
  

  

  

  

  

  مركزيتعامل فرهنگي بين ايرانيان و تركان در آسياي 

  

  دكتر بهرام اميراحمديان

  پژوهشگر مسائل آسياي مركزي و قفقاز و استاد دانشگاه

  

  

  نيميم زتركستان نيميم زفرغانه    گفتم ز كجايي تو تسخر زد و گفت اي جان
  )مولوي       (                  

 در آسياي مركزي چنان درهم آميخته بودند كه تفكيك آنان از بنابه تعبير مولوي ايرانيان با تركان
رو، در هنگام پرسش از هويت فرد و كجايي آنان، برايشان مشكل بود  يكديگر ممكن نبود و ازاين

 ةنوشت  درة فرغانه به. نمود ال تمسخرانگيز مياز همين رو اين سؤ. اند يا ترك نيكه بگويند ايرا
شهر فرغانه و اوش از شهرهاي .  تركستان استة، درواز)ارم هجريقرن چه (حدود العالمكتاب 

از اين نقطه از درة تنگ وارد وادي ) سيحون( اين دره قرار دارند و رود سيردريا ةايراني در دهان
  سوي غرب، آغاز جهان ايراني است كه آسياي مركزي گردد، از آنجا به گسترده و وسيع فرغانه مي

  .دهد  خزر پوشش ميرا تا ساحل شرقي درياي
عيد نوروز در اين وادي . در درة فرغانه هنوز هم عنصر غالب فرهنگي، فرهنگ ايراني است  

آداب و رسوم ايراني در بين مردم رواج دارد اگرچه برخي به . شود با شكوه تمام جشن گرفته مي
. ايراني استشهر اوش شهري با سبك و سياق . گويند نيز سخن مي) قرقيزي، ازبكي(زبان تركي 

  .آثار معماري آن شباهت بسياري به يادمانهاي تاريخي ايران دارد
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ترك بورك «) قرن ششم هجري (ديوان اللغت التركبه گفتة محمود كاشغري مولف  بنا  
 ةدر صحن). تواند باشد ترك بدون كاله و فارس بدون ترك نمي(» يز، فارس ترك سيز اوال بيلمزس

پيش از ظهور تركان در آسياي . ر تركان، آنان با ايرانيان درآميختندآسياي مركزي، از زمان ظهو
با . گردد، فرهنگ غالب منطقه فرهنگ ايراني بود مركزي، كه به قرن ششم و هفتم ميالدي باز مي

 اول قرن هفتم ميالدي، ةالنهر در سالهاي آغازين نيم اوراءمحملة اعراب به ايران و سپس فتح 
گون شد كه تا پس از كاهش اقتدار خلفاي عباسي، ظهور خاندانهاي  تمدني منطقه دگرةحوز

  .ايراني ازجمله سامانيان، دوباره فرهنگ و تمدن ايراني در منطقه گسترده شد
. ردندكهنگامي كه اعراب منطقه را اشغال كردند زدودن فرهنگ و تمدن ايراني را آزاد   

در اواخر . ناميدند» النهر ماوراء«عربي ترجمه و به ) يا فرارودان(نخست نام منطقه را از ورارودان 
در كسوت غالمان جنگجو، سپاهيان و مرزداران در دربار  تسلط اعراب بر منطقه، تركان ةدور

ظاهر شدند، ايرانيان امور دربار را در اختيار داشتند و به امور ديواني امراي محلي وابسته به خلفا 
تاثير شگرفي بر گسترش فرهنگ و تمدن اسالمي  و تركان يانايرانبه همين سبب، . پرداختند مي

در اين دوره، تمدني از آميزش تركان، ايرانيان و اعراب پديد آمد كه در عين حال . ندداشت
  .هاي جهاني شدن اسالم در آن دوره بود ويژگيهاي فرا ملتي داشت و شايد نخستين نشانه

 پس از نفوذ مسلمانان در آسياي مركزي، گرچه تركان در مقابل هجوم اسالم مقاومت كردند  
از همان دوران پيش از ظهور . تاثير فرهنگ باختري بر روي آنان به نحو قابل توجهي تشديد شد

  ١. بود  ساسانيان، نفوذ ايران در آسياي ميانه بيش از پيش افزايش يافتهةاسالم يعني در دور
ي بازرگاني جهان تسلط داشت و در اين  ساسانيان، ايران بر راههاي زميني و دريايةدر دور  

هاي ديگر، به اوج عظمت خود رسيد و اين وضع تا پايان سقوط ساسانيان  زمينه نيز چون زمينه
جهت اتحاد ايران با تركان در خاور، براي مدتي كوتاه ايران توانست موقعيتهايي   به٢.ادامه داشت

عالوه در دورة ساسانيان، همچنان كه در   به. ايران با تركان بعدها قطع شدةكسب كند، اما رابط
درپي غرب، فرصتي براي محافظت از مرزهاي شرقي باقي   هخامنشيان بود، جنگهاي پيةدور

