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  ، مرتضی حسينینگاهی به تاریخ و فرهنگ تورکستان در دوره ی اسالمی

  

 :مقدمه

  

تورکستان به منطقه ای گفته می شود که مهمترین و دیرپاترین خاسـتگاه و مرکـز ملـل و دول و تمـدن هـای تـورک بـوده                    

، توسـط مورخـان اتحـاد    است و البته اصطالح آسيای ميانه بيشتر مصطلح است تا تورکستان و این واژه ی آسـيای ميانـه                 

جماهير شوروی برای قلب هویت ملل تورک ساکن تورکستان ابداع شد چرا که واژۀ تورکستان خود حامل و عامل هوّیـت                     

بود چرا که همگی آنها خود را از یک ... و احساس تعّلق مشترک ميان اقوام ساکن تورکستان اعم اؤزبک و قرقيز و قزاق و

 یـک سـرزمين مـی دانـستند و تقویـت ایـن حـس یگـانگی مـی توانـست بـرای شـوروی             ریشه قومی دانـسته و سـاکنان    

خطرساز باشد، به هر حال تورکستان یا آسيای ميانه منطقه ایست که از شرق به چين، از شمال به روسيه،از جنوب به             

 تاجيکـستان و  ایران و از غرب به دریای خزر محدود مـی شـود و شـامل کـشورهای اؤزبکـستان، قرقيزسـتان، قزاقـستان،              

که عمدتًا بعد از تـشکيل اتحـاد جمـاهير    -تورکمنستان می باشد و تمام اقوام ساکن آن به غير از روسها و سایر اسالوها          

 و تاجيـک هـا، بقيـه از ریـشه ی قـومی تـورک بـوده و زبـان و فرهنگـشان نيـز شـاخه ای از                              -شوروی به این منطقه آمدند    

  .فرهنگ و تمدن تورک محسوب می شود 

                ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  

  

، نظرات مختلفی ابراز شده که می توان به موارد ذیـل اشـاره کـرد؛ دکتـر جـواد                    ) türk( »تورک« در بارۀ معنی لغوی واژۀ      

، عادله آیـدین آن     )1(ليد و بقای نسل و افزایش می باشد       هيئت معتقد است که واژۀ تورک از ریشه تؤره مک به معنای تو            

بـه بـون تـورک    » اوغوزالرین دوولتـی « به معنای توقف و سکونت دانسته، آلتای محمد اف در کتاب » دورماق« را از ریشه  

آذربایجـان خـالقی نـين سـوی کؤکؤنـو      « ها اشاره کرده و آن ها را همـان تورانيـان دانـسته و ميـر علـی سـيداف در کتـاب                      

عنای تورکا ن محلی دانسته است و سایر تورک شناسان نيـز نظـرات مختلفـی در ایـن                   بون تورک ها را به م     » دوشونر کن 

  1.»ایران تورکلرینين اسکی تاریخی« زمينه ابراز داشته اند از جمله پرفسور محمد تقی زهتابی در کتاب

 مغولـستان   این واژه با معنا و مفهوم یک دولت در قرن ششم مـيالدی بـر دولتـی اطـالق شـد کـه در منطقـه جغرافيـایی                           

م .552ایـن دولـت بـه سـال     . در تاریخ مشهور اسـت  ) gög türk(» گؤی تورک« امروزی تشکيل شد که با نام امپراطوری 

در دوران حکومت قاپقان خان، تورکان اویغـور و قرقيزهـای یئنـی سـئی نيـز تـابع امپراطـوری گـؤی تـورک                   . آغاز به کار نمود   

  . گسترش پيدا کردشدند و قلمرو این دولت تا آسيای ميانه 

این دولت به دسـت تورکـان اویغـور منقـرض           ) م.734(ده سال بعد از مرگ بيلگه خاقان، آخرین پادشاه قدرتمند گؤی تورک             

ک سيری در تاریخ .ر. (سنگ نوشته های باقی مانده از گؤی تورک ها در عالم تورک شناسی اهمّيت بسياری دارند. شد

  ). به بعد31ئت، ص، زبان و لهجه های ترکی، جواد هي

اویغورها مذهب بـودایی داشـتند در       . م بر دوام بود که در این سال توسط قرقيزها متالشی شد           .840دولت اویغور تا سال     

اویغورهـا اولـين مبـدعان خـط در     . آلتائی یعنی شامانيسم می بودند-حالی که گؤی تورک ها پيرو مذهب کهن اقوام اورال        

ی تورک ها الفبای اورخون را به کار می بردندکه در باره ی منشَا آن نظـرات گونـاگونی ابـراز                     گؤ(تاریخ تمدن تورک بوده اند      

الفبای اویغوری قرن ها پس از سقوط دولت آنان رواج داشته و از جمله خط رسمی دولت های مغول بـوده و                    ) شده است 

اثر یوسف حاجب خاص  » قوتادقو بيليک « کتاب   مهمترین اثر ادبی به خط اویغوری     . تا دربار سلطان محمد فاتح نيز راه یافت       

خط اویغوری از قرن نهم تا پـانزدهم مـيالدی در تورکـستان رواج        . )2(م در باالساغون نوشته شده    .1069ل  است که در سا   

  .داشت که بعد از پذیرش اسالم از سوی اقوام تورک، کم کم الفبای عربی جای آن را گرفت 

) بئش باليغ، تورفـان، بـارگول و حـامی          (ت تورکان قرقيز برافتاد و به تورکستان شرقی         به دس . م840دولت اویغور به سال     

البته این منطقه، سکونتگاه اوليه ی اویغورها نبود بلکه اویغورهای مهاجر پـس از سـقوط امپراطـوری اویغـور،                    . محدود شد 

  .این دولت کوچک را در تورکستان شرقی برپا داشتند
                                                 

  1 .110 تا 107ص. صمد چايلیاثر.نگاهی به واژه های اساطيری آذربايجان. ک.ر.جهت اطالع از مجموع نظريات در اين باره .
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.  مـسلمان مـی باشـد      -، پس از اسالم، دولت قره خانيان بود که در عين حال اولين دولت تورک              اولين دولت قدرتمند تورک   

وی ). م.932(بـود   » صـا تـوق بـوغرا خـان       « اولين خاقان  قره خانی که مسلمان شد واسالم را دیـن رسـمی اعـالم کـرد،                 

  ).3( اسالمی عبدالکریم را برای خود برگزید -همچنين نام عربی

م به حکومت سامانی در شهر بخارا پایان داده و بر تورکستان حکومت یافـت          .999نصربن علی به سال     پادشاه قره خانی    

قـارلوق هـا، اویغورهـا، اوغوزهـا و         « :و اقوام عمدۀ تورک را نيز به اطاعت خویش درآورد که مهمتـرین آنهـا عبـارت بودنـد از                   

کـه پادشـاهان آن بـر خـالف         ) م.962-1183(سيس شد   همزمان با دولت قره خانی، دولت غزنوی در غزنه تأ         . »قيبچاق ها 

سلسله قره خانی را آل افراسياب نيز گفته اند که این انتساب بيشتر             . دولت قره خانی به پرورش زبان فارسی کوشيدند       

حالت افسانه دارد چون افراسياب شخصيتی تاریخی نيـست بلکـه در متـون قـصه و افـسانه نـام وی آمـده، البتـه بارتولـد            

 سـال قبـل از مـيالد بـوده و نـام اصـلی وی آلـپ ارتونقـا و                     600 است که افراسياب شخصيتی تـاریخی، مربـوط بـه            معتقد

  .پایتختش کاشغر بوده است

در دورۀ قره خانيان و غزنویـان، شخـصيت هـای علمـی و ادبـی چنـدی در تورکـستان ظهـور کردنـد کـه بـی تردیـد بـر اثـر                                   

