
 64 -51 ، ص85 سال دوم، شمارۀ چهارم، پائیز و زمستان تاریخ و تمدن اسالمی،

 1،2 محمود کاشغریدر دیوان لغات الترکبازتاب تاریخ 
 

  سید مهدی جوادی                                                                      
 آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسالمی دانش

 د علوم و تحقیقات واح                                                                              
JavadiM@yahoo.com 

 
 چکیده

دیوان کاشغری، گرچه بیشتر در زمینۀ زبان و ادبیات ترکی به رشتۀ تحریر درآمده است،            
هـای ترکـی و نیـز اطالعـات قابـل          لکن مقدمۀ نسبتاً طوالنی آن در تاریخ ترک و گویش         

 و اصـطالحات  توجه در تاریخ سیاسی، ادبـی، اجتمـاعی، فرهنگـی و جغرافیـای تـاریخی       
هـای   های چهارم و پنجم هجری، که مؤلف خود از افراد دخیل در سازمان      دیوانی در سده  

هـای تـاریخی و       حکومتی بوده است، این اثر را در ردیـف منـابع مهـم خاصّـه در زمینـه                 
از سـوی دیگـر وجـود برخـی     . جغرافیایی و تشکیالت اداری ایـن عصـر قـرار داده اسـت       

نظیر و منحصر به فرد، به ویژه دربارۀ ترکان و آداب و رسوم                بی نظیر و گاهی    اطالعات کم 
ساکنان شرق جهان اسالم، از جمله نقشۀ رنگی مناطق جغرافیایی اقوام و قبایل ترک در               
جهان، چگونگی پذیرش اسالم از سوی ترکان و نیز اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی               

.  بـر ارزش تـاریخی آن افـزوده اسـت          قراخانیان، به عنوان نخستین دولت اسالمی تـرک،       
مقالۀ حاضر که به بررسی بازتاب تاریخ در دیوان کاشغری پرداخته، در صدد نشـان دادن                

 .اهمیت این اثر، در موضوعات مختلف تاریخی است
 
و جغرافیـای اقـوام تـرک، نقشـۀ          تـاریخ    ، ترکان، ادبیات ترکی،   دیوان لغات الترک  کاشغری،  : ها  کلیدواژه
 .ترکستان

 
 مقدمه

های ترکی به زبان عربی و یکی از آثار مهـم مکتـوب               ترین فرهنگنامه    از قدیم  دیوان لغات الترک  
                                                                                 

 محمـود   لغـات التـرک    دیـوان مـواد تـاریخی در      «این مقاله بخشی از رسالۀ دکتری نگارنده است که بـا عنـوان              . 1
 دکتر مهدی فرهانی منفرد در دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و            و به راهنمایی دکتر حسین مفتخری و      » کاشغری

 .تحقیقات تهران، تدوین و دفاع شده است
 .15/10/1385: ، تاریخ تصویب21/8/1385: تاریخ وصول. 2
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 ق توسط محمود کاشغری، ادیـب،       466-464های    این اثر در فاصلۀ ساله    . در دورۀ اسالمی است   
های برجسته در زبـان ترکـی و فرهنـگ عامیانـه و شـفاهی آسـیای میانـه و از                       لغوی و از چهره   

مان قراخانیان، برای آموزش زبان و ادبیات ترکی به عرب زبانان، تألیف و به المقتدی بامراهللا                دود
ای از ایـن اثـر بـرای          بـا ایـن حـال نسـخه       . ، خلیفه عباسی، اهداء گردیده اسـت      ) ق 467-487(

 .ق چاپ شده است1335-1333های  ق کشف و در سال1322نخستین بار در سال 
 کاشغری، مدت مدیدی سپری نگردیـده اسـت، ولـی در            یواندگرچه از زمان کشف و چاپ       

به مطالب این کتـاب در آثـار پژوهشـی          پژوهشگران  این زمان نسبتاً کوتاه، گذشته از استنادات        
یژگیهـای مهـم و در       صورت گرفتـه و و     دربارۀ این کتاب و مؤلف آن،       مطالعات بسیاری   خویش،  

گـران و   ف علمی کشف و در اختیـار پـژوهش      های مختل   برخی موارد منحصر به فرد آن در زمینه       
کتاب و مقاله پیرامـون موضـوعات مختلـف در          160تدوین بیش از    . عالقمندان قرار گرفته است   

المللـی و     هـای بـین      و زندۀ دنیـا، تشـکیل کنفـرانس        های مختلف    و نیز ترجمه آن به زبان      دیوان
ــه      ــتقل ب ــاالت مس ــاص مق ــف، اختص ــورهای مختل ــی در کش ــوانتخصص ــف آن در  و مؤدی ل

های معروف جهان و نیز استفاده از مطالب ایـن اثـر از           ها و فرهنگنامه    و دانشنامه  ها  المعارف ةدایر
ــد،    ســوی چهــره هــای برجســته علمــی و پژوهشــی مســلمان و غیرمســلمان، همچــون بارتول

کراچکوفسکی، مینورسکی، پریتساک، اورانسکی، دانکوف، پاکسوی، مصاحب، بروکلمـان، زریـن           
 در نزد صـاحب     دیواندلیل روشنی بر جایگاه مهم      ... و  )  EI2 (المعارف اسالم   ةدایرلفان  کوب، مؤ 

تاریخی قابل توجه این اثر که بخش مهمی از آن را به خـود              اطالعات  نظران است و بدون تردید      
سعی دارد گزارشی از    از این رو، این مقاله      . اختصاص داده درخور عنایت و تحقیقی مستقل است       