به همين دليل بود كه تركان موفق شدند سرزمينهاي حوزة رود گرگان را از چنگ ايران . نگذاشت
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اي  ير فرهنگ ايراني قرار گرفتند و پارهتركان پس از تسخير اين ناحيه در معرض تاث. بيرون آورند
  ٣.از آنان زرتشتي شدند

بار نفوذ  اين. نحو قابل توجهي تقويت شد نفوذ ايران در آسياي مركزي در دورة اسالمي به  
بديهي است كه شمار كثيري از پارسها، همزمان با عربها . شد  فرهنگ محدود نميةفقط به حوز

  ٤.ل اقامت افكندندوارد تركستان شدند و در آنجا رح
رشد تعداد طوايف ترك در آسياي مركزي و گسترش نفوذ آنان در اين منطقه، سبب غلبة   

 و بدين ترتيب، اقوام شد و تركيب جمعيت منطقه را دگرگون كردتبار  ايرانيآنان بر جمعيت بومي 
 را تحت هاي آسياي مركزي نشين سراسر دشتها، بيابانها، روستاها و شهرهاي واحه ترك كوچ

 در كنار اين تحوالت، .تباران را به جنوب و شرق منطقه راندند  خود درآوردند و ايرانيةسلط
 ايستادگي دليل وجود اديبان و شاعران و خط نوشتاري و ادبيات مكتوب بهكه فرهنگ ايراني، 

  .ثير گذاشته بودواردان ترك نيز تأ  در فرهنگ تازه، بر جامعه تسلط داشت وكرده بود
گويشهاي . هاي پادشاهان ايراني را به خود اختصاص دادند يرانيان آسياي مركزي افسانها  

تدريج جاي خود را به زبان فارسي داد و زبان ادبي مشتركي شكل گرفت كه در خدمت  ايراني به
اي كه  تنها رقيب زبان فارسي، زبان تركي بود و مبارزه. ايرانيان ساكن ايران و تركستان قرار گرفت

 و اسالمي دةاز همان قرون اولي. انجاميد باري مي بان فارسي با آن داشت اغلب به نتايج مصيبتز
  : زير آغاز شد كه تا قرن بيستم ادامه يافتةپديد
  وسيلة زبان ادبي فارسي؛  ايراني بهة جايگزين شدن تدريجي گويشهاي زند-الف
  ٥.با زبان تركي) شود  هم شامل ميكه زبان ادبي را( جايگزين شدن تدريجي گويشهاي ايراني -ب

واژگان  واژگان ايراني در تركي و وام حاصل تعامل و تقاطي فرهنگ ايراني و تركي وجود وام  
 و ) شرقي، غربي و جنوبي آنةدر هر سه شاخ(در زبان معاصر تركي . تركي در زبان فارسي است

  . دارندواژگان نقش مهمي   نيز اين وام) جنوبي و غربيةدر شاخ(فارسي 
از همان روزي كه اعراب به ايران قدم گذاشتند اشغال واليات آسياي مركزي را، كه در اين   

 تاريخ بخاراكه از  چنان. النهر را هدف اساسي خود قرار دادند طرف آمودريا واقع بود، يعني ماوراء
) زدهم ميالديقرن سي( اثر جغرافيدان عرب، ياقوت معجم البلدان، )قرن دهم ميالدي(اثر نرشخي 
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 مقدس و مذهبي پيروان اسالم ةالنهر وظيف كردند اشغال نمودن ماوراء آيد كه عربها ادعا مي برمي
  ٦.است
م، پس از كشته شدن آخرين پادشاه ساساني، يزدگرد سوم، عربها مرو را اشغال ٦٥١در سال   

آغاز كردند، در سال النهر  و سه سال پس از اين واقعه، نخستين تاخت و تاز خود را به ماوراء
عربها آشكارا . تي زدندخم آنها براي بار نخست به چغانيان حمله آوردند و به هيتاليان ضربة س٦٦٧

ين تدابير، آمادگي جنگي و ديكي از چن. به عمليات جنگي در مقياس وسيع آمادگي داشتند
جر در پادگانهاي پنج عربهاي مها.  عرب بودةهزار خانواد سياسي از بصره و كوفه، كوچاندن پنجاه

  ٧.منطقه مستقر شدند
 -۷۰۵(اعيان و اشراف عرب، فقط پس از آنكه در زمان خالفت عبدالملك بن مروان   
طلبي بر هم خورد و قيامهاي مردم ممالك تابعه فرو نشانده شد، به  نزاعهاي داخلي خالفت) م۶۸۵

م خاقان ترك و سه دولت ۷۱۲ -۷۱۳ در سالهاي ٨.طور قطعي كمر بستند النهر به استيالي ماوراء
  ٩.االختيار سغد، چاچ و فرغانه متحدانه در مقابل عربها قد علم كردند تام

 زحمتكش را ةتنها موجبات نارضايتي عام اصول ادارة خلفاي عرب در آسياي مركزي نه  
اعراب با استيالي آسياي . افتاد وجود آورد، همزمان به اشراف مالك زمين هم خوش نمي به
كزي اگرچه در ابتدا به اقتصاد و تمدن محلي زيانهاي بزرگي وارد كرد، ولي مبداء رشد گسترده مر

