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چکیده
شه از مجموعه
فرارود یا ماوراءالنهر ،هرچند امروزه ،آسیای مرکزی نام گرفته اسهت ،ه ل هار تهاری
فرهنگ و تمدن ایران وده است« .سارت» ،ک واژهای رایج در ز هان ترکه غتتهای اسهت ،تها آسهتان سهد
یستم میالدی لفظ پرکار رد رای نامیدن ش چشمگیری از مردم یکجانشهی آسهیای مرکهزی ه شهمار
م رفت .ای اصطالح در فضای پرآشوب و مت ول په از انالهالب روسهی  ،از دایهر مطالعهات وهومشناسه و
ررس های آماری آسیای مرکزی حذف شد و غای خود را نامهای وهوم از ه  ،ورویهز و هیهره داد .طبه
یافت های رخ خاورشناسان رغست روس ،شواهد موغود در گزارش سیاحان سد سیزدهم هجری/نهوزدهم
میالدی و ررس های آماری روسها در اواخر همی سده ،سارتها افزون ر ای ک ش معهی و پرغمعیته
از مردم یکجانشی آسیای مرکزی را تشکیل م دادند ،پیونهدهای مشه و و آشهکاری ها ایهران و فرهنه و
تمدن ایران داشتند .غستار پیش رو ،ا تکی اطالعات گهردآوری شهده از منها س دسهت اول و ت ایهل ایه
اطالعات ،کوشیده است پرتوی ر ای موضوع یفکند .نتیج ت الی نشان م دهد که اوالً تها آسهتان انالهالب
اشویک  ،سارت نام معین رای غمعیت وسیع از شهرنشینان و روستانشینان آسیای مرکزی هوده اسهت ،و
ثانیاً هویت ای مردم از هویتهای ووم متمایز وده است و حذف آن از اد یات ووم آسهیای مرکهزی نتیجه
ا هام در ارائ تعریف درست از آن و همنوای هویتخهواه «غدیهدیهها» ها سیاسهتههای په از انالهالب
اشویک در آسیای مرکزی وده است.
واژههای کلیدی :سارت ،ایران ،فرارود ،آسیای مرکزی ،غدیدی .
 .5رایانام نویسند مسئول:

morshedlau@gmail.com
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مقدمه
در ده های آهازی سد یستم میالدی ،آسیای مرکهزی شهاهد ت هوالت درازدامنه در
عرص های سیاس  ،فرهنگ  ،اغتماع و اوتصادی ود .از درون ای رشت ت هوالت ،پهنج
غمهوری شوروی سوسیالیست سر رآورد ک نام هری تداع گر یکه از اوهوام هزر
وم ای سرزمی هود .در ایه میهان ،شهکلگیهری غمههوری شهوروی سوسیالیسهت
از کستان ،ک سرزمی ستد که و ماوراءالنهر و خوارزم دور اسهالم را در خهود غهای
داده ود ،اهمیت ویژهای داشت .حضور غدی و فعال طیفه از تجهددگرایان «غدیهدی»
از در مت ت والت آستان انالالب ،سهم ای غدیدیها در شهکلگیهری هویهت ماه
نوی  ،تالش پای گذاران کشور غدید رای حفظ کانونهای اصها تمهدن مهاوراءالنهر در
خاک از کستان ،و مهمتر از هم  ،سرنوشت اووام هیر از در غریان شهکلگیهری ماهت
غدید از وغوه ای امر مهم ویژه است .از ی چشمانداز ایران  ،مسهلل درخهور توغه در
ای حوزه سرنوشت پیوندهای تاری و تمدن ایران و ماوراءالنهر در فردای شکلگیهری
مایتهای غدید در سای نظام اشویک ود .در واوس ،نظر م رسد غاوههای مهم از
ای ت والت از نگاه پژوهشگران کشوری ک پیوندهای اغتماع و فرهنگ دیرینه ای ها
تورانزمی داشت متفول مانده است .از غما ای غاوههای متفول ،سرنوشهت غمعیهت
زرگ از مردم ترکستان ،ماوراءالنهر و خهوارزم موسهوم ه «سهارت» اسهت که هویهت
فرهنگ و اغتماع آنان در کشاکش انالالب و شکلگیری ماتهای نوی آسیای مرکزی
تتییر یافت.
سارت واژهای رایج در ترک ا درونمای ای مردمشناخت وده اسهت که تها پهیش از
تلسی نظام اشویک و ظهور مرزها و صورت نهدیههای نهوی سیاسه و فرهنگه در
آسیای مرکزی ،غمعیت چشمگیری از مردم یکجانشی ای دیار اطالق م شده است.
مسلل هویت و ز ان سارتها از روزگار متلخر تزاری تا امروز موضوع و م هل مناوشه
وده است .ظاهراً اصطالح «سارت» ریش در ذهنیت ترکهان از یکجانشهینان ایرانه ایه
منطال داشت و از همی رهگذر متون ترک راه یافت است .ا ای حال ،تا کنون ههی
ز ان فارس در ار سارتها و کیفیت پیوند آنها ها ایهران و فرهنه
پژوهش مستالا
()5
ایران در ماوراءالنهر انجام نشده است .همی خالً پژوهش یشوکم در دیگر ز هانهها
نیز هست .مهمتری ت الیالات مستالل در ای زمین پژوهشهای است ک اسهتروموف،5
خاورشناس روس ،در سال های پایان سد نوزدهم میالدی /اوایل سد سیزدهم هجهری
)1. Nikolai Ostroumov (1846-1930

نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه :جستاری در بازشناسی هویت سارتها از منظر 601/ ...

و ده ن ست سد یستم میالدی/دهه دوم سهد چههاردهم هجهری ،در واله رشهت
مالاالت در نشری گزارش ترکستان ،5صورت ت نگاشت و ا گردآوری مطال مهرتب
ا موضوع انتشار داد .در کنار استروموف ،پژوهشهگران روس دیگهری ماننهد سهامویاوی ،
ارتولد ،ریگل و اخیراً آ اشی نیز ای موضوع توغ نشان دادهاند (رک .منا س) .معدود
پژوهش های مستالل در ای زمین ه ز انههای اروپهای  ،مالهاالت کوتهاه اسهت که از
ارتولد ،سا تان و ریگل ،در وال مداخل دانشنام ای و یا مالال های عام  ،چها شهده
است.