ریخی موجود در این کتاب را به دست دهد و جایگاه آن را در مطالعات تـاریخی ارزیـابی                   مواد تا 
 .کند

 
 تاریخ ادبی

باشـد و در واقـع    هزار فعل و توضـیحات الزم مـی    محمود کاشغری مشتمل بر بیش از پنج    دیوان
د گانۀ خـو  کاشغری هر یک از کتابهای هشت . 1بخش اعظم این اثر به افعال اختصاص یافته است        

وی انـواع  . را به دو بخش اسماء و افعال تقسیم نموده و اسماء را بـر افعـال مقـدم داشـته اسـت           
حروف و صفات را نیز همانند افعال و اسماء به طور جداگانه و مشروح مـورد بررسـی قـرار داده                     

                                                                                 

 .27، )ترجمه محمدزاده صدیق(1/18، )عامره(کاشغری . 1
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های آنان در این زمینه       های معروف در ادبیات و شیوه       ، همچنین در برخی موارد، به چهره      1است
در دلم بود که هماننـد خلیـل        «: نویسد  چنانکه در چگونگی تقسیم کتاب خود می      . شاراتی دارد ا
تکواژهای رایـج و کـاربردی را بـا لغـتن غیرمسـتعمل و              » العین«در کتاب   ] بن احمد فراهیدی  [

 .2ام به صواب نزدیکتر است متروک یک جا گرد آورم؛ اما راهی که برگزیده
  اسماء و افعال و غیره آمده است از گنجینۀ         ، در توضیح معانی   نامثله و شواهدی که در دیوا     

ت و در میان آنها اشعاری که شـامل         ادبیات شفاهی ترکی خاقانی به اویغوری دستچین شده اس        
شـود، فـراوان بـه چشـم          آمیـز و پنـدها مـی        ها و سخنان حکمـت      ها، بهاریه   ها، حماسه   نامه  سوگ
شعار، در واقع مرحلۀ نوشتاری آغازین ترکی میانـۀ دورۀ   های مأخوذ شده از ا      این نمونه . خورد  می

گیـرد و     در قـرن چهـارم و پـنجم ق را دربـر مـی             ) گذر از ترکی باستان به ترکی میانه      (اسالمی  
 .3 هجائی تا پانزده هجائی است مشتمل بر شعرهای پنج

ود کاشغری،  هایی از ادبیات عامیانه ترکان در دورۀ حیات محم          ها، به عنوان نمونه     المثل  ضرب
برخی از صـاحب نظـران همچـون کـارل بروکلمـان،            . دهد   را تشکیل می   دیوانبخش دیگری از    

المثـل     ضـرب  264بروکلمان در تحقیق خود     . اند   را بررسی و تحقیق کرده     دیوانهای    المثل  ضرب
  رسانده و دبیرسیاقی ظاهراً    290را احصاء کرده است، در حالی که نجیب عاصم، شمار آنها را به              

از ایـن   نکته درخور توجه اینکه برخی       .4 مَثَل در این کتاب شناسای و گردآوری کرده است         280
 .5ها با تغییراتی تا امروز در میان ترکان آذری و ایرانیان رایج است المثل ضرب
 

 تاریخ سیاسی
 با اسطورۀ اسـالم آوردن سـاتوک بغراخـان         چگونگی ورود اسالم به ترکستان در دیوان کاشغری،       

گذشته از برخی حوادث تاریخی پـیش از اسـالم و بعـد از اسـالم در شـرق جهـان                     . همراه است 
)  ق845 -744 و689-647حک (اسالم، که بیشتر آنها با قبایل و طوایف ترک از جمله اویغوران    

                                                                                 

 .همانجا. 1

 .1/5، )عامره(کاشغری . 2
 .49، 48، صص ) صدیقمحمدزاده(همو، ترجمه . 3
 .21، )ترجمۀ دبیرسیاقی(؛ 54، 53، )ترجمه محمدزاده صدیق(همو، . 4
» اُمـا کلَسـا قُـت گلیـر       «و نیز   » شود  با یک گل بهار نمی    «، به صورت    »بیر گول ایله باهار اولماز    «به عنوان نمونه    . 5

ـ       » قوناغین روزوسون ئوزوندن قاباق گلر    «امروزه به صورت     مهمـان روزی خـودش را      «کل  ه شـ  و در زبـان فارسـی ب
 .»آورد می
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-وقـایع تـاریخی در دورۀ حکومـت ایلـک         به   توان گفت که اشارات کاشغری      در ارتباط است، می   
ای معاصر آنان، در مقایسه با حکومت گـران دیگـر، بسـیار چشـمگیر اسـت                 ه  خانیان و حکومت  

چنانکه کاشغری عالوه بر اشاره به وجه تسمیه قراخانیان و اینکه خاقان و خان هر دو به معنـی                   
هـایی از تـاریخ دولـت قراخانیـان، کـه             پادشاه بزرگ از فرزندان افراسیاب بوده است، بـه بخـش          

 زمانی در حکومت آنان سهم داشته است، اشـاره          و خود مستقیماً  کاشغری منتسب به آنان بوده      
خان، کول بلکا خان و تفغـاج خـان،           وی با پرداختن به وجه تسمیه بغراخان، قدرخان، قلج        . دارد

 .1کند آنها را از القاب خاقانان ترک و نیز از ملوک خاقانیه عنوان می
از دست سامانیان سخن به میان آورده گیری دیار ترک  از بازپس» اُیغُر«کاشغری در بحث از 