ميان مردمان گوناگون شد كه با آميزش بزرگ فرهنگ آسياي مركزي و تمام شرق نزديك در 
النهر عليه  شورشهاي مداوم خلق ماوراء ١٠.وقوع پيوست قرنهاي نهم و يازدهم ميالدي به

راب، كه از زمان آغاز استيالي خالفت بر آسياي مركزي به اين سو ادامه داشت، حكمفرمايي اع
  .بعد از فرو خفتن شورش مقنع نيز قطع نشد

شورشيان قائم مقام خليفه .  م، شورش عظيمي به رهبري رافع بن ليث رخ داد٨٠٦در سال   
اين شورش، ر د. را در سمرقند به قتل رساندند و مدتي چند شهر را در دست خود داشتند

.  چغانيان و ختالن فعاالنه شركت نمودند خصوصاً اهالي فرغانه، خجند، بخارا، اسروشنه، خوارزم،
  .نشين نيز به كمك شورشيان آمدند ركهاي باديهت
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شد و اين كار تنها وقتي براي اعراب   م فرونشانده٨١٠اين شورش بزرگ خلق در سال   
ترين لحظة مبارزه خيانت كرد و به  يث در حساس شورشيان رافع بن لةميسر شد كه سركرد

غد، گاه در اسروشنه و فرغانه، شورشهاي ديگري رخ سدر سالهاي بعدي گاه در . دشمنان پيوست
  ١١.داد

. در زمان خالفت عباسيان، خاندانهاي ايراني در ادارة امور آسياي مركزي نقش مهمي داشتند  
مايندگان اشراف محلي و قبل از همه نسل برمكيان و النهر را اساساً ن واليات گوناگون ماوراء

شد، نولي اين تدبير تقويت حكومت خالفت را در آسياي مركزي باعث . كردند سامانيان اداره مي
كننده به آزادي اين سرزمينها از حكمفرمايي اعراب  بلكه برعكس، بر شرايط و امكانات مساعدت

  ١٢.افزود
 م كه در خراسان و ٨٢١، مخصوصاً از سال شدويت  تقبسيار اعيان و اشراف يتموقع  
  ١٣.ريان و بعد سامانيان روي كار آمدندهالنهر خاندانهاي محلي، ابتدا طا ماوراء
، ازجمله ) م٨٧٥ -٩٩٩(، و بعد سامانيان ) م۸۷۳ -٩١٣(، صفاريان ) م٨٢١ -٨٧٣(ريان هطا  

م اسماعيل ٩٠٠در سال . كردند  ميالنهر حكومت حكومتهايي ايراني بودند كه در خراسان و ماوراء
اين پيروزي اسماعيل بدان سبب ميسر شد . عمرو بن ليث را مغلوب كرد بخارا ساماني در نزديكي

پس از آن، اسماعيل حاكميت خويش را در خراسان . وران او را پشتيباني نمودند هپيش كه مردم و
النهر  نشيناني، كه شهرهاي ماوراء  باديهبر آن، اسماعيل ساماني براي قلع و قمع  عالوه.مستقر ساخت
نشينان كمتر از پيروزي  پيروزي او بر باديه. كردند، بر آنان تاخت و آنان را تارومار كرد را تهديد مي

نشينان با تحمل شكستهاي مهلك مدت زيادي از غارت و تجاوز به  باديه. او بر عمرو بن ليث نبود
  ١٤.النهر دست برداشتند مناطق ماوراء

 اسالمي در آسياي مركزي بسيار ارزنده -نقش تركان در توسعه و گسترش فرهنگ ايراني  
مرز شمالي اسالم و . بدون وجود تركان، توسعة اسالم در آسياي مركزي متصور نبود. است

خالفت اسالمي در آسياي مركزي براي مدتي با مرزهاي قومي ايرانيان و تركان و در عين حال با 
  ١٥. كشاورز و تركان چادرنشين مصادف شده استةوامع اسكان يافتمرزهاي ميان ج



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي112

هاي دور در قلمرو تمدني ايران در آسياي مركزي وجود  هاي نوروزي كه از گذشته آيين  
تنها از بين نرفت، بلكه  نه) شرقي و غربي(داشت با چيرگي تركان در آسياي مركزي و تركستان 

عنوان نماد  بين ايرانيان و تركان گسترش يافت و بهجهت قرابت فرهنگي و تعامل فرهنگي  به
بخش   اين عنصر وحدت.فرهنگي و آيين ملي به حيات خود ادامه داد كه تاكنون نيز ادامه دارد

عنوان ابزاري براي همگرايي فرهنگي و اجتماعي  تواند به نحو بارزتري مي فرهنگي منطقه، اكنون به
  .كار گرفته شود ملل منطقه به

اي ايراني ازجمله اورگنج،  ههاي طوايف ترك در داد و ستد خود با شهرهاي واح گروه  
به اين منطقه در تماس قرار كوچ در آسياي مركزي در هنگام ... خيوه، سمرقند، بخارا، آمل، مرو و 