ا ای هم  ،در چند ده اخیر ،ی ار دیگر توغ پژوهشگران ای موضوع غاه
شده و آن را شکل مستالل یا در ضم ت الیالات دیگر ررس کردهاند .ای مسهلل تها
غای غدی شده است ک آ اشی عنهوان یکه از پژوهشههای اخیهر خهود در هار ایه
موضوع را « ازگشت سارتها» گذاشت است ( .)Abashin, 2008رهم هم ای ت هوالت،
هفات از ای موضوع در حوز مطالعات فارس  ،ا وغود اهمیت آن ،خصوص در ارتباط
ا حضور فرهنگ و تاری ایران در خوارزم و ماوراءالنهر و ترکستان ،در ده های اخیهر
نیز ادام داشت است .ت الی پیشرو ،ا در نظر گهرفت ایه مسهئا  ،هرای درک هتهر
مسائل معاصر آسیای مرکزی در پیوند ا ایران ،کوشیده اسهت پرتهوی کهمنهور ،هرچنهد
راهگشا ،ر ای موضوع متفول یفکند .در اینجا تالش خواهد شد تا ضم ارائ توصهیف
از موضوع ،از طری تجزی و ت ایل اطالعات مرتب ا آن ،ای پرسش پاسخ دهیم ک
اوالً سارتها را تا چ میزان م توان میراثداران فرهن ایران کهه در آسهیای مرکهزی
دانست و ثانیاً آیا م توان میان حذف ناگهان و دستوری عنوان سارت از دایهر مالهوالت
وومشناخت آسیای مرکزی در ا تدای دور شوروی و مالا ا ا غاوههای فرهنه ایرانه
در ای حوزه ارتباط تش یو داد یا خیر.
 .اشغال آسیای مرکزی و نگرش روسها به اقوام بومی
تسا ر سرزمی وسیع ک از نیم سد نوزدهم میالدی و از منظری خاورشناخت ه
«آسیای مرکزی» مشهور شد یک از رنام های غاهطابان پتر کبیهر هود (کسهتنکو:5333 ،
 .)525ای رنام اندپروازان  ،ک از همان روزگار پتر گهام ههای عامه در راه اغهرای آن
رداشت شده ود ،دو سده عد ت ال کامل یافت و مردمه که افهت وهوم و سهاختار
اغتماع متفاوت داشتند ،هرچند ل ار فرهنگ اها مسامان ودند ،در خالل یه
1. Turkestanskie vedomosti
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دور پنجاهسال ( 5950-5380م) تا عیت ت میا روسی تزاری درآمدنهد )2(.په از
تسا روسها ر آسیای مرکزی ،آنچ فراروی آنان ورار داشهت مردمه هود که فهارا از
تفاوتهای ووم  ،نژادی ،فرهنگ و ز ان هم ی وغ مشترک داشهتند و آن ایه که
اکنون «اتباع مستعمرات » تهزار در آسهیای مرکهزی ه شهمار مه آمدنهد .نها رای  ،در
چارچوب منط حکومت استعماری ،گام ن ست رای ادار هتر ای اووام شناسای آنهها
ود .در ای میان ،آسیای مرکزی از چند نظر ا دیگر سرزمی های آسیای تصرفشده
دست روسی تفاوت داشت :نسهبت حهوز تاتارنشهی ولگها-اورال ،که از نیمه سهد
نهم/پانزدهم تصرف تزار درآمده ود ،شناخت مرات کمتری از آن وغود داشت؛ در
ویاس ا حوز وفالاز مراودات فرهنگ روسها ا مردم آن سیار کمتر هود (در واوهس ،اگهر
در وفالاز مردم ارمن و گرغ پیوندهای فرهنگ ا روسی داشتند و شناخت خهود از
نگاه روس کم کرده ودنهد ( ،)Bournoutian, 1992: 64-92در آسهیای مرکهزی چنهی
امکان نبود؛ و نکت سوم آن ک تلخر زمان نسب در تصرف آسیای مرکزی ،در مالایسه
ا متصرفات پیشی  ،معنای آن ود ک روسها ذهنیتهای پیشین متفهاوت از ایه
ش از «آسیای ها» داشتند و متناس ا همی ذهنیت نیز آنها را طباله نهدی نمهوده
ودند (.)Carrere d’Encausse, 1962: 376-378; Yemelianova, 2002: 55-68
ای مهوارد نیهز م هدود نمه شهد و
ا ای هم  ،وغوه تمایز آسیای مرکزی حت
تفاوت و تمایز مهمتر ای حوزه در پیشین تاری و تمدن آن ود .هرچند در نیم دوم
سد نوزدهم میالدی ک مهاغمان روس گام گام مسیر دشوار اورنبور تها آقمسهجد
و خیوه و تاشکند و سمروند را اشهتال کردنهد و حکهام و مهردم آن را ه تا عیهت خهود
درآوردند ،ای سرزمی سیمای فرسوده و در مالایسه ها روسهی فرنگه شهده چههرهای
عال مانده داشهت ،روزگهاری نه چنهدان دور و زمهان که دوکنشهی روسه کیه و
تزارنشی عدی مسکو ،هنوز گامهای اولی اش را در مسیر تمدن رم داشت ،مهاوراءالنهر
گواه ت الیالات پرشهمار خاورشناسهان
و ترکستان صاح تمدن درخشان ودند ک
()3
روس و هیرروس ،سهم معین در تمدن غهان داشت.
زمان ک روسها ترکسهتان و مهاوراءالنهر هجهوم آوردنهد دو صهورت کاه حیهات
اغتماع را فراروی خود دیدند :حیات کوچرو صه راگرد و حیهات یکجانشهی شههری و
روستای (کسهتنکو .)39 :5333 ،توصی کاه و اولیه نهاظران روس از غمعیهت صه راگرد
طوای وزاق ،ورویز ،ترکم  ،وراوالپاق و هیره و از یکجانشهینان مهردم تاغیه  ،از ه و
سارت ود (همو .)550-509 ،38-32 :ای توصیفات کا اولی در حالیالت ازتا ود از آنچه
مهاغمان انتالال داده ودند .در میان ایه تعبیرههای وهوم  ،عنهوان
خود مردم وم
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«سارت» گن ود و تدریج مسلل ساز شد .در مالایس ا تاغی ها ،ک آگاه مش و
هویت ووم و فرهنگ خود داشتند و ز ان فارس وغ ممیهز آنهها از دیگهر
و معین
اووام آسیای مرکزی ود ،هویت ووم و فرهنگ سارتها گن و معماگون م نمود .آنها
غمعیت زر و در عی حال پراکنده ای از مردم یکجانشی آسیای مرکهزی را تشهکیل
م دادند و ویژه در خیوه و فرهانه اکرریهت داشهتند ،عمهدتاً ه کشهاورزی و تجهارت
اشتتال داشتند و ی ز ان ترکیب ترک -فارس س م گفتند ک ل متفاوت از
گویش ترک وزاقها و ورویزها و از ها داشت .ا ای وصه  ،ضهرورت پهژوهش در هار
هویت ووم و فرهنگ سارتها رای افسران و مدیران مستعمرات روس ضرورت داشت
(.)Geiss, 2003: 14
 .2خاستگاه تاریخی واژة سارت و مسألۀ کیستی سارتها
