگيش 

 پـس ازسـقوط دولـت تـورگيش و        . هاي غربي به طوركلي مضمحل گرديد       تورگيش
دولـت تـشكيل     دو )م٧٦٦(سـال     ماورالنهر در   شكست چينيان در مرزهاي شرقي      

 ي خـود    سـلطه    زيـر    دريـا را بـه       يرس   بخش شرقي  آب و   ها هفت   خلج/ ها    خلخ:شد
بخـش   در   و. را به اشـغال در آوردنـد       ها  سوپاپ پايتخت سابق توركيش     كشيدند و 

    .133واقع اويغورها باشند تشكيل گرديد سير دريا، دولت غزان كه در  سفلي
   عليه اعراب  خلج سمرقند بریقيام ديواشتيج فرمانروا. ٦     

او . ماوراء النهر در زمان حکومت معاويه شـروع شـد         نخستين حمله اعراب به            
 بنـا بـه روايـت   . سعيدبن عثمان حاکم خراسان را مأمور لشکرکشي به بخارا نمـود     

 يعقوبي، با وجود درخواست صلح از جانب خاتون بخارا، سعيد کشتار عظيم نمود و
 پس از تصرف قلعه کهندز کـه پناهگـاه شـاهزادگان          . بعد سمرقند را محاصره کرد    

يعقـوبي، در  حسب نظـر  . بود، شهر تسليم شد و آنان به اسارت سعيد افتادند سغد
باره به بخارا لشکر کـشيد و   دو زمان يزيد بن معاويه، مسلم بن زياد، والي خراسان

طرخون با سپاهي به کمـک او   شاه سغد، ياري خواست و» ونخطر«خاتون بخارا از
ـ ام ي عامل بن  ،يمسلم باهل    بن بةيقتکشته شدن   پس از   .آمد ـ      هي  ياي در بخـارا و آس

ـ  و ن  سـغد  دي غـورک، اخـش    بخارا، ريطُغشاده، ام  .)م٧١٥/ق٩٦(به سال    يمرکز  زي
 فرسـتادند و از او      نيور چ ط نزد امپرا  م  ٧١٩/ق١٠٠ سال دررا   يري ترک سف  نيقراتگ

ـ  مقابله با عربهـا      يبرا ـ در ا .  خواسـتند  ياري  ي فرمـانروا  ،134چيواشـت ي مـاجرا د   ني
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 او بـه  يمـه ان.  دراز کـرد ي عربها دست دوست   ي بود که به سو    يس تنها ک  کنتيپنج
-213 ،رنووایسـم (  امـر اسـت  نيا  ازي در خراسان حاک  هيام يعامل بن  عبداهللا،  بن     جراح

ـ در ا .  بـه دسـت آمـده اسـت         مـغ     اسناد کوه  ه نامه از مجموع   نيا). 214  نامـه   ني
ـ  جـراح نام   ي و مـوال   يواستي خود را د   چيواشتيد بـن   [رالجـراح يملال«:  اسـت  دهي

ـ اث   ابن.) I/184کراچکوفسکی،( »يواستي د موالهمن  ] اهللا[عبد  ضـمن اشـاره بـه نـام         ري
ـ اث   و ابـن   ي طبـر  . نوشته است  يواشتي او را د   ،»واشنجيد« دهقـان  از او بعنـوان   ري

ـ  ٧٢٠/ق ١٠٢اي ١٠١تاريخدر .اندنام بردهسمرقند    در رأس جنـبش  چيواشـت يد ٧٢١اي
ـ ي در دو گـروه،      انيسـغد ). 231 رنووا،یسـم ( رفت برضد عربان قرار گ    انيسغد  بـه   يک

 بـه  يگـر ي او چـالنچ، و د هزاد درو بـرا ) کارزنـگ ( به نام کارزنچ  يشخصي  فرمانده
ـ در ا).622،7/9،10، 6/621 ،ي طبـر  زیـ ؛ ن 243همـو،   (  متشکل شدند  چيواشتي د يفرمانده  ني

 کـار ي پ نيا در .)319صغفـورف، (  در خراسان بود   ي امو هفيعامل خل ،يحرشديزمان سع 
 ر در آن قـرا کنـت ي پنج يفرمانروا چ،يواشتي را که د   يا   قلعه يالسر ي  اب   بن   مانيسل

 شـود و    مي تسل ي تقاضا کرد که به حکم حرش      چيواشتيد. داشت، به محاصره گرفت   
 ي اهـال  چ،يواشـت ي رود، پس از خـروج د      ي حرش دي نزد سع  بشر   بن   بيبه همراه مس  

 ميگروگانها را همراه بـا غنـا        و چيواشتي د ،يالسر ياب  بن  مانيسل.  شدند ميقلعه تسل 
 گـر ي و د  چيواشـت ي قلعـه، د   يل اها مي پس از تسل   يحرش.  فرستاد ي حرش دينزد سع 

ـ برد و با مردم آن د      )يشهر سبز کنون  ( گروگانها را با خود به کش       صـلح   مـان يپ اري
 را در آنجـا بـه       چيواشـت يرفـت و د   ) ربِنجن(  پس از آنکه به اَربِنجن     يحرش .بست

 ختي شهر آو  يها از گورستان  يکي کشت و جسد او را بر مدخل         رحمانه ي ب يا  وهيش
 بر آن نوشت که هر کس جسد را از آن محل بردارد، در مقابل، صد تـن از                 يا  و نامه 

 را بـه عـراق، و دسـت        چيواشتي سپس سر د   يحرش. مردم اربنجن را خواهد کشت    
:    نـک  زیـ ؛ ن 254 رنووا،یسـم ( فرسـتاد  يالـسر  ياب  بن  ماني سل يراست او را به تخارستان برا     

)  مـيالدي ٧٢٢-٧٢١(وقتي ديواشتيچ به همراه تركان فرغانه در سـال        ).7/11 ،يطبر
 برعليه اعراب درحال نبرد بود، يک اميرخلج که با پادشـاه تـرک مـرتبط بـود در                 

کرد كه راجع به وضـعيت او اطالعـات انـدكي در در              فرمانروايي مي  گاستان کازرن 
  .135است مانده خ برجايصفحات تاري
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              )ايلك خانيان(قراخانيان  یتشكيل امپراتور  ینحوه. ١    
اويغورهـا توسـط قرقيزهـا       مـيالدي دولـت   ٨٤٠سـال  در همانطور كه ذكرشد        

 بوزقيرهـا  ازجمله يغما، تخـسي، چگـل و                     قبايل ترك  اتحاد با ها  خلج. منقرض شد 
 راجع بـه  . را بوجود آوردند     136امپراتوري جديدي تحت عنوان قراخانيان     باشقيرها،/
مـورخين بـراين     اي از   صحبت شده اسـت عـده      كمتر  تاريخي   متون در   قراخانيان  

 138مـك حـاكم بـوزقير   ك بـا  137 آشـينا  بنـام قبايل خلـج     اي از    شاخه ،اند كه   عقيده
  . آوردند بوجود خانيان را قرا  دولت) باشقيرها(

غربـي   محققين اروپـايي و   . غربي تشكيل شد   تركستان شرقي و   در                 سلسله   اين    
منـابع   .انـد    نـام بـرده    139ايلك خانيـان  عنوان    اين خاندان به   از هاي خود   نوشته در

 افراسـياب  آل و  الخـاني  140خاقانيـه البـاعنوان  خانيان  ي قرا سلسله از اسالمي نيز
  . اند يادكرده

 پژوهشــگران اخير، اصل و نسب تركان قراخانى چنين دستهحسب نظر        
 اوغوز - از توغــوز یارا قبيله يبارتولـد خاندان قراخان: اســت شــده یبند

آنان را   از اويغورها و بارتولد نيزیاماركوارت آنان را شــاخه. دانديم ( غز-تغز(
را از  آنانن يگر از محققي دیگروه. خوانديم یيغماي نژاد ترك با خاندان خويشاوند

 مختلف ظاهر در هایبررس اين. شمارندیم بر یيغمايا خلج يخلخ  -یقرلق یشاخه
 ميان از یقراخان كه خاندان دهدیم دست به یمشترك ینتيجه اما آيدیم نظر به

كه  تسو را تشكيل دادند دودمان یشاخه و برخاستند) هاخلج(هاا خلخي قرلقان
   .وجود آمده بود گروه قرلق، يغما، چقيل به خود از سه

 در كه آمدندیم به حساب یاويغور یاتحاديه از ینيرومند یگروه، پايه سه اين
 از پس و رفتندیم به شمار از اركان مهم آن اتحاديه.  ق١٦٧تا .  ق١٢٦ یسالها

                                                
ي در نام حکمرانان سلسله» قرا«ي واژه. »سیاه«و دیگري » بزرگ«یکی به معنی : قره داراي دو معنی است» قرا«یشوند 136

ي ششم هجري قمري بسیار بکار رفته و بر روي به ویژه پس از سده» ارسالن قراخان«یا » قرابغراخان«به صورت قراخانیان 
ي جهت اصلی ترکان ي جهت شمال و نشان دهندهدر نزد ترکان بیان کننده) سیاه(»قرا«رنگ . هاي آنان نیز ضرب شده استسکه

را براي خان بزرگ و اردوي » قرا اردو«و » قراخان«گونه که نام همان.ها استبودن آن» بزرگ و عالی«اولیه و نیز مفهومی براي 
  .اندبزرگ به کار برده

137. Ashina 
138. Bozqirlar 
139. Ilek(ilg.)Ḫanlar 
140. Al ḫaqaniye & ḫaniye & - Afrasiyab 
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 نقش يمركز در تاريخ آسياى» تركمانان« و مستقل ي با نام سياسـ از آن،يجداي
   141.داشتند يبسزاي

 به خود داد )به عربي خاقان(سپس قاغان و ابتدا، لقب يبغو يقراخانفرمانرواي       
  .                                                      142خانيان شد مشخصه قرا اين لقب بعدها و
 اساس فرمانروايي دو برحسب سيستم آلتايي بر    را ملت خود  و دولت كشور اين        

درتركستان شـرقي بـه      143خاقان  ارسالن قرا . بخش تقسيم نمود    نشين به دو   قاغان
قرا  در را عنوان خاقان بزرگ به تمام واليات امپراتوري فرمانروا بود و پايتخت خود           

 تركـستان گرديـد و     بخش غربـي  فرمانرواي   145قاغانبغرا قرا  و. مستقر نمود  144اردو
   .داد قرارTaraz )تاالس(شهر طراز در را ابتدا مركزخود

 به چهار قـسمت اميـر      را ي مملكت امپراتوري خود     جهت اداره  فرمانروا اين دو      
شاهزاده منسوب   از واليات يك نفر     يك رأس هر  در و تقسيم كردند  نشين كوچكتر 

هـا   آن از     يكي شدند و    مي  ندان قراخاني منسوبآئين خا اين واليان به رسم،   . نمودند
  . كردندقدم بقدم به سمت پيشرفت حركت مي نمود، ورا منسوب مي                       ديگري

  اي ارزنده حيات خود، نقش فعال و  طول در  خانيان ي قرا         است سلسله ذكر         شايان     
خانيـان بـه      باورنـد، كـه قـرا        براين   محققين از   اي  دهع. اند  داشته  علوم  درگسترش

ابتـداي   ها در آن يالتي دوگانه معتقد بودند، به همين لحاظ      کتش سيستم حكومتي و  
 حاكمش خاقان بخش شرقي   . غربي تقسيم كردند   را به دو بخش شرقي و      كشور امر

سـال   كـه در اين تـا . خانيان را برعهده داشت  بزرگ، فرمانروايي تمام امپراتوري قرا    
هركدام بـه صـورت مـستقل     شدند و هم جدا  غربي از   ميالدي دولت شرقي و    ١٠٤١

  .عمل كردند

  گرايش ساتوق بغراخان به دين مبين اسالم. ٢     
  ا يخلخ مورخين ترك شناس از قوم  به اعتقاد برخي از(خاني  نخستين پادشاه قرا 

                                                
 سازمان ،)میانه آسیاى(فرارود  در مسلمان ترك لهسلس نخستین گذاران بنیان فروزانی سید ابوالقاسم، قراخانیان،: بنگرید به . 141

  216، ص 1389چاپ اول ) سمت(ها دانشگاه علوم انسانى کتب تدوین و مطالعه
 11 چاپ دوم ج پنجم ص1370تاریخ ایران مترجم حسن انوشه  امیرکبیر .بویل.آ.جی:بنگریدبه . 142
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 عبدالكريمد كه نام اسالمي  بوستوق بغراخانپذيرفت  كه اسالم را ) خلج بوده است  
 حاكميـت و    كه  كسي. راند  امپراتوري فرمان مي   تاالس بر  كاشغر و  از و برخود نهاد  را  

شد  او باسامانيان درگير .  بود 146كول قادرخان بيلگه  تثبيت كرد،    اقتدار قراخانيان را  
 )سوياب( در باالساقون   خاقان بزرگ را   فرزنددو تن از فرزندان خود ارسالن خان         و
   147.شهر تاالس مستقر كرد قدر خان را براي اداره خاقان مركزي در و

 سـال   احمـد سـاماني در     اسـماعيل  ،عنوان شد فصل گذشته    در  همان طوركه       
كه تحت حاكميـت اقـوام       را )طراز(تاالس شهر پس از تقويت خود    ) م ٨٩٢-٨٩٤(

اتحاد   اقوام خلج كه با   تهاجم مقابله با  منظور   به   او. آورد خلج بود به تصرف خود در     
 داده تـشکيل خانيـان   چندين قبيله ترك دولت جديـدي را تحـت عنـوان قـرا             با

ايـن ايـام سـاتوق بغراخـان       در. انتقال داد  148كاشغر پايتخت خود را به شهر    ،بودند
كه  149ناصر ام ابو نهاي ساماني ب  يكي از شاهزاده   التاسيس قراخاني با     امپراتور جديد 

شـد  كرد، دين اسالم را كه توسط صوفيان تبليغ مـي             مصالحه ي عادل بود  شاهزاده
 ميالدي به دين اسالم مشرف  ٩٤٣سال   اي ساتوق بغراخان در     بنابه عقيده . پذيرفت

هايـشان    خـانواده بـه تفـاق  چادر نـشين نيـز                        دويست هزار  به همراه او   شود و مي
اش وي را از تخـت  يـك درگيـري بـا عمـوزاده     ساتوق پـس از   . گردندمسلمان مي 

اولـين    بـه عنـوان    و رسماً اسالم را تـرويج نمـود          در پايتخت خود   سلطنت خلع و  
وي بـه عنـوان فرمـانرواي    . را اعـالم كـرد    فرمانرواي ترك خلج حكومت اسـالمي  

بين قراخانيان از مفهوم جهاد استفاده       تركستان شرقي جهت ترويج دين اسالم در      
  .خانيان غربي گرديد  قرا كه اين امر موجب خشم كرد

  ميالدي٩٥٥ امپراتور تركستان شرقي درسال  ساتوق بغراخان،عبدالكريم      
. به خاك سپرده شد 150قلعه آرتوچ  درجنوب كاشغر واقع در او  درگذشت جسد 

جانشين     كه    ١٥١تاش باي  بنام موسي يشخص ، ميالدي پسر ساتوق فقيد٩٦٠درسال
 مغلوب كند  انرواي تركستان غربي، ارسالن خان را فرم،موفق شدشده بود ساتوق 
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 از اين.دهد خانيان گسترش هاي تحت حاكميت قرا اسالم را به تمامي سرزمين و
  .شد مي       اجرا  مناسك آن ميان تركان پذيرفته و اسالم آزادانه در  تاريخ به بعد

 سـيله جهـاد بـاز   هاي سالطين همسايه نيز بوموسي دروازه ييفرمانروادر زمان       
 در   علـي    ابوالحـسن  بنـام شـد   نيـز محـسوب مـي      پسر موسي كه وليعهـد او     .شد

ابـن سـليمان   ) هـارون (ابوالحـسن  . کشته شداين غزوات  از   يكي در )م٩٩٨(سال
اسـفيجاب  ) ه ٣٨٠(ميالدي٩٩٠سال   در  خاني  جهت اداره بخش غربي امپراتوري قرا     

. يان يعنـي بخـارا را فـتح نمـود     به تصرف خود درآورد، آنگـاه پايتخـت سـامان          را
درآنجـا اقامـت              بـازور  ترك نكند و   را درصدد بود كه اين شهر         خاني  قرا  فرمانرواي

 ارسـالن ابـن سـلجوق         خدمت  كه، در ها ولي به احتمال قوي افرادي از اوغوز      . نمايد
راه    هـارون در   انـد و  درباز پس گيري ايـن شـهر كمـك كـرده           را   بودند، سامانيان 

  .جان سپرد  كاشغر        از  بازگشت
تهاجم  با  را  كه خود) ه٣٦٦/ م٩٩٧(سال نوح ابن منصور ساماني در  امير     
فائق  شورش سپهساالران خود يعني ابوعلي سيموري و از شمال و                خانيان قرا

جانشين  احمد ١٥٢.غزنه استمداد طلبيد از  ديد ناگزير  خاصه، در خراسان مواجه مي
ميالدي به جاي پدرش برتخت نشسته ٩٩٧سال  علي كه در  ابوالحسنخاقان شهيد

 خاني امپراتوري قرا          غربي  بخش. بود، ازجانب خليفه عباسي به رسميت شناخته شد
 شد مجدداً در اداره مي      علي   ابن كه توسط برادرش ابوالحسن نصر)تركستان غربي(

همين سال  دودمان ساماني در به تصرف خود درآورد و رام بخارا ٩٩٩سال 
آنگاه . افتاد  ابولحسن نصرابن علي به طور قطع بر153به دست ايلك) ه٣٨٩(م٩٩٩

از روساي       توسط يكي )ه٣٩٥(م١٠٠٥سال  المنتصر در      اسماعيل              ي ساماني شاهزاده
ايلك       ميان  سامانيانامپراتوري  ، وبيابان قراقرم به قتل رسيد اعراب صحراگرد در

سلطان ترك روابط  لذا بين اين دو. محمود غزنوي تقسيم شد نصرابن علي و
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به  ١٥٤»قطوان«تحت عنواناي كه     موافقتنامه   به موجب دوستانه برقرار گرديد و
ابن علي براي  ايلك نصر. شناخته شد   دوكشور امضاي طرفين رسيد؛ جيحون مرز

ازغيبت  او. شد برسد، بايستي وارد خراسان مي ك سامانيانبه كليه مايملاينكه 
را  قواي خود استفاده كرد و  بردمي به سر      هندوستان كه در  غزنوي سلطان محمود

  .به تصرف خود درآورد بلخ را نيشابور و جناح به طرف خراسان اعزام و دو از
)  م١٠٠٨(درحـوالي بلـخ   از هندوستان برگـشت و غزنوي باشتاب                محمود         سلطان   

از        خـاني     علي فرمانرواي قرا    ايلك نصرابن . جنگ سختي بين قواي دو امير درگرفت      
.  كه، اميرختن بود كمك خواست     155 يوسف ابن هارون قدرخان    بنامپسرعموي خود   

علي        اين نبرد قواي ايلك نصرابن در  ولي. خان نيز بالفاصله به كمك او شتافت     قدر و
شايان ذكر است كـه در ايـن نبـرد    . مجبور به عقب نشيني گرديد  و     شكست خورد 

  .كردسلطان محمود حمايت مي  ازطغان خان بنام برادر ديگر ايلك نصر
سـلطان   خاقان بزرگ احمد ابن علي بين نصر و   علي تقاضاي صلح كرد و        ابن   نصر    

ايلك نصرابن علـي   . شد   قيب صلح برقرار  ر نتيجه بين دو   ساطت نمود، در   محمود و 
.  منصور به جاي او برتخت نشست      بنامبرادر سومش    وفات يافت و  ) م١٠١٢(درتاريخ  

. مدتي پايتخت خاقان بزرگ برادرش منـصور را تـصرف كـرد            علي پس از        ابن  احمد
 بـا ايـن دو   ر را به رسميت شناخت، احمـد    برادر ديگرش محمد نيز حاكميت منصو     

ابن حسن بغراخان معـروف بـه          اين هنگام علي   در. مقابل هم قرارگرفت   برادرش در 
خانيـان درميـان    قـرا . منـصورگرديد  علي اسـير   ابن     برادر ديگر احمد   156ينگعلي ت 

سـايه    زيـرا ،گري كردند     غزنويان ميانجي مأمونيان معروف بودند و  خوارزميان كه به 
  . يافتترش ميمأمونيان نيز گس    سر تهديد محمود غزنوي بر

 يكـي از  مأمون خوارزمشاه با                            ابن       ابوالعباس مأمون ) ه٤٠٦(ميالدي١٠١٥سال   در      
  ايـن وجـود فـشار      با.  ازدواج كرد  حره خلجي  بنامخواهران سلطان محمود غزنوي     

حكومت  بغداد مستقيماً منشور   در        خليفه عباسي . شديد بود  دولت غزنوي، سخت و   
امـا،          بـراي خوارزمـشاه فرسـتاد      عين الدولـه وزيـن الملـه      لقب   علم و   و خوارزم
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هـدايا را    جـرأت نكـرد ايـن لقـب و         خوارزمشاه از بيم برانگيختن خشم محمـود      
نتيجـه،   لذا خوارزميان نتوانستند درآنجـا بماننـد در   ١٥٧.درپايتخت خود قبول كند 

 درخواسـت ايلـك احمـد   بنابـه   ايـام   همين در. آنجارا تخليه كردند  )م١٠١٧(سال  
خاني يكصد هزار چادر نشين كه درطول مـسافت هـشت                    قرا علي خاقان بزرگ    ابن

      .ت يافتاوف )م١٠١٧-١٨(احمد درسال . روزه اقامت داشتند به اسالم مشرف شدند
يكي از  ،مجادلـه درگرفـت    جانشيني او                نامزدهاي پس از وفات او بين دو نفر از             

 امـا ازجانـب    سلطان محمود غزنوي كمك خواست،     كه از  درخان بود آنان يوسف ق  
رقيب يعني، يوسف      اين دو   بين                       مدتي از       پس. نكرد   سلطان پاسخ مساعدي دريافت   

خاني جهت بدسـت     امير قرا  اين دو . ابو مظفر منصور ابن علي، مصالحه برقرار شد        و
درحـوالي بلـخ   .  به آنجا حمله كردندگرفتن فرمانروايي خراسان به صورت مشترك    

 مـيالدي مغلـوب   ١٠١٩سـال    انجـام در              سر گير شدند و    با سلطان محمود غزنوي در    
علي يكـي از اميـران        ابن                                             ازسوي ديگرارسالن ايلك محمد    .گرديدند سلطان محمود 

ز نمود، اين اقدام مـورد اعتـراض شـديد          خاني، قواي فراواني جهت دفاع تجهي       قرا
م بـه   ١٠١٩  را درسـال      159وآخـشي قـاس    158اوزكندوي  . احمدابن الحس قرار گرفت   

اسـير بـود      علـي   ابن دست منصور  ين كه در  گت              اثنا علي    دراين. تصرف خود درآورد  
در سـال    كمك ارسالن ابن سلجوق بخارا را اشـغال كـرد و           با موفق به فرار شد، او    

  مـيالدي منـصور  ١٠٢٥سـال   در .الدي فرمانروايي اين شهر را بدست گرفت مي١٠٢٠
. درويـش شـد    ترك كـرد و    علي پس از مباحثات فراوان با صوفيان حاكميت را          ابن

  . بجاي او يوسف قدر خان برتخت نشست
هـا   آن      ميـان  از.  دو برادرش به رسميت شناخته شـد   جانب از                             حاكميت يوسف       

ين به تـصرف درآورد، لـذا يوسـف         گبه كمك علي ت     را پايتخت خاقان بزرگ  احمد  
امير نشين قراخـاني كـه    دو و. ديگر موفق به مذاكره با سلطان محمود غزنوي نشد        

ارسـالن                                 آنگـاه  . كردند هم جدا  شده بود مسيرشان را ازتشکيلقند          سمر   درحوالي
پيمـان    بودند به خراسان كوچ كردنـد و        وي  امر                     كه تحت           اقوام اوغوز  جوق و ابن سل 

  .دوستي امضاءشد خاندان قرارداد مودت و بين آن دو مخصوصي باهم بستند و
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به زيـر سـلطه    سابق سامانيان را قلمرو ها و     كليه سرزمين   غزنوي     سلطان محمود     
 خان نيز به همراه پسرانش قدرت خود را تثبيت كردنـد و           يوسف قدر . دآور خود در 

باالسـاقون را بـه تـصرف خـود         سـپس باشـكند و     ميالدي اوزكند و  ١٠٢٥سال   در
  بهـار  در.  يوسف گرديـد          حاكميت  به پذيرفتن   مجبور الحسن نيز   احمدابن. درآوردند

برقـراري مناسـبات             منظور        سلطان مسعود غزنوي برتخت نشست، به      )م١٠٣١(سال  
خـان   يوسف قـدر   خاني خواستگار به نزد قرا خاندان ترك غزنوي و    دوستانه بين دو  

جـاي وي         بـه . ناتمام ماند    اين كار  وفات يافت و   )م١٠٣٢(اما يوسف درسال    . فرستاد
بغراخان محمد به فرستاده سلطان مـسعود        پسرانش ايلك ارسالن خان سليمان و     

 نيز با بغراخان محمد زينب غزنوي  پرنسچندي شاهزاده   از    دادند، پس  پاسخ مثبت 
  .ازدواج كرد

  دو بخش   خانيان به قرا       یتقسيم امپراتور ين وتگ      ی عل یفرمانرواي. ٣    
ابـن حـسن      علي از        دست آوردن تخت سلطنت   غزنوي جهت به   سلطان مسعود       

بود تقاضـاي    ميالدي فرمانرواي بخارا  ١٠٢٠ه از سال    ين ك گت   بغراخان معروف به علي   
سـلطان مـسعود    )م١٠٣١(بهـار   در. داد  را160به او وعده واگذاري ختل كمك نمود و  

ين گلذا ماوراءالنهر را ازعلي ت پس از آنكه برتخت نشست به وعده خود عمل نكرد،     
ـ        . به بغراخان محمد ابن يوسف سپرد      گرفت و  ور آلتون تـاش خوارزمـشاه بـه منظ

 درگيـر  161دبوسـي ين در   گت  آلتون تاش با علي   . ين سپاه اعزام كرد   گمقابله با علي ت   
قـوا   بين دو) م١٠٣٢(درسال  مجروح گشت و ين دراين نبردگت شدند، سرانجام علي 

 هارون بـه  بنامپس از آن جانشين آلتون تاش       .جنگ تمام شد   درگرفت، و                              مصالحه
ـ ت   امـا، علـي    ين متحـد شـد    گت  ي، باعلي غزنو منظور مقابله با مسعود     اثـر  ين در گ

پسرش يوسف با هارون خوارزمشاه      جانشين او  سپرد و    جان )م١٠٣٢(جراحت سال     
 يك سوء قصد جان سپرد و      اثر در  ترمذ را محاصره كردند اما هارون      متحد گرديد و  

سـلجوقيان   وي درايـن بـين از   . ترمذ گرديـد   باعث عقب نشيني يوسف از     اين امر 
سـلطان مـسعود    . كرد  مصالحه به سلطان مسعود غزنوي مراجعه      به منظور  و رنجيد

ابـن           خان سليمان   جهت مصالحه با ارسالن    غزنوي نيز از اشغال ختل منصرف شد و       
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خاندان تـرك رابطـه دوسـتي و         لذا بين دو  . دختر وي خواستگاري نمود    يوسف از 
 باعـث نـزاع و     او            مرگ. فات يافت و)  م ١٠٣٤(سال   اما يوسف در  . فاميلي برقرار شد  
ـ محمد و بوري ت            علي    نصرابن هاي   بنامزندان يوسف   تن از فر   كشمكش بين دو   ين گ

  .  گرديد162ابراهيم
را به تـصرف خـود درآورد،    اوزكند) ه٤٢٨( ميالدي١٠٣٦سال محمد ابن نصر در       

حمايـت   يم بـا  ابـراه ،اين بـين  در. ختن شد  و 163ين ابراهيم نيز وارد، وش    گبوري ت 
ـ ت بخارا را از دست فرزندان علي  و 165، سغد 164تركمانان،كيش و ها    خلج ين گرفـت  گ

خـان پنـاه      قـدر    ين به نزد يوسـف    گت  فرزندان علي . به تصرف خود درآورد   وآنجارا  
را    خاقان بزرگ به همراه برادرش ابراهيم خويـشتن       /قاغانعنوان   محمد با . آوردند

امپراتـوري   )م١٠٤١(آن تاريخ به بعـد   از رج كردند ويوسف قدرخان خا  تحت امر  از
  .غربي تقسيم گرديد و  قراخاني به دو بخش شرقي

 شـد و  مـي   ماورالنهر، خجند تا غرب فرغانـه منتهـي       : غربي شامل   خاقان نشين      
قلمـرو  . پايتخت خاقان بزرگ ابتدا، اوزكند بود سپس به سـمرقند منتقـل گرديـد        

 166يئـدي سـو   الس، اسفيجاب، شاش، غـرب فرغانـه،   تا:  شامل خاقان نشين شرقي  
  .گرفت مي بر در كاشغر را و) هفت آب(

  سلجوقيان تعامل با  ویشرق  یخان دولت قرا. ٤    
 يوسـف بـود،                                                                                                             ابن    الدوله ابو شجاع سليمان      دولت شرف  اولين خاقان بزرگ اين          

برگـزار نمـود،   )  م١٠٤٣-١٠٤٤(كه اعضاي خاندان درسال             اين دولت بدنبال نشستي   
جمعيتي كه بـين  . كردند اوزكند بيابانگردي مي                    بخش  درمنطقه فرغانه در                             افراد             اين

ايـن چـادر    . كردند حدود ده هزار چادر نشين بود      ن بيابانگردي مي  باالساقو بلقار و 
سليمان يـك  .  ميالدي به دين اسالم مشرف شدند١٠٤٣                        ايلول سال                    ماه               در         ها        نشين

د قلمرو خود افرادي كه مسلمان نشده بودند به آنان اجـازه دا            حاكم عادلي بود، در   
اما با برادرش محمد نه توانست به توافـق  . ادامه دهند             خود                    حيات    به  امنيت    دركمال

                                                
162.. Bori tegin 
163. Vahş 
164. Kiş 
165. Soġd 
166. Yedi-Su 



   انيها در عصر قاراخانخلج/ فصل چهارم                                                   ٦٠          

 عنوان خاقان بزرگ معرفي نمود          بهرا                     خود كرد و     را زنداني       سليمان برسد لذا محمد  
) م١٠٥٧( سـال  اينكـه در   نيز پانزده ماه بيشتر نه توانست حكومت نمايد، تا          ، او     اما

دوم محمـد بـراي      سوي ديگر همـسر    از. پسر بزرگترش حسين جانشين او گرديد     
توسـط   حسين را و. ازدواج كرد  شخصي با برتخت بنشاند                                                                                                            اينكه پسرش ابراهيم را   

 همزمـان بـا      لذا ابراهيم برتخت نشـست و      ،ميان برداشت  تؤطئه از  يك شخصي با  
ابن نصر، فرغانـه را تـصرف                       ابراهيم اول  خاني تركستان غربي،    حاكم قرا  وي           جلوس

 از نزديكـان تـرور   اما ابراهيم خاقان قراخاني تركستان شرقي توسط يك نفر      . نمود
  . خاقان گرديد محمد ابن يوسف به جاي او و شد

به منظور بـاز پـس        الحسن ابن سليمان متحد شد و      بنام ،محمد باخاقان مركز        
 درنتيجـه سـير  ، رفته به سمت تركستان غربي حركت كرد           دست گيري سرزمين از  

  . خانيان شرقي واگذار گرديد و فرغانه به قرا دريا مرز دو دولت شناخته شد
 نيـز دو   او. ابن يوسف برتخت نشست    پدرش محمد از چندي عمر، به جاي              پس     

ماه بيشتر دوام نياورد؛ زيرا بغراخان الحسن ابن سليمان سرزمين خاقان بـزرگ را              
اين هنگام چهل هـزار      در. را خاقان ناميد    ميالدي خود  ١٠٧٥در سال    تصرف كرد و  

 نيـروي غيـر    هفت صد هزار  . خانيان مستقر بودند    اردوي قرا  جنگجوي مسلمان در  
  .بردند منفعت مي  از اين پيروزي بزرگ مسلمان نيز

اوزكنـد مـستقر بـود الحـسن ابـن           سلطان سلجوقي ملكشاه هنگامي كه در            
از مـدت      پـس . معروف به هارون حكومت سلجوق را به رسميت شـناخت         سليمان  

 اين عصيان را  ، هارون .را امير سمرقند خواند       يعقوب خود  بنامهارون               كوتاهي برادر 
ملكـشاه نيـز از اشـغال اوزكنـد         .  ملكشاه كـرد   تسليم برادرش را  ب نمود و  سركو

دوستي با هارون پـسرش را       به منظور ايجاد وحدت و    )  م ١٠٩٠(درسال. منصرف شد 
  167.نزد او فرستاد

  
  
  

                                                
167. YILMAZ OZTUNA,HISTOIRE ABREGEE DE LA TURQUIE-pag45-51 



                                          ٦١                                                       باستان هایها يادگار ترکخلج  

 اقـوام خلـج بـا  جنـگ  ویغربـ  یقراخـان  دولت سلجوقيان بر نفوذ. ٥   

  دولت  اين
 بزرگ  شد، اولين خاقان  بخش تقسيم    خانيان به دو    اآن كه امپراتوري قر      پس از       

) م١٠٥٢(سـال  امـا او در   . اوزكند مستقر شـد    اول در  قراخاني غربي محمدابن نصر   
ابواسـحاق ابتـدا    . برادرش ابواسحاق اول ابـراهيم جانـشين وي شـد          درگذشت و 

ب به قلمـرو  مناس  يك فرصت را از اوزكند به سمرقند منتقل كرد، آنگاه در                           پايتخت
بخشي از روستاهاي اطـراف    و168شهرهاي شاش، ايالق و قراخاني شرقي حمله نمود 

مقابـل ايـن اقـدام     در) م١٠٦٤-١٠٧٢(آلپ ارسالن سلجوقي . تصرف كرد  فرغانه را 
  ابراهيم به شـدت مقاومـت نمـود و   ،زد اما او    مواضع  عليه   حمله               قراخاني، دست به  

الملـك ابـن     به جاي او پسرش شمس عزل شود و  عباسيجانب خليفه    از باعث شد 
 در     غربـي   بزرگان خانـدان قراخـاني  . تخت به نشيند   بر )م١٠٦٨-١٠٨٠(سال در نصر

 از اتحـاد بـا          فرمانرواي قراخـاني شـرقي پـس    مقابل اين انتصاب عصيان نمودند و     
 به منظـور  ه كرد واين فرصت استفاد از، بغراخان الحسن ابن سليمان قراخاني مركز 

درنتيجه بين . خاني غربي حمله كرد دست رفته به قرا هاي از       پس گيري سرزمين باز                    
سيردريا مرز دو دولت شـناخته       غرب قراخاني مصالحه درگرفت و     حاكم شرق و   دو

  .فرغانه به قراخاني شرقي واگذار گرديد و. شد
جـان  )م  ١٠٧٢(جنگـي بـه مـاوراءالنهر         آلپ ارسالن سلجوقي درطي يك سفر         

را اشغال نمود   169ترمذ فرصت استفاده كرد و حاكم قراخاني غربي از،سپرد، لذا نصر
 ميالدي به طـرف  ١٠٧٢سال )دسامبر دوازهمين ماه تركي مطابق با    ( ماه آرليك  در و

خانيـان   اين بين سلطان ملكشاه سلجوقي جهت سركوب قـرا  در. بلخ پيشروي كرد  
پس از تصرف ترمذ به سمت سمرقند پيشروي        را به حركت درآورد و     خودسپاهيان  

فراست به توسط نظـام الملـك وزيـر سـلجوقي تقاضـاي              هوشياري و  با نصر. كرد
بخـشيد وحتـي بـين دو خانـدان روابـط            را سلطان ملكـشاه او    لذا. وساطت نمود 

  .خويشاوندي برقرارشد

                                                
168. ilaq 
169. Tirmiz 
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 از مـدتي                      پـس .  جانشين وي شـد    ) م ١٠٨٠(برادرش ابوشجاع الخضر   از نصر     پس   
 علماي حنفي مذهب بـا عقايـد  ) م١٠٨١-١٠٨٩(احمد نشست                 جاي الخضر پسرش    به              
ملكـشاه  . نمودنـد         يـاري        سـلطان ملكـشاه تقاضـاي      از. كردند اختالف پيدا  احمد              

 سـپس . بـه اصـفهان تبعيـد نمـود        خان را اسير و               احمد اشغال نمود و             را سمرقند
ديگر بالشكر كـشي بـه    بار معترضين اعمال نمود و    برابر در  را              سلجوقيان   حاكميت  

ملكـشاه هنگـام مراجعـت       اين سـفر   در. ماندگار شد  درآن جا ) م١٠٩٠(ماوراءالنهر
 مجـدداً بـه     علماي حنفـي  . درخواست باز گرداندن احمدخان به محل اقامتش شد       

 ميالدي اعدام   ١٠٩٥لذا وي پس ازمحاكمه درسال      . اتهام زنديق بودن را زدند     احمد
او مسعود اول ابن محمد برتخت نشست كه راجع به دوران سـلطنت     جاي   به و. شد

  . دست نداريم وي هيچ اطالعاتي در
ـ  يبـؤرک «ح ترير صحيا به تعبي 170قيارو بركبعد از او سلطان سلجوقي        » روقاي

بـين   هم انتخاب كـرد، كـه از         را پشت سر   جهت فرمانروايي قراخاني غربي سه نفر     
از دوران فترت سـلجوقيان اسـتفاده   ) هارون( 171 عمر          جبرئيل ابنبنامسومي ها  آن

مقابـل   اين بين والي خراسـان سـنجر در        در. به سمت خراسان حركت نمود     كرد و 
. بعد اعدام گرديـد  و  جنگ ايلك جبرئيل اسير  اين جبرئيل به جنگ برخواست، در    

 سـوي ديگـر    از .كرد نفوذ ت ماورالنهر تشکيال پس از اين پيروزي سلطان سنجر بر      
 ) م١١٠٢-١١٢٩ (تحت عنوان خاقان بـزرگ دوم محمدابن سليمان   خان ارسالن              يقين

ارسالن خان جهت خـاموش كـردن عـصيان علمـاي           . سمرقند برتخت نشست   در
راساً براي سرپرسـتي پيـروان مـذهب     سنجر. مشورت كرد ا سلطان سنجر  حنفي ب 

 عبدالعزيز ابن بنامكه شوهر خواهرش بود  » الصدر«حنفي بخارا مقامي تحت عنوان      
علمـاي   خانيان و   مجادله بين قرا   بدين وسيله از   سنجر   سلطان. منسوب كرد  172مازا

حسن ابن علي بـه      ودوران سلطنت محمد دوم عمرخان       در. حنفي جلوگيري نمود  
 كمـك سـلطان سـنجر      با ها  اين قيام    از مردم عصيان كردند، ولي       ييههاهمراه گرو 

  . سلجوقي سركوب شد

                                                
170, Berk yaruq & börki yaruq 
171. Cibrail b. omer 
172. Abdul Aziz b.Maza 
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محمـد هنـوز   .  شكست خورد173نخشب  ميالدي در١١٠٩سال  در،علي حسن ابن       
دين اسالم را نپذيرفته بود كه تركان با حمله محمود دوم يـك مـدت درخراسـان                 

محمود دوم   از)  م ١١٥٧(گ سلطان سنجر  رم از اوغوزها بعد   حتي. دندفرمانروايي كر 
 محمـد را  ،  پيـشين خـود    قبول كند، محمود پـسر     را ها  كه حكمراني آن   خواستند

 از 174 آبـا -الدولـه آي  يدؤم. فرستاد تايك مدت كوتاهي براي اوغوزها حكمراني كند 
 او جهت نيل    .ن بود آرزوي تصرف خراسا   والي نيشابور، در    سنجر  فرماندهان سلطان 

برچشم  پسرش محمد را اسير كرد و      يك عمليات نظامي محمود و       به اين هدف طي   
  مـيالدي در ١١٦٢به سال) پسر پدر و(آن دو ميل كشيد پس از مدت يكسال آن دو      

  . زندان جان سپردند
بعـد از ايـن     . به اتمام گذاشت   ها دولت قراخاني غربي نيز عمرش رو        مرگ آن  با     

ابن حسن سوم ابراهيم جايگزين   علي ين به پايان رسيد و گت خانواده علي ت   حاكمي
هـا   ها بـه جنـگ برخواسـت، فرمانـده خلـج          با فرمانده خلج    علي. اين خانواده شد  

 175ارسالن  ها خوارزم شاه ايل     جانب خلج   ميالدي از  ١١٥٨سال در. كشت  را يابغوخان
وقوع جنـگ    ظور جلوگيري از  درحوالي بخارا به من    متحدين خود  با )م١١٥٦-١١٧٢(

حـسن    ابـن  ميالدي به جاي علـي     ١١٦١سال در. دادي منعقد شد   طرف قرار  بين دو 
 به آشوب كشيد بـا     مسعود دوم مملكت را   . دوم مسعود آمد   سوم برادرش ابو مظفر   

رأس  مـيالدي در ١١٧٨پس از مرگ او درسال . اوغوزها به جنگ برخواست ها و  خلج
جاي  به)  م١٢٠٤(درسال. شودمي  رم ابن الحسن مشاهده  دولت قراخاني ابراهيم چها   

تدبير براي مردم فرمانروايي نمـود،       درايت و  آيد عثمان با    او پسرش عثمان اول مي    
 رغم اينكه مـسلمان بـود از     علي  او. شود  بت پرست مي  ١٧٦نهايت تابع قراختائيان   در

ـ  قراري صلح و   بر جانب قراختائيان جهت جلو گيري از جنگ و        تي بـه عنـوان     آش

                                                
173. Naḫşeb 
174. Mueyyed ed-Devle -Ay-aba 
175. Ḫarezm Şah-il-Arsalan 

کی تان ها یا ختائیان بنابررسم الخط چینی ،ختایی، بنا بررسم الخط عرب وایرانی وکیتات بزبان مغولی   : پاورقی ، قراختائیان    . 176
از آنجا بیرون کردند سپس به  وترکان اویغور را.لستان شدند وبه اورخون رسیدند میالدي وارد مغو924در سالنامه هاي چینی از سال 

میالدي کیتان ها یا ختائیان سعی کردند کاشغر وناحیه ایسیک 1017درسال .طرف ینی سی علیا ومرغزار هاي مغرب عزیمت نمودند
انده قواي قراخانی بنام طغان که درساحل چوي گول را که در تصرف ترکان مسلمان قراخانی بود اشغال کنند که در این سال فرم       

  .علیا ومغرب ایسیک گول مستقر بود قواي مهاجم را درهم شکست
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 فرمانرواي قراختايي گورخان دخترخود را به عقـد عثمـان در          . واسطه انتخاب شد  
با قدرت پول تطميع شد، اما  و  محمد خوارزمشاه خطبه خواند  بنامچندي وي   . آورد

ميالدي شكست دادند عثمان از ١٢٠٧وقتي قراختائيان محمد خوارزمشاه را درسال       
 پس از مدتي با محمد خوارزمشاه مجدداً قرار         عثمان. جانب قراختايي بخشيده شد   

رسـوم يكـسال     برحسب عادت و  . با دختر وي ازدواج نمود     داد مودت برقرار كرد و    
 گشت از خوارزمشاهيان جـدا  مي سمرقند بر از   عثمان وقتي . درخوارزم اقامت نمود  

بـين   ي خوارزمـشاهيان بـويژه در      منطقه  غيبت او در   .به قراختائيان پيوست   شد و 
عثمان به منظوركشتن خوارزميـان     . جاي گذاشت  بر   نامطلوبي مردم سمرقند تاثير  

 عثمان اسير شد او به   اشغال سمرقند   از   به طرف محمد خوارزمشاه حركت كرد پس      
 .ميالدي به قتل رسـيد ١٢١٢خاطرتشويق افراد جهت توهين به خوارزميان در سال              

  177.يدباعث انقراض دولت قراخانيان گرد مرگ او
  خانيان دولت قرا  سقوط  و ظهور  در ها خلج  نقش. ٦    

اتحاد قبايل تـرك     خانيان از   ، دولت قرا  ميدر سطور گذشته خواند   همانطور كه          
يـك   از همان ابتدا از      خانيان  قرا.  شد تشکيل... يغما، تخسي و  ا خلج   يخلخ  :ازجمله

پايـان    مـيالدي يعنـي تـا      ١٠٣٢سال ها تا   خلج. نظام دوگانه قدرت برخوردار بودند    
مناسبات خوبي داشـتند   خان با اين دولت همكاري نموده و   حيات ايلك يوسف قدر   

 خان   پس ازمرگ ارسالن يوسف قدر     ،اما كردند  دولت مركزي حمايت مي     همواره از  و
  . درگيري بين دو فرزند او شروع شد نزاع و اختالفات خانوادگي با 

خانيان ناحيه باالسـاقون      غزان متحد قرا    د برخي از قبايل تغز    تول  بنابه نوشته بار        
 و. آورنـد مـي  گول كه موطن اقوام خلج بود، به تصرف خود در           مغرب ايسي  واقع در 

  . باشد  خانيان ها با قرا منشاء اختالف خلج اقعه نقطه آغاز و اين و  شايد
 خـاني   ين فرمـانرواي قـرا    گت  بود كه بعد از مرگ علي        اين قرار    از  جربان اختالف      

ابن  سليمان   خان   ميالدي جانشين او پسرش ارسالن     ١٠٣٢سال   بخارا در  سمرقند و 
اثر يك   اما هارون در   .ترمذ را محاصره كرد    شد و  هارون خوارزمشاه متحد   يوسف با 

ايـن   در. 178باعث عقب نشيني يوسف از ترمذ گرديد  امر  اين سوء قصد جان سپرد و    
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                                          ٦٥                                                       باستان هایها يادگار ترکخلج  

به منظور مصالحه به سـلطان مـسعود غزنـوي           رنجيد و    ان سلجوقي سلط   از بين او 
جهت مصالحه   سلطان مسعود غزنوي نيز از اشغال ختن منصرف شد و         . مراجعه كرد 

. دختروي خواسـتگاري كـرد     از  ينگت  فرزند علي  يوسف،   ابن   خان سليمان   با ارسالن 
 ،امـا  شـد  ي برقرار خويشاوند رابطه دوستي و    خاني  قرا لذا بين دو خاندان غزنوي و     

ـ ت  علي فرزند )م١٠٣٤(سال  در ،اين امر چندان دوام نياورد زيرا      ين وفـات يافـت،     گ
  . 179خانيان گرديد بين خاندان قرا خانوادگي در  درگيري باعث نزاع و مرگ او

بوري  نام هاي نصر بن علي محمد و        تن از فرزندان وي به       دون  ي تگ يعلمرگ   با      
 ) ه٤٢٨/ م   ١٠٣٦(سال   در بن نصر   محمدا .شدند ايملك پدر صاحب م  تكين ابراهيم، 

 در. بوري تكين ابراهيم نيـز وارد وش وخـتن گرديـد      اوزكند را به تصرف درآورد و     
هاي   نزاع خانوادگي كه بين فرزندان ارسالن خان يوسف قدر خان اتفاق افتاد، خلج            

 هيم معـروف بـه    ابـرا تركمانان اوغوز از بوري تكـين        از   بخشي سفلي و   ساكن ايلي 
  . بخارا را به تصرف خود درآورده  كردند و حمايتتمقاچ خان

 مرگ يوسف قدرخان تمـام متـصرفات خانـدان او كـه در             از   به بيان ديگر پس        
ارسـالن  . فرزندش تقسيم شـد    ختن تمركز داده بود، بين او و       باالساقون ،كاشغر و            

 از.  بغراخان مالك تـاالس گرديـد    محمد. ختن شد  كاشغر و  خان مالك باالساقون و   
خانيان به دو بخش مستقل شرقي وغربـي          امپراتوري قرا   ميالدي به بعد   ١٠٤١تاريخ  

بخش غربي گاهي تحت     قراختائيان درآمد، و   بخش شرقي تحت امر   . تقسيم گرديد 
اساس نوشته پرفسور    بر. گرفت  مي خوارزمشاهيان قرار  نفوذ غزنويان، سلجوقيان و   

اجتماع قومي كوچ  دو،  ر نيمه اول قرن يازدهم ميالدي در ماوراءالنهر       فاروق سومر د  
گمان اين دو اجتماع قومي بزرگ           بي.  ها                                 خلج  اوغوزها و  ١٨٠.نشين بزرگ ساكن بودند   

بـه  . ايـن نـواحي آمـده بودنـد          ها به   هاي وارده برآن    فشار   ي  نتيجه هركدام در    نيز
ـ ( ها          ليققاناز حمالت   هاي ناشي     دليل كوچ اوغوزها فشار   احتمال قوي    بايـد  ) يقنقل

اين حمالت طوايف منسوب به قبايل افشار،سالور      ي    نتيجه در        محقق است كه  . باشد
 آنـاطولي،  شهر ارز روم در    جنوب ايران مناطق خوزستان و     ييوا به نواحي غرب و     و

  . اندكوچ كرده

                                                
 253 همان منبع ص.179
 172پرفسور فاروق سومر، اوغوزها ص: رید به  بنگ.180



   انيها در عصر قاراخانخلج/ فصل چهارم                                                   ٦٦          

خانيـان بودنـد ومناسـبات     اوغوزها تحت حاكميت قـرا    : افزايدنويسنده مي اين       
 احتمال قريب به يقين در مناطق شـمال و                        آنان به . خوبي بين طرفين جريان داشت    

 مـيالدي يعنـي     ١٠٤٢سـال  اوغوزهاي فوق در  . شمال شرقي بخارا سكونت داشتند    
 ين دولـت بـه بخـش شـرقي و         تقسيم ا  خانيان و   همزمان با درگيريهاي داخلي قرا    

همـين اوغوزهـا     ها مجبور به مهاجرت به سمت خراسان شدند و          غربي،توسط خلج 
ماورالنهر  اجتماع قومي ديگري كه در    . به اسارت گرفتند   بودند كه سلطان سنجر را    

حمالت قراختائيان از   ي نتيجه ها در بدون شك خلج. ها بودند          خلج سكونت داشتند 
   ١٨١.راف آن به ماورالنهر كوچ كرده بودنداط ناحيه ايلي و

خـاني    قراخانيان به هم خورد، برعليه ارسالن خان قرا        ها با   وقتي مناسبات خلج       
است كه اين قيـام بـا هـدف كـسب حاكمييـت                اين عقيده  ابن اثير بر  . قيام كردند 

سـنجر  سـلطان   ها از    خلج  ارسالن خان ناتوان از سركوب شورش     . صورت گرفته بود  
  . استمداد طلبيد

)  ه٥٣٣/ م  ١١٢٩(سـال    جيحون در   همزمان با عبور فرمانرواي سلجوقي از رود            
 ،نداشـت زيـرا   اي دربر ها عقب نشيني كردند به همين سبب اين حادثه نتيجه   خلج

هـا     مـيالدي بـا عـصيان خلـج        ١١٤١خاني مجدداً در سـال      ارسالن محمود خان قرا   
ها از ولي نعمت ودايي خود يعنـي سـلطان         ن از مقابله با خلج    نيز ناتوا  او. شد  مواجه

 از ي ورود سـلطان سـنجر بـه مـاوراءالنهر     ها بامشاهده  خلج. سنجر كمك خواست  
  .ختائيان استمداد طلبيدند حكمران قرا 

صحنه شد و نبردي بين  ختايي وارد ها، گورخان قرا              متعاقب قبول استمداد خلج        
ي سـمرقند در      درحومه   سپاه سلجوقي  و       يك سو  از   ختايي  قرا وخلج    قواي مشترك 

 روي داد، سپاه سلجوقي به سختي شكست خـورد بـه طـوري كـه        182قطواندشت  
   184.نيز اسيرشد) م١١٤١ (183تركن خاتونهمسر سلطان سنجر 

ختائيـان جنگيـده    اقوام خلج كه در جنگ قطوان درصـفوف قـرا         از  آن دسته        
براي مـدتي كوتـاه    و. ا را مجبور به مهاجرت به ناحيه خراسان كردنده  بودند، اوغوز 
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)  ق٥٥٠/م١١٥٦(هـا درسـال    همان خلج. ماوراءالنهر آغاز نمودند   زندگي مستقل در  
هـا   انبياب جسدش را در كشتند و را        خاني  نزديكي بخارا ابراهيم تامغاچ ،خان قرا      در

فرمانـده بـزرگ     186چـاغري خـان   ليكن جانشين او كوك ساقون يـا  ١٨٥.كردند رها
ديگـر   و 188الچـين بيـگ    فرزنـد بيگـو خـان    كشت و را 187بيگو خاننام  ها به   خلج
  . از او كمك خواستند ارسالن خوارزمشاه پناه بردند و     هاي خلج به ايل                 بيگ
. هـا بـا سـپاه خـود وارد مـاوراءالنهر شـد              ايل ارسالن درجواب اسـتمداد آن           
سـيع قـزل قـوم، از        هاي ساكن نـواحي و      از تركمن    خان ضمن تدارك نيرو     ريچاغ
  . ختائيان نيز درخواست كمك نمود قرا
امـا كـوك   . ايلك ترك روانه كرد    خان نيز نيروي ده هزار نفري به فرماندهي         گور     

  . مقابل نيروي ارسالن خوارزمشاه صلح را ترجيح داد در  خاني ساقون فرمانده قرا
خـاني غربـي    بن حسن سوم ابـراهيم خـان قـرا         ا  به جاي علي  ) م١١٦١( سال در      

هـا بـه جنـگ        اغوز ها و   او مملكت را به آشوب كشيد باخلج      . برادرش ابو مظفر آمد   
  . پرداخت

ناحيـه   هـا را از     خلج گورخان حكمران قراختايي فرمان داد تا      )م١١٦٤(سال در      
  .چانندبخارا به سمت كاشغر به كو سمرقند و

 بـه كـار    را به زمين نهـاده و       ها دركاشغر سالح خود     اين بود كه خلج     تصميم بر      
ابالغ فرمان گورخان      خاني ضمن   قرا  حكمران. ساير حرف مشغول شوند    كشاورزي و 

سـر بـه    دستور سرپيچي نمـوده و   ها از   اما خلج . آن شد  اجراي ها خواستار   به خلج 
  . شورش گذاشتند

 ها به سختي شكست خورده و       ه درحوالي بخارا به وقوع پيوست خلج      نبردي ك  در   
 را در هـا قـدرت سياسـي خـود       بدين ترتيب خلـج   . متحمل شدند  تلفات زيادي را  

  .دست دادند از ماوراءالنهر
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به سمت ايلي سفلي كـوچ   از آنها    يبخش بزرگ  ميالدي به بعد     ١١٦٤تاريخ   لذا از      
ارسالن پايتخت خود را به شهر     ايل. آمدند در   خان   نارسال   ايل   تحت انقياد  كردند و 

  190.كافر قرار دادختائيان  گزار قرا را خراج خود منتقل كرد و 189لوققيا

                                                
189. Qıyalluq 
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   رانيها و اوغوز به منظقه جبال اآغاز مهاجرت اقوام خلج/ فصل پنجم       ٧٠          

