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  :چکیده

هاي آسیاي مرکزي، وجود اقوام گوناگونی است که در طول تاریخ تأثیرهاي  یکی از ویژگی

ها و اختالفات قومی، رو  اند. این اقوام گاهی به موجب تفاوت متقابل فراوانی بر یکدیگر گذاشته

به درگیري آورده و براي دستیابی به قدرت سیاسی، نه تنها حیات سیاسی صحرانشینی 

  اند.  هاي شهري کشورهاي همسایه را نیز به تجزیه و سقوط کشانده که تمدنسرزمین خویش، 

هایی بودند که بخش اعظمی از  از این میان، تاتارها بازماندگانی از قبایل ترك به ویژه قبچاق

و در اوایل سده سیزدهم با لشکرکشی و سلطه بر سراسر  دادند میارتش مغول را تشکیل 

ود را از شرق تا غرب عالم گسترانده و عالوه بر ایران و چین، آسیاي مرکزي، امپراطوري خ

  روسیه را نیز به تصرف درآورده و از آنجا اروپا را دستخوش هجوم ساخته بودند. 

شهرت داشت. پس » اردوي زرین«روسیۀ کنونی مرکز بخش غربی امپراتوري مغول بود که به 

ها، تاتارها  زان و تسلیم آن به روساز افول امپراطوري مغول و حتی سقوط خان نشین قا

تحمل فراز و نشیب هاي بسیاري شدند. اما  هیچ گاه از تالش مگرفتار سرخوردگی شدید و 

ها و عناصر هویتی خود دست برنداشتند و براي بازگشت به عظمت گذشته  براي حفظ بستگی

بري و اروپاي شرقی اورال و ایجاد همبستگی با تاتارهاي مقیم سی- و بازیابی هویت ملی ولگا

این است که اگر تاتارها داراي  حاضر نیز اهتمام فراوانی به کار بستند. سئوال اصلی مقاله

خصوصیات یک ملت باشند، آیا قلمرو جغرافیایی آنها از اردوي زرین است و چگونه به 

ر و یابی تاتا اورال می اندیشند. در این مقاله، ضمن ریشه-تري به نام ولگاسرزمین بزرگ

پیشینه تاریخی تاتارها و همچنین روابط آنان با همسایگان خود از جمله ایلخانان ایرانی به 

این سئوال پاسخ داده شده است که این پیشینه و ساختار جمعیتی و پراکندگی قومی تاتارها 

  در روسیه و خارج از آن، چه نقشی را در آینده سیاست منطقه برعهده داشته است.
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  مقدمه

زبانانی هستند که امروزه در بسیاري از جوامع پراکنده از یکدیگر و  ترك ها عموماً تاتار

در جمهوري تاتارستان در اطراف رود ولگا در میان جمهوري چوواش و باشقیرستان 

اند و تاریخ  اند. مسلمانان بیشترین جمعیت آنان را به خود اختصاص داده سکونت گزیده

تنش و درگیري با همسایگان اسالوي (روسی آنان، شاهد هم سازگاري میان قومی و هم 

فنالندي (چوواش، اودمورت) بوده است.  -و اوکراینی) و ترك (باشقیري) و ترکیب ترك

یابی تاتار و پیشینه تاریخی تاتارها به این  کند تا ضمن ریشه این مقاله تالش می

رها در روسیه سؤال پاسخ دهد که این پیشینه و ساختار جمعیتی و پراکندگی قومی تاتا

  و خارج از آن، چه نقشی را در آینده سیاست منطقه برعهده داشته است.

  

  ریشه تاتارها

نه تنها در گویش بلکه در تعبیر و تعریف نیز مختلف آمده است. برخی  تاتارعنوان 

نظر از روایت عهد عتیق که  خوانند. صرف می 3و تارتار 2تَتار، تَتَر، تاتارالر  1آن را تاتار،

یافث  ـخان، از نسل ترك بن یافث بن نوح،  ها را به تاتارخان و مغول سب تاتارها و مغولن

) برخی از 47: 1373اهللا، رساند، (فضل می ـخان مشهور است  در میان ترکان به ابولجه

فرودست، پست، رعیت، و در - » تات«اند واژه تاتار از ترکیب واژه  محققان احتمال داده

ساخته شده است و چنین استنباط  -مرد، مردم- » ار«و  - اصطالح بیگانه و غیرخودي 

واره ، هم»تات«ها این نام را نیز مانند خود  اند که حدوداً مقارن ظهور اسالم، ترك کرده

با بار معنایی تحقیرآمیزي به برخی از اقوام غیرترك و حتی ترك که به سبب اختالف 

شدند،  و اغلب دشمن یا شورشی محسوب می» غیرخودي«مذهبی،  وقومی، سیاسی 

) با این فرض، از آنجا که تعدادي از 2058- 2059: 1373اطالق کرده باشند. (فضل اهللا، 

قوینلو و  هاي آق ها و حتی ترکمن ها، قبچاق اویغورها، قیماقاقوام ترك، مانند تُغُزغُزها، 

» تاتار«اند  اند، برخی از محققان احتمال داده خوانده شده» تاتار«قراقوینلو، همگی 

تواند نام قوم یا اقوام خاصی با زبان و نژاد یکسان باشد، بلکه همچون تات و عجم و  نمی

                                               
1. Tatar
2. Tatarlar
3. Tartars
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ي قومی گوناگون اطالق شده است. (همانجا/ ها هاي متفاوت به گروه بربر، در زمان

  ) 257-258: 1347گردیزي، 

از آنجا که هجوم ویرانگر مغوالن بر جهان اسالم و مسیحیت در قرون وسطی، به 

به » آخرالزمان«یا » دوران ضد مسیح«هاي  عذاب فراگیر الهی تعبیر شده بود و از نشانه

از سوي دیگر، چون کلمه تاتار اتفاقاً به ) و 77: 1353/ راکه، 93آمد، (همان،  شمار می

در اساطیر یونان شبیه بود، مبلغان مسیحی واژه » جهنم«به معناي » تارتاروس«واژه 

از واژه تارتاروس ساختند و آن را براي » وحشی«یا » جهنمی«را با مفهوم » تارتار«

عدي همین مهاجمان و فاتحان مغولی به کار بردند. در نتیجه، به رغم تأکیدهاي ب

هاي ایتالیایی، انگلیسی و  است، در زبان» تاتار«مبلغان مبنی بر اینکه نام صحیح آنها 

 تاتارهاي روسی، آلمانی و اروپاي شرقی نام  رواج یافت، اما در زبان تارتارفرانسوي واژه 

  )293: 1356/ براون، 66تر است. (همان،   رایج

ها  د و منابع مختلف مورد اختالف است. روسنیز در میان افرا تاتارهاتبار و خاستگاه 

گذاري[تحقیر آمیز]مسلمانان  براي نام تارتارویژه  هاي متوالی از این عنوان به براي سده

کردند. تارنماي رسمی جمهوري  تبار ساکن بخش اروپایی روسیه استفاده می ترك

ز یادآوري گذشته ها و به خاطر پرهیز ا جویانه با روس اي مسالمت تاتارستان، در رویه

گرداند که در  سراسر خشونت مغول ها، اصالت تاتارها را به طوایف بلغاري باز می

و در آنجا اطراق نموده هاي هشتم و نهم میالدي به اطراف دو رود ولگا و کاما، کوچ  سده

اند و بدون ارتباط با تاتارهاي آسیایی، در اواخر سده نهم میالدي اولین دولت  کرده

کاما تأسیس کردند و - شمال شرقی اروپا را نیز با همین عنوان دولت بلغاري ولگا فئودالی

اند.  م. اسالم را به عنوان مذهب رسمی پذیرفته و ترویج کرده922در سال 

)http://tatar.ru به ادعاي این تارنما، کرملین (قلعه) کنونی قازان، پایتخت جمهوري (

ه دست همین بلغارها ساخته شده است. اما میالدي ب 1177تاتارستان، نیز در سال 

اند و در آخرین  اند، بسیار اندك گذاري کرده را پایه 1بلغارالجدیدهواداران بلغار که جنبش 

» بلغاري«نفر در قازان، ملیت و زبان بومی خود را  118م. تنها 1989سرشماري سال 

  )Musina, 2007: 99(ثبت کرده بودند. 