پيش از آن نيز جادة ابريشم در كنار پيوند بين شرق و غرب آسياي مركزي با ايران و . داشتند
داد و  را نيز انتقال ميو اديان  كاال و مسافر، فرهنگ و تمدن و انديشه ة در كنار مبادلسپس اروپا،

  .شد مي طول جادهساكن در سبب نزديكي بين فرهنگها و ملل 
تركان با ورود به تركستان غربي، الگوهاي روابط را در برقراري رابطه با ايرانيان شرقي و   

در آسياي مركزي اين دولت شهرها برحسب . ه دادنددولت شهرهاي طخاري تركستان شرقي ادام
اهالي  ؛النهر اليه غرب ماوراء  در منتهي»خوارزميان «:زبان به سه گروه ايراني شرقي تقسيم شدند

شده  هاي پراكنده حي همجوار با تودهاو نو) تاشكند(شاش / در سمرقند، بخارا، چاچزبان  »سغدي«
تاريخ .  و ديگر زبانهاي طخارستان»باختري«هاي زبانهاي  گروه؛در آسياي مركزي و آسياي داخلي

در قرن هفتم خوارزم به دولت . است  شناخته شده طور ناقص ازين اين دولتها فقط بهسياسي آغ
ها  كرد، و او بر توابع اميرنشين متمركزتري تبديل شد كه شاه يعني خوارزمشاه آن را اداره مي

فرمانروايان .  بود ظامهاي كمتر متمركزي گسترش پيدا كردهمعموالً در سغد ن. فرمانروايي داشت
به (» قشيب«شدند، عنوان  هاي سغدي محسوب مي سمرقندي، كه از قدرتمندترين اين سلسله

  . داشتند) ايراني غربي خشائتا، ايخشيد در عربي، ملك در اسناد سغدي
انروايان كه منابع چيني اين فرم. داشتند) خوتاو(» وگوت«هاي كوچك سغدي، عنوان  شاهزاده  

از مولفان ) جاموگ(جموك =  چائوةخان(كنند كه آنها به يكي از قبايل تعلق داشتند  ادعا مي
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در و اي برابر با طبقة دهقانان قرار داشتند كه زمينداران اشرافي بودند  ، ابتدا در طبقه)مسلمان
  ١٦.كردند هاي تدافعي زندگي مي قلعه

هاي خوارزميان و سغديان و در توليد  هيافتة آبي واح بسيار توسعهبر اين، كشاورزي   عالوه  
 بودند، منافع تجاري خود را بر اوراسياي  طور عميق درگير شده صنايع دستي و تجارت نيز به

اروپاي شرقي، متوجه كرده بودند و سرزمين آنها در دورة اسالمي به مركز بازرگاني / غربي
.  بود براي جهان اسالم تبديل شده) ويژه پوست و الوار به(كاالهاي مناطق جنگلي شمالي 

 كه آنها را به د بودن ايم، شبكة تجاري را در جادة ابريشم ايجاد كرده طور كه ديده ها، همان سغدي
در ضمن تماس آنها با سرزمينها و فرهنگهاي متعدد، . داد مغولستان و آسياي شرقي پيوند مي

بود  ايجاد شده » سكوالريسم تجاري«بود كه به قول فراي   يافته ديان چنان توسعهغدياسپوراهاي س
و مسامحه براي اديان و مذاهب گوناگون زرتشتي، مانويت، بودايي و مسيحيت براي آنها شناخته 

. گرفت عالوه براي عقيده به پرستش غالباً توصية عقايد گوناگون محلي نيز انجام مي به.  بود شده
اسالمي مرده بود ولي ديگر اديان و مذاهب در قرن دهم در سمرقند اگرچه بوديسم در دورة 

  ١٧.حضور داشتند
اي ترك بودند كه  قراخانيان، سلسله. قرن دهم ميالدِي آسياي مركزي سراسر حادثه است  

آنان در اواخر قرن دهم ميالدي . منشاء آنان كاشغر در شرق منطقه و در تركستان شرقي بود
شايد بتوان گفت كه . امانيان گرفتند و بعدها آن را به سلجوقيان مرو واگذاشتندالنهر را از س ماوراء

در . روند ترك شدن آسياي مركزي پس از افول سامانيان و با روي كار آمدن قراخانيان آغاز شد
اثناي قرون يازدهم و دوازدهم ميالدي قلمرو فرمانروايي قراخانيان به شهر بخارا محدود شد كه 

آنان سرانجام با شورشهاي داخلي تضعيف و تحليل و اشراف .  وابسته به خوارزم بودخود تابع و
اي بودند كه در تركستان غربي فرمانروايي  قراخانيان نخستين سلسله. خوارزم بر آنان مسلط شدند

  ١٨.كردند
بخش شرقي (اي باستاني با فرهنگ ايراني بود، در همسايگي سغد  خوارزم، كه منطقه  