  ها دولت ختائيان يا كيتان ظهور. ١     
) بنابر رسم الخط عربـي وفارسـي     (يا ختائيان ) بنابر رسم الخط چيني   ( ها  يتانك      

 مـيالدي نامـشان ذكـر       ٤٠٦از سـال     هاي چيني   سالنامه در) بزبان مغولي ( ياكيتات
 آن يشـاخه  شـعبه و  بين ايـن شـط و   191ائو هويلاي بودند كه درمغرب   قبيله .شده

 اينهـا بزبـان   . ونت داشـتند   اوروزي سك  Jeholايالت ژهول   در شارامورنموسوم به   
 مـيالدي   ٦٩٦سـال    در. تعلق داشـتند    ي مغولي   خانواده به گفتند و   مي   سخن  مغولي  

هه كوئان باهدف قتل وغارت عازم هوپي طـرف يونـگ پينـگ             -آنان از تنگه شان   
  .شدند

  و192آپا اوكـي ها موسوم به      فعال آن  روساي جدي و   قرن دهم ميالدي يكي از      از     
قبيله خودش  منزلت خاني را در  توانست مقام و193تاش ليو- چيني يهيا برسم الخط

ختائيـان وارد مغولـستان شـدند، بـه        ها يا قرا    ناكيت) م٩٢٤(درسال  . نمايد قرار بر
تركان قرقيزي را كه     شهر قرابلقاسون شدند و      سپس داخل  اورخون عليا رسيدند و   

مجبور به مهاجرت    آنان را   و تصرف كرده بودند بيرون رانده    ) م٨٤٠(سال را از  جا  آن
   194.هاي مغرب نمودند مرغزار عليا و  سي به سمت يني

دسـت انـدازي      خانيـان   هاي تحت حاكميت قـرا      ختائيان همواره به سرزمين     قرا     
ارسالن    ختائيان داخل كاشغر شدند ولي     اي از   ميالدي عده ١١٢٨سال   در. كردند  مي

مهاجران ختايي تحت رهبري      اي از   عده. كردرا ازكاشغر بيرون     ها  احمد قراخاني آن  
ليو تـاش   -را يه  يكي از شاهزادگان خاندان سلطنتي خودشان كه به زبان چيني او          

ناحيـه تاراگاتـاي شـهر     در شمال غربي مـستقر شـوند و   ناميدند، توانستند در مي
 گول پادشاه    درمغرب ايسي . است بناء كند     كنوني چوچاكايميل را كه نزديك شهر      

ايلـي   دچار خطر شده بود از       طرف دو كرد، از باالساقون سلطنت مي     خاني كه در  قرا
. كردنـد را تهديد مي   از شمال آرال تركان خانگلي يا قانقلي او        سفلي تركان خلج و   

. كمـك خواسـت     او از ليو تاش شده و   -متوسل به خان ختايي يه       او   همين سبب   به
تخـت سـلطنت     احتيـاط را از       پادشاه بي  اين فرمانده ختايي وارد باالساقون شد و     

                                                
191. Leao-Ho 
192.A.pao-chi 
193.ye-lu tash 
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                                          ٧١                                                       باستان هایها يادگار ترکخلج  

-يـه ساقون پايتخت   بدين ترتيب باال  . خود بر سرير سلطنت جاي گرفت      برداشت و 
او لقب گورخان را كه به معناي شاه جهان اسـت بـراي            و  قراختايي گرديد  ليو تاش 

  195.خود انتخاب كرد
ضرر  ان وزيه پس از اينكه ب)م١١٣٠-١١٤٢(ليو تاش -نخستين گورخان قراختايي يه   

كاشـغر    گـول و    ناحيـه ايـسي    در قـدرتش را   هاي سـلطه و   قراخانيان شرقي پايه  
بودنـد   النهرءمـاور  كه در ) قلمرو قراخاني غربي  ( مستحكم كرد، به تركستان غربي    

ايـران شـرقي هنـوز تحـت         قلمرو سلجوقي كه در    ها به   آن   پشت سر  حمله كرد و  
 ميالدي درخجنـد    ١١٣٧ ژوئن   -مهماه   در  . سلطنت سلطان سنجر بود هجوم آورد     

شكـست   واقع در فرغانه پادشاه قراخاني سمرقند موسوم به ركن الدين محمـود را    
قطـوان   النهر شـتافت در ء سلطان سنجر به كمك دست نشاندگان خود درماور     .داد

  ميالدي بخـارا و ١١٤١سال  در. قراختائيان شكست خورد   شمال سمرقند از   واقع در 
 نيز او    سلجوقيان خارج شد بدست گورخان قراختايي افتاد       سمرقند از تحت سلطه   

دست نشانده خود مستقر     به عنوان وكيل و    خانيان محلي را    قرا   از   سمرقند يكي  در
شـاه خـوارزم     همين سال قراختائيـان خـوارزم را نيـز اشـغال كردنـد و              در. كرد

  .ندخراجگزار خود نمود  را مطيع وارسالن بن محمد ن اتسز قزليعالءالد

   سلجوقی امپراتوریشكل گير  پيدايش وی نحوه.٢    
ها  از خلج          اقوامي    به همراه196از تركمانان          در زمان سلطان محمود غزنوي قبايلي       

، غزنه و ابيورد ساكن شدند و  غزنوي درحوالي سرخسبا توافق سلطان محمود 
 سلجوق.بود 197سلجوق بنام ي آنان شخصدر رأس .اسالم را پذيرفته بودند عموماً 

قاق ياي دقاق،تُقاق  بود کهي سلجوق فرزند شخص.بود  سلجوقيان خانداني اصلجد
، شهرت ن استيکمان آهن يکه به معنا 198قيالي ريبه تما تُقاق ي دقاق .نام داشت

 شمار بود، به  اوغوزانيقنق که خاستگاه فرمانروا يفهي طايقاق از اعضاد.داشت

                                                
  278رنه کروسه امپراتور صحرانوردان ص:  بنگرید به.195
درمقابـل مـورخین خاورنزدیـک    .ین غزنوي ، اوغوزهاي سلجوقی را بنام ترکمن ذکر میکننـد       گردیزي وبیهقی مورخ  :  پاورقی .196
اززمان سلطنت ملکشاه سلجوقی به این طرف اوغوزها را ترکمن خوانده اند واز این تاریخ به بعد . اوغوز نام می برند-ها بنام الغز ازآن

  .یر کردند اطالق گردیده استنام اوغوزفقط به اوغوزهایی که سلطان سنجر رامغلوب وسپس اس
197. Seljuk 
198. temir yalıq 
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سلجوق به علت مقام .آمديبغو بشمار ميا ياوغو ي ران معتبري و از امرفت يم
دار  بغو، عهدهي اوغوزها، پس از پدر و از جانب يبغويارجمند دقاق در حکومت 

بغو و سلجوق يان ي روابط ميپس از مدتاما  .شد)  لشکريفرمانده(ي سوباشسمت
افزون  ش روزيتمل بر افزا مشيطور کل دارند و به يان مي که منابع بيبه علل مختلف

بغو به قدرت و يبغو و حسادت ي همسران يزيانگ قدرت سلجوق، حسادت و فتنه
 نهاد و موجب شد سلجوق به اجبار به همراه يرگيباشد، رو به ت يمقام سلجوق م

) يالدي دهم ميسده ين دههيواپس (ي چهارم هجرياران و احشامش، در سدهي
د و يگرو  اسالمني به همراه خاندانش به دي آنجا ودر .گردد ي جند متواريبه سو

دستانشان  ري و زيجه، خاندان سلجوقيار نمود که در نتياخت ي حنفسلجوق مذهب
دانند که  ين فرد از از ترکمانان اوغوز مياو را نخست.دنديگرو يز به مذهب حنفين

  .است ار کردهياسالم اخت
نان، متفاوت است، اما سه نام در تمام ات در باب تعداد فرزندان سلجوق و نام آيروا
دو نام . باشند يل ميکائيبغو و مي يل، موسياند که شامل اسرائ ات تکرار شدهيروا

 وارثان يا عده ١٩٩.باشند يوسف ميونس و يات شامل ي روايز بر طبق بعضيگر نيد
وسف و يا يونس يغو، ي بيل، موسي اسرائيها سلجوق را متشکل از چهار پسر به نام

ل به يکائيبغو و مي يل، موسيپس از سلجوق پسرانش، اسرائ .دانند يل ميکائيم
ها و  نزاع يک بودند، وارد چرخهيب يک و چغريب ل که طغرليکائيهمراه فرزندان م

  .ان بود، شدنديدر جر  خوارزمکه در ماوراءالنهر وييها يريدرگ
 کردند و او را در يهمکار نيتگي علان به نامي از قراخانيل سلجوق با شخصآ   

ان به ي رساندند و سپس بزرگان سلجوقياري، ي هجر۴۱۱تصرف بخارا در سال 
 ممتاز در حکومت يگاهيافت جاين اقدام نمود که به دريتگيوصلت با دختر عل

 از يريگ با بهره ي محمود غزنوطانسلگر،ياز سمت د .ن منجر شديتگيعل
دن ي بخشيي رهاين بود و به بهانهايان در جري که در قلمرو قراخانياغتشاشات

ش و ي خويمحقق نمودن آرزو قت باين و در حقي تگيدگان از ظلم عليد ستم
 ن که بر بخارا و سمرقند تسلطيتگيو سرکوب عل حوني جيحضور در آن سو

                                                
 یهودي یا مسیحی باشد، او را هاي فرزندان سلجوق که شامل میکائیل، موسی و اسرائیل می  نامي به واسطهبرخی ازمورخین. 199

   .دانند مذهب می نستوري
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ن به يتگيورود او به ماوراءالنهر، عل  نمود که بايه لشکرکشيداشت، به آن ناح
ات يبر اساس روا .ز پنهان گشتين ل بن سلجوقي اسرائشخت و متحديها گر ابانيب

 ير شد و به سويگاهش دستگيبه مخف ن الدولهيمي ل با وقوفيمختلف، اسرائ
ل به همراه ياسرائان عمر يفرستاده شد و تا پا  هندوستانو سپس به سمت نيغرن

  200.جان سپردمحبوس بود که درهمان جا  يا در  قلعهارانش ي
فرزنـد     دو. نمـود  تـار  غزنويان تيره و     نيت سلجوقيان را نسبت به    اين واقعه ذه       

 در               فعـال                عناصـر    عمويشان موسي ديگري چغري بيگ و طغرل بيگ و              ميكائيل يكي 
 هـايي   درگيـري  نيـز    غزنـوي   سـلطان محمـود    پـس از    201.رهبري اين گرو بودنـد      
 .هـا درنـساء اتفـاق افتـاد               از اين درگيري      آمد يكي   بوجودغزنويان   سلجوقيان و   بين  

 سـرباز تحـت     ١٧٠٠٠بـه تعـداد      عظيم مجهز  سلطان مسعود غزنوي سپاهي بسيار    
گـسيل داشـت، ايـن سـپاه        به سوي سلجوقيان 202حاجب بگ دوغديفرماندهي 

سـلجوقيان باشـنيدن    . خراسان بيرون كند    را از   عظيم مأموريت داشت سلجوقيان   
 شكست ،آمد ي نساء بوجود    برخوردي كه درحومه  . را ندادند    بدل   اضطرابي ين خبر ا

ايـن    . دادند   دست را از    سختي به سپاه غزنويان وارد شد، آنان تمام تجهيزات خود         
 موفقيـت   اتفاق افتاد كـه بـراي سـلجوقيان       ) م١٠٣٥(ق  - ه ٤٢٦ شعبان   ١٩نبرد در 
اين شكست غزنويـان دهـستان را بـه          به دنبال    ٢٠٣.معنوي به همراه داشت    مادي و 
  .كردند  فراوه را به موسي بيگو واگذار به طغرل بيگ و بيگ، نساء را چاغري

ها پيرامون  همچنين خلج ها و تركمن از  اين پيروزي قبايل زيادي  از   بعد    
 پيرامون خود گرد سلجوقيان بخش بزرگي از اقوام اوغوز را. آمدند  سلجوقيان گرد

    كسي را به را داشتند، به همين علت از ميان خود ها ادعاي رهبري آن آورده و
  آخرين جنگ سلطان مسعود غزنوي با سلجوقيان در   204.عنوان يابغو تعيين كردند

سرخس موسوم به دندانقان رخ  و هاي ميانه مرو نادر بياب. ق. ه٤٢٩مرو به سال 
 گريخت و مسعود به نيشابور شكست خورد و  سپاه غزنوي به سختي داد، دراين نبرد

                                                
  .پدیا یکیمراجعه کنید به دانشنامه آزاد و. 200
  257ول جعفریان، طلوع طاهریان تا غروب خوارزمشاهیان صرس:  بنگرید به.201

202. Beg dogdi 
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 از  پس. رسيد  چندي بعد به دست يكي از سربازانش به قتل رفت و آنگاه به هند
عمويشان موسي نشستند، ضمن   و)طغرل بيگ،چغري بيگ (براد اين پيروزي دو 

نحوه ] القائم المراهللا[اي به خليفه عباسي طي نامه انعقاد پيمان اتحاد با يكديگر
خود را مطيع خليفه عباسي معرفي  سپاه غزنوي تشريح نموده و  بررا خود   پيروزي
 اين نامه تحليلي از اوضاع آن روزگار و .كند را تائيد ها او خواستند تا آن  از كردند و

ي آن جالب است، به همين دليل متن  كند كه مطالعهموضع سلجوقيان را بازگو مي
  :آوريمنامه را مي

هواخـواه دولـت وحـضرت       گروهي بوديم همواره مطيع و    سلجوق    آل  ما بندگان   «
زيارت كعبه معظم مـداومت      بر ايم و   جهاد كوشيده  پيوسته به غزو و    مقدس نبوي و  

 يمين الدوله   ،محترم، اسرائيل بن سلجوق    را عمي بود درميان ما مقدم و       ما و. نموده
بـه هندوسـتان بـه قلعـه      جنايتي بگرفت و  و                               بي جرم را تگين او سبك  ابن     محمود

بـسياري از     و .د سـپر  جانجاي       آندربند داشت تا     هفت سال در   كالنجر فرستاد و  
پـسرش   چون محمـود درگذشـت و     . را به قالع باز داشت     ما   خويشان پيوستگان و 

تماشا مـشغول   به لهو و نمود و او بنشست، به مصالح ملك قيام نمي     جاي   مسعود به 
خـويش بـا      عاقبت بخت نيك روي نمود ودست باز پسين مـسعود بـه نفـس             ... دبو

علـم نگونـسار پـشت     مسعود شكسته وخاكسار و    و...لشكري گران روي به ما نهاد     
 شكر اين موهبت وسـپاس ايـن نـصرت را   ... دولت به ما گذاشت    اقبال و  برگاشت و 

 خواهيم كه اين كـار    مي جوركرانه كرديم و   راه بيداد و   از انصاف گسترديم و   عدل و 
دايـرت   افغانـستان در     كتـاب         ي  نويسنده.»فرمان اميرالمومنين باشد   نهج دين و   بر  

اضطراري كـه    اين عقيده است كه خليفه عباسي القائم به علت     المعارف تاجيك، بر  
به رسميت  آن شده بود، ناچار حكومت آنان را     نيروهاي تركمان دچار   استفاده از  در

اين تأييـد   . داد تجليل قرار  د نيز درهمه موارد، آنان را مورد تأييد و        بغدا شناخت و 
ارسـالن   «نـام  امـراي ديلميـان فـارس بـه      براساس آن صورت گرفت كه اميري از  

وي . بغـداد تـسلط يافـت     ي اسماعيلي بود، بر     كه خود شيعه  ] اهل فسا [»بساسيري
 بغـداد  در  نشـست و   خود به منصب حكومـت     راند و    از شهر بيرون   خليفه القائم را  

  خليفه القائم كه درتبعيد . فاطمي مصر المستنصرباهللا خواند نام خليفه  به ياخطبه
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  205.طغرل نخستين پادشاه سلجوقي كمك خواست برد، ازبه سر مي
آغاز مهـاجرت بـه مركـز   و طغرل  ميان سپاهيان در ها          خلج حضور. ٣  

  ايران
ايـران بـود،    اي در سلـسله  گذار اه ديگري كه بنيان ش هر مانند   طغرل سلجوقي       
خراسـان   زمـاني كـه خـوارزم و      . به جنگ پرداخـت    را  عمرش هاي متمادي از    سال

ي جبال حركت     جا به سمت منطقه     زيرسلطه سلجوقيان درآمد، آنان به علت كمبود      
هاي برجـسته ايـن        پادشاهي طغرل سرزمين خراسان ميان چهره      تشکيلبا. كردند

بست، هـرات، سيـستان و       مرو، موسي يبغو در    چغري بيگ در  . تقسيم شد خاندان  
همين  در. نواحي كرمان گماشته شدند    قاورود، پسر بزرگ چغري به واليت طبس و       

به احتمال قريب بـه يقـين     و ها » ال يئنيا  ي ينالي«نام    تركمانان به    زمان بخشي از  
ـ يم  ير نگارنده ابـراه   يبا به تع  ياز خلج كه تحت فرمان ابراهيم ينال           اقوامي  ال  يئن

فرزند يوسف بود وي برادر ناتني طغـرل         ي سلجوق و    ابراهيم ينال نوه  [قرار داشتند 
هـاي     بنابـه درخواسـت اوغـوز      ،مضيقه بودن جا   به علت در  ] شدبيگ محسوب مي  

 عراق عجم به فرماندهي ارسالن يبغوي سلجوقي به سـمت ري، همـدان، سـاوه و               
بـه   ابـراهيم ينـال را    ) ق.ه٤٣٣/  م ١٠٤٢(سال  طغرل در  . حركت كردند   اراك فعلي 

 را آبـاد كـرده و   جـا   آن .خود نيز درپي وي به اين شهر آمـد         سوي ري اعزام كرد و    
قالـب   جمله در  از   مهاجرت گروههاي ترك به طرق گوناگون     . پايتخت خود قرار داد   

ايـران  اوغوزها به منطقه جبال      و ها  وگروههاي مستقل شامل خلج    سپاهيان جنگي 
 هـا گفـت بـه لحـاظ در     ابراهيم ينال بـه آن ) ق.  ه٤٤٠(سال كه در اي بود  به اندازه 

افزود كه  بروند و) روم شرقي( است جهت نبرد به مرز بيزانس                                         بهتر  مضيقه بودن جا  
رأس ايـن   درحقيقت كمي بعد ابراهيم ينـال در     . خود نيز به دنبال آنان خواهد آمد      

رود كـه اقـوام خلـج       اين احتمال مي   206. عليه بيزانس پيروزي كسب نمود     تركمانان
منطقه ساوه از بازماندگان سپاهيان ابراهيم ينـال سـلجوقي باشـند كـه              ساكن در 

 تركولـوژ معاصـر     امـا دكتـر ذهتـابي     . اصفهان بود  حاكم جبال، همدان،كرمانشاه و   
                                                

 جلـد دوم  1977دایرةالمعارف تاجیک، مترجم دکتر جالل الدین صدیقی چاپ مسکو    قربان بابا یف، افغانستان در    :  بنگرید به  .205
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ديگـري   نظر ي خود   مقالهماوراءالنهر به مركز ايران در       پيرامون مهاجرت خلج ها از    
 كـم  كم  قرن پنجم ميالدي خلج از  ايل  براساس شواهد تاريخي« : نويسد  او مي    .دارد

  هـا بـا     دهم ميالدي خلج   قرن نهم و   اند، در به سمت غرب كوچ نموده     ماوراءالنهر از  
شـرق   بـه سـمت جنـوب و        داده و  تـشکيل متحد شده يك ايـل بـزرگ         ها            اوغوز

 انـد كـه در افغانـستان كنـوني و       گفته هاي شرق   خلجاينها       مدندكه، به ماوراءالنهرآ
طبق نوشته ابو اسـحاق      .»كردندمشرق ايران سيستان، بلخ،غزنه وكابل زندگي مي      

اند ولي جبال ايران حركت كرده ها بعد از قرن دهم به سمت فارس و       خري خلج طاص
 هـاجرت كردنـد، ابتـدا در      پامير هندوستان م   ت و بدرآنجا نماندند بلكه به سمت ت     

 دادنـد كـه در فـصل آينـده        تـشکيل خلجيـان را    )  م ١٢٢٧(واليت بيهار حكومت  
  207.م گفتيخواههاي هندوستان سخن پيرامون خلج

  آذربايجان  وها به عراق عرب مهاجرت خلجی نحوه.٤    
غوزهـا متحـد    زمان سلجوقيان بـا او  ها درخلج ازيگروههمانگونه كه بيان شد       

 جبال يعنـي ري، سـاوه، همـدان و          ي  به همراه سپاهيان سلجوقي به منطقه       و شده
ـ ن نگارش ما از ا    يدر ا  ،كه سپس به آذربايجان آمدند    اصفهان و  « ن گـروه بعنـوان    ي

ان سـلجوق بـه   يها که به همراه سـپاه  ازخلجيگروه  .ميبرينام م» يهاي غرب                خلج
 المعتـصم   عباسـي   ي زمان خليفه دردند، عراق عجم و سپس به عراق عرب آمده بو     

ي خرقـان سـاوه       منطقـه  درز  ينبخش ديگري از اين قوم       درسامرا مسكن گزيده و   
، درسامرا مسكن گزيده بودند، به        ها كه   از خلج    بزرگي آنگاه آن بخش  . اقامت نمودند 

هـا    آقاي دكتر زهتابي براين عقيده است كه خلـج         208.سمت آذربايجان كوچ كردند   
 ند، بـار  اهبار كوچ كرد   ، دو       خزر به سمت آذربايجان    جنوب درياي   مهاجرت از  پس از 

هوالكـو  ) م١٢١٧-١٢٦٥( سـال  در. او هوالكوخان بـود      ي  دوم زمان چنگيزخان نوه   
از طوايـف تـرك جنـوب خـزر را بـه           خـانوار   آسياي مركزي دويست هزار    خان از 

 هـا   ايـن  .لج نيز حضور داشـتند    اقوام خ  از   ميان اين طوايف   آذربايجان كوچاند، در  
عالوه برخلج  . اند  شده درآنجا ماندگار  و. اند  تفرش كوچ كرده   سمت مراغه، ساوه و     به

هـا     ازخلج يجنوب خزر به آذربايجان آمده بودند ازشمال خزر نيز طوايف          هاي كه از  
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قـرن   در اوغوزهـا  و ها وقتي خلج. اند  مراغه ساكن شده   در به آذربايجان مهاجرت و   
لخ به سـمت منطقـه       جنوب درياي خزر، خراسان وب     دهم باهم متحد شدند، از    ياز

 هـا و  متحدين اوغوزها ازجمله خلـج     .سپس به سمت آذربايجان آمدند     جبال،ري و 
ها حيوانـات   اين .به آذربايجان آمدند عبوركردند و دربند شمال خزر، از   ها از   قبچاق

جنـوب آذربايجـان كـه       گرفته تـا   ماخاچي    قلعه دربند داغستان و   اهلي خود را از   
تـوان بـه    اين واقعيت را امروزه مـي     . بردندمنطقه بسيار حاصل خيز بود به چرا مي       

شـمال گـوي چـاي،       بايجان مشاهده نمـود، ازجملـه در      راقصي نقاط آذ   وضوح در 
جنوب اطراف تبريز، ميانـدواب، قـاراداغ، مـشگين، مراغـه،            سليان، زنگه زور، در   
تفرش روستايي بـه     شهريار، ورامين، كرج، قم و    فراهان، اراك،   زنجان، قزوين، ابهر،  

   .شود نام خلج ديده مي 
داغـستان جنـوبي اقامـت گزيـده      آمدند اول در   هايي كه ازشمال درياي خزر      خلج

قـرن سـيزدهم مـيالدي     در.  سـمت جنـوب مهـاجرت كردنـد      آنگاه، به تدريج به   
شـرق   شمال، جنـوب و    درهم جنوب آن،     مغان، هم شمال ارس و      درسرتاسر دشت 

ابتداي قرن سيزدهم ميالدي همزمان با هجوم        در. ها ساكن شدند    اردبيل خلج  شهر
شـدند    دشت مغان ساكن بودند مجبـور     هايي كه در    خلجفشارآنان،   اثر بر و ها  مغول

وتـا  . فلـسطين مهـاجرت نماينـد    را ترك نموده به سمت سوريه، لبنان و  آن مكان 
ـ ي   وقتـي .كردنـد   مـي    همان مناطق زندگي    نيز در  »نيركاگو  تيمور  امير   «زمان  از يک

را  آنجـا  و فلـسطين حملـه كـرد       به سوريه و   ميصرهنام    امير تيمور به    ان  يفرمانروا
بزرگان قوم خلـج مالقـات       اين بالد با سران و     طول اقامت خود در    اشغال نمود، در  

نيـز  آن فرمانـده  دانـد،  به ايران برگر وي خواستند كه طوايف خلج را    آنان از . نمود
فلسطين اجازه داد تا به ايران كوچ  هاي ساكن در سوريه، لبنان و    به خلج  پذيرفت و 

 بـين    ي  ناحيـه  گـروه در     يك   و كرده  مهاجرت   لذا اقوام خلج به داخل ايران      .نمايند
آن  در  مركـز ايـن ناحيـه   » فاروق سـومر «به قول كه، ساوه وخرقان سكونت نمودند     

 مـسير  در   درغـرب سـاوه كـه          واقـع   Novberanنوبراناي بود به نام      هنگام قصبه 
 كـه در  هـايي   به خلج . معروف است  ييو امروزه به منطقه مزلقان چا     باشد    شاهراه مي 

 لذا.  معروف شدند   ياخلج ساوه »قاهر خلج« بعدها به عنوان   اين ناحيه سكونت دارند   
گـروه دوم   . شده است الق مي اط   اين ناحيه     است كه اختصاصاًً به     خلجستان عنواني 
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 بـه  .آن ساكن هستند  درغرب   سلطان آباد واقع   قم و  ي بين شهر    درناحيهها  از خلج 
اسـت، خلـج     منطقه كه امروزه بـه خلجـستان معـروف     اين در هاي ساكن   اين خلج 

 از  طـول زمـان برخـي    در  209.شود  گفته مي  ينير حس ي ام يا به فارس  ي  اميرحسينلي
به  ها جدا شده و آن از  بنابه داليلي اند، جستان ساوه ساكن بوده  خلج كه درخل    قبايل

 هــا يكــي بــا قــشقايي مهــاجرت كردنــد و  فــارس  ايــران يعنــي  ســمت جنــوب
آنـان امـروزه هـم در سـاوه هـم              ساوه ساكن بودند، نـسل      هايي كه در    خلج.شدند  

خان كـه   توان به استاد تئليم     از بزرگان ادب اين قوم مي     .درخلجستان موجود است  
  210.كرد اشاره نموددر زمان فتحعلي شاه قاچار زندگي مي

  ي مهاجرت تركمانان وخلج ها به بغداد وآناطولي نحوه. ٥      
فاطميـان   نام بساسيري با    همانگونه كه بيان گرديد يكي از فرماندهان ترك به                
ظهـور ايـن    . بغداد فراهم كنـد    در را ها  زمينه تسلط آن   مرتبط شد، كوشيد تا    مصر

فاطميان نزديك به يك صد سـال       . خطرناك بود  پديده براي خالفت عباسي بسيار    
اكنـون ظهـور بـساسيري كـه خلعـت           .رقيب بالمنازع عباسيان درخالفت بودنـد     

بغـداد   در بـساط عباسـيان را   رفت تا دريافت كرده بود، مي    مصر   ي فاطمي   ازخليفه
 طغرل سـلجوقي كمـك خواسـت و        از   ي عباسي   اين برهه خليفه   جمع كند، كه در   

 خلج به سوي بغـداد روانـه شـد، و          تركان اوغوز و   طغرل به همراه سپاه عظيمي از     
 آن عصر  در. فرشته نجات خليفه عباسي گرديد     دست فاطميان گرفت و    را از  بغداد

سـنيان   بغداد ميان شيعيان دوازده امامي، شـيعيان فـاطمي و          اختالف شديدي در  
بغـداد بـراي خالفـت       در   طغرل به همين سبب حضور   . بودمتعصب رواج پيداكرده    

 اقوام اوغـوز و   به همراه طغرل تركان زيادي از     . مايه حيات شد     سني مذهب عباسي  
 نفـر  سكونت دهها هزار   .به تدريج درآنجا مستقر گرديدند     شدند و  خلج وارد بغداد  

 به تدريج   لذا .بغداد سبب سخت شدن زندگي به مردم را همراه داشت          تركان در  از
اين هنگام القائم عباسـي بـه دنبـال          در. فرياد اعتراض آنان برضد طغرل بلند شد      

. نمود به اوگوشزد  مراتب اعتراض مردم را    و طغرل فرستاد  عميدالملك كندري وزير  
 وي پـس از . كه طغرل تصميم گرفت به سـوي موصـل حركـت كنـد            بود  آن از  پس
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.  ه ٤٥٠(سـال   موصـل كـرد امـا در       حـاكم  ابراهيم ينـال را    تصرف موصل برادرش  
دوباره به آنسوي حركـت كـرد امـا        طغرل. به تصرف درآورد   بساسيري موصل را  )ق

 .شـد  وي جـدا   از طغرل نيز  ابراهيم ينال برادر  . رفت و رها كرد  بساسيري موصل را  
 طغـرل چـون از   .بـه شـورش برداشـت    سـر  و ساوه آمد مجدداً به سمت همدان و   

] دوست ميداشـتند  را وي تركان بيشتر زيرا[وحشت داشت موقعييت ابراهيم ينال   
بغداد بساسيري مجدداً به ايـن شـهرحمله    از  خروج طغرل درپي ابراهيم آمد اما، با    

 از  عباسي  ي  دنبال ورود بساسيري، خليفه      به. درآورد به تصرف خود   را جا  آن و كرد
  .شداطمي خوانده مينام خليفه ف خطبه به  براي يكسال در بغداد و خارج شد شهر

مناسبي داشت، هيچ گونه تعـصب       مردم رفتار   او با  ،اين باور است كه    بر اثير   ابن    
 و. كردنـد مذهبي به خرج نه داد به همين دليل توده مردم از بساسيري حمايت مي             

ازسوي ديگـر نيروهـاي      .پيش ببرند  نيروهاي وفادار به طغرل نه توانستند كاري از       
عـراق عجـم مواجـه       شدند با نيروهاي فراوان ابراهيم ينال در        ورمجب  اندك طغرل 

قـول داده بـود كـه        كردند، زيـرا او   -از ابراهيم ينال دفاع مي       تركان   بيشتر. شوند
عراق خـسته شـده      تركان از اقامت طوالني در    . نگرداند به عراق عرب باز    تركان را 

د برادر طغرل از راه رسيدند       فرزند چغري داو   ارسالن   آلپ اما، نيروهاي كمكي   بودند
بار ديگـر    و.  طغرل در اين جنگ ابراهيم را كشت       .ابراهيم ينال را شكست دادند     و

آورد بـدين ترتيـب دولـت     را بـه بغـداد   عباسي  ي خليفه برگشت و  طغرل به بغداد  
خليفه   دختر برابر اين خدمت از    طغرل در . سلجوقي سبب حفظ خالفت عباسي شد     

. يفه با همه كراهتي كه داشـت بـه ايـن ازدواج راضـي شـد                خل .خواستگاري نمود 
 ري   در  اين ازدواج صورت گرفت پـس از مـدت كوتـاهي طغـرل            ) ق.ه٤٥٥(درسال  

ضـد آلـپ      عموي طغرل بـر    قتلمشپس از گشته شدن ابراهيم ينال         211.درگذشت
بخش  اما، وي در جنگي كه رخ داد كشته شد فرزندان قتلمش در             ارسالن قيام كرد  

را حفـظ كردنـد آنـان پـس از گـشودن               خود   قدرت  نشين آسياي صغير   مسلمان
 شـهرت   ي روم   سـالجقه  بنامتاريخ    كه در  ايآن ناحيه سلسله   هاي تازه در    سرزمين

 اوت  ٢٦مقابله با امپراتوري بيـزانس در      ارسالن به منظور     آلپ. تأسيس كردند  دارد
.  بـه مقابلـه برخواسـت       باسـپاه روم   مالزگرد واقع در    رهوار ميالدي در دشت     ١٠٧١
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ارسـالن بـا اجـراي      سپاهيان ترك بود آلپ سپاهيان بيزانس بسيار بيشتر از     شمار
اين نبرد آغاز فتح   و. شكست سختي داد   ها امپراتوري بيزانس را     اصول جنگي ترك  

 هـاي    به نحوي كه آناطولي به صـورت سـرزمين تـرك           ،ها بود   آناطولي توسط ترك  
 در  پـي حـضور سـپاهيان سـلجوقي       ثار بجـا مانـده در     آ  از ٢١٢.خلج درآمد  اوغوز و   

نام   جمعاً چهار روستا به       پرفسور فاروق سومر   ي  اساس نوشته  هم اكنون بر    آناطولي
هـاي  شهر سـتان  روستاي قاالچ در  دو.نام قاالچلي وجود دارد دو روستا به    قاالچ و 

گـرزه   داداي و هـاي     شهرسـتان  در روستاي قاالچلي نيز   دو آالچام و  و) بولو(گرده
شـود، از  يك روستا با عنوان خلج شناخته مـي     همچنين درآناطولي بيست و   . است

سـه   لي، سه روستا خلـج لـر و   نام خلج نام خلج ، ده روستا به     ها پنچ روستا به       اين
بدون شك همه اين اسامي با نام ايل خلـج پيوسـتگي     . روستا خلج اوغلو نام دارند    

نام خلج در شهرستان گيره سون يكـي در تيـره             وستا به   فوق دو ر    اسامي از. دارند
يـك   نـام خلـج لـي و        دو روستا بـه     . شهرستان كشاپ هستند   بولو ديگري نيز در   

تيره بـو لـو يافـت مـي       هاي گيره سون و   نام خلج اوغلو نيز درشهرستان      روستا به   
ك اسـكان تـر       در هـا   چينـي  هـا و    كه خلـج  ها داللت بر اين دارند        همه اين . شوند

، چهـار  كاسـتامونو ي    ناحيـه  در 213.درسواحل درياي سياه نقش مهمي داشـته انـد        
نام قاالچ  يكي از روستاهاي دوگانه به . خلج اوغلو وجود دارد   و نام خلج لر    روستا به   

 زنگولـداق، قـاالچلي در     هـاي خلـج در    وجود نام .همان ناحيه قرار دارد    در لي نيز 
هـا     درگزره همگي بيانگر نقش مهم خلـج       بولو وخلج  مسنيوب، قاالچ درسامسون و   

قابل ذكر است . مناطق وابسته به آن است     مسكوني شدن سواحل درياي سياه و      در
 ها دو طايفه از طوايف بيست و        كه پرفسور فاروق سومر بر اين عقيده است كه خلج         

 پـنچ روسـتا را   دهند، آنـان درآنـاطولي بيـست و    ميتشکيلها را چهار گانه اوغوز 
نـام   ها تنها شش روستا بـه   ي وابسته به اوغوز حاليكه، طايفه كنند در مي   ينمايندگ

  .خود دارند
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  فتوحات خلج های شرقی /    فصل ششم                                                   ٨٢          

  ی شرقیها خلج  یتجديد قوا مهاجرت و  ی نحوه. ١    
اثر جنگ بـا     د كه در  اقوام خلج هستن   هاي شرقي آن گروه از      ما از خلج   منظور       

ماوراءالنهر به سـمت    ميالدي از٨٩٣شكست از او درسال اسماعيل احمد ساماني و  
 از خراسان نيز به سمت جنوب به سيـستان روانـه شـدند و        خراسان كوچ كردند و   

 غزنـه،  درخراسـان بـزرگ،    هـا اي ازخلج   عده. درمنطقه زمين داور مسكن گزيدند    
خوارزمـشاهيان   غـوران و   طين غزنـوي و   درخـدمت سـال    هرات وكابـل ماندنـد و     

سالطين غوري به هندوسـتان مـشاركت        هاي غزنويان و    لشكركشي در و. درآمدند
در فتوحـات    درهمين راستا بخشي از آنان به هندوسـتان كـوچ كردنـد و             .نمودند

امير اختيار الـدين     .مهمي ايفاء نمودند   فعال و  دولت غور درهندوستان نقش بسيار    
ها بوده است كـه   كه از نامش پيداست وابسته به اين قوم از خلج   خلجي همان گونه  
  .شرق هندوستان اسالم را گسترش داد در بنگال و با فتوحات خود در

 در ها به تدريج قوت گرفتنـد، و  خلج ) م ١٢٠٦-١٢٩٠(دهلي   تركان  دوره پادشاهي  در
را تـشكيل    هنـد خلجيـان ي   ميالدي با كسب قدرت سياسـي سلـسله       ١٢٩٠سال  

 214.خود به يادگارگذاستند از   ميالدي١٣٢٠درخشاني را تا سال   ي          يك دوره  دادند، و 
مقدمه تاريخ خود ذيل مبحث اقليم      هاي شرق ابن خلدون در      زمينه مسكن خلج   در

امـا،   تـوان نـام بـرد و    مـي   را  طـاق  ست وشهرهاي سيستان ب   از: نويسد-سوم مي 
ايـن   درآخـر  و) قهستان(معروف آن سرخس  بالد بالد خراسان است و    از  كوهستان

هاي خلج واقع اقليم سوم چادرگاه از   بخش هشتم  خاور درست باختر و  . بخش است 
هـا ازمغـرب بـه سـرزمين      انـد، ايـن چادرگـاه   طوايف چادرنشين ترك  است كه از  
ها  شمال اين چادرگاه  در    و. ي كابل هند پيوسته است      جنوب به ناحيه   از سيستان و 

 ي بنـدر    به منزله غزنه   .باشديمآن غزنه    مركزکه  است   واقع   تاني غور نواحي كوهس 
ي بـاختري     ناحيـه  در: نويسد  توصيف اقليم چهارم مي    وي در . رود  هند به شمار مي   

شمال  در چاچ درجنوب ناحيه خلخ و     سرزمين فرغانه و   اقليم پس از     بخش نهم اين  
  215.بخش قرار گرفته است سرتاسر خاور اين )ماقيق(ناحيه كيماك سرزمين است و
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  غزنويان   ها با خلج  یهمكار.٢    
خانـدان   سـوي مـاوراءالنهر    آن حكومت سلطان محمودغزنـوي، در    همزمان با       

  مـيالدي بـين    ٩٩٨-١٠٣٠كـه طـي سـال هـاي          كردنـد   مي   خانيان حكمروايي   قرا
 علـي روابـط   ايلك نصرابن  علي يعني سلطان محمود غزنوي و   دوفرمانرواي تـرك    

/ خانه جيحون اي كه امضاء كردند، رود   نامه به موجب موافقت  . اي حاكم بود    دوستانه
علي فرمانرواي قراخانيـان      ايلك نصرابن . گرديد  سلطان نشين تعين   آمودريا مرز دو  

. شـد  بايستي وارد خراسان مي    ،تسخيركند ي مايملك سامانيان را     براي اينكه كليه  
غيبـت سـلطان     ارسالن ايلـك از   : ه معتقداست ي تاريخ يميني دراين بار      نويسنده

 را از قـواي خـود   استفاده كرد و  برد  مي آن زمان درهندوستان به سر     محمود كه در  
. بلـخ را تـصرف كـرد       خراسـان، نيـشابور و    . دوجناح به طرف خراسان اعزام نمود     

 بـر  ، درآن زمـان جعفـرتگين   .هندوسـتان برگـشت    از باشتاب خود  محمود  سلطان
حملـه ارسـالن ايلـك        وي از  . حاكم هرات  وارسالن جاذب خلج   بود   دارالملك بلخ 

باشـي  وس محافظـت نمايـد و     تختگاه را  هرات متوجه غزنين گشت تا     از مطلع شد 
بـه   را)ن درست تر است   يتگ savaşiيا ساواش ي sabaşبه نظر نگارنده سباش     (ينگت

ـ  حفظ مـسالك و    در  احمد   الفضل ابن    ابوالعباس  وزير هرات فرستاد و   بط اطـراف   ض
 مـدخل و  پنجشير احتياط بليـغ بـه جـاي آورد ،        باميان و  حدود غزنه تا  ممالك از 

  216.خارج آن نواحي را به مردان كار وحافظان هوشيار سپرد
اعيان خراسان بواسطه امتداد زمان غيبت سلطان محمود، با ايلـك خـان    جمعي از 

  لـشكري  رسـيد بـا      محمود به غزنين     سلطان   چون. اطاعت بستند  پيمان دوستي و  
اميـران سـلطان     جعفرتگين حاكم بلخ كه از    . تركان خلج به سوي بلخ آمد        انبوه از 

فرمان سلطان سـرپيچي نمـود وقتـي متوجـه حركـت        رفت از محمود به شمار مي   
محمود، ارسـالن جـاذب       سلطان. بلخ به ترمذ گريخت    سلطان محمود به بلخ شد از     

ارسـالن   .به سر راه سباشي تكـين فرسـتاد     ده هزار سوار      حاكم هرات را با    217خلج
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دربين راه محـسن ابـن   . آنگاه به سرخس آمد كنارجيحون به سمت مرو و   جاذب از 
ـ ت  اينكـه سباشـي   ي حركت وي شد تا  طارق،مزاحم ادامه  نيروهـاي    دسـت  از  ينگ

  .گريخت سمت ابيورد  به جاذب ارسالن 
يافـت   خبـر    مقيم بود كه    درطوس  ارسالن جاذب   «: نويسد  مي   تاريخ يميني    مؤلف    

لشكر غرب درخـدمت     كه با  را   ابوعبداهللا طائي  آمد  ين براه بيابان بيرون   گت   سباشي
ـ ت   روان كرد ولي موفق بـه دسـتگيري سباشـي          بودند برعقب او   او . »ين نـشدند  گ

 برد، ازجيحون گذشت به نزد     همراهان جان سالم به در     تن از  چند تگين با    سباشي
 بنامعموي خود    پسر از  علي  بن  ارسالن ايلك نصرا  . رسيد  خان قراخاني  ارسالن ايلك 

 قدرخان نيز به كمـك     ختن بود كمك خواست و     هارون قدرخان كه امير    ابن  يوسف
 بنـام ايلـك خـان        ديگر برادر) م١٠٠٨(اين نبرد  است كه در   ذكر  شايان. شتافت   او  

 را بـا     ينگخـان جعفـرت   ايلك  . كرد  سلطان محمود غزنوي حمايت مي      از طغان خان 
تگين مشغول دارد ولـي   سباشي از قصد   شش هزار سوار به بلخ فرستاد تاسلطان را       

  ماوراءالنهر نيـرو   اقصي نقاط تركستان و    از   ايلك خان  نكرد و  سلطان اعتنايي به او   
جيحون عبوركردند به سمت تخارستان حركـت        از   جمع كرد دركل پنجاه هزار نفر     

اصناف تـرك     ه سلطان محمود رسيد وي بالفاصله به بلخ رفت از         اين خبر ب  . نمودند
به چهار فرسـخي بلـخ بـه پـل       افغان لشكري فراوان فراهم نمود، و      ،خلج ،هندو و  
   218.چرميان رسيد

را بـه   را بدين صورت بياراست؛ قلـب لـشكر   سلطان محمود صفوف لشكر خود        
ابوعبـداهللا   ابونـصر فريغـون و     الدين والي جوزجـان و      ناصر   نصرابن برادر خود امير  

ميسره را به ارسالن جاذب خلج       به آلتونتاش حاجب سپرد و     طايي سپرد، ميمنه را   
 قدرخان با قلب لشكر و در سوي ديگر ايلك خان خود    از. اگذاركرد امراي افغان و   و

غـروب   تـا  آن روز .گرفتنـد  ميـسره قـرار    تگـين در    جعفر ميمنه و  لشكر ختن در  
لشكر او پا بـه هزيمـت    اين نبرد ايلك خان شكست خورد و    در سرانجام جنگيدند

                                                                                                                   
وتمامی افغانها وقوم خلج که درآن دیار بودند به خدمت امیر     . رد کشور هندوستان به تصرف امیر ناصرالدین درآمد       درآین نب . کردند

درآن تاریخ خلیفه عباسی بغداد القادر باهللا بود که خلعتی گرانمایه به سلطان محمود فرستاد واورا به یمین الدوله . ناصرالدین درآمدند
  .وامین المله لقب داد
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ارسالن جاذب فرمانـده سـپاه خلـج        سوارعرب و  پنج هزار  ابوعبداهللا طايي با  . نهاد
شبانه روز جنگجويان ارسالن ايلـك را دنبـال         افغان دو  خلج و  باده هزار نفر ترك،   

اسـان بـه تـصرف      خر به قتـل رسـاندند و      آنان را  د، حدود هشت هزار نفر از     نكرد
پاداشي كه خلج هـا ازسـلطان محمـود        : نويسدابن اثير مي  . آمد سلطان محمود در  

هاي خراسـان اسـكان       بيابان مناطقي از  غزنوي گرفتند آن بود كه اجازه يافتند در       
 تـأمين كننـد و     داننـد زنـدگي شـان را      به نحوي كه خودشان صـالح مـي        يابند و 

  219.ان محمود شدندهايي از آنان نيز وارد ارتش سلطهگرو
  خوارزمشاهيان ها باروابط خلج. ٣     

 و. رفـت مـي  مراكز مهم فرهنگي بـه شـمار       قرن چهارم هجري از    خوارزم در        
تسلط سلجوقيان   با .اندشخصيت هايي مانند ابوريحان بيروني درآنجا پرورش يافته       

 بنـام آنان  ربارامراي ترك د يكي از و برخراسان اين منطقه تحت سلطه آنان درآمد 
طبـق سـنت مرسـوم درخـوارزم خوارمـشاه       و ين به خوارزم فرستاده شد   کانوشت

فرزندش قطب الدين محمـد       هجري درگذشت و   ٤٩٠انوشتكين درسال . ناميده شد 
 ،طول دوران فرمانروايي خـود     وي در . عهده گرفت  بر حكومت خوارزم را   او   به جاي 

-منطقه حكومت مي    نشانده وي در   به عنوان دست   با سلطان سنجر هماهنگ بود و     
 هجـري فرزنـدش آتـسز از       ٥٢١سال   پس از درگذشت قطب الدين محمد در      . كرد

بتـدريج در جهـت اسـتقالل        او. سوي سلطان سنجر به امارت خوارزم انتخاب شد       
. آورد سلجوقيان درخـوارزم پديـد   كوشيد تا دولتي مستقل از خود قدم برداشت و  

محبوبيت خـوبي برخـوردار      د ميان خوارزميان از   هاي حكمراني خو  آتسز طي سال  
هجـري ارتبـاط      ٥٢٩ سال آتسز تا  .كردنداو حمايت مي   مردم به طور كامل از    . بود

سال به بعد پيوند خود را با سلجوقيان  اين  از،خود را با سلطان سنجر حفظ كرد اما       
را  خودكوشيد تا با تصرف مناطق جديد حوزه جغرافيايي تحت سيطره        قطع نمود و  

 به سوي خوارزم تاخـت، دو      سلطان سنجر سپاه بزرگي فراهم كرد و      . گسترش دهد 
سپاه خوارزم بـا تحمـل   . يكديگر درگير شدند  باهزار اسب بناماي منطقه لشكر در 

آتـسز   اين نبرد حتي فرزند  در. اسير شكست خورد   مجروح و  چندين هزار كشته و   
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سـلطان سـنجر فرمـانروايي      . يم شد ن دو نيز اسير شد كه به دستور سلطان سنجر       
آن جـا كـه مـردم       از .خـود بازگـشت    اش سليمان سپرد و   خوارزم را به برادر زاده    

بـار ديگـر دولـت       داشتند سليمان را بيـرون كردنـد و         را دوست مي   خوارزم آتسز 
  آتسز كوشـيد تـا باسـنجر از        راين با . سركار آوردند  درخوارزم بر  خوارزمشاهي را 

 جـا  آن از، كند اما پايه دوستي متقابل استوار وي بر تباطش را با  ار درآشتي درآيد و  
 گذاشت، بالفاصله دوستي را بهـم زد و      را آرام نمي   ي استقالل خواهي او     كه انديشه 

از آنـان دعـوت    دوستي نمـود و  اظهار ختائي تركان قرا سپس با. به بخارا حمله كرد   
 فصل گذشته بيان شـد،  گونه كه درنتيجه همان در. حمله كنند به ماوراءالنهر كرد تا 

هجري به سمرقند يورش آوردند طي نبردي كـه نزديكـي          ٥٣٦قراختائيان درسال   
وارد شد وحتي همسر او    بوقوع پيوست، شكست سختي به سلطان سنجر       اين شهر 

به هرحال آتسز برغم تالش هاي گسترده خـود نـه توانـست         . نيز به اسارت درآمد   
ايـل   )ه٥٥١(اينكـه    به دسـت آورد، تـا      الل خوارزم را  آنگونه كه آرزو داشت استق    
مناطق خراسـان ماننـد      را گرفت وي توانست برخي از      ارسالن فرزند آتسز جاي او    

  220.ضميمه قلمرو خويش كند گرگان را دهستان و

درجنگ قطوان درصفوف قراختائيان جنگيدند      ها  خلج  ارسالن،     زمان همين ايل   در
 ٥٥٩نـوزدهم رجـب سـال        در. جرت به خراسان نمودند   مجبور به مها   ها را   اوغوز و

هجري ايل ارسالن خوارزمشاه درخوارزم  به علـت بيمـاري جـان سـپرد او پـسر               
 بنـام ايـل ارسـالن    ديگر كوچك خود سلطان شاه را به جاي خود گماشت اما پسر         

 در اين نزاع تكش مغلوب گـشت و       . قدرت با برادرش به نزاع برخاست      سر  بر تكش
ختائيان كـه نيابـت سـلطنت را برعهـده            ي قرا   ملكه ٢٢١.ئيان پناهنده شد  به قراختا 

لشكري روانه خوارزم گـردد      با مأموريت داد تا  »شه–ليو-يه«  به شوهر خود   داشت،
 تكش را به جاي وي بر سـرير پادشـاهي بـه              برادرش سلطان را از تخت بردارد و      و

 فرمـاني دسـتور داد تـا      انجام اين مأموريت گورخان قراختائي طـي         قبل از . نشاند
را نيز  سالح هاي خود   بخارا به جانب كاشغر كوچ كنند و       ها از ناحيه سمرقند و    خلج
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حمايت اقوام خلج از جانـشين ايـل    علت اين امر  به احتمال قوي. به زمين بگذارند 
برادر از سـلطان     نزاع بين دو   باشد كه در  ارسالن خوارزمشاه يعني  سلطان شاه مي      

گورخان سرپيچي كردند  دستور ها از  اند، به همين سبب نيز خلج     ودهشاه حمايت نم  
 هـا در  كه درفصول گذشته بيـان شـد، خلـج     حتي سر به شورش نهادند همچنان  و

تلفات زيـادي   نبردي كه حوالي بخارا به وقوع پيوست به سختي شكست خوردند و    
آن پس به سـمت  از  و. را متحمل شدند ناچار مجبور به اطاعت از گورخان گرديدند      

درآنجا حكومتي به فرماندهي ارسالن خان خلج را تـشكيل دادنـد    قياليق آمدند و 
چنـد تكـش بـه كمـك         هـر  سـوي ديگـر    از 222.كه تابع گورخان قراختائيان بـود     

اين را مديون گورخان بود، ولي       و تاج برادرش را بگيرد    قراختائيان توانست تخت و   
خـراج ابـا     پرداخت باج و   از طاعت برنهاد و  ا از سر طولي نه كشيد كه طغيان كرد و      

برادر،تكش سلطان شـاه را      تغييردادند و  سياست خودشان را   قراختائيان نيز . نمود
عليه برادر خود اقدام كند، وي اگرچه نه توانست پادشاه خـوارزم             تقويت كردند تا  

حكومت مـرو، سـرخس    به تصرف خود درآورده و     ليكن، بالشكري خراسان را    شود
 پس. اختيارخود گرفت  در )ه٥٨٩/ م ١١٩٣(سال خود، پايان عمر  تا ابيورد را  ء و ،نسا

سـپس   عالء الدين تكش خوارزمشاه برتمام خراسان حاكم شد و            مرگ او برادرش   از  
ري را  )  ه ٥٨٩/م١١٩٣( سال تكش خوارزمشاه در  . اقدام به تصرف عراق عجم نمود     
كشتن طغرل فرزند ارسالن     با) ه٥٩٠/م١١٩٤( سال به تصرف خود درآورد، آنگاه در     

ضميمه  عراق عجم را   منقرض كرد و   شاه آخرين فرمانرواي سلجوقي اين سلسله را      
عال الدين محمـد فرزنـد     هجري درگذشت و٥٩٦سال  تكش در223.قلمرو خود نمود  

كه در فصل آينـده     ( همان زمان دولت غوري    در. تكش به جاي پدر برتخت نشست     
غـوري   224الدين  شهاب به رهبري غياث الدين و    ) واهيم نمود پيرامون آنها صحبت خ   

جـا را بـه       آن كـرده و    سرخس به اين منطقه حملـه      به قصد تصرف نيشابور، مرو و     
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شهاب الدین . ورد اوآخرین سلطان غزنوي را درپنجاب ازسلطنت خلع نمود واین سرزمین را به تصرف خود درا         . درمشرق زمین بود  
محمد به اوج قدرت رسیده بود که دچار هجوم وحمله هم نام خود محمد خوارزم شاه شد اولین پیکار این دومحمد درکنار جیحون        

  .بود که بنفع غوریان  تمام شد وغوریان امدند شهر خوارزم را به تصرف خود دراوردند
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كـه سـرور خـود     را  محمد خوارزم شاه فرمـانرواي قراختـايي   . تصرف خود درآورد  
خود لشكري به فرمانـدهي سـردار   خان قراختايي با  دانست به ياري طلبيد وگور      مي

 قراخـاني پادشـاه    عثمـان بنـام خـود  مطاوعين    ديگر از  يكي  و طراز تانيكوت بنام
ها مجبـور بـه عقـب         آن سپاه غوري شكست خورد و    . سمرقند را به كمك فرستاد    

       .شهر خوارزم گرديدند نشيني از
خـود   محمد خوارزم شاه توانست هـرات و  ) م١٢٠٦(پس از مرگ محمد غوري         

 ميالدي محمد خوارزم شاه تصرف      ١٢١٥سال در. ت غوريان خارج كند   غور را از دس   
شهر غزنه را تسخير نمود، او اين فتوحات را مـديون    افغانستان را به پايان رساند و     

بـراي يـك    وانگهي چون خود از مطاوعين گورخـان بـود و      . گورخان قراختايي بود  
 تحمـل ناپـذير بـود از      خراج دادن به قراختائيان كافر امري        سلطان مسلمان باج و   

 سوي ديگر فرمانرواي مـسلمان قراخـاني سـمرقند، عثمـان بـن ابـراهيم نيـز از                 
مطاوعين قراختائيان بود كه همان احساس را داشت لذا محمد خوارزم شاه ابتدا با              

را   مـيالدي سـمرقند  ١٢٠٧در سـال   مـصالحه نمـود و   عثمان ابن ابراهيم سازش و 
مطيـع خـود     فرمـانرواي سـمرقند را      را گرفت و   خود جاي قراخانيان   اشغال كرد و  