                                               
1 Bulgar-Al-Qadid
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رها را برخی از اقوام صحرانورد آسیاي شمالی و مرکزي معرفی فرهنگ اسالمیکا، تاتا

کند که همراه با اقوام مغول و ترك، تشکیل دهنده سپاه چنگیزخان و اخالفش در  می

) به عقیده بسیاري از http://encyclopreeiaislamica.com(اند.  غرب آسیا و اروپا بوده

/چائویی، 39- 41و76-93: 1373اهللا ،(فضلاند  محققان، تاتارها از جمله اقوام ترك بوده

) که به دلیل اختالط با مغوالن، خصوصیات نژادي آنان را کسب 54، 84-83: 1350

اند. از آن پس، تفکیک تاتارها و نقش تاریخی آنان به ویژه از مغوالن، تقریباً  کرده

مغول  ناممکن شده است؛ چنانکه در اشعار مولوي و سعدي نیز که هم زمان با فتنه

/ سعدي، 34: ص 1355اند، واژه تاتار براي مغول به کار رفته است. (مولوي،  زیسته می

  نویسد: اهللا در این باره میالدین فضل ) رشید114-94: 1377

اند ... چون شکل و  در قدیم از مجموع اقوام اتراك صحرانشین مغول یک قوم بوده

دیک بوده، هر چند در قدیم اندك هیئت و لقب و لهجه و رسوم ایشان به یکدیگر نز

اند، و این زمان به جایی رسیده که اقوام ختاي و جورچه  تفاوتی در لهجه و عادت داشته

و ننگیاس و اویغور و قبچاق و ترکمان و قارلوق و قلچ و جماعت اسیران و اقوام تاژیک 

ت نیز جاه و گویند و آن جماع اند ایشان را نیز مغول می که در میان مغول پرورده شده

منصب خود را مصلحت در آن دانند که خود را مغول گویند. پیش از این نیز به سبب 

قوت و شوکت تاتار همین قضیه بوده و بدین سبب هنوز در بالد ختاي و هند و سند و 

چین و ماچین و بالد قرقیز و کالر و باشغرد و دشت قبچاق و والیات شمال و اقوام 

  )78:1373اهللا، گویند. (فضل مغرب تمامت اقوام اتراك را تاتار میاعراب و شام و مصر و 

» آلتاییـ اورال«یا از اقوام » تورانی زردپوست«برخی دیگر نیز، تاتارها را اغلب از اقوام 

) و به گفته برخی دیگر، تاتارها و 184: 1376تاج بخش، /9: 1369اند، (پیرنیا،  دانسته

هاي مشهوري چون  اند. (همانجا) فرهنگ بوده» تورانیان سفیدپوست«ها از  ترك

تبار معرفی  اسالمیکا، بریتانیکا، آمریکانا و ویکیپدیا نیز تاتارها را یک گروه قومی ترك

بی در مغولستان وکنند که در سده پنجم میالدي در بخش شمال شرقی صحراي گ می

هاي  سمت عرضپس از شکست از سلسله ختائیان در قرن نهم، به  وکردند  زندگی می

  اند.  ویژه به دشت قبچاق کوچ کرده تر، به جنوبی

هاي سلسله چین نیز، تاتارهایی که از نیمه دوم قرن ششم از ارتفاعات  از نظر چینی

هاي آسیاي مرکزي) در جهت شرق و شمال  آلتاي (بین چین و مغولستان و سرزمین

هاي مغولستان، منچوري، شمال چین و نواحی جنوبی تر حاشیه جنوبی  شرق به استپ
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خوانده » تاتار«اوت با مغوالن، همگی سیبري مرکزي سرازیر شده بودند، بدون تف

تر بودن سطح فرهنگی، به سه گروه  شدند و به نسبت فاصله از مرز چین و پایین می

در پشت دیوار چین که متمدن بودند، » آق تاتار«تقسیم شده بودند: تاتارهاي سفید یا 

متمدن که در نواحی جنوبی مغولستان به صورت نیمه » قره تاتار«تاتارهاي سیاه یا 

کردند و چنگیزخان از آنان بود و تاتارهاي غیرمتمدن که با شکار در  زندگی می

کردند. تاتارها در  هاي سیبري در نواحی شمالی مغولستان امرار معاش می جنگل

میالدي همواره مجبور بودند شرایط سخت اقلیمی آسیاي شمالی را  3-4هاي  سده

هاي بزرگ  نشینی و حمله و غارت تمدن کوچ تحمل کنند و کمبودهاي ناشی از آن را با

) و فرمانروایان چین نیز براي 3- 4: 1365در منطقه آسیا و اروپا جبران نمایند (گروسه، 

مهار اقوام صحرانورد مجبور بودند نه تنها به دور خود دیوار عظیمی بنا کنند که قبایل 

) 567: 1368بی، آن سوي دیوار چین را نیز بر ضد یکدیگر تحریک کنند؛ (توین 

آخرین فرمانرواي خاقانی مغوالن   - خان بزرگ - چنانکه در پی کشته شدن قوتوله قاآن 

م. و با به قدرت رسیدن تاتارها، فرمانرواي چین در1161به دست تاتارهاي بوئیرنور در 

  م. چند قبیله متحد مغولی را بر ضد تاتارها برانگیخت. 1202

به خونخواهی پدرش، یسوکاي بهادر که به دست در همین سال بود که چنگیزخان 

تاتارها کشته شده بود و نیز به سبب آنکه خود را وارث فرمانروایی قوتوله قاآن 

دانست، همه قبایل رقیب را در سرزمین مغولستان سرکوب کرد و از تاتارها انتقام  می

خود نظامی  ـ سختی گرفت. وي همچنین باقی آنان را در واحدهاي مختلف قومی

اي از این تاتارها از همان  تقسیم کرد و تاتارها را جلودار لشکر مغول کرد. در نتیجه، عده

:  1373اهللا، هاي باال رسیدند. (فضل ابتدا در حکومت چنگیزخان و اخالفش، به مقام

اي درباره یگانگی ترکان، مغوالن و تاتارها  ) به این ترتیب اگر تا این زمان شبهه84-83

اي و قومی در  م. وحدت قبیله1206ت ، پس از آنکه چنگیزخان در سال وجود داش

مغولستان را به وجود آورد، تاتارها نیز مانند دیگر اقوام ترك با مغوالن درآمیختند. 