تا آستان سده یستم میالدی ،اصطالح «سارت» عمدتاً ه مهردم یکجانشهی (و یشهتر
شهرنشی ) ماوراءالنهر و ترکستان ،ویژه خوارزم و فرهانه  ،اطهالق مه شهد .در رخه
متون فارس ک عمدتاً ترغم نوشت های متلخر روس اند ،اصطالح «طایف سارت» رای
ش از مردم آسیای مرکزی کار رفت است (پاشهینو235 :5382 ،؛ کسهتنکو:5333 ،
توصی
 .)550-509ا وغود ای  ،در متون اصا فارس کار رد ای واژه سیار نادر است ( رای دو
نمون رک .میزا مهدی خان استرآ ادی121 :5388 ،؛ م مد حکیم خهان .)810 :5/2009 ،مترغم فارسه
ا رنام در مالا ل ای اصطالح واژ «تاغی » را نهاده است ک غای تلمل دارد (ظهیرالهدی
ها ر .)3 :5309 ،از سوی دیگر ،ارتولد و سا تان متف الالولاند ک سارت واژهای ترک است
ک ترکهای آسیای مرکزی آن را رواج دادهاند .ای واژه ،ک گویها ریشه ای سنسهکریت
دارد ،در اصل معنهای «سهار ان» و « ازرگهان» هوده اسهت ( Barthold and Subtelny,
 .)1997/9: 66-68از ظاهراً یوس الساهون ( )1979: 287, 310, 571و کاشتری ( 1333/1:
 )286ن ستی منا ع اند ک سارت را ای معنا کار ردهاند .اما رواج و فراگیر شهدن
آن رای نامیدن یکجانشینان ایران ماوراءالنهر و ترکستان مر وط دور متول ه عهد
هارا)،
است .در ز ان متول واژ «سرت/سارت» در اصطالحات «سرتاهول» (نهام کهه
«سرتاوچی » (ماتهای شرو ) و «سرتاهتای» ( ارای  ،ایران  ،مسامان) ه کهار رفته
اسههت (رشههیدالدی فضههلاهلل .)2388-2381 :3 ،همچنههی در تههاریخ سههری متههول تعبیههر
«سارتائول» رای توصی مردم ماوراءالنهر زیاد استفاده شهده اسهت( 1987/1: 189, 198,
 .)201, 204, 206ا ر نیز ،در زندگ نام خودنوشتش ز ان ترک غتتهای « ،سهارت» را
کار گرفت است ( .)203 :5/5991ا ای
در را ر «ترک» رای توصی فارس ز انان فرهان
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(همو،203 :

حال ،در گفتگو از اووام کا ل ،میان تاغی ها و سارتها تفاوت وایل شده است
 .)398امیرعایشههیر نههوای  ،وزیههر تیموری هان و چهههرهای پیشههرو در اد یههات غتتههای  ،در
نوشت های خود مش صاً از لفظ «سارت» رای نامیهدن مهردم فهارسز هان مهاوراءالنهر و
خراسان هره گرفت است (امیر عایشیر نهوای 35 :5985 ،؛  .)59 ،51 ،53 ،50 ،3-1 :5988در رخه
آثار تاریخنگاری ترک پ از متول نیز کهرات مهردم یکجانشهی خهوارزم و ترکسهتان
«سارت» نامیده شده و تمایز روشن میان آنان ،از ها و دیگر اووام تهرک و صه راگرد
ای سرزمی نهاده شده است (ا والتازی هادرخان218 ،235 :5385 ،؛ تاشکندیMunis and :2003 ،
 .)Agahi, 1999: 75, 158, 207, 209ر مبنهای ایه شهواهد ،اکرهر وریه ه اتفهاق ایه
پژوهشگران ای احتمال را مطرح کردهاند ک سهارتهها در اصهل از تبهار ایرانیهان کهه
آسیای مرکزیاند ک در گذر زمان و ت ت سیطر اووام ترک ،ویژه از ها ،در معهر
تتییر فرهنگ ورار گرفت اند .ت الیالات استروموف و ارتولد در ای زمینه  ،ها توغه ه
غایگاه دیل آنان در عرص مطالعات خاورشناس روس و شناخت ژرفشان از تهاریخ و
تمدن آسیای مرکزی ،اهمیت ویژهای دارد .استروموف در رشت آثار خود ،که در فاصها
سالهای  5390تا  5952مهیالدی منتشهر کهرده ،کوشهیده تعریفه از هویهت وهوم و
فرهنگ سهارتهها ه دسهت دههد ( .)Ostruomov, 1898: 3-14نتهایج اولیه ت الیالهات
استروموف حاک از آن ود ک سارتها عنوان ساکنان استان آسیای مرکزی ،از تبار
ایران اند و وومیت متمایز از عربها و تاتارها (ترکز انها) شمار م آینهد ( Abashin,
غامع سارت داشت ،معتالد ود ایه مهردم
 .)2009: 364او ک در مجموع نگاه مربت
در مالایس ا عربها و تاتارها استعداد یشتری هرای پهذیرش فرهنه روسه دارنهد و
خاالیات نادلپذیر آنان نیز در گذر زمان و در سای تمهدن روسه از میهان خواههد رفهت
( .)Ibid, 1890: 59انتشار ای یافت ها واکهنش انتالهادی رخه م الالهان عمهدتاً از ه را
نام سارت وغهود نهدارد و ایه عنهوان
رانگی ت ک معتالد ودند اصوالً ووم و ز ان
آفرید ذهه روسهاسهت ( .)Abashin, 2009: 364-368امها اسهتروموف ،ه رههم رخه
ازنگریهای غزئ در موضس خود ،تا پایان حیات عام خویش و در اوج غهدال هر سهر
هویت ووم  ،ر سر دیدگاه اول خویش در ار تمایز سارتها از از ه هها و تاتارهها هاو
ماند (.)Ibid: 369
در کنار استروموف ،ارتولد نیز در وال چند غستار کوتاه ایه موضهوع پرداخته
است و ا تبارشناس ای واژه در متهون ترکه نشهان داده اسهت که اصهطالح سهارت،
یکجانشینان فارس ز ان و ایرانه تبهار
خصوصاً در دور پ از متول و از نگاه ترک
ماوراءالنهر و ترکستان ،اعم از روستای و شهرنشهی  ،اطهالق مه شهده اسهت ( Bartold,
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 .)1964a: 310-315, 527-530; Ibid, 1997: 67-68سا تان  ،ک مالال «سهارت» ارتولهد را
در چا دوم دایرةالمعارف اسالم ر اساس رخ یافت های غدید ویرایش و تکمیل کرده
است ،نیز اصهل مهدعای ارتولهد را رد نکهرده اسهت ( .)Barthold and Subtelny, 1979ها
وغود ای  ،همانطور ک سا تان نیز در همی مالال اشاره کرده اسهت ،ا هامهات در هار
ای اصطالح و دامن شمول آن از میان نرفت اسهت و حهذف دسهتوری و ناگههان آن از
دایر مطالعات اغتماع و وومشناخت آسیای مرکزی در دور شوروی مانس از آن نشهده
ک در ده های اخیر ار دیگر مباحث غدی حول ای موضهوع در گیهرد (رکAbashin, .