 ميالدي عثمان بن ابراهيم چون از اطاعت خوارزميان نيز بـه            ١٢١٢سال   در. ساخت
اما سلطان محمد به سمت سمرقند رهسپار گشت شهر را    ستوه آمده بود، قيام كرد    

سلسله قراخانيان   عثمان نيز گشته شد و     سپس آن را به غارت داد و       اشغال نمود و  
محمد خوارزم شاه قلمرو خودرا به چهـار          عال الدين  .٢٢٥در تركستان منقرض گرديد   

 الـدين   بـست را بـه جـال       هنـد و   بخش شرقي شامل غزنه تـا     : قسمت تقسيم كرد  
 خـوارزم و  بخش شمالي شامل شمال خراسـان و     . منكبرتي فرزند ارشد خود سپرد      

. عهـدش نيـز بـود داد       فرزند ديگرش كـه ولي     الدين ازالغ شاه    قطبمازندران را به    
تـا عـراق عجـم بـه         قـسمت غربـي ر     شاه و  قسمت جنوبي را به غياث الدين پير      

   با اين وجود دولت خوارزم شاه دوام چنداني نياورد زيرا در. الدين شايي سپرد ركن
  226.ق مغوالن با هجوم خود خوارزم را به اشغال خود درآوردند. ه٦١٧سال 
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  یعباس  یرزمشاه با خليفهخوا  الدين محمدعالء  جنگ.٤    
بغـداد   الت خوارزمشاهيان برقراري ارتباط با خالفت عباسـي در        کمش يكي از        

-طرف خالفت عباسي به رسميت شـناخته مـي      از   اين زمان دولت سلجوقي    تا. بود
 از  حكـم مـستقلي   صدد برآمـد تـا   ق آتسز در. ه ٥٣٠-٥٥٥هاي    درميان سال . شد
رشـيد الـدين وطـواط منـشي        . ي خليفه عباسي به گيـرد     عبداهللا محمد المقتف    ابو

در ايـن مكاتبـات،    او. طرف خوارزمشاه به مقتفي نوشت     از   معروف وي چندين نامه   
كه اندكي مورد تنفر عباسـيان نيـز        [سلطان سنجر سلجوقي     ضمن بيان بدگويي از   

طاعـت  ا   اظهـار   عبـارات بليغـي    جهاد باكفار، با   در  اجدادش   شرح سوابق  نيز و] بود
همـين  . سلطنت خوارزمشاهيان را به رسميت بـه شناسـد   خواست تا  او  از نموده و 

 وابو محمدالحسن المستنـصي   )ق. ه ٥٥٥-٥٦٦(جدالمستن  المظفريوسف  روابط با ابو  
بغـداد   روشن بود كه سلطه سلجوقيان بر     . بود قرار نيز بر  )ق. ه ٥٦٦-٥٧٥(عباسي  

-٦٢٢(ي بعدي ابوالعباس احمد الناصر      هخليف. بود انجام اين امر براي خليفه دشوار     
ق . ه٥٨٤سـال  عباسي در الناصر. هشت سال خالفت كرد بود كه چهل و) ق. ه ٥٧٥

آن وي   از   پـس . در اين جنگ شكست خورد     شد و   درگير   سپاه سلطان سلجوقي   با
اينكه طغـرل    سلطان طغرل سلجوقي دامن زد تا      به اختالف ميان خوارزمشاهيان و    

درگيـري ميـان     ايـن بـار   .  توسـط خوارزمـشاهيان كـشته شـد        ق. ه ٥٩٠سال   در
آن بـود تـا      شد، زيرا خواست خوارزمشاهيان    الناصر عباسي آغاز   خوارزمشاهيان و 

بلكـه؛   آن مخـالف بـود     اما، الناصرنه تنها با    بغداد خطبه خوانده شود     در  آنان بنام
ان حكومت  ي سلجوقي   هاي تحت سلطه    سرزمين آن بود تا بطورمستقيم بر     خواستار

آن شـهر را از      و ق سپاهي به سـوي اصـفهان فرسـتاد        . ه ٥٩١سال   در الناصر. كند
امـا  . تسخير نمـود   خوزستان نيز  آنگاه همدان و   دست خوارزمشاهيان خارج كرد و    

كه سال بعد ميان سـپاهيان خوارزمـشاه وخليفـه           اين امر چندان دوام نياورد چرا     
 خوارزمـشاهيان دو  ه شكـست خـورد و  اين نبرد سپاه خليف  درگيري پيش آمد، در   

 اداره كـشور  خوارزمـشاهيان در . همدان مسلط شـدند  باره برخوزستان، اصفهان و   
الناصـر  . سـتم را اتخـاذ نمودنـد       ي ظلـم و     شيوه مردم نداشتند و   رفتارمناسبي با 

اجداد خود قـانع باشـد، امـا     الدين تكش به سرزمين آباء و      خواستار آن بود كه عال    
سلطان غـوري درخواسـت                از الناصر. خواستمي زستان را از او   تكش حكومت خو  
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حمله به خوارزم را نمود، تكش كه احساس خطر كرد از تركان قراختايي آن سـوي            
 ٥٩٤اين اقدام در سال . جيحون خواست تا هماهنگ با يكديگر به غزنه حمله كنند 

كه نه توانست كاري    خوارزمشاه  . تركان شكست خورده باز گشتند    . ق اتفاق افتاد  .ه
تـا  . خليفه نيز خلعت سلطنت بـراي وي فرسـتاد         انجام دهد، با خليفه صلح كرد و      

يك  هاي نخست سلطنت بيست و    سال در. ق درگذشت . ه ٥٩٥سال   اينكه تكش در  
 از   اما؛ پـس   حسنه بود  با الناصر  او   ي  رابطه) ق. ه ٥٩٥-٦١٧( الدين محمد   ساله، عال 

ي بغـداد   درخواست خواندن نام وي درخطبـه     ي قدرت و    اريكه  بر   استقرار كامل وي  
الدين محمد كه قدرت بي چون وچرايـي يافتـه            عال. را با خليفه تيره نمود     رابطه او 

علويـان بيعـت     با يكي از   را منحل نموده و    بود، مصمم شد تا خالفت عباسي بغداد      
ويژه در خوارزم    ب ،ي مردم قرار نگرفت     استقبال عامه  اين اقدام او چندان مورد    . كند

. جا نام خليفه را از خطبه حذف نكردند         همان كه مردم سني مذهب بودند وحتي در      
الـدين محمـد عـازم        ق عال . ه ٦١٤سال آنكه در  گشت تا  آن دو بيشتر    اختالف ميان 

 سـرد گرديـد، و    بـسيار  كـه، هـوا     نشده بـود   عراق شد، هنوز چندي ازهمدان دور     
لذا، وي مجبور بـه بازگـشت   . ندرزم شاه تلف شدخوا از   سواران بسياري  و   سربازان

سـوي   از. اين وضعيت درميان مردم به عنوان يك امداد غيبي تلقـي گرديـد            . شد
عباسي متهم به اين است كه براي نابودي خوارزمـشاهيان از مغـوالن              ديگر الناصر 

 ذكر  شايان. انداين مسئله را برخي ازمحققان انكار كرده      . خواسته تا به عراق بيايند    
ويژگـي   .از طوالني ترين خالفت دوره عباسيان اسـت      يكي است كه خالفت الناصر   

. ديگر الناصر آن بود كه وي همانند مادرش، شخصا عقيده به مذهب امامي داشـت               
وي بناي سرداب امام زمـان عليـه الـسالم در            اين عقيده تا آنجا بود كه به دستور       

ايـن     در.  برجاي مانده است    او تاكنون  امبني مزبور     كتيبه. شهر سامراء  ساخته شد    
منشيان بغداد شـيعه بودنـد اختالفـات         دبيران و  دوره پس از آنكه شمار زيادي از      

  227.مذهبي در اين شهر كاهش يافته بود
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  چنگيزخان مغول ظهور آغاز در وضعيت ماوراءالنهر. ١     
كه چنگيزخان تصرف چين شمالي را آغازكرده بود سرداران   هنگامي       

مغرب ايسي گول واقع  قسمت علياي رود چو در كه در قراختايي بالساقون را
را ملقب به گورخان يعني خان جهان لقب  خود است، پايتخت خود قرار دادند و

  :ها بدين قرار بود دادند، متابعين آن
   ،بئشبودايي مذهب نستوري و درمشرق اويغورها كه قومي ترك بودند، با -أ

 .ها بود ، تورفان، قراشهر وكوچا مسكن آنوقبال 
 .ايلي سفلي سكونت داشتند ها نيز در ها كه آن خلخ/ ها شمال خلج در -ب
   ها شاهان خوارزم كه تركان مسلمان شده بودند وآن  جنوب غربي در -ج

 .ايران شرقي را در تصرف داشتند النهر وءماور
  ايلـي سـفلي فرمـان    ي كـه در ا قبيلهک يحاكم ارسالن  ميالدي  ١٢١١سال   در        

خود را شـاه   بوزركه ماجراجويي ترك بود و راند و پايتخت آن شهر قياليق بود و  مي
اطاعـت قراختائيـان    دانست از عليا مي ايلي واقع در )نزديك قولجاي فعلي  (آلماليق

ي مغولـستان     جاذبـه  ابهت و . دادند خان قرار   تحت امر چنگيز   را    از زدند وخود    سرب
 متحد به حدي بود كه تمام آن شاهان خرد وكوچك ترك كـه درصـحراي گـوبي و           

 رفتار كوشلوك باعـث     228.زيستند به چنگيزخان مغول پيوستند      مي   اطراف بالخاش 
موسوم به بوزر همانگونه كـه      پادشاه آلماليق   . ايلي نيز شده بود      عدم رضايت اهالي  

شكارگاه توسط كوشلوك گـشته     در مطيع مغوالن ساخته بود    بيان شد قبالً خود را    
توانست شهرآلماليق را تصرف كند زيرا سليك تركان همسر بـوزر بـه    شد، اما او نه  

ساقون بدون مقاومت خود را تـسليم قـواي    باال سميرچه و. شهر دفاع كرد  خوبي از 
  . ي شاهنشاهي خوارزمشاهيان شد پراتوري چنگيزخان همسايهام. مغول كردند

. آمـد    عمل   ايرتيش عليا به   نهر  ميالدي دركنار  ١٢١٩تابستان   قواي مغول در   تمركز
 ها رسيد و خلج ي بالخاش نزد    جنوب درياچه  واقع در    قياليق   چنگيزخان به  پاييز در

ـ    و. خان به چنگيزخان پيوسـت      ارسالن   پادشاه آنان  وقناق تكـين پادشـاه     نيـز س
 قواي خودشان به لشكر يان     بيدي قوت برچوق پادشاه ايغوري باعساكر و       آلماليق و 
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دويست  پنجاه تا  لشكريان مغول را بارتولد، بين يكصد و      . چنگيز خان ملحق شدند   
  229.نفر تخمين زده است هزار

ـ   : نويـسد    ميانه مـي   هاي آسياي   مؤلف كتاب تاريخ ترك   بارتولد         ال درهمـان س
آن   طـي  گذشـت و  ميالدي كه يك سال از پيروزي شاه خوارزم برگورخان مـي   ١٢١١

  . يوغ كافران نجات داده است چنين وانمود شد كه وي مسلمانان را از
 بنـام هـا     خلـج   حكمران مسلمان  اميران تابع گورخان قراختايي،    از يكي ديگر       

ارسـالن خـان پـس      . درا تـابع چنگيزخـان اعـالم نمـو         ارسالن خان بود كه خود    
آزاد كنندگان   پايتخت برضد   ساكنان   ازمراجعت به سمرقند با آگاهي كامل همراه با       

سلطه گورخـان    را از زير   خوارزمشاه كه او     مسلمان خود يعني همان سلطان محمد     
جاري كردن سـيل خـون       آزاد كرده بود شورش كرد، شاه خوارزم اين عصيان را با          

 ثه مرز قلمرو شاه خوارزم تمام گسترده ناحيه مجـاور         سركوب نمود پس از اين حاد     
ديگـر  . گرفـت مـي  دربـر  را) فرغانه تا درياي آرال    شامل كرانه راست از   (دريا سير

آن زير فرمان قراختائيان بود به استثناي خانـات   مناطق مسلمان نشين كه پيش از    
 230چلوكاليه شمالي كه مطيع چنگيزخان مغول بود، مطيع قدرت كو منتهي خلج در

  231. شدند

تـالش خـود را درجهـت     اما بيشتر را ادامه داد شاه خوارزم جنگ برعليه كفار            
را  خـود  شـده و   دريا مانـدگار   منطقه شمال سير   ها كه در    خلج نابودي آن دسته از   

  زيرا اين گروه قوت كمتـري داشـتند و         .برد بكار مطيع چنگيزخان قرار داده بودند    
 قيـز   اين ناحيـه درحـوالي ايـر       البته در  .ي نشده بودند  چندان هم خوب سازمانده   

سـپاه مغـول بـه       بيش تصادفي ميان سـپاه محمـد خوارزمـشاه و          برخوردي كم و  
  232.فرماندهي جوجي رخ داد
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   ش مغوليدايماوراءالنهر در آغاز پ/ فصل هفتم                                      ٩٤          

 قوم یپايان حيات سياس جنگ محمد خوارزمشاه با مغوالن و. ٢    

  النهرماوراء خلج در
ـ   محمدخوارزمشاه سربازان و          قـالع و  را بـين مـسير سـيحون و     ودنيروهاي خ

تـن   يك سپاه مغولي به فرماندهي دو   . تقسيم كرد  استحكامات ماوراءالنهر متفرق و   
ايـن  . گرفتنـد  سـنگر  شهر   ي    مقابل قلعه » اوگداي چغتاي و « بنامپسران چنگيز    از

يك سپاه ديگر تحـت فرمانـدهي جـوجي         . مدتي محاصره سقوط كرد    از  قلعه پس 
را  جند شهرهاي، سوقناق و    به سمت پايين آمد و     سيحون ان از ارشد چنگيزخ  پسر

بناكـت را    شـهر . بودند پنچ هزار سپاه مغولي ديگر مأمور سيحون عليا       . تصرف كرد 
 مـردي بـا   حكمران اين شهر. خجند را محاصره نمودند  و مغرب تاشكند گرفتند   در

 فـرار  و شد قي سواربر زور بود،پس از دفاع مردانه از شهر    » ملك تيمور «بنام اراده،
 را برداشت و      تولوي قسمت اعظم قشون خود     بنامپسركوچك خود    با چنگيز. نمود

. رسـيد   ميالدي به ايـن شـهر      ١٢٢٠تاريخ اول ماه فوريه سال       در شد و  عازم بخارا 
روز دهـم تاشـانزدهم      انـد، در    كـرده  را رها   شهر ،مدافعين اهالي شهر چون ديدند   

 كلي تحت غـارت و      شهربطور. تسليم قواي مغول كردند   را    ميالدي خود  ١٢٢٠فوريه  
او    پـسران . بخـارا عـازم سـمرقند شـد        چنگيزخان از . گرفت ها قرار   چپاول مغول 

سلطان محمد خوارزمـشاه     كار  آنكه از  پس. اوگداي وچغتاي نيز به چنگيز پيوستند     
بـه تـصرف    آمويـه گذشـت و   مـيالدي از  ١٢٢١بهـار     چنگيزخـان در   ،خاتمه يافت 

رغـم  علـي . سركوب بقاياي نيروهاي خوارزمـشاه پرداخـت       خراسان و  نستان و افغا
   233. مغوالن ويران شدبلخ تسليم شدند، كليه شهر توسط  اينكه اهالي

درآمده بود، يعنـي ارسـالن       كه به اطاعت او    مسلماني را  چنگيزخان اولين امير       
كي بعد بناء به داليلـي      اند  فرمانروايي گماشت اما،   به سو  يتيخان خلج را در ناحيه      

خان  چنگيز خوردن دارويي جان سپرد و     ما روشن نيست ارسالن خان خلج با       كه بر 
آن را به    و نيز سالله حكمران قياليق را كه فرزند ارسالن بود بدون دليل عزل نمود            

با اين وجود   . اگذار كرد  و فرغانه بود  اوزكند، مركز    پسر منگوخان كه حكمران شهر    
ـ       نيست آيا باز   برما معلوم  ين دماندگان ارسالن خان خلج چه اقدامي انجام دادند؟ ب
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                                          ٩٥                                                       باستان هایها يادگار ترکخلج  

ايـن   بعد قـدرت سياسـي خـود را در         اين تاريخ به   هاي ماوراءالنهر از                      ترتيب خلج 
آن سوي مـاوراءالنهر   از سكونت آنان در                          دست دادند لذا مورخين سخني     منطقه از 

 هـا هاي قياليق بعد از حمله مغول  حتمال قوي گروهي از خلجبه ا . آورندبه ميان نمي  
گروهي  اند و     اقوام مستحيل شده   داخل ساير  را اختياركرده و    زندگي يك جانشيني  

درنبردهـاي بعـدي بـا       هاي بعد وارد سپاه سيف الدين اغـراق شـده و            سال نيز در 
  .اندمغوالن كشته شده

  تركمن  خوارزم ،خلج وکسپاه مشتر سط  تو  پروانی  قلعه           فتح .٣    
مغوالن به خـوارزم    ) ق.ه٦٨٧درسال  ( آنكه از           الدين محمد خوارزمشاه پس     عال      

دريـاي   از جزايـر     دريكي آن شهر را به تصرف خود درآوردند اندكي بعد         رسيدند و 
درگذشـت خـود واليتعهـدي را بـه          از   وي زمان كوتاهي بيش   . مازندران درگذشت 

 234.بـود  ياقالنـه آن شرايط كار عا    الدين منكبرتي سپرد كه در      د بزرگش جالل  فرزن
 پشته شايقان بـا  در باخ شد، وقتي به استوا رسيد راه نساء عازم شاد   الدين از   جالل

هـاي متمـادي بـا        ساعت تعداد اندك نيرو   وي با . پنجه نرم كرد   دست و  لشكرتاتار
 هنگام شـب از    آنان مقاومت نمود و    هاي پي درپي    مغوالن جنگيد و درمقابل، يورش    

 سـلطان بـه سـفر     . اميد شدند  تعقيب وي نا   مغوالن از  ميان آن قوم رهايي يافت و     
 تركمـان بـي حـد    ي تاريخ جهانگشاي جـويني خلـخ و         اساس نوشته  بر. ادامه داد 

الـدين    درپيشاور بـه فرمانـدهي سـيف       ماوراءالنهر بهم افتاده بودند و     ازخراسان و 
 سـر ايـشان رود و      طمع افتاد كـه بـر      رضي الملك را  . ردهم آمدند گ 235ملك   اغراق

گرفت به قصد ايشان      به لشكر .هندوستان مسلط گردد   آن بر  از بعد بزند و  ايشان را 
 را بكـشتند و    اكثر لشكر او   را و  او بزدند و  را ها او   خلج رفت، تركمانان و   به پيشاور 

ـ     الملك در   برادرش عمدت  بلـخ   ه پـسرعمادالدين در غزنه حاكم بود اعظم ملـك ك
لشكرغوري كه به ايـشان ملحـق شـده          ملك شيركه حاكم كابل بود با      حاكم بود و  

اي ميان شهر غزنه محاصره نمودنـد        قلعه در الملك را   عمدت بودند به غزنه آمدند و    
چهل روز قلعه بگرفتنـد همـان    بعد از  به جنگ مشغول شدند، منجنيق نهادند تا       و

خراسان  الدين به وقت آمدن از الملك كه سلطان جالل شمس.روز كه قلعه بگرفتند  
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   ش مغوليدايماوراءالنهر در آغاز پ/ فصل هفتم                                      ٩٦          

 تـا در   را خالص داده بود فرسـتاد      بهزيمت از پيش مغول به قلعه كجوران رسيد او        
 ملك با    الدين اغراق   سيف. ترتيب پادشاهي آماده كند به غزنه رسيد       غزنه اسباب و  
ملـك   م ملك و  پيشاور هم به خدمت سلطان آمدند اعظ       تركمانان از  قشون خلج و  

اينكه هفتاد هزار نفـر   غوريان خلق بسيار درخدمت سلطان مرتب گشتند تا       شير و 
سلطان نيز به غزنه  آمدند ون  يجالل الد قشون آماده جانفشاني به استقبال سلطان       

  به وجـود او     مقدم سلطان را گرامي داشتند و      ،قوم  تمامي لشكر، رعيت و    ٢٣٦.رسيد
ميدان  در غزنه و  در وزمستان را  نامزد كرد  ملك را   امين سلطان دختر . دلگرم شدند 

سـلطان   فر كار  وقتي شكوه و  « :نويسدمؤلف تاريخ جهانگشاي مي   . سبز ساكن شد  
غـزنين   اول نوبهار هنگام تبـسم گلهـا از       . لشكري انبوه فراهم آمد    افزون گشت و  

ـ خبر شد كه تك بيرون آمد به سوي پروان رفت وقتي آنجا رسيد با   237ملغـور  ك وچ
. بگـشايد  نزديك است آن را است، و    واليان  ي  ي قلعه   باسپاه مغول مشغول محاصره   

ك چسر تك لشكر خود بر   با پروان گذاشت و   چيزهاي سنگين را در    سلطان آذوقه و  
  چـون لـشكر سـلطان در   .گشت قراوالن تاتار را ملغور تاخت وحدود هزار مرد از   و

پـل را پـشت سـرخود خـراب      تند وبود لشكر مغول از رودخانه گدش    تعداد بيشتر 
لشكر حايـل شـد دسـت بـه      رودخانه ميان دو .آمدند كردند درآن سوي رود فرود  

سـلطان   مغـول كـوچ كـرد و       تيرباران يكديگر گشودند وقتي شب رسـيد لـشكر        
 هـا را درآورد و آنگاه ذخيره گنجينـه  .ذخاير زيادي را به آنجا انتقال داد    بازگشت و 

وقتي اين خبر به چنگيـز رسـيد شـيكي    .  پروان برگشتبه به لشكر تقسيم كرد و   
مأمورحمله به پروان كرد وقتي سـلطان بـه پـروان          قوتوقو نويان را با هزار جنگجو     

اسـب   سلطان به سرعت بر   . آمد بامداد فرود  از يك هفته لشكر مغول در      رسيد بعد 
. برابـر دشـمن صـف كـشيدند        حدود يك فرسنگ پيش رفت آنگـاه در        نشست و 

جناح چپ را به سيف  سپرد و امين الملك) پدر زن خود  (جناح راست را به     سلطان  
وخود به همـراه خوارزميـان    تركمن داد الدين اغراق ملك فرمانده سپاهيان خلج و  

به دست گرفته تـن      را هااسب تمام پياده شدند و    دستور داد . قلب سپاه ايستاد   در
ت امين الملك بود بـيش از     دس جانب راست لشكركه در    به مرگ دادند چون تعداد    
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                                          ٩٧                                                       باستان هایها يادگار ترکخلج  

 جـا  از زار برجناح راسـت زدنـد وآن را   لشكر مغول بود ده هزار سوار از مردان كار      
 .به مركز بردند   جناح چپ پي درپي كمك شد تا لشكر مغول را          قلب و  از .برداشتند

 سنگين نمودند، هـيچ يـك از       نبر كشته شدند و   طرف بسيار  هردو اين حمله از   در
مغـول    به لشكر  .آمد خود فرود  مركز كسي در  كردند هر   من نه طرفين پشت به دش   

   .»اسب يدك تمثالي نصب كند سواري بر هر دادند تا دستور
ي شـب   بركله زن فلك تيغ را    ديگركه شمشير  روز: افزايد  عطاملك جويني مي        

 مغول صفي ديگر پس لشكر سلطان در سو صف آراستند لشكر    دو راست كرد باز از   
ترسـان شـدند مـشورت شـدكه فراركننـد       نداشتند كمك رسيده است وديدند پ 

قبـول   از سلطان بـرآن رضـايت نـداد و       . تيرها را پناهگاه سازند    هاي بسته و  وكوه
طبق معمول روز گذشته پيـاده شـدند لـشكر مغـول      . نظريات آنان خود داري كرد    

ديـده  طول لشكر سيف الدين اغراق ملك فرمانده خلج را      عرض و  چون شجاعت و  
 هـا تيـر انـدازي كردنـد و         گذاشت خلج  برجناح چپ  گزين كرده و   بود، بهادران را  

 .مـانع حملـه مغـول گـشتند        ها آوردند   وجود زخم تيرها حمله    پافشاري نمودند با  
كـوس   پيمـود سـلطان دسـتور داد    راه گريـز را  آن حمله برگشت و  وقتي مغول از  

آوردنـد لـشكر مغـول روي       شده بـه يكبـاره يـورش         تمامي لشكر سوار  . كوبيدند
و  كردند و بر لشكرسلطان روي آوردند      ديگر عقب گرد   برگردانيد و در عين حال بار     

 نهنگـان در   و مرغزار سلطان چون شير  .زمين افكندند  بر نزديك به پانصد مبارز را    
اندك به خـدمت     تعداد ملغور با  ك و چتك سردار، دو مغوالن فراركردند، هر   رسيد و 

اين اثناء نزاعي ميان     لشكرسلطان به غنيمت مشغول گشتند در     چنگيزخان رفتند   
با خوارزميـان   گرفته شده   اسبان غنيمت   م  ي تقس سر غوريان بر  ها، تركمانان و    خلج
الملـك پـدرخانم سـلطان     سلطان افتاد چـون امـين   ميان لشكر مخالفت در . رفت

 بازخواسـت  طـرف سـلطان    از اغراق ملك زد و     الدين  اي برسيف هالدين تازيان   جالل
رسـيد   ها آن روز توقـف نمـود شـب كـه در         الدين اغراق فرمانده خلج      سيف ،نشد

 غـوري برگـشتند و   تركمن و تمامت سپاه خلج و الدين به اتفاق اعظم ملك با   سيف
او بماندند  خوارزم كه با لشكر ترك و  سلطان جالل الدين با    و. برفتند به راه پيشاور  

  .كنند خانه سند عبور رود ه ازروي به غزنه نهادند برآن نيت ك



   ش مغوليدايماوراءالنهر در آغاز پ/ فصل هفتم                                      ٩٨          

از پراكنـدگي   سوي ديگـر  از به پايان برده بود و   طالقان را  چنگيزخان چون كار       
انتقام از سلطان چون برق فروزنده  پس براي دفع و   . آگاهي داشت  ياران سلطان نيز  

ي او بـه    وقتـي آوازه .انتقام به سـوي او روي آورد      آكنده از   دلي كن با  سيل بنيان  و
 لـذا .چنگيـز را نـدارد     برابر تاب مقاومت در    شد كه لشكر او     سلطان رسيد متوجه  

سـوي ديگـر     آماده سـازند از    را ها  داد، كشتي  را كرد دستور   سند از رود  قصد گذر 
 را گرفت و   جلوي او  پيش دستي كرده و   . ي سلطان آگاهي يافته بود      نقشه چنگيز از 

آوازه  دست نداد و   ين همه سلطان دل از    ا با. آورد فرود پيش او  پس و  از لشكرها را 
چنگيز برجناح راست كه امين الملك فرمانـده        . آماده كارزار شد   داد و  مردانگي در 

 كـشت امـين الملـك از    اكثرشـان را  آن را ازجاي برداشت و    آن بود يورش آورد و    
 ولي لشكر مغول راههـا    . برد در مگر جان را   تا به سوي پيشاور زد    صحنه گريخت و  

نيز برداشـتند   مغوالن جناح چپ سلطان را .وي جان سپرد مسدود كردند و  او را بر 
بامـداد تـا نيمـروز       از با هفتصد جنگجو پافشاري كرد و     سپاه  قلب   ولي سلطان در  

 وداع از  سلطان پس از   .شدسلطان تنگ مي    لحظه به لحظه بر    ، عرصه .مقاومت نمود 
رود خانه   كنار آب تا   يانه زد از  اسب تاز  بر اسب ديگري شد و    فرزندان خود سوار بر   

آب عبور كرد به ساحل  همچون شير از اسب را به آب انداخت و    بود بيشتر ده گز يا  
 ها آن را به آب زدند ولي چنگيز دستور داد بدنبال سلطان ياران وي نيز خود    . رسيد

  واين حال چندتن ازياران سلطان توانستند جان سالم بدر برند   باران كنند با   تير را
  .»به او ملحق شدند

جالل الدين به طرف دهلي حركت كرد چون پادشـاه دهلـي درآن تـاريخ                سلطان  
 از  الـدين پـس     جالل   سلطان. خان ترك بود   238» يا التوتميش  مشتالت « بنامشخصي  

 مردانگـي او   آوازه شهامت و   .كاله مستقر شد   مدتي اقامت دردهلي درحدود بالله و     
سپاهي بـه اسـتعداد ده هـزار تـن           بيايند، تا  كمك او باعث شد افراد فوج فوج به       

  ايـن سـپاه منـسوب نمـود و    تاج الدين ملك خلج را به فرمانـدهي      و.  داد تشکيل
 مـيالدي سـپاه سـلطان       ١٢٢٤درسال   .دستور داد به سوي كوه جود عزيمت كنند       

                                                
دختر خود را به عقد او درآورد ولـی   ان ابتدا ازجالل الدین به گرمی استقبال کرد ومش ختسلطان ترك نژاد دهلی الت:  پاورقی .238

قسمت اعظم سـپاه او بـه     میالدي چنگیز خان  و1223درسال . را بیرون کرد چون جالل الدین علیه او توطئه کرد التتمش نیز او  
میالدي به سـمت عـراق   1224سال  در ن استفاده کرد وترکستان رفتند لذا جالل الدین از بی عالقگی مغوالن نسبت به امور ایرا        

  .عجم حرکت کرد



                                          ٩٩                                                       باستان هایها يادگار ترکخلج  

به گرمي   239مان و فارس  ازطرف اتابكان كر   جالل الدين به سمت ايران حركت كرد و       
بـه رسـميت    اين دو اتابـك سـلطنت جـالل الـدين خوارزمـشاه را           .ال شد استقب

دسـت   عـراق عجـم را از      شيراز عازم اصفهان گرديد تا     جالل الدين از   شناختند و 
       240.برادر خود غياث الدين كه در آنجا سلطنت نموده بود خارج كند

  نفرماندهااعظم ملك  اغراق ملك و  الدين           سرنوشت سيف.٤    

   خلج و ترکمن
تن از سرداران سلطان جالل الدين       مؤلف تاريخ جهانگشاي جويني راجع به دو           

به داليلي كه ذكر  فتح قلعه پروان به سلطان ياري كردند، اما بعدا      خوارزمشاه كه در  
 امـراي خلـج و     ديگر  اعظم ملك و    و اغراق ملك « :نويسدشدند مي  وي جدا  شد از 

اقطاع          بكرهار رفتند كه از   ه  لطان جالل الدين برگشتند ب    س غوري چون از   تركمن و 
 امـا . مراعاتها به جاي آورد    و ها فرمود     ضيافت اعظم ملك ايشان را    .اعظم ملك بود  

اغـراق   سپاه داشـت و    هزار  پنج، شش  و بود ها  خلج از   كه اميري  جهاندار   ميان نوح 
  الـدين   سـيف . ني حاكم بـود   دشم عداوت و  ها  تركمن ها و   خلج  ديگر  ي  ملك فرمانده 

بكرهار    نوح جهاندار به   و  روي به پيشاور نهاد    يجنگبيست هزار مرد     ملك با    اغراق
چون سيف الدين اغراق ملك يك منزل از بكرهار رفته بود بـا       . به علفخوار بايستاد  
 تـو  و  تـو  من پـدر . پدر فرزندي است تو، فرستاد كه ميان من و  اعظم ملك كسي را   

 در مقام وواليت خود رخصت مـده و        طلبي نوح جهاندار را     رضاي من مي     ر اگ ،فرزند
 ميـان لـشكرهاي مـسلمانان        ايـن حـال     در :گفت  ملك  اعظم. نجا باشد آمگذار كه   

برعقـب   خـواص خـود    باسـواري پنجـاه تـن از      . اختالف صالح نباشـد    محاربت و   
 الـدين از  سيف. ردموافقتي بوجود آو   اغراق رفت تا ميان او نوح جهاندار        الدين  سيف

اعظـم ملـك سـخن نـوح        . خود بنشاند  به مجلس شراب با    او را  و ستقبال كرد    ا او  
 الـدين   سيف. نمود  مي اغراق ملك ابا   و كردشفاعت مي  درباب او  و آغازكرد جهاندار

. به لشگرگاه نوح جهاندار نهـاد  سوار صد اغراق در حالت مستي ناگاه برنشست و با       
 و آمدنـد  پسرانش بـه اسـتقبال او      اين با  آيد بنابر مي او دارنوح پنداشت كه به دي    

                                                
نام براق حاجب که مؤسس سلسله محلی قتلغ خان بود واتابک فارس سعدبن زنگی ازخانواده سلغریان  اتابک کرمان به:  پاورقی.239

  .شدمحسوب می
 426رنه کروسه امپراطوري صحرانوردان ص:  بنگرید به.240



   ش مغوليدايماوراءالنهر در آغاز پ/ فصل هفتم                                      ١٠٠          

نـوح   برنـوح بزنـد لـشگر      شمشير بكشيد تا   اغراق ملك مست بود    .خدمت كردند 
 او بـه لـشكرگاه رسـيد مـردم او     چون خبر. پاره پاره كردند و بگرفتند را درحال او 

ملك را بـه   راقاين طرح اغ با آورد و اي بوده كه اعظم ملك بوجود   گفتند اين خدعه  
دو جانـب   جمله از هـر  در. بكشتند گرفتند و  را   ملك  اين نيت اعظم   هالكت داد، با  

. تلفات دادنـد  ايشان جنگ كردند و آن ميان با غوريان هم در   بسيار كشته شدند و   
سيد عالء الملك قندوز بفرمان چنگيزخان برايشان رسيدند         ك و چدرآن اوضاع تك  

عالءالملك سـرخيل چريـك پيـاده لـذا بقايـاي            د و ك امير لشكر مغول بو    چتك و
 غور را منهدم كردند في الجمله بيـست هـزار خلـج و             تركمان و  لشكرهاي خلج و  

نزد سلطان جالل الدين رفتند يك مرتبه درعرض دو          آنكه از  از غوري بعد  تركمن و 
چـه بدسـت لـشكرهاي     چه بدست يكـديگر و     متفرق شدند،  سه ماه همه كشته و    

     241.»ايشان برجاي نماند اثري از چنگيزخان و

                                                
 197همان منبع ص:  بنگرید به.241
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  موقعيت دولت غوريان. ١     
محـل افغانـستان    غزنه درسـرزمين غوركـه در      مناطق كوهستاني بين هرات و          

شـد   مستقل محسوب مييك دولت كوچك ولي كامال مركز داشته است،  فعلي قرار 
  . كه پايتخت آن قلعه فيروزكوه بوده است

زاولستان  چون امارات خراسان و   « :نويسدمؤلف كتاب تاريخ طبقات ناصري مي           
بـست بـه    كرت از او چند  سبكتكين غزنوي رسيد و    صفاريان به امير   سامانيان و  از

ي كه تخت بـه اميـر       قتال بسيار كرد، هنگام    طرف جبال غوري لشكر كشيده بود و      
 امارات غوريان به امير محمد سوري رسيده بـود و  ،  محمود سبكتكين غزنوي رسيد   

نمود وگـاه طريـق عـصيان       اطاعت مي  را گاهي سلطان محمود   مملكت غوركرده تا  
غزنوي چون نگران اوضاع غورستان       سلطان محمود  242.»تمرد ظاهر كردي   سپرده و 

. محاصره كـرد   آهنگران را   ي  قلعه ت نمود و  بود با لشكري فراوان به سمت غور حرك       
سـوري بـه طريـق      مدتي محمد بعد از  كرد قتال بسيار  قلعه نگاهداشت و    آن مدتها

 در امـا سـلطان محمـود     . رسيد به خدمت سلطان محمود    و صلح ازقلعه خارج شد   
 زهر به قتـل رسـانديد و       سوري را با   محمد قلعه مستولي شد   وقتي بر )  ه ٤٠٠(سال

وي مـردي     .غورستان منـصوب كـرد       لي بن محمد سوري را حكمراني     پسرش ابوع 
آخرين جانشينان محمد سوري كه نامـشان ذكـر         . گزيده اخالق بود   سيرت و  نيكو

. انـد پـسرش عزالـدين حـسين بـوده        تن به اسامي قطب الدين حـسن و        شده دو 
ن محمـد معـرف بـه    يالدها قطب                                  داشت كه يكي از آن     ين حسين هفت پسر   لدعزا

سـيف الـدين     زنش بهرام شاه غزنوي به قتـل رسـيد و          تحريك پدر  ملك جبال با  
 ٥٤٣سـال    بود جهت انتقام خون برادرش در      الدين كه والي غور   قطب سوري برادر 

شعبه اول  : شعبه تقسيم شدند   آن پس غوريان به دو     تصرف كرد، از   هجري غزنه را  
باميان تأسـيس    است كه در   لدين مسعود برادرش فخرا  دولت، سيف الدين سوري و    

  ي دوم، دولتي بود كه ديگر برادران آن دو به تأسيس آن همت گماشتند،  شعبه. شد

                                                
هجري ، تصحیح عبدالحی حبیبی قندهاري ، جلد اول چاپ کابل 658قاضی منهاج سراج ، تاریخ طبقات ناصري :  بنگرید به.242
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                                          ١٠٣                                                       باستان هایها يادگار ترکخلج  

   243.فيروزكوه بود مركز اين شعبه در
كه بهرام شاه     آن   الدين سوري به سبب     اشغال غزنه توسط سيف     از  يك سال پس       

 كـه توسـط   ،الدين تغير كرد زيرا  پايتخت مستولي شد وضع سيف     غزنوي مجددا بر  
ايـن واقعـه باعـث بـروز     . شكنجه به قتـل رسـيد   پس از  بهرام شاه اسير گرديد و    

حـسين    الدين  عالبنامبرادران قطب الدين   يكي ديگر از   يرا، ز اي درغزنه شد    فاجعه
سپس دوبـاره   شهر را ويران نمود و و به خونخواهي برادرش، غزنه را به آتش كشيد 

  244.عال الدين به سبب اين واقعه بزرگ به جهانسوز لقب گرفت. گشتبه غور باز
  غوريان فيروزكوه .٢    
 دو جهانسوز برتخت فيـروز كـوه نشـست، هـر      الدين حسين  چون سلطان عالء       

كـه   معزالدين محمـد سـام را      الدين محمد سام و     هاي غياث   بنامرا   خودبرادر زاده   
ايـن برهـه     در. قلعه وجيرستان زنداني نمـود     الدين سام بودند، در     فرزندان شهاب 

 سـلطان   .گرفت  مكاوحت پيش  نموده و  آغاز استبداد  سلجوقي طريق  سلطان سنجر 
سـلطان عالءالـدين    . عزيمت نمود  به بالد غور   جمع كرد و   خراسان را  لشكر سنجر

حـدود قـصبه باميـان،     را بسيج نموده به استقبال سلطان سنجر تـا         غور  نيز لشكر 
بنابه نوشته  . شد لشكر جنگ آغاز   دو  محل ميان هر   درآن هرات رفت و   وفيروزكوه  

خلـج   و) تركمن( اين نبرد حدود شش هزار سوار غز       مؤلف تاريخ طبقات ناصري در    
 .سـپاه عالءالـدين هزيمـت نمـود       كـشته شـدند و     كردندكه ازغوريان حمايت مي   

تختـه   بـستند و   رابه دستور سلطان سنجر او. شد اين نبرد اسير عالءالدين نيز در  
بـه نـزد سـلطان     شـتري نـشاندند و   بر آن نهادند و را بر پاي او  بند آهن آوردند و   

 شهامت عقل عالءالدين را درآن عـصر    ذكر لطافت طبع و      چون سنجر. سنجر بردند 
يك طبق گـوهر ثمـين بـه وي      بعد آزاد گردانيد و    در روز   عالءالدين را  ،شنيده بود 

 گذشت و  در ) م ١١٥٦/ ق. ه ٥٥١(سال مدت كوتاهي در   عالءالدين پس از   245.بخشيد
غياث الـدين      او. فيروزكوه حكومت را دردست گرفت     الدين محمد در    پسرش سيف 

                                                
استانلی لین پل وسایرنویسندگان، تاریخ دولتهاي اسالمی خاندان هاي حکومتگر، ترجمه صادق سجادي جاد دوم :  بنگرید به.243

 501 ص1375 ایران نشر تاریخ
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   انيها و دولت غورخلج/ فصل هشتم                                                      ١٠٤          

 زنـدان بودنـد آزاد   كه به فرمان پدرش در  برادرش معزالدين محمد سام را     محمد و 
 به خدمت سلطان سيف الدين     فيروزكوه آرام گرفت، و    سلطان غياث الدين در   . كرد

سلطان معزالدين به خدمت عم خود ملك فخرالدين مسعود حـسين بـه              آمد و  در
سـرگرم  ) تركمن ها( مدت كوتاهي درحاليكه غزها    پس از  اين دو برادر  . باميان رفت 

 ٥٦٩(سـال  در. هجوم به ايران بودند بـه رياسـت خانـدان غوريـان نايـل شـدند               
 دست غزه بيرون   از نه را الدين محمد سام غز     بزرگتر يعني غياث   برادر) م١١٧٣/ق.ه
 فرمـانرواي  )ق.ه( ٥٩٩تاسـال    و.هـرات مـستولي گـشت    از دوسال بر  پس آورد و  

ي خاندان غوريـان بـود، درحاليكـه فرمـانروايي       هاي تحت سيطره    رسمي سرزمين 
 دست برادر كوچكتر معزالدين محمد سام معـروف بـه محمـد غـوري و            در  حقيقي

   246.ملقب به شهاب الدين قرار داشت
 سلطان معزالدين  غزنين را فتح نمود و    ) ق. ه ٥٦٩(سال   الدين، در   سلطان غياث       

سـلطان  . بازگـشت  خود به غـور  بن سام را برتخت غزنين نشاند و       ا محمد مظفر ابو  
لـشكر بـه     )ق.ه٥٧٢(سـال  در تصرف نمود و   گرديز را )ق. ه ٥٧٠(سال معزالدين در 

 وي يـك سـال بعـد      .  رسـانيد  ايـشان را بـه قتـل       بيـشتر  طرف سـنقران بـرد و     
. را بـه تـصرف خـود درآورد        جا  آن كشيد و  به طرف فرشور لشكر   ) ق.ه٥٧٥(يعني

 رسـيده بـود   دولت غزنويان به آخر  چون كار . سپاه اعزام كرد   آنگاه به سمت الهور   
  . مملكت هندوستان نيز تسليم سلطان معزالدين گرديد
حـاكم  ) پرتوي(راجهبر  الهورسلطان معزالدين معروف به سلطان غازي پس از فتح          

 ي محمـد غـوري در        اولين حملـه   ،اما هاي جهان حمله برد    راجپوت رئيس و اجمير
ها   ولي درسال بعد راجپوت    247.تحمل خسارات هنگفت عقيم ماند     با) ق. ه ٥٨٧(سال

                                                
  503استانلی لین پل،تاریخ دولت هاي اسالمی وخاندان حکومتگر ص:  بنگرید به.246
یلی حمله کرد که رأي دهلی درمصاف با هندوها سلطان غازي نیزه بسته وبر پ: مؤلف تاریخ طبقات ناصري می نویسد:  پاورقی.247

سلطان غازي حیدرزمان ورستم ثانی بود به نیزه برآن پیل حمله کرد گویند رأي رابر پشت پیل بردهان نیزه زد چنانکه . بران پیل بود
 وازشـدت آن زخـم  . سلطان سراسب بازگردانید وبازگشت نمود. واوشمشیر بربازوي اوزد زخم محکم آمد   .دو دندان آن دردهان افتاد    

هزیمت برلشکر اسالم افتاد نزدیک بود سلطان ازپشت اسب افتد کـه خلـج بچـه عیـاري     . بیش طاقت مقاومت برپشت اسب نماد  
مبارزي گرفت سلطان را به شناخت ودر ردیف سلطان شد واورا برپشت اسب کنار گرفت وبانگ براسب زد وازمیان مصاف بیـرون     

زخلق برخواست تا به منزلگه لشکر بشکسته آنجا ازتعاقب کفـار ایمـن شـدند ناگـاه     نفیر ا. آورد واهل اسالم چون سلطان راندیدند     
جماعت امراء غوري بچگان ومعارف سلطان را باآن خلج بچه شیرمرد دیده بودند به شناخته جمع شدند ونیزه ها به  . سلطان برسید 

 399ص.شکستند وسلطان را برسرو دیده نهادند وبدان نبرد به پیروزي رسیدند
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راجه پرتـوي   به كلي شكست خوردند و 248تانسوارهمان ميدان نبرد يعني دشت   در
با ايـن پيـروزي تمـام       . تن از امراي هندي به قتل رسيدند      پنجاه   يكصد و  همراه با 

 به اين صـورت بـراي اولـين بـار     249.هاي شمالي هند به تصرف غوريان درآمد  بخش
 غوري نيـز    محمد را پذيرفتند و     مناطق هند به درجات متفاوت حاكميت مسلمانان      

 او نبردارفرمـا  از واليان مطيـع و   الدين به مثابه يكي   طي مدت حيات برادرش غياث    
دست  كامال در  را فوت برادرش،غياث الدين زمام امور     بالفاصله پس از   اما. عمل كرد 

آنـان    زيرا.خوارزمشاهيان بود برابر قلمرو خود در اولين اقدام وي دفاع از     و. گرفت
 ٦٠٣(غـوري درسـال     هنگامي كـه محمـد    . افغانستان استيال يابند   خواستند بر   مي

 شد، ناگهان توسط يكـي      ماوراءالنهر مي  قراختائيان در  اآماده جنگ ب  )  م ١٢٠٦/ق.ه
چنـداني   عمـر  او اش نيـز پـس از     خـانواده . هاي هند گشته شد     از فدائيان غطاري    

 را در  سـلطنت خـود    الدين محمـد    اينكه برادر زاده اش محمود بن غياث       نكردند با 
ـ    مناطقي كه عمويش فتح كرده بود      مـرگ   ااعالم نمود ، ولي وحدت دولت غوريان ب

محمـود بـن    .غوري معروف به سلطان معزالدين يا غازي به پايان رسيده بود           محمد
جـاي او   درگذشت وپسرش بهاءالدين سام بـر    )م١٢١٢/ق.ه٦٠٩(غياث الدين درسال  

 به قلمـرو خـود     هاي غوريان را    ي سرزمين   كليه  بهاءالدين بافتح فيروزكوه  . نشست
كمـك   با محاصره كرد و   سوز فيروزكوه را  عالءالدين آتسز معروف به جهان    ، اما .افزود

بـرادرش شـمس     همراه بـا   بهاءالدين سام را   و. محمد خوارزمشاه برآن مسلط شد    
با آغاز حمله مغول  و .نزد خوارزمشاه بردند   آنان را  الدين محمد به اسارت گرفتند و     

 خود جيحون به قتل رسيدند و     برادر دركنار رود   به قلمرو خوارزمشاهيان اين دو     ها
پس از چهارسـال حكومـت بدسـت         )م١٢١٣/ق. ه ٦١٠(عالءالدين آتسز نيز درسال   

دوم عالءالـدين محمـدبن      او براي بار   پس از . فردي معروف به اميرشكار كشته شد     
 در حكومـت را   زنـدان بـود    سـابق در   شجاع الدين علي بن عزالدين حسين كه از       

بعد به قتـل     ه شد و  مدت كوتاهي به خوارزمشاهيان پناهند     پس از  دست گرفت، او  
  250.مرگ او شعبه غوريان فيروزكوه منقرض شد با. رسيد

                                                
248. Thane swar 

 504استانلی لین پل تاریخ دولت هاي اسالمی و حکومتگرص :  بنگرید به.249
 505  همان منبع ص.250
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  شعبه باميان  دولت غوريان.٣    
 و مناطق بـين هنـد    شرق غورستان در   باميان واقع در   غوريان شعبه ديگري در        

مـيالدي  ١١٥٥سـال  اوالد عزالدين حسين در    از تركستان بدست فخرالدين مسعود   
قلمرو آنان منقرض    استيالي خوارزمشاهيان بر   با ن شعبه نيز  اي. كرده بودند   تأسيس

دوران   تـرك اسـت كـه در       بنـام جمله اولين سـرداران      ايبك از    قطب الدين .  شد
دهلـي حكومـت    سـپس در   و خدمت ايـن خانـدان بـود       حكومت محمد غوري در   

قطب الدين ايبك    )م١٢٠٦/ق.ه٦٠٣( اندكي به سال   پس از  اما. يل داد کمستقلي تش 
بـراي   اين ديدندكـه از    رحمت ايزدي پيوست، امراء وملوك هندوستان صالح بر       به  

. برتخت نشانند  اطمينان قلب لشكريان آرامشاه را     آرامش رعايا و   و ها  تسكين فتنه 
 سلطان قطـب الـدين   دختر به تخت دهلي نشاندند و   را آوردند و   ملوك به اتفاق او   

 او پـس از    آرامشاه نيز اجل مهلت نداد و      براي اما. آوردند در ي او   به حباله  ايبك را   
  :مملكت هندوستان به چهار قسم تقسيم گرديد

غـوري   فرماندهان ترك محمد ناصرالدين قباچه كه يكي از   را   مملكت سند  -        أ
 .بود تصرف كرد

 .سلطان سعيد شمس الدين التتمش صاحب شد مملكت دهلي را -  ب
 .ماندهان خلج ضبط كردندفر مملكت لكهنوتي را اميران و -  پ
   251گاهي ملك ناصرالدين قباچه مملكت الهور نيز گاهي ملك تاج الدين و-  ت

 .آمدمي  در التتمشتصرف شمس الدين وگاهي نيز در
منهاج السراج معتقد است كه ملك ناصرالدين قباچـه ، بنـده سـلطان غـازي                     

تميزي صـداقت    رداني و كا غايت كياست و   معزالدين معروف به محمد غوري بود در      
الـدين بـه طـرف        حادثه سلطان قطب   از چون ملك ناصرالدين قباچه بعد    . دانايي و

سـلطان   قباچـه و   مدام بين ناصرالدين بطور. ضبط كرد  راملتانشهر  رفت و  252اچه
مـصاف كنـار آب سـند        اينكـه در   تـا .  منازعت بود  253سعيد شمس الدين التتمش   

                                                
 419ص جلددوم سراج،طبقات ناصري منهاج قاضی:  بنگرید به.251

252.Acha & Eçeh 
مغوالن وعبور  ه پس از شکست ازدهلی است که جالل الدین خوارزمشا سلطان سعیدشمس الدین التتمش همان امیر:  پاورقی.253

جالل الدین منکبرتی استقبال کرد وحتی دختر خود را به عقد وي درآورد، اما  شمس الدین ابتدا به گرمی از مد وآسند به قلمرو او  از
  .دهلی اخراج کرد خیانت جالل الدین وي را از به علت توطئه و بعدا
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. الـدين رسـيد   به خدمت سـمش   ين سند آمد و   جالل الدين خوارزمشاه بزم     سلطان
 چهل روز آن شهر را     و فتح بالد نويان به دروازه شهر ملتان آمد        لشكر مغول بعد از   

به خلق احسان بسيار كرد    محاصره كرد، ملك ناصرالدين درجنگ درخزانه گشود و       
ق سـپاه خلـج بـه       . ه ٦٢٣درسال  . ق اتفاق افتاد  . ه ٦٢١سال اين حادثه حصار در    و

 سـرزمين ملتـان كـه از      برناصرالدين قباچه پيروز شد و     ملك خان خلج  اندهي  فرم
 ملتـان بـه ملـك        و فـتح اچـه    چون خبر . بالد سيستان است را به تصرف درآورد      

بـه   آب سـند غـرق كـرد و    را در شنيدن اين شكست خود  ناصرالدين رسيد وي با   
  .يدبه اتمام رس ي او دو ساله حكومت بيست و و حيات خود پايان داد

همـين   ي نويسنده تاريخ طبقات ناصري،قاضي منهاج السراج در          حسب نوشته      
ملتان بوسيله كـشتي بـه تـاريخ بيـست وشـشم             راه غزنين و   خراسان از  سال از 

  .ق به اچه رسيده است. ه٦٢٤جمادي اولي 
 در  خلـج ک  اميـران تـر یفرمـانرواي آغـاز  بنگـال و اسـالم در نفوذ.٤     

  اين سرزمين 
ايالـت   هر به اياالت مختلف تقسيم و     مسلمانان، سرزمين بنگال پيش از ورود           

 ١٢٠١ سـال  بنگـال از   حكومت مسلمانان در  . بودحاكمان محلي    اي از درتصرف عده 
 آخرين فرمـانرواي    سن  الكشمنشكست   پس از . ميالدي به طول انجاميد    ١٧٥٧الي

بنگـال   هـا در  حكومت خلـج  بختيارخلجيمحمد هندو مذهب توسط اختيار الدين    
جانب  از اين دوران بنگال تحت تسلط دولت مركزي دهلي بود و          در. شودشروع مي 

 دهلـي،  ي زيـاد از     علـت فاصـله      البته به  .شددهلي،حاكم بنگال تعيين مي      سلطان
قاضي منهـاج  . ساختند  خودي پيشه آزادي را مختاري و  حكام بنگال خود   بعضي از 

ح ين شـرح تـشر  يرا بـد بنگال  خلج حاكم دران ي فرمانروا واز اميران   سراج هريك   
  :کنديم

 خلج  محمد بختيار .) أ
 بود، غور سرزمين كرمسير  بختيار خلج از  : نويسدمؤلف تاريخ طبقات ناصري مي        

آنگاه به   قبايل خلج به طرف غزنين و       بود كه از   كاردان دلير، شجاع، فرزانه و   مردي  
 ديوان عرض بسبب آنچه كـه او       در را او. آمد  غوري خدمت سلطان معزالدين محمد   
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غـزنين بـه طـرف         نمود قبـول نكـرد، لـذا از        نظر صاحب ديوان عرض مختصر     در
درآنجا به خـدمت مقطـع بـدوان     بدوان رفت و دهلي به سمت  از هندوستان آمد و  

چنـدي بـه    از بعـد . كرد مواجبي مقرر  را اديب رفت او     سپهساالر هژبرالدين حسن  
سـالح   چون اسب و  . آمد اغلبك در    به خدمت ملك حسام الدين      رفت و  هاودطرف  

 اقطـاع سـهلت و   .مبـارزت نمـود    نيكو حاصل كرده بود درچند موضـع جـالدت و         
بهـار   بود بطـرف منيـر و      دلير چون مرد شجاع و   .  را به وي محول كردند     254سهولي

ـ      بدست آورد تا   غنايم بسيار  نمود و  تاز و  تاخت  سـالح و   ب و استعداد تمـام از اس
طـرف   ها از   غنايم او شايع شد، جماعت خلج      ذكر مبارزت و   و. جنگجو بدست آورد  

 را او. الـدين رسـيد     به خدمت سلطان قطب    او ذكر هندوستان روي بر وي آوردند و     
يافت لشكر به طرف     آن اكرام استظهار    چون، بر  .اعزاز وافر نمود   تشريف فرستاد و  

واليـت   اين منوال بدان حـوالي و  سال بر يكي دو. نهب كرد  آن واليت را   برد و  بهار
دانـشمند اهـل    بـرادر  هنگام محاصره بهار دو. كرد ميدوانيد تا استعداد حصار بهار  