خاطر اصراري که بر زندگی صحرانشینی و  تاتارها از این پس نیز همچون گذشته، به

مله روسیه را دستخوش غارت و ویرانی کردند، سراسر منطقه از ج نشینی خود می کوچ

قرار دادند. 

رسد سه عامل اصلی موجب شد نام تاتار در میان اقوام و منابع گوناگون با  به نظر می

پس از کشته شدن قوتوله قاآن به دست تاتارها، مغوالن آوازه  .1نام مغول مترادف شود: 
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اد. به طوري که بسیاري از اقوام دیگر ها افت و نام تاتارها بر سر زبان ندخود را از دست داد

پس از به قدرت رسیدن  .2کوشیدند خود را به تاتارها منتسب کنند.  نیز براي تفاخر می

زایی رسیدند. وري و جلوداري لشکر وي به شهرت بسچنگیزخان نیز، تاتارها به خاطر دال

اه در غرب تعقیب خوارزمش به منظوربراي نمونه، جنگجویانی که از طرف چنگیزخان 

شدند. (ابن ابی  خوانده می» تاتارهاي مغربی«خراسان مأمور شده بودند، در برخی منابع، 

در پی تسخیر اروپاي شرقی به دست اخالف چنگیزخان در . 3)  226الحدید، بی تا: 

پادشاه و «هایی خطاب به  نیمه دوم سده سیزدهم میالدي، کشیشان و مبلغانی با نامه

ربار مغوالن اعزام شدند، تا با ترویج مسیحیت در میان آنها که بیشتر به د» مردم تاتار

پرست و کافر بودند، غضب و احتماال حمالت آنها را به سوي جهان اسالم منحرف  شَمن

-94، 105: 1361کنند و از این راه، اروپا را از گزند آنان در امان نگه دارند. (ساندرز، 

93 (  

  

  دولت اردوي زرین

در حیات خود، امپراطوري پهناور مغولی را بین چهار فرزندش جوچی، چنگیزخان 

 والیتیا  اولوس، اوردوجغتاي، اوگداي و تولُوي تقسیم کرده بود. این چهار بخش هریک 

شد. سرزمین اصلی مغول نصیب تولُوي شد که پیش از پدر درگذشت و  نامیده می

غولستان غربی، به جغتاي سرزمین خان جاي او را گرفت. به اوگتاي م پسرش، منگکه

هاي شرقی آسیاي مرکزي و به جوچی نیز سرزمین جنوب شرقی  قراختائیان و بخش

هاي بزرگی (خاخان، خاقان، قاآن) چون اوگداي،  سیبري رسید. در زمامداري خان

شد. اما رفته رفته،  قوبیالي و منگکه، یکپارچگی این امپراطوري مغولی حفظ 

ها تعلق گرفته بود، هر قدر که از مرکز دور  ه به اعضاي خانواده خانهایی ک سرزمین

افتاد که نیروي نظامی مستقلی در  شد، در اختیار قدرت مطلقه شاهزادگانی فرو می می

اي براي تقسیمات  زدند و به عنوان پایه اختیار داشتند و آهنگ جدایی و تجزیه می

  ) Bartold, 1964: 59-60. (ندکردنشین عمل می بیشتر با عنوان خانات یا خان

هاي  تر چنگیز رسیده بود؛ شامل سرزمین سرزمینی که به جوچی، پسر بزرگ

شد و طبق وصیت  الیه شرقی بود که بیشتر آن از کیالیگ و خوارزم شروع می منتهی

آمد،  و یا باید به تصرف در می» رسید تا جایی که سم اسبان تاتاري به آن می«چنگیز 

چی، همین والیت جوچی نیز میان پسر یافت. اما بالفاصله پس از مرگ جو ادامه می
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ترین  بزرگش، اورده و باتو تقسیم گردید. به پسر دوم جوچی، باتوخان، غربی

هاي والیت جوچی به ارث رسید که کوچک بود و بخش بزرگی از آن هنوز به  سرزمین

کنترل کامل در نیامده بود. پس از انتقال پایتخت امپراطوري مغول به چین در زمان 

م. دو اردوي مغولی در آسیاي مرکزي باقی ماند که یکی  1260ي قاآن در سال قوبیال

یا اردوي زرین بود که باتوخان، پسر جوچی معروف به سایین خان آن را » آلتین اردوي«

یا اردوي سفید بود که » آق اردو«بنیان نهاده بود و دیگري » باتو-ساراي«به پایتختی 

  اد کرده بود. اورده، برادر باتوخان آن را ایج

قدرت و قلمرو اردوي زرین که به خانات قبچاق نیز مشهور بود از ماورالنهر تا کییِف 

هاي شمالی و شمال غربی دریاي گسترده بود و نواحی قفقاز و جنوب روسیه تا کرانه

که در گرجستان و قفقاز از مغرب به مشرق جاري است و به دریاي  - خزر و رود ترِك 

نویس عرب سده چهاردهم میالدي در  شد. العمري، تاریخ را نیز شامل می- ریزدخزر می

هایی را نام برده  عنوان یک مجموعه، شهرها و استان توصیف سرزمین اردوي زرین به

است که عبارت بودند از: خوارزم، سیگناك، سیرام، یارکند، جند، ساراي، مجار، آذك، 

غار، دربند و همچنین مناطق سیبر، ایبر، آکجاکرمان، کافا، سوداك، ساکسین، اوکک، بل

یا اردوي زرین، یک » آلتین اردوي«)Tizengauzen, 1884: 236(باشقیر و چولیمان. 

» خرگاه زرین«و در فارسی » سیر اردو«ترکیبی ترکی است و معادل آن در زبان مغولی 

ها  ذاري به روسگ است. به نوشته ابن بطوطه، مبناي این نام» زولوتایا اوردا«و در روسی 

هاي حکومتی با اوراق و صفحات  گردد که آراستن اردو و خرگاه شاهان و خان باز می

دانستند و احتمال دیگري هم دارد که چادرها و اردوهاي آنها به  زرین را علت آن می

احتمال اینکه به منظور شد یاهاي اقوام آسیاي مرکزي شمرده میرنگ زرد که از نشانه

) 332: 1384بطوطه، عظمت خویش چنین نامی بر خود نهاده باشند. (ابننشان دادن 

خرگاه «ها بوده است، چرا که معادل آن،  ظاهرا از خود مغول» سیر اردو«اما اصطالح 

اهللا وجود داشته و از  التواریخ رشیدالدین فضل ، در منابع فارسی همچون جامع»زرین

ن، خط اویغوري و زبان ترکی قبچاقی روسی ترجمه نشده است. در قلمرو اردوي زری

) به http://babur.orgشد. ( رونق بیشتري داشت و خط و زبان رسمی دولتی شناخته می

اي وسیع، از مرزهاي لهستان کنونی تا  این ترتیب عنصر ترکی یا قبچاقی در منطقه

  هاي رشته کوههاي پامیر و از دریاي سیاه تا سیبري گسترده شده بود. دامنه
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میالدي دوام یافت و در این مدت،  15مدت دو سده تا نیمه سده  وي زرین بهارد

هاي روسیه در سمت شمال و غرب را باجگزار خود کرده بودند. اردوي زرین  امیرنشین

اش پیوسته با همسایگان خود در جنگ و کشمکش بود: با خان  در طول حیات سیاسی

ا به چین انتقال داده بود، با قایدو پسر بزرگ مغول که از زمان قوبیالي قاآن پایتخت ر

