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دیگر کوچ نشینان اورآسیا، نقش مھمی در تاریخ قرون وسطی آسیای غربی قبایل اوغوز، در کنار 

واروپای شرقی بازی کردند. ورود اوغوزھا بھ عرصھ تاریخ جھانی دردوره ای پراز رویدادھای 
متالطم وشدید رخ داد. این امرمصادف بود با دوران نابودی دولت سامانیان وآل بویھ، ازھم پاشیدگی 

ی وافول امپراتوری بیزانس. وفروریزی دولت عزنو  

رخداد مھم دوره مورد نظر تشکیل امپراتوری سلجوقیان وآغاز جنگ ھای صلیبی بود، ازاین 
روسرنوشت تاریخی اوغوزھا بطور تنگاتنگ با بسیاری مناطق خاور نزدیک ومیانھ ، جنوب غربی 

اریخ دریای سیاه، جنوب آسیا  وآسیای صغیردرھم تنیده است. رد واثرچشمگیری را قبایل اوغوز درت
 روسیھ وشبھ جزیره بالکان گذاشتند.

بھ دلیل اھمیت تاریخی خود موضوع اوغوز ازدیر بازتوجھ پژوھشگران را بخود جلب کرده است.با 
این حال باوجود این ھنوز بسیاری مسائل حل نشده وبحث انگیز وجود دارند.مسئلھ بسیار بغرنج 

نیکی اوغوزھا است.وپیچیده دراینجا، مسئلھ تاریخ ات  

]. بدیھی 1تا بحال موضوع منطقھ وزیستگاه اولیھ اوغوزھای آسیای مرکزی وقزاقستان روشن نیست.[
است کھ مراحل نخستین شکل گیری وپیدایش اوغوز، یا گروه بندی اوغوز اولیھ (نیای اوغوز،اوغوز 

وداده کاوی روایتھای *) مرتبط بود. در پردازش 1مترجم) با منطقھ غرب ھفت رودخانھ ( - بدوی
تاریخی اوغوزھا ومطالعات باستان شناسی سالیان اخیردرحمایت از چنین تفکرو نظریھ ای حکایت 

].2دار [  

در روایتھای تاریخی قرون وسطی اشاره مي شود کھ قرارگاه یکی ازنخستین اجداد افسانھ ای قبایل 
روایتھا خاطرات آن گروھھای قبیلھ ای  کول بوده است. باید دراین –اوغوز درکرانھ دریاچھ ایسسیک 

نیای اوغوزی کھ زمانی درناحیھ ھفت رودخانھ زندگی میکردند حفظ شده باشد.دراین رابطھ جالب 
توجھ است یادآورشود کھ ھنوز درسده یازده درمیان اوغوزھا روایت درباره زمان ھای دور 

میکردند حفظ شده بود.  *) زندگی2ھنگامیکھ آنھا درھمسایگی چیھیل ھا [چیگیل ھا ] (  



محمود کاشغری اشاره میکند کھ بین اوغوزھا و چیگیل ھا (چیھیل ھا ) روابط خصمانھ ای وجود 
*) 3چیگیل ھا کھ درسده ھای ھفت وھشتم میالدی درترکیب خانات ترکی غرب ( –داشت. ترکھا 

]. 3د [وارد شدند، ازقرار معلوم درکرانھ جنوبی دریاچھ ایسسیک کول زندگی میکردن  

ھمھ اینھا نشان میدھد کھ درتعریف وبازگویی محمود کاشغری خاطراتی از دوران ھایی کھ اوغوزھا 
وچیگیل ھا نزدیک ایسسیک کول زندگی مي کردند حفظ شده است.سرنوشت بعدی این قبایل اوغوز 

الدین ودیگر درمنابع موثق ومعتبر دنبال نمیشوند.اما درروایت ھای تاریخی اوغوزھا کھ درآثار رشید
تاریخ نگاران حفظ شده اند ، برخی داده ھا وجود دارند کھ امکان صحبت درباره حرکت و جابجایی  

 آنھا ازشرق بھ غرب دراستپھای اورآسیا را میدھند.