کین گرفـت، امیــر بحــر  پــدرمان آنکـه دیــار تــرک را از فرزنـدان ســامانیان مــی  «: نویســد و مـی 
، نیـز وی    »...شد، پس قلب کردند الف را به خـاء            نامیده می ) بغراتکین، خمیرتکین، امیرتکین  (=

روزی کـه   ... «: نویسـد   فران مـی  از غلبۀ ارسالن تکین غازی بـر کـا        » بَشلغ یل بُکا  «در شرح واژۀ    
. »ارسالن تکین غازی بر ایشان زد با چهل هزار از مسلمانان، و کفار با بُکابُدراج هفتاد هزار بودند   

این ارسالن خان، احتماالً شرف الدوله ارسالن خان دوم پسر یوسـف قـدرخان ملقـب بـه ملـک                    
ی کاشغر وختن بـه جـای پـدرش،        مشرق باشد که بعد از بغراتکین و پس از رسیدن به فرمانروای           

این حادثه در برخی از .  ق کشته شد433یوسف قدرخان، ملقب به ارسالن خان، در حدود سال  
 .2اشعار دیوان هم منعکس شده است

وی . کنـد   به ازدواج سلطان مسعود، از خاقانیان اشاره می       » قِسراق«در توضیح واژۀ    کاشغری  
عنوان کرده و پـس     » ان جوان و نزد غزان هر نوع مادیان       مادی«در شرح این واژه، آن را به معنی         

 باشد و ترا بر زمین زنـد  تراو نیرومندبسا با دوشیزه کشتی مگیر چه «از ذکر یک مَثَل به مفهوم    
 و بر تـو     ،تر  جهندهتر از اسب باشد و بر       قویبسا  بندی با مادیان جوان مسابقه مده، چه          و در شرط  

 سلطان مسعود را در شب زفاف دختری بـا پـا زد و              یان خاقانیان، از م «: نویسد  می» تر شود  چیره
 و این موضـوع     3»اند  بر زمین افتاد و از این رو این سخن را خاقانیان، دربارۀ سلطان مسعود گفته              

قریب چهارسال بود تـا رسـوالن مـا خواجـه           « :در تاریخ بیهقی بدین صورت نقل شده است که          
هـد را بـا    عاهر تبانی بترکستان رفتـه بودنـد از بلـخ بسـتن    ابوالقاسم حصیری ندیم و قاضی بوط  

ختـری از آن بغـراتگین بنـام        قدرخان و دختری از آن وی را خواستن بنام سـلطان مسـعود و د              
                                                                                 

 .378، 3/167، 429، 369، 358، 352، 304، 1/300، )عامره(کاشغری . 1
 .29؛ بیهقی؛ 369، 1/368، )عامره(همو . 2
 .1/394، )عامره(کاشغری . 3
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رسوالن ما را بر مراد باز گردانیدند و    ... زاده امیر مودود، و عهد بسته بودند و عقدها بکرده         خداوند
ـ    یاد و مهـدها بیاوردنـد، از قضـاء آمـده دختـر            ارسالن خان با ایشان رسوالن فرست      نـام  ه   کـه ب

 شاه خاتون را دختر قدرخان که نامزد بـود بـه سـلطان              .دزاده امیر مودود بود فرمان یافت     خداون
 .1»...مسعود بیاوردند

 کُمشتکین، آلب تکـین، قتلـغ تکـین، جغـری           هم به وجه تسمیۀ   » تکین«ی در مادۀ    کاشغر
را نیـز یکـی از پسـران        » تَبَـر « خود و    یکی از امیران قراخانی معاصر    را  » قُمُق«تکین پرداخته و    

 .2کند را جد خانان سلجوق و معاصر با خود عنوان می» سلجک«خاقان قبچاق و » اِنال اوُز«
 

 اساطیریتاریخ 
» ذوالقرنین«توان گفت که بیشترین مطالب  به          در زمینۀ اساطیر و باورهای دینی و عامیانه، می        

آنرا نام یـک والیـت و دارای        » اُیغر«اختصاص یافته است؛ چنانکه وی در بحث از         » بافراسیا«و  
 بررسی، چهار شهر دیگر را      او در این  . داند که همه منتسب به ذوالقرنین بوده است         پنج شهر می  

و وجـه   » ترکـان «نیـز در شـرح      . کنـد   عنوان می » ینکی بلق «و  » بش بلق «،  »نبلقچ«،  »قوجو«
، فرمـانروای تـرک سـرزمین       »شو«با  » ذوالقرنین«به داستان مفصل جنگ      آن، کاشغری    تسمیۀ

آن را  » تُتمـاج «وی در بحـث     همچنـین   . پـردازد   ترکان و عاقبت صلح بین ذوالقرنین و شو مـی         
ای از ترکـان و وجـه تسـمیه آن را             به عنـوان طایفـه    » جِکل«آذوقۀ ذوالقرنین و در توضیح واژۀ       
به مفهـوم لقـب     » اُکا«دانسته و در شرح     » این چه گل است؟   «برگرفته از جملۀ ذوالقرنین یعنی      

فرد خردمند و سالخورده و کارآزموده، آن را به پیروزی سپاه ترک بـر سـپاه ذوالقـرنین مـرتبط                    
 .3داند می

، »بَرجُـق «داند که در      آنان را گروهی از ترکان می     » جَروق« در بحث از واژۀ      کاشغری محمود
. ، در آن زندانی شده بود     )گیو(=بیژن پسر بُخت نصّر     » بَتزن«اند و    شهر افراسیاب، سکونت داشته   