اين قلمرو از رود سيردريا تا رود آمودريا . قرار داشت كه بعدها مركز ثقل تركها شد) هرماوراءالن
هرچند خود خوارزميان تمايل داشتند دامنة قلمرو . بود تا مارواي تركمنستان كنوني گسترده شده 
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 بودند كه خيلي  خوارزمشاهيان دولتي ترك و ايراني شده. سوي جنوب گسترش دهند خود را به
م با خراسان يكي شدند و به ۱۱۸۰خوارزم در حدود سال . تابع خانات قراختاييان شدندزود 

م ۱۲۰۷آنان همچنين در سال .  فارس در شرق ايران حمله و آنان را نابود كردندةقلمرو سالجق
. پايتخت خوارزمشاهيان اورگنج بود كه شهري ايراني بود. ماوراءالنهر غربي را از قراختاييان گرفتند

م چنگيزخان قراختاييان را در كاشغر سركوب كرد آنان به تهديد ۱۲۱۸گامي كه در سال هن
  .خوارزم پرداختند

م چنگيزخان خوارزميان را گوشمالي داد و پس از بازگشت دوباره به منطقه، ۱۲۲۱در   
خوارزم به دو بخش مجزا بين اردوي زرين و ايلخانان ايران تقسيم شد كه هر دوي آنان 

تر را در پيرامون  م، تركها حكومتي ضعيف۱۳۸۰در حدود سال .  جانشين مغولها بودندحكومتهاي
پس از سقوط تيمور، . خيوه بنياد نهادند كه تيمور آن را به سمرقند، پايگاه اصلي خود ضميمه كرد

 ١٩. بود شد كه در تركيب دولت شيبانيها قرار گرفته اي كوچك گفته مي خوارزم تنها به منطقه
همه شكوه   خويش را باز نيافت و از آنةگاه شكوه گذشت  پس از مغولها و تيموريان هيچخوارزم

  . فرهنگ و تمدن ايراني اندكي بيش نماند
 تركي منطقه پايان يافت و -با حملة چنگيزخان به آسياي مركزي، عمر دولتهاي ايراني  

عناصر تركي، قلمرو وسيعي از منطقه را فرا گرفتند كه در اين زمينه حملة مغول شرايط الزم را 
 چنگيزخان شامل مغولستان، چين ةقلمروي امپراتوري مغول در دور. بود براي آنها فراهم آورده 

در امتداد غرب، بقية . جانشينان او فتوحات او را ادامه دادند.  و تركستان غربي تا ايران بودشمالي
پسر ) ايلخانان ايران(م هالكو ۱۲۳۱قلمرو ايران و بغداد تحت فرمانروايي مغول بود كه در سال 

كرد و  اهللا همداني بر آن حكومت مي چنگيزخان با صدارت عظماي خواجه رشيدالدين فضل
  .اني چون خواجه نصيرالدين طوسي در آن دوره از نظر علمي درخشيدندبزرگ

. كرد  ماوراءالنهر فرمانروايي ميةدر قرون چهاردهم تا شانزدهم خانات جغتاي بر منطق  
جغتاي از نسل چنگيزخان بر بخشي از امپراتوري مغول پيروز شد كه از رود ايلي و كاشغر تا 

 اوايل قرن چهاردهم ميالدي خانات جغتاي از امپراتوري مغول در.  بود النهر كشيده شده ماوراء
و بخش شرقي، ) النهر ماوراء(جدا شد و در اواسط همين قرن اين خانات به بخش غربي مسلمان 
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معروف به مغولستان تقسيم شد، اما پس از اندكي تحت فرمانروايي تغلغ تيمور، يكي از نسلهاي 
  . بود، دوباره متحد شدگمنام جغتاي، كه به اسالم گرويده 

خانات جغتاي در اوج قدرت خود، از رود ايرتيش در سيبري تا سفالي غزني در افغانستان   
م زماني كه تاشكند ۱۴۸۴در سال . بود  رود تاريم گسترش يافته ةكنوني، و از ماوراءالنهر تا حوض

 اوايل قرن شانزدهم اما در. بود  شهرت خود رسيده ةرا گرفتند، خانات جغتاي به منتهاي درج
اين سلسله بر اثر تجزية داخلي ). ۱۵۰۹(ها واگذاشت  ميالدي، تاشكند را از دست داد و به شيباني

 قزاق و اويراتها يا مغولهاي غربي و ديگر سواراني كه آسياي مركزي را از -ناشي از حملة قرقيز
  . بودند، كوچك و به كاشغر محدود شد دست داده

راندند كه مخلوطي از مغولها   شانزدهم ميالدي بر آسياي مركزي فرمان ميها در قرن شيباني  
هاي جنوبي كوههاي اورال استقرار  و تركها از نسل شيبان از نوادگان چنگيز بودند كه در حاشيه

نام گرفتند و رهبري آنان را ابوالخير ) اوزبك(در آغاز قرن پانزدهم ميالدي آنها ازبك . داشتند
.  قلمرو آنان در طول ساحل رود سيردريا تا مرزهاي شمالي ماوراءالنهر بودبرعهده داشت و