. بودنـد  درخـدمت محمـد بختيـار      الدين نيز   صمصام الدين و   فرغانه به اسامي نظام   
ـ  )ق.ه٦٤١(سال در هنگامي كه محمد بختيار: نويسدمؤلف طبقات ناصري مي   ار را به

داشتند، كـه    بين فوج غازيان جانباز حضور     برادر دانشمند در   محاصره كرد، اين دو   
قلعـه را    و انداختنـد  تنوره دروازه آن حصار    دليري در  را به قوت و    خود درآن نبرد 

  .غنايم بسيار بدست آوردند فتح كردند و
 ساكنان آن محل برهمنان بودند، سـرهاي تراشـيده داشـتند همـه كـشته             بيشتر
 الدين  به خدمت سلطان قطب    بازگشت و  باغنايم بسيار  آمد آن فتح بر     چون. شدند

امـراء   كنـد؛ جمـاعتي از    مؤلف تاريخ طبقات اضافه مي    255.اكرام يافت  اعزاز و  و آمد  
 الدين درحـق او     سلطان قطب  انعامي كه از   اعزاز و  را آن انتشار ذكر و     بختيار محمد

 خـوار  سبيل طعن و   بر بختيار محمد  با مجلس عشرت  و مشاهده كردند غيرت آمد   
 بجـايي رسـيدكه د     كـار  تـا  )مرموز گفتندي  صريح و  سخنان تمسخرآميز ( داشت
پـيش   پيل از به يك گرزكه درخرطوم فيل زد. پيل جنگ فرمود با را سپيد او  رقصر

چـون آن جلـوه گـري بيافـت            تعقيب كرد  بختيار پيل را   محمد. او به هزيمت شد   

                                                
  .اکنون سهلت وسهولی دربنگال است:  پاورقی.254
 422قاضی منهاج اسراج ، تاریخ طبقات ناصري ص:  بنگرید به .255
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را چنـدان    او را فرمـان داد تـا      امراء ازخاص خود انعام فرمود و    الدين    سلطان قطب 
بـه   پاشيد و بر آن مجلس تمام آن نعمت را  خلجي هم در    بختيار محمد. كردند انعام

رعـب او دردل     به طرف بهـار رفـت و       تشريف خاص سلطان بازگشت و     خلق داد با  
ـ   كامرود اثر  بنگ و  بهار و  اطراف بالد لكهنوتي و    كفار و  ثقـات روايـت     از .ردتمام ك
وقتـي كـه محمـد      . قليل وكثير بركسي ظلم نرفت     بر از دست او   اند كه هرگز  كرده

 را فـتح نمـود،   منطقـه بهـار   خلج از خدمت سلطان قطب الدين بازگشت و       بختيار
 اي از   عـده . اطراف ممالك او رسـيد     و» رأي لكهنه   «فتوحات او به گوش      شجاعت و 
دادند كه ايـن مملكـت    به او خبر لكهنه رفتند وبرهمنان به خدمت رأي  منجمان و 

لذا بهترآن است كه رأي موافقت      .آن روز نزديك است    بدست تركان خواهد افتاد و    
هجوم تركـان جـان    اين كه از   كليه افراد مردم از اين مملكت كوچ نمايند تا         تا كند

مستولي  ما بالد است بر  كه قرار  اين مرد را  : رأي چنين جواب داد    256.سالم بدر برند  
  او بيان شده است؟ عالمتي از كتاب شما آيا در گردد

 قـوم و  آن است كه چون راسـت بـه ايـستد بـردو     عالمت او  برهمنان پاسخ دادند  
 چنانچه انگشت دسـت او    . زانوي او درگذرد   از سر  دو دست او   گذارد هر  دستها فرو 

تـا تفحـص   رأي گفت صواب آن باشد كه معتمـدان فرسـتيم    .برسد به ساق پاي او 
محقـق   را  آن عالمت ايـشان   و تفحص كردند . عالمت بواجبي بجاي آرند    وكردندي  

 رأي لكهنيـه را    كـامرود و   بالد بنـگ و    سكنات و  ساهان بديار  برهمنان و  اكثر. شد
خلجـي لـشكر مـستعد         سال بعد محمد بختيار    .ترك مملكت گرفتن موافق نيفتاد    

 از هجـده     آمد، درحاليكه بـيش    رنوديه بار شه ناگاه به در   بكشيد بهار از گردانيد و 
 شـهر  چون محمد بختيـار بـه در      . آمد  مابقي لشكر متعاقب او مي     وي نبود،  با سوار

كه وي محمد بختيار خلجي است  كسي گمان نبرد رسيد هيچكس را زحمتي نداد و   
. آغـازكرد  نبـرد  و كـشيد  تيغ بر. بازرگان است كردند كه او اغلب چنان تصور مي    و

پـس پـشت    پـاي برهنـه از    رأي با . طعام نشسته بود   سر ه رأي آوردند كه بر    ب خبر
غنـايم فراوانـي    . افتـاد  حرم رأي بدست بختيار    جمله زنان و   گريخت و  سراي خود 

نوديه راخراب  تصرف آن مملكت شهر بختيار، پس از  محمد. نصيب سپاه اسالم شد   
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سكه ايجـاد نمـود،      خطبه و  موضعي كه لكهنوتي است دارالملك ساخت،      بر و كرد
غنايم بسيار خدمت سـلطان قطـب        اطراف ساخت و   خانقاه در  مساجد و  مدارس و 

 قصد حمله به واليت تبت و      سال مشخص شد كه    بعد ازگذشت چند  . الدين فرستاد 
سـوار آمـاده     به استعداد ده هـزار     مرتب گردانيد و   لشكر .دارد سر تركستان را در  

  .شد كارزار
بـالد لكهنـوتي    هايي كه ميـان تبـت و   اطراف آن كوه   در: نويسد  منهاج السراج مي  

همـه   .سوم را، تهادو گويند دوم را، ميچ و    را،كوچ،   خلق است، بكي    است سه جنس  
  .است زبان ديگر ايشان را اند وترك چهره

 . علي ميچ بدست محمد بختيـار اسـالم آورد  بنامميچ  روساي قبايل كوچ و    يكي از 
 جـا شـهر   فرمانده خلج را به محلي آوردكـه آن      ول كرد، رهبري آن كوه قب    داللت و 

غايت عظمت نـام     بود در آبي مي  پيش آن شهر  )مرهن كوت (  مردن كوت  بناميست  
« را بــه زبــان هنــدو او آيــد بنكمتــي گوينــد چــون بــه ديــار هندوســتان در او

 محمد بختيار . عمق سه چندان گنگ باشد     وسعت و  خوانند كه به بزرگي و    »سمندر
بـه   مـدت ده روز لـشكر     و. پيش لشكر اسالم شد    علي ميچ در   آب آمد و  برلب آن   

قـديم درآنجـا    به محلي آورد كـه از  برد و ميان كوهها طرف باالي آب روان كرد در 
 از چون لشكر او .اندي طاق سنگ تراشيده بودند با بيست و  از،كه شده بود پلي بنا 

م اميرخلجـي بـر سـرآن پـل     دو يكي بنده ترك و اميرخود را آن پل عبور كرد، دو 
 كه مراجعت او  هنگامي تا آن پل را   محافظت كنند  حشم بسيار تا   با نصب گماشتند، 

ازگذشتن  چون رأي كامرود را   . آن پل بگذشت   محمد بختيار با باقي حشم بر     . باشد
گفت صواب نيـست عزيمـت بـالد تبـت           لشكر اسالم خبر شد معتمدان فرستاد و      

علي ميچ گفت من كـه       .استعداد تمام بايد كرد     گشت و  اين وقت باز بايد    كردن، در 
 پيش لشكر اسالم   كنم كه سال آينده لشكر خود مجهز كنم و        رأي كامرود قبول مي   

محمد بختيـار بـه هـيچ وجـه آن           .آن بالد را به اسالم آوريم      شوم و  )پيش مرگ (
  . »روي به جبال تبت نهاد و نصيحت قبول نكرد

معتمدان دولت كه    از «:نويسدقبت اين لشكر كشي مي    قاضي منهاج پيرامون عا        
بنگـاون   يك شب در   )ق. ه ٦٤١(سال را كرده بودند در    قبول همراهي محمد بختيار   

هنگـامي كـه از آن پـل     حين نزول مهمان درخانه او، از وي شـنيده شـده اسـت،       
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ـ     نشيب راه رفتند، و    فراز و  گذشتند شانزده روز ميان كوهها بر      ه در روز شانزدهم ب
  .سطح زمين تبت رسيدند

دسـت بـه نهـب       .روستاهاي آباد را مشاهده كرديم     آن سرزمين قبايل معمور و     در
 بامداد تـا   جنگ شروع شد از   .بردند اهل آن قلعه وحوالي براي دفع پيش باز آمدند         

چون شـب   . سپاهيان اسالم گشته شدند    جمع كثيري از  . جنگ سختي رخ داد    نماز
ها تفحص نمودند معلوم شـد كـه بـر                             آن شده بودند از   رسيد جمعي را كه اسير     فرا

 آنجا بـه انـدازه سيـصد و        پنچ فرسنگي آنجا شهريست،آن را كرم بتن خوانند در        
همان لحظه كـه سـوار مـسلمان برسـيد       .تير انداز باشد   پنجاه هزار ترك شجاع و    

خلجي   چون محمد بختيار  . درسنمي آن سواران    اند تا بامداد  رفته قاصدان به فرياد  
 اول روز  در. كوفته بودند  وضعيت آن سرزمين مطلع شد، حشم اسالم مانده و         از را  

 بـار  مشورت با امراء خود مراجعت كـرد، تـا         پس از . مجروح شدند  تعدادي شهيد و  
طول راه يـك بـرگ       هنگام مراجعت در  . باز گردند  استعداد تمام بدين ديار    ديگر با 

مـدت پـانزده    در زم نمانده بود، جمله آتش زده بودند بسوخته و     يك شاخ هي   كاه و 
 و كشتنداسب مي    همه. حاصل نشد    يك شاخ كاه علف ستور     روز يك سير علوفه و    

طـاق پـل را    آن پل رسيدند، دو هاي زمين كامرود به سر      چون به كوه   خوردند تا   مي
ـ   را با دو امير به سبب آن كه هر . خراب ديدند  دو بـه   هـر  ود وهم خصومت شـده ب

 هنـدوان بـالد كـامرود    و راه گرفته بودند ترك محافظت سرپل و    خصومت يكديگر 
 بدان موضع رسيد راه عبـور      لشكر چون محمد بختيار با   .خراب كردند  پل را  آمده و 

كـه بـه     اتفاق كردنـد   .سرگردان بگشت  بماند و  كشتي موجود نبود متحير    نيافت و 
آن  جوار در .آن بيابند  عبور از  ساخت كشتي و  اي براي   چاره موضعي اقامت كنند و   

 در .عمارت آن به غايـت خـوب   حصانت و غايت ارتفاع و بتخانه نشان دادند، در    جا
يك بت بزرگ چنانچه وزن او تقريبـا   موجود بود و سمين بسيار بتان زرين و   آن جا 

پنـاه  باقي سپاه بـدان بتخانـه     و محمد بختيار  .هزار مثقال زرصامت بود    دو بيش از 
چنانچـه  . آب كردنـد  از عبور و )مرزآبه( رسن جهت ستون تدبير چوب و  جستند و 

 اسالم آگاهي افتاد تمامت هندوي آن واليت را    لشكر عجز نكبت و  از را رأي كامرود 
 بردنـد و  اطراف بتخانه نيزه بزمين فـرو مـي        در و فوج فوج مي آمدند    فرمان داد تا  

چون لشكر اسالم آن حال مشاهده كردند     .شدمي به شكل ديوار   بافتند تا درهم مي 
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بـه طريقـي    . دام كفار گرفتـار شـويم      به محمد بختيار گفتند، اگر چنين بمانيم در       
يـك   بـر  آنجا بيكباره بيرون آمدند و     از به اتفاق حمله كردند و     .خالص بايد جست  

 عقـب  هنـدوها در . رسـيدند  آن تنگناه به صحرا را راه كردند از خود موضع زدند و 
امكان بـراي گذشـتن    هركس به قدر و ايشان چون به لب آب رسيدند منزل كردند   

درآب زد به قدر، يك تير پرتاپ پا آب          لشكريان اسب را   حيله ساخت ناگاه يكي از    
 آب زدنـد و    در را ميان لشكر افتاد كه پايـاب يافتنـد، جملـه خـود            بود، فرياد در  

. رقاب بود همه هـالك شـدند  هندوها درعقب آب بگرفت چون ميان آب رسيدند غ     
حيله  آب عبور كرد با    بيش از  كم و  سوار معدود بقدر يكصد سوار با      محمد بختيار با  

آب بيـرون آمـد جماعـت        ديكران همه غرق شدند، چون محمد بختيار از        بسيار و 
را برگـذر داشـت پـيش        قرابتان خود  علي ميچ راهبر  . ميچان را خبر شد    كوچان و 

غايـت   چون به ديوكـوت رسـيد از     .آوردند د وخدمتي بسيار  استقبال كردن  و آمدند
فرزندان خلج كه هالك شده    شرم زنان و   بيش از  اندوه بيماري بروي مستولي شد و     

هرگاه كه سوارشدي جمله خلق بر فراز بام هـا           شده بودند سوار نشد و     بودند سوار 
محمـد   .تنـد گفدشـنام مـي   دعاي بد و كردند و زنان واطفال فرياد مي    وكوجه ها از  

  257.»جان سپرد به بستر بيماري افتاد و عصر رنجور شد وبختيار درآن 
 یالملك عزالدين محمد شيران خلج ).ب

خـدمت محمـد بختيـار     امراء خلج در  برادر از  شيران دو  احمد محمد شيران و        
 تبت لشكر كـشيد،  هاي كامرود وبختيار به طرف كوه  محمدزماني كه .خلجي بودند 

جـاجنگر   لشكر به طـرف لكهنـوتي و    فوجي از  همراه با  برادرش را  يران و محمد ش 
مراجعت آنان به ايشان     هنگامي كه خبر شكست سپاه مسلمانان و      . اعزام كرده بود  

سپس به طرف نـاركوتي   احترام بجاي آورده و    و رسيد، به سمت ديوكوت باز آمدند     
 علي مردان را دست گير      آنجا در .رفته كه از مناطق تحت حاكميت علي مردان بود        
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آن گـاه    سـپرد »باباكوتوال صفاهاني «بناممحل   به كوتوال آن   زنداني نمود و   كرده و 
   .جمع كرد خلج را امراء به طرف ديوكوت بازگشت و

اخـالق   شيران مردي بغايت جلد ونيكو     محمد« :نويسدمؤلف طبقات ناصري مي        
رأي لكهنييـه را منهـزم    هـب كـرد و  بود، وقتي كه محمد بختيار شـهر نوديـه را ن     

سـپاهيان اسـالم بـدنبال غنيمـت         پيالن او متفرق شـدند و      سربازان و  گردانيد و 
لشكر غايب بود به نحوي كه همه امـراء بخـاطراو             محمد شيران سه روز از     ،برفتند

فالن جنگل هجده  شيران در آوردند كه محمد خبر بعد از سه روز   .دل نگران شدند  
 فرستادند تمامت آن پيالن نـزد محمـد بختيـار    تنها ست، سوار  وپيل گرفته است  

دربنـد    بسامان چون علي مردان را     و شيران مردي بود جلد    خالصه محمد  .آوردند
 هـر  كردنـد و  را بخدمت مي   همگنان او  امراءخلج بود،  مهتر چون او . بازگشت و كرد

وبـه  ) اي انديـشيد رهچا( علي مردان طريقي كرد تا بودسر اقطاع خود مي    اميري بر 
سـلطان   از به دهلي رفت و بيرون آمد و)زندان(قيد از كوتوال دست راست گرفت و    

 .از اوده به طرف لكهنوتي رود     » قايماز رومي «  دستور دهد  تا قطب الدين تقاضا كرد   
  . فرمان امراء خلج را ساكن گردانيد وبا اين كار

منطقه كنكوري بود،قايمـاز      در واليان محمد بختيار   الدين عوض خلجي كه از    حسام
با اشاره قايماز رومي بازگشت      او به سمت ديوكوت رفت و      با استقبال كرد و   رومي را 

  .با امراءخلج به نبرد پرداخت و
متطـوس   محل مكسيده و   آن در  از بعد خلج منهزم گشتند و    امراء محمد شيران و  

  258.»همانجا است اوتربت  مخالفتي افتاد، محمد شيران شهادت يافت و راايشان 
  یخلج   مردانیملك عالءالدين عل).پ

وقتي از زنـدان نـاكورتي    .بي باك بود   دليرو علي مردان خلجي به غايت جلد و            
الـدين بـه طـرف      سلطان قطـب   با و الدين آمد به خدمت سلطان قطب    خالص شد 

ـ   .غزنين رفت وبه دست تركان غزنين گرفتارشد  ه نويسنده تاريخ طبقات ناصـري ك
 علي مردان روزي در   «:نويسدقيد حيات بوده است مي     همزمان با سالطين غوري در    

 ظفـر  ساالرامراءخلج كه اورا    يكي از  الدين يلدوز بود با   گاه همراه سلطان تاج    شكار
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هـالك كـنم     الـدين يلـدوز را    بيك تير اين تاج    گويي كه اگر  چه مي : گفتندي گفت 
  ؟دراين شكارگاه وترا پادشاه گردانم

رأس  را دو  آن منع كرد چون از آنجا بازگـشت او         را از  خلج مردي عاقل بود،او    فرظ
الـدين  روان كرد وقتي به هندوستان بـاز آمد،بخـدمت سـلطان قطـب             و اسب داد 

پيوست وممالك لكهنوتي بدو مفوض شد وبه طرف لكهنوتي رفت چون ازآب كوس           
يوكوت آمد وبه امارت    حسام الدين خلجي از ديوكوت استقبال نمود وبه د        . بگذشت

الـدين بـه رحمـت    وقتي سلطان قطب . بنشست وجمله ممالك لكهنوتي ضبط كرد     
-را سـلطان   او.خطبه باسـم خـود خوانـد       گرفت و  حق پيوست علي مردان چتر بر     

فرسـتاد وبيـشتر     بود به اطراف لشكر    واو مرد قتال وخون ريز     .عالءالدين لقب شد  
اموال وخراج بـه وي      او انديشمند شدند،   ف از راويان اطرا  شهيد كرد و   خلج را امراء

وي كارش به جايي رسيد كه بر سر جمع بارگاه حديث ملـك خراسـان                 .فرستادند
  .شدزبان او جاري مي فايده برترهات بي گفت ومي غور وغزنين و

. فرمـان دادي   عراق التماس نمودندي و    خراسان و  وي مثال غزنين و    بحدي كه از   تا
وي تلـف گـشت،    كه بازرگاني درآن واليت تنگدست شد ومال ازنويسند چنين مي 

فرمودكــه ان مردازكجــا ســت؟ . ازعلــي مــردان خلجــي احــسان التمــاس نمــود
از  فرمان دادتامثال صفاهان به اقطاع اونويـسند وهـيچ كـسي را           . گفتندازصفاهان

 هـر  غايت سياست وبيباكي او، مجال نبودي كه گفتن صفاهان درتصرف مانيـست و  
اگرگفتند درتصرف ما نيست جواب دادي كه خـواهيم       . اين بابت مثال آوردي    زچه ا 

. خرقـه بـود    مسكين محتـاج لقمـه و       آن. گرفت آن بازرگان رامثال صفاهان فرمود     
عقالء درآنجا به خاطر منفعت آن غريـب عرضـه داشـتندكه فرمـانروايي          بزرگان و 

لـذا علـي   .  را ضبط كنـد استعداد سپاه نياز است تا آن شهر    صفاهان به خرج راه و    
 ظلـم و   سپاه بدسـت تعـدي،     رعايا و  ضعفاء و  ظالم بود،  مردان تا اين اندازه قتال و     

جماعـت   .به هيچ وجهي خالص نيافتند جز خروج كـردن بـروي          . ماندند قتل او در  
الـدين عـوض خلجـي را       حـسام  كشتند و  علي مردان را   و امراء خلج اتفاق كردند   

  259.»سال بيشتر نبود رمانروايي او دواما مدت ف. برتخت نشاندند
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                                          ١١٥                                                       باستان هایها يادگار ترکخلج  

 یخلج  حسين  عوضحسام الدين  .)ت    
.  خلـج گرمـسير غوربـود     خلجي مردي نيكو سيرت وازاقوام      حسام الدين عوض       

: الـدين چنـين آورده اسـت   نويسنده تاريخ طبقات ناصري پيرامون زندگي حـسام      
. بـرد بار بجـايي مـي     بوسيله درازگوشي،  حدود كوهپايه غور   روزي حسام الدين در   

كرد، دو  مي  گويند عبور  »پشته افروز «وقتي از مرز والشتان به سمت باالي كه آن را         
آيـا هـيچ    الدين خلجـي پرسـيدند  حسام از. نفر درويش خرقه پوش به او رسيدند     

چند قرص   .طعامي همراه خود داري؟ حسام الدين عوض خلجي پاسخ داد بله دارم           
رخـت   آورد و  از درازگوش فرود   بار ر باخود داشت،  مقداري خورش جهت سف    نان و 

 چون طعام خوردند كوزه آب خـوردن را در        .آن سفره پيش درويشان نهاد     بگشاد و 
شـراب   كه آن دو درويش طعـام و هنگامي .بخدمت درويشان ايستاد دست گرفت و 

گذاشت، خطاب   خدمت كرد نبايد حق او     را ما مرد هم گفتند اين شير    با ميل كردند 
آنجـا كـه مـسلمانان     ه خلجي كردند وگفتند اي ساالر به طرف هندوستان برو تـا  ب

حـسام الـدين بـا      «:نويسدمؤلف طبقات ناصري مي   . ساكن هستند به تو بخشيديم    
به طـرف   آن درازگوش نشاند و   زن خود را بر    بازگشت و  آنجا اشاره آن درويشان از   

 آنجا رسيد كـه خطبـه و       تا او كار .به محمد بختيار خلجي پيوست     هندوستان آمد، 
شـهر   و الـدين خطـاب كردنـد     به سلطان غيـاث    و .شد  او بناملكهنوتي   سكه بالد 

خاليق از اطراف روي به      حصار به سنكوت بنا كرد و      دارالملك ساخت و   لكهنوتي را 
 صـاف سـيرت،    باطن،گزيـده اخـالق،    مردي به غايت نيكـو ظـاهر و        او .آوردند او

 رفاهيـت و   رعايـاي آن بـالد در      سـپاه و   او عهد در .ودبخشنده ب  عادل و  جوانمرد،
نعمـت بـسيار    همگنان نصيب تمـام يافتنـد و       عطاياي او  بذل و  از آسايش بودند و  

چـون   .مساجد بنا كردند   مجامع و  و از وي درآن ديارآثار خير بسيار ماند       گرفتند و 
 در د،لكهنـوتي رسـي    بـه ديـار    )ق. ه ٦٤١(سال منهاج السراج در   كاتب اين سطور،  

طـرف   دو جناح دارد بـر  بالد لكهنوتي دو .مشاهده كرد اطراف بالد خيرات آن امير  
طـرف   لكهنـوتي بـدان جانـب اسـت و     شهر  گويند ورالطرف غربي را  .آب گنگ 
به در لكهنور  لكهنوتي تا از .شهر ديوكوت بدان جانب است   گويند و  بربندشرقي را   

 در .ته است، بـه قـدر ده روز راه اسـت          به شهر ديوكوت پل بس     اطراف ديگر تا   از و
اذعان  چنين در  و  .ها راه برجميع خاليق كشاده شد     عهد او به خاطراحداث اين پل     



   انيها و دولت غورخلج/ فصل هشتم                                                      ١١٦          

از فوت ملـك   بعد الدين وقتي به ديار لكهنوتي رسيد،    افتادكه سلطان سعيد شمس   
-خيـرات غيـاث   به دفع فتنه ملك اختيارالدين بلكـا و       ناصرالدين محمود قباچه و   

خطـاب   الدين افتاد، هرگاه كه ذكر غياث    .او بسيار مبارك آمد    نظر لجي در الدين خ 
  .كردسلطان غياث الدين خلجي ياد مي او

اوده براي عزالـدين ملـك       ملك ناصرالدين محمود از   ) ق.ه٦٢٤(سال خالصه در     
 خلجـي از    اين سال غياث الدين    به سمت لكهنوتي رفت در     جاني لشكر جمع كرد و    

خـالي گذاشـته    شـهرلكهنوتي را  و كامرود سپاه برده بود ف بنگ و  لكهنوتي به طر  
ايـن   الدين با سپاه خـود بخـاطر      غياث و فتح كرد   را بود لذا ملك ناصرالدين شهر    

الـدين  ايـن نبـرد غيـاث      در ملك ناصرالدين به نبرد پرداخت،     با حادثه بازگشت و  
  260.»گشته شدند و اسير جمله امراء او خلجي و
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   ر شیه قاره هندوستانها دحکومت خلج/ فصل نهم                                 ١١٨          

  هند  درهاحكومت خلج آغاز. ١     
 ي غزنويـان از     غوريان بعداز انقراض سلسله    همچنانكه درفصل پيش بيان شد،          

زمـان سـلطان     اسـالم در  . حكومت نمودند )  م ١٢١٥-١١٤٨/ ق. ه ٦١٣- ٥٤٣(سال
 از وفات محمدغوري   بعد. كرد اقصي نقاط هندوستان گسترش پيدا    محمد غوري به    

 نيـز اسـالم درحـال توسـعه و     261قطب الدين ايبك جانشين او  و )م١٢٠٦/ق.ه٦٠٣(
ايبـك  الدينقطب )ق.ه٦٠٨(سال در جمله دهلي بود، اما    هندوستان از  گسترش در 

لذا يكـي   . آرامشاه نيز عمرش كفايت نكرد     جانشين او  و اي جان سپرد    اثرحادثه در
 تـا  تخت نشست و    دردهلي بر  )التوتميش(شمس الدين التتمش   بنام سرداران او  از

جملـه جانـشينان وي دختـرش سـلطان        از .حكومت نمود  )م١٢٣٦/ق.ه٦٣٤(سال
-بين جانشينان سـلطان سـمس   الدين است كه ازبعد سلطان شمس  رضيه الدين و  

او  262.رسدنمي بلبن  ياث الدينغالدين بنابه نظر، ابن بطوطه كسي به لياقت وكفايت        
ازجمله كارهاي او اين بود كـه  . فاضل بود عادل و مردي حليم، بهترين پادشاهان،  از

-مـي  را آمـد وام او وامداري به آن خانـه مـي    كه هر  ساخت» داراالمن «بناممحلي  
 شـراو در   شـد از  اقويا به آنجا پناهنده مي     خوف يكي از   هركسي كه از   و پرداختند

. مرگ درهمين مكان به خاك سپرده شده اسـت         از   الدين بلبن پس  غياث .دامان بو 
فـات   و )م١٢٧٨/ق.ه٦٨٥(سال در و حمله مغول را دفع كرد    ) ق.ه٦٤٣( سال وي در 

-نيز محـسوب مـي     او بود يكي خان شهيد كه وليعهد      پسر دو غياث الدين را  . نمود
. لتان بــوداو شــهرمو طــرف پــدردربالد ســند حكومــت مــي كرد،مقــر از او. شــد
فرزند دوم غيـاث الـدين بلبن،ناصـرالدين نـام          . ها كشته شد    درجنگ بامغول   خان

 بنامناصرالدين پسري داشت    . داشت كه اودرنواحي لكهنوتي وبنگال حكم مي راند       
 .بـود  وي چهارسال برسرير حكومت مستقر    .  نيز معروف بود   معزالدينكيقباد كه به    

بـود چـون خيـرات فراوانـي      ردم چون عيد اين مدت براي م:نويسدابن بطوطه مي  
 عارض شـد  بدين سبب مرضي به او    و كردشراب افراط مي   در زن و   اما او  انجام داد، 

قـائم مقـامش     .لذا يك طرف بدن او فلـج گرديـد         ماندند، درمانش فرو  كه اطباء از  
اي كـه  روي تپـه  به بيـرون شـهر رفـت و       عليه او قيام كرد و     خلجي بر   الدين  جالل

                                                
261. Qutb Al-Din Aibeg 
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                                          ١١٩                                                       های باستانها يادگار ترک  خلج

 معزالدين امراءلـشكر  . قبه معروف به جيشاني واقع شده است موضع گرفت         دركنار
او بيعـت   با الدين رفتند واما همه آنان بسوي جالل. گسيل داشت به دفع فتنه او   را

 .به مدت سه روز محاصره كردنـد       سلطنتي را   كردند، سپس به شهر بازگشتند قصر     
 بـه قـصر   بعـد  الدين فرستاد واين بين يكي از همسايگان قدري طعام براي معز         در

مـرگ معزالـدين    دولت غوريان بـا  بدين ترتيب عمر .به قتل رساند را او وارد شد و 
  263. شدند حاكمخلجيانخاندان  كيقباد به پايان رسيد و

   خلجيان هندوستانیسلسله یقوماختالف نظر در منشأ . ٢     
سلسله در هندوستان ها در زمان حاکميت اين در مورد منشأ قومي خلجي       

هاي قرون دهم تا سيزدهم ميالدي تعداد منابع خلجي يک.اتفاق نظر موجود نيست
م، 1994سونیل کمار،(ترکتبار دانسته و تعدادي هم بااين نظر موافق نيستند  هارا بعضي

معاصر افغانستان ) ها، غلزاييهاغلجايي(ها ها را همان غلجيتعدادي خلجي ).36 ص
معتقد است که پشتو ) م1999(احمد حسن داني ). م1981  رفان،حبیب،ع(دانند مي

باشند؛ که تغيير زبانهاي غلزايي معاصر افغانستان نيز از بازماندگان مردم خلج مي
قومي آنها به يک قوم افغان مدتها قبل از قرن شانزدهم ميالدي صورت گرفته 

هاي افغان همين قوم نويسد که بعد از چند تغيير قومي از خلجموصوف مي .است
نويسد که موصوف مي ).181م، ص1999 احمد حسن دانی،(غلزايي موجوده بجا ماند 

  .کنندمردمان خلج غرب ايران به زبان خلج تکلم مي
نويسند که آنها مي. دانندها را يک نژاد مخلوط ترک و افغان ميتعدادي خلجي     

در  از اقامت طوالني بعد،اما از مردمان آسياي مرکزي بوده اها اساسخلجي
گیشبرت  (اندرفتار،کردار و زبان خود از ترکتبارها متفاوت شده افغانستان در

 به قدرت رسيدن  اينبنابر ).1953 ، اشیر بادي لعل شریواستوا2013 ، بورجور آوانی2007 اوونک،
. باشدها در سلطنت دهلي انکشافي بيشتر از تغيير يک سلسله ميخلجي

تباراني ميدانند که  آنها را ترک) م2013 (و بورجور آواري) م2007 (اوونکگيشبرت 
آشير  .اندقبل از رفتن به هندوستان سالهاي طوالني در افغانستان اقامت کرده

   نويسد که اجداد جالل الدين خلجي برايمي )150 م، ص1953 (بادي لعل شريواستوا
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   .اندزيستهان ميبيش از دو صد سال در مناطق ميان هلمند و لغم
نويسد داند اما ميها را ترک مي خلج»جهان نامه«محمد ابن نجيب بکران در کتاب

ر شده و زبان آنها به اندازه کافي تغيير يافته تيرهت) به نسبت ترکها(که صورت آنها 
  ).31 ص ،1994 سونیل کمار ( مشخص گردديتا يک لهجه

ها ارتباط نداشته و ها به ترکه خلجيمؤرخ معاصر عرفان حبيب مدعي است ک    
هاي نويسدکه در کتيبهموصوف مي ).1981 عرفان حبیب (باشنديک قوم افغان مي

و ) با خ فتحه (»خلچي«بنام  265هاي ملوابه خلجي 264قرن پانزدهم ديواناگاري ساتي
 يک منطقه »پادشاه نامه«اند و در کتاب قرن هفدهمياد شده) با خ کسره (»خلچي«

ياد گرديده که ) با کسر ل (»خلچ«در افغانستان بنام) هلمند(نزديکي بست در 
  .کردندها زماني در آنجا زندگي ميخلجي

 »ها افغان هستندخلجي«به همين ارتباط عبدالحئ حبيبي در اثر خود بنام       
نويسد که بر اساس معلومات تاريخي و زباني موجود خلجي همان غلجي مي

ريشه هاي اين در غرچ، غرچه، .  نام يکي از اقوام افغانستان استامروزي بوده که
 عوض شده »خ« به مرور زمان به »غ«غلچه، و سائر کلمات تاريخي موجود بوده

 هاياين تغيير در نوشته.  خلجي تلفظ شده استااست که در نتيجه غلجي اشتباه
سد که به قول نوياو مي. قرون سوم و چهارم هجري و بعد آن به مالحظه ميرسد

پانزده شخصيت بزرگ خلجي باالي  )422 ناصري، ج اول ص در طبقات (منهاج سراج
هندوستان حکمروايي کرده و فرهنگ خراساني و اسالمي را در شمال هندوستان 

حبيبي مينويسد تمام اين حکمروايان غلجي هاي . اندتا بنگال گسترش داده
طقه در افغانستان هنوز هم خلج نام او مينويسد چندين من. افغانستان ميباشند

) استخري نيز از آن ياد کرده است(دارند مانند خلج نزديک ارزگان، و خلج هلمند 
مؤزن البلدان، ج  (و خلج غزني که به قول ياقوت آنرا نزديک غزني در زابلستان ميداند

-يها را در هندوستان بيان مکه به قدرت رسيدن خلجي هايياز نوشته ).381 ، ص
 الآيد که آنها را در اواخر قرن سيزدهم ميالدي در دهلي يک نژاد کامدارند بر مي

 ها در اصلبه نظر اوخلجي .)82 م، ص2003 جکسن پیتر(دانستند ها ميمتفاوت از ترک

                                                
264. Devanagari Sati inscriptions 
265. Khaljis of Malwa 



                                          ١٢١                                                       های باستانها يادگار ترک  خلج

ميان   زندگي طوالني دريترک بوده به افغانستان مهاجرت کرده بودند و در نتيجه
  .ا آنها عادات و رسوم افغانها را کسب کردندافغانها و ازدواجهاي مختلط ب

نويسد که مي) م951 در حدود سال(يک جغرافي دان ديگر بنام ابن محمد اصطخري    
هاي باستان به مناطق ميان هندوستان و اند که در زمانه اتراکيها يک طايفهخلج

اي آنها ه لباسوهاي بزرگ گوسفند داشتند و زبان آنها رمه. اندسيستان آمده
  ).245 مسالک الممالک، ص(شبيه ترکها بود 

ها از قوم پشتون هستند ي از نويسندگان افغان، بر اين باورند که خلجي     برخ
ها زبان  در يک کتاب قديمي نوشته شده که زبان خلجيکنند کهيآنها ادعا م

خي در يک کتاب خطي که در باب معجزه هاي سلطان س. بوده است) پشتو(افغاني 
م وفات کرده و در شاه کوت ديره ۱۱۸۱ که مشهور به لخداتا بود و در سال(سرور 

به زبان دري توسط يک نويسنده ناشناس نوشته شده آمده ) غازي خان دفن است
 کابل شاه خنجل«است که در تاريخ غزني به قلم ابو حميد الزوالي آمده است که

 .»خلجي به لويک غزني ارسال کرديک پارچه شعر را بزبان ) م تاریخ یعقوبی779(
-ارزيابي اين شعر نشان ميدهد که بزبان قديم پشتو نوشته شده بود که عفته مي

کلمه لويک . هاي امروزي هستندها بوده است که همان غلجيشود زبان حلجي
  .باشدغزني در حقيقت همان کلمه لويه يا بزرگ غزني بزبان پشتو مي

فخر المدبر معروف است و نويسنده کتاب معروف فخرالدين مبارکشاه که بنام 
نويسد مي) م۱۲۰۵(باشد در کتاب تاريخ هندوستان آداب الحرب و سائر کتابها مي

ها، که سربازان قشون قطب الدين ايبک متشکل از ترکها، غوريها، خراساني
رساند که در آغاز قرن هفتم هجري ترکها و اين مي .ها و هنديها بودندخلجي

  .شدندها دو قوم متفاوت محسوب مييخلج
هاي واليت زابل  مربوط به غلجي هنديهاخلجي بر اساس نتيجه گيري حبيبي    

به اين اساس . باشدافغانستان بوده که اسم اصلي آنها در پشتو غرزئ يا کهزاد مي
غرزئ در اسناد تاريخي افغانستان و هندوستان به خلجي و متعاقبآ غلجي مبدل 

  266.استگرديد 
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   معروف به فيروزشاهیخلج  الدين جالل  سلطان.٣     
 را آغـاز  حكومت خود ) م١٢٩٠/ق-ه٦٨٩(سال دوم جمادي االخر   شاه در  فيروز       

وي به عنوان فرمانرويي حليم    از. انتخاب كرد  را 267الدين  براي خود لقب جالل    كرد و 
جالل الدين  . به باد داد  سرانجام سرش را     اند وهمين حلم او   گشاده دست نام برده    و

اومعروف است بنـاءكرد، ايـن همـان       خود بنامكه   قصري را  ها حكومت نمود و     سال
 غـدا پـسر    عروسي خواهرش به داماد امير     در قصري است كه سلطان محمد آن را      

  .مهنا بخشيد امير
 بنـام اي    بـرادر زاده   و  الـدين   ركـن  بنامپـسري،  راخلجـي     الدين  سلطان جالل      

 مـانكپور و   حكومـت كـرا و     آورد و  در را به ازدواج او    بود، كه دختر خود    نعالءالدي
ايـن نـواحي بـه    . بخـشيد   بلد هند است به او،نواحي حاصلخيز كه از نواحي آن را 
كـه   شـود هاي اعالء بافته مي   پارچه ودرآنجا .برنج وشكر معروف است    كثرت كندم، 

  268.ي هجده روز راه استاين منطقه تا دهل آورند، ازجهت فروش به دهلي مي
ها به سرزمين هندوسـتان هجـوم       شاه مغول  الدين فيروز زمان سلطان جالل   در    

 برآنـان پيـروز   ها ايـستاد و    برابرآن الدين با رشادت وشهامت در    ولي جالل  آوردند،
كه بـه دسـتور      آنان نيز اسير شدند    تعدادي از  و كردند ها فرار   نتيجه مغول  شد، در 

-ه٦٩٤(سـال  خلجي در   الدين  سلطان جالل .  دهلي زنداني كردند   اطراف سلطان در 
لـذا بـراي    . نمود را تسخير  اين شهر  به دكن فرستاد و    را سپاهيان خود  )م١٢٩٥/ق

سالطين مسلمان قدم به سرزمين دكـن   و اولين بار اسالم به مردم دكن معرفي شد       
ه به اطرافيـان    انداز الدين اين بود كه بيش از       عيب بزرگ سلطان جالل   . 269گذاشتند

 خود حسن ظن داشت ،درهمين راستا بودكه برادر زاده اش عالءالدين توانـست در            
   270.رساند را به قتل اي اوطي توطئه) م١٢٩٥/ق.ه٦٩٤(چهارم رمضان سال

عالءالـدين مـردي باشـهامت، دالور        «:نويـسد   سفرنامه خود مـي    ابن بطوطه در      
آنچـه بـه ضـرب        ثروتـي جـز    ،اما.پختسر مي  كه، سوداي سلطنت در    بود وموفق

                                                
267. Djala Al-Din 
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نـواحي   در گرفت نداشـت، اتفاقـاً يـك بـار        كفار به غنيمت مي    شمشير خويش از  
 مرهته اسـت،   كرسي نشين نواحي مالو و     شود و ناميده مي  دويقيركه بالد كتكه نيز   

اسـب  . اين نواحي بزرگترين پادشاهان كفار است        سلطان. رفته بود  كفار به جنگ با  
عالءالـدين   صـدايي شـنيده شـد،      پاي او  زير از  سنگي لغزيد و   عالءالدين نزديك 

درميـان كـسان خـود       كنند،كنجي عظيم پديدآمد كـه آن را       راحفر آنجا تا فرمود
را  شهر درآمد و  سلطان آن ناحيه به اطاعت او      چون به دويقير رسيد،    و تقسيم كرد 

 بـه شـهركرا    عالءالدين.تقديم داشت  هداياي بسيار  و بدون جنگ به او تسليم كرد     
مفسدان  .چيزي به عموي خود نفرستاد     كه به چنگ آورده بود    غنائمي از بازگشت و 
آمـدن   ليكن عالءالدين از  . را به پايتخت طلبيد    او تا برانگيختند برضد او  سلطان را 

 مش چه عالءالدين جـاي فرزنـد  آور مي روم و مي امتناع نمود،سلطان گفت من خود    
ايـن همـان    پـيش رفـت و      شهر كرا  تا كنار و پاه داد س به تجهيز  امر   پس. من است 

ناصرالدين مالقات كـرد     پدرخود وسط رودخانه با   معزالدين در   محلي بودكه سلطان  
 از .بركشتي نشست  زاده خود  سلطان به قصد مالقات با برادر      .به صلح انجاميد   وكار

كه چون مـن     سپرد  به همراهان خود   ،اما طرف ديگر عالءالدين نيز سواركشتي شد     
  .مورد حمله قرار داده مقتولش سازيد را درآغوش گيرم او سلطان را

 بغل گرفـت و    برادرزاده بهم رسيدند، عالءالدين سلطان را      وسط رودخانه عمو و    در
 راكـشتند وكـار    قبلي به سلطان حمله آورده او      بنابه قرار  درهمين هنگام كسان او   

  271.»سپاه بدست عالءالدين خلجي افتاد ملك و
   معروف به محمدشاه اولیخلج  سلطان عالءالدين. ٤     

به فرمان عالءالدين گـردن      قتل جالل الدين خلجي بيشتر سپاهيان او       پس از        
- چون ركن ،اما. برخي نيز به دهلي بازگشته به ركن الدين ابراهيم پيوستند          نهادند،

بـه   را ترك نموده و اوالدين به قصد جلوگيري از عالءالدين روانه گشت سپاهيانش        
عالءالـدين بـه     .ملتان گريخت   سند، ركن الدين به نواحي    .عالءالدين ملحق شدند  

وي  .به مدت بيست سال حكومـت نمـود     ) م ١٢٩٦/ق.ه٦٩٥( سال از و پايتخت آمد 
  سپاه  امور لشكري را سامان بخشيد و رابه فرماندهي سپاه نصب و ملك كافور
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  272 .مقتدري تشكيل داد
 .شـود محسوب مي  سالطين خوب هند   اساس نوشته ابن بطوطه عالءالدين از      بر     

كـرد  كارهاي رعايا را رسيدگي مـي  خود رانند، او زبان مي  زياد بر  ثناي او  مردم هند 
روز  هـر  جهت اطـالع از اوضـاع بـازار       داد و  مي مورد بازرسي قرار   ونرخ اجناس را  

  .شدمي حاضر نامندرا رئيس مي پيش محتسب كه او
گران شده؟ جـواب داد بـسبب        محتسب پرسيد كه، گوشت چرا     گويند روزي از  مي

 لغو كننـد و  كه عوارض مزبور را سلطان فرمان داد .اندبسته عوارض زيادي كه برگاو   
اين پـول بـه    گفت با اختيار آنان گذاشت و  پول در  و احضار نمود  آنگاه بازرگانان را  

صـول شـد حـق العمـل         چه و  هر دازيد،گوسفند پر  حساب خزانه به تجارت گاو و     
ابـن بطوطـه    .عمل شد به همين نحو و به خزانه بدهيد باقي را برداريد و خودتان را 

 عيد يا  نماز جمعه يا  خلج براي نماز     سلطان عالءالدين « :نويسدمي سفرنامه خود  در
 سليمان شاه كـه سـخت   بناماي داشت زاده  برادر،زيرا.آمدمراسم ديگر بيرون نمي   

شـاه    رفته بـود، سـليمان     او به شكار   روزي سلطان با  . بود احترام او  محبت و  مورد
 بهـر  جالل الدين بياورد چون سـلطان از  عموي خود، سر را تصميم گرفت همان بال 

 سلطان بيفتـاد و   . داد هدف قرار  را او طعام پياده شد، سليمان شاه تيري بركشيد و       
غالم گفـت   . آمد  سليمان شاه پيش  . شيدك فرا غالمان سپر خويش بروي او     يكي از 

بـه   رفـت و   به قصر  و اسب شد  سوار باوركرد، او حرف غالم را    و سلطان جان سپرد  
 شـد  سـوار  افاقت يافت و عارض شده بود، او ضعفي كه بر   سلطان از . آمد حرم اندر 

شبانه پـيش    را او .شد  گرفتار ،اما. سليمان بگريخت  .آمدند گرد او سر لشكريان بر 
 سـبب شـد   لذا اين ماجرا .به قتل رساندند را وي او  ان آوردند،آنگاه به دستور   سلط

  273.»كردمي رفتن به بيرون احتراز سواري و كه سلطان بعدها از
  مغوالن  بایخلج  عالءالدين نبرد).أ        
استقالل رسـانده    به مقام حاكميت و    مغول كه دوواخان آن را       خاندان چغتايي        
 آنها سعي كردنـد   .كردند يورت خود  اعمال نفوذ درخارج از    به مداخله و  شروع   بود،

هـاي ايرانـي كـه     خان. توسعه دهند را هندوستان اراضي خود طرف افغانستان و   از
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ارزش كمي بـراي     آن سوي ايران يعني سمت آذربايجان بود اهميت و         دربارشان در 
ن نظر جغتائيان اسـتفاده     اي از .قائل بودند  )افغانستان فعلي ( سرزمين ايران شرقي  

افغانـستان غربـي تحـت      ،  زيـرا .شـدند  غزنه مـستقر   بدخشان،كابل و  در نموده و 
آن ناحيـه باعـث زحمـت جغتائيـان          اقدامي از  هر حاكميت خاندان غوريان بود و    

بـه شـمال غربـي     آنجـا  از لذا ناگزير به طرف شرق افغانـستان تاختنـد و       ،  شد  مي
  . هندوستان حمله كردند

ايـن   غارت نمود، در   مغول پنجاب را   )دئوه خان (خان دووا ميالدي   ١٢٩٧سال در     
 چـون قـدرت نظـامي سـلطان       . كـرد دهلي سلطنت مي   خلجي در    زمان عالءالدين 

دفـع   سپاه قدرتمند خود تمام حمالت جنگي خاندان جغتايي مغول را       عالءالدين با   
 دسـتور   بـه . كردنـد بخش غربي هندوستان حمله مـي      ها همچنان بر    اما، مغول  كرد

تلق خواجه به   سپاهي عظيم به فرماندهي قُ    ) م١٢٩٧/ق.ه٦٩٨(سلطان مغول درسال  
جملـه   پـايمردي، فرمانـدهانش از   رشـادت و   عالءالدين خلجي بـا    .حمله كرد  هند

 تلفـات زيـادي برآنـان وارد    مغوالن بستند و راه را بر 274اُلن خان)اوالن(ظفرخان و
اما اين اقدامات مانع حمـالت      . فرار شدند   و نشينيها مجبور به عقب       آوردند، مغول 

ملك قتلـق    )م١٣٠٠(درسال   ديگر بار. نشد غارت شهرهاي هند   پي درپي مغوالن و   
هـاي  نزديكـي دروازه   تـا  و لشكر كـشيد   خواجه فرمانده سپاه مغول به سوي هند      

  .يافت غارت كرد  را آنچهدهلي
 نيـز از  كـه او  275يده تورقـاي طرف شاهزا لشكركشي ديگري از   باز )م١٣٠٣(سال در

 و اين شاهزاده با سـپاهي قريـب بـه يكـصد     .شاخه جغتايي مغول بود به عمل آمد   
محاصـره   را مـاه شـهر    نزديك به دو   276.نزديكي دهلي خيمه زد    نفر در  بيست هزار 

 اما چون ادوات الزم براي تخريـب بـارو و       غارت كرد،  هرچه درآن منطقه بود    و كرد
  . مي كه بدست آورده بود به افغانستان برگشتغناي ها نداشت بابرج

چهـل هـزار     سوي مغوالن به عمل آمد،     لشكركشي ديگري از   )م١٣٠٤(سال در     
 غـارت قـرار   را مورد چپاول و شهر و شمال الهور شدند   مغول وارد پنجاب در    سوار

                                                
274. Olan khan 
275. Turġai 
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مشرق دهلي رسيدند، سرانجام يكي از فرماندهان سلطان         277دادند، حتي به آمروها   
 از نفـر  مغلوب نموده و نه هـزار       لشكرمغول را  278خان  توقلوق بنامءالدين خلجي   عال

 از »كبـك خـان  /کؤپک«شاهزاده جغتايي. پاي فيالن انداخت   به زير  و آنان را اسير  
غـارت   چپاول و مورد مولتان را شهر )م١٣٠٥(سال انتقام جويي در راه كينه توزي و 

زيادي  تعداد خان افتاد و    توقلوق، بدام   شط سند   هنگام بازگشت كنار   ،ولي. داد قرار
 زيـر  در اسير شدند كه اين بار نيز اسيران را به دهلي آوردنـد و      ها كشته و    مغول از

خلجي مشغول جنگ     همين زمان كه عالءالدين    در ٢٧٩.پاي فيالن به هالكت رساندند    
سـرداران او درنقـاط ديگـر هندوسـتان سـرگرم تكميـل              سپاهيان مغول بـود،    با

فرمانـدهانش بـه نـام       يكـي از   )م١٢٩٩/ق.ه٦٩٩(درسـال . ت خود بودنـد   متصرفا
. داد ي رنتنهـورخبر    قلعـه  شكستن حصار  پيروزي خود مبني بر    خان از لن  اُ)اوالن(

ي اين فتوحات     ادامه در. باشدهاي سرزمين راجيوتانا مي     بزرگترين قلعه  اين قلعه از  
قلعه بزرگي به    دين درآمد و  به تصرف عالءال   دهري نجري نيز   اوجين و  ممالك ملوه، 

  .گرديد صخره بنا سلطان برنوك كوه منحوته در دستور
 .تصرف كـرد   پنجاب را  عالءالدين الهنيستان، بنگال و    )م١٣٠٦/ق.ه٧٠٦(سال در    

فتوحـات ايـن    . بـود   عالءالدين اين پيروزي را مديون فرمانده سپاهش ملك كافور        
ي خـود   كجرات را به سيطره مين ملوه و فرمانده همچنان ادامه داشت تا اينكه سرز      

ي جديـدي بـه جنـوب         عالءالدين حمله   سلطان )م١٣١٠/ ق.ه٧١٠(سال   در. درآورد
را  شد، به همين سبب خـود      هاي درخشاني نصيب او     پيروزي هندوستان آغازكرد و  

  280.لقب دادثاني   به اسكندر
  یخلج   سلطان عالءالدين فرزندان ).ب

خان،ابوبكرخان    به اسامي خضرخان، شادي    پسر اراي چهار سلطان عالءالدين د        
  مـورد بـي    الـدين نـزد پـدر       قطب.  بود الدين  شهاب الدين مبارك ملقب به قطب      و

آموختـه   به هرسه فرزند خود فنون جنگـي را        عالءالدين،. اعتنايي قرار گرفته بود   
م آن چـه  خواه وي گفت مي   با روزي پدر . آموخت  الدين چيزي نمي    بود ولي به قطب   
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سـلطان  . بايـد بدهـد    خـدا  قطب الدين گفت مرا   . نيز بدهم  ام ترا   برادرانت را داده  
هنگام بيماري سلطان همسرش موسوم به      . اين سخن به وحشت افتاد     عالءالدين از 

 تاخـضرخان را   برادرخود سنجر همداستان گشت،    ماه حق كه مادر خضرخان بود با      
 شد،القي ناميده مي   و ن امراي سلطان بود   بزرگتري ملك نايب كه از    .برتخت بنشاند 

بـه هـزار     را كه سلطان او   ي اين اميرآن بود     تسميهوجه  .اين موضوع اطالع يافت    از
بـه سـلطان    القي مراتـب را  .پانصد دينار زر مغربي خريده بود  و تنكه يعني دوهزار  

 اي بـه او  به خواص خويش گفت كه چون سنجر پيش من آيد جامـه     را او داد و  خبر
سرش   زنيد و  زمين بر هاي ويرا بگيريد و     پوشيد آستين  خواهم داد، وقتي كه آن را     

  .انجام گرفت سنجر اين معامله با. كنيد تن جدا از را
روزه راه دهلـي   فاصله دو اين هنگام خضرخان در    در :كندابن بطوطه روايت مي        
 اده به زيارت قبـور شد بنا به نذري كه داشت پي      جايگاهي كه سندبات ناميده مي     در

به  چون اين خبر. كند دعا درحق پدر آن نقطه واقع است رفته بود تا   شهداي كه در  
گوش پدر وي رساند، موجب   ليكن مخبر مطلب را به رسيد سخت اندوهناك شد،   او

مالمت قرار   چون خضرخان پيش پدر بازگشت مورد خشم و       . گشت عدم رضايت او  
را بـه ملـك نايـب مـذكور          او   نهادند و  پاي او  ت و دس داد بند بر   گرفت لذا دستور  

بـه   را او بـه دژ رسـاند   وقتي ملك نايب خضرخان را  .كاليور بردند  به دژ  تا سپردند
 اكرامش كنيـد،  اين پسر پادشاه است تا  پاسداران سپرده گفت نگوئيد    و كوتوال دژ 

 .مانند يـك دشـمن محافظـت كنيـد         سخت ترين دشمنان سلطان است و      بلكه او 
 فرزنـدم  گفـت؛  كـرد و  صدا را ملك كافور كه بيماري سلطان شدت گرفت،   نگاميه

ملـك   .از خودم بـه او بـسپارم   بعد مملكت را امور پيش من بياوريد تا   خضرخان را 
-وقت سلطان از اين موضوع مـي       هر .گفت چشم ولي كاري انجام نداد     )كافور( نايب

اين وضـع    رسد،مي ي فرا راه است به همين زود     خضرخان در  پرسيد پاسخ مي داد   
  281.وفات يافت )م١٣١٤/ق.ه٧١٥(سال اينكه سلطان در ادامه داشت تا
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  یخلج  الدين  سلطان شهاب.٥     
وفات سلطان عالءالدين، ملـك نايـب معـروف بـه ملـك كافور،فرزنـد                از بعد      

بيعـت   او مـردم بـا    تخت نـشاند و    بر الدين مبارك را    كوچكتر او موسوم به شهاب    
شادي خان   قبضه كرده چشمان ابوبكرخان و     را تمام امور  ملك نايب خود   و .ندكرد

كـه   كه چشمان خضرخان را    داد دستور به كاليور فرستاد و    آنان را  ميل كشيد و   را
امـا   برادران خود زنداني گرديـد،  با قطب الدين نيز .درآنجا زنداني بود ميل بكشند   

 بنـام يكـي   غالم خاصه داشـت،  ين دوسلطان عالءالد  .ميل نكشيدند  را چشمان او 
  خاتون كبري زن عالءالدين كه دختر سلطان معزالـدين بـود       .ديگري مبشر  و بشير

 شـد و  آور به ايشان يـاد  غالم فرستاد سوابق خدمات سلطان را  كسي پيش اين دو   
هـم   اي كـرده و فرزندان من چـه معاملـه   دانيد كه اين ملك نايب كافور با   گفت مي 