کنـد و     نیز آن را دختر افراسیاب و بنیانگذار شهر قزوین و قم عنوان می            » قاز«او در توضیح واژۀ     
کاشـغری همچنـین در     . نامـد   همسر قاز را سیاوش و قاتون را نامی برای دختران افراسیاب مـی            

را نـام پسـری از      » برسـغان «افراسیاب و نیـز      و اقامتگاه    نام دیگر کاشغر  آنرا  » اُردوکند«بحث از   
بـه معنـی مـرد شـجاع و دارای نیرویـی            » تُنکا اَلب اَر  «را از عناوین افراسیاب،     » تَرِم«افراسیاب،  

                                                                                 

 .547بیهقی، . 1

 .347، 346، 321، 1/220، )عامره(کاشغری . 2
 .3/307، 304؛369، 368، 330، 329، 1/84) عامره(کاشغری؛ همان . 3
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همانند نیروی ببر و لقب افراسیاب، قاز سفی را نام رودی بزرگ که دختر افراسیاب در کنـار آن                   
بـه  .  افراسیاب آن را بنیانگذاری کـرده اسـت        داند که پسر    د، و بارمان را شهری می     ای بنا نها    قلعه

  .1اند همین سبب است که ایلک خانیان یا قراخانیان گاهی به آل افراسیاب نیز شهرت یافته
 کاشـغری   دیـوان  دیگـر در     ۀباورهای مردمی و خوارق عادات از جمله موضوعات مطرح شـد          

ای گوشتی از گردن مردم فرغانه        ران خواهی یا استمطار، درآمدن غده     است که از جملۀ آنها به با      
به سبب نفرین خلیفۀ دوم، جنگ شبانۀ پریان با جنیان، به تالطم درآمدن دریا دراثر وارد کردن 
گیاه قُلماق به داخل کشتی، جمع شدن آب باران در شاخ جانور عظیم الجثۀ دارای یک شـاخ و                   

اده، نگارش زاهدی با دست بر سنگ سیاه و پدیدار شـدن نوشـتۀ              خوردن آن آب از سوی نر و م       
 .2توان اشاره کرد می... سفید و بالعکس و 

 
 تاریخ اجتماعی و فرهنگی

ترین مرجع و تنها اثری دانسـت کـه اطالعـات بسـیار خـوبی                 توان قدیمی   دیوان کاشغری را می   
در جاهای مختلـف در ایـن       کاشغری  . دهد  پیرامون گاهشماری دوازده حیوانی ترکان بدست می      

اثر از اسامی سالها در گاهشماری دوازده حیوانی و نیز در برخی موارد از وجه تسمیه آنها سخن                  
 ایهـ  و به سبب کاربرد ایـن گاهشـماری در برخـی از منـابع تـاریخی در دوره                 . آورد  به میان می  

تـوان گفـت کـه        و می . مختلف، در مجموعه حاضر به بررسی این گاهشماری پرداخته شده است          
، اؤکـوز  )مـوش (ای در زبـان ترکـی سـیچان     های سـتاره  ها بر اساس اسامی برج    ای سال   نام دوره 

، میمـون، تویـوغ     )گوسـفند (، قویـون    )اسـب (، تمساح، ایـالن، آت      )خرگوش(، ببر، دوشان    )گاو(
 .3را هم برای اولین بار محمود کاشغری داده است) خوک(، دونوز )سگ( ایت  ،)مرغ(

تـوان گفـت کـه در دیـوان محمـود کاشـغری،        های مختلف می   ها و گویش     اقوام، زبان  دربارۀ
های مذکور ترکـی      تعامل بین زبان فارسی و زبان ترکی محسوس است، چندان که برخی از واژه             

در آن، اکنون نیز در زبان فارسی کـاربرد دارد و از میـان آنهـا اُردک، ارمغـان، آغـل، اردو، ایـل                        
نیـز  . توان ذکر کرد را می... ، و  )موی گردن اسب  (ق، قشالق، بیرام، آش، دز، یال       ، یقه، ییال  )تبار(

تتسـیز تـورک    «، در مَثَـل ترکـی       )زبـان (به معنـی فارسـی      ) تات(کاشغری با عنوان نمودن تت      
دانـد کـه      ترک بدون تات را همچون کاله بدون سر، ناممکن مـی          » بَشسیز بُرک بُلماس   –بُلماس

                                                                                 

 .272، 111، 3/110؛ 388، 343، 331، 318، 308، 1/288همان،. 1
 .33 ،32،)ترجمۀ دبیرسیاقی(؛ 58، )ترجمه محمدزاده صدیق(؛ 1/331 و 304، 3/291) عامره(کاشغری . 2

3. ACE, 6/395. 
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 . 1ل و نیاز این دو زبان به یکدیگر استاین خود نشانگر تعام
کـه جـز تعـداد انگشـت        . خورد  در دیوان کاشغری بیش از صد و ده اسم خاص به چشم می            

 اسـامی   از میـان  . دهـد   عربی بقیه را نامهای ترکی اصیل تشکیل می       % 20شماری اسم فارسی و     
، ...و) شیر(، ارسالن   )ربب( تونقا   ،)فیل(، یغان   )پرنده چابک (، طغرل   )شاهین(ترکی اصیل چاغری    

، )ژرف انـدیش همچـون دریـا    (، کول بیگلـه خـان       )مأخوذ از نام تیرۀ ترک به همین نام       (قوموق  
 .2توان ذکر کرد را می... و ) آشتی(قارشوت 

. های ترکی را مکتوب سـاخته اسـت   محمود کاشغری اولین کسی است که نوع بندی گویش     
هـای قپچـاقی،     های ترکی، عنوان    ها و شیوه    ان گویش وی ترکان را به بیست تیره تقسیم و در می         

