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ران قبل از اسالم و یخ حضور ترکان در ایتار
  بعد از آن

  
ایست که به تاریخ ادبیات ترکی در  این نوشته بخشی از یک مقاله بلند یا کتابچه :اشاره     

ایران پرداخته است و قرار است به ضمیمه مقاالتی از نویسندگان دیگر در یک مجموعه منتشر 
  .شود

پردازد که  بخش نخست یا مقدمه آن نوشته به بررسی کوتاه تاریخ ترکان در ایران می     
 .شود میرامی گتقدیم خوانندگان 

  تاریخ ترکان ایران
خ ترکان ی، تاریبرخ. خته استیرا برانگ یداغ یھا تاکنون بحث،رانیخ حضور ترکان در ایتار

بر ترک بودن آنان اقامه شده است، شروع  یان که قرائنیران را از دوران باستان و زمان سومریا
 یترکان را تا زمان سالجقه و حت، حضور یخین تارئده انگاشتن قرایز با نادین یکنند و برخ یم

  .کنند یم یبعد از آن نف

ان و بعد از آن را بخصوص ین مقاله به اختصار حضور ترکان قبل از زمان سلجوقینگارنده در ا
ن و یقزوو ) یر(راز و اصفھان و ساوه و تھران یش(جان و عراق عجم یآذربا یدر مناطق شرق

ان یشا. اند خواھد پرداخت نگاران دیگر در مورد آنھا تمرکز نکرده  که تاریخ یمناطق یعنی) قم
چرا . انه استیم یھا در سده ین اسالمیرخوپژوھش، کتب م نیاذکر است که منابع من در 

ه استفاد یاصرار نگارنده برا. شده است یه کمتر بررسین زاوین مناطق از ایخ ترکان ایکه تار
اند در  ران انکار کردهیکه حضور ترکان را در ا یمعمول کسان. ز داردین یگریل دین منابع دلیااز 

د یپاسخ به آنان الجرم با یاند که برا ن کار دست زدهین منابع به ایواقع با حذف و جرح مطالب ا
ل و یکمگر را تین منابع، سخنان ھمدینکه مطالب موجود در ایگر این منابع استناد کرد و دیبه ا

 یده میخ دین تواریران، در ایبر حضور پررنگ ترکان در ا یخیک نوع تواتر تاریکنند و  ید مییتا
  .شود

م قرن قبل از یم حدود ن٩٨٨/ھـ٣٧٨ن کتاب در سال یا. است تاریخ قمن کتابھا یاز ا یکی
نگاشته شده  یبه زبان عرب یران توسط حسن بن محمد بن حسن قمیان در ایحضور سلجوق

ھای  ن کتاب در سالیاز ا یا ده است اما ترجمهین کتاب به دست ما نرسیا یاصل عرب. است
انجام گرفته  یبن حسن عبدالملک قم یبه دست حسن بن عل یقمر یھجر ٨٠۵-٨٠۶

  .ده استیآن به دست ما رس) جلد اول(ک جلد یاست که باز تنھا 

کند که نام روستا خود  یاشاره م ترک آبادبه نام  ییبه روستا٣٧ن کتاب در ص یمولف ا
توسط ترکان سخن  رستاق انارگر از ساخته شدن ید یدر جا. ل حضور ترکان در آن استیدل
ن رستاق را یاست که ا اب ترکیافراساز نوادگان  یکین مورخ انار نام یبه نوشته ا. دیگویم
اران بن سھره بن یانار بن س”اند به  رستاق انار، آن را نام نھانده«: اند نسبت داده یز به وین

  )۶٩خ قم صیتار(» یاب ترکیافراس

). ١٣۵، ١١۴، ۵۵خ قم ص یتار(برد  یدر قم نام م »شادقولی«ن او از منطقه یھمچن
سم ا یشکار شاه است که ھم به معنایا پیغالم شاه  یبه معنا یک کلمه ترکی یشادقول

. خ متعدد مربوط به قم، به کار رفته استیاسم منطقه در توار یشخص و ھم به معنا
 یدر جنوب غرب یشھرک یکیشود که  یاکنون به دو منطقه در استان قم اطالق م یشادقول
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ن شھرک قبال روستا یا. دھند یل میتشک ترکان خلجآن را  یاستان قم است که ساکنان بوم
بر  یباستان یھا یست که اکنون حفاریا نام تپه یگریه است و ددیبوده و بعد به شھر چسب

ن ذکر نام یدر قم و ھمچن یشادقول یدر واقع وجود تپه باستان. شود یآن انجام م یرو
ن یریحضور د یبرا یار روشنیل بسیخ قم خود دلین در تاریدر ھزار سال قبل از ا یشادقول