  . قزاق افتاد-اويراتها به ابوالخير حمله كردند او شكست خورد و قلمرو آنان به دست قرقيز
م، با ۱۵۰۰گذار اصلي شيبانيان، محمد شيباني پسر ارشد ابوالخير بود كه تقريباً در سال  بنيان  

 جغتاي، كه بعدها در تاشكند مستقر شدند، سمرقند و ماوراءالنهر را از آخرين پشتيباني خانات
آنها سپس تاشكند را فتح كردند و قلمرو خود را تا دوردستها تا . فرمانروايان تيموري گرفتند

م به خراسان و هرات يورش ۱۵۰۷م خيوه و در ۱۵۰۶آنها در ). م۱۵۰۳(فرغانه گسترش دادند 
. توحات شرقي خود را از دست دادند، اما ماوراءالنهر و تاشكند را نگاه داشتندها ف شيباني. بردند

م ۱۵۹۷ها منازعه داشتند تا در سال  آنها در طي قرن شانزدهم ميالدي بر سر خراسان با ايراني
تركهاي قرقيز از شكست . طور كلي به صفويان واگذاشتند شكست خوردند و خراسان را به

در سال . ن سود بردند و سرزمينهاي ماوراءالنهر را غارت و اشغال كردنددست صفويا شيبانها به
عنوان يك نيروي متحد سياسي از صحنة منطقه خارج شدند اما ازبكان در  ها به م شيباني۱۵۹۸

  ٢٠.ماوراءالنهر استقرار يافتند و هستة ازبكستان امروزي را پديد آوردند
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م با ايرانيها در منازعه بودند كه در ۱۵۹۷د تا سال ها كه همزمان با دولت صفويه بودن شيباني  
اي در شرق ايران  عنوان متحد شرقي آنان قصد داشتند جبهه اين راه با حمايت عثمانيها و به

آنان پس از . بگشايند و عثمانيها از غرب و آنان از شرق ايران را مورد تاخت و تاز قرار دهند
  .  آسياي مركزي خارج شدندم علناً از صحنة۱۵۹۸شكست از ايران در 

 قزاق -قرقيز. ها، قرقيزها و قزاقها در صحنة آسياي مركزي فعال بودند پس از شيباني  
نشينان ترك بودند كه در اواخر قرن پانزدهم ميالدي در حاشية غربي مغولستان در حركت  كوچ
ما بعداً مسير خود را از آنان در حوضة رود سيردريا پيوستند، ا) شيبانيها(آنها ابتدا به ازبكها . بودند

در . در اثناي قرن شانزدهم ميالدي آنها خانات جغتاي را مورد تاخت و تاز قرار دادند. جدا كردند
حوضة رود ايلي، كه بعدها محل استقرار آنها بود، در اثناي قرن شانزدهم و هفدهم ميالدي در 

ا مغولهاي غربي در قرن هفدهم ميالدي به اويراتها ي. استپهاي قرقيز در قزاقستان استقرار يافتند
در اوايل قرن هجدهم ميالدي آنان .  قزاق تار و مار شدند-استپ تجاوز كردند، اما از سوي قرقيز

به اردوهاي كوچك، ميانه و بزرگ تقسيم شدند و از درياچة بالخاش تا رود اورال حضوري فعال 
 قرقيز -احتماالً قزاق. ذب خانات خوقند شددر آغاز قرن نوزدهم ميالدي اردوي بزرگ ج. داشتند

  ۲۱.منشاء قرقيزها هستند
اي از آن در فرغانه شد و  م خانات خوقند از خانات بخارا جدا شد و شاخه۱۷۱۰در سال   

 قزاق كه در شرق -بعدها اردوي بزرگ قرقيز. در آغاز قرن نوزدهم ميالدي به تاشكند پيوست
 ۲۲.م خوقند ضميمة متصرفات روسيه شد۱۸۷۶در . آن شد بالخاش استقرار داشت تابع ةدرياچ

 فرمانروايي شيباني آستاراخان تاسيس ةاي از سلسل م شاخه۱۶۰۰خانات بخارا را تقريباً در سال 
م به ۱۷۱۰اين خانات، فرغانه را در حدود . النهر و فرغانه گرديد سپس ضميمة ماوراء. كردند

 ةالحماي م بخارا تحت۱۸۶۶در سال . وسيه واگذار كرد به ر۱۸۲۶خانات خوقند و مرو را در سال 
ها به انتقام حمايت تاجيكهاي مسلمان  بلشويك. م به شوروي پيوست۱۹۲۰روسيه شد و در 

سمرقند و بخارا از جنبشهاي ضد كمونيستي، پس از سركوب آنان و برقراري حكومت شوروي، 
خانات . ع و به قلمرو حاكميت ازبكستان دادزبان منتز تبار را از قلمرو فارس اين قلمروهاي ايراني
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م پس از انعقاد قرارداد آخال بين ۱۸۸۱تبار آسياي مركزي در سال  خيوه نيز از ديگر خانات ايراني
  .  تزاري، از سوي روسها منحل شدةروسيه و ايران و انضمام آن به دولت روسي