 .)2009: 252-276; Aman, onlineچنانک آ اشی  ،خالهد و ریگهل هریه ه ن هوی در
ت الیالات خود نشان دادهاند ،رخورد سنت خاورشناس روس ا مالول سهارت تها انهداز
زیادی تا س سیاست استعماری ای ودرت در وبال آسیای مرکهزی هوده اسهت ( Khalid,
 .)203-203, 206-207پاشینو صراحت یان م کند ک سفارش فرمهانروای اورنبهور
ملمور ت الی در «اصل و نس طایف سارت» شده است (پاشهینو .)235 :5382 ،اسهتروموف،
نیز خود مستالیماً در خدمت دستگاه استعماری روسی در آسیای مرکزی هود و امیهدوار
ود در میان سارتها مردم مستعدتر هرای پهذیرش فرهنه روسه یا هد ( Abashin,
 .)2009: 362-364ا وغود ای  ،یافت های پژوهش وی و دیگر م الالان روس ،ک همزمان
ا او ای موضوع پرداخت ودند ،مانس از آن نشد ک تجددگرایان «غدیدی» در آستان
تشکیل غمهوری شوروی از کستان زمین تبایتات حذف ای اصطالح و غایگزین آن ا
واژ «از » را فراهم نیاورند (.)Khalid, 1998: 199-208
 .3سیمای فرهنگی و اجتماعی سارتها در سده سیزدهم/نوزدهم
از اوایل سد پنجم/یازدهم تدریج عنصر کوچنشهی و صه راگرد هر سهپهر سیاسه و
اغتماع ترکستان و ماوراءالنهر هاب کرده و زمین ساز فرسایش حیات شههری آن شهده
ود .طوای ن گان هز ،در کنهار متهوالن و تاتهاران ،طیه سهیار گسهترده و متنهوع از
غمعیت کوچ نشی و ص راگرد ودند ک تهاغمات آنها شهرها و روستاهای ترکسهتان
و ماوراءالنهر و خراسان در سدههای پنجم/یازدهم تا هشهتم/چههاردهم پیامهدهای هرای
حیات یکجانشی ای مناط در هم سطوح آن داشت ( ارتولهد288-558 :5388 ،؛ Golden,
 .)2011: 115یک از ای پیامدها دگرگون و دگردیس ووم و ز هان مهردم هوم ایه
نو خود مه توانسهت پیامهدهای
سرزمینها ود .ای دگرگون و دگردیس اغتماع
مای های فرهن ایران در آسهیای مرکهزی از آن
فرهنگ نیز داشت اشد ک تضعی
غما ود .حال پرسش ک در ای غا ذه متبادر م شود ایه اسهت که سرنوشهت
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مردم وم شهری و روسهتای در کشهاکش رویهاروی دیرپها و فرسهاینده میهان عناصهر
ص راگرد و یکجانشینان چ ود .در نبود منها ع که اطالعهات آنهها هرای ارائه پاسهخ
سنده ای ای پرسش مفید اشد ،ررس ت ایا و انتالادی گزارشهای متلخر از افت
ووم و اغتماع آسیای مرکزی در سد سیزدهم/نوزدهم سودمند نظر م رسد.
در سال  5398استروموف ،راساس مطالعات و مشاهدات خود ،سارتها را «غمعیت
شناخت شده از مردم وم ترکستان» معرف کرد ک عمدتاً در حوز سهیردریا ،فرهانه و
آمودریا زندگ م کنند .آنطورک وی م گوید ،سهارت در را هر ورویهز و وهزاق عنهوان
وومشناخت است معرف هویت ای مردم یکجانشی ( .)Ostroumov, 1898: 2-3البت هر
خالف کستنکو ،ک سارت و تاغی را معرف وهومیت واحهد مه دانسهت (کسهتنکو:5333 ،
 ،)509استروموف تمایز سارتها از تاغی ها وایل ود ( .)Ostroumov, 1898: 2فهارا از
شواهدی ک ارتولد و دیگران از متهون دسهت اول در توضهیر درونمایه ایرانه مفههوم
سارت ارائ کردهاند ،طی چشمگیری از سیاحان روس و هیرروس نیز که در نیمه دوم
سد سیزدهم/نوزدهم از آسیای مرکزی دیدار کردهاند ،سارتها را مردم ها خاسهتگاه و
تبار ایران تاال م کردند .آرمینیوس وامبری ،سیاح و خاورشناس مشهور مجهار که در
آسیای مرکزی داشهت ،معتالهد هود اکرهر اههال
سال  5383میالدی سفری ت الیال
تاشکند ،غان راست سی ون و خیوه ک سارت نامیده م شهوند ،تبهار ایرانه دارنهد .او
حت وایل ای ود ک م توان سارتها را از سهیمای گنهدمگهون و ریهش انبهوه آنهها
تش یو داد ( .)Vambery, 1865: 157شووان ولی ان (ولی هانوف) ،روشهنفکر و متجهدد
وزاق ک نزدیه ه همهی زمهان در خهدمت دسهتگاه اسهتعماری روسهی سهفری ه
ماوراءالنهر و ترکستان داشت ،در گزارش کوتاه اما مهم ک از سارتها ه دسهت داده،
آن مردم را هم از نظر ز ان و هم مذه ایرانه معرفه کهرده اسهت .او نیهز ه سهیاق
کستنکو معتالد ود ک لفظ سارت در خیوه همان معنا و مضمون لفظ تاغیه در هارا
را دارد ( .)Valikhanov, 1865: 38دکتر پاشینوی روس نیهز ،که انهدک په از وامبهری
دیداری از ماوراءالنهر کرده و از غما ملموریتهای ویژهاش «ت الی در احهوال و تبهار و
کیست سارتها» وده ،ای مردم را ش از طایف «اصفرالاون» (ظاهراً در را ر طایفه
سفید ک روسها را هم در ر م گرفت) معرف کرده است «ک در هم مرکز آسیا یافت
م شوند» و اور وی ازماند ایرانیان اند ک در ایام چنگیرخان « اسهیری» و یها در
هیئت «معام و معمار و ار اب صنایس» آن دیار کوچانهده شهدهانهد (پاشهینو.)230 :5382 ،
وی یک از شواهد ادعای خود را ای نکت دانست ک طایف مذکور ،رهم ای که ز هان
رایجشان ترک ود ،اکرر فارس س م گفتند و «ز ان م اکمات ایشان نیهز فارسه »
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ود (همانغا) .کرتی سارتها را ایرانیان از تبار «ژرم ها» و «اسالوها» دانست و معتالد
ود ک ایشان از روزگار ازل آن سرزمی را در تصرّف خود داشت اند (.)Curtis, 1911: 293
وویکوف ،استاد غترافیای طبیع دانشهگاه سه پترز هور  ،ضهم اشهاره ه ایه که
س ت م شد از ها و سارتها را ،ک ا هم ترک سه مه گفتنهد ،از یکهدیگر
تش یو داد ،ر «خون ایران » آنها تلکید کرده هود ( .)Woeikov, 1914: 125مهوزر نیهز
سارتها را از نسل ودیم ساکنان خراسهان و ز هان آنهان را آمیهزهای از ز هان هارای و
فارس دانست ود (مهوزر .)35 :5318 ،در ای میان ،کستنکو نکته ظریفه اشهاره کهرده
است و آن ای ک لفظ «سارت» ،یش از آن ک معرف وومیت و نهام یه طایفه اشهد،
عنوان کار و کس مردم اسهت که ها ایه عنهوان شهناخت مه شهدند و ایه نهام را