خان اشاره میشود کھ دوران مبارزات و اردوکشی ھای متعدد  -درداستان ھایی درباره فتوحات اوغوز
*)  دست یافتھ است. اوغوزخان گروھی از سپاھیان سالمند خود 4طق آلمالیق (خود وی بھ آالتاغ ومنا

کایا (قایا) اسکان داد.او سپس بھ شمال سرزمین ھای کیرک ھا( قیرق  –را در آلمالیق در محل آق 
 ھا) وباشکورد ھا اردوکشی کرد وآنجا قلعھ لوگر را تصرف کرد. 

اوغوزنامیده میشدند شرکت  –توغرا  –اوغوزکھ ُاق  دراین عملیات وکارزار نظامی ده ھزارخانواده
*) 5کردند.سپس اوغوزخان کویروبیابان بی آب علفی را طی میکند وبزودی بھ رودخانھ ایتیل (

 میرسید.

قاراقول (قره گول) توقف کردند، وازآنجا راھی تاالس  –رزمندگان وجنگجویان اوغوز درمحل ُان 
اوغوز توجھ  -توغرا –] شدند.دراین روایت عنوان ُاق 4لمالیق [(منطقھ ای درقیرقیزستان.مترجم) وآ

ویژه ای را بھ خود جلب می کند ، کھ ده ھزار خانواده ی اوغوز بھ آن پیوستھ است .مسلما خود رقم 
 دراینجا نقش معینی را بازی نمیکند، چونکھ آن مشروط است. 

سیاسی عناصر ُاق (خدنگ، قوم،  -ومی)بھ مراتب مھمتر  این است کھ دراین اصطالِح مشھود اتنو(ق
دارند. اجزاء ومولفھ ھای این اصطالح مورد بررسی  قبیلھ) و توغرا (طغرا، ُمھرخان، امِرخان) وجود

 گویای ارتباط و پیوند گسترده آنھا با سمبول موجود وشایع میان کوچ نشینان درشکل خدنگ ھست.

رم ونشان اوچوک ھا ( اوچوق) وبوزوک ھا جالب است اشاره کردکھ دیرتر خدنگ وکمان درحکم آ
]. منابع تاریخی حکایت از آن دارند کھ 5دو قبیلھ ھم تباربرجستھ اوغوز بکاربرده شدند [ -(بوزوق)

درمیانھ سده ھشتم رویدادھا وتحوالت بزرگی درآسیای مرکزی رخ داده است.این مسئلھ با مبارزه 
حکومت خان) ترکی غرب مرتبط بود. درجریان  شدید بین قبایل ترک پس از مرگ خانات ( قلمرو

 مبارزات تسخیر فدراسیون توسط قبیلھ قارلوق عملی شد وجای پایی را در ھفت رودخانھ بدست آورد. 

باستان شناسی حکایت ازآن دارند کھ دردوران مورد بررسی حرکت وجابجایی کوچندگان  داده ھای
رجم) بسوی کوھپایھ ھا  وبخش سفالی سیردریا ازجتی سو (ژتی سو؛ یدی سو؛ھفت رود ،ھفت آب.مت

انجام گرفتھ است. بدیھی است براثر درگیری وبرخورد با قارلوق ھا کھ چیگیل ھا جزو آنھا بودند، 
اوغوزھا مجبورشدند محدوه ھای ھفت رودخانھ را رھا کنند و بھ حوضھ سیردریا وبھ منطقھ دریای 

].6مواجھ شدند بروند [ کانگار (قانگار) –آرال، جاییکھ با پِچِنگ   



ِپِچِنگ غلبھ کردند و استپ ھای منطقھ  -آنھا درجنگھا ودرگیری ھای چندین سالھ بر اتحادیھ ی کانگار
غربی دریای آرال ومنطقھ شمالی خزر را تصرف کردند. مبارزه طوالنی با ِپِچِنگ ھا بھ تقویت 

یازدھم کمک کرد. درچارچوب این  –سیاسی، تشکیل وشکل گیری اتحادیھ قبایل اوغوز درقرون دھم 
اتحادیھ اتنوس (قومیت،مردم،ملیت،ملت.مترجم) اوغوز درمناطق آسیای مرکزی وقزاقستان صورت 

 می گیرد.