)  م870-950(از جمله ایـن اندیـشمندان؛ فـارابی       . کان بر مدنيت اسالم بود    شکوفایی تمدنی حاصل از استظهار دولت تور      

جارهللا زمخـشری، مَؤلـف     ،  )4(که با آنکه هرگز لباس مخصوص تورکان را عوض نکرد، همه آثار خود را به زبان عربی نوشت                 

اب را به سلطان آتـسيز      که این کت  )  زبان عربی، فارسی، خوارزمی و تورکی خوارزمی       4به  (تفسيرالکشاف، مقدمة االدب    

، محمـود کاشـغری صـاحب اثـر بـزرگ و      »قوتـادقو بيليـک  « یوسف حاجب خاص صاحب اثـر معـروف  . خوارزمشاه هدیه کرد   

  .که اولين متن لغت و زبان شناسی به زبان های تورکی و عربی است، بودند» دیوان اللغات الترک« جاویدان 

م، محمـود   .999مود غزنوی و ایلک نصر قره خانی تقسيم شد و به سـال              پس برافتادن سامانيان، قلمرو آن دولت بين مح       

پس اندک سـاليانی، دولـت قـره خـانی رو بـه ضـعف گذاشـت و در مقابـل،                    . غزنوی دختر نصر خان را به زنی گرفت گرفت        

کومـت  در دوره ی زوال قـره خانيـان، عمـده ح   . سلطان غزنوی تبدیل به یکه تاز عرصه قدرت و سياست در تورکستان شـد  

گران تورکستان به اطاعت یا متابعت سلطان محمـود غزنـوی درآمدنـد مـن جملـه احمـد طوغـان خـان اميـر سـيميرچی و                            

هجوم مشترک سلطان محمود غزنوی و یوسف قدر خان به ماوراءالنهر در سال             ). 5 (کاشغر و یوسف قدر خان حاکم ختن      

شد و علی تگين دوباره به قلمـرو  ) سلجوقيان( ظهور ویم  به شکست پادشاه قره خانی، علی تگين و متحدان نو        .1025

بازگشته و به حکومت محدود خود ادامه داد و عقيده ی بارتولد بر آن است که سـلطان محمـود در           ) سمرقند و بخارا  (خود  

از بين نبـردن دولـت قـره خـانی تعمـد داشـت و علـی تگـين را وزنـه تعـادلی در برابـر قـدرت یـابی یوسـف قـدر خـان مـی                    

  ).6(ستدان

در همين دوران،  گروهی دیگراز تورکان در تکاپوی قدرت و تأسيس دولت بودند کـه مقـدر بـود دامنـه ی قـدرت ودولتـشان                           

 رمی، تکرار شـود امـا ایـن بـار بـا پـشتيبانی فکـری و ایـدوئولوژیک           -آنچنان وسعت یابد که کابوس آتيال برای دنيای یونانی        

 ، در تورکستان، حرکت     2بودند که تحت قيادت آل سلجوق، به مانند اسالف خویش         این قدرت نوظهور تورکان اوغوز      . اسالم

  .آغازیدند و عاقبت تا قلب اروپا پيش تاختند

نخستين طالیه های قدرت سلجوقيان آن زمان درخشيدن گرفت که سه پسر سلجوق بن دميریـایليغ، ارسـالن اسـرائيل                    

م  متحـد    .1052 ، با علی تگـين قـره خـانی بـه سـال               3رول و چاغری  ،موسی و ميکائيل و نيز دو پسر ميکائيل، یعنی طوغ         

  .شدند

کاشـغری، صـاحب    . اسالم آوردن اوغوزهای تحت رهبری دمير یایليغ در دوره ی ریاست پـسرش سـلجوق، صـورت گرفـت                  

 انـد کـه     دیوان اللغات التورک، اوغوزها را شاخه ای از تورکان قينيـق مـی دانـد کـه در خـدمت یبغـو، اميـر قينيـق هـا بـوده                             

بعدها اوغوزها از خان قينيق، فاصله گرفته وبا آنان در افتادند تا اینکه             . قلمرواش ازیئنگی کند تا آناره هاي ولگا مي رسيد        

م، خوارزم را متصرف شده و شاه مليک پسر یبغو را از آنجا بيرون راندند و این منازعه به نفع اوغوزها پایـان                 .1042به سال   

م نيز سلجوقيان، شکست سختی بر مسعود غزنوی در نبرد دندنه کند وارد آورده و در واقـع بـه                    .1040به سال   ). 7(گرفت

  .کار غزنویان در تورکستان پایان دادند

                                                 
. منظور اسالف سياسی است نه تخمه و تبار. 2  
.، چاغری و طوغرول، برادران ارسالن اسرائيل ذکر شده اند که اشتباه به نظر می رسد166 کمبريج، ص4البته در جلد . 3  
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کـرده بودنـد در     )تـا قلمـرو بيـزانس     (در خالل مدتی که سلجوقيان قدرت خود را معطوف به فتح و ضبط خراسان و غـرب آن                   

انيان و یبغوهای یئنگی کند، گاهی به جنگ و گـاهی بـه صـلح در کـشمکش و مـراوده                     تورکستان بقایای غزنویان و قره خ     

  .بودند

اما عمده ی مناطق تورکستان همچنين در دست بقایای قره خانيان        . م به تصرف سلجوقيان در آمد     .1048خوارزم به سال    

و ) 8(لقب تومغاج خان بر خـود نهـاده بـود         بود و حتی بوری تگين حکمران ماوراءالنهر که خود تابع بوغراخان قره خانی بود،               

داشت،هرچند که  حکومتشان محدود به مناطق آباد تورکستان به مرکزیت           " سلطان مشرق و چين   "پسرش نصر نيز لقب   

ماوراءالنهر بود و صحاری و مناطق خشک تورکستان همچنان جوالنگاه اقوام کوچ نشين تـورک بـود کـه بـه نـدرت سـر بـه                           

  . قوم خود می سپردنداطاعت سرداری غير از

م بـه ختـل وصـغانيان       .1064آليپ ارسالن، سلطان نامدار سلجوقی، مطاوعت امرای تورکستان را خواستار بود و به سال               

و قصد الحاق قلمرو تومغاج خان ابراهيم به قلمرو خود را نيز مد نظـر داشـت، چنانکـه                   ) 9(در آمد و امرای آنان را مطيع کرد       

ست وی شکایت به خليفه برد و البته خليفه خود نيز از قدرت امير سلجوقی ایمن نبود و تنها مـی  تومغاج خان از این سيا 

کعـــب "، "غراالمـــه"بفرســـتد، مـــن جملـــه )ابـــراهيم خـــان(توانـــست لقـــب هـــای پرطمطـــراق بـــرای خـــان قـــره خـــانی

 ).10"( مؤیدالعدل"و"المسلمين

 فتح آن منطقه کشته شد و پسرش ایاز نيز در برابر م، حين حرکت به سوی تورکستان جهت.1072آليپ ارسالن به سال 

، کاری از پيش نبرد و منازعه دو دودمان تورک عاقبت با اعالم تابعيت              )پسر و جانشين ابرهيم تومغاج خان     (شمس الملک   

  ).م.1073(شمس الملک نسبت به مليک شاه سلجوقی پایان یافت

ل قره خان و بوغزاخان هارون، وارث تخت و ملک پـدر شـده بودنـد          ، طوغرو )امير خوتن (دراین زمان، پسران یوسف قدر خان     

  .وعلی التوافق خجند سرحد ميان متصرفات آنان و شمس الملک قره خانی بود

و خان کاشـغر را نيـز وادار بـه اعـالم تابعيـت کـرد کـه ایـن            ) 11(م سمرقند و اؤزکند را تصرف کرد      .1089ملک شاه به سال     

ادامـه داشـت مـضاف براینکـه از دوران مليـک شـاه              ) سلطان سنجر (سلطان سلجوقی در شرق   تابعيت تا پایان کار آخرین      