اوگداي که امپراتوري پهناوري براي خود در مغولستان و ترکستان بنا نهاده بود، با 

نوادگان جغتاي و با ایلخانان در ایران. اردوي زرین در ازاي کمکی که به هوالکو، پسر 

م. کرده بود،  1258تولوي براي شکست خوارزمشاهیان و اسماعیلیان و تصرف بغداد در 

داد  هاي آران و آذربایجان بود؛ در حالی که هوالکو تن به این ادعا نمی خواستار سرزمین

هاي  و با تشکیل دولتی در ایران به مرکزیت مراغه و پس از آن تبریز، سرزمین

النهرین را به قلمرو  آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، بخش شرقی آسیاي صغیر و بین

عنوان حاکم این  م. قوبیالي قاآن، هوالکوخان را به 1261ه بود. در سال خود افزود

به عبارت ترکی، خان مردم ایل و به  - » ایلخان«ها شناخت و با اعطاي عنوان  سرزمین

 ءبه وي، نوعی خودمختاري در اداره حکومت ایلخانی اعطا -عبارت مغولی، مطیع خان 

  ) Allsen, 1991: 226-227(کرده بود. 

از این زمان، دشمنی میان دو خاندان جوچی و هوالکوخان شروع شد. فقدان 

هاي  دستورالعمل مشخصی از سوي چنگیزخان درباره خطوط مرزي میان حوزه

فرمانروایی پسرانش و همچنین تمایالت شخصی آنان براي استقالل، به علل اصلی 

ه منظور جلوگیري از هاي شدید میان آنان تبدیل شد. سالطین مملوك مصر نیز ب جنگ

امان هوالکوخان به دمشق، از در اتحاد با اردوي زرین برآمده بودند و در  حمالت بی

مقابل، پادشاهان مسیحی اروپایی نیز براي بازداشتن اردوي زرین از پیشروي در قلب 

پرداختند. گرایش اردوي زرین  اروپا، به تحریک ایلخانان ایرانی و دیگر قبایل مغولی می

اسالم نیز از دیگر عوامل تشدید کننده این اختالفات بود. با وجودي که مردم برخی از به 

میالدي مسلمان شده  10تر در سده  نواحی این منطقه همچون بلغارها، خیلی پیش

هاي پی در پی سبب جانشینی قومی به جاي قوم دیگر شده  بودند، اما کوچ اقوام و جنگ

هاي قومی ساکنان منطقه پدید  اعتقادات دینی و ویژگیبود و این وضع تحوالتی نیز در 

توان  طوري که رواج گرایش به اسالم در میان تاتارهاي اردوي زرین را می آورده بود. به

  در زمان برکه خان، برادر باتوخان دانست. 
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برکه، اولین حاکم والیت جوچی بود که به آغوش اسالم درآمد و آن را با خلوص 

د تبلیغ کرد. اسالم براي برکه، نقش یک ابزار عقیدتی را نیز بازي نیت در قلمرو خو

کردند،  کرد تا وي بتواند همدردي مسلمانانی را که در سرزمین ایلخانان زندگی می می

برانگیزاند و حمایت و اتحاد سلطان مصر را به خود جلب کند. اوج این گرایش اسالمی 

- 382: 1384/ ابن بطوطه،57: 1367ینر، در زمان محمد ازبک خان به وقوع پیوست (آک

) که به نوشته ابن بطوطه کشوري بزرگ و نیروي بسیار داشت و با دشمنان خدا 381

همواره در حال جهاد بود. (همانجا) به همین خاطر بود که لشکرکشی میان اردوي زرین 

نتیجه م.) ادامه یافت و در 1262- 1357و ایلخانان ایرانی در طول تقریبا یکصد سال (

در غرب ادامه دهند و انسجام درونی  شان یک از این دو دولت نتوانستند به پیشروي هیچ

  خود را حفظ نمایند. 

به اوج خود رسید و  گرچه در زمان توختامیش خان، عظمت اردوي زرین مجدداً

عالوه بر مطیع شدن شاهزادگان روسی و تصرف مسکو، اردوي سفید نیز با اردوي زرین 

میالدي ایجاد شد، اما قدرت این خان قبچاق  1382و دولت بزرگی در سال  ادغام شد

میالدي که به دست رقیبان خود کشته شد، قلمرو 1406نیز دیري نپایید و از سال 

(کریمه)، » قرم«اي تجزیه شد که سرانجام آن پیدایش خانات  دولت اردوي زرین به گونه

دامه همین روند تضعیف اردوي زرین بود بود. در ا» قازان«(آستراخان) و » هشترخان«

ق.) در سال  1462- 1505که دولت مسکو در زمان ایوان سوم، معروف به ایوان کبیر (

نیز لشکرکشی مونقولی  1502میالدي به استقالل خود دست یافت. در سال  1480

 گیراي، خان کریمه به ساراي و تصرف آن، به کار دولت اردوي زرین پایان داد و قلمرو

نشین قرم و قازان و هشترخان تقسیم شد. در نهایت  این دولت در غرب میان سه خان

) قازان و هشترخان را به ترتیب 1547-1584نیز ایوان چهارم، معروف به ایوان مخوف، (

  به تصرف درآورد. 1556و  1552هاي  در سال

و اکنون با وجودي که همه سرزمین اردوي زرین به دست دولت روسیه تزاري افتاد 

هاي متعددي پدید آمده است، اما  جزو خاك فدراسیون روسیه است که از آن جمهوري

عنوان تجسم اصلی اردوي اورال بهـواژه تاتار همچنان بر قبایل ترك ساکن نواحی ولگا

  )http://encyclopediaislamica.com(زرین باقی مانده است.
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  اورال-ملت تاتارهاي ولگا

اي برخوردار است که به دالیلی از  تاتار از یک ساختار درونی پیچیدهجامعه قومی 

هاي قومی فرهنگی  ها و تفاوت جمله پراکندگی تاتارها مطالعه جامعی بر روي این گروه

  آنها صورت نگرفته است.

همان طور که در بخش گذشته دیدیم به خاطر پیشینه تاریخی طالیی امپراطوري 

هاي طوالنی  رهنگی و زبانی تاتارها با مغوالن، براي مدتمغول و همبستگی سیاسی، ف

زبان و حتی برخی که ترك هم نبودند تاتار  اروپاي غربی همه مردم تركدر روسیه و

با کاربرد » تاتارها«نویسی از عبارت  شدند و این باعث شده بود یک رویه تاریخ نامیده می

  گسترده به وجود آید.

