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أ

مقدمه :

روند ورود قبایل ترك به ایران از سده هاي سوم و چهارم هجري قمري به کنـدي آغـاز مـی    

شود و در ادوار بعد با شتاب ادامه می یابد . این روند شتابان در سده هاي پـنجم و ششـم هجـري    

همچنان ادامهآن حتی پس ازاستمرار دارد . با حمالت مغوالن این روند شتاب بیشتري می گیرد و 

. عناصر ترك پیش از دوره سلجوقیان به اشکال مختلفی وارد دستگاههاي حکومتی ایران در یافت .

شرق و شمال شرقی ایران شدند .این عناصر در دوره سامانیان بصورت برده و از طریق تجارت یـا  

ده می شدند و عده اي غنیمت جنگی داخل مرزهاي ایران می شدند ، عده اي از آنها به بغداد فرستا

دیگر هم در دستگاه سامانیان باقی می ماندند و بیشتر به عنوان عناصر نظامی فعالیت می کردند . در 

دوره غزنویان هم که خود خاستگاه ترکی داشتند همین روند تـداوم داشـت و هسـته اصـلی سـپاه      

له ، برخی از قبایل ترك مثـل  غزنویان را ترکان تشکیل می دادند . البته پیش از تشکیل این دو سلس



ب

خلج ها در نواحی شرق و جنوب شرقی ایران پراکنده بودند. در هر حال پیش از سلجوقیان عناصر 

ترك در ایران حضور داشتند و بیشتر در مشاغل نظامی و خدماتی به فعالیت مشغول بودند .

ار مختلـف  هاي آسیا در ادواز اوایل قرن پنجم هجري قمري گروهها و قبایل ترك از دشت 

یـاي  به سمت ایران حرکت کرده و با عبور از جیحون ، در خراسان و ناحیـه دهسـتان در شـرق در   

ن رزهاي ایرامبه خزر ساکن می شوند . رفته رفته بر تعداد این قبایل افزوده شده و باشتاب بیشتري 

مـت غزنویـان در نبـرد    حکونزدیک شدند . مهمترین واقعه در روند مهـاجرت بـه ایـران شکسـت     

ایـل غـز   . پس از این شکسـت قب در آمد ترکمانان به تصرف خراسان بود که در نتیجه آن دندانقان 

دند .ترك در دسته هاي مختلف به داخل ایران هجوم آوردند و درنقاط مختلف ایران پراکنده ش

مورد شم ) شسده پنجم و ( ایران در دوره سلجوقیان قبایل غز بهدر این پژوهش روند ورود

ه بررسی قرار می گیرد . بر این اساس در پژوهش حاضر علـل مهـاجرت ، ادوار مهـاجرت و گـرو    

و شـیوه  مورد توجه قرار گرفتـه بندي قبایل ترك ، همچنین نحوه پراکندگی قبایل در نقاط مختلف 

اعی ورود امدهاي اجتمپیدر نهایت و بکار می بستند در انتخاب مکان زیستی یی که قبایل مزبور اه

به ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت .  ترك غزقبایل

رود پژوهش حاضر از سه فصل تشکیل شده است . در فصل اول تـاریخ ترکـان  ، پـیش از و   

ا ک شدن آنهقبایل غز به ایران بررسی می شود . در فصل دوم به پیشینه قبایل غز و مهاجرت و نزدی

راقـی  عسی می شود و در فصل سوم به بررسی چگونگی ورود و استقرار قبایل غزهاي به ایران برر

ایل تـرك  و سلجوقی در ایران می پردازیم . در فصل چهارم پیامدهاي اجتماعی و اقتصادي ورود قب

به ایران در قرون پنجم و ششم بررسی می شود . 