دولت جدیدی در خوارزم در حال ظهور بود که بعدها خوارزمشاهيان عنوان گرفتند و آتسيزخوارزمشاه چنـان قـدرتی یافـت                     

  ).م.1141(ت خوارزم ابقا شدو دوباره اعالم اطاعت نموده و در حکوم) م.1138(که با سنجر در افتاد اما مغلوب شد

 قراختائيـان   -1:عالوه بر دولت خوارزمشاهی، دو قدرت دیگر در تورکستان در حال پيشروی بـه طـرف غـرب و جنـوب بودنـد                      

 مـوج  -2.م شکست سختی بر سنجر سلجوقی در نبرد قطوان در نزدیکی سـمرقند وارد آوردنـد        .1141بودائی که به سال     

م ،طی نبردی سلطان سنجر را شکـست داده و        .1153 اطراف بلخ سکنی گزیده و در سال         جدیدی از اوغوزها که ابتدا در     

اسيرش نمودند و قلمرو او را درنوردیدند و آخرین سلطان سلجوقی  در شرق، سه سـال در اسـارت آنـان بـود و بـه سـال          

 و خوارزمـشاهيان و قـره   م رهایی یافته و یکسال بعد درگذشت و با مرگ وی کار سلجوقيان در شـرق پایـان گرفـت         .1156

  .خانيان نيز به اطاعت گورخان قراختائی درآمدند

  )م.1220 تا 1127(وخوارزمشاهيان ) م.1178 تا 1142(از زوال سلجوقيان تا ظهور مغوالن، قره ختائيان 

وعـت از    دو قدرت عمده در تورکستان بودند و امرای محلی نيز به علـت غيـر مـسلمان بـودن قـره ختائيـان تمایـل بـه مطا                           

خوارزمــشاهيان داشــتند و ایــن همــدلی امــرا و مردمــان مــسلمان تورکــستان یکــی از عوامــل مــساعد در راســتای غلبــه  

عالالدین محمد خوارزمشاه بر قره ختائيان و برانداختن این دولت غير مسلمان بود که البته بسياری ازاین امرای مسلمان                   

دین محمد بسيار سخت رفتارتر از گورخان بودائی بود و در کـار دولـت   از این همراهی پشيمان شدند بدین سبب که عالال     

  .و سياست به غایت انتقام کش

به هر گونه عاقبت، بزرگ پادشاه خوارزم به یاری کوچلوک خان، امير نایمان، توانست حکومت قره ختائی را براندازد و این                     

 قـره ختـائی ، دیـوار حایـل ميـان خوارزمـشاهيان و مغـوالن         خود گام نهادن به سوی پرتگاه تاریخ بود، چونکه با محو دولـت            

برداشته شد و ازاین به بعد نه تنها تورکستان بلکه تمامی شرق ميانه مدتهای مدیدی به دست مغوالن و دولتهای گونـه                      

گون آنان افتاد و بنيان عظيمی که به دست چنگيز خان برنهاده شد، بعـدها بـه قـسمت هـای مختلـف تقـسيم شـد کـه                             

 اسالمی یافتند و اثری از فرهنگ و تمدن مغولی در مناطقی  کـه دولـت مغـول    -ده شان از نظر فرهنگی هویت تورکی   عم

  .در آنها استيال داشت به جا نماند
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 آلتـایی، بـين پـسرانش تقـسيم شـد و اوختـای              -م قلمرو پهناورش بـه سـنت اورال       .1227پس از مرگ چنگيز خان به سال      

 .رسيد)خان بزرگ(گيز،به مقام خاقانی پسر ارشد چن) م.1241-1229(

مختلـف، بخـشی از تورکـستان در قلمـرو بـاتو            )مملکـت، سـرزمين   (در زمان تقسيم اوليه ی قلمرو چنگيز به چنـد اولـوس             

، اما پس از انتقال حکومـت مرکـزی مغـوالن بـه چـين در عهـد                  )12(وبخشی نيز تحت حکومت مستقيم اوختای قرار گرفت       

 منطقه مورد بحث ،تحت سيطره دو شعبه از خاندان مغول باقی مانـد،یکی آلتـين اردو کـه بـاتو                     م.1260 به سال    4قوبيالی

و دیگری آغ اردو که اورده برادر باتو انرا بنيـان  "سارای"پسر جوچی ،معروف به سایين خان آنرا بنيان نهاده بود به پایتختی     

ود کـه بـه خانـات قبچـاق نيـز مـشهور اسـت و قلمـرو آن از                    اما قدرت و قلمرو عمده در تورکـستان از آن آلتـين اردو بـ              . نهاد

و مملوکان مصر نيز از ایـن خانـدان         ) 13(ماوراالنهر تا کيئف گسترده بود و نواحی قفقاز و جنوب روسيه را نيز شامل ميشد              

نـست در نبـرد    ائـتالف داشـتندو عاقبـت بيبـرس مملـوک توا          ) ائلخانيان(بودند که با اولوس آلتين اردو بر عليه خاندان هالکو         

  .عين جالوت آنان را شکست داده و به پيشروی شان در غرب پایان دهد

خانات اسالو روسيه نيز تابع پادشاهان آلتين اردو بودند و قدرت این دولت با فراز و نشيب های بسيار بر دوام بود تا اینکـه           

 و شاهزاده نشين های روسی را مطيع        توختاميش خان عظمت و جاللت،عظمت و جاللت این دولت را به حد اعال رساند             

و ) م.1382(کرده و دولت مسکوی را منهدم نمود وآلتين اردو وآغ اردو را در هم ادغام کـرده یـک دولـت معظـم ایجـاد نمـود                   

البته . واین در حالی بود که قدرت خاندان مغول در شرق دور و ميانه به اضمحالل گرائيده بود                ) 14(لقب باتوی ثانی گرفت     

خان قيبچاق نيز دیرنپائيد و توختاميش خان در حالی که خياالت جد بزرگش چنگيز را در سر می داشـت، بـه سـال                        قدرت  

م از امير تيمور شکست خورد و از حکومت عزل شد و رقيبش قوتلوغ تئيمورازطایفه آغ اردو به جای او نـصب شـد و                         .1378

  ).15(قوتلوغ تئيمور، شادی بئيگ به قتل رسيدم به دست برادر و جانشين .1406باتوی ثانی عاقبت به سال 

و پـس از وی     ) م.1407 تـا    1400(چنانکه گفته شد، بعد از قوتلوغ تئيمور، برادر شادی بئيگ فرمانروای دشت قيبچاق شـد              

صاحب قدرت بود و خانات مسکوی را شکست داده و مطيـع خـود کـرد،    ) م.1407 -12(نيز پسر قوتلوغ تئيمور به نام بولوت    

قلمرو دولت آلتين اردو قطعـه قطعـه شـد کـه سـرانجام آن               ) م.1407-59(ان جانشين بولوت یعنی کيچک محمد خان      در زم 

به جـای پـدر نشـست و        " خان احمد "پسر کيچيک محمد خان به نام       . بود" غازان"و" هشتر خان "و" کيریم"پيدایش خانات   

 قدرت و دولـت اسـالو مـسکوی چـرا کـه شـاهزاده               همزمان بود با اولين نشانه های ظهور      ) م.1460-81(دوران سلطنتش   

تالش های وسيعی را برای از بين بـردن دولـت آلتـين اردو         ) م.1505 -1462(بزرگ روس، ایوان سوم، ملقب به ایوان کبير،         

زیمير آغاز نمود و در این راه دست به اتحاد با خانات غازان و دولت آغ قویونلـو زد و خـان احمـد نيـز متقـابال بـه اتحـاد بـا کـا               

م، .1480چهارم، پادشاه لهستان دست یازید اما کاری از پيش نبرد و پس از درگيری نافرجام وی بـا ایـوان کبيـر بـه سـال                           