تکامل پیشین اتنیکی در وادی  شکل گیری وسازند اوغوزھا بمثابھ ھمبود تاریخی با ھمھ روند
آماده میشود.سیردریا، درمنطقھ دریای آرال ومنطقھ شمالی دریای خزر   

نھم درترکیب جمعیت بیابانی باستانی این منطقھ عناصر نوین ترک زبان ھفت  –درسده ھای ھشتم 
رودخانھ ( ھفت آب، ھفت رود ، یدی سو.مترجم) و دارای منشاء غرب سیبری واردمیشوند. ایجاد 

در تحکیم  *) نقش بزرگی6بغو (حاکم عالی) سیردریا با مرکزیت آن درشھر یانغیکنت ( دولت یا
وتثبیت اتنیکی اوغوزھا بازی کرد. ورود کنندگان طوایف وقبایل ترک زبان درترکیب این قدرت ھای 

نامیده شدند.» اوغوز« صحرا نشین با عنوان کلی   

(آسیمیالسیون.مترجم) وسنتزقومی بین عناصر تازه کنفدراسیون اوغوز براساس ادغام ،ھمگون سازی 
کانگارھا  –وارد وبر پایھ بسترمحلی تشکیل شد. بھ این کنفدراسیون سایر اوغوزھای مغلوب ِپِچِنگ 

نقارھا) ودیگر قبایل استپ نشین وادی ھای سیردریا، منطقھ دریای آرال ومنطقھ شمالی خزر  (کا
ھند واروپایی وجود داشتند کھ کم وبیش درمعرض ترکی شدن واردشدند. بین آنھا قبایلی با منشاء 

 قرارگرفتھ بودند.

ازجملھ این امر بھ مردم آالن وآسا ، ساکن استپ ھای بین دریای آرال وسواحل شرقی دریای خزر 
صدق میکند. بدیھی است کھ ھمین آمیختگی واختالط با جمعیت صحرانشین منطقھ غربی دریای آرال 

نھم باچگارد (باچغارد) [ نیای قبایل باشقیر درآسیای  - غوزھا درسده ھای ھشتمجاییکھ پیش از او
].7مرکزی.مترجم]، نوکارد وباجن زندگی میکردند صورت گرفت [  

ھمچنین عناصر ترک زبان با منشاء منطقھ ھفت رودخانھ درترکیب اتنوس (ملت،ملیت،قومیت ،مردم 
ده بود وارد شدند. پیش ازھمھ اینھا گروه ھای .مترجم) اوغوز کھ درسده ھای نھم ودھم تشکیل ش

 جداگانھ قارلوق ھا بودند کھ در سده ھای نھم ودھم بھمراه اوغوزھا بسمت سیردریا رفتند. 

ق و پیوستن خاالچ ھا ودیگرقبایل ترک  نویسندگان سده ھای میانھ وروایات اوغوزھا ھمچنین از الحا
نھا واحد جاغرا (شاغرا) وترکھای چاروق کھ درسده مناطق غربی بھ آنھا سخن می گویند.ازجملھ آ

ھشتم دردره چو وتاالس (درقزاقستان درمنطقھ ای نزدیک بھ قیرقیزستان.مترجم) زندگی میکردند 
بودند. بدیھی است نوادگان چاروق ھا (چاروک ھا) جاروکلوغی (جاروقلوغی) بودند، کھ بعنوان یکی 

].8بود [ازاقوام اوغوز درسده یازدھم اشاره شده   

قوم ھای بھ لحاظ اتنیکی متنوع زبانی با منشاء ترک شرقی  درشکل گیری وسازند این اوغوزھا
کیماک (قیماق) و  - ھای جداگانھ بزرگ یِمکو شرکت کردند.مھمترین نقش را دراینجا واحدھا وبخش

نبوه اصلی آنھا بین قبایل دیگربازی کردند.ازجملھ آنھا میتوان ازبایندورھا، ایمورھا وقای نام برد کھ ا
*) زندگی میکردند. 7دورودخانھ ُاب وایرتیش (  