به شرح زیر است :اضر ي تحقیق حبر این اساس مسأله ، سوالهاي تحقیق و فرضیه ها 
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تعریف مسأله :-1

ي آغـاز  جریان مهاجرت قبایل ترك به ایران که به آرامی از قرن سوم و چهارم هجـري قمـر  

اب شده بود در سده پنجم قمري و به دنبال تحرکات قبایل غز تحت رهبري خاندان سـلجوقی شـت  

جرت تردید جریـان ورود و مهـا  ناگهانی گرفت و در سراسر سده ششم نیز استمرار داشت . بدون

وقتصادي بسیاري را ایجـاد کـرده   اجتماعی و ا-شمار زیادي از قبایل ترك به ایران مسائل سیاسی

ر پـی  پیامدهاي اجتماعی کوتاه مدت و دراز مدت بسیاري را در بخش هاي مختلف جامعه ایران د

قـرار  موضوع را مورد کاوشداشت . این در حالی است که محققان تاریخ ایران به طور جدي این

د ر می گیرنداده اند . در پژوهش حاضر موضوع فوق الذکر با تأکید بر این مسأله مورد پژوهش قرا

ر فـالت  دکه : جریان مهاجرت قبایل ترك به ایران و شیوه مکان یابی و انتخاب مکان زیست آنان 

و در عینپذیرفتمی قتصادي تأثیر ایران از کدامیک از متغیرهاي سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی یا ا

روي مـی  حال تأثیر گذاري این جریان بر تغییرات اجتماعی جامعه ایران چگونه از عوامل فـوق پیـ  

کرد؟  

سئوالهاي تحقیق :-2

چگونه بود ؟، که به ایران واردشدند غزمهاجرت و گروه بندي قبایل تركادوار -1

مینی ترك به ایران در رونـد جـایگزینی سـرز   چگونگی و زمان ورود قبایل علل مهاجرت، آیا-2

قبایل ترك تأثیر گذار بود یا این امر از متغیرهاي دیگري تأثیر پذیرفت ؟

پیامدهاي اجتماعی ورود قبایل ترك در ایران چه بودند ؟-3

فرضیه ها :-3



د

ن در ز عراقی به ایراغورود ترکان -1ند از : بودسه دوره مهم ورود قبایل ترك به ایران عبارت-1

ز به ایران پس از شکست غزنویان در نبرد غورود ترکان -2دهه هاي نخستین سده پنجم هجري . 

ان سـنجر.  ورود ترکان غز به ایران پس از نبـرد قطـوان در دوره سـلط   –3دندانقان از سلجوقیان . 

، ینـق هـا  قهسته اصلی این قبایل ، غزها و ترکمن هایی بودند که متشکل از اتحادیه هاي قبیله اي

قارلوق ها و ... بودند .

د وارد ایران شدنچگونگی ورود ترکان به ایران بر این اساس که در کدام یک از ادوار مهاجرتی-2

س از انی که پدر روند جایگزینی آنان در نواحی مختلف فالت ایران موثر بود . براي نمونه ، ترکمان

ن می شـوند و تشکیل سلسله سلجوقی وارد ایرانقان پس از نبرد دندادور دوم ورود ترکان به ایران

یـه ،  ، مانند آسـیاي صـغیر یـا قفقاز   بر خالف مهاجران دوره اول و دوم به سوي نواحی سر حدي 

گسیل می شدند .

ع اشت تأثیرات وسیورود قبایل ترك به ایران به دلیل آن که تغییرات شدید اجتماعی را در پی د-3

وزه حـ . این تغییرات را می توان با رونـد دگرگـونی هـایی کـه در     شتبر جاي گذاو ماندگاري را 

ي قـدرت  تأثیرات ماندگار در پایگاههـا ش ) نواحی مختلف سرزمین ایران یافرهنگی ( زبان و گوی

مالحظـه  سیاسی در ایران ( تبدیل قبیله به عنوان یکی از پایه هاي مهم ارتش و سـازمان قـدرت )  

کرد .

ضرورت انجام تحقیق :-4

یست آنـان  زشناسایی نام و ویژگیهاي قبایل مهاجر به ایران در دوره سلجوقیان و تعیین قلمرو -1

که براي گشودن بحثی در خصوص قوم شناسی تاریخی ایران از اهمیت و ضـرورت بسـیاري   

برخوردار است .
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ـ کـه  ضرورت عنایت به مطالعات بین رشته اي مانند قوم شناسی تاریخی در تاریخ ایران-2 راي ب

.نین پژوهش و موضوعی بسیار اهمیت داردچ

عطف توجه به مقوله روند بروز تغییرات اجتماعی در مطالعات تاریخی جامعه ایران .-3

اهداف تحقیق : -5

جتمـاعی  تدارك زمینه هاي الزم براي مطالعات مربوط به نقش و جایگاه قبایل ترك در تاریخ ا-1

ایران.