اوغوزی، یماکی، باشقوردی، باسـمیلی، قـایی، یبـاکویی، تاتـاری، قیرقیـزی، چگلـی، تخسـایی،                 
یغمایی، اوغراقی، چاروقی، چمولی، اویغوری، تانقوتی، ختـایی، خلچـی، خاقـانی، و جـز اینهـا را                  

کی، آرغـویی، جابرقـا، چـین و مـاچین،          های سغدی، کنجـا     کاشغری همچنین از شیوه   . آورد  می
یأجوج و مأجوج و شیوۀ اهالی ختن و تبت، چمولی، پچنک، بولغاران، سوواران، بارسغان، و طراز                

تـرین گـویش ترکـی،     هـا، ترکـی اوغـوزی را سـاده     او در ارزیابی خود از این گویش    . برد  نامی می 
مردم ایال، ارتش، یامـار و ایتیـل را   های  ها، شیوه ترین شیوه های تخسی و یغمایی را صحیح       شیوه

لهجـۀ  «داند، کـه بـدان        می» خاقانیه«نیز ترکی صحیح و بهنجار و زیباترین و رساترین شیوه را            
 .3از ابداعات محمود کاشغری است» ترکی خاقانیه«گویند اصطالح . عنوان داده است» کبار

ی ترکـی و مشـتمل بـر        هـا   ای جامع در گـویش       فرهنگنامه دیوان لغات الترک  توان گفت     می
امثله و شواهدی که در دیوان، . شواهد، امثال و اشعار همراه با شرح و توضیحات الزم عربی است    

های ادبیات شفاهی ترکی خاقانی       در توضیح معانی لغات، اسماء و افعال و غیره آمده، از گنجینه           
. آمیـز و پندهاسـت     هـا و سـخنان حکمـت        هـا، بهاریـه      حماسـه  ها،  نامه  به اویغوری و شامل سوگ    

گـذر از  ( نوشتاری آغازین ترکی میانۀ دورۀ اسالمی های داده شده از اشعار، در واقع مرحلۀ     نمونه
و همۀ ایـن اشـعار در   . شود در قرون چهارم و پنجم ق را شامل می ) ترکی باستان به ترکی میانه    

 و صـدر اسـالم را        قطعاتی از اشعار ترکـی قبـل از اسـالم          دیوان. اوزان هجائی سروده شده است    
شمار اشعار در این اثر در حدود       . شود  خصوصاً به صورت غزل، حماسه و اشعار اخالقی شامل می         

                                                                                 

هـای    عضـی از ایـن اسـامی را نـام         ، دبیرسـیاقی ب   2/244،  )عامره: (55،  54،  )ترجمۀ محمدزاده صدیق  (کاشغری  . 1
 .35، )ترجمۀ دبیرسیاقی: (نک. رود داند که در زبان ترکی به کار می فارسی می

 .55،)ترجمۀ دبیرسیاقی(کاشغری . 2

 .44، 42، 41،)ترجمۀ محمدزاده صدیق(کاشغری . 3
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 قطعه و دارای وزن و قافیه و چهـار قسـمتی            230دبیرسیاقی اشعار دیوان را     . 1 قطعه است  220
 .2کند عنوان می

بـرای بررسـی    «: یسـد نو   کاشغری در این زمینـه مـی       دیوان لغات  اهمیت   جرج سارتن دربارۀ  
 محمود کاشغری   دیوان لغات ترک  تری هم دردست است یعنی        واژگان ترکی خاوری مĤخذ قدیم    

در کاشــغر، واقــع در ) م1074-1073(=  ق 466عربــی اســت و در ســال -نامــه ترکــی کــه واژه
های   این کتاب شامل اطالعات دستوری راجع به مقایسۀ لهجه        . ترکستان چین، تألیف شده است    

که محمود، تدلیف یک کتاب نحو ترکی را درنظـر داشـته،            توان دریافت     می.  ترکی است  مختلف
تـوان   بـر همـین اسـاس، مـی    . 3»ولی آن فکر تحقق نیافته و یا کتابش به دست ما نرسیده است            

 دیوان لغـات التـرک    گفت که نخستین کتابی که درباره زبان ترکی در اسالم نوشته شده، کتاب              
ها و موضوعات مربوط به زبان ترکی و ترکان بـرای              و نیز شرح برخی واژه     .محمود کاشغری است  

 .4 محمود کاشغری آمده استدیواناولین بار در 
، )آش رشـته  ( نه تنها به ذکر اسامی برخی غذاهای مخصوص مثل تُتماج            دیوانکاشغری در   

همچنـین در   . ردازدپـ   ؛ بلکه به بیان و توصیف شماری از ظروف غذا نیز می           ...و  ) نان پهن (یوفکا  
در بخـش اول    «:  آمـده اسـت    »دیـوان لغـات التـرک     داروهای شفا بخـش در      «ای با عنوان      مقاله

انـد،   سـازی دارو بـوده   اطالعاتی در مورد پزشکان و داروسازانی که مسئول تهیه و آمـاده  ] دیوان[
] واندیـ [دوم   و داروهای شفا بخش قرن یازدهم م به صورت الفبـایی در بخـش             . ذکر شده است  

 داروی شـفابخش اسـت کـه هـر کـدام بـا              190و این فهرست شامل     . فهرست بندی شده است   
 .5 نشان داده شده استدیوانداروهای مشابه خود در باالی صفحه و متن اصلی 