ویه همساز بودند و تاتارها را مترادف با ترك ها و بخشی از منابع ایرانی نیز با این ر

با تعبیري جدید و » تاتارها«کردند. اما از اوایل سده بیستم، عنوان  آنها معرفی می

اورال، کریمه، - زبان منطقه ولگا عنوان یک واژه مشخص براي معرفی جمعیت ترك به

ی خود را از دست داده بود، مسلمان لیتوانی که زبان بوم-سیبري غربی و جمعیت ترك

به کار برده شده است. بارتولد که در اوایل سده بیستم موجودیت مردمی با عنوان 

را براي تقریبا همه » ملت تاتار«گذاري مفهوم  نام ،داده بود را مورد بررسی قرار » تاتارها«

انست. د هاي تاتار در داخل مرزهاي اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی ممکن می گروه

)Bartold, 1965: 560 (  

جایی از منطقه تاریخی قومی ولگا جدهم جمعیت تاتار شروع به جابهیپیش از سده ه

هاي مجاور از جمله در مناطق مسکونی تاتارهاي سیبري و  اورال کرد و در سرزمینـ

زبان محلی را  فرهنگی با جمعیت تركـ آستراخان سکونت یافت و تماس نزدیک قومی

طور فعال برقرار نمود. به همین دلیل، براي شناخت این ساختار قومی جامعه تاتاري  به

 را از یکدیگر مشخص» تاتارها«هاي با مشخصه قومی  الزم است در ابتدا رابطه همه گروه

  آشکار کنیم.» ملت تاتار«و ماهیت قومیت را در پس مفهوم  نمائیم

ین گروه قومی سرزمینی تاتار با عناوین روسیه، چند 1917تا پیش از انقالب اکتبر 

بندي  ولگا، سیبري، آستراخان، کریمه، لیتوانی و بودژاك شناخته شده بود. اما این طبقه

بر پایه تفاوت جغرافیائی جامعه قومی تاتاري بود. با وجود آنکه برخی تمایل دارند این 

/Narodyعنوان اقوام متفاوت از یکدیگر بشناسند، ( ها را به گروه Tomilov 1958: 23 

Valeev /1992; 1996;( تاتارهاي  نظر دیگري از یکپارچگی برخی از این گروه نقطه) ها
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اورال در قالب یک جامعه واحد آن هم از اواخر - سیبري و آستراخان) با تاتارهاي ولگا

 /Khasonov 1993/Tumasheva 1977)سده نوزدهم و اوایل سده بیستم حکایت دارد.

Iskhakov/1976: 233-235).  

توان دو قوم و دو گروه قومی را که از همان  در درون چارچوب جامعه تاتاري می

اردوي زرین نشأت گرفته است،اما در طول زمان، تاریخ قومی متفاوتی را سپري کرده 

تاتار هستند که پس از عبور از چندین  است، شناسایی نمود. این دو، تاتار کریمه و ملت

هاي قومی  له دگرگونی قومی، در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، ویژگیمرح

عنوان یک قوم جدا  اند. تا پیش از انقالب اکتبر تاتارهاي کریمه خود را به متفاوتی یافته

چرا که زبان آنها متفاوت و زندگی )Bochagov, 1932: 33-35, 98(آوردند ، شمار می به

، قوم) اما همین Bashakov, 1960: 234-50کامال متمایز بود. ( فرهنگی روزمره آنها نیز

جمهوري خلق «را به راه انداخت که منجر به ایجاد  ملییک حرکت م.1917در سال 

جمهوري خودمختار شوروي «و در پی آن تأسیس ) Vozgrin, 1992: 394-95» (کریمه

دهد که یک قوم چگونه به  م. شد و این نشان می1921در سال » سوسیالیستی کریمه

  شود.  یک ملت تبدیل می

اورالز و - اما پیچیدگی بیشتر درباره رابطه میان تاتارهاي آستراخان و سیبري و ولگا

وم شناسی نشان می دهد حداکثر تا اواخر ق-همه اینها با ملت تاتار است. منابع تاریخی

اورالز در یک جامعه -سده نوزدهم، تاتارهاي آستراخان براي انسجام با تاتارهاي ولگا

جلوه این فرایندها، همانندسازي  )Astrakhanskie, 1992کردند. ( قومی واحد تالش می

شد. فرایند عمده  معرفی می »تاتارها«تاتارهاي آستراخانی در یک ملت بود که با عنوان 

هاي گوناگون استان آستراخان و با تغییر عوامل  این انسجام با آمیختگی قومی گروه

ها منجر  زبانی جمعیت تاتار محلی و تازه رسیدگان همراه شده بود. این فرایندـ  فرهنگی

هاي پایینی رود  اي به درازاي دره اي از فرهنگ تاتاري در منطقه سازي الیه به همانند

. همزمان، که با مرحله توسعه ملی همراه بوددگا از سوي جمعیت تاتار محلی گردیول

اورالز نیز تحت تأثیر قابل توجه جمعیت تاتار محلی قرار - تاتارهاي تازه رسیده ولگا

  )Ibid.: 5-33; Arslannov, 1980گرفتند. (

هاي نخستین  هاي مختلف تاتارهاي آستراخان تا دهه با این حال، انسجام قومی گروه 

هاي پیوستگی قومی میان تاتارهاي  سده بیستم هنوز کامل نشده بود و حتی فرایند

اورالز نیز باقی مانده بود. روابط متقابل قومی بین تاتارهاي سیبري و آن -یورتز و ولگا
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مهم  ياورالز که به غرب سیبري مهاجرت کردند منجر به تغییرـ دسته از تاتارهاي ولگا

  هاي محلی شد. در فرهنگ سنتی گروه

در میان تاتارهاي  »مسلمانان«عنوان  در نتیجه این فرایندها، نخستین هویت دینی به

همراه با آن و  »تاتارها«اورالز منتشر شد. از این پس ، عبارت - سیبري و تاتارهاي ولگا

  در شرایط غرب سیبري به صورت یک ویژگی ترکیبی رایج گردید.

ت سلسله مراتبی خودآگاهی تاتارهاي محلی تا اوایل سده بیستم دست نخورده ماهی 

مشترك فرهنگی در میان تاتارهاي سیبري - باقی مانده بود، اما گسترش یک الیه ملی

هاي  در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم با تغییراتی در فرهنگ سنتی و شیوه

در میان  »تاتارها«سجام عبارت واحد گفتگوي محلی همراه شد که در نهایت به ان

  جمعیت تاتار غرب سیبري منجر گردید.

  

  جامعه قومی تاتار :1جدول شماره 

هاي قومی گروهاقوام

  تاتارهاي کریمهملت تاتار

(ملت تاتار کریمه)

تاتارهاي لیتوانیتاتارهاي بودژاك

هاي قومی سرزمینی گروه

تاتارهاي سیبريآستراخانتاتارهاي اورالز-تاتارهاي ولگا

زیرایمانی جامعهها زیرقوم

کرشنتاتارهاي میشارهاتاتارهاي قاسمفتاتارهاي قازان

هاي قوم شناختی گروه

  تاتارهاي قازان

  مرکزي

  باشقیرـ  تپتیارو

  جنوب شرقی

  پرمیان

  چپتسا

ایچکین

  تاتارهاي قاسمف

  آیماق سفید

  آیماق سیاه

  زیپونز سیاه

باستان

  میشارها-تاتارها

  شمال

  جنوب

  لیامبیر

اورالز -سیس

  کرشن

  تاتارـ  قازان

  االبوگا

  ناگایباق

  مل کییف

چیستوپول

Source: Iskhakov, 2007: 10
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اورالز، سیبري و - سه جامعه قومی تاتارهاي ولگا» همبستگی«ملت تاتار از طریق 

تعداد زیاد و سطح  اورالز به خاطر- آستراخان شگل گرفت و تاتارهاي منطقه ولگا

و از همین  اند گر این ملت بوده پیشرفته سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنان، قوم هدایت

ملت تاتار از یک پیکره ) Iskhakov, 2007: 13(رو، آن را هسته ملت تاتار دانسته اند. 