) پایتخـت خـزران  (قلمرو روسی  دولت مسکوی علنا مستقل شده و از زیر استيالی دولت سارای که بر ویرانه های ایتيـل        

  .خارج شد) 16 (بنا شده و یاد آور شکوه رعب آور خزران بود

م به دست ایپک خان شيبانی کشته شد و شيخ علـی، پـسرش بـه قـدرت رسـيد و بـه سـال                         .1481خان احمد به سال     

م با ایوان کبير درگير شد و پس از اندک مدتی، مونقولی گيرای، خان کریمه به سارای لشکر کشيده و آنـرا تـصرف                        .1501

و قلمرو این دولت در غرب بين سه دولت کيـریم و غـازان و هـشترخان،    ) م.1502(نموده و به کار دولت آلتين اردو پایان داد   

البته مراکز عمده ی تورکستان مدتها پيش از برافتادن دولت آلتين اردو تحت سيطره ی دولت تئيموریان                 . )17(تقسيم شد 

ود بـه غـرب دریـای خـزر شـده و            قرار گرفته بود و در واقع پس از ظهور تئيمور واستقرار جانشينانش، دولت آلتين اردو محد               

قبل از ورود به مبحـث تـاریخ و تمـدن تورکـستان در عهـد تيموریـان،          . اسباب نفوذ و حکمرانی اش از شرق دامن چيده بود         

الزم است توضيح کوتاهی در باب زبان و ادبيات تورکی در تورکستان و اوضاع فرهنگی آن در دوره جانشينان چنگيـز خـان،                       

  .داده شود

) م.16 تـا    10. ق( قسيمات زبانشناسی و تاریخ ادبيات، زبان و ادبيات تورکی ایـن دوره، بخـشی از تـورکی ميانـه                    از نظر ت  

 ميالدی در نقاط مختلف تورکستان، مراکز مختلف فرهنگی تشکيل شد که در هـر کـدام زبـان تـورکی بـا              12از قرن   . است

                                                 
                                                                                                                                                                                                

ک امپراطوری .ر.(را تاسيس نمود) 1280-1268( قوبيالی تمامی چين را تصرف نموده وپکن را به  پايتختی برگزيد وسلسله ی مغولی يوئان  . 4 
). به بعد468صحرانوردان ص     
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:  شرقی؛کاشـغر و در تورکـستان غربـی هـم بـه ترتيـب              مهمترین این مراکـز در تورکـستان      . خصوصيات محلی تکامل یافت   

) 18(بعد از دوره کاشغری مرکز ادبيات تـورک بـه جنـوب سـيحون و خـوارزم منتقـل شـد                    . خوارزم ویئددی سو و بخارا بودند     

وام وتورکان خوارزم که عمدتًا از قرن نهم با پيوستن همزبانان نورسيده شان، اکثریت جماعت خوارزم را تشکيل دادند از اق                  

بودند و تورکی خوارزمی تحت تأثير لهجه های اوغوز و کاشغر و قيبچاق و       ) یيمک و بایات  (اوغوزو قيبچاق وخلج و قانيقلی      

و مغوالن نيز بعد از اندک مدتی در زبان و فرهنگ تورکی مستحيل شدند، چنانکه زبان رسمی             ) 19(قانيقلی به وجود آمد     

از .  قيبچاق به وجود آمد    -، لهجه ی ادبی تورکی با ویژگی های لهجه های اوغوز          ١٤ دولت آلتين اردو، تورکی بود و در قرن       

  ).20(نظر تفکر مذهبی نيز عمده مسلک رایج، مذهب معتزله و طرایق عرفانی بود

تـورکی خـوارزمی کـه کتـابی اسـت در بـاب اخـالق         نهج الفرادیس بـه : از آثار مکتوب این دوره، کتب ذیل را ميتوان نام برد

م  در خوارزم نوشته شده و حاوی        .١٣١٣معين المرید؛ اثری است منظوم که در سال         . ی و معجزات به لحنی تعليمی     دین

محبـت نامـه ی خـوارزمی؛ حـاوی یـازده نامـه در قالـب                . الحقـایق عتبةاشعار مذهبی است با وزن اشعار قوتاد قوبيليـک و         

ورکی و چند قطعه ی فارسی؛این کتـاب بـه درخواسـت محمـد     مثنوی است با وزن مفاعيٌل مفاعيٌل فعوٌل و نيز چند غزل ت      

  .خوجا بيگ از امرای آلتين اردو نوشته شده و به وی اتحاف گردیده است

مقدمة االدب؛ اثر جاراهللا ابولقاسم محمود زمخشری که کتابی است برای تعليم زبان عربی به غيرعرب ها، مـتن اصـلی                      

ی تـورکی و فارسـی آن نوشـته شـده، ایـن اثـر بعـد از دیـوان اللغـات تـرک           این کتاب به عربی است و زیر سـطور ترجمـه         

زمخـشری عـالم فقـه و تفـسيرو اسـتاد زبـان عربـی        . کاشغری، یکی از بهترین آثار در زمينه ی اطالعات تورکولوژی است        

ری علی نام   قصه ی یوسف؛ اثر شاع    . بوده است " فخر خوارزم "بوده و تفسيری دارد به نام تفسيرالکشاف، وی ملقب به           

خـسرو و   . م سروده شده و داستان یوسف و زليخا را آنگونه که در قرآن آمده، بـه نظـم کـشيده اسـت                     .١٢٣٣که به سال    

م توسط شاعری بـه نـام قطـب    .١٣٤١شيرین قطب؛ ترجمه ی تورکی خسرو و شيرین نظامی گنجوی است که به سال        

کتابی است بـرای تعلـيم اسـالم بـه مـردم تـورکمن و از نمونـه                رونق االسالم؛   . سروده شده به لهجه ی اویغور و قيبچاق       

  .م.١٤٦٥ تورک تورکستان است، مؤلف این اثر شيخ شرف خيو ه ای است به سال -های بارز لهجه ی تورکمن

در محدوده ی قلمرو دولت آلتين اردو سه مرکز عمده ی اقتصادی و سياسی و فرهنگی وجود داشـت شـهر سـارای کـه                         

یئنی سارای که برکه خان آن را ساخته و دولت را به آنجا انتقال داد               .  آلتين اردو یعنی باتو، آن را بنيان نهاد        بنيانگذار دولت 

و سومين شهر اورگنج، پایتخت خوارزم بود و در ایـن سـه شـهر فرهنـگ و ادبيـات اسـالمی همزمـان در قالـب سـه زبـان                          

 در قلمرو خان قيبچاق، تورکی رونـق بيـشتری داشـت چـرا کـه        تورکی و عربی و فارسی در غایت رونق و رواج بود و البته            

  .زبان رسمی این دولت، تورکی بود

آثـار چنـدی نيـز توسـط غيـر          . ژگـی هـای قيبچـاقی اسـت       يآثار تورکی پدید آمده در مصر و سوریه، در ایـن دوره نيـزدارای و              

جمله کتـابی بـه نـام داسـتان ایگـور کـه بـه               مسلمانان و غير تورکان درباره ی تورکان قبچاق و برای آنان نوشته شده من               

م به نظم در آمده و در آن از شجاعت و مقاومت خانات روس در برابر قبچاق ها تعریـف                 .١٢وسيله یک شاعر روس در قرن       

ژاد اسـالو و روس بـوده انـد، شـرح داده            نو تمجيد شده است و نيز مناسبات اقوام قبچاق با خانات غير تورک که عمدتًا از                 

یا مجموعـه ی قبچـاق اسـت کـه مـسيونرهای ایتاليـایی و آلمـانی در                  " کودکس کومانيکوس "کتاب دیگر از این نوع      . شده