کانگارھا  –بھ احتمال زیاد این واحد ھا متحدین رھبران اوغوز درمبارزه آنھا با اتحادیھ ِپِچِنگ 
(کانقارھا) دردره سیردریا ومنطقھ دریای آرال بودند.معلوم میشود درمنطقھ غرب پس ازشکست از 

بمرور زمان جزو اوغوزھای قزاقستان جنوبی وغربی شدند.ِپِچِنگ ھا، آنھا   

شکل گیری جامعھ اتنیکی وقومی اوغوزدرآسیای مرکزی وقزاقستان بدین ترتیب پروسھ ای پیچیده 
ونسبتا طوالنی بود. درترکیب اوغوزھا ھم زیرالیھ ھای اتنیکی باستانی (بطورکلی ترک شده) 

خزر وھم طوایف وقبایل کوچ نشین ونیمھ کوچ نشین ژتی استپ ھای  –رال  کوھپایھ ھای سیردریا وآ
ھفت آب، ھفت رودخانھ.مترجم) وسیبری وارد شدند. - سو (یدی سو  

ھستھ اولیھ گروه بندی اوغوز کھ بعدا دراتحاد بزرگ قبایل استحکام یافت ، احتماال درھفت رود شکل 
لیھ بطورقابل توجھی بھ حساب گرفت. با این حال بھ ھمان اندازه حرکت خود بھ غرب این ھستھ او

جمعیت کوچ نشین ونیمھ کوچ نشین سیردریا، منطقھ دریای آرال ومنطقھ شمالی دریای خزر کاملتر 
 شد.

پیامد این پروسھ ھای چند سویھ تشکیل و تاسیس جامعھ اتنیکی نوین بود کھ متمایز از نتایج اجزاء 
اری واحد ھای طایفھ ای داخل میشد.خود بود.اوغوزھا بھ چندین قبیلھ تقسیم کھ در آن بسی  

اواسط سده یازدھم ، متاسفانھ مشخص نیست. در" دیوان لغات  –ترکیب قبیلھ ای اوغوزھا ی سده نھم 
قبیلھ ( ترک) برآورد  22شناختھ شده تنھا درنیمھ دوم سده یازده، آنھا  - آت ( محمود کاشغری.مترجم)

ائھ شدند: شدند " کھ بقرار زیر درفھرست قبایل اوغوز ار  

کاییگ)، بایندور، ییوا(ایوا)، سالور، افشار، ِبکتیلی(بیگدلی)، بوکدوز(بوگدوز)،  -قینیق، قاییغ (کاییغ 
بوالق، آلقا بوالق، ایگدیر، اوِرگیر(اوره گیر)، توتیراق،  - بایات، یازغیر(یازیر)، ایمور، قارا

]9ر(چاوولدور)، چاروق لوغ [اوالییوندولوغ ( آالیونتلی)، توِگر(دوگر)،چبنی،ِبچنھ،چوولدا  

قبیلھ عبارت بودند.اما دیرترمولفان بویژه  24محمود کاشغری مدعی است کھ اوغوزھا درابتدا از 
ویژگی  را،احتماال میتوان با  اختالف منابع.قبیلھ سخن میگویند 12ز ا*) روی ھم رفتھ 8مروزی (

] مترجم .بھ برون ھمسری یا برون پیوندیوابستھ [ دوگانھ بخش و واحداوغوزھا بھ دو ِاکزوگامی
 .توضیح وروشن کرد خویشاوندی (تبارخونی) وبومی

اوغوزھای تقسیم شده بھ بوزوک ھا واوچوک ھا بھ نسبت بھ جناح راست وچپ ارتش آنھا 
قبیلھ بود، کھ بھ نوبھ خود بھ دوبخش مساوی  24واردشدند. ھریک از این گروه ھای بزرگ شامل 

واوچوکھا » باال دست - ارشد«شده بود. بنابر روایات تاریخی اوغوز، بوزوکھا درشمار قبایل تقسیم 
بودند. بوزوکھای جناح راست از امتیازبزرگی (درمقایسھ با » کوچک -زبردست« درشمارقبایل  –