 
 های شرقی جغرافیای تاریخی سرزمین

قبایـل   جغرافیای بالد ترک در آسیای میانه و مواضـع سـکونت             ، برای مطالعۀ  دیوان لغات الترک  
های ترکـی، از      ترک، دارای اهمیت فراوان است و بیشترین اطالعات خاورشناسان پیرامون لهجه          

                                                                                 

 .142همانجا؛ . 1
 .3/31، 14، 94، 1/44) عامره: (؛نیز نک25) ترجمۀ دبیرسیاقی(کاشغری . 2
 .3108سارتن . 3

 .www.Turkmen students(بی مریم شـرعی،   ، ترجمۀ بی»نام ترکمن، مفهوم و ماهیت آن«قفس اوغلو؛ . 4
Com. 01/03/2005( 

5. Nevruz and 12 animal calendar used by the turks; (www. Ozrurkler. Com). 
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های محل سکونت ترکان      کاشغری که قبایل، چادرنشینان و نیز بیابان      . همین اثر اخذ شده است    
را یکایک گشته و اطالعات گردآوری شده دربارۀ فرهنـگ و زبـان ترکـی را بـا دقـت مطالعـه و                       

ای و    ی کرده است، قبایل و طوایف ترک، ترکان اوغوز، چگل، یغما و قیرقیز را بطور مقایسه               بررس
سبب او پس از تحقیقات فراوان، کـه بـا حمایـت دولـت               .تطبیقی، مورد پژوهش قرار داده است     

های ترکی را لهجـۀ اوغوزهـا لهجـۀ           ترین زبان و لهجه از لهجه       گرفت، آسان   قراخانیان صورت می  
ح و کاربردی را شیوۀ یغما و تخسی، و ترکی کاشغر را لهجه بسیار ادبی عنوان کرده                 بسیار صحی 

 .1است
ها، روستاها، شهرها و حـدود و          واژه پیرامون رودها و دریاچه     150در قالب بیش از     کاشغری  

هـای    ثغور آنها، دژها و گذرگاهها و وجه تسمیه و موقعیت جغرافیایی آنهـا و نیـز زبـان و لهجـه                    
 »بَرسـغان «گویـد، چنانکـه در توضـیح          برخی حوادث پـیش آمـده در آنهـا سـخن مـی            مردم و   

ردۀ برسـغان، پسـر افراسـیاب و از آنجاسـت پـدر           نام شهری است بنا کـ     «: نویسد   می 2)برسخان(
اند که نام سائس و رام کنندۀ اسب پادشاهی از ایغر بوده که اسبان                و گفته ) مؤلف کتاب (محمود  

 پس شهر بـدو منسـوب شـده         کرده،  ب پاکیزگی هوایش رام و تربیت می      را در این جایگاه به سب     
 توجه صاحب نظرانی را که در زمینۀ جغرافیا، بویژه جغرافیـای تـاریخی            دیوان از این رو     .3»است

اند به خـود جلـب کـرده اسـت، چنانکـه مینورسـکی در تعلیقـات خـود بـر                       به تحقیق پرداخته  
ــاب  حــدودالعالم ــه کت ــف، ب ــوان، در جاهــای مختل  .4 و نقشــۀ کاشــغری ارجــاع داده اســت دی

در عصر سلجوقیان، کتـابی بـه       «: نویسد   در این زمینه می    دیوانکراچکوفسکی نیز درباره جایگاه     
 تنها کسی اسـت  )کاشغری(ی و...  جغرافیا بسیار مهم است   از لحاظ زبان عربی به وجود آمد که       

، صی، و نه به اعتماد بر منـابع مکتـوب         که به عربی دربارۀ آسیای میانه و بر اساس اطالعات شخ          
در دشتهای آسیانه میانه بسیار سفر کرده و در والیـت ترکـان گشـته و                 وی... چیز نوشته است    
مطالب فراوانـی از ادب     ... کتاب وی   . های ترکی آسیای میانه را یاد گرفته است         تقریباً همه لهجه  

ک، همـراه بـا توضـیحات بسـیاری از          عامیانه ترکی و اطالعات کافی از محل سکونت قبایـل تـر           
کنـد درخـور      دهد و مطالبی که نقـل مـی         جغرافیای تاریخی شهرهای اقامتگاهشان به دست می      

آثار قدیمی که به تازگی در آسیای میانه کشف شده در بسیاری از موارد مؤیـد آن                 . اعتماد است 
                                                                                 

 .1/30، )عامره(کاشغری . 1
 .212کراچکوفسکی، . 2
 .3/318) عامره (کاشغری؛. 3
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 .1»بوده است
غرافیـای انسـانی و تـاریخی در        محمود کاشغری در زمینۀ ج    یکی از اقدامات منحصر به فرد       

این نقشه که نشانگر    . ای منحصر به فرد است که در این اثر آورده است             نقشه  ،دیوان لغات الترک  
های محل زندگی ملل ترک زبان معاصر با کاشغری است، نخستین نقشه در این  تصاویر سرزمین

 .2زمینه است
های اسالمی دیگر     اوغوز است، با نقشه   این نقشه که مربوط به بیست و چهار طایفه از ترکان            

های دیگـر مشـابهت       های جداگانه، نمادها و سایر عالئم نقشه، با نقشه          گرچه ویژگی . تفاوت دارد 
. ها متفاوت است    ها در این نقشه، با دیگر نقشه        های جغرافیایی و اندازه     زیادی دارد، لکن موقعیت   

هـای تـرک زبـان آسـیای          ان و سـرزمین   ای رنگی از جهان بـه مرکزیـت ترکسـت           این نقشه نقشه  
نقطۀ زردی کـه در     . مرکزی، یعنی منطقۀ مرزی میان قرقیزستان و ایالت خنجان در چین است           