 تن گفتند كه نتيجه كار مـا       آن دو  .ارد كه قطب الدين را نيز بكشد      اكنون تصميم د  
 رفتندمي چنانكه پيش او اين دو به ملك كافور خيلي نزديك بودند،      .را خواهي ديد  

نايـب ملـك     شـدند،  پـس شـبانه وارد منـزل او        .مي خوابيدنـد   او شبانگاه نزد  و
موقـع بـاراني     در وانـدازد   مي درخرمقه كه اطاقك چوبين است رويش چادر      (كافور

غـالم وارد   نشـسته بـود چـون آن دو      ،)خوابنـد اندرون آن مي   باالي پشت بام در   
 و پس داد  رو كرد و   و دست خود زير   در گرفت و  يكي را  اتفاقاً نايب شمشير   شدند،

آنگـاه   آورد، غالم ديگرنيـز ضـربتي وارد     . مضروب كرد  نايب را  همان شمشير  با او
 و بيفكندنـد  پـيش او    زندان قطـب الـدين آوردنـد و        كرده به  تن جدا  از سرش را 

قطـب الـدين از زنـدان پـيش برادرخـود           . كردنـد  زنـدان آزاد   از الـدين را    قطب
 اسـت و   اين عنوان كـه سـلطان او   به بود، روز درخدمت او چند و الدين آمد   شهاب
 را تصميم گرفـت بـرادر   ليكن، بعد عهده دارد  بر را سمت نيابت او   الدين خود قطب

  .جانشين اوگردد خود لع كند وخ
  ی شاه خلجکمبار الدين  سلطان قطب. ٦     

را  انگـشتان او   سـلطنت برداشـت و     الدين را از    خود شهاب  الدين برادر   قطب        
 او كـشور بـر    كـار . زندان بمانـد   با برادران خود در    فرستاد، تا  قطع كرده به كاليور   

  .كند سفر آباد دولتدهلي به  وقتي كه خواست از راست گرديد تا
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شـهر چهـل روز راه    ي اين دو  ي خود نوشته است؛ فاصله          ابن بطوطه درسفرنامه       
تمـام   نمايد كه رهگـذر   شود وچنان مي  مي غيره رد  و ميان درختان بيد   است كه از  

ايـن جـاده سـه پـست      مايل از ي هر فاصله در. كنديوسط باغي عبور م    از مدت را 
فـراهم   مايحتاج مسافر  يهها كلي پست خانه  يك از  هر ست، در ا قرار بر) خانه(داوه

ميان بازاري كـه چهـل      كه توگويي انسان در    مي باشد  اين راه بقدري مجهز    است و 
  .كندن است مسافرت ميآروزه راه مسافت 

او دسـته   ضد بر امراء برخي از الدين كه به اين مسافرت اقدام كرد      سلطان قطب      
 كـه تقريبـا ده سـاله بـود         را ي او   زاده م گرفتندكـه بـرادر    تـصمي  و بندي كردنـد  

توطئه به   چون خبر  اين همراه سلطان بود،   . به سلطنت به نشانند   ) فرزندخضرخان(
 پاهـاي اوگرفـت،    او آورنـد،آنگاه از    گرفته به نزد   را او تا داد سلطان رسيد؛ دستور  

 بنـام امـراء    به يكـي از    و. مغزش متالشي گشت   تا محكم به سنگ كوبيد    سرش را 
بـه قتـل    بـرادرانش را  خضرخان و تا به كاليورعزيمت نموده و    ملك شاه دستورداد  

بـه   كـاليور  قاضـي دژ   الـدين مبـارك،     قاضـي زيـن   «:نويسدابن بطوطه مي   .رساند
زنـدان پـيش     روزي كه ملـك شـاه دم چاشـت وارد شـد مـن در              ؛  اوحكايت كرد 

 .رنگش دگرگـون شـد     ت و رسيدن ملك شاه بيمناك گش     خبر از خضرخان بودم او  
گفت براي انجام كاري كه سلطان عالم فرموده         اي؟آمده چرا پرسيد ديد را وقتي او 

ملك شاه بيرون رفته كوتوال      .گفت آري  بود؟ جان من درامان خواهد    پرسيد .است
 خوانـد،  نيزآنجـا  مـرا  و پاسداران كه سيصد تن بودند احـضاركرد       با)فرمانداردژ(را

الـدين  اول شـهاب   .به خوانند  تا داد آنگاه فرمان سلطان را   .كرددعوت   نيز را شهود
خـون سـرد     و كـرد زاري نمي  عجز و  او. ساختند تن جدا  آورده سرش از   مخلوع را 

چون نوبت به خـضرخان رسـيد   .گردن زدند شادي خان را خان و  سپس ابوبكر  .بود
 بروي او   را ليكن درب  بود مادرخضرخان با او   .مستولي گرديد  او هراس بر  وحشت و 
حتـي   درگـودالي انباشـتند،   همـه را  قتـل او  بعد از .نگذاشتند وارد شود  بستند و 

ازگـودال   را هـا  آن چنـدين سـال بعـد    تـا  هم انجام ندادند  غسل را  مراسم كفن و  
از ايـن    مادرخـضرخان مـدتي بعـد     . ي پدران به خاك سـپردند       مقبره درآورده در 

الـدين    چـون قطـب    282.»مكه ديدم  در را ق او .ه٧٢٨سال من در  و داستان زنده بود  
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نماند، اما طولي نكـشيد كـه        برابر او  ظاهر هيچ رقيبي در    گشت در  را برادران خود 
بجاي او  توسط يكي از فرماندهان خود به نام ناصرالدين خسرو شاه به قتل رسيد و             

  .مسند قدرت تكيه زد بر

  ناصرالدين خسرو شاه. ٧     
 او خلجي بـود،   محمدبزرگترين امراء قطب الدين از 283خان  خسروناصرالدين         

 پـر  كـه از  را اطراف معبر خان نواحي جنديري و خسرو.خوبروي بود مردي شجاع و 
-بسيار دوسـت مـي     را قطب الدين او   .است فتح نمود   هاي هند نعمت ترين قسمت  

قطب الدين معلمي    .كه به دست وي به هالكت برسد       موجب شد  همين امر  داشت و 
-شب او. سلطنتي بود كليددار امراء و جهان كه ارشد  ت به نام قاضي خان صدر     داش

 دادنـد،  شب به نوبت كشيك مي     چهار هر و مأمورين نوبتي كه هزارتن بودند     با را ها
پـاس   ميان درهاي قـصر    دو رده در   اين مأمورين در  . خوابيد  درسراي سلطان مي   بر

خانـه   خواست وارد   كس كه مي   ، هر گذاشتند  پيش مي  در را اسلحه خود  و دادند  مي
به  را بامداد مأمورين شبانه جاي خود     و. ميان آنان بگذرد   بايست از مي ودششاه به   

 و دارانـي داشـتندكه حـضور    دفتـر  اين پاسداران افسران و دادند،  مي قراوالن روز 
 او ،زيـرا  .كارهاي خسروخان ناراضي بود    قاضي از  .كردنديادداشت مي  غياب آنان را  

-عنوان مـي   پيش سلطان نيز   در وي اين مطالب را   . روابط نيكوداشت  كفار هندو،  با
. بكند تا هرچه خواهد   گفت بگذار   مي و داد  گوش به سخنان قاضي نمي     كرد،ليكن او 

خواهند به دين اسـالم     هندويان مي  روزي خسروخان به سلطان گفت كه گروهي از       
خواست، بدين اسالم   دويان مي هن كس از  رسم آن نواحي چنين بود كه هر       .درآيند

 گـردن بنـد و     اي بـا  راپيش سلطان مـي آوردنـد وسـلطان جامـه          او مشرف شود، 
لـذا   .كـرد مي اعطا مقام شخص تازه مسلمان باشد به او       خور بازوبندهاي طال كه در   

به حضور من  سلطان گفت آنان را پيش كشيد،  هم خسرو خان اين مطلب را      اين بار 
-بزرگان خود احتياط مـي     خويشاوندان و  ت اين جماعت از   خسرو خان گف   .بياوريد
مانعي  سلطان جواب داد   و انجام دهند  خواهند روز روشن اين مراسم را     نمي كنند و 
كـه   بزرگـان هنـدو را     دليـران و   خلجـي جمعـي از      خسروخان. شب بيايند  ندارد،

                                                
283. Nasir al Din Khusru 
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ستان بـود  فصل تاب اين امر در( آنان بود،جمع كرديهزمر در برادرش خان خانان نيز  
غالمـان   چند تـن از  درآن هنگام جز   خوابيد و اسلطان باالي پشت بام قصر مي      زير

به درب پنجم كـه      درهاي چهارگانه كاخ گذشتند و     اين عده از   )نبود كسي پيش او  
 ورود به قصر   از و مسلح بودن آنان بدگمان شد     وي از . رسيدند بود قاضي خان آنجا  

 قاضي خـان   آن جماعت.سلطان عالم اجازه بگيرمگفت بايد خودم از   و ممانعت كرد 
سـلطان گفـت   . بلند گرديد صدا و سر به قتل رسانيدند، دادند و را مورد حمله قرار   

 انـد   هايي كه براي قبـول اسـالم آمـده          هندو خسرو خان پاسخ داد     چه خبراست؟ 
 و فريـاد شـديد شـد      و دراين هنگـام داد   . كندشان ممانعت مي   ورود خان از   قاضي

 بـسته بـود و   امـا، در  طان درهراس افتاد، برخاسـت كـه بـه درون كـاخ بـرود         سل
 خـان از    اين هنگـام خـسرو     را زد، در   سلطان در  نزديك درب بودند   هاخدمتپيش

. به زمين افكنـد  را بود او بغل گرفت ليكن چون سلطان زورمندتر   در را او عقب سر 
 ه روي من نشسته بكـشيد اينك خسروخان بانگ به زد   ناگهان هندويان وارد شدند،   

  . ساختند تن جدا از به قتل رسانيده سرش را آن جماعت سلطان را و
. بودنـد احـضاركرد    ماجرا بي خبر   كه از  افسران را  خان بالفاصله امراء و    خسرو     

چـون  . كـرد  ناچار بيعت مي ديدمسند سلطنت مي بر را او و شدهرگروه كه وارد مي   
 شـد جا طي مراسمي خوانده مي      آن فرامين كه در   تاد و پرده اف  داستان از    صبح شد 

 خلعتي فرسـتادند، همـه امـراء از        امراء را    يك از  هر به تمام بالد هند نوشته شد و      
 شـاه كـه در   تغلق شاه پدر سلطان محمد /توقلوقاز   خسروخان اطاعت كردند، غير   

  .بود بالد سند آن هنگام امير دبال پور از
 خـسرو . روي آن نشست   برخاك افكند و   آن را  رسيد چون خلعت خسروخان به او    

 شكـست خـورد و     لـيكن او   به جنگ تغلق فرسـتاد،     خان خانان را   شاه برادر خود  
 از شـاه بعـد    خـسرو . خواهد شد بدست تغلق كـشته شـد        سرانجام چنانكه بيان  

اساس آئين هندو ذبـح      بر جمع كرد،  خود را دور   قدرت هندوها  يهاريك بر استقرار
 هـركس آن حيـوان را     محترم شـمرده و    را مذهب هندويان گاو  .(ن نمود غرا قد  گاو

تمايـل   لـذا  )درآتـش انـداخت    كـرده و   را بـرتن او    بايد پوست همان گـاو     بكشد
  برگشته به جانب تغلق روي  او خسروخان به هندوها باعث شدكه مسلمانان از
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  284.آورند
تغلق درصدد مخالفـت    /توقلوقوقتي  «: نويسد  ي خود مي    سفرنامه ابن بطوطه در      

-هفاصل خان كه در    به كشلو  يامهنا جنگي داشت و   خسرو خان برآمد سيصد مرد     با
هـاي   آوري نيكـوئي   يـاد  بـا  مولتـان بـود نوشـت و       دبال پور در    سه روزه راه از    ي

 در.كه براي خونخواهي ولي نعمت خود قيام كننـد         درخواست كرد  او الدين از   قطب
فرزند اينجانب بـو بـه    پاسخ نوشت كه اگر    لي بود، ده كشلوخان در  آن هنگام پسر  

اي به فرزندش محمـد اطـالع       درطي نامه  را تغلق تصميم خود  . شتافتممي كمك تو 
اي محمـد حيلـه   . آينـد  او  پيش دهلي فراركنند و   پسركشلوخان از  نوشت با  و داد

  وها بسيار فربه گـشته انـد     اسب:به خسرو شاه گفت    او .واقع شد  كه مؤثر  انديشيد
 به همين سبب همه روزه بـا      . شوند يعني بايد ورزش كنند تاالغر     .تيراق الزم دارند  
رفـت،كم كـم ايـن        سـاعت بيـرون مـي      وار شده يكي دو    س را ها  كسان خود اسب  

نيامـد،چون   از ظهر بـاز   بعد روزي برفت تا  . كرد ساعت ادامه پيدا   چهار ها تا   گردش
لـيكن دسـت    ارگان بدنبال وي رفتند،سو رسيد سلطان به فرمود تا  هنگام نهار فرا  

بـا رسـيدن وي تغلـق        محمد به همراه پسركشلوخان پيش پدر گريخت و        .نيافتند
افراد  با كشلوخان نيز .به جمع آوري لشكر همت گماشت     افراشت و  علم مخالفت بر  

بـه   خود خـان خانـان را      سلطان خسرو شاه خلجي برادر    . شتافت به كمك او   خود
لـشكريانش بـه تغلـق خـان         خورد و  سخت شكست  يكن او ل جنگ آنان فرستاد،  

خـزائن او بـه    اموال و سپاهيان او كشته و خانان به دهلي بازگشت و     خان. پيوستند
لشكريان خـود    خسروخان با . تغلق به سوي دهلي عزيمت كرد     . دست دشمن افتاد  

كـه،   سـپس فرمـان داد   اردو زد و »آسـياآباد «موسـوم بـه    محلي بيرون شهردر  در
چـون جنـگ فـرا رسـيد        . بين لشكريان تقـسيم كردنـد      و را گشودند  ها          هگنجين

 را غـارت كردنـد،     اردوي او . شكست دادند  تغلق را  و هندويان به سختي جنگيدند   
با همان سيصدتن مـرد جنگـي    ماند او و سپاهيان تغلق فرار را برقرار ترجيع دادند 

هرجا برويم گرفتار وكـشته     بگريزيم كه    به آنان گفت كجا   . كه ازسابق باخود داشت   
  خواهيم شد؟ 
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                                          ١٣٣                                                       های باستانها يادگار ترک  خلج

آن  تغلق بـا . اين موقع كه لشكريان خسرو شاه سرگرم غارت اردوي تغلق بودند        در
  جنـگ دو   يهتنـور .داد مورد حمله قرار   را او خسروخان تاخت و   سر عده قشون بر  
اسب  ناچار نماند او كسي با  منهزم گشت و   ما و  و لشكر خسروشاه تار   باره گرم شد،  

گيـسوان چـون     سالح برانـداخت و    جامه و  .نهاد پاي به گريز   كرد و  نيز رها   را خود
 مردمان بـر  .دوش افكنده به باغي كه درآن حوالي بود پناه برد بر درويشان آن ديار  

 بـه او   كوتـوال كليـد دروازه را     .روانـه گـشت    بسوي شهر  او و آمدند سر تغلق گرد  
: گفت كشلوخان را . آمد اي فرود شهدرگو تغلق به كاخ سلطنتي رفت و      .تسليم كرد 
 اگر خـود   گفت اين حق توست و     و كشلوخان امتناع نمود   .تو خواهد بود   سلطنت با 

 گـشت و   اين پيـشنهاد شـاد     تغلق از  .خواهي فرزندت متصدي اين مقام باشد     نمي
 از سـه روز، گرسـنگي برخـسرو    بعد .بيعت كردند او همه با  و .برتخت نشست  خود

ازمخفيگاه خود بيـرون     لذا سخت فشارآورد،  غ پنهان شده بود،   خان كه درهمان با   
چيـزي نداشـت انگـشتري       چون او . او غذا درخواست نمود    از و ديد باغبان را  آمد
باغبـان   .گذاشـته قـدري طعـام تهيـه كـن          گرو وگفت برو اين را    داد به او  را خود

شـحنه   س وبـه پلـي   كـار .گرفت سوءظن قرار آورد،ليكن مورد  به بازار  انگشتري را 
 بـه سـلطان بـازگو      باغبـان داسـتان را     تغلـق شـاه بـرد،      را نزد  پاسبان او  .كشيد

دسـتگير نمـوده پـيش     خـسروخان را  فرستاد تـا   را خود محمد  سلطان پسر .نمود
طعام بـه   شربت و .ام طعامي بدهيد ميل كنمخسرو گفت من گرسنه   .سلطان آوردند 

مـن   شـئون پادشـاهان بـا    لـق در  اي تغ :طعام برخاست گفت   چون از  او و دادند او
همانجـا كـه     در را او كـرد سـر    امر .تغلق گفت پذيرفتم   .مساز مرا رسوا  رفتاركن و 

 الـدين روا  باقطب كه او  همان معامله را   ساختند، تن جدا  كشته بو از   قطب الدين را  
سـپس   و زمين افكندند  پشت بام بر   را از  تن او  يعني سر و   .وي كردند  داشته بود با  

 خـاص بـه خـاك       يهمقبـر  در جنـازه اش را    و انجام دادند  او غسل كفن بر  مراسم  
 ميالدي به   ١٣٢٠/ق- ه ٧٢٠دهلي به سال   بدين ترتيب سلسله خلجيان در     .سپردند

خاندان تغلقيان حاكم    دست غازي ملك تغلق فرمانده ارشد خلجيان منقرض شد و         
  285.شدند
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  ها درمالوه حكومت خلج.٨     
برابـر فتوحـات     در كه بيـشترين مقاومـت را      چپوتي قديم بود  دول را  مالوه از       

. بـود  هنـر  دانـش و   مركز 287اوجين شهر 286 پايتخت مالوه   .خود نشان داد   اسالمي از 
طبيعي مـالوه    حدود. سه قرن تالش به اطاعت حكومت اسالمي درآمد        مالوه پس از  

 290لكند دبون شمال،گجرات و  در 289چمبال جنوب، در 288منطقه نربادا  :عبارت است از  

 و 291آجميـر  و ها، مـالوه بـه هوشـنگ آبـاد          ايام حكومت خلج   در   .درغرب وشرق 
 همـسايگان خـود   بـا   پادشاهان مـالوه مرتـب     . منضم شد  293اليچپور و 292رانتمپهور

پادشـاه  ) م١٥٣٠/ق-ه٩٣٧(سـال  اينكـه در  تـا  جنگ بودنـد،   در )شاهان گجرات (
دالورخـان  . وه منقرض گرديد  دولت مال  منضم كرد و   گجرات، مالوه را به قلمرو خود     

مـيالدي   ١٤٠١سـال  كرد در مالوه حكومت مي   جانب سالطين دهلي در    غوري كه از  
 مـيالدي  ١٤٣٥تـا ١٤٠٥ سال فرزندش هوشنگ شاه غوري از و .اعالم استقالل نمود 

 در .به شهر مانـدو منتقـل كـرد       را پايتخت خود  به دست گرفت و    حكومت مالوه را  
بـه دسـت      خلجي وزير هوشنگ شـاه حكومـت را        شاه  ميالدي محمود  ١٤٣٦سال

 مـيالدي حكومـت   ١٤٦٩وي تاسال.  گذاشت مالوه را بنياد خلجيانسلسله   گرفت و 
 ١٥٣٠سـال  نوادگان وي تا   محمود شاه خلجي به ترتيب زير، فرزندان و        از بعد .نمود

 سرانجام توسط سلطان گجرات مالوه اشـغال و       .مالوه فرمانروايي نمودند   ميالدي در 
  :اسامي سالطين خاندان خلجي مالوه عبارتنداز 294.ها به پايان رسيدمت خلجحكو
 ميالدي١٤٦٩-١٤٣٦محمودشاه اول . ١
 ميالدي١٥٠٠-١٤٦٩غياث شاه پسرمحمودشاه . ٢
 ميالدي١٥١١-١٥٠٠ناصرشاه پسرمحمودشاه . ٣
 ميالدي١٥٣١-١٥١١محمود شاه دوم پسرناصر . ٤

                                                
286. Malawa 
287. Ujjayn 
288. Narbada 
289. Chambal 
290. Bandalkand 
291. Ajmir 
292. Rantambhor 
293. Elichpur 
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  هارکوؤک تکنگارش  یوهيش. ١     
 هـا و    بعضي كتـاب   ها و   سنگ نوشته  ها از   ركو ت ککؤتركي،  نحوه نگارش زبان          

 مطالعه قـرار   و    شناسايي  مورد،است  مانده   باقي        آنها دوران فرمانروايي  اسنادي كه از  
 سال قـدمت تـاريخي   پانصد و  هزار  از  كه بيش ترين آثار ادبي تركي     قديمي.گيرد  مي

  .  است295اورخونمعروف به هاي   همان سنگ نبشته،دارد 
نگارش   براي] خط اورخون [ اين شيوه  هاي قديم نيز از     خلج اويغورها، قرقيزها و        

 ارگنـه جهان تـرك نيـز داسـتان         آفرينش، در   همچون داستان . كردنداستفاده مي 
ــون ــتان296ق ــوز  ،داس ــتان مانــ قاغان اوغ ــود،  297اس،داس ــاي دده قورق ، حكايته

محاكمـه   الحقـايق،   التـرك، قوتادقوبيليـگ، عتبـت        لغات   كوراوغلو، ديوان   داستان
  كه از  ،روندمي ارزشهاي فرهنگي مشترك بين ملتهاي ترك به شمار        از....298اللغتين

سـنگ نوشـته    پادشـاهان و  وزيـران و  هاي مزار  هاي مربوط به سنگ     ميراث نوشته 
   . استاورخون بدست آمده

داخل  ي اورخون همان است كه امروزه در      سنگيادها  يا هاسنگ نبشته  منظور از      
  سـنگياد  هـا   اجـدادي تـرك   هاي                  مرزهاي جمهوري خلق مغولستان يعني سرزمين     

                                                
295. A Grammar of Orkhon Turkic 
296.Ergeneķon 
298.Epic of Manas 

  :پاورقی .298
 میالدي 1069که در سال ) مشهور به یوسف حاجب خاص ( یوسف باالساغونی يبه معنی دانش مقدس نوشته :قوتادقوبیلیگ - 1

 یانبیت 6645این اثر مثنوي .است سروده شده  شاهنامهاین اثر بر هجایی بر همان وزن. شد  قراخانیاند و تقدیم خاقانبه پایان رسی
 .است ها سیاست نامهمضمون آن مانند .دارد

 .استعربی - زبانان بوده و ترکی ست و در مورد آموزش لغات زبان ترکی به عربیا ي محمودکاشغرينوشته: الترك دیوان للغات - 2
 .می باشدنوشته شده و بر وزن هجایی   آسیاي میانه میالدي در12 احمد یوکنکی در قرن ينوشته :عتبه الحقایق - 3
 .که به نثر و نظم است و در قرن سیزدهم میالدي نوشته شده است :اوغوز خان داستانی - 4
 دریاي پیش از او کسی در غرب. رکی شعر نوشتو در غرب آسیا به زبان ت  آسیاي میانهاولین کسی است که در :احمد فقیه- 5

او کتابی به نام اوصاف .توان پدر ادبیات ترکی غربی معرفی نمود هنوز به ترکی اثري خلق نکرده بود و بدین ترتیب اوا می خزر
  . مساجد الشریفه دارد

ر سرزمین مرتفعى که دورادور آن با کوه در این افسانه گؤك تورکان د.  یکى از افسانه هاى گؤك تورك ها می باشد:ارگئنه قون- 6
  .آنان در آنجا به کشف آهن موفق می شوند.  سال زندگى می کنند400هاى صعب العبورى محصور بود به مدت 

 شاهنامه در قرقیزستان آیینی همانند. استقهرمان این داستان نام مناس.است  قرقیز ملی مردمينام حماسه :مناسداستان - 7
 .خوانی وجود دارد راي مناسایران ب خوانی
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محـصول دوران حكومـت     » تـان يوقـوق   «و  » بيلگه قاغان «،  »گول تيگين «معروف  
  . بيلگه قاغان است

امر به حك كرده و دومين را .   م٧٣٢لگه قاغان در سال نخستين سنگياد را بي
ساخته است و سومي در .   م٧٣٥فرزندش يك سال پس از فوت او در سال 

معروف »  يوقوقنتا «  برپا گشته است كه به سنگياد٧٢٥ تا ٧٢٠هاي   سال ي فاصله
   299. است

ـ اقبيلگـه     و )گول تگين (ينيگت  لوهاي گ   سنگ نبشته  ـ چوکي    منطقـه  ان در غ -وه
 -ي بيلگـه    سنگ نبشته  ي اورخون، و    رودخانه   جوار  در 300تزايدم- يا کوشو  تسايدام

   . برپا شده است» باين چوققوا«و نزديك » يازاوال«، در فراز رود  ان يوقوقت
   ٣٠١:ينيگ گؤل تی سنگ نبشته ).أ    
 ي كم نظير بيلگه قاغان به برادر اين سنگياد در واقع تأثرات و عشق و عالقه    

 فشاني كرد و در تحكيم و تعظيم  خود را در بر دارد كه براي تشكيل حكومت، جان
 ستايش انگيز، به  يا بيلگه قاغان با چنين روحيه.  وي، نقش عظيمي داشته است

در واقع نويسنده، سراينده و سخنگوي اصلي .  برپائي سنگياد امر كرده است
  . است» بيلگه قاغان«اد خود ين سنگيهاي ا كتيبه

.   سنگي به شكل الك پشت برقرار شده است يا سنگياد گول تيگين بر روي پايه
در اثر باد و باران و طوفان .  هنگام كشف، از روي قاعده به كناري افتاده بود

.   متر است٣ /٧٥ارتفاع آن .  هاي نقر شده، پاك شده است هائي از نوشته بخش
هاي باالئي پهناي آن كمتر  تجنس سنگ از نوع مرمر ناصاف است كه در قسم

 و در باال ١٣٢هاي شرقي و غربي در پائين  سوي.   است ي داراي چهار سو.  شود مي
 سانتي ٤٤ و در باال ٤٦هاي شمالي و جنوبي در پائين  و سوي.   سانتي متر است١٢٢

  . متر است 
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300. Kosho-Tsaidam 
 تورك در كؤکسردار بزرگ  » Gültigin «و النهایه گول تیگین» kültegin «یا کول تگین» kültigin «کول تیگین .301
  . در آسیاي میانه چشم از جهان فرو بسته است» ماگاگورگان«در .  م731 شباط 27در چشم به جهان گشوده و .   م684سال 
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و .  رأس سنگياد و قسمت فوقاني آن به پنچ سوي و پنج كتيبه تقسيم شده است
در رأس .   پنج ضلعي است كه در هر ضلع يك تصوير اژدها دارد يا مانند ستاره

سوي راست عالمت قاغان حك شده است که به شكل بز كوهي است و در سوي 
»  چيني ي كتيبه«چپ مطالبي به خط و زبان چيني نوشته شده است و معروف به 

در . اي چند كتيبه استسه سوي ديگر، به خط و الفباي تركي باستان و دار.  است
 اورخوني تركي  ي ها  سوي چيني، نوشته ي هاي هر سه سوي و نيز در كناره كناره

  .  سانتي متر است٣٥ متر و ٢طول سطرها .  وجود دارد
 ١٣هاي جنوب و شمال،  ها و كتيبه  سطر و در سوي٤٠ي راست،  ها و كتيبه در سوي

طول .  از راست به چپ حك شده استسطرها از باال به پائين و.  سطر وجود دارد
ها بسيار با نظم و ترتيب حك  حرف.   سانتي متر است٢٣٥سطرها بطور متوسط 
اي كه در نظر  ، به گونه  خاص و نظم تركي ترتيب يافته است ي شده است و با سليقه
  . نمايد اول شبيه جدول مي

 امپراطوري ترك و  چيني سنگياد، از دوستي تركان و چينيان، از عزت ي در كتيبه
اين «: در پايان مطالب چيني، جمالتي نظير.  حشمت بيلگه قاغان سخن رفته است

اد ياد را چون كوه به ياين سنگ«و » .اد را براي عبرت آيندگان برپا ساختيميسنگ
  . و تاريخ كتابت حك شده است» .بزرگان براي آيندگان بر جاي نهاديماين 

 كيلومتر وجود دارد كه طول راه پر از ٤ ـ ٥ طول ن سنگياد، راهي بهيدر كنار ا
هاي سنگي است و در همين  هاي كوچك و بزرگ و مجسمه ادها و پيكرهيسنگ

 پيكر همسر او و بخشي از صورت وي ي مسير سر پيكر سنگي گول تيگين و تنه
  .  كشف شده است

  ي زاده ربراد» يوللوق تيگين«و » بيلگه قاغان«سنگياد از زبان هاي اين  كتيبه
  . بيان شده است» گول تيگين«

گول تيگين سردار بزرگ، برادر كوچك بيلگه قاغان، بسيار جسور و شجاع بوده 
كند، او را به  بيلگه قاغان پس از آن كه بر تخت امپراطوري جلوس مي.  است

.   م٧٣١وي در مدت فرماندهي تا مرگ خود در . گزيند فرماندهي سپاه بر مي
  تركان راکؤکكند و قلمرو امپراطوري  را در شرق و غرب فتح ميچندين سرزمين 
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) ٧٣١ ـ ٧٢٦(هائي كه در پنج سال آخر عمر خود  دهد و در جنگ گسترش مي
  . خورد كند، هيچ گاه شكست نمي شركت مي

در جهان تاكنون هيچ «:  »لري اورخون يئني سئي آبيده« فراهم آورندگان  ي به گفته
 302». برادر كوچك خود با صميميت سخن نگفته است   ي ارهپادشاهي اين گونه درب

سازد و حتي  با شكوه برپا مي بيلگه قاغان براي دفن جسد برادرش، مراسمي بسيار 
   . كند دولت چين براي شركت در اين مراسم، هيئت سياسي عالي رتبه اعزام مي

است كـه در    » حسين ناميق اوركون  « تركي اين سنگياد از آن        ي نخستين ترجمه    
اما .   منتشر ساخت  ١٩٨٧ويرايش جديد آن را در سال        وي  .  انتشار يافت  ١٩٤٠سال  

.  ارگين بـه فرجـام رسـانيد    پژوهش نهايي و برگردان علمي آن را مرحوم پروفسور        
هاي ديگر كه در باكو و جاهاي ديگـر انجـام پذيرفتـه، متكـي بـر                  ها و ترجمه    نشر

   . آن مرحوم است تحقيقات 
   303ن قاغا  بيلگهی سنگ نبشته).ب     

اين سنگياد در همان مكان و يك كيلومتر دورتر از سنگياد گول تيگين قرار       
  . شكل و ترتيب و ساخت آن، كامالً شبيه سنگياد گول تيگين است.  دارد
ي   سنگ نبشته  محتوا، شباهت زيادي با    نظرشكل، ساخت و   ن از قاغا بيلگه   يادسنگ

ـ ت  لوي گ   مثل سنگ نبشته    اين سنگ نبشته، نيز   . ين دارد يگت  لوگ اي   ين قاعـده  يگ
. ارتفـاع دارد    سـانتيمتر ٣٨٥ نزديك به  و وجهي بوده  چهار. شبيه الك پشت دارد   

سـطر   ١٥ كدام جنوب هر  طرف شمال و   سطر، در  ٤١ هايي با   طرف شرق آن متن    دو
  . دارد  تورك وجودکؤکحروف  با تركي و به زبان

هاي موجود    متن اي از   گؤل تكين، خالصه     ي  ون سنگ نبشته  طرف غرب هم همچ    در
مجـزا   اين طرف همچنين بـه طـور   در. شودهاي ديگر به زبان چيني ديده مي  طرف
هـاي    طـرف  در. شـود  تورك مشاهده مي   کؤکحروف   با سطر به زبان تركي و     چند

   به زبان تركي و) همچنين درپخها(غربي سنگ نبشته غربي و  جنوب شرقي، جنوب
  . استموجود هاي كوچكي تورك متن  کؤکحروف  با
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يك سال پس از مرگ او از سـوي فرزنـدش           .   م ٧٣٥سنگياد بيلگه قاغان در سال      
   . گويد اين سنگياد نيز بيلگه قاغان است كه سخن مي هاي  در كتيبه.  برپا شده است

 سطر از سوي شمالي سنگياد، شبيه سوي جنوبي سنگياد گول تيگـين           ٨نخستين  
 راسـت   ي سوي راست، شبيه سـطرهاي روبـروي جبهـه     از ٢ ـ  ٣٤و نيز سطرهاي 

از مـرگ گـول تيگـين        ها، شرح وقايع پس       سنگياد گول تيگين است كه دنبال آن      
   . افزوده شده است

 سنگياد سرنگون شده است و به صورت شكسته و چنـد قطعـه كـشف شـده                 اين
ـ     پاك شدگي و سائيدگي و      .  است ايـن سـنگياد را     .  شتر اسـت  خراب شدگي آن بي

   .  بيلگه قاغان نگاشته و حك كرده است ي ادهزيوللوق تيگين برادر
هاي يوللـوق     ها و نگاشته    در هر دو سنگياد، گذشته از سخنان بيلگه قاغان، افزوده         

هـاي تراشـيده    اين سنگياد نيز تعدادي كثير از سنگ در اطراف .  تيگين آمده است  
   . ها موجود است ها و بالبال شده و پيكر

انـدرزگوي   اتفاقات و وي   راينيگت  لوي گ اين سنگ نبشه نيز مثل سنگ نبشته      در
ـ   بعد ازنگ نبشته حوادث  اين س  در.  است قاغانهم بيلگه    مخاطب، باز   لومـرگ گ

   .ين استيگنويسنده سنگ نبشته، يوللوق ت. عالم شده استا ين نيزيگت 
آن .  يادرنتسوف يافت شـد   .  م.  قق روسي ن   از سوي مح   ١٨٨٩اين سنگياد در سال     

مـالوف بـه روسـي    .  ي.  تامـسن و بعـدها س  .  سپس و  رادلف و   .  و.  را نخستين بار و   
حـسين  «پيـشين، از آن       تركي همانند سنگياد      ي ترجمه كردند و نخستين ترجمه    

   . داست و برگردان نهايي را در تركيه مرحوم پرفسور ارگين انجام دا» ناميق اوركون
   304يوقوق نا تی سنگ نبشته).     پ

در آن سوتر از دو سنگياد گول تيگين و بيلگه قاغان، سنگياد تان يوقوق قرار         
به خالف دو سنگياد ياد شده در باال، هنوز پابرجاست و بر زمين .  گرفته است

ي از يك.  شود اين سنگياد از دو سنگ نبشته با چهار سو تشكيل مي.  نيفتاده است
 هاي مزار و اطراف اين سنگياد را سنگ.  ها يك متر و نيم بلندا دارد  سنگ نبشته

                                                
303. Bilge Tonyukuk 
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در اين ميان از حوادث مهم دولت .  ها فراگرفته است هاي شكسته و بالبال پيكره
  . رود  تورك شرقي سخن ميکؤک

 و بيلگه) قاپغان(= ائلداريز، قاپاغان :  تان يوقوق خود، وزير سه خاقان بزرگ ترك
در جواني در .  هاي ترك است او نخستين وزير دانشمند تاريخ حكومت.  قاغان بود

ها در سياست خارجي خاقان  داده است و بعد دربار چين به شاهزادگان تعليم مي
 ٧٢٥ تامسن، اين سنگياد در سال  ي به گفته.  نشين ترك خدمات شاياني انجام داد

  . برپا شده است.  م
 ١٨٩٨كلمنتس كشف شد و در سال .  ن.  از سوي ي.   م١٨٩٧اين سنگياد در سال 

، ١٩٠٩رامستد در سال .  نخستين قرائت، از آن رادلف است و سپس گ.  چاپ شد.  م
هاي روسي   ترجمه١٩٥٧التو در سال .   و پ١٩٢٥والديمير تشنف در سال .  ي.  ب

 از سوي حسين در تركيه نيز، مانند دو سنگياد فوق، نخست.  آن را بيرون دادند
  . ناميق اوركون و سپس به دست پرفسور ارگين ترجمه و نشر شد

: ديگـر نيـز همچـون       و برخـي    )  م ٧٣٠-٧٢٥(از محققان اين تـاريخ را               برخي  
تيگين،   هاي گول سرت كايا، از محتواي سنگ نبشته     .كوزمين،پرفسورعثمان ف .ن.ن

از بيلگه    را يك دوره قبل       شتهبيلگه قاغان و تان يوقوق ،تاريخ ساخت اين سنگ نب         
  . آورند  ميان مي به)م٧٣٢-٧٣٤(قاغان

قان کؤک تورك، در هر كدام از سه سنگ نبـشته، تـاريخ و              خا     در زمان دومين    
و زمان خـود را چـه مثبـت و چـه منفـي       )قبل ازخاقان ترك  (كليه حوادث گذشته  

ها منظور، فهماندن    پيام دراين. كرده و نوشتندتا، پيامي براي آيندگان باشد        ارزيابي  
هاي تـرك در برابرهرگونـه        با اتحاد و همبستگي ملت    «كه،  و بيان اين حقيقت است    

تا قيامت،هيچ قدرتي در برابر ملـت تـرك   ها ايستادگي خواهند كرد و      زور و سختي  
  وجود نخواهد داشت، و در صورت از هم پاشيده شدن دولـت و ملـت نيـز از بـين                

  305.»خواهد رفت
 پـنچ ما ايـن    . کنيمي را مالحظه م    تورك کؤکخط دوران    از يايل نمونه در سطور ذ  

  آذربايجاني و ترکي متن نگارش تركي  همراه با ين راگت  ي گول سنگ نبشتهبند از 
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  .نمائيم عالقمندان تقديم ميجهتفارسي آن را  ترجمه  وخلجي

  خون اور خط  ين بهيگل توگ ي سنگ نبشته    متن. ٢     
GÜL TİGİN YAZITI-GÜNEY YÜZÜ (1-5) 

 

 

 

 
TRANSKRİPSİYONLU METİN 

نيگول تگسنگ نوشته   
  1).tengri teg tengride bolmış türük bilge kagan bu ödke  olurtum sabımın 
tüketi eşidgil ulayu iniygünüm oglanım  biriki uguşum bodunum biriye 
şadapıt begler yırıya  tarkat buyruk begler [...]  

ن یمیصاب. لگه کاقان بو او دکه اولورتومی ده بولموش تورك بي تگ تنگريتنگر).1
 اوغوشوم، بودونوم، یکیر ایم، بیاوغالن. گونًومیی ینیوایل اوال ید گی اسیتوکه ت

 ....روك بگلر، اوتوزتاتاریا تارکات بوییرییت بگلر، یه شاداپییریب
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  2). tokuz oguz begleri bodunı bu sabımin edgüti eşid  katıgdı tiñla ilgerü 
kün togsıkka birigerü kün ortısıñaru  kurıgaru kün batsıkıña yırıgaru tün 
ortusıñaru anta  içreki bodun kop ma[ña körür anç]a bodun 

: نالی تيغدید، کاتی اسین اد گوتیمی، بو صابی، بودونيتوکوز اوغوز بگلر).2
نگا، یکیاتسیغا رو کون ینگارو، کوریگر و کون اورتوسیر یکا،بیلگروکون توغسیا

 . بودون کوپ مانا کؤرور، بونجا بودونیچره کینگا رو، آنتا ایقارو تون اورتوسیریی
  3). kop itdim ol amtı añıg yok türük kagan ötüken yış  olursar ilte buñ 
yok ilgerü şantuñ yazıka tegi süledim  taluyka kiçig tegmedim birigerü 
tokuz ersinke tegi  süledim tüpütke kiçig tegmedim kurıgaru yinçü ög[üz]  

لته بون یولور سا اش اییتورك کاقان اوء توکن . وكیق یی آنیاول آمت. میتدیکوپ ا.3
گر و یریب. میک تگمه دیچیکا کیم، تا لوی سؤله دیتگ کایازیلگرو شاندون یا. وكی

 .نچواؤگییقا رویکور .میک تگمه دیچیم توپوتکه کی سؤله دینکه تگیتوکوز ارس
  4). keçe temir kapıgka tegi süledim yırıgaru yir bayırku  yiriñe tegi 
süledim bunça yirke tegi yorıtdım ötüken  yışda yig idi yok ermiş il tutsık 
yir ötüken yış ermiş bu  yirde olurup tabgaç bodun birle 

م، ی سوله دینه تگیرییر کوییرباییرقا روییم، ی سوله دیقکاتگیز کاپیگچه تم).4
 ریک بیل توتسیش، ایوك ارمی يدیگ اییشداییاؤتوکن . میتدیوری یرکه تگییبونچا 

  رلهیرده اولوروپ، تابقاچ بودون بییبو .شیش ارمییاؤتوکن 
  5). tüzültüm altun kümüş işgiti kutay buñsuz ança birür  tabgaç bodun 
sabı süçig agısi yimşak ermiş süçig sabın  yemşak agın arıp ırak bodunug 
ança yagutir ermiş  yagru kontukda kisre añıg bilig anta öyür ermiş 

تابقاچ بودون . روریز آنچا بی بونسي، کوتایتیسگیتوزولتوم،آلتون،کوموش، ا).5
راق یپ این آریمشاق آغیین یگ صابیش، سوچیمشاق ارمیی یسیک، آغی سوچیصاب

ور یگ آنتا اؤیلیغ بییسره، آنیاغو رو کونتو کدا کی. شیر ارمیاغوتیگ آنچا یبودون
  .شیارم
ـ   بيلگه قاغـان    ين  يگل ت وگ  ياد  سنگ   از متن د  بن پنج  برگردان .٣       يبـه ترك

  ترکيـه همـراه بـا ترجمـه       يو ترک  )التـین  و   یعربالفباي  ( ي خلج ي،ترکيآذر
  يفارس

  ی آذربايجانیترکسنگياد به متن ). أ     
  له ی تمامیلگه خاقان بوزاماندا اوتوردوم، سؤزومی ده اولموش بي گویمی کيتانر).1 

   ی ده کیم، گونئیاوغلو، اوغلوم، بوتون قوهوموم، ملتبخصوص قارداش . تیائش
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  ...، اوتوز تاتاريگلریوروك بی تارقات بوی ده کي، قوزِيگلریت بیشادپ
1).Tanri kimı göydə olmuş bilgə xagan bü zamanda oturdum, Sözümü 
tamamilə eşit.Bexsus qardaş oğlu, oğlum,bütün gohumum, millətim, 
güneydəki Şadpit beygləri, quzeydəki Targat beygləri, Otuz Tatar… 

ـ . يگلـر یدوقوز اوغوز ب  ).2  ت، درسـت قـوالق     ی ائـش  یاخـش ی یبـو سـوزوم   ! یملت
  گئجـه  ده ينا، غرب ده باتانا، قوزِ    ی ده گون اورتاس   یدوغانا، گونئ  شرق ده گون   .آس

  .یقدر ملتبو . ری منه تابع دیسی ملت هامینده کیچینا قدر، اونون ایاورتاس
2).Doquz oğuz beygləri. Milləti! bu sözümi yaxşı eşit, dürüst golaq as. 
Şərqdə gün doğana, güneydə gün ortasına, gərbdə batana, quzeydə gecə 
ortasına qədər, onun içindəki millət hamısı mənə tabedir. 

 اؤتوکن جنگلنده ی خاقانر، توركیلدیس دگی پيندی نظمه سالدم و ایسنیهام).3
نا قدر قشون یشرق ده شانتونگ اورتاس. وخدوری و غم ینتیخیاورتوسا ائلده س

آز . مینه قدر قشون چکدی ده ده دوقوز ارسیگونئ. میشیتیا یای دريآز قالد. میچکد
  ).حونیس (ینی نهرینجیغرب ده ا. میشیتی تبته يقالد

3).Hamısını nəzmə saldım və indi pis dəgildir, türk xaganı ötükən 
cəngləndə otursa eldə sıxıntı və gəm yoxdur. Şərqdə şantong ortasına 
qədər qoşun çəkdim. az qaldı dəryaya yetişəm.güneydə də doqquz ərsinə 
qədər qoşun çəkdim. az qaldı Təbətə yetişəm. gərbdə inci nəhreyni 
(seyhun). 

 قدر قشون ارکونییر بایی ده يقوز. میا قدر قشون چکدیاپور قیم دمیگئچد).4
 یسیاخشیداها ) جنگل(ندان یاؤتوکن اورمان. میتدیئریئرلرده دك یبو . میچکد

ن یرده اوتوروپ چیبو ئ. شیمی ایاوتوکن اورمانئر یتوتان ) ملت(ائل . وخموشی
  لهی ایملت

4).Geçdim dəmir gapoya qədər qoşun çəkdim. quzeydə yir bayirguna 
qədər qoşun çəkdım. Bü yerlərdə dək yetirdim. Ötükən ormanından daha 
yaxşısı yoxmuş. El totan yer ötükən ormanımış. Bü yerdə otürüp çin 
millətılə. 

. ریز ائله وری سینتیخیس یگیپکلی، ایپگی ای گوموشیلیزیم، قیله دیسازش ا).5 
ن سؤزله، یریش شیمیوموشاق ای یپک قومانی ان،یری شين سؤزی نین ملتیچ
ن یاخیش و یرمینالشدیاخیب ائله جه یی تووالیپک قماشال اوزاق ملتیوموشاق ای

  .شی اوزامان دوشونر، مکر ائدرميشلریش ایب قوندوقدان صونرا پیریالشد
5).Saziş eylədim, gizili gümüşi ipəgi, ipəgligi sıxıntısız elə verir. Çin 
millətinin sözü şirin, ipək qumanı yomuşaq imiş. Şirin sözlə, yomuşaq 
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ipək qumaşla uzaq milləti tovlayıb eləcə yaxınlaşdırmış və yaxınlaşdırıp 
qonduqdan sonra pis işləri o zaman düşünər, məkr edərmiş. 

  ی خلجیترکبه   سنگيادمتنبرگردان ). ب     
قا لگه قاغان اۏلموش، بو زامانچا تاختي کؤک چه تۆرک ب،اوار ) خدا(من تارې).١ 

بخصوص الال  .ڭيتديڭ هاوول ائشيقوالق هاست) کامل(تويمي بيسؤزلر. هۆندۆم
) لريبئک(لري تيگيي شادآپېت چاکېساغم،يلتي، مخالقومتو يبپاک  اۏغلوم، اۏغلوم،

  .... لري، هوتتوز تاتار بئکࢥالر و اولالرقا والوت تارقاچاکېسول
1).män Tarı(Ḫuda) varā,kȫk´çä Türk Bilgä qaġan olmuş,bu zaman´ça 
taḫt´qa hündüm. sözlärimi bitäv(kāmıl) qulaq hastiyn havul ēşitdiyn. 
beḫusus lalā oğlum,oğlum,pāk bitäv Ḫalqum, millätim,sağ´çakı Şadapıt 
yigitläri(beygläri),sol´çakı Tarqatlar vä ollarqa valıġ beykläri hottuz 
Tatar.... 

دقت  ڭ ،يتديبو سؤزۆمي هاوول ائش! يلتي، م)لريتيگيي(لري توققوز اوغوز بئک).٢ 
چـه ئه تـا، مغـربيچه کۆن اۏرتاسـي،کۆنئتاقا چه کۆن چاالرڭ،مشرقيله قوالق هاست

ر واروسـو لـېلې ملـتقاشايچه يچيڭ ايئه تا اونيچا کئچه اۏرتاسيقوزا ،قاتا کۆن باتار
  .قدر ملتيبو .کوپ منه والېغ آر

2).toqquz Oğuz beykläri(yigitläri),milläti! bu sözümi havul ēşitdiyn, 
diqqät´lä qulaq hastıyn, mäşriq´çä kün çalar´qata,künäy´çä kün orta´sıya 
ta, mäqribçä kün batar´qata,quzayça kēçä orta´siyata,unıή içiçä yaşaġılı 
millätlär vārusu kop mänä valıġ´ār.bu qädär milläti.  

اؤتۆکن ) خاقانې( پس داغالالر،تۆرک قاغانېيه هاتدوم و تئمکوپ نظم ک).٣ 

کۆن چاالرچا .ک اۏمازيلکيک، اينجي سخل)چچهيخالق ا(چهورالغا ائليچه جنگلي
چه دق يکۆنئ.گمکهاقا ائرهيهاز قالدې در.ميئه تا قشون چکتياۏرتاس» شانتونگ«

 ينجي اچهغرب. گمکهکه ائرهتا قشون چکتيم هاز قالدې تبتکهتوققوز ارسين

  )حونيس(ڭيچا
kop näzm´kä hatdum vä tēmi pîs daġallar,Türk qaġanı(ḫaqanı)ötükän 
cängäli´çä yuralġa ēl´çä(ḫalq iççä) säḫlik,inciklik ō´maz. kün çalarça 
Şantong orta´sıya ta qoşun çäktim. haz qaldı därya´qa ēräkägäm. 
kü´näyçä däq Toqquz Ersin´käta qoşun çäktim haz qaldı täbbät´kä ēräkä 
gäm. qärbçä inci çayıή(seyhun) 
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رکوقاتا قشون يير بايي) چاشمال(چايقوزا. واردوم)قدر( تا هغکير ائشيآشاراق تم).۴ 
ائل .قاموش يئر يۆکن جنگلينده تاقې هاوول اؤت. ۆرۆدۆميئرلرچه دق يبو ، چکتيم

  ن ملتي لهيردوم چي شيمئرلشيئرچه يبو .ئر اؤتۆکن جنگلي ميشيولو قتوت )خالق(
4).āşaraq tämir ēşikġä ta(qädär) vardum.quzau´ça yirbayirku´qata qoşun 
çäktim,bu yerçä däq yürüdüm.Ötükän cängälindä taqı havul yer yoqamuş 
ēl(ḫalq) tutqulu yer ötükän cängälimiş. bu yerçä yerläşmiş yordum Çin 
millati´lä 

م پارچاالرڭ ي،ابرئش) پکييا(مييقيزيلي، گۆمۆشۆ، ابرئش )لرغيلچين(سازېشتوم،).۵ 
ڭ سؤزۆ ين خالقېنيچ.ولالرييقا وئرخالقش يبذل و بخشش ائتمراحت و سخاوت له 

 وموشاقيل له و ي توࢥ خالقې تاتلنيچ.وموشاق آمېشي م پارچاسې نارومي،ابرئشࢥتاتلو
ې غآلالتمېش مونا) لريملت(م پارچاالر ال اوزاق چاکې خالق الرې يابرئش) ناروم(

 کهلر چاغالن فتنهۏ ده سؤره اکيتقا چکوۇقي. ولالريالشتېرې) يقوال(وۇقيئه يلرز اؤ

  .ولالريش مکر ائته ي تۆشۆنم)کهپس ايشلر (
sazıştum,Çinliġlär)qizili,gümüşü,äbreşimi(ipäki),äbreşimliġ parçalarîή 
rahāt vä säḫavät lä bäzli bäḫşiş ētmiş vēriyollar.Çin ḫalqınıή sözü tatluġ, 
äbreşim parçaları narum yumuşaq amış. Çin ḫalqı tatlıġ til´lä vä yumuşaq 
(narum) äbreşim parçalar´la uzaq´çakı ḫalqları(millätläri) āllatmış 
monağı özlär´iye yovuq(qolay)laştırıyollar. 
yovuq´qa çäktik`dä sörä o çaġlan fitnälär´kä (pîs işlär´kä) tüşünmiş mäkr 
ētäyollar. 

   ترکيهیترکسنگياد به متن ). پ   
1. (Ben) Tanrı gibi, Tanrıdan olmuş Türk Bilge Kağan   (ım). Bu devirde 
tahta geçtim. Sözlerimi tamamıyla  işitin. Önce, siz erkek kardeşlerim, 
oğullarım, birleşik  boyum, bütün soyum, sağdaki Şadapıt beyleri, soldaki 
 Tarkanlar ve onlara bağlı beyler, [Otuz Tatar...]  
 
2. Dokuz Oğuz beyleri ve bütün halkı, bu sözlerimi iyice  işitin (ve) 
adamakıllı dinleyin: İleride gün doğusuna,  güneyde gün ortasına, batıda 
gün batısına, kuzeyde  gece ortasına kadar, bu (sınırlar) içindeki halklar 
hep  bana bağlıdır. Bunca halkı 
 
3. hep düzene soktum. Onlar şimdi (hiç de) kötü   (durumda) değiller. 
Türk kağanı Ötüken dağlarında  oturursa (ordan buraları yönetirse) 
memlekette sıkıntı  olmaz. Doğuda Şantung ovasına kadar ordu sevk 
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ettim,  denize ulaşmama az kaldı, güneyde Dokuz Ersin'e kadar  ordu sevk 
ettim, Tibet'e ulaşmama az kaldı. Batıda İnci   (Sır Derya) ırmağını  
 
4. geçerek Demir Kapı'ya kadar ordu sevk ettim.  Kuzeyde Yir Bayırku 
topraklarına kadar ordu sevk ettim.  Bunca diyara kadar (ordularımı) 
yürüttüm. (Anladım ki)  Ötüken dağlarından daha iyi bir yer asla yokmuş. 
İl  tutacak yer Ötüken dağları imiş. Bu yerde yerleşip Çin  halkı ile   
 
5. anlaştım. (Çinliler) altını, gümüşü, ipeği ve ipekli  kumaşları güçlük 
çıkarmaksızın öylece veriyorlar. Çin  halkının sözü tatlı, ipek kumaşı 
yumuşak imiş.Tatlı  sözlerle ve yumuşak ipekli kumaşlarla aldatıp 
uzaktaki  halkları böylece (kendilerine) yaklaştırırlar imiş. (Bu  halklar) 
yaklaşıp yerleştikten sonra o zaman  fesatlıklarını o zaman düşünürler 
imiş.  