  خان ارشد و واال برخورداربود.» انتخاب« اوچوکھا) ھنگام 
منطقھ ای  –ھا وخصایص سازمان نظامی  چوکھا ویژگیبوزوکھا واو بدیھی است کھ بعدا جدایی

بخود گرفت. نیروھای نظامی ھردوجناح اوغوز برای خود چراگاه ھا، مراتع وزمینھای کشاورزی 
» درونی « ثابت ومتمرکز داشتند. تقسیم بوزوکھا واوچوکھا معادل با مفھوم اوغوزھای 

برده  –متولد شدگان از معشوقھ ھا«، »اصیل ھا«خارجی.مترجم] بود. درترکیب آنھا »[بیرونی«و
  ].10بھ طوایف وقبایل اوغوز تفاوت داشتند [» ملحق شدگان«و» ھا 

تقسیم بندی قبیلھ ای وقومی موجود درسده یازدھم بین اوغوزھا ُبوی، ُابا و ُکک (کؤک)نامیده میشد. 
  بطورکلی معنی قبیلھ را داشت.ودیگر منابع بین اوغوزھا ُبوی » دیوان لغت الترک « براساس 



اصطالح ُابا وُکک ( کؤک)احتماال بیشتر (بویژه) برای تقسیم بندی ھای (واحدھای) قبیلھ ای 
بکاربرده میشد. قبیلھ ی اوغوز(ُابا)  درابتدا اتحادیھ خویشاوندی (تبارخونی) بود کھ اعضای آن 

  اصل ونسب خود را بھ نیای مشترک میرساند.
اجتماعی ومشترک  –سبات آنتاگونیستی وآشتی ناپذیرطبقاتی، ُابا کاراکتر بدوی اما با تکامل منا

اتحادیھ خویشاوندی (تبارخونی.مترجم ) خود را ازدست داد.قبایل اوغوزی بیشتربا نسب ویا شجره 
  نامھ افسانھ ای مرتبط بودند تا واقعی.

 ونیمھ کوچ نشین را داشتند اوغوزھا ھمچنین بھ اوروغ ھا وآیماق ھا کھ درحکم جامعھ کوچ نشین
تقسیم شدند. اصطالح اوروغ برای تقسیم بندی وواحد قبیلھ ای نشانھ گذاری شد و ازپاترونومی 

 .تشکیل میشد طایفھ ھا وخانواده ھای نامی واعیان*) 9(

اوروغ ھا ودیگرگروه ھای قومی– قبیلھ ای اوغوزھا بھ این یا آن "ỷ ҚǕҳỷ " تعلق داشتند [گویا تقسیم 
 بسیاری قبایل ترک بھ استخوان سیاه و سفید امری عادی بوده است.مترجم]. 

چنین انجمن ھا وواحدھای .قبایل وطایفھ ھای اوغوز جزواتحادیھ ھای قبیلھ ای بسیار بزرگتر بودند
سازمان قومی وقبیلھ ای اوغوزھا اما . بزرگ کھ معموال ایل نامیده میشد، معنی مردم ودولت را داشت

یا جامعھ ما قبل تاریخ (، خاص نظام اجتماعی بدوی ) تبارخونی.مترجم( براصل خویشاوندی خونی 
درواقع اوغوزھا تقسیم میشدند بھ جوامع کوچندگان، نیمھ کوچندگان، . بنیان گذاری نشده بود) مترجم.

.یلھ ای آن حفظ میشدقب  –ونیمھ ساکن کھ پوستھ قدیمی قومی  یکجا نشینان  

اکثریت اوغوزھا درسده ھای نھم ویازدھم زندگی نیمھ کوچ نشینی وکوچ نشینی میکردند. مجموعھ 
فشرده ای ازآنھا شمال منطقھ خزر، سفالی سیردریا و بیابان ھای پیرامون دریای آرال سکنی داشتند. 