ص رانشینان آسیای مرکزی شهرنشینان ای سرزمی اطالق م کردنهد ،فهارا از ایه
ک تاغی  ،تاتار یا تاغی اشند (کستنکو.)555-550 :5333 ،
غمعیت سارتها ،سهم آنها از غامع یکجانشهی مهاوراءالنهر و ترکسهتان و کیفیهت
معاش آنها نکت مهم دیگری است ک توغه ه آن ه روشه تهر شهدن مسهلل کمه
م کند .طب گزارشهای موغود ،سارتها ،تا پیش از آن که از دایهر مالهوالت آمهاری
حذف شوند ،غمعیت چشمگیری از مردم یکجانشی ترکستان ،مهاوراءالنهر و خهوارزم را
تشکیل م دادند .طب ی رآورد رسم آماری ،ک در فاصا سهالهای  5388تها 5335
م ( 5299-5231ق ).زیر نظر ژنرال کاوفمان ،فرماندار ووت ترکستان ،انجام شده و نتایج
آن در سال  5303/5331منتشر شد ،سارتها ا آمار کا  300هزار ت  %28 ،غمعیهت
ترکستان را تشکیل م دادند ( .)Kaufman, 1885: 22طب همی رآورد ،سارتها هش
اصا ساکنان وم والیات سیردریا ،فرهان  ،و حوزه زرافشان ودهاند ( .)Ibidهر اسهاس
ای ررس آماری فراگیر ،غمعیت کا تاغی ها حدود  510هزار ت  ،از ها (ک ذیل
عنوان مستالل از سارتها م اسب شده ودند)  200هزار ت  ،ورویزهها  510ههزار ته ،
ورامانها  30هزار ت  ،و ترکان وپچاق  80هزار ته هرآورد شهده هود ( .)Ibid: 22-24در
کنار ای ررس آماری رسم  ،منا س همزمان دیگری نیز اعداد و اروام چشمگیری هرای
غمعیت سارتها دست دادهاند .نوشت کانال  500 ،هزار ته از اتبهاع خهان خیهوه
سارت ودند ( .)Conolly, 1863: 284کرزن ،ک در  5339م دیهداری از ترکسهتان کهرده،
غمعیت سارتهای سمروند را  500هزار ت و یش از چهار پنجم کل غمعیت آن شههر
رآورد کرده ود ( .)Curzon, 1889: 239وولفسون در  5903روم چشهمگیر یه میایهون
ت را رای غمعیت سارتهای ترکستان نالل کرده که گرچه کمه اههراقآمیهز اسهت،
فاصا زیادی ا رآورد رسهم نهدارد ( .)Woul’fson’, 1908: 78در کنهار اینهها ،کهرتی
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غمعیت کل سارتهای ترکستان را در سهال  5950هال هر  800ههزار ته و از غماه
شامل  81هزار ت ساکنان سمروند و  510ههزار ته سهاکنان تاشهکند دانسهت اسهت
همی زمان ،گزارش دیگری وام وویکوف غمعیت ای
( .)Curtis, 1911: 293نزدی
مردم را در حوز سیردریا  93هزار ت  ،در سمروند  25ههزار ته  ،در فرهانه  102ههزار
ت  ،و در ایالت ماورای خزر( 5تالریباً را ر ا ترکمنستان فعا )  2هزار ته هرآورد کهرده
ود ( .)Woeikof, 1914: 124گزارش وویکوف ،ا توغ ای که در سهال  5951یعنه
چند سال پیش از حذف لفظ سارت از دایر مالول های آماری تهی شده ،اهمیت ویهژهای
دارد .او ا استناد گزارشهای م تا سارتها را غمعیت هال ترکستان دانسهت هود
( .)Ibid: 125نهایتاً در ررس های آماری ماگیدویج و زارو ی  ،ک در سال  5958منتشهر
شد ،غمعیت «از -سهارت»ههای والیهت فرهانه  505010310ته هرآورد شهده هود
( .)Abashin et al., 2011: 115دی ترتی  ،طب آماری ک روسها ه دسهت دادهانهد و
ناظران هر نیز کما یش آن را تلیید کردهانهد ،سهارتهها غمعیته هزر  ،و در واوهس
اکرریت مطا غمعیت شهری و روستای آسیای مرکزی ،را تشکیل م دادهاند.
ای غمعیت وسیس در شهرها و روستاهای پرشمار آسهیای مرکهزی ،ه خصهوص در
حوزه های سیردریا ،فرهان و زرافشان ،پراکنده شده ودند و متناس ا الگهوی معیشهت
یکجانشین خود اشکال متنوع از سب زندگ داشتند .چنانک پیش از ای اشاره شد،
معنای ازرگان وده است .ظاهراً رواج ای لفظ نهزد اوهوام
سارت واژهای رایج در ترک
ترک و متول رای نامیدن یکجانشینان ایران ترکستان ،مهاوراءالنهر و خهوارزم ریشه در
نالش فعال ای مردم در عرص مراوادت تجاری ایرانیان و ترکان داشت است .ترکسهتان و
ماوراءالنهر (سرزمی ستد که ) ش مهم م ور اصا تجهارت پررونه و پایهداری در
مسیر غاده ا ریشم ود و م توان چنی اندیشید ک ساکنان استان ایه منطاله سه م
مهم در رون ای تجارت داشت اند ( .)Beckwith, 2009: 141-142; Starr, 2013: 116-118تجهارت
ر م ور راه ا ریشم ،ا وغود هم فراز و نشی های تاری  ،تا سد دهم/شانزدهم هنهوز
رورار ود ،اما از ای زمان عد رون آن ت هت تهلثیر ت هوالت غههان آن روز از میهان
رفت و گرچ حیات آن طور کامل خاتم نیافهت ،حجهم و دامنه آن وا هل ویهاس ها
گذشت نبود .ا وغود ای  ،حت در سهد سهیزدهم/نهوزدهم نیهز که اشهتالگران روس و
روبای هر آنها نظارهگر حیات اغتماع سارتها ودنهد ،گهرایش ویهژ ایه مهردم ه
تجارت و دادوستد غا توغه مه کهرد ( Sahadeo, 2007: 90; Madamidzhanova and
1. Trans-Caspiiskii
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 .)Mukhtarov, 2011: 279تاغران سارت در سدههای متلخر نیز در عرص تجارت ،ویهژه
در م ور غنوب شمال (سمروند و تاشکند اورنبهور و آسهتاراخان) ،فعهال ودنهد
(پاشهینو238 :5388 ،؛ .)Ostromouv, 1898: 235; Istoria Naroda Uzbekistana, 1947/2: 136
نظر م رسد در آستان سد یستم میالدی سارتها هنوز نالش م وری در گهردش و
رون نسب ازارهای م ا ترکستان و ماوراءالنهر داشت اند و مای تاج شهرها و روسهتاها
را رآورده م کردهاند (.)Woeikov, 1914: 125
سارتها حامل سنت و فرهنگ دیرینه در ایه حهوزه ودنهد و افهزون هر کهارکرد
اوتصادی ،نالش میانج نیز در تعامالت فرهنگ میان اوهوام صه راگرد و یکجانشهی و
گروههای م تا اغتماع  ،سیاس و اوتصادی آسیای مرکزی ایفا م کردنهد .همزمهان،
الگوهای زندگ یکجانشین و ص راگرد را در هم آمی ت و ا ایجاد شکا از همبودهای
فرهنگ ترکیبه  ،فاصها ههای غترافیهای را درمه نوردیدنهد ( Madamidzhanova and