در اميرنشين بخارا و . منطقه بودزبان فارسي، از دورة سامانيان به بعد زبان رسمي و درباري   
تا قبل از هجوم بلشويكها به . شد خانات خوارزم و خوقند همة مكاتبات با زبان فارسي انجام مي

بسياري از منابع تاريخي منطقه به . نوشتند منصبان به فارسي مي منطقه، حاكمان و اميران و صاحب
اند هم با الفباي  ه زبان تركي ايجاد شدهدر عين حال، آثاري كه ب. است زبان فارسي نوشته شده 

 كمونيستها بر منطقه خط ةاگرچه در دوران بلشويكها و حكومت هفتاد سال. اند فارسي نوشته شده
مردم منطقه تغيير يافت، با اين حال، زبان تاجيكي و زبانهاي پاميري از گروه زبانهاي ايراني شرقي 

  .ايران را تاكنون زنده نگه داشتندبه حيات خود ادامه دادند و فرهنگ و تمدن 
ترين شاعر  كهن) ق۳۲۹وفات (در سدة چهارم هجري حكيم ابوعبداهللا رودكي سمرقندي   

هاي خود  او حكيمي خردمند و فرزانه بود كه دانش و انديشه. زيست ايراني است كه در بخارا مي
  .پراكند را در قالب اشعار زيبا مي

  هيـچ نامـوزد ز هـيـچ آمـوزگـار  زگارهـر كـه نـاموخـت از گـذشـت رو
  :است يا در جاي ديگر فرموده 

ــه پـــنــدي آزادوار داد مـــرا   زمانه را چو نكو بنگري همه پنده است  زمـــاـن
سا كسا كه به روز تـو آرزومنـد است  به روز نيك كسان گفت تا تو غم نخوري   ـب
ه گفت مرا خشم خويش نـگـاه دار   ه ببند است پاي در بنـد استكرا زبان ن  زماـن

نگري تمام دانش را ستوده و غزلي  با ژرف) ق۴۳۱وفات (حكيم ناصر خسرو قبادياني مروزي 
  :آهنگين و زيبا سروده است

ـه زيــر آوري چـرخ نـيـلـوفــري را  درخـت تـو گـر بـار دانـش بــگـيــرد   ـب
نگري خود در  با ژرف) ق، قونيه۶۷۲وفات (الدين بلخي ملقب به مولوي رومي  موالنا جالل

فلسفه و عرفان چنان به ذات خداوندي آگاه است كه در شعر زير، كه مبين آگاهي او به هسته و 
  :است مولكول است، بيان داشته 

ـشــكـــافــي يــش در مــيــان بــيـــنــي    دل هـــر ذره كـــه ـب   آفــتــاـب
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كامل يافت و در آنجا زندگي را بدرود گفت تمام موالنا كه در بلخ زاده شد و در قونيه ت  
زيست  با وجودي كه قلمرويي كه او در آن مي. است اشعار و آثار خود را به زبان فارسي سروده 

توان به جرئت گفت كه  مي. است قلمرو تركان بود، چگونه او آثار خود را به زبان فارسي آفريده 
مردمان . كردند  ايراني بيگانه نبودند و موالنا را درك ميمردم آن قلمرو با زبان و ادبيات و فرهنگ

هنوز هم اشعار موالنا را . قلمروهاي همساية زبان و فرهنگ فارسي و تركي با هم در تعامل بودند
  .خوانند ها مي تركان در مراسم و آيين

  
  نامهاي جغرافيايي آسياي مركزي در آثار شاعران و بزرگان علم و ادب ايران

خورد و  چشم مي جغرافيايي آسياي مركزي در اشعار بسياري از شاعران ايراني بهنامهاي 
  . دهندة عمق روابط و تعامل بين ساكنان ايراني و تركان منطقه است نشان
  :گويد الشعرا ابوعبداهللا رودكي سمرقندي مي آدم

  ياد يار مهربان آيد همي      بوي جوي موليان آيد همي
  :ها يا در برخي نسخه

  بوي يار مهربان آيد همي      جوي موليان آيد هميباد 
  :گويد حافظ مي

  كـز نسيـمش بوي جـوي موليان آيد همي  خيز تا خاطر بدان ترك سمـرقندي دهيم
  :گويد يا در جاي ديگر مي

  به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را  اگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را
» مهر«و » پاي «ةي پامير قرار دارد كه برگرفته از دو واژدر جنوب شرق اين سرزمين كوهها  

شرقي اين كوههاي سر به فلك كشيده، اقوام  هاي جنوب است و در بدخشان در دامنه) يا ميترا(
ايراني اصيل با زبانهاي ايراني شاخة شرقي ازجمله يغنابي، شغناني و يازغالمي هنوز هم فرهنگ 

  . اند داشتهاصيل ايراني و زبان خود را نگاه 
نظامي . نام دارد كه همان اشاره به آرش كمانگير است» شاه تيرانداز« اين كوهها ةبلندترين قل