نژاد مغولی برتری داشت.  درمیان اوغوزھا (بطورعمده اسکان آنھا درمنطقھ بیابانی است) نوع  

آنھا (منظورنوع نژاد « در سده دھم ال مسعودی درباره اوغوزھای منطقھ آرال می نویسد.
]. دیگر نویسندگان 11» [بسیار کوچکتراز (ترکھا) ھستند و چشمان بسیار ریز دارند -مغولی.مترجم) 

صورت وبدن وساختارنوع دوران سده ھای میانھ بطورناقص  اشاره ویادآوری می کنند بھ موھای 
 چھره اوغوزھا.

ھمھ اینھا حاکی از ویژگی ھای قیافھ مغولی ھستند کھ مختص توده ھای اصلی بطور عمده اوغوزھای 
]. داده ھای کتبی سده ھای دھم ودوازدھم درباره ظاھرفیزیکی اوغوزھا توسط 12استپ نشین بودند [

مردم شناسی دیرین.مترجم ]  –وانسان شناسی  پالئونتروپولوگی [ دیرین شناسی برخی مواد ومطالب
 تایید میشوند.

ِپِچِنگ غرب قزاقستان انواع مغولی با قیافھ ھای  –درمیان جمجمھ ھای یافتھ شده درتپھ ھای اوغوز
سیبری جنوبی برتری دارند.اما دراینجا ھمچنین جمجمھ قیافھ نژاد قفقازی (نژاد سفید. مترجم) وبومی 

].13یافت شدند [  

یند فشرده تر ادغام ( آسیمیالسیون) اتنیکی، احتمال میرود بین اوغوزھای مناطق حنوبی و غربی فرا
آسیای میانھ بوقوع پیوستھ است.تا اندازه ای کم، اما بسیارجالب دراین رابطھ مطالب جمجمھ خوانی 

تام درجنوب قزاقستان است .درحفریات گورستان ساسیک بوالق اوغوزھا توسط آ.ان. برنش*) 10(



*) با سری نسبتا دراز با شاخص زیِر ھفتادوپنچ با 11انسان ھای سفید پوست مناطق ترانس خزر (
].14ترکیب قیافھ ھای مغولی دفن شده اند [  

داده ھا ویافتھ ھای دیرین شناسی وانسان شناسی فیزیکی شواھد وقراین منابع سده ی یازده را درباره 
ھای ومردمان ھمجوار تایید می کنند.بخش معین وخاصی از آمیختگی ومخلوط شدن اوغوزھا با ملت 

اوغوزھای کوچنده ونیمھ کوچنده با جمعیت یکجا نشین مناطق کشاورزی آسیای میانھ وقزاقستان ادغام 
شدند. گروه ھای اتنیکی مشابھ، کھ بطورعمده با ایرانی زبانان اوروآسیا[ یا نژاد قفقازی وازنوع 

جم]، آمیختند ترکمن نامیده شدند.انسان شناسی سفید پوست.متر  

درسده ھای دھم ویازدھم این نام ھمچنین بھ دورگھ شده ھا وپذیرفتھ گان دین اسالم ، گروه ھایی از 
قارلوق ھا، خاالچ ھا (خلج ھا) ودیگرقبایل ترک زبانی کھ ساکن مناطق شش و ایسفیجاب بودند 

 بکاربرده شد.

ھم درچارچوب ھای سیاسی دولت یابغو( شاه ترکان اوغوز) نیمھ نخست سده یازد - درپایان سده دھم 
سیردریا پروسھ شدید شکل گیری ملیت (ملت) اوغوز روی داد  ؛ این پروسھ محرکی بھ تجزیھ وازھم 

اقتصادی نوین و پا گرفتن  -پاشیدگی مناسبات کھن خویشاوندی (تبارخونی)، ایجاد مجتمع ھای ارضی
مورد نظربھ پایان خود نرسید وبا مرگ دولت اوغوز درمیانھ سده مناسبات فئودالی شد. اما پروسھ 

 یازده درنتیجھ، جنبش ونھضت قبچاقھا قطع شد.