 .)Mukhtarov, 2011: 289ا ای حال ،وضهس اوتصهادی و سهب معیشهت ایه مهردم در
روزگار مورد ث ا دورههای رون تجارت تفاوت ارزی داشت .لنزدل ثروت سارتهها را
در مجموع اندک دانست  ،گرچ افزوده است ک رخ از آنان حت ا معیار اروپاییهان آن
روزگار ،دارای وا ل اعتنای داشتند ( .)Lansdell, 1885: 150سب معیشهت یکجانشهین
سارتها طبعاً اوسام معین از مشاهل و پیش ها را نیز ایجاب م کرد .ظاهراً پیش عمهد
آنها در ای دوره کشاورزی و اهداری هود ( Woul’fson’, 1908: 78; Woeikov, 1914:
 .)144, 256سارتها را م تهوان میراثهداران سهنت کهه فالحهت در خراسهان و فهرارود
دانست .در فرهان عنوان یک از کانونهای اصا تمدن که فرارود ،در آستان سهد
چهاردهم /یستم هنوز یک از مراکز اصها کشهاورزی و اههداری سهارتهها در آسهیای
مرکزی ود ( .)Yuferev, 1911: 10-76ا وغود ایه  ،در کنهار کشهاورزی و اههداری ،که
عمدتاً روستاییان آن اشتتال داشتند ،پیش های هال سارتهای شهرنشی تجهارت و
دادوسههتد ،صههنایس دسههت و پههرورش کههرم ا ریشههم ههود ( ;Woul’fson’, 1908: 88-93
.)Valikhanov, 1865: 38
افزون ر ای  ،ش از غامع شهرنشی سارت توانسهت ودنهد ه مشهاهل هاالی
دیوان دست یا ند .وامبری مالامات در اری و اختیار ادار امور مماکت را هنر سهارتهها
دانست است ( .)Vambery, 1865: 358نوشت ولی انوف ،سارتهها در دور فرمهانروای
االتری مالامها و مناص دیوان دسهت یافته ودنهد و غهز منصه
التوزرخان از
«ووش یگ » ،ک االتری مالام حکهومت و در اختیهار از ه هها هود ،هاو مناصه در
تصرف آنان ود .طب همی گزارش ،سارتها در ر س آخهر سهد نهوزدهم مهیالدی یه
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طبال ممتاز اغتماع در خیوه شمار م آمدنهد ( .)Valikhanov, 1865: 38لنهزدل نیهز
تلیید کرده ک در زمان دیدار وی از خیوه (ده  )5330سارتها حضور فعال در حیهات
اوتصادی و مرات اداری خانات خیوه داشت اند (.)Lansdell, 1885: 285
نکت غال توغ در گزارشهای مر وط سارتها تلکیهد رخه نهاظران هر تمهایز
سیمای سارتها از دیگر اووام ترکستان و ماوراءالنهر است .سهیاح ژاپنه که در سهال
 5233/5950از عش آ اد نو نیاد م گذشت  ،نوشت است که طایفه سهارت « صهوص
رای مردان خوشویاف اش» در آسیای مرکزی شهرت دارد (کاگ آک  .)513 :5393 ،وامبری
و پاشینو نیز آنها را مردم ا سیمای گندمگون و ریش پهه توصهی کهردهانهد (پاشهینو،
235 :5389؛  .)Vambery, 1865: 157امّا خاالیات اغتماع سارتها در گزارشهای نهاظران
روس و هر ازتاب یکدست نداشت است .استروموف ،نالل از شاهدی ک در حهوال
سال  5353میالدی از سمروند گذشت  ،سارتهای آن دیار را مردمه سهالم ،آرام ،اههل
زرق و رق ،شادخوار ،دوستدار موسیال  ،عاش پیش و شیفت غن لطی معرف کهرده
است ( .)Ostroumov, 1898: 55در گزارشههای دیگهر ،سهارتهها مردمه صهاردوسهت،
منسجم ،روادار و در عی حال ،وادر ه مالاومهت در را هر چیهزی که پسندشهان نبهود
توصی شدهاند ( .)Abdullaev and Nazarov, 2011: 131; Woeikov, 1914: 229نوشهت
وامبری ،رفتار ظری و ماهران سارتها مانند تاغیه هها ه آنهها سهیمای متمهایزی
م شید ( .)Vambery, 1865: 400لنزدل ،ک عالو سهارتهها ه موسهیال توغه او را
غا کرده ود ،از خصات التالاط موسیال آنها در ویاس ا موسیال نسهبتاً یکدسهتتهر
ورویزها یاد کرده است .نوشت وی ،درونمای موسهیال سهارتهها عمهدتاً شهاهکارهای
«پهاوان » یا وص های عاشالان وده و خواننهدگان حرفه ای خهود را «حهافظ» ()Gafiz
م نامیدهاند ک در اصل نام «چهرهای درخشان در میان شاعران فارس ود» ( Lansdell,
تر یهت و پوشهش
 .)1885: 90-91, footnoteنوشت کرتی  ،سارتها اهمیت خاص
فرزندان خود م دادند و مانند ژاپن ها مردم ماهر و پرکار ودند .ا ایه که سوادشهان
خیا زیاد نبود ،زن و مردشان توان خواندن و نوشت داشهتند و از ایه ل هار از دیگهر
اووام آسیای مرکزی ،ک عمهدتاً سهوادی نداشهتند ،متمهایز ودنهد (.)Curtis, 1911: 297
افزون ر ای  ،سارتها عموماً مسامانان سن متشرع توصی شدهاند ک زنانشان چهادر
سر داشتند و پسرانشان را مدارس دین م فرستادند .پاشینو سهیاری از خاالیهات
ایرانیان دانسهت اسهت (پاشهینو:5388 ،
سارتها را در زیرک و یکدست و دوست شبی
سهیار
 .)292از دیگر صهفات سهارت هها ه نوشهت پاشهینو ایه که «در حهی سه
گشادهغبی و خوشحالت م اشند و سیار وعده کنند ک ه ههی یه وفها نکننهد و
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سب هان غزئ نزاع کاه مها ی دو طایفه
سیار لجوج و کین غوی اشند و اها
رپای شود و تا ا دالدهر ماند  ...اما ا وغود ای حاالت ،سهیار چسهت و چا کنهد و اگهر
اش اص ک از حاالت و اوضاع سارتها اطالع ندارند گمان کنند ک آن طایف ت پهرور
و حمیتاند ،اشتباه کردهاند و ن چنی است» (پاشینو.)293 :5388 ،
 .4سرنوشت سارتها در جریان انقالب بلشویکی
در آستان سد نوزدهم میالدی ،آسیای مرکزی و ویژه حوز ماوراءالنهر و فرهانه  ،که
مراکز اصا حیات اغتماع و فرهنگ سارتها ود ،آ ست ت والت فرهنگ و سیاسه
سرنوشتسازی ود .ظهور و گسترش گفتمان تجهددگرای غدیدیه در آسهیای مرکهزی،
چنان ک ادی خالد نشان داده است ( ،)Khalid, 1998سههم وهاطع در شهتاب گهرفت
ش از متصرفات روسی تزاری داشت .از سهوی
روند ت والت فرهنگ و سیاس در ای
دیگر ،انالالب اشویک نیز هرچند خاسهتگاه ایهدئولوژی آن یهرون از روسهی و کهانون
اصا ظهورش در ش اروپای آن کشور هود ،خیاه زود در وفالهاز و آسهیای مرکهزی
ریش دواند و نیروهای اشویک در لفاف شعار «آزادی مال» و «ح ماتها رای تعیی