  : است عروضي سمرقندي گفته
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  كه از آمل به مرو انداخت تير    از آن گويند آرش را كمانگير
 فرهنگها يگفتگودر اين سرزمين وادي بزرگ فرغانه با فرهنگهاي گوناگون ساكنان خود به موزة 

سرزميني كه در آن نوروز با تمام زيباييهاي خود بين اقوام ايراني و غيرايراني با . تبديل شده است
  : است مولوي بلخي فرموده. شود شد و مي شكوه تمام برگزار مي

  نيميم ز تركستان نيميم ز فرغانه  گفتم زكجايي تو تسخر زد و گفت اي جان
  

  گيري  نتيجه

و » چهار« پارسي ةاز واژ(كوههاي پامير شهر چارجوي .  شگفتيهاستآسياي مركزي سرزمين
، ) هندةمترادف پنجاب در شبه قار(، بدخشان، آب پنج )به معني شهري با چهار نهر و جوي» جو«

دهندة  آستانه، درياي خوارزم، و ديگر توپونيمهايي كه نشان) آب مرو يا مرو آب(مرغاب 
 است، در كنار نوروز جشن زيباييها و بيداري طبيعت و دهها و يادمانهاي فرهنگ ايراني در منطقه

 عمق تعامل فرهنگي بين ةدهند صدها نشانه و نماد رابطة فرهنگي ايران با آسياي مركزي، نشان
، )چارجو(در آسياي مركزي شهرهاي كهن ايراني ازجمله نسا، آمل . ايران و آسياي مركزي است

، )در ازبكستان(، خيوه، خوارزم، بخارا، سمرقند )در تركمنستان(و ، اورگنج، مر)آباد عشق(آباد  اشك
اين قلمرو . قرار دارند) در تاجيكستان(پنجيكنت، اسروشنه، حصار شادمان و سغد و خجند 

سينا، ناصرخسرو، رودكي،  سرزمين و زادگاه ابوحفص سغدي، سوزني سمرقندي، بوعلي
اين مشاهير آثار خود . علم و معرفت ايراني استخوارزمي و فاريابي و دهها مشاهير ديگر جهان 

اند، اگرچه در ميان آنان مشاهيري چون محمود كاشغري، عليشير  را اغلب به زبان فارسي آفريده
ي ملتها و گفتگودر دورة حيات ادبي و فرهنگي اين ستارگان . نوايي و برخي ديگر ترك بودند

  .زيستند  تركي مي-غرافيايي ايرانيفرهنگها رواج داشت و همه با هم در يك قلمرو ج
با توجه به آنچه گذشت حكيمان جهان هنر و انديشه و معرفت و كمال و فرهنگ و دانش   

تنها براي ايرانيان و ساكنان قلمرو كنوني ايران بلكه براي قلمرو جهان ايراني  و خرد ايران زمين نه
هاي اين بزرگ  خواهند با انديشه و آنان ميدر آسياي مركزي، قفقاز و آناتولي بسيار مورد احترامند 

  . مردان آشنا شوند
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طور وجود واژگان پرشمار  وجود واژگان پرشمار تركي در زبان و ادبيات فارسي و همين  
واژگان را از هر  اگر وام. دهندة عمق روابط بين ايرانيان و تركان است فارسي در ادبيات تركي نشان

. ايم ايم بلكه كاستي ژرفي بر هر دو زبان وارد كرده غناي هريك كاستهتنها از  دو زبان جدا كنيم نه
فرهنگ غني ديني و مناسبات آييني اسالمي در بين مسلمانان ايران و آسياي مركزي و قفقاز و 

تواند  هاي ايراني ازجمله نوروز مي آناتولي، وجوه مشترك بسيار ارزشمندي است كه در كنار آيين
برگزاري نشست مشترك تخصصي و كارشناسي سازمان علمي . يك سازدما را به يكديگر نزد
در تهران با پنج جمهوري آسياي مركزي، ايران، تركيه، افغانستان، ) يونسكو(فرهنگي سازمان ملل 

م در تهران براي انجام مراحل نهايي ثبت آيين نوروز به ۲۰۰۴پاكستان و هندوستان در سپتامبر 
  .موفقيتهايي بود كه نشان از وجوه اشتراك بين كشورهاي منطقه استعنوان ميراث بشري، ازجمله 

 باشكوه را گرامي بداريم و در بين ملل مختلف آسياي مركزي فرهنگ ةما بايد اين گذشت  
ي بين اقوام و نژادها و فرهنگها و زبانها رونقي دوباره گفتگوتسامح و تساهل را گسترش و به 

توانند با هم  اند اكنون نيز مي نه كه درگذشته با هم در تعامل بودهگو ايرانيان و تركان همان. دهيم
كارگيري امكانات و ابزار موجود به توسعة فرهنگي و اجتماعي و علمي  تعامل داشته باشند و با به

در جويي كه يك بار آب (سو گلن آرخا بيرده سو گلر : المثلي تركي بنابه ضرب. منطقه كمك كنند
  ).تواند آب جريان يابد يروان بوده بازهم م
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