   سنگياد بيلگه خاقانیترجمه فارس).ث   
كـامالً   سـخن مـرا   .اين زمان نشستم   من بيلكه خاقان،مانند خداي آسمان در     ).١    

ملتم بيگ شـادپيت جنوب،بيـگ        خويشان و  پسرم، تمام  بشنو، بويژه برادر زاده و    
 ...هاي بويوروك تارقات شمال،بيگهاي تاتار

همـة  .بيگهاي نه اوغوز،ملت اين سخن مراخوب بشنو ودرست گـوش فـرادار           ).٢   
ـ          مال ملت ازمطلع آفتاب درشرق،درجنوب تازمان ظهر درغرب تامغرب آفتاب،درش

 .تانيمه شب تمام ملت تابع من است
 تـرك  هنگامي كـه خاقـان  .نيست بد اينهمه ملت راسامان دادم،اينك حال او   ).٣   

دشت  شرق تا  در .ناراحتي نخواهد بود   غم و  درجنگل اوتوكن استوار بماند ملت مرا     
دوقـوز ارسـين لـشكر       درجنوب تـا   .بدريا اندكي نماند   شانتونگ لشكر كشيدم تا   

 ).سيحون(رود اينجي درغرب از .به تبت برسم تا دكي ماندكشيدم ان
سـرزمين   شـمال تـا   در. لشكركـشيدم )آهـن  ي دروازه(دمير قاپو  تا گذشتم و ).٤   

جنگـل اوتـوكن     از همه جـا بهتـر     در جاها رفتم و    آن تا. كشيدم ييرباييركو لشكر 
 .ملت چين با ماندم و اينجا در .است جايگاه ملت جنگل اوتوكن. نديدم

 ناراحتي بدون زحمت و   ي ابريشمي را    پارچه ،ابريشم و هطال، نقر . سازش كردم ).٥   
سخن  با. لطيف است  ابريشمي شان نرم و          ي  پارچه شيرين و  ها  سخن چيني .دهد  مي  
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نزديـك   به خـود   و زندگول مي  لطيف ديگران را   ي ابريشمي نرم و     پارچه شيرين و 
  .پردازدانديشي مي به بد شود ويره ميبعد ازآنكه نزديك شد برآن چ. سازدمي

 تـا : گويـد مـي   بيلگه خاقان خطاب به ملت ترك نموده و        ،اين پيام    ي  ادامه در       
 دسـت نـروي مـستقل و       به جاهاي دور   نشوي و  هاي اوتوكن دور    وقتي كه ازجنگل  

حـرف خاقـان     بشنو، تو  مرا   كند،اي ترك، حرف  بعد اضافه مي   .سربلند خواهي بود  
 ازوي سـپس  . پريشان شـدي  خوار و ها جا درآن به هرجا رفتي و    نشنيدي و  راخود  

هـا بـراي    خدمات آن از كند و خاقان صحبت مي ايستمي ن خاقان و  ياجداد خود بوم  
پدرش ايلتـريش    از آنگاه   .گويد  آنان سخن مي    هاي  قهرماني جنگها و  از ملت ترك و  

 متحـد   مردم تـرك را ه خاتونبيلگ  ايلهمكاري مادرش  كندكه با صحبت مي  قاغان
دوقوز اوغوز،قيرقيز،قوريقان،وختاي   و باز دشمناني مانند چين و    با بيست بار  كرد و 

 بـه مـا   قرارنمود، خدا را بر رسوم ما آئين و«اسارت نجات داد و مردم را از  و جنگيد
  306».نجات داد را پدرم خاقان ملت وكشور و لطف كرد

   سئيين اورخون يئيالفبا يشما

  

                                                
   17جواد هیئت، سیري در تاریخ زبان و لهجه هاي ترکی ص. 305
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   ی زبان ترکیهادوره در تاريخ یسير. ۴    
يا همان ترکي کؤک اورخون  يترک ي اتحاد زبان ترکي،دوره     مهمترين دوره

از منظر تاريخ زبان .که در سطور باال شرح آن به تفضيل بيان شد. باشدميتورک 
 در تحقيقات علم ۱۲ تا ۶ ترکي،گسترش زبان ترکي در مابين عصرهاي

زبان اين دوره، زبان . گرددمطرح مي   »ترکي باستان«زير عنوان » تورکولوژي«
باشد که با الفباي رونيک ترکي در تاالس مي-يئني سئي-هاي اورخونکتيبه

اين دوره که شامل بر نخستين نوشتارهاي . گيردمراحل آغازين اين دوره جاي مي
  .دهدزبان ترکي است تاريخ  مشترک اقوام ترک زبان را نيز تشکيل مي

اين اتحاد بزرگ زبان ترکي که در دوران » کؤک تورک«     با فروپاشي امپراطوري 
هاي زباني اويغور، قارلوق و اوغوز منتج اين امپراطوري شکل گرفته بود، به خانواده

هاي موجود تا ها به صحراها تمامي پارادايمگسترش استيالي عرب از واحه. گرديد
هاي هايي که از ديرباز تحت کنترل دولتمامي سرزميناين زمان را تغيير داد، ت

  . نترل حکومتي نوين درآمدصحرا بود و شهرهاي ترکستان به ک

  ی اويغوریترک

مع هذا به مرور زمان . کؤک تورک يا اورخون استي ترکي     ترکي اويغوري دنباله
ي در نتيجهسازد، و تغييراتي در آن پيدا شده که آن را از ترکي قبلي متمايز مي

  .ي اويغوري پيدا شده همين تغييرات، رفته رفته دو سه نوع شيوه
ي زبان و فرهنگ ترکي آسياي ميانه نقش مهمي ترکان اويغوري در تکامل و اشاعه

ي حقوقي بنا کردند با کشورهاي خارجي اينها حکومت خود را بر پايه. اندداشته
 داشتند و توانستند براي ترکاني که مناسبات سياسي و اقتصادي و فرهنگي بر قرار
  .کردند قوانيني وضع کننددر کشورهاي ديگر به شکل کولوني زندگي مي

    بنابر آنچه درمنابع چيني ثبت شده است اويغورها داراي فرهنگ و تمدن 
در دربار ترکان اويغور دانشمندان و مورخين و شعرا و موسيقي . اي بودندپيشرفته

در اثر حفرياتي . گرفتندارجي مورد تشويق و حمايت قرار ميشناسان داخلي و خ
اند مخصوصا در مرکز خانات اويغورها در خرابه که اروپائيان در اين منطقه نموده

هاي شهر خوچو و يا ايديکوت آثار گرانبهايي که نشانگر تمدن ترکان و زبان و 
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دائي و مانوي و هاي معابد بودر خرابه. ادبيات اويغوري است بدست آمده است
هاي و اسناد زيادي بدست آمده که در بين آنها کتب ديني مسيحي اويغورها نوشته

بعالوه . که اغلب ترجمه و بعضي تأليفند از نظر تاريخ اديان شايان اهميت هستند
  .کندتغدادي کتاب ستاره شناسي و پزشکي و ادبيات مختلف نيز جلب توجه مي

مختلف ،کلمات و اصطالخات خارجي وارد زبان ترکي شده      از راه ترجمه از متون 
اين کلمات . ي کؤک تورک متمايز ساخته استو ترکي اويغوري را از ترکي ساده

بيشتر از متون ايراني،هندي،سغدي و چيني وارد زبان اويغوري شده و بعدها 
در بين قبل از قبول اسالم .  بوسيله اويغورها به طبان مغولي نيز سرايت کرده است

: اويغورها سه دين مختلف در کنار يکديگر همريستي مسالمت آميز داشته اند
  .بودائي،مانوي و زرتشتي و تا حدودي هم دين مسيحي

دين ماني از . دين بودا از يک قرن قبل از ميالد در بين مردم اين منطقه منتشر شد
ا در ماوراءالنهر بين النهرين به ايران و از ايران به ترکستان شرقي رفته و بعد

دين ماني بوسيله اويغورها در چين هم انتشار يافتدر زمان بؤگو . انتشار يافته است
 در انتشار دين ماني درميان .دين رسمي کشور انتخاب شد) بوگوخاقان(کافان

سغديها که در مرز بين ترکان و . ترکان اويغور سغديها نقش مهمي ايفا کردند
پيشرفته داشتند و بعد از آنکه به تابعيت ترکان در زيستد تمدني ايرانيها مي

ي قارابالقاسون که آمدند زبان خود را هم مدتي حفظ کردند بطوري که متن کتيبه
- داستان گرويدن خاقان اويغور را به دين ماني شرح مي دهد،غير از ترکي به زبان

  .هاي چيني و سغدي هم نوشته شده است
هاي جديد ر و تکامل زبان اويغوري و پيدايش لهجهنفوذ اديان مختلف در تغيي    

در آن زبان بسيار مؤثر بود بطوري که بعداز مدتي بين مانويان و بودائيان اختالف 
پيداشد بازترين ) شکلي(و مورفولوژيک) صدا(هاي زباني از نظر فونتيکلهجه

ن  به معني گوسفند در يک لهجه کوkonyمانند کلمه  کوني ) ني(اشتقاق صداي
 سال ۹۰۰اين مسئله .  شده استkoy)قوي(ي ديگري کوي و در لهجهkon)قون(

قبل توجه زبان شناس بزرگ ترک محمود کاشغري را جلب نموده است بطوري که 
  : نويسدمي. در کتاب ديوان لغات ترک به اين مسئله اشاره مي کند

  ان که در لهجهحاکم است مانند چيغ) ن(ي اوغوز، قبچاق و ترکي بلغار در لهجه« 
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  307».مي باشد) فقير(چيغاي هاي ديگر
هاي      اسالم، از قرن دهم از ماوراء النهر آغاز به گسترش نمود و در ميان گروه

اي اين روند که با سامانيان آغاز گرديد، جامعه. ترک به شدت گسترش پيدا نمود
رک گشت را به آفرينش دولت مسلمان تکه توسط نخبگان حاکم اداره مي

بسان ساير جوامع، در ميان ترکان نيز تغيير دين به همراه . قاراخانلي سوق داد
. ورود مفاهيم ديني سبب تاثير پذيري زبانشان از زبان کتاب مقدس دين نو گرديد

ها و باورهاي قديم به ارزش ي فشار زبان و مدنيت جديد با تغيير ارزشدر نتيجه
با ورود ترکان به .  قبول جامعه واقع گشتهايي نو نيز موردهاي نوين ايده آل

ها نبود، خواسته يا نا اسالم، وجود مفاهيمي که در زبان ترکي معادلي براي آن
بدين گونه تاثير . هاي عربي و فارسي شدخواسته سبب وام گيري مفاهيمي از زبان
  ٣٠٨.روز به روز افزونتر گرديدزبان هاي فارسي و عربي در هنر و دانش 

  نه ميایترک
 با مختصر تغييرات، زبان رسمي ي ترکي قديم است ادامه ميانه در حقيقت    ترکي

از آنجا که اهالي کاشغر و باالساغون و حوالي آنها هم . دولت قراخانيان بوده است
ي اين لهجه. شودزدند ترکي خاقاني يا کاشغري نيز گفته ميبه اين لهجه حرف مي

ياي ميانه بود و بعدا در سه دوره و سه مرکز ترکي مدتها زبان ادبي مشترک آس
بعد از انقراض . ي کاشغري و خوارزمي و جغتائي را بوجود آوردفرهنگي ،سه لهجه

به دست ترکان قيرقيز، بخش مهمي از ترکان اويغور به )  ميالدي۸۴۰(دولت اويغور
در مهاجرت کردند و ) بئش بالوق،تورفان،بارگول و حامي(ي ترکستان شرقيمنطقه

آنجا حکومت خاني مستقلي براي خود تشکيل دادند و بعد از تشکيل دولت 
قراخانيان از يک طرف در اثر مجاورت و تماس . قراخانيان همجوار آنها شدند

ها تحت تأثير تمدن و فرهنگ آنها قرار گرفتند و از طرفي نزديک اويغورها و ايراني
 اين منطقه نفوذ کردو رفته رفته نيز بعلت قبول اسالم زبان عربي و فارسي هم در

ي باال در زبان ترکي دو لهجه يا شيوه، يکي متعلق به مردم و ديگري خاص طبقه
  .پديدار شد
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) . ۹۶۲- ۱۱۸۳(    در همين اوقات در غزنه و خراسان حکومت غزنويان تأسيس شد
غزنويان هم ترک بودند و بعد از آنکه به حکومت رسيدند درباري شبيه دربار 

سلطان محمود .  را تشويق کردندن شعرا و دانشمندا، تشکيل دادنديانانسام
اي که به زبان فارسي داشت در بارش مرکز شعراي فارسي زبان غزنوي بعلت عالقه

ي زبان مانند منوچهري ،فرخي،اسدي طوسي،فردوسي و غيره بود و براي اشاعه
زبان فارسي را در  .فارسي در ايران و هندوستان از هيچ اقدامي فروگذار نکرد

ي مورخين چهل و پنجهزار معلم براي قلمرو حکومت  خود رسمي کرد و به گقته
ي فردوسي که با شاهنامه .ياد دادن  فارسي به مناطق مختلف ايران گسيل داشت

اي قديم سفارش و تشويق سلطان محمود سروده شد، ضمن استفاده از افسانه
 و قراخانيان نوشته شد و به همين مناسبت به ايراني با الهام از جنگهاي ايران

ي به گفته(حال آنکه افراسياب . اندي قراخانيان ،آل افراسياب گفتهسلسله
مربوط به شش صد سال قبل از ميالد و نام اصلي وي آلپ ار تونقا و ) بارتولد

  .پايتختش کاشغربود
الم گرويدند و بيش از ترکان ماوراءالنهر از اوايل قرن دهم دسته دسته به اس      

بطوري که اغلب . ترکستان شرقي تحت تأثير فرهنگ اسالم و ايران قرار گرفتند
دانشمندان و نويسندگان آنها اثار خود را به عربي و گاهي هم به فارسي مي 

فيلسوف بزرگ )  م۸۷۰-۹۵۰(ابونصرمحمدبن طرخان ابن اوزلوق (فارابي. نوشتند
در کتاب وفيات االعيان با آنکه هرگز ) ه۶۰۸- ۶۸۱(اني ابن خلکاسالم بنابه نوشته

  .ي آثار خودرا به عربي نوشتلباس مخصوص ترکان را عوض نکرد،همه
همچنين جاراهللا زمخشري،مؤلف تفسير الکشاف و شهرستاني مؤلف الملل و النحل 

ي دانشمندان طراز اول اسالمند با آنکه که هردو شهرت جهاني دارند و در زمره
زمخشري در عين حال مؤلف ). بارتولد(دند اثار خود را به عربي نوشتندترک بو

کتاب لغت مقدمه االب نيز هست که به چهار زبان عربي،فارسي، خوارزمي و ترکي 
 از 309. هجري به سلطان آتسيز خوارزمشاه هديه کرده است۵۳۲نوشته و درسال 

ان و آناطولي قرن يازدهم ميالدي ترکان سلجوقي نيز حکومت خود را در اير
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تشکيل دادند و بدين ترتيب اقوام مختلف ترک،خواه ناخواه، در ميان اين سه 
  .لترکان آن   مي شود.دولت ترک تقسيم و پراکنده شدند

 عربي نيز -ي دين اسالم نفوذ تمدن و فرهنگ اسالميدر اين دوره،با قبول و اشاعه
ور از اين قاعده مستثني فقط ترکان اويغ-شدروز بروز در ميان ترکان بيشتر مي

ترکان مسلمان بزودي به صورت مبلغين و مدافعان اسالم و فرهنگ اسالمي . بودند
 بزرگترين نمايندگان زبان و ادب ترکي اين دوره محمود .نقش مهمي بازي کردند

  .کاشغري و يوسف حاجب خاص هستند
ختلف اقوام هاي ماز تحقيق و بررسي لهجه  بعد۱۰۷۲محمودکاشغري در سال      

ي دستور زبان ترکي، ديوان لغات الترک را براي تعليم زبان ترکي به ترک و تهيه
 يوسف حاجب خاص باالساغوني با نوشتن اثر منظوم قودتادقو .اعراب تأليف کرد

  .ترکي ادبي زمان خود را به کتابت در آورد) علم سعادت و يا علم سياست( بيليگ
. به نام جواهرالنحو في لغات الترک نوشته استمحمودکاشغري کتاب ديگري      

ي خود مؤلف در مورد جمع و مفرد و تفضيل و تصغير و اعراب در اين کتاب به گفته
متاسفانه اين کتاب بعدا مفقود شده .و غيره در زبان ترکي بتفضيل بحث شده است

 .و اثري از آن در دست نيست

ي زبان ترکي به عربي نوشته ي در باره    محمد بن قيس از ترکان خوارزم نيز کتاب 
و به جالل الدين خوارزمشاه هديه کرده که بعد از ديوان لغات الترک قديمي ترين 

و فقط در کتاب لغت ابن مهنا . اين اثر نيز مفقود شده است. اثر در اين مقوله است
در دست .ي اين کتاب بحث شده استکه در زمان مغوالن نوشته شده در باره

  ٣١٠.نيست

ي ايران همانطور که در سطور باال گفته شد، در اين دوره که ترکان از مجموعه      
اي دراز نيز فراتر رفته و زبان ترکي، مرزهاي آسيا را در نورديد شامل بر زمانه

 اروپا، آفريقاي شمالي، آناطولي -ي آسيااين گسترش که به جز اعماق منطقه. است
با درهم آميختگي مرزها، شاهد خود نمايي زبان . ردگيو بالکان را نيز دربر مي

نخستين خودنمايي اين دوره آفرينش آثار کالسيک ترکي . ترکي نوشتاري شد
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همچون قوتادقوبيليک، ديوان الغات ترک، عتبه الحقايق و ديوان حکمت به زبان 
  .ترکي قاراخانلي بود

 پذيرا گشتند تا ربع اول در اين دوره به سبب آنکه بسياري از اقوام ترک اسالم را
  .ي زبان ترکي الفباي عربي گشتقرن بيست الفباي مورد استفاده

هاي خودنمايي ترکي ميانه، خوارزم بود که درهم آميزش        يکي ديگر از عرصه
ي تنگ چونان پلي کارکرد ، اوغوز و قيبچاق در اين عرصه)خلج(هاي قارلوق ترک

و  ) ۱۵ تا ۱۳قرن ( ، آناطولي قديم  )۱۷ تا ۱۳قرن (هاي قيبچاق نزديکي زبان
ي تاثيرات ترکي ميانه در سايه. در آينده را ايفا نمود ) ۱۹ تا ۱۵قرن ( جغتاي 

اي عليرغم استيالي دراز مدت مغول، زبان ترکي شاهد درنوردين مرزها و توسعه
 :باشدنگاه کؤپرولو در اين باب مهم مي. قدرتمند گشت

هاي ي استيالي مغول از منظر گسترش زبان ترکي، فعليت کوچه مهمترين نتيج  «
هاي جديد زبان جديد اقوام مختلف ترک زبان بود که سبب به ميدان آمدن لهجه

ها دور از يکديگر به سر برده ترکي، نزديکي برخي از اقوام ترک زباني که مدت
 از قرن سيزدهم اين حرکت که. هاي ديرين ترکان بودبودند و احياي برخي از سنت

آغاز گريد با ورود به قرن چهاردهم سبب آفرينش زبان ترکي ادبي گشت و اين 
  .نمايداي منظم تا به اکنون گسترشي منتظم را تجربه ميزبان ادبي به گونه

   ويژگي ديگر زبان ترکي ميانه اتحاد زباني اقوام ترک زبان دنياي ترکي بود که   
مهمترين علت . بردندسياسي از يکديگر به سر ميمدت زمان زيادي در جدايي 

  .اين امر نيز گسترش زبان ديواني در تقابل با گسترش زبان عربي و فارسي بود

  ی جغتائیترک
 دو نوع زبان کتابت پيدا) زبان کتابت کؤک تورک و اويغورها(   بعد از ترکي قديم  

 تا ۱۳ي غربي از قرن ترک.  شرقي،و ترکي غربي يا اوغوز -يکي ترکي شمالي: شد
شرقي در آسياي ميانه و دربين ترکان -ترکي شمالي. کنون زبان کتابت بوده است

  .  زبان کتابت بوده در واقع ادامه ترکي قديم است۱۴شمال تا قرن 
يکي از اين . ي نوشتاري تقسيم شد    زبان ترکي از قرن پانزدهم به بعد به دو گونه 

ي مناطق قارلوق بنيان نهاده شد در صحنه-اني اويغوري زبها که برخانوادهگونه
را » ترکستان شرقي«اورال و ترکستان پا به عرصه نهاد زبان نوشتاري - ايديل
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 پيدا اند،از زمان امير تيمورترکي شرقي که آن را ترکي جغتائي نيز گفته.شکل داد
اي مانند امير هکرد و با ظهور شاعر بلند پاي و در دوران تيموريان تکامل پيدا. شد

 نوائي بنيانگذار ادبيات .زبان ادبي اين منطقه شد)  م۱۴۴۱- ۱۵۰۱(عليشير نوايي 
ي ترکي و ادبيات آن را  ميالدي اين لهجه١٩مؤلفين اروپايي از قرن  اما، چغتائي،

بنام جغتاي فرزند دوم چنگيز خان که در اين منطقه حکمراني (اندجغتائي ناميده
ترکي «بنيان نهاده شده است و » زبان اوغوز« ي ديگر که بر و گونه)نموده است

  . باشدگيرد مختص مناطق بالکان، آناطولي و آزربايجان مينام مي» غربي
. ند نوشتاري همواره در تاثيرات متقابل با يکديگر بودهدر مقابل اين، اين دو گونه

يسوي، کتاب باکيرقان، توان تا ديوان الحکمت اي اين ادبيات ديواني را که ميرگه
اي بکتاش پي رفت در آناطولي با سليمان چلبي و شعرهاي يونس امره و نفس

نجاتي باکي، در آزربايجان با نسيمي و فضولي و در ترکستان با لطفي و نوايي 
  .ابديتوسعه مي

ي تانپينار اين ادبيات نقش پلي را در اتحاد زبان ادبي در دنياي ترک      بنا به گفته
در ارتباط با اين موضوع، شايان ذکر است که ترکي نوشتاري   .بازي نموده است

اي چهار صد ساله در گويش ي نوين ترکي در بازهغربي و شرقي با عنوان مرحله
هاي عثماني و جغتاي تا قرن بيستم موجوديت خويش را حفظ هاي محلي با عنوان

  .نموده است
  و اتحاد زبان ترکی معاصریترک.٥  

با شروع جريان بيداري ملي و روشنگري در اواسط قرن نوزدهم در دنياي ترک      
-تاثيرات اين جريان را بر شکل گيري زبان نوشتاري ترکي معاصر مشاهده مي

ي بيداري و روشنگري، زبان ترکي نوشتاري با سرعتي خارق در اين دوره. نماييم
هايي که در ه در قياس با دورهاي کالعاده پيش رفتي عظيم را شاهد گشت به گونه

باال به اختصار توضيح داده شد ارزشي برابر داشته و سبب پديداري زبان نوشتاري 
ي تغييرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي ي ترکان به اندازهجامعه. کنوني گرديد

. ي فرهنگي نيز از اين تغييرات بي نصيب نماندندروي داده درحياتشان درعرصه
اي ادبي از منظرگاه اتحاد زبان ترکي را توان به گونهت سريع را مياين تغييرا
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 در قامت چهار فصل  بهار، تابستان، پاييز و زمستان عبداهللا گون دوغدوپرفسور 
 .قالب بندي نموده است

  یبهار اتحاد زبان ترک).      أ
ان اين قرن را        عبداهللا گون بر اين عقيده است که از اوايل ربع قرن نوزده تا پاي

توان به عنوان بهار اتحاد زبان ترکي در در ترکيه و در ميان مسلمانان روسيه مي
ي آغاز روشنگري و بيداري ملي در ميان ترکان و اين دوره، مرحله. نظر گرفت

نخستين تمثيل . باشدآفرينش زبان ادبي مشترک و نزديکي فکري ميان ايشان مي
ي تنظيمات در ترکيه، افرادي همچون احمد واقف گران روشنگري ترکان در دوره

اند که با تالش پاشا، سليمان حوسنو پاشا، علي سوآوي و شمس الدين سامي بوده
هاي تاريخ، زبان و جغرافيا به برقراري ارتباطات عميق ميان ترکان ترکيه در زمينه

ي  ترجمهتوان بهبه عنوان نمونه در اين باب مي. انديشيدندو ترکان روسيه مي
ي ترک اثر ابوالقاضي بهادر توسط احمد واقف پاشا از ترکي جغتاي به ترکي شجره

ها در ترکستان توسط عثماني هم چنين نگارش اثر خاندان حيوه و پراکندگي روس
  . علي سوآوي اشاره نمود

-ي ايديلاين جريان روشنگري و تجددخواهي درميان مسلمانان روسيه در منطقه
آغاز گرديد و توسط مرجاني ) 1813-1775(افرادي همچون کورساوي اورال توسط 

تجدد خواهي تاتار به اوج خويش رسيد و سرانجام توسط شاگردان ) 1815-1889(
در ميان توده ) 1907-1884(و قيوم ناصري ) 1866-1826( اين مکتب، فيضي خان 

  . ر شدبا اندکي تفاوت همين روند در آزربايجان نيز تکرا. نهادينه گشت
تفاوت اين دو جريان روشنگري، اين بود که در آزربايجان اين جريان روشنگري 
حالت الئيک داشت؛ چراکه الئيک بودن تنها راه حل موجود براي جلوگيري از 

. گرديدعداوت مذهبي در منطقه جهت شکل گيري حس جمعي نوين قلمداد مي
ي آزربايجان جود در جامعههاي موکاستي) 1878-1812(ميرزا فتحعلي آخوندزاده 

  .ي مردم و به ترکي نگاشته بودرا به طنز و به زبان عامه
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   ی تابستان در اتحاد زبان ترکیدوره). ب    
     ربع آخر قرن نوزدهم مصادف با سرعت گيري بيداري ملي در ميان ترکان و 

نگري در اين دوره که پيشروان روش. باشدهاي سياسي شان ميتشکيل حکومت
در ميان ترکان روسيه و ترکيه پا به عرصه نهادند اگر به دنبال اتحاد زبان ترکي نيز 

ي زبان ترکي ايده آل مشترک نبودند مدرنيسم و تجدد خواهي بخصوص در عرصه
هاي جوان بخصوص نسل برآمده از ناميق در ترکيه جريان ترک. تمامي شان بود

 گؤک آلپ و يوسف آکچورا که حول کمال، ضياپاشا، احمد مدحت افندي، ضيا
گرد آمده بودند، طرفدار ساده » سرزمين ترک« و » کانون ترک« هايمحور انجمن

نمودن زبان ترکي بودند تا بدين طريق هم بيداري ترکان ترکيه سرعت بيشتري به 
اما تفکر ساده . خود گيرد و هم ارتباط با ترکان خارج از ترکيه نيز آسان تر گردد

مهمترين . بان ترکي عثماني نشات گرفته از ترکان خارج از ترکيه بودنمودن ز
زردابي تفکر تجدد . باشدي جريان روشنفکري در قفقاز حسن زردابي مينماينده

که » اکينچي« ي نشريه. خواهي آخوندزاده را به مجرايي ملي داخل نموده بود
 بيداري ملي ي عطفي در در باکو منتشر گشت نقطه۱۸۷۵توسط وي در سال 

  . ترکان گرديد
   سمبل ديگر بيداري ملي که هم سنگ با زردابي بوده است اسماعيل گاسپيرالي 

وي در مسکو تحصيل نموده و بعدها در استانبول و پاريس سکني گزيده . باشدمي
در مسکو هنگامي که از نزديک شاهد رشد پان اسالويزم بود به سمت تعلق . بود

که گاسپيرالي ساکن بود ترکي » کيريم« در. وق پيدا نمودملي و بيداري ملي س
اي بدين سبب، در اين منطقه. شرقي شديدا تحت تاثير ترکي غربي قرار گرفته بود

ي نوشتاري به يکديگر نزديک شده بودند، در اين عصر طاليي که اين دو گونه
  . ا ايفا نموداتحاد زبان ترکي، اين منطقه همکان کارکرد خوارزم در ترکي ميانه ر

گاسپيرالي در اين منطقه و در اين شرايط آرزوي پديداري زبان ترکي مشترک که 
 .پروراندتمامي اقوام ترک زبان قادر به درک آن بودند را در سر مي

       شعار اتحاد در زبان که توسط گاسپيرالي مطرح گرديد و توسط وي با مجاهدت 
ي ي گرديد، اتحاد زبان ترکي را وارد دورههاي فراوان در طول زندگي اش پي گير

 نيز مدتي ادامه ۱۹۱۴اين دوره پس از مرگ وي در سال . تمثيلي تابستان نمود
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ها هاي اين دوره را مي توان در پديداري گردهمايي ثمره۱۹۱۷پس از انقالب . يافت
تصميمات گرفته شده در باب زبان در اين . هاي ملي ترک مشاهده نمودو حکومت
  . ها خود مدعايي روشن بر اين موضوع استگردهمايي

ي عمومي مسلمانان در مسکو در هشتم مي      در گردهمايي نخستين کنگره
ي ابتدايي به زبان هر قوم بوده و در  قرار بر اين گرديد که زبان آموزشي دوره۱۹۱۷
بان ي متوسطه زبان ترکي جز واحدهاي درسي بوده و در دارالفنون نيز زدوره

  .اجباري تمامي دروس ترکي باشد
اند در اواسط ماه تموز سه  اسالم بوده-ترکان قازان که پيشتاز تئز اتحاد ترک

 تموز و پس از پايان سومين ۲۲در . ي سريالي در اين باب تشکيل دادندکنگره
 -ي ايديلتاتار سيبري و منطقه- مدني مسلمانان ترک-کنگره، مختاريت ملي

در اين اصول مختاريت که توسط صدري مقصودي نوشته شده . رديداورال اعالن گ
 :باشداست نگاه اين اعالميه به زبان مشترک ادبي ترکي حائز اهميت مي

از اين رو . زبان ترکي ما در روسيه در يک درجه حقوقي با زبان روسيه مي باشد« 
ي اجرا لهها و سيستم اداري به مرحاستعمال زبان ما در تمامي مدارس، محکمه

 ».درخواهد آمد
با استقرار . هاي ملي ترک پشت سرهم سقوط نموداما با انقالب اکتبر حکومت

  .ي تابستاني نيز به پايان  رسيدکامل حکومت اتحاد جماهير شوروي اين دوره
    )ی التين گرايیدوره ( یپاييز اتحاد زبان ترک).  پ  

در تورکولوژي، نظراتي دال بر اين امر هاي حاصله در قرن نوزدهم با پيشرفت      
که الفباي عربي متناسب با فونتيک زبان ترکي نيست پديدار گشت و اين پديداري 

هايي بعدها اين نظريه با تالش تورکولوگ. ضرورت تغيير الفبا را مطرح کرد
  از سوي پيش  Baskakov و  Samoyloviç، Malov،Dimitrev،Yuhadin :چون

  . اهي در دنياي ترک نيز مورد مدافع قرار گرفتقراوالن  تجدد خو
هاي روشنفکري در ميان اين موضوع مدت زمان زيادي در متن مباحثات جريان

 که احمد آغا يبه نحو.  اورال باقي ماند-نخبگان ترکيه، قفقاز، ترکستان و ايديل
 که در تفليس به زبان روسي» درباب اسالم و زن در اسالم« ياوغولو در رساله
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ي معنوي و سياسي رهايي مسلمانان، خصوصا توسعه« :نوشتمنتشر نمود، چنين 
  .»ي زناناصالح الفبا و مسئله. شان به حل دو مسئله وابسته است

  پس از حاکميت بلشويزم در روسيه و سرنگوني حکومت تزار، در مناطق ترک   
 الفباي التين براي تطبيق. نشين تفکرات تجدد خواهانه و انقالبي مجال بروز يافت

هاي انقالب بيان گرديد و براي انقالب ملل شرق از سوي لنين از پيش شرط
در اين راستا )   Hansurov 1932: 21( .فرهنگي روسيه از موارد ملزوم مطرح گرديد

ي امال در مسئله« کنفرانس. ها و نهادها آغاز به فعاليت نمودندبسياري از انجمن
 در قازان برگزار گرديد ۱۹۱۹که در سال » ترک روسيهميان تمامي مسلمانان 

با اين وجود هنوز ترديدهايي در باب . نخستين گام در فعليت اين انديشه بود
. هاي متعددي در اين باب محقق گرديدکاربرد الفباي التين بود از اين رو کنفرانس

) Fring, Andreas 2005: 46-51 .(به صورت  ۱۹۲۰هايي که در سال در کنفرانس
سريالي در قازان، اوفا، يئکاتئرينبورگ برگزار گرديد، روشنفکران تاتار، باشقورد و 

 کميته ۱۹۲۲ جوالي ۲۲هايي مشترک در اين باب رسيدند و در به ديدگاه   چاووش
براي گذر از مقاومت موجود در گذار به . هاي الفباي جديد شروع به فعاليت نمودند

هاي آلتاي شروع شد ترکه از الفباي کيريل استفاده ميالفباي التين در مناطقي ک
  . به استفاده از الفباي التين نمودند

مورد استفاده » ساحا« ي خود مختار در منطقه۱۹۱۷الفباي التين که پس از سال 
، در ارتباط با اين )  Tacemen 1994: 37-44 (.گرفت، رسميت يافتقرار مي

به دليل آنکه افکار عمومي آزربايجان در موضوع، در ميان مسلمانان روسيه 
  . هايي در اين باب آغاز گشتوضعيتي مناسب بود، فعاليت

، حکومت آزربايجان الفباي التين را با عنوان الفباي ۱۹۲۳      در بيستم اکتبر 
ي اجرا  ژوئن سال به بعد اين قانون به مرحله۲۷جديد ترک رسميت داده و در 

ي نشريات و مکاتبات رسمي مجبور به استفاده از اين الفبا در يکم مي تمام. درآمد
وضعيت در ساير . شدند و الفباي آموزشي در مدارس نيز بدين الفبا تغيير پيدا نمود

- ي ترکستان، قزاقدر منطقه. مناطق مسلمان ترک نشين به راحتي آزربايجان نبود
به ويژه . الح شده بودندها خواهان استفاده از الفباي عربي اصها، قرقيزها و ازبک

 Ahmet افتورسونباي احمد توان از مباحثات افراد مشهوري چونمي
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Baytursunov ها و ايشنالي آراباائودر ميان قزاق İşenali Arabaev   در ميان
»  قزاق-عالمان قرقيز« هاي اين دو شخص در دو همايشمقاومت. قرقيزها نام برد
در بيشکک فعليت اين پروسه را » وزش قرقيزهمايش علم و آم« در اورنبورگ و

ها عالوه بر قبول اصالحات الزم در ي اين همايشدر نتيجه. تسريع بخشيده بود
الفباي عربي گذر گام به گام به الفباي التين در سيستم آموزشي قرقيز با 

  .مورد قبول واقع شد Kasım Tınıstanovهايمساعدت
 در تاشکند طي ۱۹۲۳ها در سال يان ازبکي مباحثات مشابه در مدر نتيجه 

ها در مقابل اين تصميم ازبک. همايشي مشابه تصميمات مشابهي گرفته شده بود
 از الفباي عربي اصالح ۱۹۳۰با محافظه کاري اين پروسه را طي نموده و تا سال 

ها وضعيت در ميان ترکمن).   Demirci 2011: 225-229 . (شده استفاده نمودند
بيش از تمايل شديد به الفباي التين تصميم . با جوامع درگير ترک نبودمتفاوت 

ها براي تصميم در اين ترکمن. شدهاي مهم تلقي ميها براي ترکمنها و ازبکقزاق
مورد بسان ديگر جوامع ترک آسياي ميانه منتظر تصميمات نخستين همايش 

 .تورکولوژي ماندند
ي  مارچ، نقطه۶ فوريه و ۲۶کو بين روزهاي   نخستين همايش تورکولوژي در با   

عطفي در باب الفباي التين گشت که داراي تاثيري عميق و پيوسته برحيات 
آزربايجان در اين . موضوع اصلي همايش نيز اين امر بود. فرهنگي دنياي ترک بود

اي براي ديگر جوامع توانست نمونهباب داراي موقعيتي مناسب بود به طوري که مي
نخست وزير جمهوري سوسياليستي آزربايجان، نريمان .  زبان قلمداد گرددترک

نريمانوف که به اين موضوع اهميتي زائدالوصف قائل بود مسئوليت اين همايش را 
هاي از سوسياليست  Samet Ağa Ağamalıoğlu  اوغلويبه صمد آغا آغام عل

 به سرانجام رسيدن بيشترين زحمات را در فعليت و. مشهور آزربايجان محول نمود
 .اين همايش بکير چوبان زاده متقبل گرديد

ي  نماينده از اقصي نقاط دنياي ترک و افرادي که در زمينه۱۳۱همايش، با حضور 
هاي به جز دنياي ترک حضور تورکولوگ.تورکولوژي متخصص بودند اجرا گرديد

  ،V.V.Barthold، L.Ligeti،  S.F.Oldenburg، A.A.Müler: مشهوري چون
 A.N.Samayloviç، A.R.Zilfeld-Simumyagi،N.N.Poppe ،  T.Menzel، S.Y.Malov   
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، N.Marr ، R. Y.Açaryan  و A.V.Lunaçarski  را دو  تاثير و اهميت اين همايش
  . چندان نموده بود

موضوع و مباحثات عمده ميان هواداران الفباي التين وهواداران الفباي عربي  
از استفاده از الفباي  Jirkov و Yakovlevاين وجود افرادي چوناصالح شده بود با 
در اين زمان،   311.کردند که در آن زمان چندان جدي گرفته نشدکيريل حمايت مي

هاي ي جنگروابط و همکاري ميان ترکيه و اتحاد جماهير شوروي در بحبوحه
 ۱۹۲۵ل پيمان صلح و همکاري بين دو کشور در مه  سا. رهايي بخش جاري بود

  .منعقد گرديد تاثيرات اين همايش را زياده تر نمود
سه عالم از . نمود، آتاترک بود    يکي از رهبراني که همايش را از نزديک تعقيب مي

اين سه تن عبارت بودند . کردندترکيه به صورت سمبليک ترکيه را نمايندگي مي
 ترکيزم در ترکيه، علي بيگ حسين زاده نماينده و از متشخصين جريان پان: از

هاي مشهور علم تورکولوژي و سومين شخص محمد فؤاد کؤپرولوزاده از اوتوريته
 .تاريخ  نگار ادبيات و آموزش حکمت ارتايالن

برگزاري همايش به افتخار پدر . ايدئولوژي حاکم بر همايش، اتحاد زبان ترکي بود 
م تورکولوژي، رادلف حال و تفکر اتحاد ترکان، اسماعيل گاسپيرالي و بنيان گذار عل

ي الفباي التين، در همايش، در کنار مسئله. هواي ديگري بدين همايش داده بود
. ي امال نيز به بحث گذارده شده بودمسائلي همچون زبان ادبي مشترک و مسئله

در پايان همايش گذار جوامع ترک زبان به الفباي التين مورد تاييد قرار گرفته و 
ي در بيانيه.  نفر تعيين گرديد۲۶مودن اين امر هيئتي مرکب از براي اجرايي ن

پاياني جهت تداوم اين پروسه قرار بر برگزاري همايش آتي در شهر سمرقند گرفته 
 ).  Demirel 1996: 36 . (شد

 اورال نيز اين حرکت هرچند به قدرت آزربايجان نبود ولي باز - ي ايديلدر منطقه 
جمعيت « در اين خصوص. ذار به الفباي التين بوديمشاهد جنبشي قدرتمند در گ

 atinçelekka kuçeruçe«کتاب .دادهاي فراواني به خرج ميمساعدت» الفباي تاتار

Gamiller «که به قلم  İmad Nogaybek  در قازان از سوي اين جمعيت منتشر

                                                
311. Nerimanoğlu vd 2008; Buarn 2009:435-440; Demirel 1996:29  
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نويسنده در اين کتاب با . باشدگرديده است حاوي نکات مهمي در اين باب مي
تمايز قائل شدن ميان زبان گفتاري و زبان نوشتاري بر اين باور است که با گذار به 

 Nugaybek. (گرددالفباي التين مقدمات آفرينش زبان ادبي مشترک مهيا مي

 براي ۱۹۲۶فعليت سريع تصميمات گرفته شده در همايش باکو در سال  ).  1926
گذار به . ي را محقق نموده بودمدت کوتاهي هم که باشد قسمي از اتحاد زبان ترک

 ميالدي در ترکيه در جهت کنار نماندن ترکيه از اين ۱۹۲۸الفباي التين در سال 
   .پروسه مورد تحليل قرار مي گيرد

در قزاقستان اجرايي نمودن نتايج کنفرانس باکو را استاد اخراجي از حزب    
لف بودن وي با گذار به عليرغم مخا. عهده دار گرديد  İşanali Arabaev کمونيست،

هاي درسي تهيه شده توسط اين الفبا زير نظر الفباي التين، الفباي جديد و کتاب
 Güngör . ( حاضر گرديد۱۹۲۸اي که رياست آن را برعهده داشت در سال کميته

2013: 105-109  .( 
هيئت اجرايي اتحاد جماهير شوروي و     کميته مرکزي۱۹۲۹ آگوست ۷  در  

ي ترکان مسلمان داخل در اتحاد  شوراي خلق با انتشار قانوني استفادهکميسارياي
ترکمنستان پس از مدتي از . جماهير شوري از الفباي التين را تاييد و تصويب نمود

 bak. Geldiyev vd . (ي اجرا درآوردانتشار اين قانون اجراي آن را به مرحله

هاي اين گذار ر زبان ترکمن بنيانگئلدييئف و آلپاروف ا نگارش کتاب گرام).   1929
ي اجرايي ها بعد به منصهاگرچه در ازبکستان اين قانون مدت. را فراهم نمودند
 .Bak . ( در ازبکستان نيز گذار به الفباي التين محقق گشت۱۹۴۱رسيد اما تا سال 

Xandemir 1941  .( 
باهتي قابل توجه      سرانجام جنبش گذار و استفاده از الفباي التين در روسيه ش

بکير چوبان . با زندگاني بکير چوبان زاده که در اين جنبش فعال بوده است، دارد
هاي بسيار نموده و با سفر به نقاط زاده جهت قبوالندن الفباي التين مجاهدت

هاي متفاوتي را برگزار مختلف ترک نشين تحقيقات فراواني انجام داده و همايش
هاي مربوط  به بعد با شرکت در کنفرانس۱۹۲۴امر از سال در کنار اين . نموده است

به اصالح امال در محل تولدش، کريم و هم چنين در آزربايجان و ازبکستان فعليت 
کميته «بکير چوبان زاده در عين حال که دبير. اين پروسه را تسريع نموده بود
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ان بود نخستين فردي بود که عنو» مرکزي اتفاق عمومي در الفباي جديد
وي در . ي فيلولوژي را در ميان ترکان روسيه دريافت نمودپروفسوري در زمينه

هاي ترکي آزربايجاني، ها در کنار گشايش کرسي تدريس قياس لهجهدانشگاه
هاي مدرن زبان ترکي، در زمينه زبان شناسي ازبک، کوماک، تاتار و ترکمن و لهجه

عاقبت اين روشنفکر، پس از سال . باشد مقاله مي۱۳۰و تاريخ ادبيات داراي بيش از 
 به جرم تالش براي ۱۹۳۸ها فعاليت در زمينه ي اتحاد زبان ترکي در کشتار سال 

. هاي فراوان به قتل رسيدتاتار پس از شکنجه-تشکيل حکومت دولت متحد ترک
) Şamil, Ali 2012: 81-86   (ها در اين سال که در ميان کشته شدگان توسط روس

هاي واهي و گوناگوني انجام پذيرفت اديباني  چون چوبان زاده، زيناللي، به بهانه
خورد که نقش فعالي در برگزاري اولين کنفرانس خالد سعيد به چشم مي

  .تورکولوژي در باکو داشته اند
ي روشنفکران ترکي که در جريان گذار به الفباي التين نقش فعالي تصفيه     

. تي اتحاد جماهير شوروي از اين پروسه بوده استداشته اند بيانگر عمق ناراح
عالوه بر اين اين حرکت پيش از هرچيز حرکتي ملي و اتحاد ترکان را هدف خويش 

 .قرار داده بود
  يکي ديگر از داليل سکوت و ياري رساندن اتحاد جماهير شوروي از جريان    

هايي جداگانه از ي ترکان مسلمان روسيه به مرزگذار به الفباي التين، تجزيه
ي بزرگي که تا ديروز ترکستان بدين طريق منطقه. منظرگاه سياسي بوده است

گرفت به مرزهاي جديد ترکمنستان، گفته شده و تمامي آسياي ميانه را در بر مي
بعدها در داخل اين . ازبکستان، تاجيکستان، قزاقستان و قرقيزستان تقسيم شد

هاي قومي تصنعي در داخل اين ان و منسوبيتمرزها تالش هايي براي آفرينش زب
ي اين بودند که بعدها ها در انديشهي اين تالشدر نتيجه. مرزها صورت پذيرفت

بدين طريق . ديگر در ترس از هيوالي پان ترکسيم و پان اسالميسم به سر نبرند
ي تاريخي خود و هويت عمومي شان، صاحب مردمان ترک با بريدگي از گذشته

اي جديدي خواهند گرديد و بدين جهت ممنون از اتحاد جماهير شوروي ههويت
-Fierman, 2006: 80 . (خواهند شد که اين هويت جديد را بديشان بخشيده است

ها به نام گسترش انقالب، حرکت تجددخواهي و اتحاد زباني و شايد هم روس )  82
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رايان ترک تبديل شده الفباي مشترکي که به مرکزيت باکويي را که به کانون ملي گ
ي آتاترکي در آن اي که با داخل شدن ترکيهبود بازي خطرناکي دانسته به گونه

وارد راهي بي بازگشت خواهد شد و از اين رو ناراحتي خويش را پس از مدتي 
مساعد بر زبان رانده و خواهان مانع تراشي يا به انحراف کشاندن آن شدند؛ تا 

   .گسترش اين خطر بزرگ ايجاد نمايندشايد بدين طريق مانعي بر 
ي الفباي التين در جوامع ترک خارج از ترکيه به دليل متاسفانه اين دوره    

بي شک تاثير . آشنايي محدود افراد با آن، انعکاس کمتري در نشريات داشته است
 ۱۹۳۸-۱۹۳۷ و به دنبال آن قتل عام سرخ در ۱۹۳۱منفي قحطي گسترده در سال 

ار ده ها هزار روشنفکر در روسيه گرديد و نهايتا شرايط سخت که سبب کشت
. اقتصادي و سياسي نشات گرفته از جنگ جهاني در اين روند قابل توجه مي باشد

 تغيير ۱۸در اين ميان در سال هاي جنگ تبديل و لزوم استفاده از الفباي کيريل با 
در اصل در )   Togan 1977, 73-79 . (ي اجرا گذارده شدفونتيک در آن به مرحله

 پاليوانوف پيشنهاد گذار به الفباي کيريل ۱۹۲۷ پاوالويچ و در سال ۱۹۲۰اوايل سال 
اين پيشنهاد در نخستين همايش . در ميان جوامع ترک را مطرح نموده بودند

اما شرايط آن زمان امکان اين امر را . تورکولوژي نيز مورد مدافعه قرار گرفته بود
 . سال شرايط الزم براي اين امر محقق گرديد۱۴-۱۳ از مهيا ننموده و پس

   اگر اين مرحله يعني استفاده از الفباي کيريل را با تشابهي فانتاستيک بيان  
پس از گذار به الفباي کيريل تعداد . نماييم بايد از آن بسان موسم زمستان ياد نمود

جمع آوري گرديد؛ چنانکه ها با الفباي التين بود نيز اندکي کتاب که در کتابخانه
ها نيز به سختي امکان هايي از آن دوره حتي در کتابخانهامروزه دسترسي به نمونه

ي ماقبل الفباي کيريل بسان موسم پائيز براي اتحاد در اصل اين دوره. پذير است
 312.زبان ترکي بود

   
  

                                                
312. Abdullah GÜNDOĞDU, TÜRK DİL BİRLİĞİNİN SONBAHARI Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi54, 2 (2014), 1-18 
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  الفبای نگارش ترکی آذربايجان و ترکيه.١     
هاي متفاوتي نوشته شـده   در طول اعصار مختلف، زبان ترکي آذربايجاني با خط        

 هاي ترکي جدا نشده بود، بـا  هاي بسيار گذشته که هنوز از ديگر زبان  در قرن . است
 خـط   ترکـان، اسـتفاده از  پس از اسـالم آوردن   . شده است   نوشته مي  خط اورخون 

استفاده از اين خط تا قـرن اخيـر     . هاي قبلي را گرفت     رواج يافت و جاي خط     عربی
هاي ديگر  ادامه داشت تا اين که در تحوالت عصر اخير، تغيير خط و استفاده از خط          

  . به عرصه رسيد
همانطور که درفصل گذشته عنوان شد  نخستين همايش تورکولـوژي در بـاکو                    
ي عطفي در باب الفبـاي التـين گـشت کـه            مارچ، نقطه  ۶ فوريه و    ۲۶ روزهاي   بين

موضـوع اصـلي    . داراي تاثيري عميق و پيوسته برحيات فرهنگي دنياي ترک بـود          
آزربايجان در اين باب داراي موقعيتي مناسب بود به طوري        . همايش نيز اين امر بود    

نخـست وزيـر    . قلمداد گـردد  اي براي ديگر جوامع ترک زبان       توانست نمونه که مي 
جمهوري سوسياليستي آزربايجان، نريمان نريمانوف که به ايـن موضـوع اهميتـي             

از  Samet Ağa Ağamalıoğlu زائدالوصف قائل بود مسئوليت اين همايش را بـه 
بيشترين زحمات را در فعليـت و       . هاي مشهور آزربايجان محول نمود    سوسياليست

 همـايش، بـا     ايـن . کير چوبان زاده متقبل گرديد    به سرانجام رسيدن اين همايش ب     
ي تورکولـوژي   نماينده از اقصي نقاط دنياي ترک و افرادي که در زمينـه   ۱۳۱حضور  

  . متخصص بودند اجرا گرديد
به دسـتور  . نمود، آتاترک بود     يکي از رهبراني که همايش را از نزديک تعقيب مي         

حسين زاده ، محمد فؤاد کؤپرولوزاده      ترکيه ازجمله؛ علي بيگ     او سه تن از علمای      
 . در اين همايش شرکت داشتندوحکمت ارتايالن

 بـراي مـدت     ۱۹۲۶فعليت سريع تصميمات گرفته شده در همايش باکو در سـال              
گذار به الفباي   . کوتاهي هم که باشد قسمي از اتحاد زبان ترکي را محقق نموده بود            

ت کنار نماندن ترکيه از ايـن پروسـه       ميالدي در ترکيه در جه     ۱۹۲۸التين در سال    
   .مورد تحليل قرار مي گيرد

در ترکيه پس از تشکيل جمهوري ترکيه، خط قبلي زبان ترکي عثماني که برگرفته              
عربي بود کنار گذاشته شد و خطي جديد برگرفته از الفباي التـين             -از خط فارسي  
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عربي بـه خـط   -يچند سال بعد در جمهوري آذربايجان هم خط فارس  . استفاده شد 
استفاده از اين خط ده سال رواج داشت تا اين که به دسـتور       . التين تغيير داده شد   

هاي شوروي سابق از جمهوري آذربايجـان شـوروي مجبـور بـه           استالين تمام ملت  
استفاده از اين خط تا زمان فروپاشي شوروي ادامه         . استفاده از خط سريليک شدند    

مـورد  ) با اندک تغييـر   (دوباره خط التين قبلي     فروپاشي شوروي   داشت که پس از     
 .شود استفاده قرار گرفت که تا به امروزي استفاده مي

 برای نگارش زبان ترکی خط التيندالیل انتخاب . ٢   
هـاي وجـود    ها و حرف يک بين واج-به-خط التين کامالً آوايي است و رابطه يک     

هـا    نکـرده     بـراي تحـصيل    عربي خط راحتي نيست و مخصوصاً     -دارد، خط فارسي  
هايي دارد چون بعضي حروف نوشتاري چند صدا دارند و بعضي صداها چند               سختي

 در خط عربي ممکن است هرکدام از صداهاي و به عنوان مثال حرف. حرف نوشتار
o ،u،üيا v  يـا ايـن کـه صـداي    . را داشـته باشـد z     هـاي  بـا هـر کـدام از حـرف 
عربي به خاطر آشـنايي     -ستفاده از خط فارسي   اگرچه ا . نوشته شود  ظ يا ض ،ذ ،ز 

  .هايي هم براي ترکان ايراني دارد ، راحتيمردم با زبان فارسي
 در راستاي مدرنيزاسيون ١٩٢٩درسال ) آتاتورک(زماني که مصطفي کمال پاشا    

را به جاي خط عربي معرفي کرد مخالفان بسياري را ) رومي(در ترکيه خط التين 
بعد از گذر سالها و پيشرفت علم در عصر حاضر صرف نظر از . عليه خود برانگيخت

پيامدها و عواقب فرهنگي و سنتي، اکثريت علما اتفاق نظر دارند که آتاتورک با 
از اين گذشته . تغيير خط به رشد و توسعه خط ترکي کمک قابل توجهي کرده است

رهايي يافتند  کتهدی  دانش آموزان مقاطع پايين تر از مشکلي به نام با تغيير خط
چرا که در الفباي ترکي امروز که در کشور ترکيه يا آذربايجان مرسوم است و يک 
سيستم نوشتاري مدرن و به روز است يک تناظر يک به يک بين صداها و حروف 

ناگفته . توان يافتوجود دارد که در کمتر سيستم نوشتاري اين ويژگي را مي
اقتباس (عرا بهار از اشکاالت خط فارسي پيداست که علمايي همچون ملک الش

آگاه بوده و اختالف نظرهايي که امروز در باره جدا يا چسبيده ) شده از عربي
 در آخر کلماتي که به کلمه »ي «نوشتن بعضي کلمات وجود دارد و يا گذاشتن
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 که خط عربي يا فارسي که از  شوند خود شاهدي بر اين مدعاستديگر اضافه مي
  .ده داراي اشکاالتي چند استآن گرفته ش

صداهاي اومالوت يعني (همان طور که اشاره شد زبان ترکي داراي دو صدايي است 
/ö / و/ü/ هايي مثل  و در کلمه bölüm و Türk(  که در هيچ يک از زبانهاي 

براي نوشتن اين صداها معادلهايي در الفباي عربي يا . فارسي يا عربي وجود ندارد
، ol/اول : شو ، öl/اول : بمير :تواند راهگشا باشدمثال زير مي. اردفارسي وجود ند

شود در نوشته مي) اول(در فارسي هر سه اينها به يک شکل   .avval/اول: نخست
  .که معاني کامالً متفاوتي دارند حالي

 ه ترکي از نظر ريشه و شاخه زباني و طبق گذشته از تفاوتهايي که بين فارسي و     
شود اين دو صدا را در الفباي فارسي يا عربي اني وجود دارد چطور ميبندي زب

نشان داد؟ از اين گذشته ترکي با داشتن اين دو صداي مصوت و قرار گرفتن در 
رده زبانهاي پيوندي به سيستم نوشتاريي نياز دارد که مصوتها را به صورت 

به عبارت ديگر زبان . جداگانه نشان داده و خواندن کلمات طوالني را تسهيل کند
يک زبان پيوندي . دهدترکي بيشترين مشخصات زبانهاي پيوندي را نشان مي

اي طويل از فرمها هستند که به هم زباني است که در آن کلمات به صورت رشته
به بيان فني تر در اين گونه از زبانها، وندها و تکواژهاي مختلف ممکن . مي پيوندند

سته و به آن معاني مختلف يا مقوله هاي دستوري است به ستاک يک کلمه پيو
 :کندتر مي مثالهاي زير مساله را بيشتر روشن. متفاوت اضافه کند

1) sevinmediģimden=sevin + me+diģim + den           
  از دوست نداشته شدن من       سوینمدیمدن   

2) hatIrlIyorum =hatir + liyor+ um              اورمیبه خاطر م           وموریرلیهات     
3) vereceksiz?                                                  د داد؟یخواه            ز یورجکس   
4) güldörecidim                              بخندانمشان خواستمیم           میدیگلدورج  

 و عربي آنها، به خوبي پيداست که در اين مثالها، با توجه به شکل نوشتاري التين
توان ارائه داد، چرا که براي اشکال عربي تلفظ و اشکال نوشتاري متفاوتي را مي

ي التين به علت اينکه عالوه بر اما در نسخه. دهدهاي را نشان ميفقط صامت
دهد تنها يک تلفظ و يک شکل نوشتاري  ها را هم نشان ميصداهاي صامت مصوت
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. دهداست که اين دقت در اين خط را در مقايسه با خط عربي نشان ميقابل تصور 
کلمه اول را بصورت » گ«توان دهد که مي نشان مي٤شکل نوشتار عربي شماره ي 

توان کلمه را با اين هجاها شروع  مي٤در تلفظ شکل عربي مثال . هم نوشت» گو«
  :کرد

gül  – gol – göl – gal – gel – gul .  