سرنوشت» ،سروری روسها ر سرزمی های تصرفشده را حفهظ کردنهد .نتیجه آن که
وفالاز و آسیای مرکزی در ده  5920میالدی شاهد رویش شهماری غمههوری شهوروی
سوسیالیست ود ک هرچند زمین ظهورشان در دوره اسهتعمار تهزاری کمها یش آمهاده
شده ود ،ازوی انالالب و «سیاست تبر» تولد و تعیی مرزهای سیاسه شهان سهرعت
شید ( .)Abashin et al, 2011: 94-118در ای میان ،نکت وا ل توغه از منظهر موضهوع
ای گفتار سرنوشت مردم ود ک دستکم تا ای زمان ا همان عنوان سهارت شهناخت
م شدند.
واوعیت ای است که انالهالب روسهی و ظههور نظهام شهوروی تهلثیر مسهتالیم هر
سرنوشت ای مردم داشت و هویت فرهنگ و اغتماع آنان تبعیت از نگرش رهبهران
م ا انالالب ،ک تجددگرایان غدیدی در رأس آنها ودند ،دچار تتییهر اساسه شهد .در
ده واپسی سد نوزدهم و ده های آهازی سد یستم میالدی ،مسلل هویت وهوم و
اغتماع سارتها موضوع یه مباحره غهدی هود ( .)Abašin, 2009: 353-354در ایه
مجادل وام  ،از ی سو ،استروموف و ارتولد ،دو ت از خاورشناسان رغست روس که
سهم معی و نالش پیشروی در ت الیالات در ار هویهت اغتمهاع و فرهنگه سهارتهها
داشت اند ،در مالام مدافس هویت «سهارت» ه مرا ه یه مالوله اغتمهاع خود نیهاد و
تاری مند ظاهر شهدند ( .)Ostroumov, 1898: 2-3; Bartol’d, 1964d: 306-309در مالا هل،
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شماری از متفکهران غدیهدی از ه و در رأس آنهها ،شهرال الپهی  5و م مهود خواغه
هبودی ،مدع هویت ووم از رای سارتهها ودنهد و در مباحرهات غهدی هر ایه
موضس خود پهای فشهردند ) .(Khalid, 1998: 230-241; Abašin, 2009: 361-373و ظهاهراً
الزم است ک رای رسیدن درک هتر از هویت تاری سارتها ،خصوص از منظهر
پیوند آنها ا میراث ایران در آسیای مرکزی و سرنوشهت مبهمشهان در فهردای انالهالب
اکتبر و تلسی نظام شوروی ،ای مباحر را اختصار ازخوان کنیم.
رویکرد استروموف سارتها ت الیال و از منظری شرقشناسان ود .او که شهاگرد
نیکوالی ایامینسک  ،2مبشر ،اسالمشناس و ترکشناس متالهدم روس و از نیهانگهذاران
خاورشناس روس ود ( ،)Campbel, 2007: 322; Werth, 2000: 408, 500-501در په آن
ود تا تعریف عام و وا ل وبول از هویت سارتها مرا ه شه مههم و تلثیرگهذار از
غامع یکجانشی و عمدتاً سنت مدار ماوراءالنهر و ترکستان دسهت دههد .از نگهاه وی
سارتها ،در عهی ایه که صهاح سهنتههای فرهنگه معینه ودنهد و در تمهدن و
شهرنشههین که ه آسههیای مرکههزی آن روزگههار حضههور فعههال داشههتند ،در مالایس ه هها
ص رانشینان ظرفیت و استعداد یشتری رای پذیرش تمهدن روسه داشهتند ( Abašin,
 .)2009: 361-362استروموف ،ک در وها ن سهت کارمنهد دسهتگاه حکومهت اسهتعماری
روس در ترکستان ود ،ملموریت اصا خود را کش روحیهات فرهنگه و هویهت نسهبتاً
مبهم تاری سارتها م دانست .در ای زمین او در ر س واپسهی سهد نهوزدهم رشهت
پژوهشهای انجام داد ک مبنای اصا مطالعات عدی در ار سارتها شد .ا وغود ای ،
ت الیالات استروموف نتوانست پاسهخ معینه ه پرسهش اساسه در هار هویهت وهوم
سارتها دهد .درواوس ،دستاورد اصا وی در ای زمین ای کش ود که سهارتهها را
نم توان درون هی ی از مالول های ووم آسیای مرکزی غای داد ،گرچه تها واپسهی
روزهای حیات عام خود ا واطعیت معتالد ود ک هویت سهارت را نمه تهوان ه نفهس
هویتهای ووم از  ،وزاق یا ورویز مصادره کرد ( .)Ibid: 369ا ای حهال ،همهان کشه
خود فرصت را در اختیار هواداران هویت از ک سارتها ورار داد تا ا تکی ر یه درک
م ا و عوامان از مفهوم «سارت» ،ک آن را عنوان ت الیرآمیز مه دانسهتند ( Barthold
 ،)and Subtelny, 1997/9: 68در فضای پرت و تا ک تجددگرای غدیدی آن دامه
زده ود ،در اثبات ادعای خود استدالل یاورند ()Abašin, 2009: 370-374؛ استداللههای
ک پای ضعی و هیرعالمان آن ارتولد را واداشت نویسد« :دشهوار تهوان از اعتمهاد ه
1. Sherali Lapin
)2. Nikolai Ivanovich Il’minskii (1822-1891
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نف هری آوای الپی حیرت نکرد ک چنان پرمدعا در ار چیزی س م گویهد که
کمتری شناخت از آن ندارد!» ( .)Bartol’d, 1964b: 304ا ای حهال ،ه نظهر مه رسهد
سیطر گفتمان غدیدی ،ک طیف از روشنفکران از (و چ سا سارت!) نظیر م مهود
خواغ هبودی ،منور واری و فتراهلل خواغ ی در رأس آن ودند ،نالش مهم در هابه
نگاه اخیر داشت ( .)Khalid, 1998: 230-233از سوی دیگر ،پایهان حیهات نظهام تهزاری و
منط استعماری خاص آن و ضرورتهای سیاسه ناشه از ظههور یه نظهام سیاسه
غدید ا ی ایدئولوژی متفاوت ،ک دستکم در ظاهر مایتم ور م نمود ،ایه رونهد
مصادر هویت شتاب شید .در ده  5920میالدی از درون متصرفات روسی تزاری در
آسیای مرکزی ،پنج غمهوری شوروی سر رآورد ک عنوان هری نمایند یکه از اوهوام
زر ای سرزمی ود .در ای میان ،از ها توانستند نام وومیت خهود را هر شه از
ای سرزمی وسیس گذارند ک کانونهای اصا تمدن ماوراءالنهر و ستد که را در خود
غای داده و عمالً در حکم وا تورانزمی ود .سارت کا حذف شهد و دسهتکهم در
کامیاب شهدند ( Bregel, 2003: 94; Khalid, 1998:
حل صورت مسلل  ،تجددگرایان از
 .)230ای ک در ت الی رغست ایوان  ،از خاورشناسان رغست شوروی ،در هار تهاریخ
شه از
آسیای مرکزی حت اشارهای هم سارتها نیامده اسهت ،نشهان از همراهه
م الالان روس ا ای دستورالعمل دارد ( .)Ivanov, 1958ا وغود ای  ،اصل مسهلل هاو
ماند و در فردای فروپاش نظام شوروی و استالالل غمهوریهای آسیای مرکزی ار دیگر
از م افل عام و دانشگاه سر رآورد.