سلسله مراتبی برخوردار است که در اولین سطح جوامع قومی سازنده این ملت، سه 

اورالز، آستراخان و سیبري قرار دارند. در سطح دوم - ی سرزمینی تاتارهاي ولگاگروه قوم

جاي گروه این سلسله مراتب نیز به ترتیب جوامع قومی داخلی هر یک از این سه 

اند. گرفته

در سطح بعدي ساختار سلسله مراتب قومی هسته ملت تاتار، سه زیربخش قومی 

رالزباعنوان: تاتارهاي قازان، میشارها و تاتارهاي او- اصلی یا زیرقوم از تاتارهاي ولگا

قاسمف ازیکدیگر قابل تشخیص است. میشارها با لهجه غربی زبان بومی تاتاري صحبت 

کنند. نحوه صحبت کردن تاتارهاي  کنندو تاتارهاي قازان با لهجه مرکزي صحبت می می

امعه مسیحی شده قاسمف نیز در تغییر میان دو لهجه باال است. جامعه کرشن یک ج

تاتاري است که به خاطر مشترکات بسیاري که در درون جدول ساختار قومی تاتارهاي 

اورالز دارد، در این مجموعه واقع می شود، اما به لحاظ تفاوت فرهنگ مذهبی با - ولگا

  گیرد. تاتارهاي مسلمان به دشواري در این چارچوب قرار می

فرهنگی ـ ا و ولگا که یک منطقه قومیجمعیت تاتار ساکن در غرب رودهاي کام

شناسی مرکزي تاتارهاي قازان است و از نظر  واحدي را تشکیل داده است، یک گروه قوم

ترین بخش  ترین (بیش از نیم میلیون نفر در اواسط سده نوزدهم) و قدیمی تعداد، بزرگ

نشین  ستین خانکم نخ کند و سابقه آن به دست زیرقومی تاتارهاي قازان را نمایندگی می

شناسی چپتسایی را نیز در درون هیئت  گردد. وروبیف یک گروه قوم قازان بر می

که به منطقه  )Tatary Srednego, 44-45(تاتارهاي قازانی شناسایی کرده است. 

شود و از نظر تعداد، اندك و در اوایل سده بیستم نزدیک  شناسی چپتسا مربوط می قوم

عنوان  هاي تاریخی، اجداد تاتارهاي چپتسا را به بوده است. یافتهوچهار هزار نفر  به بیست

کند. اما حداکثر از این   بخشی از ترکیب گروه مرکزي تا اواسط سده پانزدهم معرفی می

ها در  تاریخ به بعد آنها جدا شده و راه مستقلی را براي خود درپیش گرفتند. قبچاق

ـ در حالی که در سطح پایینی آنان بسرمیانسطح فوقانی تاتارهاي چپتسا قرار داشتند، 

  گرفتند. قرار می ـ هاي جنوب آمیخته شده بودند گروهی از بلغارتبارها که با اودمورت
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ـ باشقیر، ایچکین و جنوب شرقی از نظر قومی، جزو تاتارهاي  سه گروه تپتیارو

از نظر تاریخی در  گیري آنها روند. شکل  شمار می قازان، اما از نظر فرهنگی آمیخته به

هیجدهم ـهاي شانزدهم نتیجه مهاجرت تاتارهاي قازان از ناحیه میانی رود ولگا در سده

هاي  ترین گروه تاتارهاي سرزمین مجاور دامنه غربی کوه بوده است. از نظر تعداد، بزرگ

ک اند تپتیارها هستند که پیش از این ی اورال که در ترکیب تاتارهاي قازان وارد شده

نمایندگان این گروه در مناطق ) Iskhakov, 1979: 29-42(اند.  گروه قومی متمایزي بوده

 هادر بیشتر این بخش کههاي اورال  شمال غربی سرزمین مجاور دامنه غربی کوه

سکونت دارند، با یک گروه قومی دیگري به نام باشقیرها ارتباط بسیار نزدیکی داشتند. 

شناسی پرجمعیت در ترکیب تاتارهاي قازان (دویست و چهل در واقع، دومین گروه قوم

هاي  باشقیر نامید. در میان گروه- هزار نفر در اواسط سده نوزدهم) را باید تپتیارو

خواندگی محلی، - خاطر خود شناسی تاتار قازان، تاتارهاي ایچکین هم هستند که به قوم

ي قازان یک گروه دیگري نیز هست اند. در ساختار زیرقوم تاتارها به اتسکنار مشهور شده

طور کامل رشد نکرده اند،اما سومین واحد بزرگ قوم شناسی در  که با وجوداینکه به

نامیده است.  جنوب شرقیگروه هاي تاتارهاي قازان است و وروبیف آن را  ساختار زیرقوم

)Tatary Srednego, 41(  
شناسی میشار در سده هفدهم و  هاي قوم ها پس از دیگر گروه گروه ولگاي میانی سال

هیجدهم شکل گرفت و تحت تأثیر بسیاري از تاتارهاي قازان باقی ماند. میشارهاي 

زبانی خود را از دست داده بودند -هاي فرهنگی اورالز با اینکه بسیاري از مشخصه-سیس

اند. اینها با وجودي که  اي را به دست آورده جایگاه ویژه اورالز-در ساختار تاتارهاي ولگا

هاي مدیدي  مردم لشکري با درجه متوسط بودند، اما خودآگاهی قومی خود را تا سال

  حفظ کردند. 

دانند؛ هم از نظر  تاتارهاي قاسمف آشکارا خودشان را از میشارهاي همسایه جدا می

میانی تعلق دارد)، و هم در فرهنگ و زبانی (شیوه صحبت قاسمف در مجموع به لهجه 

به همین دلیل، تاتارهاي قاسمف، صرف نظر از  )Sharifullina, 1991(زندگی روزمره. 

(چهار هزار و پانصد نفر در اوایل سده بیستم)، بر پایه تضادهاي درون  شان  تعداد اندك

شناسی هاي قوم هاي مشخصی از فرهنگ سنتی خود، زیربخش گروهی و همچنین مؤلفه

  خاص خود را داشتند. 
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شده (کرشن)، ما را  شناسی در درون ترکیب تاتارهاي مسیحی هاي قوم توجه به گروه

رساند که از آنجا که تاتارهاي مسیحی شده مرتبط با کرشن از  به این نتیجه می

و در مناطق پراکنده از هم در درون  اند  اي برخوردار نبوده سرزمین پیوسته

اند، در چنین وضعیتی همبستگی  اي تاتار قازان و مختلط سکونت داشتهه زیرمجموعه

فرهنگی تاتارهاي کرشن و مسلمان به طور الزامی پدید -مشخصی میان طبقات قومی

شده پیش از آنکه مسیحی شوند، عمدتا  آمده است. به عبارت دیگر، تاتارهاي مسیحی

در کنار تاتارهاي مسلمان در جزو جمعیت تاتاري بودند و به دلیل زندگی طوالنی 

م. از سوي 1905اند. در پی آزادي مذهبی که در سال  قرار گرفته آنهامعرض تأثیر شدید 

گردید، تقریبا نیمی از کرشن به اسالم بازگشتند و در نتیجه  ءتزار نیکالي دوم اعطا

شناسی هاي تاتار مسلمان و تاتار مسیحی شد. پنج گروه قوم موجب تقویت نزدیکی گروه

قازان، االبوگا، ناگایباق، مالکیف و چیستوپول در درون ترکیب جامعه زیرایمانی -تاتار

شده وجود دارد که سه گروه اول با تاتارهاي قازان و دو گروه آخر هم  تاتارهاي مسیحی

م. که براي 1920با میشارها شباهت قابل توجهی دارند. تاتارهاي مسیحی در دهه 

درصد (تقریبا یکصد و بیست هزار  8/4ثبت شدند، » کرشن«ل آخرین بار زیر سرفص

ها هم طبق سرشماري  دادند. ناگایباق اورالز تشکیل می- نفر) را در ترکیب تاتارهاي ولگا