ایـن کتـاب از نظـر زبـان         . م، آن را برای تعليم و تـرویج مـسيحيت ميـان مردمـان تـورک خانـات قيبچـاق نوشـته انـد                       .١٤قرن

  .شناسی دارای اهميت شایانی است

لـف  مؤورکی به رشته ی تحریر در آمـده کـه در واقـع ادامـه ی مکتـب فرهنـگ نویـسی               کتب چندی نيز در لغت شناسی ت      

م در  .١٢٤٥مجموع ترجمان تـورکی و عجمـی و مغـولی و فارسـی کـه در                 : من جمله کتب ذیل   . دیوان اللغات الترک است   

 تحریر در آمده، حليه   م به رشته ی   .١٣١٢۔١٣االدراک اللسان االتراک؛ اثر ابوحيان اندلسی که به سال          . مصر نوشته شده  

. اللسان؛ اثر جمال الدین ابن مهنا که البته این اثر در آذربایجـان ایـران در دوره ی ائلخانيـان نوشـته شـده                       حلبة االنسان و   

التحفه الزکيـه فـی اللغـت الترکيـه؛ در     . القوانين الکليه لضبط  اللغه الترکيه که در دوره ی مملوک ها در مصر نوشته شده          

الترک و القفچاق؛ تاليف جمال الـدین ابـو محمدعبـداهللا التـورکی در شـرح                لغة بلغه المشتاق فی    . شته شده م نو .١٥قرن

  . م .١٤لغات اوغوز و قيبچاق در اواخر قرن 
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کتـاب االدراک  . مقدمـه االدب زمخـشری کـه توضـيح آن رفـت     : در شرح گرامر و دستور زبان تورکی نيزکتب ذیل قابل ذکرند         

کتاب قواعد لسان الترک اثـر فخرالـدین محمـد بـن مـصطفی و بيليـک قيبچـاقی        .  تحفه المک و یحيی المک    ). فوق الذکر (

)21.(  

 مـيالدی، دو نـوع زبـان ادبـی و کتابـت در              ١٣ و آن این که از حدود قرن       اشاره به یک نکته ی اساسی در اینجا ضرورت دارد         

تورکی تکوین یافت؛ یکی تورکی غربی یا اوغـوز کـه شـامل زبـان و ادبيـات تورکمنـستان امـروزی و جمهـوری آذربایجـان و                            

م به بعد .١٥از قرن  شرقی که این شاخه خود -دیگری تورکی  شمالی. ه آذربایجان و تورکيه می باشدیژتورکان ایران به و

که زبان و ادبيات منطقه ی مورد بحث ما یعنی تورکـستان یـا آسـيای                ) 22(به دو لهجه ی شرقی و شمالی تقسيم شد          

 اسـالمی اسـت کـه بعـد از     -ميانه جزو لهجه ی شرقی است و این شاخه دارای یکی از غنی ترین ميراث ادبـی شـرقی         

  .زبکان،بدان خواهيم پرداختؤتئيموری و ایک دولت ژبحث کوتاهی درباره ی سير کرونولو

همان طور که گفته شد، بعد از ظهور تئيمور وشکست توختاميش خان از وی، دولت آلتين اردو رو به اضمحالل گذاشت و                      

به غرب دریای خزر محدود شد و در واقع با ظهور تئيمور وآغـاز کـار دولـت تئيمـوری، تورکـستان، سـرزمين حکمرانـی ایـن                            

به خصوص امير تئيمور، شهر سمرقند را پایتخت سياسی خود قـرار داد و همچنـين آن را بـه مرکـز فرهنگـی                        دولت شد و    

مشهور است که امير تئيمور، خيال تشکيل یک امپراطوری بزرگ بر سبيل چنگيزخان را در               . شرق دنيای اسالم تبدیل کرد    

شرح فتوحات وی خارج از حيطه و حوصله ی ایـن           . دسر می داشت و تا حد زیادی نيز در راستای تحقق این آرزو موفق بو              

مقال کوتاه است اما کوتاه سخن این که وی در شرق پادشاه مغول، قمرالدین دوغالت را مطيع کرد و نيز توقلوغيـان هنـد             

 را شکست داده و آن سرزمين را متصرف شد و درغرب سلطان معظم عثمانی، ایلدیریم بایزید را بـه زانـو در آورد و قـدرت                         

پادشاه مملوک، سلطان فرج را در دمشق درهم کوبيد و در شمال خانات قيبچاق را بـه زیـر سـلطه کـشيد و از جنـوب تـا                             

  .م در اوتورار درگذشت.١٤٠٥انویه ی   ژ١٩اصفهان فتح نمود و عاقبت در حالی که سر در سودای چين داشت، به تاریخ

ر را تـشکيل مـی داد امـا مرکـز حکومـت وی آنجـا بـود و پـس از                      هر چند تورکستان تنها بخشی از امپراطوری وسيع تئيمو        

درگذشت خود وی قلمرو جانشينانش عمًال محدود به تورکستان و اطراف آن شد و البته نفوذ قدرتشان شـامل سـرزمين                     

تيـب درآن   های امروزی ایران نيز می شد و به استثنای آذربایجان که دولت های جالیری و قره قویونلو و آغ  قویونلـو بـه تر                        

قدرت و نفوذ داشتند، باقی مناطق ایران امروزی تحت سلطه ی تئيموریان بود و بر عموم شهرها حاکمانی از سـوی آنهـا                    

  .حکومت داشتند

پس از مرگ امير تئيمور، مدتی به کشمکش های معمول جهت تقسيم قدرت گذشت تا اینکـه شـاهرخ، چهـارمين فرزنـد       

گر غالب آمد و سایر شاهزادگان خاندان تئيموری، ضمن ابقا در امارت منـاطق مختلـف،   م بر رقبای دی  .١٤٠٧تيمور به سال    

از « ) م  .١٤٠٧-١٤٤٧(شاهرخ خود مردی اهل فـضل و دانـش بـود و دوره ی طـوالنی سـلطنت وی                    . فرمانبردار وی شدند  

  ).23(» ش نام نهاده اندلحاظ معرفت و کمال، قرن طالئی دورانی است که رنسانس تيموری و دوره ی احيای علم و دان

 وليعهـد نـشين قـرار داده و پـسرش اولـوغ بيـگ را بـه                  - بـه بيـان امـروزی      -شاهرخ خود در هرات مستقر بود و سـمرقند را         

پـس  . مناطق عمده ی فرهنگی و تمدنی تورکستان و خراسان تحت اداره ی مستقيم شاهرخ بود        . حکومت آنجا گماشت  

به سلطنت رسيد که مردی دانش دوست می بود و به خـصوص عالقـه ی   ) بيگاولوغ (از شاهرخ پسرش محمد توراغای      

معروف اسـت و کتـابی نوشـت بـه نـام تـاریخ       » زیج جدید سلطانی«وافری به علم نجوم داشت و زیجی ترتيب داد که به        

  ).24) (یوک اولوس، اولوس جغتای، اولوس جوچی و ائلخانيهبؤ(اربع اولوس 

 به ميزان دانش دوسـتی اش قدرتمنـد نبـود و در عهـد وی اولـين بارقـه هـای ظهـور دولـت          اولوغ بيگ در کار مملکت داری   

اؤزبکان که به شئيبانيان نيز معروفند، در تورکستان درخشيدن گرفـت و بـوراغ اوغـالن، سـرکرده ی اؤزبـک، اولـوغ بيـگ را                          

سرش عبـدالطيف کـشته     شکست داد و سمرقند را تصرف نمود و اولوغ بيگ اندک مدتی پـس از ایـن شکـست توسـط پـ                      

و این عبدالطيف خود پس از شش ماه حکومت به قتل رسيد و پس از وی مدعيان چندی به تکاپوی قـدرت                      ) م.١٤٤٩(شد