  .ن منطقه استیترکان در ا

عالمه محمود ن مناطق اشاره کرده است یکه به حضور ترکان در ا یگر از مولفانید یکی
وان لغات الترک بعد از اشاره یدر کتاب معروف خود د یو. است) یقرن پنجم ھجر( کاشغری

ن یرا مرز سرزم نیقزواز ترکان،  یاریبس«: سدینو یاب مین توسط دختر افراسیقزو یبه بنا
به  یچرا که لفظ ُقم، در ترک. ن مرز قرار داردیدر از ین) Qumقوم(= قمشھر . دانند یترکان م

وان لغات الترک، ترجمه ید( »رفت یاب در آنجا به شکار میماسه است و دختر افراس یمعنا
  )۵٠٢، صیفارس

ن یا یبلکه اقو. ستیگر نید یانکار اقوام و ملتھا ین مناطق به معنایالبته حضور ترکان در ا
  .اند کرده ین مناطق زندگیدر ار اقوام یرکان در کنار سات هکاست 

ن دولت ترک در یاز جمله نخست. ن منطقه وجود داردیز بر حضور ترکان در این یگرید قرائن
ل ین منطقه تشکیان در ایان و غزنویو قبل از سلجوق یران پس از اسالم در قرن سوم ھجریا

ولت ترک نام ن دیمعموال به جھت اغراض خاص خود از ا یرانیمورخان معاصر ا. شده است
راز بوده است که یتخت آن شھر شیو پا) Sübkəri( دولت ُسبکرین دولت، ینام ا. برند ینم

ن دولت یا. عراق عجم تسلط داشته است یگر بخشھایاصفھان و د,چون کرمان یبر مناطق
فه ینکه منشور امارت از خلیمستعجل و کم عمر بوده است اما با توجه به ا یاگر چه دولت

ن دولت یز نخستیان داشته است و نیدر زوال صفار ین نقش مھمیگرفته است و ھمچنبغداد 
بھار به  یملک الشعرا. ان توجه استیار شایران است بسیترکان در دوران بعد از اسالم در ا

ه یشب ین ُسبكریو ا« : سدینو یان توجه داشته و میدر زوال صفار ینقش دولت ترک سبکر
ر یر خیش را به خین است كه خاندان خداوندان خویسبكتک طغرل كافر نعمت، غالم آل

  )٢٣٠-٣٢٩، ص۴ج: خلدون و ابن ٢٨۵-٢۵٣ص: ستانیخ سیتار(» برداشتند

ھستند که در زبان  ییھا جان نامیمناطق موجود در عراق عجم و آذربا یھا از نام یاریبس
مثال  یبرا. کنند یم یھا و قھرمانان ترک را تداع تیا نام شخصیمعنا ھستند و  یدارا یترک

خ ترکان یاما واژه ساوه در تار. ندارد یمشخص یمعنا یاست که در فارس ینام ساوهنام 
 کداست نام پادشاه گؤیپ یخیمثال آن گونه که از متون تار یژه است برایت ویک ھوی یدارا

  :میخوانیم) یابومنصور( یسنقریدر مقدمه شاھنامه با.ھا ساوه بوده است  تورک
زه یبجنگ و ساوه شاه را با ن دش او شیپ دآم یدر ھنگام که ساوه شاه ترک بر در ھرو « … 

  )٧، ص ٢بھار، ج  یسبک شناس(» فکندیب

ح یل آمده است و تصرین به تفصیز جنگ ساوه شاه با بھرام چوبین یدر شاھنامه فردوس
  )۴۶٠-۴۶۴ص: شاھنامه. (ان بوده استشده است که ساوه شاه، شاه ترک

. ستید نیه جدیک نظریباستان تاکنون  یران، از زمانھایحال بحث حضور ترکان در ابه ھر 
ارجمند  یھا از چھره یکیمشھور است و  یکه در جھان به پدر جامعه شناس ابن خلدون

  :سدینو یخ معروف خود میرود، در تاریجھان اسالم به شمار م

ابون یف نسابتھمو  الفرسعلماء فاما … ارض الترک یھ ایرانالکتب ان ارض  یو ف«
ن ترکان است اما دانشمندان و نسب شناسان یران سرزمیدر کتابھا ھست که ا: من ھذا کله
چاپ موسسه ١۵۴ص ٢خ ابن خلدون ج یتار(» .کنند ین مسئله را انکار میا یفارس به کل

   )انتشارات دارالفکر ١٨١االعلمی و ص 
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 یعنی یشھرر. ران اشاره کرده استیز به حضور ترکان در مرکز و شمال این فردوسی
 یعنی یتوران یھستند که شاھنامه آنھا را شھرھا یتھران و آمل، دو شھر یبخش جنوب