بالساغون است، در حالی که نقطۀ سمت       / مرکز نقشه دارد، بیانگر موقعیت جغرافیایی باالساغون      
ـ      راست، کاشغر را نشان می     ام خـود را از آن گرفتـه   دهد که روستایی در چین بوده و کاشـغری ن

ها با رنگ قرمز، رودها با رنگ خاکستری، دریاها با رنگ سبز، صـحراها                در نقشۀ اصلی کوه   . است
نکتۀ بسیار مهم کـه     . ها با رنگ زرد، مشخص شده است        با رنگ زرد روشن و شهرها و شهرستان       

 گفت، ضـبط جهـات      های موجود در کتابهای جغرافیایی مسلمانان باید        در مقایسه با دیگر نقشه    
شرق در باالی نقشه، جنوب در سمت راست، غرب در پایین و            : چهارگانه جغرافیایی در آن است    

نگهـداری  » کتابخانـه ملـی ملـت     «این نقشه در    . شمال در سمت چپ آن نشان داده شده است        
 .3شود می

 را در   هـا   هـا و رودخانـه       کشورها، شهرها، روستاها، دریاها، دریاچـه      همچنین کاشغری اسامی  
در این نقشه کـه شـامل منـاطق         .  آنها سخن گفته است    و در متن کتاب از    نقشه مشخص کرده    

شرق کرۀ زمین است، در تعیین حدود و ثغور شهرها، اشتباهاتی رخ داده است و با دور شدن از                   
در این نقشه مناطق و نقـاطی بـدون ذکـر نـام             . شود  تر می   مقیاس نقشه کوچک  » ایسیک کول «

 .متر است  سانتی24قطر دایره این نقشه، . که نشانگر عدم ترسیم کامل نقشه استوجود دارد 
سـازد، غنـای      هـای دیگـر متمـایز مـی         های نقشۀ کاشغری کـه آنـرا از نقشـه            ویژگی از دیگر 

                                                                                 

 .213-212-کراچکوفسکی. 1
2. ACE,6/395, 2پیوست شمارۀ   .  
3. Kasgarli mahmut; ( انگلیسـی), (www. Ozturkler.Com 01/03/2005); mahmud AL- 
kashgari, http: sio. Midco.net/2004/12/11; HAYAT ANSIKLOPEDISI;1896 ص . 
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هـای دیگـر دورۀ       او به جای شهر مکـه، کـه در نقشـه          . های آن است    اطالعات، مفاهیم و توصیف   
و » اسـکی کـول   «رفته است، آسیای مرکـزی، یعنـی نقطـۀ مـابین            اسالمی، در مرکز دنیا قرار گ     

ها از منـاطق کوهسـتانی سرچشـمه          در این نقشه، رودخانه   . را مرکز قرار داده است    » بالساغون«
ها و یـا در میـان آنهـا           شوند و شهرها، در ساحل رودخانه       ها ختم می    گرفته و به دریاها و دریاچه     

ها و کشورها اشتباهاتی وجود     ها، رودخانه   سر حدات کوه  ترسیم شده است، گرچه در نشان دادن        
 .1دارد

 مـیالدی، انـدرس کـاپلونی، بـا تأکیـد بـر             2004در گزارش نهائی کنفرانس زوریخ در سال        
 را از   دیـوان های گویا، نقشۀ محمود کاشغری در         های دقیق و نقشه     های بنیادی بین نقشه     تفاوت
م در  11/ ق 5ند نخستین کسی که ژاپن را در قـرن          و گوی . اسالمی شمرده است  -های عربی   نقشه

 .2نقشه نشان داده، محمود کاشغری است
 دیواننقشۀ مدوری که همراه نسخۀ خطی       «: نویسد  کراچکوفسکی دربارۀ نقشۀ کاشغری می    

العـاده دارد،     اند، اهمیت فوق    است و دو تن از دانشوران یعنی میلروهرمان، به مطالعۀ آن پرداخته           
توان گفت که همۀ مسائل مربـوط بـه آن، بـه طـور نهـایی حـل شـده اسـت،                        نمیبا وجود این    

گفتۀ هرمان کـه    . بخصوص که تحقیق دربارۀ آن جدا از متن محمود کاشغری انجام گرفته است            
های موجود بر نقشه، منطبق بر ژاپن است، با تردید بسیار قرین است و پنـدار او کـه                     یکی از نام  

توان گفت که معاصـر       هنوز نمی .  اصیل به حساب آورده، اساس ندارد      نقشه را اثری بدیع و کامالً     
 مدور اطلـس اسـالم، در        نقشۀ  کشیده است، محتمالً اصل آن به      متن بوده و مؤلف شخصاً آن را      

 بـه   با نادیده گرفتن منبع خـود     شود، ولی ترسیم کننده،       مدرسۀ جغرافیایی کالسیک مربوط می    
و شهر بالساغون را مرکز نقشـه قـرار داده          ) یدّی سو (رود   شهر کاشغر و منطقه هفت       جای مکه، 

انـد و   گفت و گو نقشه را بـرای نشـان دادن ایـن منطقـه و منـاطق مجـاور آن کشـیده         بی. است
های دیگر از نظر شخص ترسیم کننده نقشه اهمیت نداشته و شاید بعدها به هستۀ اساسی                 اقلیم

شاید اندیشۀ . وی نقشه، چنانکه باید دقیق نیستنقشه، اضافه شده باشد؛ به هر حال نمایش بر ر
ای، مانند نقشۀ مدور جهان فراهم کننـد؛ ولـی بعـدها مؤلـف                ای منطقه   اصلی این بوده که نقشه    