طور جداگانه شمارش شدند. تعداد کرشن  با یازده هزار و دویست نفر به م. 1926سال 

و چهارصد نفر بود. محاسبه مالکیف هم طبق همان سرشماري تقریبا هفت هزار 

فرهنگی آنان تا ـ  هاي قومی خاطر نامعلوم بودن برخی مؤلفه هاي دیگر به جمعیت گروه

هاي جمعیتی، گروه تاتار قازان در  اي دشوار است. در هر صورت، بر اساس مؤلفه اندازه

  دهد. ترین بخش را تشکیل می شده، مهم میان تاتارهاي مسیحی

هاي تاتارهاي یورت و قارغاش معروف  ه صورت سنتی به نامتاتارهاي آستراخان ب

نگاري، ریشه هر دو گروه نوگاي است. اما طبق شاخه دیگر  اند. طبق یک رویه تاریخ بوده

نشین آستراخان مرتبط  نگاري، تاتارهاي یورت به بازماندگان جمعیتی از دوره خان تاریخ

هاي مورد  کرد. تفاوت مهم میان گروهتوان آن را فقط به نوگاي منحصر  شود که نمی می

نشین  مطالعه در این است که تاتارهاي یورت در نیمه دوم سده شانزدهم نیمه صحرا

می را ئبودند. (یک بخش از یورت در سده شانزدهم در آستراخان سکونت کم و بیش دا

صورت ایلی زندگی  ) در مقابل، تاتارهاي قارغاش تا اوایل سده بیستم به.برگزید

کردند. قارغاش، در گذشته از نظر نمادهاي فرهنگی و زندگی روزمره، با تاتارهاي  می
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 )Aleksandrov, 1899; Piatnitski, 1930: 155-69(یورت تفاوت آشکاري داشت. 

ظاهرا از سده هیجدهم - ي یورت هاي اخیر نشان می دهدکه  تاتارها تحقیقات سال

هاي دیگري  شامل تعدادي گروه (تاتارهاي قوندروف، تاتارهاي بسائول و گروه -میالدي

) بودند که از نظر قومی ارتباط اصیلی .از آن ناشی می شد "تاتارهاي آالبوگات"که گروه 

د که از ترکیب شان افرادي وجود داربا آن ندارند.  آنها ریشه نوگایی دارند، اما در میان

  قزاق و ترکمن هستند.

جماهیر به » اتحاد«م. وقتی استالین درصدد تحکیم قدرت و انسجام 1920در دهه 

ها که تعدادشان اندکی بیش از یک ملیون  برآمد، تاتار» خودمختار«هاي  جاي جمهوري

هاي جمعیتی واجد صالحیت براي دریافت وضعیت پرمزیت و  نفر بود از نظر معیار

هاي متحد، مالحظات  بندي جمهوري رت جمهوري متحد شدند. اما  در تقسیمپرقد

ها با فاصله  گرفت ،چراکه  سرزمین تاتار جغرافیایی و سیاسی نیز باید مورد توجه قرار می

با هاي روسیه در مرکز این کشور واقع شده بودوامکان نداشت که  زیادي از مرز

حزب کمونیست تاتارها که خودرا گالییف، رهبر ـ درخواست میرسعید سلطان

درخواست وي مبنی بر ازهمین رو،موافقت به عمل آید.نامید،می» کمونیست ملی«

رنجش استالین را برانگیخت و به زندانی شدن استقرار جمهوري متحد براي تاتارستان

  وي منجر گردید.

اریخ اگرچه عامل جمعیتی نتوانست سرنوشت این جمهوري را تعیین کند، اما ت

هاي  فرهنگی و  هاي گوناگون بر سیاست جمهوري و روابط آن با فدراسیون روسیه، از راه

سده بیستم میالدي به بیش اواخرکه تعدادشان درجمعیتی تأثیر گذاشته است. تاتارها

تنها در آنهاازمیلیون نفر6/6رسید و بیشتر ازمیلیون نفر در سراسر جهان می10از 

دومین گروه قومی این کردند،اتحاد جماهیر شوروي سابق زندگی میهاي سرزمین

  دادند.ها تشکیل میکشور راپس از روس

میلیون نفر درفدراسیون روسیه کنونی اقامت دارند واندکی بیش از 5/5این میان از

(بنگریدبه جدول میلیون نفر نیز درسرزمین جمهوري تاتارستان به سرمی برند.7/1

ها براي بازگشت به سرزمین خود این نسبت را در دهه  ینکه تمایل تاتار) باا2شماره 

ها در خارج از جمهوري  اندکی تغییر داده است ، اما همچنان بسیاري از تاتارم. 1990

  کنند.  خود زندگی می
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  تاتارهاي مقیم فدراسیون روسیه :2شماره جدول 

تعدادمناطق تعدادجمهوري ها 

700/97مانسیسکی- هنتی400/765/1تاتارستان

400/4بوروات700/120/1باشقیرستان

700/2ادیگیسکی500/110اودمورتیا

500/2چرکسکی- کاراچو300/47مرداو

500/1پرمیسکی-کومی700/35چوواش

800تایمیریسکی000/26کمی

500کریکسکی 000/26ماري

500ننتسکی500/17ساخا

400التایسکی500/10بوریاتیا

تعدادشهرها500/5داغستان

000/44سنت پیترزبورگ100/5چچن

400/157مسکو300/2بالکارـ  کاباردین

100/552/5سراسر فدراسیون روسیه300/1کالمیک

100/1توا

    Source: http://kcn.ru

  

هاي تاتار  زیرگروهل جمعیتی و پراکندگی آن، موجب حساسیت ویژه تعاریف ئمسا

را شاید بتوان از لحاظ » سیبري«(یا قازان) و » ولگا«، »کریمه«هاي  شده است. تاتار

هاي اصلی انتخاب کرد، اما این واژگان جغرافیایی وقتی  عنوان زیرگروه زبانی و قومی به

رسد، موجب  مسلمان از تاتارهاي مسیحی (کرشن) میهاي به موضوع تشخیص تاتار

  شود. بیشتري در هویت آنان میپیچیدگی 

از نظر رافائل حکیم اف مشاور مینتیمر شاییمی اف رئیس جمهور سابق تاتارستان، 

هاي مختلف، یک اقدام  هر گونه تالش براي تقسیم مردم تاتار به عناوین و عبارت

هاي (ولگا) در جمهوري  سیاسی مسکومحور براي کم اهمیت نشان دادن اکثریت تاتار

)Khakimov, 2002: 1-47(رود.  به شمار می تاتارستان
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  نتیجه