  :سدینو یم یو. ترکان قلمداد کرده است یشھرھا

  ران اگر زال زر با دو مرد،یکز ا«

  ند با او نبردیند و جویایب

  ،یک پیرث نیه اغریگران ما

  »یسپه واگذارد از آمل به ر

 ینیاست و زال زر، حاکم نش یـ خراسان یک سردار تورانیرث بنا بر متن شاھنامه، یاغر
ن یز خوانده است، بدیران نیت باال، آن را ایمانند ب یدر مقاطع یستان، که فردوسیدر س

  »است ی، دو شھر تورانیات از آمل و رین ابیدر ا یب تصور فردوسیترت

ات آنان در یخ ترکان و ادبیشتر تاریجان بپردازد و بیآذرباخواھد به بحث ترکان و  ینگارنده نم
از جانب انکار  یکه شبھاتییجان و عراق عجم را مد نظر دارد اما از آنجایآذربا یشرق یبخشھا

 یخال یخین سند تاریشود ارائه چندیاره مطرح موجان ھمیترکان آذربا یخیت تاریکنندگان ھو
  .ده نخواھد بودیاز فا

من یتبع پادشاه : سدینو یمن میخ خود در ذکر پادشاھان یدر جلد نخست تار طبری
ثم إلى الموصل «… ار بن بشتاسب بود یر بھمن بن اسفندین اردشیمعاصر بشتاسب و ھمچن

 یبه انبار و سپس موصل رفت و از آنجا راھ یو» بھا فھزمھم الترك یفلق أذربیجانثم إلى 
  ) ۴٠۴ص ١ج  یطبر. (د و شکستشان دادیا دجان شد و در آنجا ترکان ریآذربا

  .ن واقعه اشاره کرده استیبه ا» ١٢ص  ١ج «خ خود یز در تاریابن خلدون ن

ھا غزا مسلمه بن یو ف«: سدینو یم یع سال نود ھجریدر باب وقا ین طبریھمچن
ن یدر ا: ففتح حصونا و مدائن ھنالک آذربیجانه یبلغ الباب من ناح یحت الترکعبدالملک 

) دربند(د و تا منطقه باب االبواب یمسلمه بن عبدالملک با ترکان جنگ)یھجر ٩٠(سال 
  )٢٢۶ص  ٥ج  یطبر. (».ھا را فتح کرد د و در آنجا شھرھا و قلعهیجان رسیآذربا

فاتح و مسلمان در  یخون ترکھا به عربھایاز شب یھجر ٩٩ع سال یدر وقا ین طبریھمچن
فقتلو من  آذربیجان یعل الترکالسنه اغارت  ھذه یو ف: دیگو یجان سخن میآذربا

  )٣٠٩، ص ۵ج : یطبر. (ن جماعهیالمسلم

  .نقل کرده است ٢٠٩ص  ٩ج  البدایه و النھایهدر ابن کثیر ن واقعه را ین ھمیع
ده ین ترک نامیجان را سرزمیباشد که آذربا یاز طبر یگریسخن د ، د جالبتر از ھمهیاما شا
ھذه السنه غزا الجراح بن عبداهللا  یو ف«: سدینو یم یھجر ١٠۴ع سال یدر وقا یو. است
ه بلنجرم و ھزم یدی یففتح عل آذربایجان ارض الترکه و ینیارم یر علیو ھو ام یالحکم
 ،جانیر ارمنستان و آذربایاو ام. جنگ کرد ین سال جراح بن عبداهللا الحکمیو در ا: الترک
 یطبر(» .ش فتح کرد و ترکان را شکست دادیجرم را با دستان خونبل یو. ن ترکان بودیسرزم

  .ن امر اشاره کرده استیبه ا ٢۵۶ص  ٩ز در ج یه نیه و النھایمولف البدا) ٣۶٨ص  ۵ج 

 ناصر خسرو. ز اشاره کردین یگریتوان به اسناد دیم یخیکتب تار و و اسناد قرائنر از یغ
ک ین یدم، شعریرا د ینام شاعر قطرانز یدر تبر«ه کند ک یح میدر سفرنامه خود تصر

به زعم ). ۵ده سفرنامه ناصر خسرو ص یگز.(دانست یک نمین فارسیگفت، اما زبان  یم
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 یدانسته و به زبان پھلو یک نمیرا ن یدر یفارس یزی، قطران تبریخ نگاران رضاخانیتار
  .زده است یحرف م! یزیتبر

ز در باب رواج ین لغت فرس اسدیتوان به یدر شعر قطران م یعالوه بر وجود لغات ترک
که در قرن پنجم  یمولف لغت فرس اسد اسدی طوسی. جان استناد کردیدر آذربا یزبان ترک