برخاستند که کاری از پيش نبردند و عاقبت ابوسعيد فرزند محمد بن ميـران شـاه، بـه قـدرت رسـيد و عبـداهللا ميـرزا پـسر          

و در ایـن موقـع دولـت اؤزبکيـه، قـدرتی      ) م.١٤٥١( و بر اورنگ پادشـاهی برنشـست    عبدالطيف را در سمرقند به قتل آورده      

تعيين کننده در مناسبات سياسی ماوراء النهر و تورکستان بود چنانکه یکی از مهمترین علل تفوق ابو سعيد بـر حریفـان،             
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يد و در منازعـات خانـدان   حمایت ابوالخيرخان اؤزبک بود که قلمروش از خطه ی سـيحون تـا سـيغيناق و اؤزکنـد، مـی رسـ       

  ).25(تئيموری مقام حکم داشت و به تدافع اختالفات آنها می پرداخت 

سر حد قلمرو ابوسعيد تئيموری در غرب با دولت قره قویونلو بود و چون اوزون حسن پادشاه نامدار آغ قویونلو به کار دولت  

ی شکـست خـورد و بـه اسـارت درآمـده و بـه دسـت محمـد                   قره قویونلو پایان داد، ابوسعيد با وی بر سر جنگ آمده و از و             

ميرزا، نوه ی شاهرخ به قتل رسيد به انتقام اینکه گوهرشادآغا، همسر شاهرخ را به هنگام آغاز سلطنت خویش، کشته        

  .بود

پس از ابوسعيد نيز تاریخ دولت تئيموری مشحون از درگيری های ). م.١٤٥١-١٤٦٩(سال طول کشيد ١٨حکومت ابوسعيد 

هزادگان این خاندان است که قدرت و حکومت ميان آنان متنازع فيه بود که از جمله ی آنان می توان به عمرشيخ شاه           شا

، اشاره کرد و در این مقطع پرتنش، یونس خان          )م.١٤٩٥-٩٩(، بای سنقر ميرزا امير سمرقند       )م.١٤٦٩-١٤٩٦(امير فرغانه   

آخرین پادشاهان تئيموری که دوره ی حکومتشان، عهد . سيای مرکزی بوداز خاندان اؤزبک، مقتدرترین و قویترین پادشاه آ     

  .ه ادبيات تورکی و فارسی بود، عبارتند از سلطان حسين بای قارا و بابرشاهيژرشد و رونق هنر و فرهنگ و ادبيات به و

رهنـگ و هنـر بـود کـه     م  درهرات حکومت کرد وعهد او وپایتخـت او دوره و مهـد ف        .١٥٠٦تا  ١٤٦٩سلطان حسين بای قارا از    

بابرشاه نيز کـه نـواده ی تيمـور از    . متعاقبا به تشریح آن در بحث از فرهنگ و ادبيات وهنر درعهد تئيموری خواهيم پرداخت    

نسل ميران شاه بود، در برابر خان اؤزبک تـاب مقاومـت نيـاورد و بـه هنـد رفتـه، بـا فـتح پنجـاب و الهـور واگـره و گجـرات،                                   

معروف اسـت در حـالی کـه هویـت و     » مغوالن کبير«و در ميان اروپائيان به » مغوالن هند«اد که به سلسله ای را بنيان نه 

این بابر خود مردی ادیب و اهل قلم بـود و زنـدگی نامـه ای خـود نوشـت دارد بـه                 . زبان این سلسله تورکی بود نه مغولی      

  .بيات تورکی است ادبی اد-که از آثار درخشان تاریخی» بابرنامه«تورکی جغتایی به نام 

در صفحات  قبلی به ظهور قدرت و دولت اؤزبکان در دوران حکومت خاندان تئيموری، اشاراتی کردیم و اکنون کـه بـه پایـان               

تئيموریان رسيدیم، ذکر مختصری از ظهور و سقوط دولت اؤزبکان الزم است چرا که بعد از اضمحالل تئيموریان، مقتدرترین                   

نام این دولت به نام بنيانگذار آن، یعنی شئيبانيان نيز معروف است و عنوان اؤزبکان . لسله بود دولت در تورکستان، این س    

به این دليل به آنان داده شده که اکثریت متابعين آنان را اوزبکان تشکيل می دادند یا به روایتی اوزبـک نـام پـدر شـئيبان،                     

نگيز بود که در بخشی از قلمرو دولت آلتين اردو قدرت داشـت     شئيبان خان از نواده های چ     . بنيانگذار این دولت بوده است    

م پادشـاه اردوی شـئيبانی شـد و بـه         .١٤٢٨اما مؤسس واقعی قدرت و حشمت اؤزبکان، ابوالخير خان است که به سال              

زم تـا خـوار   ١٤٣١حمله برد و از اورال تا سيحون را متصرف شد و تا سـال               ) آلتين اردو (محض قدرت یابی به اولوس جوچی       

پيش آمد و سيغيناق را پایتخت خود قرار داد و در منازعات خانـدان تئيمـوری ميـانجی گـری کـرد و نفـوذش در قلمـرو آنـان                      

  .چنان بود که ابو سعيد تيموری، تنها به یاری او توانست بر حریفان غالب آوده و بر تخت پادشاهی بنشيند

ه عهـد حکومـت ابـوالخير خـان بـاز مـی گـردد، چنانکـه خـود وی در                     آغاز قدرت گيری قرقيزها و قزاق ها در تورکستان نيز ب          

نوه ی جوان ابوالخير خان به نام محمد خان که پدرش بـوداق بـه دسـت                 . م کشته شد  .١٤٦٨نبردی بر عليه آنان به سال       

درتش  که نفوذ ق   -امير یونس خان جغتایی مغولستان کشته شده بود، از سر ناچاری به خدمت امير تاشکند، محمود خان                

م قـدرت   .١٥٠٠ درآمـده و تورکـستان را بـه تيـول گرفـت و بـه سـال                   -از مغولستان  غربی تا تورکستان را شامل مـی شـد           

نمایی کرده و سمرقند و بخارا را از دست امرای تئيموری خارج ساخته و متعاقب آن، خوارزم و هـرات را نيـز متـصرف شـد          

د خان را نيز از ميان برداشت و بزرگترین پادشاه تمامی تورکستان        م مافوق سابق خود، محمو    .١٥٠٩و به سال    ) م.١٥٠٧(

شد و چون در همين زمان دولت شيعی صفوی در آذربایجان تکوین یافته و در حال پيـشروی بـه شـرق بـود، بـا آن شـيعه                 

کـست  گری تند و تنگ نظرانه اش بی تردید با اؤزبکان سـنی د رشـرق برخـورد مـی کـرد و اگـر مـی توانـست، انتقـام ش                 

  !ران را از هم مذهبان سلطان عثمانی می گرفتیچالد

و چنين نيز شد و طی نبردی که بين شاه اسماعيل و محمد خان شيبانی حوالی مرو درگرفت، خان اؤزبک به قتل رسيد                       

اما اردوی اؤزبک پس از بازگشت شاه صفوی، بابر را کـه شـيعه شـده و مـورد تنفـر مـردم منطقـه بـه خـصوص                        ) م.١٥١٠(

ند و بخارا قرار گرفته بود، برای هميشه از تورکستان بيرون رانده و دوبـاره قـدرت یافتنـد و سـمرقند را پایتخـت قـرار                           سمرق

از پادشـاهان قدرتمنـد بعـد از محمـد خـان، یکـی              . دادند و قدرت دولت صفوی هم حـداکثر تـا مرزهـای خراسـان نافـذ بـود                 

بـود کـه بـه سـال     ) تلفظ صحيح تهمـز (و معاصر شاه طهماسب م سلطنت کرد .١٥٢٠ تا١٥١٠کؤچونجوخان بود که از سال 
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کـه شـاه اسـماعيل دوم       ) م.١٥٣٣- ٣٩(جانـشين وی عبيـداهللا خـان بـود          . م خراسان و شهر مـشهد را فـتح نمـود          .١٥٢٨