خ شعب مختلف اقوام ترك در ایران .جمع آوري اطالعات الزم براي تدوین تاری-2

یران، دراباز شناسی تغییرات کالن در جامعه ایران که به دلیل عدم رویکرد موضوعی به تاریخ -3

غییـرات  تمحاق قرار گرفته اند ، که از جمله این موارد می توان به ضرورت عنایت بـه مطالعـه   

فـوذ  نتغییرات در گروههاي ذي فرهنگی و اجتماعی  در جوامع شهري و روستایی ایران و نیز

.یران اشاره کرد در حوزه سیاست ا

روش تحقیق : -6

ـ –در پژوهش حاضر با بهره گیري از روش مطالعـات تـاریخی ، از روش توصـیفی     ی تحلیل

شناسـی  نظریـات جامعـه  در ایـن راسـتا از   براي تبیین روند مهاجرت قبایل ترك به ایران سود برد 

ـ    نیـز تحلیـل  تحلیل قبایل ترك و،اسی تاریخیتاریخی و انسان شن رانپیامـدهاي حضـور آنـان درای

.استفاده هایی برده ایم 

ي و بر اساس شیوه جمع آوري اطالعات از منابع و مأخـذ آرشـیو  ، پژوهش ، گردآوري اطالعات

کتابخانه اي .
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پیشینه تحقیق :-7

مه اي که کامالً موضوع را پوشش دهد درباره موضوع پایان نامه حاضر کتاب مستقل و پایان نا

گوشـه هـایی از موضـوع    مرتبط به بحـث  ه نشده است . تنها در شماري از کتب و مقاالت مالحظ

تداوم و تحول در تـاریخ  «گرفته است که از آن جمله خانم لمبتون در کتاب قرارهاشارمورد حاضر 

بایل غز به ایران اشاراتی داشـته اسـت .   به مقوله تغییرات حوزه اقتصادي در پی ورود ق» میانه ایران

.با سورث قرار داده استاشاره را مورد پراکندگی قبایل در سده پنجم هجري مقوله به طور اجمالی

روند ورود قبایل غز به ایران و رویـارویی غزنویـان بـا  ایـن قبایـل و نیـز       » تاریخ غزنویان«هم در

موضـوع را بررسـی کـرده اسـت . باسـورث ، بـه     پیامدهاي سیاسی و اقتصادي ورود آنان به ایران

از این رو از این کتـاب  نکرده است وپیامدهاي ورود غزان به ایران در حوزه هاي مختلف توجهی

در پژوهش حاضر فقط از مباحث مربوط به پیامد هاي اقتصادي ورود ترکان به ایران در سده پنجم 

بطـور کلـی   ان ترکان در ایران ترجمه شده است کـه  اخیراً نیز کتابی با عنو1هجري بهره جسته ایم .

. استشماري از مقاالت دائره المعارف اسالم ( چاپ لیدن ) در مورد ترکان ایران و آناتولیشامل 

که توسط مجموعه اي از نویسندگان تـألیف شـده   Encyclopaedia  islamدر » turks« مقاله

آن از دارد کـه  در بـر  مـیالدي  تا قـرن بیسـتم  و جنبه هاي مختلف حیات ترکان را از آغازاست 

بـراي  اسـت  ) درباره پراکندگی ترکان در دشت هـاي آسـیا   bazinاز مقاله که توسط بازن (بخش 

شناسایی مکانهاي زیستی ترکان پیش از ورود به ایران استفاده شده است .
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تعریف مفاهیم :-8

در آن تغییرات در یک سـاختار یـا   فرایندي است که ") :ADAPTATIONانطباق پذیري (-1

نظام اجتماعی یا یک گروه یا یک فرهنگ به بقا و حفظ آن ساختار یا نظام اجتمـاعی یـا گـروه یـا     

مراد از انطباق پذیري در این پژوهش فرایندي اسـت کـه   2"فرهنگ یا بخشی از آنها کمک می کند.