 .5نتیجه
مردم سرزمین ک امروزه و از منظری خاورشناخت -روس  ،آسیای مرکهزی نهام گرفته
است ،از روزگار که پیوندهای فرهنگ و تمدن معین ا ایهران داشهت انهد .دسهتکهم
ش چشمگیری از ساکنان ای سرزمی  ،یعن تاغیکان ،تا امروز نیز ز ان فارسه
شمار م آیند .ای سرزمی در طول
س م گویند و مفهوم فرهنگ کام ایران
سده ههای متمهادی عرصه رویهاروی دو صهورت واله معیشهت ،یعنه یکجانشهین و
ص راگردی ،وده است و ای رویاروی خود ر افت ووم  ،اغتماع و فرهنگ آن تلثیر
نظر م رسهد عالوه منهدان ایرانه
معین داشت است .یک از پرسشهای مهم  ،ک
تاریخ آسیای مرکزی اید آن پاسخ دهند ،سرنوشت پیوندهای فرهنگ و تمدن ایران
و فرارود در گذر تاریخ ،ویژه در سدههای اخیر و پ از تسا وههری روسهی هر ایه
سرزمی است .در نیم سوم سد یستم میالدی ،از درون ساختار استعماری امپراتهوری
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تزاری و فضای پرکشاکش انالالب اشویک  ،شماری صورت ندی سیاس غدیهد در ایه
منطال ظهور کرد ک نام هری تداع گر یک از اووام اصا ای سرزمی ود .ها وغهود
ای  ،نام زرگتری غمعیت یکجانشی فرارود در ای زمان ،یعن «سهارت» ،نه تنهها هر
پیشان هی ی از ای صورت ندی ههای سیاسه نالهش نبسهت ،اکه از اسهاس حهذف
گردید و غای خود را عنوانهای ووم از  ،ورویز و وزاق داد .مالول سارت تا کنهون
موضوع هی پژوهش مستالل در ز ان فارس نبوده است و پژوهشههای موغهود در ایه
ز انهای دیگر انجهام شهده اسهت .ظهاهراً ایه نبهود پهژوهش ،که خهود
زمین هم
تلمل رانگیز است ،هفات م الالان ایران نسبت اهمیت موضوع از منظهر پیونهدهای
فرهنگ و تمدن ایران و آسیای مرکزی منجر شده اسهت .ایه در حهال اسهت که هر
اساس آنچ در ای مالال یان شد ،سارتها ،دسهتکهم تها پهیش از انالهالب اشهویک و
تربیت نظام شوروی ،غمعیت زرگ از مردم فهرارود هودهانهد که ه گهواه نهاظران
پیوندهای معین ا ایران داشهت انهد و ت الیالهات پژوهشهگران رغسهت روس نیهز ایه
پیوندها را تلیید کرده است .حذف سارت از اد یات وومشناسه آسهیای مرکهزی در دور
شوروی ،از ی سو نتیج سردرگم م الالان روس چهون اسهتروموف در ارائه تعریفه
درست از هویت ووم و تاری ای مردم و از سوی دیگر ،تد یری اندیشهیده در غههت
یکدست سازی هویت غمهوریهای نو نیهاد آسهیای مرکهزی و در رأس آنهها غمههوری
شوروی از کستان نظر م رسد .طبعهاً هابه گفتمهان تجهددگرای غدیدیه و حضهور
پررن غدیدیهای از در رأس دن انالالب نالش م وری در مالبولیت یهافت نسهب
ای اودام داشت است .ا وغود ای  ،چنان ک در مالدم ای غسهتار اشهاره شهد ،مسهلل
هویت سارتها همچنان موضوع مباحرات داه در م افل دانشگاه و پژوهش آسهیای
مرکزی است .در ای پژوهش کوشش شد تها ضهم معرفه موضهوع و نمایانهدن وغهوه
اهمیت آن رای درک پیوندهای تاری ایران و فرارود ،گام هرچنهد کوچه و نارسها،
در غهت پرتو افکندن ر ره ای مهبهم از ت هوالت فرهنگه آسهیای مرکهزی از منظهر
سرنوشت ایه پیونهدها رداشهت شهود .امیهد اسهت ایه غسهتار گهام آههازی هرای
پژوهشهای عدی در ای حوزه اشد.
پینوشتها:
 .5تنها م توان از مالال کوتاه «سارت» در دایرة المعارف فارس مصاح و مالال در دست انتشار «سارت»،
حسی یاتاو ،در دانشنام غهان اسالم یاد کرد.

وام
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م توان ای موارد اشاره کرد :اشپولر13-32 :5388 ،؛ 528-99؛ Khalid, 1998: 45-79؛ Abashin et
al, 2008؛ Geiss, 2003: 175-237؛ .Becker, 2004: 3-63
 .3مجموع ششغادی تاریخ تمدنهای آسیای مرکزی یک از شواهد ای ادعاست:
Muhammad S. Asimov, Description of the projectˮ , in History of the Civilizations
of Central Asia, vol. 1, p. 11; History of Civilizations of Central Asia, in 6 vols.
UNESCO: 1992-2005.
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