از دیگـر پادشـاهان قدرتمنـد ایـن سلـسله عبـداهللا ثـانی بـود کـه                   . صفوی را در فتح ماوراءالنهر و تورکستان ناکام گذاشت        

کـه از شـرق تـا کاشـغر و یارکنـد و ازغـرب تـا خراسـان و         ) 26 (سته ترین پادشاه شـئيبانی پـس از محمـد خـان بـود               شای

استرآباد را فتح نمود و قزاق ها و قرقيزها را به اطاعت خود درآورد و بلخ را وليعهد نشين قـرار داده و پـسرش عبـدالمؤمن         

ت و زمـانی کـه پادشـاه قدرتمنـد صـفوی، شـاه عبـاس بـه خراسـان                    را به حکومت آن برنشاند اما عاقبتی ناخوشایند یافـ         

پسرش عبدالمؤمن بـر وی شـورید و قرقيزهـا و قـزاق هـا نيـز از فرصـت                    ) م  .١٥٧٩(درآمده و قوای وی را از آنجا بيرون راند        

 صـفوی   استفاده کرده و به دست اندازی در ملـک وی پرداختنـد و بـر اثـر ایـن مجموعـه ی عوامـل، عبـداهللا خـان از قـوای                              

وی را پادشاهی نيک سرشت دانسته اند که بـه اصـالح           ) م.١٥٩٨(شکست خورد و مدتی بعد در ضعف و فتور درگذشت           

عبـدالمؤمن  ). 27(وضع پولی و ایجاد مؤسسات عام المنفعه پرداخت و در تمامی تورکستان نامی نيک از خود به جا نهاد                    

پایـان  ) یـا اؤزبکـان   (د کشته شد و با قتل او کار دولت شئيبانيان           پسر عبداهللا خان بر مسند  پدر نشست اما شش ماه بع           

  . گرفت

پس از پایان کار دولت شئيبانی دولت فراگيری به مانند آن درتورکستان پدید نيامد و رفته رفته دولت های کوچـک محلـی                       

  .در این منطقه شکل گرفتند که معروفترین آنها خانات بخارا و خيوه و خوقند بودند

شش کوتاه مدت دولت نادری، برخی از خانات تورکـستان بـه اطاعـت وی گـردن نهادنـد مـن جملـه ابـوالفيض خـان                   با درخ 

م در .١٧٨٥م تـا  .١٥٩٩حاکم بخارا که خود اميری از سلسله ی هشترخانی بود که این سلـسله از سـال             ) م.١٧٠٥-٧٤٧(

ی سلـسله ی هـشتر خـانی در بخـارا قـدرت      م  سلسله ی منگيت به جـا .١٩٢٠ تا١٧٨٥از سال. ماوراءالنهرقدرت داشت  

م خود را رسما تحت الحمایه ی روسيه قرار دادند و البته از مدتها قبـل از آن  تحـت نفـوذ سـلطه                .١٨٦٦داشت که از سال   

  .ی روسها بوده اند 

 کـه از  م  به دست نـادر کـشته شـد و خانـات خيـوه  نيـز               .١٧٤٠ائلبارس، حاکم خوارزم که از خاندان شئيبانی بود به سال         

م بـه سرنوشـت سلـسله ی        .١٨٧٣م در خوارزم قـدرت داشـتند، بـه سـال            .١٩٢٠ تا ١٥١٢خاندان شئيبانی بوده و ازسال      

-٦٥(اسـت   » ابوالغـازی بهادرخـان   «از معروفتـرین امـرای ایـن سلـسله، اميـر          . منگيت دچار شده و مطيع روس هـا شـدند         

  .ی او معروف است» ی تراکمهشجره «که از نویسندگان تورکی جغتایی بود و کتاب ) م.١٦٤٣

قدرت نادر نفوذی در خانات خوقند نيافت و سلسله ای که توسط شاهرخ نامی از اوالد ابـوالخير خـان شـئيبانی در آن بـه                         

م قویترین حکومت در ميان خانات      .١٨١٤این سلسله از سال     . م بنيان یافته بود مستقال به کار خود ادامه داد         .١٧١٠سال  

م رسما تحت الحمایه ی روس ها شده و قلمروشان به زیر سلطه .١٨٧٦اقبت این حکومت نيز به سال       تورکستان بود و ع   

  .ی دولت تزاری درآمد

همانگونه که ذکـر آن رفـت، دوره ی تئيمـوری و اؤزبکـی، بـه خـصوص دوره ی تئيمـوری، عـصر رونـق فرهنـگ و ادب بـود و              

امير تئيمور علی رغم خشونتی کـه در کـار سياسـت بـه              . دشایسته است که شمه ای از این تعالی فرهنگی باز گو شو           

کار می برد، خود م مردی دانش دوست می بود به خصوص در حوزه ی علوم دینی به سبب تعصبی که در اسالم گرایی                     

پيرامون برخورد او با علما و فضال، حکایات بسياری ذکـر شـده کـه اگـر هـم واقعيـت تـاریخی نداشـته باشـند، بـر                             . داشت

وی . اقوال مشهوری که از حالت و سـکنات بنيانگـذار دولـت تئيمـوری، بـر سـر زبـان هـا بـوده، سـاخته شـده انـد                             اساس  

سمرقند را پایتخت خود قرار داده و به یاری صنعت گـران و هنرمنـدان و علمـایی کـه در آن گـرد آورده بـود، آن شـهر را بـه                       

ر عمر وی به جنگ و گریز و فتح و درگيری گذشت فرصت مهمترین مرکز فرهنگی شرق اسالم تبدیل نمود، اما چون بيشت

کمتری در راستای اعتالی بيشتر آن شهر یافت و البته نباید از این نکته ی مهم در گذریيم که عمده هـدف او از کوشـش                          

برای اعتالی سمرقند بيشتر جنبه ی خـود نمایانـه و تـشریفات و تجمـالت معمـول پادشـاهی داشـت تـا ترقـی و اصـالح                              

  .اعی، اما به هر حال این مهم در دوره ی جانشينانش صورت واقع یافتاجتم

در دوره ی تئيموریان ادبيات تورکی و فارسی، علی السویه در دربار و مراکز فرهنگی، مورد توجه امرا و علما بودند و تنـگ       

ی سـرایی برابـر بـا       تـورکی نویـسی و تـورک        .نظری های معمول امروز درباره ی هيچ فرهنـگ و زبـانی اعمـال نمـی شـد                 

فارسی نویسی، رایج بود و البته عربی دانی و عربی نویسی هم که زبان بين المللی ممالک اسالمی بود بـه ميـزان آن            
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دو و حتی درمواردی بيشتراز آنها قدر و قربت داشت اما چون موضوع این مقال، جغرافيا و تاریخ تورکستان و ادبيات تورکی 

  . به ادبيات تورکی می نمایيماست، فقط ورودی اشاره وار

برخـی آثـار نيـز ذکـر مـی شـوند کـه در               . بـه تـورکی جغتـائی معـروف اسـت         ) تئيموریان و اؤزبکان  (ادبيات تورکی این دوره     

جغرافيای تورکستان آفریده نشده اند اما از نظر تاریخ ادبی و زبان شناسـی، جـزو ميـراث ادبـی ایـن دوره انـد و جـزوی از                         

  .ئی محسوب می شوندادبيات تورکی جغتا

دوره ی رونق ادبيات تورکی جغتائی، دوران حکومت سلطان حـسين  بـای قـارا بـود کـه پایتخـت را از سـمرقند بـه هـرات                              

انتقال داد و وزیر او اميرعلی شيرنوایی خود به تنهایی نمونه ی کامل دانش پروری و نماینده ی تـساهل و شـرح صـدری                          