یی و شـهري ایجـاد شـد و طـی آن     پس از اسکان و استقرار قبایل ترك در برخی از مناطق روسـتا 

ولی ایـن تغییـرات   ه حیات این گروههاي تازه وارد در پیوند با ساکنان بومی با تغییراتی مواجه شد

سبب تداوم بخش هایی از فرهنگ آنان ( مانند زبان ) شد .  

مبارزه دو گروه بر سر کسب منابع و پایگاه قدرت ") social conflictکشمکش اجتماعی ( -2

مکش کنندگان نه تنها حفظ و یا بدست آوردن این منابع و ارزشهاسـت بلکـه   شمنزلت . هدف کو 

3."هر دو طرف سعی در آسیب رساندن و حذف و طرد طرف مقابل دارند 

ظـام خویشـاوندي واحـدو نیـاي     نواحد اجتماعی و سیاسی است که لزومـاً مبتنـی بـر    "قبیله : -3

اشد یابـا ه می تواند بر اساس خویشاوندي پدر تباري بوده بمشترك نیست ، به عبارت دیگرهر قبیل

همبستگی و اتحاد سیاسی ، نظامی و اجتماعی با گروههـاي هـم نـژاد (غیـر خویشـاوندي) شـکل      

. "گیرد

اهـداف  که بر مبنـاي است واحدي اجتماعیبه عنوان در این پژوهش مفهوم مورد استفاده از قبیله 

دست یابند.ل شده تا به اهداف مشتركمشترك و با همبستگی نظامی تشکی
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شیوه اي از زندگی که در آن انسان ها از راه دامـداري امـرار معـاش مـی کننـد و       "کوچروي : -4

براي پرورش حیوانات به یافتن چراگاه ها از محلی بـه محـل دیگـر کـوچ مـی کننـد . طبیعـت و        

4."ت معیشت مبتنی بر دامداري دو محرك عمده این شیوه از زندگی اس

یا در واقع اتحادیه اي مرکب از قبیله هاي ترك زبان که موطن اصلی آنها در شمال غزها : قبیله-5

شرقی آسیاي مرکزي و در کرانه شاخه هایی از رود ینی سئی در سرزمین امروزي مغولسـتان واقـع   

اشکال مختلـف  بود . نام این قبیله از قرن دوم و سوم هجري قمري در آثار نویسندگان مسلمان به 

ذکر شده است . آنها از نیمه دوم قرن چهارم هجري تحرکاتشان در نواحی ماوراء النهر افزایش می 

یابد و از دهه هاي نخستین قرن پنجم هجري بـه طـرق مختلـف وارد ایـران مـی شـوند . سلسـله        

باشـد. غزهـا   سلجوقیان هم در اصل متعلق به یکی از تیره هاي نه چندان معتبرغزها (قینیق ها) می 

در سده هاي پنجم و ششم هجري یکی از گروههاي مهم جامعه ایران عصر سلجوقیان به حسـاب  

5می آمده اند .

) : اصطالح ترکمان براي نخستین بار در سده چهارم در turkomanیاturkmenترکمان ( -6

یعنی غزان و منابع اسالمی ظاهر شد . این اصطالح از سده پنجم به بعد به ترکان جنوب غربی 

کـه وارد  اطـالق مـی شـد    قبچاق اطالق می شد و در روزگار سـلجوقیان بـه غـزان مسـلمان     

بـه ایـران وارد   مراد ما از ترکان در این پژوهش نیز غزانی هستند کـه  6داراالسالم شده بودند . 

شده بودند .شده و دین اسالم را پذیرا 

8، ص1385سید رحیم : جغرافیاي کوچ نشینی ، تهران ، سمت ، مشیري ، -1
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تحقیق :زمانی و مکانی قلمرو -7

ظ زمانی سده هاي پنجم و ششم هجري قمري را شامل می شود . به لحاظ این پژوهش به لحا

ی ست کـه  مکانی هم فالت ایران مد نظر می باشد . قلمرو موضوعی تحقیق هم مطالعه درباره قبایل

در دوره سلجوقیان وارد ایران شده اند .