کرده است و  یآوردج در خراسان را در کتاب خود گریرا یو ترک یسته است لغات فارسیز یم
در  یو .ز اشاره نموده استیران نیگر ایج در مناطق دیاز کلمات و لغات را یعالوه بر آن به برخ

لغت فرس، (».چارق خوانند آذربایجانافزار بود، به  یپا«: سدینو یم پالیکح لغت یتوض
  )٢٧٧ص

وان لغات یشده است در دیجان استعمال میکه در قرن پنجم در آذربا چارقن لغت یع
 یکاشغر. رود یبه شمار م یل ترکیاص یھا ز آمده است و از واژهین یالترک محمود کاشغر

  :سدینو یم
چارق , خود یاو به پا: یعنی ol ažaqın çarıqladıیُاْل َاذاِقْن َجرْقالد:  çarıqladıیَجِرقـْالد«

 یوان لغات الترک، ترجمه فارسید( »).çarıqlar-çarıqlamaqَجِرْقالماْق  -َجِرْقالْر. (دیپوش
  )۵٧٧ص

رباز در یاز د ران،ین مناطق بلکه در کل ایو اسناد فوق حضور ترکان در ا قرائنبا توجه به 
ک یه یسان معاصر بر اساس نظریخ نویمسلم بوده است که متاسفانه تار یان مورخان امریم

ن یالبته حضور ترکان در ا. اند نه پرداختهین زمیدر ا یبه پنھانکار یک ملت رضاخانی –کشور 
 ان ویمھاجر ترک ھمراه سلجوق یست که بعدھا گروھھاین نیا یچ وجه به معنایمنطقه به ھ

نست که قبل از آمدن یاما مھم ا. اند امدهیران نیانه به ایم یایترک از آس یھا ر سلسلهیسا
» ارض الترک« یح ابن خلدون و طبریجان به تصریران و آذربایز ایمھاجر ن ین ترکھایا
  . بوده است) ن ترکانیسرزم(

  : منابع

  .١٣۶٩، دکتر جواد ھئت، تھران ٢ش جیر باخینه بیخیات تاریجان ادبیآذربا -

اء التراث ی، داراحی، الطبعة االولیریش یعل: ر، حققه و دقق اصولهیه، ابن کثیه و النھایالبدا -
  .روتیب١٩٨٨، یالعرب

ام العرب و العجم و البربر و من یا یف وان المبتدا و الخبریکتاب العبر و د(خ ابن خلدون یتار -
  )روت، لبنانیللمطبوعات، ب ی، الطبعة الرابعه، منشورات موسسة االعلم)عاصرھم

  .١٣٨١ن، تھران یبھار، انتشارات مع یح محمدتقیستان، تصحیخ سیتار -

  .١٨٧٩نیدیل، لی، مطبعه بر)خ االمم و الملوکیتار( یخ طبریتار -

، ین طھرانید جالل الدیه سیح و تحشی، تصحیبن حسن قمخ قم، حسن بن محمد یتار -
  .١٣۵٣مطبعه مجلس، تھران 

ق، نشر ی، ترجمه دکتر محمدزاده صدین کاشغریخ محمود بن حسیوان لغات الترک، شید -
  .١٣٨۴ز یاختر، تبر

، ین بن محمد الکاشغریمحمود بن الحس: ی، مؤلف)یمتن عرب(وان لغات الترک یکتاب د -
، دارالخالفه یطبع ی، برنجیسلیمعلم رفعت کل: حیه، تصحیسنه ھجر ۴۶۶ف یخ تالیتار

  )جلد٣. (١٣٣۵ه، مطبعه عامره یالعل
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، چاپ یاقیرسید محمد دبیس: حیح و توضی، تصح)ده سفرنامه ناصرخسرویگز(ره آورد سفر -
  .١٣٧٣سوم، انتشارات سخن، تھران 

  .١٣٨٣انر، تھریرکبیبھار، چاپ ھفتم، ام ی، محمد تقیسبک شناس -

  .١٣٧٠، انتشارات جاودان، چاپ ھفتم، تھران یشاھنامه فردوس -

م القاھره، مطبعه  ١١٩۶٣عام  یھا دارالکتب حتیتقتن یه التیفھرس المخطوطات الفارس -
  .١٩۶۶دارالکتب 

  .١٣١٩، تھران چاپخانه مجلس یانیح عباس اقبال آشتیلغت فرس، تصح -

  .١٩٧٩روت ی، بیالتراث العرباء ی، دار احیمعجم البلدان، الحمو -

  سھم فارس در شعر فارسی، دکتر کاووس حسنلی -
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