  فارسی با الفبای سریلیک و التین -مقایسه الفبای عربیول جد. ٣    
  

   آذريتینالالفباي   سریلیک  عربی  مثال التین  معنی فارسی
  Аа  Aa  آ ا  Ana  مادر

 Бб Bb  ب Baş  سر

 Ҹҹ Cc  ج Can  جان

 Чч Çç  چ Çörək  نان

 Дд Dd  د Dil  زبان

 Ее Ee  ئ Tez  زود

 Әə Әə  ا ه Əl  دست

 Фф Ff  ف Fikir  فکر

 Ҝҝ Gg  گ Gəl  بیا

 Ғғ Ğğ  غ Yağış  باران

 Һһ Hh  ه ح Həftə  هفته

 Хх Xx  خ Yox  نه

 Ыы Iı  ې Işıq  نور

 Ии İi  ي Biz  ما

 Жж Jj  ژ Jalə  ژاله

 Кк Kk  ک Kök  ریشه

 Гг Qq  ق Qurd  گرگ/کرم

 Лл Ll  ل Lil  آلود گل

 Мм Mm  م Mən  من
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 Нн Nn  ن Min  هزار

 Оо Oo  ۏ Qol  بازو

 Өө Öö  ؤ Göz  چشم

 Пп Pp  پ  Pişik  ربهگ

 Рр Rr  ر Bərk  سفت

 Сс Ss  س ث ص Su  آب

 Шш Şş  ش Kişi  مرد

 Тт Tt  ت ط Ata  پدر

 Уу Uu  و Duz  نمک

 Үү Üü  ۆ Güc  نیرو/قدرت

 Вв Vv  و Vur  بزن

 Јј Yy  ي Yay  تابستان

 Зз Zz  ز ذ ض ظ Buz  یخ

   آذربایجان التينینگارش باالفبا در  ی تركاصوات. ٤    
اصوات رايج زبان تركـي درنگارش،حـداقل بـه سـي ودو          براي نشان دادن               

كه درپايين اشكال حـروف التينـي راكـه بـراي           . حرف ويك عالمت احتياج است    
است، بامثال هايي كه آهنگ صـوتي هرصـدارا    نماياندن هريك ازاصوات به كاررفته  

  : آوريم كند ميمعين مي
 مثال  شکل و نام حرف 

  at آت ـــ) باس ) 
a- آ 

daş ( داش ـــ  )سنگ 

boş  ( بوش ـــ  )خالی 
b- ب 

qab  ( قاب ـــ )ظرف 
acı  آجی ـــ)  تلخ ) 

c-  ج 
gec  گئج ـــ) دیر ) 

ç- چ  çox چوخ ـــ) بسیار ) 
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saç ساچ ـــ) گيسو ) 

dil ( ديل ـــ  )زبان 
d- د 

ad ( آد ـــ )نام 

əl ــ )دست  ( ال ـ
ə-  َـ ــَـ ، ا 

dəvə ( دوه ـــ )شتر 
ev ائو ـــ) خانه  ) 

e-  ِ   ـ ــِـ ، ا
 yel- ( يئل )باد 

 f ـــف  fırtana- ( فيرتانا )طوفان و آشوب 
 göz -  ( گوز) چشم

g ـــگ  
bilgi- بيلگي) دانش ) 

dağ - ( داغ  )كوه 
ğ  ــغ  

ağrı- ( آغري   )درد 

hara- هارا) كجا ) 
h- ح ، ه  

hakim- حاكم) حاكم ) 
isti- ايستي) گرما ) 

i - اي 
diş- ( ديش )دندان 
qış- ( قيش )زمستان 

ı- ئي 
yaxın- ياخين ) نزديك ) 

j- ژ əjdəha- اژدها) اژدها ) 
kal - كال) نارس ) 

k- ک  
əkin- اكين) كشت ) 

lüt- لوت ) لخت ) 
l- ل  

alma - آلما) سيب ) 

maşa- ماشا) انبر ) 
 m-  م 

yardım- يارديم) ككم ) 

 n- ن  on- اون) ده ) 
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ana- ( آنا)مادر 

 od- اد) آتش  ) 
 o-  ُ ُ ، ا  ـ ـــ

son- ( سون  )پايان 

ön- ئون) پيش ) 
 ö- ئو  

gön- گون) چرم ) 
pay- پاي) سهم ) 

p- پ 
öpüş- ئوپوش) بوسه ) 

qan- قان) خون ) 
q-  ق 

 ayaq- آياق) پا  ) 

arıq- آريق) الغر ) 
r- ر  

axar- آخار) روان ) 

səmər- ثمر) بهره ) 

süd- سود ) شير ) s- ص ، ث ، س  

saf- صاف ) صاف ) 

şüv- (  شوو )تركه 
ş- ش  

tanış- تانيش) آشنا  ) 

 tər- تر ) عرق ) 
 t- ت ، ط  

tələbə- طلبه ) دانشـــجو ) 

 u- او  uşaq- اوشاق) كودك  ) 

üz- اوز) چهره ) 
ü ـــاو كشيده  

gülüş- گولوش) تبسم ) 

varlı- وارلي) ثروتمند  ) 
v -و  

alov- آلوو) الو  ) 

 axış-  آخيش) جريان  ) 
x ـــخ  

ox- اوخ ) تير ) 
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 yastı- ياستي )پهن ) 
 y ـــي  

dayaq- داياق) تكيه گاه ) 
 yazı-  يازي) نوشته  ) 
 zərbə- ضربه) ضربه )  z ،ز ـــ ظ، ض، ذ 

 zəfar- ـر ظفــ )پيروزي ) 

 ne'mət- نعمت  é'-  بجاي همزه و ع ساکن در کلمات
  تأثير -tə'sir   دخیل

  رسم الخظ التين ترکی استانبولی ترکيه .۵      
از الفبای ترکی بيش از هزار سال زبان ترکي استانبولي با استفاده      تقريبا 

اين خط براي نوشتن واژگان . شد که مبتني بر خط عربي بود کتابت مي عثمانی
دادند  ل توجهي از زبان ترکي عثماني را تشکيل ميفارسي و عربي که ميزان قاب

خط عربي . بسيار مناسب بود، اما براي نوشتن واژگان اصيل ترکي مناسب نبود
براي برخي از . رسيد ترکي ناکافي و ناقص به نظر مي های واجبراي نشان دادن

 که برخي ديگر از وجود داشت در حالي) ز، ذ، ض، ظ(ها چهار عالمت مختلف  واج
با رواج يافتن تلگراف و صنعت چاپ در قرن . شد نمايش داد ها را اصالً نمي واج

طلبان ترک،  برخي از اصالح. هاي بيشتري از خط عربي نمايان شد نوزدهم ضعف
کنارگذاشتن خط عربي را خواستار شده   اصالحات اتاترکها پيش از وقوع سال

 مونوف پاشا از تغيير الفبا ، اصالحاتیدوران اوليه  و به هنگام۱۸۲۶در سال . بودند
هاي مشابه توسط نويسندگاني که  در آغاز قرن بيستم نيز طرح. کرد طرفداري مي

 و ،عبداهللا جودت د،هاي جوان مرتبط بودند از جمله حسين جاه با جنبش ترک
 به هنگام برگزاري ۱۹۲۳اين موضوع بار ديگر در سال . جالل نوري ارائه شده بود

اي   ترکيه مطرح شد و جرقهیشده اقتصادي جمهوري تازه تشکيلی هاولين کنگر
هايي در اين باره در سطح عموم که چندين سال طول  ها و جدل شد براي آغاز بحث

شدت مخالف کنار گذاشتن خط عربي بودند با  کاران و مذهبيون به محافظه. کشيد
منفک خواهد  جهان اسالم ار گرفتن خط التين، ترکيه ازاين استدالل که با به ک

. اي مذهبي و سنتي خواهد شد شد و مفهومي غربي از هويت ملي جايگزين جامعه
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کردند؛  کارگيري خط التين مخالفت مي اليل کاربردي با بهبرخي ديگر بر اساس د
هاي ترکي ارائه  زيرا که تا آن زمان هنوز طرحي براي وفق دادن خط التين با واج

حل بهتر، تغيير خط عربي و  کردند که راه برخي ديگر نيز پيشنهاد مي. نشده بود
 ۱۹۲۶در سال . دهاي ترکي باشن است که نمايانگر مصوت هاي جديدي معرفي نويسه

کار گرفتند و راه را  را به خط التين  اتحادجماهير شوروی،تبار ترک هاي جمهوري
يک است و الخط ترکي کامالً فونم رسم 313.طلبان در ترکيه باز کردند براي اصالح

جدول زير حروف . ها قابل تشخيص است تلفظ لغات همواره از روي امالي آن
 تلفظشان یالمللي، و نحوه ترکي، صداهاي متناظرشان در الفباي آوانگاري بين

  .دهد زبان را نشان مي توسط يک انگليسي

 
                                                

  اقتباس از سایت دانشنامه آزاد ویکی پدیا. 313
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 حرف ٢٩ از استانبولي ترکي الفبايشود،می مالحظه فوق جدول در که همانطور
 اي يافته تغيير شکل Ç، Ğ، I، İ، Ö، Ş،  Ü ( ها آن تاي هفت که است  شده کيلتش
 .باشند مي ترکي زبان آوايي احتياجات با متناسب و التين اصلي حروف از
 مابقي و)A، E، I، İ، O، Ö، U،  Ü(هستند مصوت ها آن تاي ۸ حرف، ۲۹ اين ميان از

 قرار استفاده مورد استانبولي ترکي در التين الفباي از X و ،Q ، Wحروف.صامت
 »i«اين بنابر هستند متمايزي و مجزا حروف نقطه بي و دار نقطه I ولي گيرند نمي

 .نيست  »I«کوچک شکل نشانگر
 /a/: براي  â :شود مي استفاده هشتکدار u و ،a ، iاز همچنين استانبولي ترکي در

 نزديکي در زبان( ودش مي ادا کامي â از پيش مصوت آنکه دادن نشان براي يا/و
  شود نمي ادا کامي پيشين مصوت و /i/: براي  î (گيرد مي قرار دهان بااليي یديواره

 û    براي :/u/ پيشين مصوت شدن ادا کامي دادن نشان براي يا/و 
 به صامت صداي ها، صامت نام ولي دهند مي که است صدايي همان ها مصوت نام

  .شود مي خوانده گ يوموشاک که است ğ حرف استثنا تنها .باشد مي e یعالوه
که داراي دو تلفظ مي باشد ذکر اين نکته الزم است که تفاوت   E در مورد حرف 

چنداني ندارد که ا خوانده شود يا اَ هــر چند در اين مورد که چگونه خوانده شود 
از ذکر شوند چند نکته وجود دارد،اما از آنجايي که اين نکات نيز گاها رعايت نمي

اين تفاوت تلفظي در ابتدا وجود نداشته است و بعدها به . کنيمآن صرف نظر مي
 .خاطر تفاوت لهجه شهرهاي مختلف به وجود آمده است

)/مرد(ارکک،deve)/شتر(دوه،çalmak)/دنيدزد(چالماک،adam)/مرد(آدام:مثال
erkek، گوشت(ات/(et، ُرتمنيا)معلم/(öğretmen، ُرنجیيا)دانش آموز/(öğrenci 

  ی زبان تركیهاشاخه. ٦    
. دهنـد  مـي   يكديگر نـشان   به  بسيار نزيكي  هاي تركي اشتراكات ي زبان        خانواده

 نحـوي  سـاختار  و )لغـوي  تحوالت( وژيلآواشناسي،مورفو  عرصه در    همانندي   اين
 ا ديگر ب) ياقوت(هاي چواش، خلج و باكوت      زبان ها تنها      اين زبان    در بين  .ستا ها آن 

بـا توجـه بـه        ترکـي    زبانهـاي   .دارنـد   توجهي   تفاوت قابل    هاي ترکي  زبان خانواده  
هـاي زيـر    بـه شـاخه    زبانشناسي  اصول معيارهاي جغرافيايي و   هاي تاريخي،  ريشه

  :وندش تقسيم مي
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  :هاي جنوب غربي هاي اوغوز يا زبان زبان -   أ
و  تـرکمن،  ،)آذربايجـان (رکـي   ، ت Gagausهـاي ترکـي عثماني،قـاقوز        شامل زبان 

هـا از نظـر    اين طبقه بندي به لحاظ توجه بـه اشـتراک زبـان          ترکهاي خراسان در  
-مـي  موقعيت جغرافيايي جايگاه زبان ترکي امروزي آذربايجان ايران نيز مـشخص   

   .شود
  : هاي شمال غربي هاي قبچاق يا زبان  زبان-  ب

هاي  ي ترکي است که عبارتند از زبان      ها هايي از خانواده زبان    اين شاخه شامل زبان   
هاي سيبري غربي، تاتارهاي کريمـه،      ، نوقاي،تاتار،و باشقير، لهجه   ق قالپا اقازاق، قر 

   . Kara itéاراچاي، بالکار و کارا ايتق،)قوموق( کوموک
گيرنده برکه در  uyghur chaġatiييات شاخه جنوب شرقي يا گروه اويغور چغ-   پ

  . با ريشه اوغوزSalarر، اويغور زرد، و ساالر زبانهاي اوزبک، اويغو
  :گروه شمال شرقي يا سيبريايي -  ت

 Shor ، آلتاي،خاکـاس، شـور  Dolġan، دولقان )ساخا(Yakutشامل زبانهاي ياکوت    
  .Tofa، و توفا Tuvanتووان 

  .زبان چوواش که زبان منطقه ولگاست -ث
اسـتانهاي   روستای ٦٥در متباعد  مردمان ساکن زبان که khalaj   زبان خلج-ح

  .ايران است کيلومتري پايتخت ٢٠٠در  مركزي قم و
جنوب غربي يا (هاي ششگانه ترکي  از گروه هيچکدام  جزو زبان خلجي      

 يا جنوب  شمال شرقي شمال غربي يا گروه قبچاق، اوزبک، اغوز،شرقي يا ايغور
 »دورفر گرهارد  پرفسور«حسب نظر   بلكه نبوده،)سيبري و يا قوت و چوواش

جزوه  بندي تقسيم  اين درخلجي  آلماني زبان تركي شناس  ترك  شهير دانشمند
ترين   كه قديمي، دهد تركي مستقل را تشكيل مي  آلتايي شاخه  هاي  زبانگروه

   .شود لهجه زبان تركي محسوب مي

  یخلج یترکزبان . ٧  

از ) آرغو( تنها عضو خانواده آرگو  و زبانهای آلتائيک ازيکي      زبان تركي خلجي 
زبان شناس » دورفر پرفسورگرهارد «حسب نظر.  است زبانهای ترکیخانواده
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تركي   آلتايي شاخه  هاي   گروه زبانتقسيم بندي   خلجي در، زبانآلماني  هيرش
  .شود ترين لهجه زبان تركي محسوب مي  كه قديمي، دهد مستقل را تشكيل مي

) پروتو تورك(و حتي تركي مادر )  توركکؤک(تركي قديم  آثاريج درتركي خل    
زبان شناسي تركي داراي اهميت  نظر لذا به همين سبب از. مانده است  باقي

 . است)آرغو( ترکان باستان آرگو گويشدر حقيقت خلجي ادامه 314.خاصي است
ؤل، دره آرغو يا آرگو منطقه ايست ميان دو كوه در آسياي ميانه،حوالي ايسيك گ(

   ).اندزيستهچو  وتاالس كه تركان باستان در اين منطقه مي
       امروزه زبان خلجي در معرض انقراض قرار دارد و جاي خود را بين نسل جديد               

نسل جديد تنها در حـد درک مطلـب بـا ايـن زبـان              . است  ها به فارسي داده     خلج
و بر اساس آمـار  . کنند ه نميآشنائي دارند و ديگر در ميان خود از اين زبان استفاد          

 تعـداد    خورشـيدی بعمـل آورده اسـت،       ١٣٩٤نظر سنجی که نگارنده در تـاريخ        
  هـزار نفـر  ٢٠بـه ) ١٣٥٧( هزارنفر در سـال  ٤٥ از گويشوران زبان خلجي در ايران  

  .رسيده است) ١٣٩٥(درسال

  ی اهميت مطالعه و پژوهش زبان خلج.٨  
خلجي مينورسكي اولين محققي بود، كه      ]يترک[        در زمينه ريشه شناسي زبان    

پـس از وي    . ها را مورد مطالعه وكنكاش قرار داد         ميالدي، زبان خلج   ١٩٤٠در سال   
مطالعه مفيدي پيرامون اين زبان     تبريري  يك محقق ايراني به نام دكترمحمد مقدم        

محقـق  ) دانـشگاه گـوتينگن   ( آنگاه پرفسور گرهارد دورفـر اسـتاد         ،به عمل آورد  
به همراه گروهی از دانشجويان خود از جمله دکتر سـميح           لوک شهيرآلماني   وتركو

 ميالدي پـس از سـفر بـه منطقـه خلجـستان تحقيقـات               ١٩٦٨درسال   315تزجان
هرچندكه مطالعات ارزنده مرحوم پرفسور دكتـر  . آورداين زمينه بعمل  در اي  ارزنده

اما از .  تقدير استجواد هئيت و ديگر محققين کشورمان در اين مسير قابل تأمل و          

                                                
 نـشرپیکان  1380تهـران  » هـاي ترکـی   سیري درتاریخ زبان و لهجـه     «دکترجوادهیئت:  جهت مطالعه بیشتر مراجعه کنیدبه        .314
  18-24ص

رفسور سمیح تزجان استاد مدعو دانشگاه بیلکنت آنکارا با وي  میالدي طی سفري که بنا به دعوت مرحوم  پ2009 در سال . 315
مالقات داشتم پرفسور سمیح تزجان به راحتی قادر به مکالمه  به زبان خلجی بود و بعد از آن تاریخ اغلب مکاتبات مجازي خود را 

  ..نگاشتیمبا ایشانن به ترکی خلجی می
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كه زبان    به عنوان  نخستين محققي      و پرفسور سميح تزجان     گرهارد دورفر   پرفسور
  . توان نام برد   مياندكرده خلجي را به جهانيان معرفي 

غربي ازجمله پدر خلـج شناسـي             همانطوركه محققين و زبان شناسان شرقي و      
و ) آركائيـك ( خلجي يك زبان آرگـو  زبان  پرفسور گرهارد دورفر اظهار داشته اند؛     

ايـن زبـان هماننـد       .مانده است  كه تاكنون به يادگار   ،قديميترين لهجه تركي است   
از ميالد است البته امروز زبان خلجي به واسطه اختالط با زبان        زبان قرن هفتم بعد   

امـا  ،  كلمات زيادي از اين دو زبان به عاريه گرفتـه اسـت           ،... هاي فارسي و تركي و    
عناصر اصلي تركي مـادر را درخـود        حائز اهميت است آن است كه اين زبان          آنچه

به همين سبب نيـز مطالعـه پـژوهش بـه منظـور      حفظ كرده است نه كلمات آن را     
ها الزم  آشنايي با آواها و عناصر منحصر بفرد اين زبان به زبان شناسان و تركولوك             

  . مي باشدو ضروري
  یلج خترکی یهایمشخصات و ويژگ. ٩  

-، براين عقيـده   از جمله گرهارد دو فر        محققين و زبان شناسان شرقي و غربي     
هـاي زيـر      زبان تركي است و در آن ويژگي         ي  ترين لهجه   اندكه زبان خلجي قديمي   

  :شود ديده مي
 به طـور    ) م ٦-٧ قرون    قبل از تركي قديم   (اول كلمات از دوران تركي مادر     » ه«.١   

 آذري، قومـوق،  : هـاي تركـي     صورتي كه ساير لهجه    مانده و در  سيستماتيك باقي   
 haz/هـاز : مثـل . شـود   مـي   طور نادر ديـده       اوزبكي، اويغور جديد و قارا قالپاق، به      

 hüzüm/هـوٍزوٍم ) خانـه /ائـو  (häv/، هـو  )درخـت / آغـاج  (hağaç/، هاغـاچ    )کم/آز(
  ). دامن/ اتك (hätäk /، هتك)اوجاق (huçaq / ، هوچاق) انگور/اوٍزوم(

خلجي در آن است كه بسياري  زبان     مهمترين  ويژگي 316گرهارد دورفر نظر        به
حرف مثال به عنوان  .هاي تركي باستان را درآواهاي خود حفظ كرده است از ويژگي

                                                
کودکی خودرا دراین شهر .  درشهر کونیگبرك آلمان بدنیا آمد1920رس  ، درهشتم ماGerhard,Doér,Fer گرهارد دورفر. 316

بعدها به خدمت .   میالدي درآلمان نازي مشغول کاربوده است1946تاسال1938وي که ازسال.  به بعد دربرلین گذراند1928وازسال 
 karil heinrichیش مـنگس در برلین در نزد کارل هـاینر 1949-1954بین سال هاي .سربازي رفت و درجنگ به اسارت درآمد

menges     هارتمان. به تحصیل ترکولوژي ونزد، ر  R.Hartman   برائونه.  آلتائیستیک ونزد وW.Braune     ،اسـالم شناسـی ونـزد
 میالدي تز دکتراي خود را دربارة سینتاکس تاریخ پنهان مغول 1954اودرسال .  ایران شناسی پرداخته اشتO.Hansenهانسن .او

روستاهاي تلخاب،خلت آباد و واشقان فراهان از استان   به همراه هیئتی به ایران آمد وتحقیقاتی در1969 و درسالها به پایان رساند
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] تركي[بنابر اين. بوده است] پ[از دوران پروتو تورك باقي مانده و قبالً هم ]ه[              
 اورخون باقي مانده   ي ها كه دركتيبه  قديم  يعني زبان گؤگ توركخلج از تركي 

  . تر است است قديمي
 تبديل نشده] ي[      مانند تركي قديم درتركي خلج هم باقي مانده وبه » د«صداي.٢   

 )قد/بوي( bod  /بد،)رنگ/بويا (buda/ ، بودا )پا/خآيا(hadaq / هاداق: مانند .است
، )خوابیدن/اويوماق (ūdumaq/ اودوماق ،)بیدارشدن/اويانماق( udanmaq/اودانماق
صدا  لذا اين  )زن وشوهر برادر /قايين (qadun/، قادون)جدا/آيري (haduru/هادورو 
  .باقي مانده است) جنوب سيبري(ي تركي فقط در تركي تووا  هاي زنده در زبان

موجود  )ك(ف حر) گ(در اول كلمات مانند تركي قديم به جاي » ك«حرف.٣    
   körmäk / كؤرمك ، )شب /گئجه ( keçä/،كئچه)آفتاب،روز/گون ( kün/كوٍن:مثل  .است

  ).چشم/ گوز (köz/، كؤز)دیدن/  گؤرمك (
) سال /ايل (yil/ييل :مانند .اول كلمات اكثراً باقي مانده است در »ي«حرف.٤    

  .)دور /ايراخ (yıraq /یېراق ،)پاره/ ايرتيق (yirtiq/،ييرتيق)مار/ ايالن (yılan /ييالن 
] د[هاي تركي غربي در اول كلمات به جاي درتركي خلجي برخالف لهجه. ٥    

 ، )دندان/ ديش (tiş/ ، تيش)زبان/ ديل (til/تيل :مانند. موجود است] ت[حرف 
 / تؤرت ،)زانو/ ديز (tiz/ تيز، )ناخن/ دېرناخ (tırnaq/ تېرناق) سینه/ دوش( töş/تؤش

tört) چهار/ورت د.(  
از      تركي قديم در بسياري]گ[و ] ق[ي خلجي زبان تركي،حروف در شاخه. ٦    

 تاووشقان ,)موش  /سيچان( sıçqan/سيچقان: مانند . است مانده باقي كلمات 
/tavuşqan  يا تووشقان/tuvuşqanخرگوش /  دوشان(،یۆنگ/ yüng) پشم/يون(، 

  ).       پارو/ ك   ورهك(  kürgäk/کۆرگک ،نشخوار gävş/ گوش
 تلفظ ]ق[به شكل  خلجي اغلب اوقات در وسط كلمات  تركي در  »غ« حرف.٧   

 /آغوز( aquz /،آقوز)گاو/سيغير (siqir/سيقير ،)گردو( yaqaq/ياقاق :مانند .شود مي
  ).باران /یاغېش  ( yaquş/ياقوش) اول گوسفند شیر

                                                                                                                   
 .  به زبان آلمانی منتشر شد1971 درسال Khalaj Materialحاصل این تحقیقات کتابی به نام ماتریال خلج .مرکزي به عمل آورد

  . میالدي فوت نمود2003 دسامبر27تاریخ  در و
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.  است نشده  )i/ايي(  انده وتبديل بهدرآخر اغلب كلمات  كسره و فتحه باقي م. ٨   
   .)بز/گئچی äççe/ اَچچئ  ،)پوست/دري( täre ،ترئ)مونث/ديشي( /tişe تيشئ: مانند

 به    خلجياكثراً در تركي شوند، ختم مي]خ[تركي جديد به  كلماتي كه در .٩   
  )گوش/قوالخ (qulaq/ ،قوالق)سیر/توخ (toqتق : مانند .گردند مي ختم ] ق/غ[
  اوزاخ (  uzaq /اۇزاق، )خاك /تورباخ(turpaq/،تورپاق)انگشت/بارماخ(barmaq/بارماق 
  ).   دور  /

 dağ/داغ مانند تركي قـديم آرگـو از كلمـه      ) نه=دگيل( درتركي خلجي بجاي    . ١٠   
 bu /داغ  بـو قلـم    ،درخانـه نیـست   hävçä dağ/داغ هوچه  : مانند. شود  مي  استفاده

qäläm dağ   قلم نیستاین.  
باشد  مي  )ده(  يا)دا(تركي قديم  مانند )از(عنه درتركي خلجي پسوند مفعول .١١    
 اوندا آلدوم كيتابې :مثال .است) دن(و) دان(، تركي جديد امروزي که در  حالي در

/kitabı unda aldum) بيز او بوز سوودا ايشتيك ،)کتاب را از او گرفتم/ biz u boz 

suvda iştik) ؟آیی از کجا می(؟ نئرده كلي يورين).  ازآن آب خنک میل کردیمما.(  
از زمان تركـي مـادر بـاقي    ) كوتاه، بلند، ديفتونگ(ها  گانه صائت   سيستم سه  .١٢   

 و يا نـسبت بـه        ها كوتاه   هاي تركي صائت    مانده است درصورتي كه در اغلب لهجه      
، )خـواب /يوخـو  (uo/اوو   ، )ده/اون uon  /اوون  :ماننـد . انـد  سابق كوتـاهتر شـده  

/ yorqan/ ، يورقـان )بازو/ قول(qol / ، قول)روز/گون (kün/، كوٍن)خانه/ائو (häv/هو
  .لحاف

) ي(  ديگربه هايتركي قديم كه درتركي اوغوز و بسياري لهجه) nyني (حرف.١٣   
: مانند.تبديل شده است)ن( مانند تركي قديم آرگو به یتبديل شده درتركي خلج

گوسفندكه درتركي قديم، قوني و در تركي امروزي قويون و در لهجه  = qonقون 
  ).کردن، رقصیدن بازي/ اۏیناماخ (onamaq /ۏناماقاشود و  آذري قويون گفته مي

ايـن صـدا     .وجود دارد   )خ وغ ( بين صداي  درترکي خلجي يک نوع صدايي ما     . ١٤   
  : دمانن. شود اغلب بعد از يکي از حروف صدادار شنيده مي
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  317).بچه دار (kalluġ/کاللوࢥ،)تلخ (haçuġ /هاچوࢥ ، )زائیدن (toğmaq/تغماق
  هاي مشترك تركي خلجي وتركي  اي ويژگي ي پاره فر، با مشاهده دور    پرفسور

هاي مركز ايران اوالد همان آرگوهـا          اين نتيجه رسيده است كه خلج        قديم آرگو به  
ميانـه بـين      صد سال قبل درآسـياي          ههستند كه در زمان محمود كاشغري يعني ن       

 هـا بوجـود   ترك شدن سغدي كردند و از زندگي مي) تاالس و باالساقون(اسفيجاب  
  318.آمده اند

  ی خلجالفبای ترکینحوه نگارش و .١٠  

گذرانـد  زيـرا   نگارش زبان خلجي هنوز مراحل كودكي و طفوليت خـود را مـي          
 قديمي از زبان خلجي بدست ما نرسيده        تاكنون هيچگونه نوشته ،اسناد و يا متون      

گويند وقتي نياز به نوشتار     است وگويشوران آن نيز صرفا به زبان خلجي سخن مي         
لـذا  . نمايندنگارش مي)کسره،فتحه و ضمه (كنند به زبان فارسي و با حرکات        پيدا مي 

     اقدام به نگارش زبان ترکی خلجي نموده است      ١٣٨١نگارنده اين سطور که از سال       
دو روش ذيل را جهت نگارش خلجي براي پژوهشگران و عالقمندان به ايـن زبـان         

 .التين استبا الفباييکي نگارش با الفباي فارسي و ديگري . نمايدپيشنهاد مي
 ميالدي  ٢٠١٢ سال مطالعه نگارنده است که سر انجام از سال           ٢٠اين الفبا حاصل       

رکي خلجـي رسـما مـورد تأئيـد خلـج      بعد از يک دوره آزمون و خطا در نگارش ت     
شناش شهير ترک زنده ياد مرحوم پرفسور دکتر سميح تزجان نيـز قـرار گرفتـه                

عروسي خلج ها و جای پاي ترکان باسـتان         «است و با راهنمايي ايشان مقاله وزين        
با اين الفبا تنظيم شد و در کتاب همايش ملل تـرک در دانـشگاه            » در اين عروسي  

لذا از آن تاريخ به بعد      .ه ترجمه ترکي آن چاپ و منتشز گرديد       حاجات تپه به همرا   
نگارنده با کمي اصالحات الفبای فـوق الـذکر را در نگـارش ترکـي خلجـي مـورد          

دانشجويان و اساتيد ادبيات ترک نيز از طريق الفبای فوق    . استفاده قرار داده است   
زيرا بـسياري از    . اندهای ترکی خلجی بوده   به راحتی قادر به مطالعه  متون و کتاب        

بنابر اين مصمم شـديم تـا بعـد از    . اصوات ترکی خلجي مشابه به زبان تركي است      
                                                

آئین نگارش و مکالمه ترکی خلجی،تهران انتشارات تک درخت، چاپ (مراجعه کنید به علی اصغر جمراسی،خداحافظ خلجی. 317
  1394اول 
 422دکترجواد هیئت،تاریخ لهجه هاي ترکی ص: بنگرید به . 318
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بازنگری و اصالحات جزئي حروف بيصدا و صدادار الفبای خلجی را به شرح ذيل با               
حرف التين و اندکي تغييرات در حروف الفباي فارسي عربي جهت عالقمنـدان            ٣٤

  .تقديم کنيم
Qq Ff Ee Ӓä Dd Çç Cc Bb Aa التین 

َ  اِ  ف ق  فارسی آ،ا ب ج چ د ا

Kk Jj İi Iı Ḫḫ Hh Ğğ Ġġ Gg التین 

ه/ح خ ې ي ژ ک   فارسی گ ࢥ غ 
Ss Rr Pp Öö Oo Ƞή  Nn Mm Ll التین 

  فارسی ل م ن ڭ اۏ اؤ پ  ر  ث،س،ص
  Zz Yy Vv Üü Uu Tt Şş التین 

 فارسی ش ،طت اۇ اۆ و ی ،ض،ظز،ذ  

همخـوان  صـوت  » ٢٥«و ) مـصوت (واگه صوت   ٩داراي خلجيدستگاه صوتي زبان    
تـوان تقـسيم     مـي  ه گرو دوا را به    هگهاين وا . باشدصوت مي » ٣٤«، جمعاً   )صامت(

  :کرد
در .مـصوت  ٩/نـه گانـه بـه تعـداد        نـه  هـاي  گروه اول تحت عنوان مصوت     .)١       

مللـي  را همراه با عالئـم آوانگـاري بـين ال     ترکی خلجی     مصوت ٩تعداد  ) ٢(جدول
نشان داده شده است که اغلب اين مصوت ها صدای کشيده نيز دارند کـه آنهـا را            

  .ايمنيز جهت پژوهشگران و عالقمندان آورده
  ی زبان خلجی عرب-ی التين و فارسی الفباهایواکه یهانشانه) ٢(       جدول   

الفباي التين 
 خلجي

IPA فارسي الفباي 
 خلجي

  فارسيمعنی   مثال خلجي

ā/a /,/a/ɑ/ ،آلومال ا آ/ālımla سيب 
ä/ǟ /æ/  َ  ،رفتاردست   bǟr/ربه،äl/ال   ه ،ع،ا
e/ē /e/, ائنه    ئه،،ئئا/ēnäم،ائ/em ،شلوارپايين  
i/î /i/ ايت  اي/it،نها /înä سوزنسگ،  
ı /ɯ/ ېشوقا  ېا/ışuq روشنايی  

o/ō /o/ اۏغۇل  اۏ/oğul پسر  
ö/ȫ /ø/,/œ/    سؤز  اؤ/sözکؤک،/kȫk آسما(آبی،سخن

  )ن
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u/ū /u/,/ʉ/ وداࢥا  اۇ/udaġ،اۇ/ū بيدار،خواب  
ü/ṻ /y/ اۆچ اۆ/üçتۆن،/tṻn گورسه،  

 با حرف İPA در آوانگاری بین المللی در پایان افعال قید زمان، مختص لهجه تلخاب که» Ï/ئ«صدای*
»ı «استنشان داده شده .  

اسـت   حـرف  ٢٥که تعداد آنها خلجي ترکي هاي گروه دوم تحت عنوان صامت    ) ب
  :با عالئم آوانگاري بين المللي نشان داده شده استهمراه )٣(در جدول

  ی زبان خلجی عرب- ی التين و فارسی الفبایها آواکیها نشانه)٣(جدول
التین الفباي

 خلجی
IPA فارسی الفباي 

  خلجی
  فارسیمعنی   مثال 

Bb b//  ش بب/boş/baş سر  
Cc /ʤ/  جان  ج/can جان  
Çç /tʃʰ/  چاࢥ  چ/çaġ چاق  
Dd /d/    دام  د/dam بام 
Ff /ɸ/,f فارس  ف/fars فارس  
Qq /q/  قاش  ق/qaş ابرو  
Gg /g/  دهگه  گ/gädä دستيار  
Ġġ /,/G/ʁ/  ز قْ /ࢥق/ġîz،قْقی/qiġ  دختر،سرگين  
Ğğ /ɰ/  باغ  غ/bağبوغا،/boğa باغ،گوساله  
Hh /h/ هر  ه/ح/här،حال/hal  حالردم،  
Ḫḫ /x/,/χ/  خالق  خ/ḫalq  خلق  
Jj /ʒ/  ژاله  ژ/jala ژاله  

Kk /k/  کسيک  ک/käsik لباس  

Ll /ɭ/  الال  ل/lala برادر  
Mm /m/  من  م/män من  
Nn /n/ ننه ن/nänä  مادر  

yn=ή /ɲ/ ڭواري  ڭ/varıή  رويمي  
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Pp /p/  پۇش پ/puş خس  
Rr /ɾ/  رام ر/ram رام  
Ss /s/ ،سرین  ثس،ص/särinصاف،/saf صافنک،خ  
Şş ʃ//  شاق  ش/şaq سفت  
Tt /t/  تۆک  ،ط،تtükطرف،/täräf سمتمو، 
Vv /υ/,/v/ وافت و/vaft آهسته  
Yy /j/ يئر یyer زمين 
Zz /z/ ق  ،ذ،ض،ظزز/zîk ،وقذ/zavq پر،ذوق  

 توسط ۱۳۸۳ که در سال »سي بهار نغمه«باعنوان خلجیبه ترکی اولين شعر      
 :نگارنده سروده شده است

قابیزیم باغ قوش اوشدو ب،  
  ،اقیارپاق قندې یاشېل،کؤک

  ، ق قاهقومااو دي سئیره
  .باالم باهار کلدي: هایدې

  
  کۆنش کۆلدي اريدي قار،

   بوخار، ېگه واردیئرده کؤک
  ،الری چاو آقدېت جوشسئللر
  .ي باالم باهار کلد:ېهايد

  
  ،قایایلوغب  تېقونچو واق

  ،تاغ قاب ڭ سۆردۆ ۆسسۆر
  قا، اغس تې واققاسل تېواق

 . باالم باهار کلدي:ېهايد

bî quş uştu bizim bağ´qa 
qōndı yaşıl,kȫk yarpaq´qa 
seyrädi u hoqumaq´qa 
haydı:balām bahār käldi. 
 
künäş küldi,äridi qār 
yerdä kȫk´gä vardı boḫār 
sēllär coştu aqtı çaylar 
haydı:balām bahar käldi. 
 
qōnçu vaqtı bî yalluq´qa  
sürüsîή sürdü bî tağ´qa 
vaqtı sol´qa vaqtı sağ´qa 
haydı: balām bahar käldi. 

         
          

  



 

  
  
  
  
  

  دهم دواز  فصل
  

  یجغرافيای انساننگاهی به 

    ايل خلجی و فرهنگ
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  خلجستان ی  جمعيتیآشنايي باجغرافياي. ١     
خلـج درقـرن سـيزدهم      فصول گذشته عنوان شد،طوايف      همانطور كه در  

آذربايجـان   مناطق ساوه به سمت مغـان  براثرهجوم قوم مغول مجبور به مهاجرت از      
سلطنت   زمان تا. فلسطين كوچ نمودند   و   به سمت سوريه، لبنان    جا نيز   آن از. شدند

هجوم اميرتيمور به سوريه       از پس. درآن خطه اقامت داشتند      اميرتيمورگوركاني نيز 
بزرگـان    توسط سپاهيان تيمور،سران و    هاتصرف اين سرزمين   وفلسطين، لبنان و  ،

لـذا بـه دسـتور    .به ايـران برگردانـد   اميرتيمور تقاضاكردند كه آنان را    قوم خلج از  
اي ازآنهـا    عـده .ها مجدداً ازسوريه،لبنان وفلسطين به ايران كوچ كردند         تيمور،خلج

سـت وعـده اي   دربخش خرقان ساوه مستقر شدندكه به خلجستان ساوه معـروف ا  
 امروزه به خلجستان قـم شهر قم ساكن شدند، كه    ديگر نيز در سمت شرق ساوه تا      

بخش خرقان سـاوه بـه       در هاي مستقر   خلجز  فی ا يطواپس از چندي    .مشهور است 
  .ايل قشقايي ادغام شدند با سمت شيراز كوچ كرده و

  هاسکونتگاه امروزه خلج. ١.١  
شهرسـتانهاي  ( در اسـتان مركـزي      روسـتا  ٢٩لـب   هاي ايران در قا   امروز خلج       

 روستا درجنوب غربي استان  قـم سـاكن بـوده و             ٣٦و  ) فراهان  و تفرش    آشتيان،
اغلب بـه زبـان ترکـي       باشد كه    نفر  مي   ٢٥٠٠٠جمعيت آنها حدود    .كنندزندگي مي 

هـا در آن   بنابراين بهترين منطقه شناخته شده کـه خلـج  .كنندمي صحبتخلجي 
گويند محلي است بنام خلجستان كـه در        ، وبه زبان خلجي سخن مي     سکونت دارند 

  .جنوب غربي شهر قم واقع شده است
خلجستان از نظر تقسيمات کشوري، از شمال به جعفرآباد و از خاور و جنوب به              

حومه قم از جنوب باختري به شهرستان آشتيان و از باختر بـه شهرسـتان تفـرش     
هـاي فراهان،آشـتيان و   هـا در شهرسـتان   از خلـج  بخش ديگري   . گردد  محدود مي 

در واقع سکونتگاه امروزي خلج هـا  . باشندتفرش از توابع استان مركزي مستقر مي      
از يک سوي در مسير قم به سمت اراک از روستاي شاهقلي يا شادقلي و امـامزاده                 

شود و تا سلفچگان ساکنان اغلب روستاها دو طرف جـاده را            الدين شروع مي  جمال
سـمت   ادامه همين مسير مناطقي در دو      از سوي ديگر در   . دهندها تشکيل مي  خلج
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اراك تا فراهان و حتي نقاطي در شهرستان فراهـان و نيـز    -جاده دو راهي آشتيان  
سمت جاده دستجرد به آشتيان و تفرش واقـع شـده انـد را               روستاهايي كه در دو   

  .شودشامل مي
ي مرکز ايران ازجمله خلجستان فعلي که برسر        درباره مهاجرت خلج ها به اراض          

راه قم و ساوه وسلفچگان واقع شده است،مظفر قهرماني بـه نقـل از مـشيرالدوله                
خلج، آق قوينلو، قراقوينلو در زمان شاه عبـاس يـا            قشقايي و ....«:نويسدپيرنيا مي 

اند يک قـسمت عمـده   طهماسب از اردبيل به طرف اصفهان و فارس مهاجرت کرده      
اند که بعدها خلجـستان ناميـده شـد      ها درخلجستان اطراف قم ساکن شده     خلجاز

بقيه ايالت نامبرده از آنجا گذشته به چهارمحال بختيـاري و ونـک، سـرحد شـش          
  . 319 »...ناحيه و بلوک وردشت شش ناحيه فارس آمده اند

   و قمی مرکزی خلج زبان استانهای روستاها.١.٢     

  یاستان مرکز). أ  

  شهرستان آشتيان - ١              
دهـستان   :از يک بخش مرکزي با سه دهستان بنامهـاي    متشکل    اين شهرستان      

  .مرکزيت گرکان: دهستان گرکان  ودهستان سياوشان ،مزرعه
 بهارسـتان مزرعـه نـو،     : عبارتنـداز مزرعـه نـو     روستاهاي خلج زبان دهستان          

كيلومتري اين روستا واقع است كـه    ٤كوه باستاني گبري در   (باد آ خوراك،  )خرراب(
، بـاد آهزار،  )کارديـان (،سـرهرود،كرديجان   ) به هزاره اول قبل ازميالد تعلـق دارد       

  .ورسان
آبـاد، نـوده،    صفرآباد، فيض : عبارتنداز سياوشان روستاهاي خلج زبان دهستان         

تحت عنوان  (ها ستاد ارتش  است که به استناد فرهنگ آبادي      شايان ذکر    .نجف آباد 
روستاهاي نوده حاجي نبي، نوده و نجف اباد درگذشته به          ١٣٢٨درسال) استان يکم 

  ).اندگفتند که امروزه زبان مادري خود را فراموش كردهزبان تركي خلجي سخن مي

   چنار،آباد، بن نادرآباد، موسي:عبارتند ازسياوشان روستاهاي خلج زبان دهستان 

                                                
  .365محمدرضا رحمانی گفتاري درباره ایالت و عشایر فارس ص . 320



  ل خلجي ایای انساني و فرهنگيجغراف/ فصل دوازدهم                           ١٨٨          

، شـوره   ) ازسـکنه  خالي (آباد، ينگجه   محسن،  جوق، خورچه، سعدآباد، زرنوشه     سقر
  .باال، شوره پايين

   شهرستان تفرش-٢          
اين شهرستان مشتمل بريک بخش مرکزي و دهستانهاي بازرجان و دهستان کـوه              

  ه اسامي؛که پنج روستای خلج زبان شهرستان تفرش ب.باشدمي) شهراب(پناه 
 در ايـن دهـستان متمرکـز        دارسـتان و    کنگران آب، كشه، سربند، سفيد  روستای  

  .هستند

   شهرستان فراهان-٣        
استان مرکزي اسـت    ازتوابع  )خنجين   مرکزي و (شهرستان فراهان داراي دو بخش      

  . به طور رسمي شهرستان شد۱۳۸۹که در سال 
آبـاد، عراقيـه،   تلخاب،خلـت : ازروستاهاي خلج زبان شهرستان فراهـان عبارتنـد     

ها ستاد ارتـش، تحـت عنـوان اسـتان     به استناد فرهنگ آبادي  (آباد  برزآباد، جالل 
 سـال  ٦٠آبـاد در عراقيـه،برزآباد،جالل :   در سه روستاي اخيـر     ١٣٢٨درسال  ) يکم

گذشته گويش به زبان تركي خلجي رايج بوده است که امروزه زبان مادري خـود را                
در ( بـاال، ، واشقان،درمنک، خسروان  )کنند و به فارسي صحبت مي     اندفراموش كرده 

نمودند،کـه  خلج زبان زنـدگي مـي     گذشته در روستاي خسروان باال چندين خانوار        
سـاکنان روسـتاي     ).باشـند امروزه تعداد گويشوران زبان خلجي بسيار اندک مـي        

زبـان خلجـي    ايل خلج بـوده و بـه         شانق از توابع دهستان مشك آباد اراك نيز از        
  .گويندسخن مي

  استان قم ).ب         
 آبادي ۳۶۳ شهر و ۶ دهستان، ۹ بخش، ۵ شهرستان داراي ۱استان قم درقالب    

 .كم و بيش رايج استخلجيترکی   آبادي زبان ٣٥ است كه در داراي سکنه
  .ذيل پراكنده هستند هايخلج زبان در شهرستان قم اغلب در بخش روستاهاي

  بخش خلجستان  -١      
  ).شهر دستجرد(متشكل از دهستان قاهان و دهستان دستجر: بخش خلجستان   

  : شاملگويند به ترکي خلجي سخن ميدهستان قاهان که در ي يروستاها
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حاضر  درحال(،انجيله موشكيه،چمانك،اسفيد، ونان ،مهرزمين، چاهك،بنابر ،اغلك 
   ).خلجی در این روستا منقرض شده

  : عبارتند از)شهر دستجرد(دهستان دستجرج زبان روستاهاي خل
 سـرخده،  ريـك غـاچ،جوزه، زيزگـان،     يآبـاد ، ج   سفت، سفيداله ،حسن   احمدآباد،

  .آباد، صفرآباد، منصورآباد، وشارهرستگان، عيسي

  )نوفلو شاتو( بخش كهك-٢     
يك روستاي خلج زبـان بنـام ونـارچ ازتوابـع دهـستان كهـك          تنها  بخش  اين  در  

  . شده استشناسايي

  بخش سلفچگان-۳     
  .راهجرد و نيزار استهای؛ به نامسلفچگان داراي دو دهستان 

 بـاغ يك،تـاج خـاتون ،   :   عبارتنـداز روستاهاي خلج زبان دهستان راهجرد شرقي    
 باغ، سـلفچگان،    هقره سو، نيجه،يك  ) فتح آباد (جنداب، ديزيجان،عنايت بيك،غرغر  

  .سنجگان
 ،قلعه چـم، نيزار،طايقـان    بادآخلج  :ان دهستان نيزار شامل   روستاهاي خلج زب          

 کـه در گذشـته در حاشـيه ورودي           روستاي شادقلي يا شاه قلي     همچنين.باشدمي
شهر قم از سمت اراک واقع شده بود و امروزه به سبب گسترش شـهر قـم ،هـيچ                   
 اثری از اين روستا باقي نمانده است ولي، مردمان متعلق بـه ايـن روسـتا در حـال            

حاضر نيز به گويش زبان مادري خود پايبند بوده و کماکـان بـا افتخـار بـه ترکـي                 
  320.گويندخلجي سخن مي

    خلجک ترکانمشتر   آئين و رسومات  بهینگاه .٢   
انـد    آداب و فرهنگ خاصي بوده تحقيقاً اقوام خلج همانند ساير اقوام كهن داراي     

 رفتـه و     بين از  ادغام با سايرملل   اثر  در جمله كه درطول تاريخ به داليل گوناگون از      
نچه كه اكنون ما ازآن به عنوان فرهنگ          وآ. ادغام شده است   هاي ديگر   يا با فرهنگ  

درطـول   اما. نداشته باشد  عمل وجود  در ، شايد   كنيموآداب خاص قوم خلج ياد مي     
حيـه  اين نا   ي  دورترين نقطه  برخي نقاط خلجستان، بويژه در     پنجاه سال گذشته در   
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 روستاهاي مجاور  توابع بخش فراهان شهرستان تفرش و       از 321روستاي تلخاب    يعني
 لـذا بيـان ايـن آئـين در    . نظير بوده استکمنوع خود  مراسمي وجود داشته كه در  

 باشدكه تحقيقاً كنكـاش در      فصل پاياني اين كتاب تأييد فرهنگ غني قوم خلج مي         
 شايسته اسـت، پژوهـشگران   .بودخواهداين زمينه موضوع بسيار مبارك وجديدي  

  .اين زمينه دريغ نورزند وترك شناسان از پژوهش در

   Kosa galinكوساگلين  مراسم.٢.١      
صورت كه فردي      بدين. گرفتزمستان رفته انجام مي      از چهل روز  اين مراسم در       

 را او   كه زنگوله برلباس خودآويزان مي نمود     و كرد  مي  تن لباس نمدي چوپانان را بر    
ناميـده مـي   كوسا    زنزنانه پوشيده وي،  لباس خواندند، سپس مردي ديگر مي كوسا،

 ايشان بـا . خواندند  ميكش توبرهرا  پشت انداخته او  اي بر   ديگري كه توبره   فرد. شد
 و كوبيدنـد   مي را درب خانه ها   اهالي روستا رفته و      ي  خواندن اشعاري به درب خانه    

  . دادندخوراكي مي مواد يا قداري گندم، جواهالي نيز به آنها م
آشتيان و خلجستان از مراسم کوساگلين با عنوان        خلج نشين   اغلب روستاهای    در 
ها باشند مراسـم را بـا قرائـت         که چوپان  مراسم  ريان  شود زيرا مج  ياد مي »نقالدي«

کنند مثـل اشـعار ذيـل کـه در          شود آغاز می  اشعاری که با کلمه نقالدي شروع می      
  :شودمراسم کوساگلين روستای موجان خلجستان خوانده مي
  اشعار کوساگلين در موجان

  نه قالدې نه قالدې        قٻرق وادې اللي قالدې

سا کلدي کئردینیز      سالم وئردي آلدٻنیز   ک

  بو کوسا دان داغې وار     قوالقې چا یاغې وار

زي وار   ھاتاال ھاتان اۏغلې وار     سۆرمه چکن ق
سالي جهت طلب باران نيز      به هنگام خشك    ساوه )خرقان(قارقان  مراسم در    اين    

جوانـان بـه    همراه با  اين مراسم فردي پوست گوسفندي پوشيده و       در. شدمي اجرا
شـيرنيي   به آنها مقداري كندم،آرد،پول يـا      اهالي ده نيز   رفتند  مي   درب خانه اهالي  

آن مـي   مهره سبزي در  و كردندي تهيه مي  فراهم شده حلواي   آرد آنان با  و دادند  مي
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سـبزي درآن  ه كه مهر اي را اگر شخصي تكه  تكه تكه كرده و    را حلوا بعد گذاشتند،
اينكـه   زدنـد،تا درختي آويزان كرده مي    را از  داشت به خاطر اين جرم او     مي بود بر 

نيروهـاي غيبـي بـوده       نوعي استمداد از  اين مراسم که     .بنمايد را كسي ضمانت او  
 روسـتائيان   كـشيد وآذوقـه   می وقتي فصل زمستان به درازا    زيرا  شد  مي است اجرا 

اين عقيـده اسـت كـه،     عناصري بر استاد جابر. اجرا مي شدگذاشت،روبه اتمام مي 
الطاف خدا  الطبيعه و ماوراء  نيروهاي از اين برنامه بيهوده نبوده بلكه نوعي استمداد   

اجـراي   ي  نحوه. قحطي بوده است   سرما و  ه با براي رساندن مدد به مردم جهت مقابل      
ميـوه   شـده و  هم جمع روستا دور مراسم بدين طريق بوده كه چوپانان يك يا چند       

 كـه،  كردندهاي روستائيان تقسيم مي   را بين خانه   ها  بعد اين ميوه   خريداري كرده و  
هـار  نتيجه نويد رسيدن ب در ها بشارت براي آمدن گروه كوسا گلين و       اين ميوه  خود

پنج الي شش نفر كه      گذشت چند روز گروهي متشكل از        از   پس. نوروز بوده است   و
 از كوسا،گلين،دول چاالن،تورباچي، قاراكوسا وآق كوسـا كـه بعـد         :عبارت بودند از  
برنامـه   و شدند مي خود، داخل روستا    شخصيت به  هاي مخصوصي هر    پوشيدن لباس 

ايـن مراسـم     در .كردنـد وبي آغاز مي  پايك رقص و  نواي موسيقي،دول چاالن و    با را
  :مراسم كوساگلين ساوه بدين قرار بوده است خواندندكه اشعارمعموالً اشعاري مي

  .                         به نوروزپنجاہ روز ماندہ است قالٻپگۆن بایراما، الي       

سا پایٻنې گتیر           .اوریدبی                               سھم کوساراک

  .گئتیر                           نوبه کش درسته بیارین بوتون        پاراالما،

  .                      به عید نوروز پنجاہ روز ماندہ  قالٻپگۆنبایراما، الي        
پيـروزي   گرفت،كـه نمـادي از   قاراكوسـا صـورت مـي      بعد درگيري بين آق كوسا و     

 اين ميان قاراكوسا خطاب به كوهها وارتفاعات با        در .ودجهل ب  روشنايي برتاريكي و  
  :گفتفريادي رعشه آور مي

   به پوشان    اي ابرسياه كوه رابابرف                  قارا بولوت،قارال داغې       
       اي قله ها گرم شويد              داغالر باشې شرہ سین      

  مانده زمستان تمام شود      چهل روز   قٻرخ گۆن قالٻپ قٻش قورتوال      
لال یئرہ          .                   چهل براي اين برف به زمين بفرستقٻرخ بئله قار ی
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  :خواندند آنگاه اهالي روستا همراه باآق كوسا مي
سا عمې جان قار قالمٻپ داھې یئردہ          ک

سا یورونوب ،قار ارییپ نفس گلیب دیر یئرہ      ک
نورخورشيد تابيده وبرف هـاآب  . سا جان ديگر بروي زمين برف نمانده است       كو عمو

به شكست   نهايت نبرد كه در. اي گرفته است اند،زمين باتنفس مجدد جان تازه    شده
هـا دريافـت مـي     اي ازخانـه    سپس گروه هديـه   .انجاميدكوسا يعني سياهي مي    قارا

  .كردند
  )نبهكوال چارش( یچهارشنبه سور  مراسم.٢.٢      

  اين مراسم به صورت عمـومي و        سال پيش،  ٥٠در گذشته نه چندان دور شايد             
 يعنـي  اين روز در. دشمي  برگزاراستان مرکزي و قم فراگير درتمام نقاط خلجستان     

جوان،درب حياط منـزل خـود يـا     و  پير مردم ازتمام اقشارآخزين چهارشنبه سال    
  . پرنداز روي آن مي و. کردندن ميهاي خود رفته وآتش روش باالي پشت بام

ين قبل از روشـن  ئحائزاهميت است،آداب وآنگارنده اين سطور از نظر آنچه كه        
منــاطق  خلــج ســاكن مردمــانبــين  كــردن آتــش اســت، كــه ايــن مراســم در

به فرد بوده    بويژه مردم روستاي تلخاب منحصر    و فراهان   خلجستان  آشتيان،تفرش،
 سـه شـنبه در   روز عصر دختران در جمله زنان و روستا ازمختلف اين    اقشار. است