:مأخذ نقد و بررسی منابع 

الف : منابع دست اول :

7الکامل فی التاریخ

هجـري  555در جمادي االولـی  وي ثیر اعزالدین ابوالحسن علی بن محمد ملقب به ابنتألیف 

هجـري قمـري فـوت کـرد. مهمتـرین اثـر       630و در شعبان یا رمضان قمري در موصل متولد شد 

خی بـه  است. الکامل تاریخی عمومی است که در آن وقـایع تـاری  "الکامل فی التاریخ"تاریخی وي 

ه. ق. ثبت شده است.628ر از آغاز خلقت تا سال صورت سالشما

هان اسـالم  جالکامل یکی از مهمترین منابع براي تحقیق درباره حضور عناصر و قبایل ترك در 

ر ترکـان در  ه.ق. ابن اثیر اطالعات فراوانـی حضـو  628ه. ق. تا 40به شمار می آید. از وقایع سال 

ن ختلف ایـرا هاي چند نفره که در قرون اولیه اسالم در نقاط مدستگاه خالفت امویان گرفته تا گروه

سـده سـوم   در اختیار قرار می دهد و اطالعات آن درباره به طور مشخص از اوایلپراکنده بودند ،

افزایش محسوسی می یابد .هجري 

راتی وقایع مربوط به سامانیان در نیمه دوم قرن چهارم هجري براي اولـین بـار اشـا   ذکردروي 

هر چند کوتاه به قبایل غز دارد . اما بیشترین مطالب الکامل درباره غزان و ترکان مربـوط بـه آغـاز    

.١٩٦٥ج ، بیروت ، دارصادر ، ١٣ابن اثیر ، عزالدین علی : الکامل فی التاریخ ، -٧
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، مطـالبی  سده پنجم هجري است که درباره گروهی از غزان که بعدها به غزان عراقی مشهور شدند

.عرضه می دارد 

حققان جدید مهاآشفتگیاینگونه این اثیر در این داده ها گاهی دچار آشفتگی هایی شده که

بـوط بـه   دچار کرده است. البته این آشفتگی مربوط به داده هاي وي نیسـت بلکـه مر  گمراهی بهرا

ه است.ذکر نشداست که رویدادها در سال وقوع آنها مزبور سالشماري وقایع 

، قـی  هـاي عرا غزتشـریح موضـوع فعالیتهـاي    پـس از  ابن اثیر در گزارش خود از ترکمانان 

ان جریان ورود قبایل ترکمان سلجوقی بـه خراسـان و درگیریهـاي آنهـا بـا سـلط      گزارش مفصل از

و تقسیم نواحی مختلف بین طغرل و داود چغـري ، جلوس طغرل بک در نیشابور ،مسعود غزنوي 

ارش از اختصاصـات گـز  وقایع قرن پنجم و ششم هجري کـه  و پس از آن بسیاري از ابراهیم ینال 

فتنـه ،  علـل ایجـاد  شـامل  فتنه غزان در خراسان وي است. به عنوان مثال گزارش ابن اثیر در مورد 

وي از مهمترین بخشهاي کتابکه وپیامدهاي آن در شهرهاي خراسان کیفیت و چگونگی وقوع آن

ر وقـایع دابن اثیر ، واجد ارزش بسیاري است.درباره تاریخ قبایل غزدر قرن ششم به شمار می آید

دهد دست میه بغزان و سایر قبایل ترك اي در موردپراکنداطالعات نیمه دوم قرن ششم هجري

گـر کتـاب   ا. او کاستی می گیـرد از اوایل قرن هفتم هجري تا پایان کتابکه متاسفانه این اطالعات 

.بود اهد نخوالکامل فی التاریخ ابن اثیر را مهمترین منبع این پایان نامه بدانیم سخنی  گزاف

8تاریخ مسعودي (بیهقی)

هجري قمري به دنیـا آمـد . وي   386مؤلف کتاب ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی در حدود سال 

هجري قمري در سلطنت سلطان محمود غزنوي به دیوان رسائل که تحـت ریاسـت   412در حدود 

ا، جلفضل محمد بن حسین: تاریخ بیھقی، تصحیح علی اکبر فیاض و غنی ،تھران، بی بیھقی، ابوا-١
١٣٢٤