قبایل شکست خورده اوغوز ازقبچاق ھا، بعدا دراستپ ھای روسیھ جنوبی، در بالکان ودر آسیای 
ھر و حاکمان صغیر ساکن شدند. بخش قبل توجھی ازاوغوزھا تحت حاکمیت قره خانیان ماوراء الن

سلجوقی خراسان، گرگان وخوارزم در آمدند. سایر اوغوزھای شکست خورده از قبچاق ھا بھ قبایل 
].15ترک زبان دشت قبچاق پیوستند[  

اوغوزھای سده ھای میانھ نقش زیادی درتاریخ اتنیکی خلق ھا وملت ھای ترک زبان آسیای مرکزی، 
دند. اخالف اوغوزھا بمثابھ یکی از اجزاء، درترکیب قزاقستان، ماوراء قفقاز وآسیای صغیربازی کر

 قزاق ھا، ازبک ھا، قره قالپاق ھا، باشقیرھای جنوب منطقھ اورال و تاتارھای ولگا وارد شدند. 

گروه ھای جنوبی اوغوزھا در شکل گیری وسازند ملت ھای ترکمن وآذربایجان شرکت فعال 
اکان مشترک پاره ای خلق ھای ترک زبان  داشتند.قبایل اوغوزی، بھ این ترتیب یکی از نی

 کشورماھستند،کھ درحال حاضردرخانواده واحد کشورھای سوسیالیستی برادر زندگی میکنند.

 

++++++++++ 

 

یتی سو ، منطقھ ای  -بھ زبان قزاقی: ژتی سو - *) ھفت رود خانھ، ھفت رود یا ھفت آب: یدی سو1(
وشمال قیرقیزستان، وبین دریاچھ بالخاش  درآسیای مرکزی، واقع در جنوب شرق قزاقستان



ازشمال،ساسا کول وآالکول درشمال شرقی است.نام این منطقھ از ھفت رودخانھ ای کھ بھ بالخاش 
 میریزد گرفتھ شده است ویکی از قدیمی ترین منطقھ کشاورزی است. ویکیپدیا.مترجم

ای شناختھ شده از قرن ھفتم کھ دراطراف دریاچھ ایسسیک کول زندگی میکردند *) چیھیل قبیلھ 2(
 وخورشید وستارگان را پرستش میکردند وجزیی از قبایل ترک زبان ھستند.مترجم

*) امپرتوری ترکان غربی .مترجم3(  

(4*) در 52 کیلومتری شھر تاشکند ازبکستان قراردارد وبھ معنی "جایی کھ سیب رشد" می کند و یا 
 محل " شکوفھ ھای سیب" است – ویکیپدیا.مترجم

*) بھ عربی وفارسی ، درقرون وسطی نام رود ولگا بوده است.ویکیپدیا.مترجم 5(   

شھرکنت ، ژان کنت . پایتخت دولت اوغوزواقع درقزاقستان. در منطقھ سمت چپ وپایین *) 6(
 سیردریا.مترجم

غولستان ،قزاقستان وروسیھ می گذرد وخود شاخھ *) ایرتیش رودی کھ ازخاک چین، دامنھ شرقی م7(
 ای از ُاب است. ُاب رودی است کھ سرچشمھ آن از سیبری غربی است. ویکیپدیا.مترجم

دربار ملك شاه  وی پزشک. طبیب ملقب بھ شرف الزمان.  شرف الزمان طاھر بن مروزی*) 8(
كتابى در ،در علوم طبیعى، »طبایع الحیوان«بود.از آثار وى: كتاب ) ق. 500-  510سلجوقى (

، كھ اخبار چین و ترك و ھند را در آن آورده است.مترجم»جغرافیاى عالم«  

شکل ذاتی سیستم قبیلھ پدرساالرانھ اجتماعی یک گروه از خانواده ھای بزرگ یا پاترونومی،  *)9(
خاص اقتصادی و اجتماعی مرتبط  وحدتخانواده ھای کوچک کھ با  و یا بزرگ یک گروه - کوچک

  مترجم.ویکیپدیا. است
  مطالعھ علمی ویژگی ھای جمجمھ، مانند اندازه و شکل، بھ خصوص در انسان.مترجم *) 10(

*) درانسان شناسی فیزیکی: درطبقھ بندی ھای مختلف، قفقازی ویا نژاد اورآسیا نامیده 11(
  میشود.مترجم]
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