توسـط   زير چند شاخه درخت انگور كه قـبالً        از كنند و مي باغات انگور حضور پيدا   
 كنند كه بـديها، مي وآرزو شوندمي صاحب ملك به صورت پل درست شده است رد       

خوشبختي باخوشي و  سال آتي را   آنان درآن طرف پل بماند و       هاي  بيماري پليديها و 
سـال   آغـاز  بـا  كنند، كه خداوند بخت آنان را   مي نياز و  نذر دختران نيز . آغاز كنند 
 درخت انگور  زير از عبور از بعد. صاحب زندگي مستقلي شوند    ها  كند وآن  جديد باز 

يعني محلي کـه گنـدم هـاي درو شـده جهـت             (جامردم گروه گروه به سوي خرمن     
  322.روانه مي شوند)شودکوبيدن انباشت مي

   نموده و جا كانالي حفرفقيرترين افراد درخرمن از نفر زيرا بدستور بزرگ آبادي دو
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لذا . زيرآن رد شويد   پل حاضراست بياييد از   :كه زنند  مي سه شنبه جار   عصر روز  در
  . كنندتا ازآن پل عبوركنند مردم گروه گروه به طرف خرمن جا حركت مي

 از متـر  ي دو  كـه دوتـا گـودال بـه فاصـله          كانال بدين شكل است    حفر  ي    نحوه      
 مردم به نوبت ايـستاده و    . نمايندتونلي بين آن دو ايجاد مي      كنند و   مي يكديگرحفر

ازخداونـد بـزرگ تقاضـاي دفـن         هنگام عبـور   و كنند  مي اين كانل عبور   سه بار از  
 زيرخاك نموده وآرزوي شـفاي     ها در   زشتي  ساير و ها،كدورت ها   ها، بيماري   ناخوشي

لذا قبل  . نمايندمي مسئلت   را   سالمتي كمال صحت و   با شروع سال جديد   بيماران و 
 حفـر  نفر كه ايـن پـل را   به آن دو اي را هديه اساس توانايي خود هركس بر  عبور از

رفته جهت برگزاري مراسـم      هاي خود   خانه   آنگاه به سوي   .دارندتقديم مي اند    نموده
ست که مردمان خلج روستاهای منصور آبـاد        شايان ذکر ا  .كند مي روشنآتش  ديگر  

 برداشته بـه بـاال   کوزهعدد يک بزرگ خانواده  درغروب چهارشنبه سوري و موجان 
ـ  که در سـال جد     کندیو آرزو م  رود  پشت بام خود مي     هـر چـه غـم و انـدوه و          دي

ـ          ني و بال باشد داخل ا     یگرفتار مـي   ني کوزه شود و سپس کوزه را از آن باال بـه زم
شـر   داخل کوزه هم نابود شود و در واقع    ایيبالکه تکه شود و با اين عمل        کوبد تا ت  

 همگـان  ی بـرا وه و دور از غم و انـد ی پر از سالمتیو سالگردد از سر اهل خانه کم     
  .باشد

   )شال اندازی(سالالماقمراسم شال . ٢.٣     
ـ اغلب شهر هاي ترک نشين ايـران از جملـه            اين مراسم همه ساله در             اطقمن

  .شد سال کذشته به خوبي اجرا مي٥٠هاي مرکزي و قم در خلج نشين در استان
  بـا جوانان و نوجوانان شب عيد نوروز  درفراهان روستاي تلخاب    دربه عنوان مثال    

 تـاريكي  از. شد به آن بسته مي    يکه نخ دستمال ابريشمي    دست گرفتن شال يا    در
ديگـران    حتي و  فاميل ي، دوست وآشنا و  خانه باالی بام     به كردند و   هوا استفاده مي    

 وجـود  در آن تـاريخ  هـا   خانه پشت بام اكثر   اي كه در    دريچه را از  شال خود  رفته و 
آن روز كه شـامل تخـم         به رسم  اي را   صاحب خانه هديه   و. كردند  داشت آويزان مي  

 با بست ودستمال آويزان شده مي  يا مرغ رنگي، سيب،آجيل وتنقالت بود به شال و       
او شال را به باال مي  كرد كه شال وي آماده است و جوان تفهيم مي    تكان دادن آن به   

   .كشيد
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گرفـت، يـک  واژه       معموال در هر روستاهاي خلج نشيني که اين مراسم انجام مي   
جوانان روستاي تلخـاب     .شودخاصي توسط جوان فرستنده شال بر زبان جاري مي        

يـا   هـا و    ي بـام    دريچـه   كردن دستمال ابريـشمي از     فراهان معموالً درحين آويزان   
 بـا خـود    راTutu-Tutuتوتـو -ي توتو داخل اتاق نشيمن جمله  انداختن دستمال به  

 تا  شدتکرار مي  puḫ-puḫ/روستاي منصورآباد کلمه پوخ پوخ    و در   كردند    ميزمزمه    
 و حسب ميل خود چنانچه.  فرستنده شال را تشخيص دهد  ،صاحب خانه از تن صدا    

درآينده باصاحب دستمال راضي بود، با دعاي خيربه دستمال آن            از ازدواج دخترش  
درغير اين صورت تخم مـرغ رنگي،سـيب        . بست  جوان آينه ياشانه و يا جوراب مي      

از اشياء موجود درآن     كشيد و  باال مي  جوان نيز دستمال خود را به     ....سرخ، آجيل و  
   .رسيددستمال به نتايجي مي

 در پـس از   و دادنـد جوانان نيز اين مراسم را پابه پاي جوانان انجام مـي          البته نو     
 یهبوسـيل  را دستمال خـود   و رفتنداين بام به بام ديگري مي      از  خود یهيافت هدي 

-ها در سقف بام    اما امروزه با بسته شدن دريچه     .كردندنخ به سمت پايين آويزان مي     
به عنوان مثـال درتـاريكي      . استها مراسم شال ساالماق به شكل ديگري درآمده         

كند، جوانـان بـدون ديـده    كوبند،وقتي صاحب خانه درب را باز ميشب درب را مي  
ي شـال يـا نـخ         شدن بخشي از شال را به داخل اتاق مي فرستد،در حاليكه گوشه           

از  بندنـد و بعـد     را به روي صـاحب خانـه مـي    دستمال را در دست دارند، آنگاه در    
  .كنند برداشته فرار ميگرفتن هديه شال را

رايج بـوده اسـت،به    همانطور كه بيان شد مراسم شال ساالماق درآذربايجان نيز           
به »حيدربابايا سالم «اشعار معروف    در نحوي كه مرحوم استاد محمدحسين شهريار     

  :كندبيان مي صورت زيبا آن را
  بايراميدي گئجه قوشي اوخوردي

  آداخلي قيز بيك جورابين توخوردي
  هركس شالين بيرباجادان سوخوردي
  آي نه گوزل قايدادي شال ساالماق
  بيك شالينا بايراملغين باغالماق 

**************   
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  شال ايستديم منده ائوده آغالديم
  بيرشال آليب تئزبئليمه باغالديم
  غالم گيله قاشديم شالي ساالديم
  فاطمه خاال منه جوراب باغالدي

  ديساليب آغال خان ننه مي يادا

  »عایېد«مراسم عيد نوروز. ٢.٤      
فراهان تـا پنجـاه    تلخاب   درخلج بويژه   ايل  ميان طوايف    نوروز در  مراسم عيد        

اوايل انقالب اسالمي اين مراسم      تا.شد خاص برگزار مي   يباشكوهسال پيش بشکل    
 روز اول نـوروز اقـشار      كـه در   آن بدين صـورت بـود      و كشيد  سيزده روز طول مي   

بـه   پوشيدن لباس تميز وتـازه ابتـدا       جوان با  زن،نوجوان و  مرد و   مردم از  مختلف
 خـواهر،  امثال بـرادر،   روند،آنگاه اقوام ديگر    ها مي   بزرگ مادر ها و   ديدن پدر بزرگ  

 و .قرار مـي دادنـد   تاغروب روزعيد همه اقوام نزديك را مورد بازديد   ....خاله و  عمه،
 بـه همـديگر ابـراز     »كلتـه ئيغه  يليز خيرلي مبارك،ينگي   عايوديز«ی  هگفتن كلم  با

  .كردند محبت مي
 ديدن اقوام نزديك به سراغ افرادي كه عزيزان خـود را           مردم پس از   امروزه نيز      
مـساجد   معموالً بازمانـدگان ايـن افـراد در   . روندمي اند دست داده  طول سال از   در

 روز مـردم در . ونـد رآنها به مساجد مـي  مردم نيز براي ديدن    شوند و محل جمع مي  
 زديـد تـا    بـا  ديـد و     اين. دهند  عيد تخم مرغ رنگي به نوجوانان وجوانان هديه مي        

سـيزده    تاقبل ازپيروزي انقالب تـا     ،همان گونه كه بيان شد    . ادامه دارد  سيزده روز 
گروه  هر صنف و   و شدندجا جمع مي    درخرمن  ها    ظهر از روز اقشار مختلف مردم بعد    

مردهاي ميان سـال درجـايي ازكـشتزار        . داد  را انجام مي   دسني بازي مخصوص خو   
هـا دسـته    دخترخانم. كردند ارتفاع شركت مي ي پرش  مسابقه هم جمع شده در    دور

نـيم   يـك و   اي به قطر     بدين صورت كه دايره    ،كردند  دسته بايكديگر بادام بازي مي    
 ند،آنگاه از گذاشـت درآن مـي   هاي خود را    بادام كردند و متر برروي زمين ترسيم مي    

هـاي داخـل دايـره را هـدف قـرار             ي يك متري باتخته سنگ كوچك بادام        فاصله
داخل دايـره بيـرون مـي        ديگران بادام از   از نوبت خود بيشتر   دادند، هركس در    مي

  . ي بازي بود برنده آورد او
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 از قبيـل  را هاي مخصوص خود خرمنجا بازي از ي ديگر پسران جوان نيز درگوشه       
  .دادندنجام ميا».....رغ بازي،قيزدي قيزي،اريش اريش،شاه وزيرتخم م« 

دوكيلـومتر    ي ي دو بود به فاصـله   ديگرپسران برگزاري مسابقه    همچنين بازي جالب  
شد كه مـستحق دريافـت      ي آن شناخته مي     رسيد برنده   هركس زودتر به مقصد مي    

  .يك عدد خروس بود
آمد، رقص سنتي بانوان ميان سال        مي   باترجالب تر وزي    آنچه كه به نظر     دراين بين     

صـفا بـه     بـا  اين بازي دريك فضاي صميمي و      .گفتندمي» ليليم بازي «بود كه به آن   
هـاي خـود بـه يكـديگر       زنان باحلقه كردن دسـت     .گرفتصورت گروهي انجام مي   

مادران به نمايندگي ازجمع اشـعاري را   يكي از و دادند  ميتشکيلي بزرگي را   دايره
مـي   راتكـرار »ليليم ليلـيم ليالنـا   «ي  هدوبيتي،جمل ميان هر  ديگران در  واند و خمي

 هاي زيراشاره كرد، كه توسط يكي از        توان به دوبيتي    مي اشعار  ي اين   جمله از .كردند
  :محمدعلي تلخابي نقل شده استحاج دوستان بنام  آقاي 

  دوروب نمازا لر بئ                     دروازاېداالن آست                      

  ین ،سالدین آوازا    ني     مني آلمازدین     ی                       سن ک

  لیلیم لیلیم لیالنا

  قیزلر باتتې کیالنا

       بیرقوش توددوم باالجا یم آقاجا               د                      آقاج آد

  باالجاې گؤزۆ          قاش گؤردۆمٻن                       قارداش نیشانل

  لیلیم لیلیم لیالنا

  قیزلر باتتې کیالنا

دہ بوالناایالنا                    ایالن آغاچ آددیم                          گؤ

   اوغالناگؤزل        آند،ایچمیشم قرآنا                  گئدم               

  لیلیم لیلیم لیالنا

  قیزلر باتتې کیالنا

  بوالغې بوالندورما دورما                  باشٻنداغ                    بوال  
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ل              گؤزلرین دوالندورما                     ارٻن بوردا دئگ    اؤز 

  لیلیم لیلیم لیالنا

  قیزلر باتتې کیالنا

  اۏوچې سې یولالر گؤزۆم                 سې    اَلیم منبر قیچي                  

  چې سېیاالن لر                     وعدہ وئردین گلمدین                ایگیت

  لیلیم لیلیم لیالنا

  قیزلر باتتې کیالنا

  یا ھوسیندناؤلدۆم یندن                   سس  سماورین                    

  کیسه سیندن یار ایله               نازلي غچوپوقین چا                       بیر

  لیلیم لیلیم لیالنا

  قیزلر باتتې کیالنا

  قوربان            اَلي قرآنا  دا دورانا قوربان             دام                  

   قوربان گؤرنهېدیم                یار گؤرمه  من کي یاروم                    

  لیلیم لیلیم لیالنا

  قیزلر باتتې کیالنا

  دوران قیزہ باخ داباخ                    دام    آیا باخ اولدوزا                  

   بیزہ باخؤندر دیۆزۆن اولسون         غقیز قارداشون سا                      

  لیلیم لیلیم لیالنا

  قیزلر باتتې کیالنا

  تان یئرہ گئدیر بای     آ                     یار گئدیر یاتان یئرہ             

  ساتان یئرہ  نارک     گئد                گؤتۆر                    بیر سبد انار 

  لیلیم لیلیم لیالنا

  قیزلر باتتې کیالنا
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  دیر غمليگؤنلۆمدیر            منیم دا چیمیق نمليی                    چا

  دیر يلچوخ سندن چم خم      تاپموشام                              تازہ دان یار

  لیلیم لیلیم لیالنا

  قیزلر باتتې کیالنا
 هنگام  ترکان خلج شهر تلخاب در    همچنين اشعار ديگري نظير اشعار زير كه بانوان         

  :كنندشادي با خود زمزمه ميغم و 
   بارلي باغالرليکؤلگهاغالر                    د                   عزیزیم اوجاد 

  ؟                 منه کیم آغالر داغالراؤلسم       دوشسم غربتدہ             

  

  ينه گل گؤرسۆنگؤزۆم پنجرہ ني                   یق قوٻ                   آچ

  ني؟اۆستۆندہ اؤلهعشق                      لالر نیجه قبرہ  قویا                   

  

  دان قوجا داغالرٻداغالر                    ھام اوجا                    آہ داغالر

  ؟نیجه داغالردۆزۆم                   غربت ائلدہ،یاد یئردہ                    من 

   قوم خلجیمراسم عروس. ٢.٥     
شـود كـه       خلج با انجام تشريفات ومقـدماتي آغـاز مـي          ترکانمراسم عروسي         

درحال حاضر برخي از ايـن      .ن فراموش شده است   سن اين آداب و   امروزه بسياري از  
 جملـه در  ميان بعضي از طوايف خلـج از      بيش مختصر در   تشريفات به صورت كم و    

سـنن   شود،كه درايـن بخـش ايـن آداب و        لي خلج نشين تلخاب اجرا مي     اميان اه 
  :كنيمكه مدتي است، روبه فراموشي گذاشته است اشاره مي هرچند باشكوه را
  اب قبل ازعروسيتشريفات وآد).أ

طرف خانواده داماد،ده    ايجاد روشنايي درشب از    به منظور روشن كردن اجاق و            
اين ده نفـر    .شوندانتخاب مي ) ورك(هاي سوخت بوتهچيدن   نفرجهت جمع آوري و   

 هـر  و كننـد همزمان دريك ساعت مشخص معموالً جهت چيدن ورك حركـت مـي    
    برندهبرگردد، به عنوان بسمت آبادي يه وديگران ته از را زودتر كدام كه بارخود
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   .کندكه يك عدد خروس زنده است دريافت مي طاليي را ي خروس جايزه  مسابقه 
اين  در. شودشروع مي » هپاگير«ديگري به نام    ي  ورك چيني مرحله     ي  مرحله پس از 

-جمـع مـي    منزل داماد  عروس صرفاً به منظور صرف نهاردر       ي  روز مهمانان خانواده  
 نزديكان دامادخلعت براي عروس مي برند، و       همين روز اقوام و    ظهر از بعد و. شوند

شـيريني   هـدايا و  عروس همراه با يك دست لباس  آن بدين صورت است كه معموالً 
 راه مي افتنـد و    به ستون   پشت سر هم    اند،    داخل يك مجمع گذاشته    درحاليكه در 

  . نمايند عزيمت مي  عروس  ي      به سمت خانه
دامـاد، مثـل     اقوام نزديك  از  عروس رسيدند، يكي    ي  آنكه به منزل خانواده    از   پس   

تقـديم   نـشان داده و  او  ي را به عروس وخـانواده  يا عمه خلعت اهدايي داماد   خواهر
شال  اي برسم ياد بود؛ شامل جوراب، دستكش،        طرف عروس هديه   از  آنگاه. داردمي

 سـاقدوش  دراين شب فقط داماد بـه اتفـاق دو        . شود   مي به نزديكان داماد اهداء   ...و
ازصرف شام دامـاد بـه همـراه     پس. شود جهت صرف شام در منزل عروس حاضرمي     

 یهوي آمـاد     گردند، اين درحاليست كه خـانوادي       مي ي خود بر    ها به خانه    ساقدوش
منـزل   ي بردن حنـا بـه   نحوه. هستند حناي جمع ياحناي كوچك براي عروس    انتقال

داخل مجمع گذاشته به همراه سه عدد  را ؛ يك عدد انار                                                 كه  وس بدين شكل است   عر
اسـت،     آغشته به نفت، پيچيـده شـده        ي  پنبه با كه نوك آنها  )بيست سانتي (چوب  

 و افتنـد   نزديكان داماد، پيشاپيش گـروه راه مـي        از  معناي روشنايي توسط يكي     به
داده بـه   ظرفـي قـرار   انـد در  ل آن گروه ديگري حنايي را كه قبالً آماده كرده         بدنبا

  . كنند سوي منزل عروس عزيمت مي
ماليـده  انگشت عروس حنـا   مراسم حناي كوچك يا حناي جمع فقط به دو         در       

همزمان  .كنند  بعد تاريخ عروسي را باحنا روي ديوار اتاق عروس ثبت مي           و .شودمي
آنگـاه نوبـت    .برنـد اي كوچك، نزديكان عروس نيز براي داماد حنا مي        با مراسم حن  

حناي بـزرگ كـه   . ي شب است رسد،كه معموالً بعداز ساعت دوازده حناي بزرگ مي  
ي داماد به منزل عـروس   يك ظرف مسي تميز درست شده است؛ توسط خانواده      در

 بـزرگ و  ربزرگان حاضر امثال مـاد    عروس ضمن كسب اجازه از     مادر. شودحمل مي 
. كند  انتخاب مي   پاهاي عروس  دست و   را به منظور حناگزاري بر     نفر پدر بزرگ، چهار  

ي نخي بـه شـكل ضـربدر     پاهاي عروس بوسيله ها و   حنابندان،دست از   معموالً قبل 
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مالنـد بـه نحـوي كـه پـس از       پا مـي  به روي دست و    شود، سپس حنا را     تزئين مي 
عالمت ضـربدر بـه روي دسـت بـاقي     ميان سرخي حنا يك  ها در شستشوي دست 

چهار عـدد تكـه پارچـه          ي  بوسيله پاي داماد را   ، دست و  گذاريحنا  بعد از   . ماند  مي
 پـدر  هاي قبلي مثل پدر،و نسل از رنگي كه به صورت سه گوش دوخته شده است و        

داماد  هاي عروس و   از حنابندان به ساقدوش     پس. بندند  مانده است، مي   بزرگ يادگار 
  روغـن  ي انگـور و  كه اين غذا شـامل يـك پيالـه شـيره         دهند  ري مي غذاي مختص 

 هـاي دامـاد محافظـت از        ي ساقدوش   وظيفه. است  ] معروف به روغن كرمانشاه   [زرد
از لـوازم دامـاد يـا عـروس         سرقت دوستانه است، چنانچه يكي     لوازم شخصي او از   

  .گيرندهاي زيربط به شدت مورد جريمه قرار مي مفقود شود ساقدوش
 ي  طـرف خـانواده    وسط حيـاط از    طلوع آفتاب تختي در     صبح روز بعد، پس از         
دو ساقدوش او روي آن تخت      اندازند، داماد و    روي آن مي    شود، فرشي   داماد برپا مي    

آغـشته     گذشـته    پاي داماد است کـه شـب       این مراسم به منظور شستشوي دست و      ( مي نشينند 
مراسم همـراه بـا    .كند          انتخاب مي را براي اين امر  نفر داماد دو مادر).حنا شده اسـت     به

پـاي   كسب اجازه دسـت و  از  پس نفر آن دو . شود  مي پايكوبي محلي برگزار   رقص و 
سـلمان  . رسـد پيرايش داماد فرا مـي     از اين نوبت آرايش و     بعد. شويند  مي داماد را 

  . دهد محل پيرايش را درهمين جا انجام مي
نزديكان داماد درب حمـام     دوستان و .برندبه حمام مي   ها داماد را    آنگاه ساقدوش     

آينـد    نشينند، وقتي داماد ازحمام خارج شد، اين افراد يكي يكي مي            منتظر وي مي  
 شخصي به وسع خود اسكناسي را به رسم ياد بود بـر            هر باوي ديده بوسي نموده و    

 به سـمت منـزل عـروس    ازساز و آوسپس داماد را با. كند  مي  ي داماد سنجاق    سينه
قرمـز     ي  يك رأس قـوچ كـه پارچـه        پدرعروس به استقبال داماد آمده و     . آورند  مي

به اتفاق هم      سپس جمع حاضر   .كندهديه مي  به داماد  است،  رنگي به گردن او بسته    
بـدون   ها به حمام رفتـه و  به اتفاق ساقدوش    نيز   عروس. گردند  مي به منزل داماد بر   

اي بـه     ي دامـاد وليمـه      طرف خـانواده   همان روز از   ظهر  .آيندميصدا بيرون    و سر
از صرف نهـار      پس. شودنزديكان عروس داده مي    جمله اقوام و   دوستان وآشنايان از  
قبل  رسد،كه مبلغ آن طبق رسم محل از        فرا مي » پول اندازي «نوبت مراسمي به نام     

از طرف   هزارتومان   پنچمبلغ  به عنوان مثال    . توسط بزرگان قوم مشخص شده است     
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. شـود  به عنوان كمك به وي پرداخـت مـي   نسبي داماد  هريك ازخويشان سببي يا   
اعـضاي شـركت    يـك از  ي داماد به هـر  اي ازجانب خانواده اين مراسم هديه   از بعد

پس از اين مراسم داماد به اتفاق دوسـتان خـود بـه بيـرون               . شودكننده اعطاء مي  
-مـي  دو دوكيلومتري برگـزار ی هار داماد يك مسابق   جوانان به افتخ   و رودآبادي مي 

 يك دسـتمال ابريـشمي از    خروس زيبا و   اين مسابقه نيز يك عدد      ي  كنند،كه برنده 
  .كنددست داماد دريافت مي

  مراسم ايام عروسي)ب
بـراي    دامـاد  یهبزرگان خـانواد   از نفر انجام تشريفات مذكور ابتدا چند     پس از      

 والـدين و   از از مـذاكره وتبـادل نظـر       بعـد .رونـد وس مي كسب اجازه به منزل عر    
موافقت،  از   پس. نمايندمي بزرگترهاي عروس درخواست پيرايش وآرايش عروس را      

 طرف خانواده داماد بعد    دوازده ساله از     ي  بچه پسر يك نفر  عروس را تزئين نموده و    
 اين بيت شعر را   بندد، آنگاه درحال كف زنان      مي از تزيئن باكمربندي كمر عروس را     

دو  دوازده پـسر و    »ده جيران گوز    اون ايكي اوغالن ايكي قيز،ايكي سي     «خواند؛مي
اتمـام تـزئين، عـروس يـك           از   بعد. دختر كه اين دو چشمان شبيه به غزال دارند        

 آنگـاه دو .شـود داده مي به عنوان هديه به پسر بچه شدهشاخه نبات كه قبالً آماده      
ديگـري دسـت چـپ       يكي دسـت راسـت و      ،ن ريش سفيد  نزديكان به عنوا   نفر از 

روي تختي كـه     آورند، و شدن به اسب داخل حياط مي      گرفته جهت سوار   عروس را 
 درحاليكه به گردن اسب پارچه قرمزي آويزان كرده اند،     .نشانندقبالً آماده شده مي   

 بـه    نيـز  دامـاد   ي  جانب خـانواده   اي از   بچه پسر. نمايندمياسب   را سوار بر    عروس
 دامـاد بـه   یهطـرف خـانواد   افـرادي كـه از   .نشانندعنوان جلودار برزين اسب مي 

 اند، هله هله كنان خطاب بـه خـانواده عـروس مـي گوينـد؛              استقبال عروس رفته  
دسـت دارد آرام آرام      اسب را در   آنگاه شخصي كه افسار   .خانتان آباد »نواداهويزآ«

حدود يـك صـد   .كندهدايت مي مادي دا ها به طرف خانه اسب را ازكوچه پس كوچه  
داماد پاي عروس قربـاني       ي  طرف خانواده  مانده يك گوسفند از    ي داماد   به خانه  متر
دامـاد بـه اسـتقبال عـروس       و پـدر  كننـد                          قرباني اسفندي دود مي    از بعد .شود  مي
سـپس بـه     وبرداشـته    كالهش را به احترام عضو جديد خانواده ابتـداء         او. آيد  مي

 یـڭهخـوش كلميـش«.گويـد  آمد مي   صداي بلند خوش   با گذارد، و سر مي  صورت كج بر  
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عـروس    بـه اسـتقبال    دست دارد  اي بر   داماد درحاليكه آينه   آنگاه مادر » جان  كلين 
 پاشـد و شكالت به عنوان شادي به اطراف مي  نقل و  با   همراه هاي را   سكه  او .آيد  مي

از ايـن مراحـل     بعـد . كند  اسب عروس پايكوبي مي   مقابل   ضمن خوش آمدگويي در   
ي  اينكه به مقابـل درب خانـه   تا دهند،  حركت مي  كمي افسار اسب را به سمت جلو      

بـا   هـا   سـاقدوش  و داماد   ها پيش   ساعت شود؛ درحاليكه از   نزديكتر داماد نزديك و  
كمي سكه بـه اتفـاق سـاير     و كشمش، يك سبد انار،پرتقال، شكالت، نخوت چي و     

عـروس   منازل همجـوار منتظـر ورود      نوجوانان درپشت بام منزل داماد و      انان و جو
 از اهـالي   يـك نفـر  ،اسب عروس بـه درب منـزل دامـاد          رسيدن  به محض  .هستند

بـه سـمت قبلـه     و بوسـد  برداشته مـي  را انارها از  آنگاه داماد يكي   چاوشي نموده،   
  مـابقي  به سمت مشهد مقدس و     اسوم ر  به سمت كربال و    دوم را  انار. كند  مي   ب  پرتا

-زمين هـستند مـي   ها وباالي پشت بام به سمت افرادي كه در   را هاسيب و پرتغال  
 پاشـد، عروس به سـمت زمـين مـي        باالي سر  از نيز چي را  نخود شكالت و . اندازد

 بـر  عروس را درحاليكـه سـوار      .ريزد  ها مي   به طرف بچه   را)پول رايج (مقداري سكه 
اسـب پيـاده    از كنند،آنگاه آرام آرام عروس را حياط بدرقه مياسب است به داخل     

  .نشانند شده است مي مهياء روي تختي كه قبالً كرده و
 مـورد اسـتفاده قـرار     آن خانوتـده    كه نسل به نسل       را تاج سكه دوز   مادر داماد      

بين  در. كند  با احترام وي را به داخل اتاق هدايت مي         گذاشته و   عروس سر گرفته بر 
ي پـاي   گرفته بوسـيله  مسير عروس قرار آب است و درجلو از كه مملو اه ظرفي را ر

چهارگوش اتاق عروس به عنـوان بركـت       مابقي آب هم به    و شودعروس واژگون مي  
كـه   اي را   دامـاد پيالـه    مادر اتاق شود،  اينكه عروس وارد   قبل از . پاشندزندگي مي 

او انگـشت    و كنـد ه عروس تعارف مـي    اند ب   انگور ريخته    ي  شيره و درآن روغن زرد  
  آغاز  حالوت با شيريني و   نو   زندگي تا گذارد  به دهان خود مي    زند و   برآن مي  خود را 

باالي  ها كه هنوز در     ساقدوش به سمت داماد و    يكي از نزديكان همان ظرف را      .شود
 را با  تا داماد نيز زندگي مشترك خود      اندازد  مي پشت بام  منتظر اين لحظه هستند      

دهـان   بـر  به پياله زد و را انگشت خود از آنكه او    بعد. طراوت شروع كند   شيريني و 
 را شـيرين   آنـان نيـز دهـان خـود        هـا داده و     ي را به ساقدوش     خود گذاشت پياله  

  .رسدبه اتمام ميعروسي  آيند و باالي بام پايين مي سپس از كنند، مي 



 

  نتيجه   
 العـالم،  مؤلف حـدود  بنابه نظر.قوم استاي  هم به معن   خلج هم به معناي محل و          

صـاحب معجـم     .تركان خلج بوده اسـت      وگوزگان جاي      نواحي بلخ،تخارستان،بست 
 نيـز در     ابن خلدون  .موضع قرب غزنه من نواحي زابلستان        خلج:نويسد  البالدان مي 

طوايـف   هاي خلج كه از چادرگاه: مقدمه تاريخ خود راجع به مكان خلج آورده است     
ـ  سيستان و از جنوب      سرزمين    مغرب به    اند، از   نشين ترك  درچا كابـل و     یهبه ناحي

درشمال اين چادرگاه ها نواحي كوهـستاني غـور واقـع شـده           پيوسته است و   هند
تـرك محـسوب    ي  اقـوام بيـست و چهارگانـه       خلج به معناي قوم يكي از     ، اما .است

ين قوم چهارده قرن پـيش بـه        ا. باشند  كهن مي    شود، كه داراي فرهنگي غني و       مي
 یيـه اتحاد بودند،قـسمتي از   اي ازخلج هـا   ها كه شاخه      ها و چيگيل    اتفاق، توخسي 

اسالم يعنـي تـاقرن هفـتم     از  پيش ها  خلج. دادند   مي تشکيل را   خلج ياخلخ عظيم  
واقع درتركستان بزرگ، ازغرب بـه شـرق بـين          ميالدي دريك موقعيت جغرافيايي   

شـمال بـه    از ون، اوچ تورفان و بئش باليق و غ سمرقند، باالسا  ،)طراز(فرغانه،تاالس
سـفلي سـكونت     گول و ايلي  بالخاش تا تخارستان، ايسيیهحوالي درياچ جنوب از 

جنـوب   اين اتحاديه خارج شـده بـه مغـرب و    ايام از  ها به مرور    خلج لذا. اند  داشته
 رود اقـوام خلـج از     زاول قرن هفتم ميالدي بخشي ا       ي  نيمه در. اند  غربي كوچ كرده  

ت سيستان كابل و غزنه مهاجر       كرده به سمت افغانستان كنوني،يعني     جيحون عبور 
قـرن هـشتم    اي ازآنان نيز در   عده. يل دادند کغزنه حكومت تش   دركابل و  نمودند و 

 را بوجـود » ترك شـاهي  « سلسله اي به نام    را به هندوستان رسانده و     ميالدي خود 
و روي تاج پادشاه آنها به رسم قبايل ترك شـكل گـرگ          ها  آوردند كه به روي سكه    
باشـد،   اندك مي    معلومات ما پيرامون اين خاندان بسيار، اما.ترسيم شده بوده است  

  .بيشتري بعمل آورندشايسته است، پژوهشگران پيرامون اين سلسله كنكاش 
 طول تاريخ به كثرت جمعيت شـهرت داشـته، مـورخين           خلج همواره در      ترکان  

اقوام امثال هنـدي، افغـاني،       ساير كنار همواره اسم اين قبيله را     عرب نيز  ايراني و 
  :جمله اين شعر فردوسي اند از                  خلج به صورت جداگانه آورده ترك وتاجيک،

           برآورد ميلي زسنگ وزگچ                  كه كس را زايران وترك وخلج



   نتيجه                                                                                                 ٢٠٤          

 مـيالدي   ٧٤٥تـسخير كردنـد و درسـال       مغولستان را  ها  لجاستعانت خ  اويغورها با 
بنياد گذاشتند، اين امپراتوري به مدت يك قرن دوام آورد ولي بعداَ        دولت اويغور را  

 بـه مهـاجرت از     مجبـور  ولي شكـست خـورده و      قيام كردند  ها  ها برعليه آن    خلج
  . تركستان شرقي به غربي گرديدند

ـ   ٧٥١درسال ها چيني ها و   وقتي كه بين عرب           تـاالس   شـهر  یه ميالدي درناحي
هـا    نتيجه چينـي   ازمسلمانان حمايت كردند، در    ها  شد، خلج  درگيري ايجاد  )طراز(

 شـهر  ميالدي اقوام خلج بـه راحتـي موفـق شـدند         ٧٦٦سال در.شكست خوردند 
دراين برهه  .  دهند ها خاتمه   يشگروتصرف نمايند و به دولت ت      را)سوياب(ونغباالسا

شده بود، ولي به داليلي كـه         امپراتوري خلج مهيا   تشکيلي    ينكه زمينه علي رغم ا  
دهنـد لـذا     خود بـروز   ها نتوانستند موجوديت مقتدري از      معلوم نيست، خلج   ما بر

 همين تاريخ بـود كـه بخـشي از        گذراندند، در  متفرق را  پراكندگي و  م با أحياتي تو 
گروهـي  .زرگ مهاجرت كردند  عبوركرده و به سمت خراسان ب      ماوراءالنهر ها از خلج

شكـست   مانده بودنـد، پـس از    )تركستان(ماوراءالنهر                     اقوام خلج كه درآن سوي     از
به  را حاكميت قرقيزها )ق.ه٢٢٤(ميالدي ٨٤٠به سال  دولت اويغورها توسط قرقيزها   

ايـن سـوي     در.  ناميدنـد  خاقان قراخان را رسميت نشناختند و يابغوي خود به نام        
 وضـعيت   یهمـشاهد  بـا     احمد ساماني   سامانيان به فرماندهي اسماعيل    ماوراءالنهر

آنهـا        فرصت استفاده كرده، به سـرزمين      هاي داخلي اقوام ترك از        درگيري متفرق و 
ها شروع كردند، عاقبت اسماعيل       خلج شمال با  هاي سختي در  جنگ يورش بردند و  

محـسوب   ها مهم خلج راكزم تاالس راكه از    ميالدي شهر  ٨٩٣سال ساماني در  احمد
نفـر بـه     به اتفاق چندين هـزار     فرمانرواي آنان را   درآورده و  به تصرف خود   شدمي

جملـه كاشـغر     نقـاط ديگـر از     در را ها  هاي پي درپي خلج     اما يورش . اسارت گرفت 
پذيرش اسالم توسط    اوايل قرن دهم ميالدي همزمان با      از. نتوانست سركوب نمايد  

توسط وي   غزنوي درآمدند و   به خدمت سلطان محمود    ها  لجخ اقوام خلج بخشي از   
جانشين سـلطان   با اما .جمله ابيورد مسكن گزيدند  خراسان بزرگ از   مناطقي از  در

 جنـگ دنـدانقان از     در محمود يعني مسعود غزنوي نتوانستند مماشات نمايند، لذا       
به   اوفرار شكست سلطان مسعود غزنوي و    پس از  طغرل سلجوقي حمايت نمودند و    

اسـاس دعـوت     اقوام خلج همراه با طغرل سلجوقي بر       سمت هند، بخش عظيمي از    
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 درنواحي ري، سـاوه، همـدان و       لقائم المرهللا خليفه عباسي به مركز ايران آمدند و        ا
 بـاز  مركـزي از  هاي ساكن خلجستان استان قم واصفهان ساكن شدند تحقيقاَ خلج   

سـرانجام   هاي طاقت فرسا  حمل رنج ت ماندگان سپاهيان سلجوقي هستندكه پس از     
 درآن سوي ماوراءالنهر   اقوام خلج نيز   ايي از هگروه اما. اين مكان ساكن شده اند     در

گروهـي   كـردن و   سقوط دولت قراخاني نقش قابل توجهي ايفا       ظهور و  در و ماندند
به  ايم،  هاي شرق يادكرده    متن كتاب ازآنان به عنوان خلج      اين قوم كه ما در     ديگر از 

مقابل مغوالن حمايت    خوارزمشاهيان در  رماندهي سيف الدين اغراق ملك ابتدا از      ف
همـين  . شكست خوارزمشاهيان به خدمت سالطين غوري درآمدند       پس از  كردند و 

مـيالدي درهندوسـتان سلـسله     ١٣٢٠ تا١٢٩٠سال  انقراض غوريان در  گروه پس از  
متمـدني   ي درخشان و    ورهبنابه اعتراف مورخين، يك د    . خلجيان را بنياد گذاشتند   

  .  را درطول تاريخ هند ازخود به يادگار گذاشتند
 آبادي سکونت دارنـد  ٦٠در دو استان مرکزی و قم بيش از         ها    خلج درحال حاضر     

 هزار نفـر در سـال     ١٩ به   ١٣٥٧ هزار نفر درسال     ٤٥که جمعيت گويشوران خلج از      
ـ       . کاهش يافته است   ١٣٩٩ ه تنهـا هـر روز از تعـداد         متأسفانه به داليـل مختلـف ن

دهنـد و   نيز از دست مي   را ، فرهنگ وآئين خاص خود    گويشوران ترکي خلجي بلکه   
اي چنانچه توجه خاص و شايسته.شونددر ميان ساير اقوام بويژه فارس استحاله مي      

از سوی ارگانها ونهادهای ذيربط داخلي و پژوهشگران تورکولوگ و سازمانهاي بـين     
، به زودي شاهد نابودي  زبان و فرهنگ ايل خلج نگردد     حفظ  ت  جه) يونسکو(المللي

،اساتيد تمـامي اقـشار دلـسوز    از لذا .فرهنگ كهن اين قوم خواهيم بود     زبان وآثار 
 ی هاين گنجين حراست از   نسبت به حفظ و     و زبانشناسان ارجمند،   دانشوراهل فن ،    
  .طلبماستمداد ميعاجزانه ارزشمند، 
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  ضمائم
  گرگ در اساطیر ترک

 كندكـه سـيمرغ در    بـازي مـي    هاي ملل ترك همان نقشي را     اسطوره گرگ در       
دوران انيميسم گرگ توتم اقوام ترك بـوده   در .ارس بازي كرده است  هاي ف اسطوره

اي كه ازيك مـاده گـرگ       ازبچه هااعتقاد داشتندكه ترك   هااجداد اوليه ترك   .است
اسالم  با هاقرن هشتم ميالدي كه ترك     در .اندخاكستري زاده شده بود بوجودآمده    

پـشت پـسران    ل تـرك از  قباي گفته شد  و اسالمي شد  اين اسطوره نيز   آشنا شدند 
مخصوصاً گرگ سفيد    جالب توجه است كه گرگ و     .اندآمده بوجود )ع(حضرت نوح   

 شود و ميان قبايل سرخپوست آمريكاي شمالي هم حيوان مقدسي محسوب مي          در
شـمال   چون طبق نظر مردم شناسان،دوره يخبندان كه شمال آسيا به آالسـكا در            

 و رفته انـد  اين طريق به امريكا ق آسيا ازبوميان شمال شر  آمريكا وصل شده بوده،   
لـذا   قطـع شـده اسـت      هاقاره ساكنان ساير  آنان با  دوران يخبندان ارتباط   بعد از 

ريشه تركي سرخپوستان آمريكاي شـمالي       احتماالً اعتقاد به مقدس بودن گرگ از      
  .مانده است

گـرگ   زيرا،دامدار،گرگ داراي ابهت ويژه است ميان تمام طوايف شكارچي و     در     
فرصـت   در و رودگله حيوانات وحشي گياهيخوار مي     و همواره بدنبال گله گوسفند   

اينكه ساكنان آسـياي مركـزي    قبل از .بردمي را سهم خود و زندمناسب به گله مي   
اند مخصوصاً كه گرگ شـكارچي  نداشته گرگ را توان مقابله با  اهلي بكنند،  سگ را 

حمله گروهي باشـد     اگر و شودم به گله نزديك مي    پنهان كاري تما   با ماهري است و  
 آيد بدين جهت گله داران اوليه گرگ را مي پرستيدند         نمي دست چوپان بر   كاري از 

  .زندخسارت مي به آنها گرگ كمتر التماس به كنند احترام و اگر كردندفكر مي و
 بعـد از  گرگ وجود داشته وحتـي      ی  هجادويي نيز براي جلوگيري ازحمل     انواع اوراد 

بستن دهان گرگ كـه      ً جادويي بشكل ديگري حفظ شدند مثال      اسالم هم اين اوراد   
گـرگ   .جادويي اسـت  همين اورادی هشكل يافت تغيير دارد كتابهاي ديني وجود  در
 شـمال آمريكـا    و شمال آسـيا   نقاط سردسير  در اما دارد تمام نقاط جهان وجود    در

   .است جاهاي ديگر از بيشتر
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 )تـرك هـاي آسـماني     (هاركو ت کؤکهاي پيدايش     اسطوره ستري در گرگ خاك      
 اساس نوشته قديمي تـرين منـابع چينـي،         بر .اي است ميتولوژيك برجسته  عنصر

يك ماده گرگ    نام داشت از   »آچينه يا آسينا،آشينا«كه هاركو ت کؤکاولين خاقان   
ملـل   يكـي از  .اين خاقان داراي نيروي ماوراءطبيعي بـود  .خاكستري زاده شده بود 

اين كشتار تنها يك     از. قتل عام كرد   اي آنان را  حمله با همسايه كه دشمن آنان بود    
ولـي   بكـشد  را ديـده بـود نخواسـت او       را دشمن كه او   سرباز .بچه زنده ماند   پسر

 اي پيـدا  گرگ ماده  اين بچه را   .القي انداخت تدربا را او بريد و  پاهاي وي را   دستها و 
 خبـر  بـا  زنده مانـدن او   وقتي از  خان دشمن .وي حامله شد   از و بزرگ كرد  نموده و 

 گرگ خاكـستري قبـل از   و براي كشتن آن شاهزاده فرستاد   را گشت مأموران خود  
 ي پناه گرفت و   اردرغ و مدآبه شرق    داشت و  بر رسيدن مأموران دشمن شاهزاده را    

خـصوصي   م مـاه  سـاله در   هاي ترك هـر   خاقان بعدها .پسري بدنيا آورد  همانجا   در
بـه   درآنجـا قربـاني كـرده و       و فرستادندمقدس مي  به اين غار   آدمهاي خودشان را  

يعنـي خـداي    »بـودون اينلـي   «هاترك را اين غار  .كردندارواح اجدادشان هديه مي   
هاي اقامتگاه و هامقابل قرارگاه  ك در ور ت کؤکهاي  خان.ناميدندنگهدارنده ملت مي  

   .داشت  گرگ راكه شكل كله كردندعلمي نصب مي خود
دربـاره منـشاء     انـد هاي ترك نيز كه درآسياي مركزي حكومت كرده       تيره ساير     

قرن چهارم مـيالدي    از .كردندپيدايش خودشان همواره روي عنصر گرگ تأكيد مي       
 و دارد ارزشـي وجـود    اطالعـات بـا    هاي اويغور منابع چيني درباره ترك    به بعد در  

 .به اسطوره گرگ خاكستري نسبت مي دهند       ء آنان را  منشا اويغورهانام   هنگام ذكر 
 زيبـا  بـسيار  دختـر  دو هـا هاي هون خاقان اين روايات چيني يكي از     طبق يكي از  

   .هستند  خدایهاطرافيان خاقان اعتقاد داشتندكه اين دختران شايست داشت،
 در بدين جهـت آنـان را      و هديه كند  به خدا  اين دختران را   گيردخاقان تصميم مي  

 روزي در .سـازد پنهان مـي  بدان دسترسي نبود   اي كه كسي را   نقطه قلعه بزرگي در  
كه ايـن گـرگ      كنددختران خيال مي   يكي از  و شودمي مقابل اين قلعه گرگي ظاهر    

آن شـاهزاده    گرگ با  ازپيوند ايغورها و شودآن هماغوش مي   با فرستاده خداست و  
 از را كـه خـود    هـاي اويغـور نيـز     انطبق اين اسطوره خ   .آيندبوجود مي  خانم زيبا 

حمـل مـي     خـود  بـا  )سنجاق(همواره علم فلزي   دانستندها مي  ترك کؤک نوادگان
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خـان بـزرگ    »چـور -مويون«نويسدكهگرديزي مي  .كردندكه به شكل كله گرگ بود     
مقابـل پـرچم گـرگ       كـه در   واداركـرده بـود    هاي چيني را  ژنرال يكي از  اويغورها

   .خاكستري به خاك بيفتد
موجـود   هـا ترك باره منشاء  هايي كه در  ورهطتشكيل امپراتوري مغول اس    بعد از     

 هاي تـرك كـه در     سالله آن عده از   و نسبت داده شد   به سالله چنگيز خان نيز     بود
چنگيزخـان   بـا  را نسب خـود   اصل و  تشكيل امپراتوري مغول شركت كرده بودند،     

شـده   قبچـاق وارد  )فدراسيون( اتحاديه هاي ترك كه در   حكومت.دانستند  يكي مي 
 »چنگيزنامـه « اثري به نام   در و دانستندمي چنگيز خان هم منشاء    با را خود بودند

خيلـي   هـا اين اسطوره  اسطوره درباره سالله چنگيزخان ذكرشده است،يكي از       دو
 بـاره افـسانه   اسـطوره دوم در  و .اويغورها است  باره منشا  در هاشبيه روايت چيني  

 بيـوه شـدنش از     و مرگ شوهر  از قوآ بعد -آالن .چنگيزخان است  مادر»قوا-آالن«
 به شكل گرگ خاكستري خارج مـي گـردد،         و شودمي وارد روحي كه به صورت نور    

 اين اسطوره گرگ خاكستري بـا نـور        در .آوردمي بدنيا چنگيزخان را  حامله شده و  
  .يكي شده است

 به گرگ نسبت داده شده است       هاي ترك قديم منشاء سالله   دورانهاي بسيار  از      
 شـدند و  اي باجانور معمولي كه گرگ است قائل نمي       هيچ فرقي بين گرگ اسطوره     و

از زياد شدن جماعات ترك اينگونه بر داشت شد كه گرگ خاكستري يك              فقط بعد 
آسمان به زمـين     از جانور معمولي نبوده بلكه موجود خدايي بوده كه به صورت نور          

  .مربي به وي نسبت داده شد و نقش رهبر يزن بعدها آمده است و
تاريخ آمده است وقتـي      هست،در نيز قهر ها سمبل خشم و   گرگ درميان مغول       

بدسـت خوارزمـشاهيان شـنيد     را هـاي خـود  كشته شدن ايلچي   چنگيزخان خبر 
 بدينسان همه فهميدند  و گرگ زوزه كشيد   مانند غضبناك شده باالي كوهي رفت و     

 در .شـود خوارزمشاهيان گرفته مي   انتقام سختي از   و گي بگيرند كه بايدآرايش جن  
 :يكـي  شـود مي احترام ياد گرگ با از بار دو يكي ازحكايات، كتاب ده ده قورقود در 

باشيم قوربان اولسون    قارا«ديگري يعني روي گرگ مبارك و    »مبارك قوردون اوزو «
   .باد اي گرگ من سياهم قربان تو يعني سر »قوردوم سانا
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روسـتاهاي آذربايجـان     بعضي از   در  سال پيش    ٥٠ر گذشته نه چندان دور شايد       د
يا عزيزترين عضو يك خانواده به ناحق كـشته       وشد  بزرگي به كسي مي    وقتي ظلم   

همسر يـا مادركـسي كـه        ،داددست مي  از را اي جان خود  اثرصانحه يا در  و شدمي
ايـن بـاقي مانـده       و كشدگ مي بيرون آبادي زوزه گر    دست داده در   را از  جان خود 

  .اعتقادات شامانيستي است نوعي از
اواسط قرن پنجم هجري تـأليف       كاشغري دركتاب ديوان لغات الترك كه در       ودممح

 اوغـوز و  درنيمه قرن هفتم ميالدي دسته هـاي از      :يسدنواين باره مي   شده است در  
 م مـيالدي در قرن هـشت  آنها در  دسته اي از   خلج درسيستان وكابل ساكن شدند و     

تأسيس نمودندكه برروي سكه هاي آنها به رسم         هندوستان سلسله تورك شاهي را    
اكنـون نيـز دنـدان       . ترسيم شده بود   روي تاج پادشاه شكل گرگ    سايرقبايل ترك   

دم گرگ به  چشم زخم، نيز گردنبند براي جلوگيري از   و گرگ به عنوان دگمه لباس    
دسـت خـشك شـده گـرگ بـراي       ن وعنوان زينت كاله،پوست گرگ براي پوستي     

اقـوام خلـج     ميان ساكنان آسياي مركـزي و      معالجات جادويي استفاده عمومي در    
 روسـتائيان خلجـستان از    ميـان برخـي از     در روستاهاي قره داغ و    در.رودمي بكار

هنگـامي كـه     ميدارند و  نگه هادرخانه جمله روستاي تلخاب فراهان دست گرگ را      
كـه   اعتقاد دارنـد  مالند و    مي محل درد  بر دست گرگ را   ،كندمي اي درد گلوي بچه 

نيز علي رغم حرام بودن گوشت گـرگ بـراي مـسلمانان     و. شودبيماري برطرف مي 
 خورند بويژه درآذربايجان اين اعتقـاد وجـود دارد        جگر گرگ را مي    شكارچي دل و  

ائيان روسـت  بعضي از . كندمي زياد دمي را آجرئت   دل و  كه خوردن جگر خام گرگ،    
تيـز   هاي تك رو و  خورند وآدم به عنوان داروي معجزه گر مي      هم دل وجگر گرگ را    

  .كنندجسور را هم به گرگ تشبيه مي بين و
 و هنوز در بـين        داده شده   گرگ نسبت  که به   مثللضرب ا چند  به  براي آشناي         

  :کنيممي باشد اشاره ميمتداول مردم 
ر  . أ   .مانش مانند گرگ برق مي زند چش-بؤرۆ وارا کؤزلري پالولل

ر   .  ب   .كندمانند گرگ گرسنه نگاه مي -آچ بؤرۆ وارا واق
  . مانند گرگ است-بؤرۆ وارا رې   .  ت
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ڭ بؤرۆ که تاپشوردې  .  ث   . بره رابه گرگ سپرده است-قوز
ڭ یاراالمـا  . ج ڭ یئمیش اۏن  ده تا مانندگرگ يكي راخورده و    -بؤرۆ وارا ب س

.          زخمي نكن را

  تركستان
   تـشکيل  بـزرگ تركـستان را     هـم  كـشور     غربي با    تركستان شرقي و    تركستان   

دولـت   اسـت،تحت اسـتعمار  ) م١٨٦٥(دويست سـال    تركستان غربي كه  . دهند  مي
 اُزبكـستان،  قرقيزسـتان،  :هـاي مـستقل امـروزي       شامل كـشور  . دارد قرار   روسيه

 ١٨٧٦لسـا  كـه از    شـرقي   تركـستان  .قزاقستان اسـت   تاجيكستان و  تركمنستان،
 كيانـك  سـين  را     آن   هـاي چينـي     كمونيـست  آمده و  ها در   اشغال چيني    ميالدي به 

  .شود گفته مي  اويغورستان نيز  به اين سرزمين البته، .نامند مي 
قتيبه بن مسلم الباهلي بـه        فرماندهي  توسط سپاه عرب به   . ق.ه٩٤سال اسالم در     

خاقـان تركـستان بـه نـام     . ق.ه٢٣٣سـال  در .پايتخت تركستان آورده شد   كاشغر
 حال حاضـر ديـن مـردم تركـستان     در .ساتوق بغراخان به دين مبين اسالم گرويد   

موقعيـت   . بنـا شـده اسـت      مـسجد ٣٠٠كاشـغر  شهر تنها در  شرقي اسالم است و     
 .دارد وسط آسـياي مركـزي قـرار      تركستان شرقي در  : تركستان شرقي   جغرافيايي

 قرقيزسـتان،  قزاقـستان و   غـرب بـه   وسـيه از ر مغولستان و  به  شمال آن از  حدود
 شرق به چين   از تبت و  و كشمير جنوب به پاكستان و    از افغانستان و  تاجيكستان و 

 يافتـه و   وسط تركستان شرقي امتداد    تاغ در   ريگتن   سلسله جبال  .شودمي   منتهي  
شـرقي تقـسيم      جنـوبي    تركـستان  شرقي و    بخش تركستان شمالي   به دو  را كشور
 بـزرگ،  شـانزده شـهر    دوازده درياچه،  سرزمين چهل رودخانه،     اين در. ستكرده ا 

   .دارد                      وجود روستا هزار  ٣٠٠٠ بيش از و شش شهر و  بيست يكصد و
 ياركنـد،  كاشـغر،  ،)اورومچي(اورومتشي: از تند عبار اين كشور    شهرهاي  مهمترين

  . لتاي وآرتوشايلي،آ تورفان، قمول، كورال، آقسو، ختن،
يك پنجم سرزمين چـين       كيلومترمربع يعني ٤١٧/٨٢٨/١:مساحت تركستان شرقي  

مربـع جنگـل    متر كيلو  هزار٩١ن بيابان و   آ  مربع متر كيلو هزار ٦٥٠.گيردمي دربر را
  . است
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سـاكنان تركـستان    مـيالدي تعـداد    ١٩٩٠سرشماري چـين   آمار  اساس بر :جمعيت
 و نفـر    ميليـون  ٢٥  مستقل شمارش غير  از ه اما، اعالم شد  ميليون نفر  ٩/٢٣ شرقي

  .باشدمي نفر ٧٧٨/١٥٥/١٥رسمي جمعيت تقريباً آمار اساس بر
هـاي اويغـور هـستند کـه از ترکـان      از آنجا که بيشتر اهالي ترکستان شرقي ترک 

نيـز ترکـي     زبان رسمي اهالي تركـستان شـرقي      باستان بشمار مي روند در نتيجه       
نيز مسلط مـي  قرقيزي  قزاقي و چيني،  ،به زبان   ه اغلب آنها    باشد البت -اويغوري مي 

  باشند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ضمائم                                                                                                   ٢١٨          

 
  

  . میالدي500ها در حدود  ژوان- ژوان امپراتوري -1نقشه
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   میالدي600 نخستین امپراتوري ترك واقامتگاه اقوام خلج درحدودسال-2نقشه

  



  ضمائم                                                                                                   ٢٢٠          

  

 
  

  دان تركصحرانور زادگاه سایر و ها خلج ي  موطن اولیه-3نقشه
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   میالدي840لغایت754هاي امپراتوري ترکان اویغوربین سال.4نقشه
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  زمان سلطنت سامانیان ایران شرقی در و   سرزمین اقوام خلج-5نقشه
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  ي بیلگھ خان سنگ نبشتھ
BILGE  KAAN  YAZITI 
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  ي تونیوقوق سنگ نبشتھ
TONYUKUK  YAZITI 
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  ي قارابالقاسون سنگ نبشتھ

KARABAL GASUN  YAZITI  

 
  1)سخنان بیلگه خاقان(سنگ نوشته اورخون
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  2) خاقانلگهسخنان بی(سنگ نوشته اورخون
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