وی به هر سـه زبـان تـورکی و فارسـی و عربـی مـسلط بـوده و در اشـعار تـورکی                         . هاست که در عصر تئيموری برقرار بود      

تخلص می کرد و عالوه بر وسعت دانش ادبی، رجلی دولتی با شـعور سياسـی واال                 " فانی"و در اشعار فارسی     " نوایی"

شویق قـرار داد کـه      وی عالوه بر اینکه خود به آفرینش ادبی وسيعی دست یازیـد، بزرگـانی را نيـز تحـت حمایـت و تـ                       . بود

خــالق آثــار مهمــی شــدند مــن جملــه؛ عبــدالرحمن جــامی، ميرخوانــد، خوانــد ميــر، کمــال الــدین بهــزاد نقــاش و خطــاط     

  .مشهورسلطان علی مشهدی

ت، محاکمه اللغتين که مقایسه ایست بين زبان تورکی و فارسی بر اساس فاکتورهای              منشآآثار تورکی نوایی عبارتند از؛      

مجـالس النفـائس، حيـره االبـرار،        . وششی است برای اثبات برتری زبان تورکی در مقایسه بـا فارسـی            زبان شناسی و ک   

  .فرهاد و شيرین، مجنون و ليلی، سد سکندر، سبعه ی سياره، غرائب الصغر، نوادرالشباب، بدایع الواسط، فوائدالکبر

حيدر خوارزمی معروف به تورکی گـوی، مؤلـف منظومـه    از دیگر شعرا و ادبای این دوره این بزرگان را می توان نام برد؛ مير   

سـکاکی؛ قـصيده    . و بنـگ  ) شراب(یوسف اميری؛ صاحب دیوان شعر، دهنامه، مناظره ی چاخير        . ی مخزن االسرار تورکی   

  . سرا و ملک الشعرای دربار خليل سلطان و اولوغ بيگ

اعر غـزل سـرا کـه زبـان شـعرش بـه ادبيـات               لطفی؛ شـ  ). تير و کمان  (» اوق و یای  «یقينی؛ صاحب منظومه ی مناظره ی       

معـروف  ) دوبيتـی (» تویوق«شفاهی بسيار نزدیک است از جمله د رمنظومه ی گل و نوروز همچنين اشعار وی در سبک                  

فرمان تـورکی نوشـتن صـادر        سلطان حسين بای قارا خود شيفته ی  تورکی گویی و تورکی نویسی بود ورسما              . هستند

بابر شاه که هم غزليـات نغـزی بـه تـورکی دارد و هـم صـاحب سـبک                    . تخلص می کرد  » یحسين«وی در اشعارش    . نمود

او یک شاهکار ادبی است و یکی از آثار برجسته ی کالسيک جهـان             » بابرنامه ی «درنثر تورکی است و چنانکه گفته شد        

  ).28(است

 پاشای بورسائی، شيخ غالب کـاتبی  بعدها در آذربایجان شعرائی مانند کاظم سالک و نشاط و حجت و در آناتولی، احمد        

ثيرات عمده ای از ادبيات جغتائی بر ادبيـات آذربایجـان و تورکيـه    تأبه لهجه ی جغتائی شعر می سرودند و        )  نوائی ثانی ( 

  .ی عثمانی، وارد نمودند

عتال و اشـاعه    فرهنگ لغت هایی نيز برای اشاعه و تسهيل در فهم ادبيات جغتایی، نوشته شدند که به نوبه ی خود در ا                    

ی آن سهم عمده ای داشته اند از جمله؛ بدایع که به دسـتور سـلطان حـسين بـای قـارا و بـرای اسـتفاده از آثـار نـوایی                                

م  به دستور  .١٧لغت فضل اهللا خان؛ در اوایل قرن   . م درآناتولی نوشته شد   .١٦لغت ابوشکا که در اوایل قرن       . نوشته شد 

کتاب زبان تورکی؛   . شده و به رساله ی فضل اهللا خان و لغت کلکته نيز معروف است             اورنگ زیب جانشين بابرشاه نوشته      

سـنگالخ؛ توسـط ميـرزا    .  فارسی است و به دستور  اورنگ زیب و توسط یعقوب چنگی نوشته شـده           -لغت نامه ی تورکی   

صـطالحات اسـت   مهدی خان استر آبادی، منشی نادرشاه نوشته شده و شامل بخش های دستور زبان و شرح لغات و ا             

خالصه ی عباسی؛ کتابی است در لغـت  . و در آن پيرامون تورکی ماوراءالنهر و آناتولی و آذربایجان نيز مباحثی آمده است    

التمغـای ناصـری؛ فرهنـگ فارسـی بـه تـورکی            . که محمد خوئی آن را نوشته و به عباس ميرزای قاجار تقدیم کرده است             

 را با استفاده از سنگالخ نوشته و بـه ناصـرالدین شـاه قاجـار اتحـاف نمـوده                    جغتایی است که شيخ محمد صالح نامی آن       

؛ فرهنگ فارسی به تورکی و حجـيم تـرین فرهنـگ لغـت جغتـایی اسـت،                  )لغت فتحعلی شاه قاجار   (بهجت اللغات   . است

 کـرده و از  نویسنده ی آن فتحعلی خان قزوینی است که در آن تورکی جغتایی و تـورکی آذربایجـان را بررسـی و مقایـسه       

  .مهم ترین  شعرای مورد بحثش، فضولی و نوایی می باشند
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لغت شيخ سليمان افندی بخارایی؛ شيخ سـليمان اؤزبـک، زمـانی کـه در اسـتانبول بـه عنـوان سفيرحـضور داشـته آن را           

انـدان  پادشاهان خاندان شئيبانی نيز سـعی بـر آن داشـتند کـه در کـار حمایـت از فرهنـگ و مـدنيت، راه خ                        . نوشته است 

تئيموری را ادامه دهند اما زندگی ساده و ادبيات طبيعت گرای اؤزبکـان چنـدان بـا پيچيـدگی هـای امـور دیـوانی و ادبيـات                          

مصنوع شهری سازگاری نداشت به خصوص اینکه تورکی دیوانی عصر تئيموری کلمات فارسی و عربی بـسياری داشـت                   

ازآثار بر جـسته ی ایـن دوره  بـه           . ی هر چه بيشتر به سادگی گرائيد      بنابراین در دوره ی اؤزبکان، سبک بيان و اسلوب ادب         

ترجمه ی تورکی ظفر نامه ی شرف الدین علـی یـزدی توسـط محمـد علـی بخـارائی بـه                      : موارد ذیل می توان اشاره کرد     

 .دستور کؤچونجوخان

م نوشـته و محتـوای آن روایـت         .١٦٦٠شجره ی تراکمه؛ اثر ابوالغازی بهادر خان، امير اؤزبکی خيوه که این اثـر را بـه سـال                  

کـه در آن دربـاره ی ریـشه و انـشعابات            » شـجره ی تـورک    «ابوالغازی، کتاب دیگری دارد به نام       . تورکمنی اوغوزنامه است  

  .اقوام تورک بحث کرده

اریخ م نيز آثار ميرخواند وخواندمير و ابن اثير و مسعودی به تورکی جغتـایی ترجمـه شـدند ومـونس و آگـاهی تـ                        .١٩در قرن 

البتـه بعـد از تقـسيم قلمـرو اؤزبکـی بـه سـه بخـش          (در بخارا گرایش بيشتر به فارسی بـود         . خيوه را به این زبان نوشتند     

اما آثاری نيز به تورکی در آن جا پدید آمدنـد ماننـد منظومـه ی تعليمـی ثبـات العـاجزین اثـر صـوفی         ) خوقند و خيوه و بخارا    

  ).م.١٧١٣(اللهيار

                              ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  
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