دانسته پرکند و بدین سان نقشـۀ       هایی که می    چنان مناسب دیده است که جاهای خالی را با نام         
کشـی     این اثر منحصـر بـه فـرد نقشـه          توضیح مطالب مختلف مربوط به    . کامل جهان شده است   

                                                                                 

1. (International conference…/), (htt://koshgari.Free.Net.uz). 
2. (Conference final report), (www. Cogit foundation.ch/); (kasgarli mahmut) (  ترکـی
 .(www. Hurgokba yruk.Com/27/02/2005) ,(عثمانی



 تمدن اسالمیتاریخ و  / 62

عربی، که از لحاظ جغرافیایی تاریخی آسیای مرکزی و مناطق مجاور آن اهمیت خـاص دارد، از                 
 .1»بوده است» اومیناکوف«همت 
 

 مصطلحات دیوانی
القاب، اصطالحات و عناوین سیاسی، اجتمـاعی، و تشـکیالت اسـالمی، بخـش مهمـی از دیـوان        

سیاسـی،  جایگـاه   وجـه تسـمیه و    ن اثـر در زمینـۀ     ایـ . ص داده اسـت   کاشغری را به خود اختصا    
ایـن القـاب و     . تواند باشد   اجتماعی و اداری آنها در دورۀ حیات کاشغری، مرجع بسیار مهمی می           

رسد، بیشتر در زمینۀ سیاسـی،   مصطلحات که شمار آنها به بیش از صدوبیست عنوان و لقب می           
 اِنال  ،)بزرگ قوم (آها آتلِغ   : د داشته، از آن جمله اینهاست     نظامی، اجتماعی و اداری و مالی کاربر      

پرنـده گوشـتخوار و    (طغـرل   /، تُغـرِل    )جوانی که مادرش خاتون و پدرش از عامـۀ مـردم باشـد            (
، یَغفـو   )لقب بزرگـان قَرلُـق    ( شَغُن   ،)لقب شخص پس از خاقان    (، جُفی   )کارگزار(، جُبَن   )شکاری

، سُـکمان   )هـا   ناظم سپاه در جنگ   (، جَفُش   )اسب شب (اِم  و) تر از خاقان    شخص دو درجه پایین   (
، اَیبِتکـی   )نامـه و کتـاب    (، بِتِـک    )دبیر سـلطان  ( اِلِمغا   ،)لقب دالوران صف شکن لشکر    (سقمان  /
هدیـۀ اُیغریـان بـه      (، تَنلَـقُ    )مَـن (، بَتمـان    )پرده دار و حاجب   (، تَیانکو   )طومار خواربار لشکریان  (

یادگـار  (، خُمـارو    )کنیـز (، لَنُـک    )برده(، قُل   )صلۀ خان (، اَجِغ   )یارش و زراع ترک   (، جیغ   )پادشاه
 ).فرستاده شاه(، یَالفر )مالی

 
 نتیجه

 ترکان و آسیای میانـه، مشـاهدات عینـی و           ری اطالعات کاشغری به ویژه دربارۀ     گذشته از استوا  
یـل   از قب  دیـوان  در   نظیـر   نظیـر و گـاهی اوقـات بـی          اطالعات شخصی، وجود برخی اطالعات کم     

هـای ترکـی و جغرافیـای تـاریخی           ترین اطالعات پیرامون اقوام ترک و گویش        ترین و دقیق    قدیم
و سـاکنان مسـلمان آن و مـردم مسـتقل و غیـر تـرک                » آرغـو «بالد ترک، منطقـۀ جغرافیـایی       

بـا  » آلـب ارتونگـا   «های ترکـی      ، اسامی مختلف تاشکند، یکی دانستن قهرمان تصنیف       »کنجک«
» بیغـو «به جای   » بیغاوی« روشن شدن اشتباه فردوسی دربارۀ خط ترکی         افراسیاب اساطیری و  

 پرداختن به شـهر والسـاکون   ها، های گوگ ترک نقش بسیار مهم مطالب دیوان در تحلیل کتیبه       
، نفوذ زبان و لغات فارسی در کاشغر و نواحی اطراف آن، اختصاص نقشۀ منحصر بـه                 )بالساغون(
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باعـث توجـه بسـیار پژوهشـگران بـه ایـن اثـر              ... ای میانه و    فرد رنگی به مناطق ترک زبان آسی      
همچنین وجود اطالعات مهم و گاهی منحصر به فـرد در زمینـۀ تـاریخ سیاسـی،                 . گردیده است 

 دورۀ قراخانیان به عنوان نخسـتین دولـت         اجتماعی و تشکیالت اداری در دورۀ اسالمی، به ویژه        
نان حضور داشته است و باالخره آشکار شـدن         آک، که مؤلف خود در تشکیالت اداری        اسالمی تر 

 قراخـانی و     چگونگی اسالم آوردن مؤسس دولـت     بعضی از نکات مبهم درباره قراخانیان، از قبیل         
های مسـلمان    حکمرانان این خاندان و ضبط صحیح اسامی آنان و روابط قراخانیان با دیگر دولت             

ی مختلـف و نیـز نزدیـک بـه یکصـد            هـا   و باالخره وجود بیش از شصت مادۀ تاریخی در زمینـه          
تواند در مطالعات مربوط به حاکمیت        اصطالح دیوانی در این اثر کهن باز مانده از سدۀ پنجم می           

های اسالمی به کار آید و به بخشی از نیازهای موجود در              دراز مدت قبایل مختلف ترک در دوره      
 .این باره پاسخ دهد
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