هاي مختلف درباره ریشه و تبار تاتاري در روسیه، دستیابی به یک  منابع و دیدگاه

بخش از یک  هاي قومی وحدت نظر واحد در این باره را دشوار ساخته است. خودآگاهی

هاي دولتی تفرقه افکنانه اتحاد شوروي سابق و فدراسیون روسیه کنونی از  سو و سیاست

هاي این پژوهش  ضوع افزوده است. با این حال یافتهسوي دیگر نیز بر دشواري این مو

عنوان بخشی از ترك ها و همچون هر قوم دیگري، از یک تاریخ  دهد تاتارها به نشان می

سده تاریخ پویاي خود، پا را از  10و در مدت بیش از اند  بودهپر فراز و نشیب برخوردار 

تاختند در غرب  ه اسبانشان میمحدوده سنتی در دشت قبچاق فراتر گذارده و تا جایی ک

تا نزدیک قلب اروپا، در شرق در سراسر چین، در جنوب تا خلیج فارس و در شمال، 

  هاي وسیعی از روسیه را به تصرف خود درآوردند.  بخش

نشینی،  سده حکمرانی خود، از سنت کوچ3با این حال چندي نگذشت و در مدت 

به تمدن شهري، گرایش به اسالم و جویی دست شسته و  پرستی و جنگ و سلطه بت

آمیز و اختالط با اقوام و جوامع دیگر روي آوردند. وجود این خاطره  زندگی مسالمت

هاي مختلف  ها و استان تاریخی در ذهنیت تاتارها و پراکندگی آنهادر میان جمهوري

ه است فدراسیون روسیه و دیگر ملل اروپاي شرقی، این تمایل را در میان آنان پدید آورد

که همچون دیگر مللی که با تالش و همت جدي توانستند به استقالل ملی و تعیین 

سرنوشت خود دست یابند، بتوانند به دور هسته اصلی این اقوام پراکنده یعنی تاتارهاي 

قازانی گرد آمده و با تقویت خودآگاهانه هویت مردم به انتظار فرصت مناسب و آماده 

یکدیگر  با اتحاد از طریق  المللی بنشینند و امیدوار باشندشدن شرایط داخلی و بین

  اورال تشکیل دهند.- با عنوان تاتار ولگا اي هویت ملی و سیاسی
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چكيده:

یکی از ویژگیهای آسیای مرکزی، وجود اقوام گوناگونی است که در طول تاریخ تأثیرهای متقابل فراوانی بر یکدیگر گذاشتهاند. این اقوام گاهی به موجب تفاوتها و اختلافات قومی، رو به درگیری آورده و برای دستیابی به قدرت سیاسی، نه تنها حیات سیاسی صحرانشینی سرزمین خویش، که تمدنهای شهری کشورهای همسایه را نیز به تجزیه و سقوط کشاندهاند. 

از این میان، تاتارها بازماندگانی از قبایل ترک به ویژه قبچاقهایی بودند که بخش اعظمی از ارتش مغول را تشکیل میدادند و در اوایل سده سیزدهم با لشکرکشی و سلطه بر سراسر آسیای مرکزی، امپراطوری خود را از شرق تا غرب عالم گسترانده و علاوه بر ایران و چین، روسیه را نیز به تصرف درآورده و از آنجا اروپا را دستخوش هجوم ساخته بودند. 

روسیة کنونی مرکز بخش غربی امپراتوری مغول بود که به «اردوی زرّین» شهرت داشت. پس از افول امپراطوری مغول و حتی سقوط خان نشین قازان و تسلیم آن به روسها، تاتارها گرفتار سرخوردگی شدید و متحمل فراز و نشیب های بسیاری شدند. اما  هیچ گاه از تلاش برای حفظ بستگیها و عناصر هویتی خود دست برنداشتند و برای بازگشت به عظمت گذشته و بازیابی هویت ملی ولگا-اورال و ایجاد همبستگی با تاتارهای مقیم سیبری و اروپای شرقی نیز اهتمام فراوانی به کار بستند. سئوال اصلي مقاله حاضر اين است كه اگر تاتارها داراي خصوصيات يك ملت باشند، آيا قلمرو جغرافيايي آنها از اردوي زرين است و چگونه به سرزمين بزرگتري به نام ولگا-اورال مي انديشند. در اين مقاله، ضمن ريشهيابي تاتار و پيشينه تاريخي تاتارها و همچنين روابط آنان با همسايگان خود از جمله ايلخانان ايراني به اين سئوال پاسخ داده شده است كه اين پيشينه و ساختار جمعيتي و پراكندگي قومي تاتارها در روسيه و خارج از آن، چه نقشي را در آينده سياست منطقه برعهده داشته است.

       

واژگان کلیدی:  تاتار، امپراطوری مغول، ولگا، اورال، اردوی زرین، هویت ملی، هویت قومی.


مقدمه

تاتارها عموماً ترکزبانانی هستند که امروزه در بسیاری از جوامع پراکنده از یکدیگر و در جمهوری تاتارستان در اطراف رود ولگا در میان جمهوری چوواش و باشقیرستان سکونت گزیدهاند. مسلمانان بیشترین جمعیت آنان را به خود اختصاص دادهاند و تاریخ آنان، شاهد هم سازگاری میان قومی و هم تنش و درگیری با همسایگان اسلاوی (روسی و اوکراینی) و ترک (باشقیری) و ترکیب ترک- فنلاندی (چوواش، اودمورت) بوده است. 

این مقاله تلاش می کند تا ضمن ریشهیابی تاتار و پیشینه تاریخی تاتارها به این سؤال پاسخ دهد که اين پيشينه و ساختار جمعيتي و پراكندگي قومي تاتارها در روسيه و خارج از آن، چه نقشي را در آينده سياست منطقه برعهده داشته است.



ريشه تاتارها

عنوان تاتار نه تنها در گويش بلكه در تعبير و تعريف نيز مختلف آمده است. برخي آن را تاتار،[footnoteRef:4]  تَتار، تَتَر، تاتارلار[footnoteRef:5] و تارتار[footnoteRef:6] ميخوانند. صرفنظر از روايت عهد عتيق كه نسب تاتارها و مغولها را به تاتارخان و مغولخان، از نسل ترك بن يافث بن نوح، ـ يافث در ميان تركان به ابولجهخان مشهور است ـ ميرساند، (فضلالله، 1373: 47) برخي از محققان احتمال دادهاند واژه تاتار از تركيب واژه «تات» -فرودست، پَست، رعيت، و در اصطلاح بيگانه و غيرخودي - و «ار» -مرد، مردم- ساخته شده است و چنين استنباط كردهاند كه حدوداً مقارن ظهور اسلام، تركها اين نام را نيز مانند خود «تات»، همواره با بار معنايي تحقيرآميزي به برخي از اقوام غيرترك و حتي ترك كه به سبب اختلاف قومي، سياسي و مذهبي، «غيرخودي» و اغلب دشمن يا شورشي محسوب ميشدند، اطلاق كرده باشند. (فضل الله، 1373: 2059-2058) با اين فرض، از آنجا كه تعدادی از اقوام ترك، مانند تُغُزغُزها، اويغورها، قِيماقها، قبچاقها و حتي تركمنهاي آققوينلو و قراقوينلو، همگي «تاتار» خوانده شدهاند، برخي از محققان احتمال دادهاند «تاتار» نميتواند نام قوم يا اقوام خاصي با زبان و نژاد يكسان باشد، بلكه همچون تات و عجم و بَربَر، در زمانهاي متفاوت به گروههاي قومي گوناگون اطلاق شده است. (همانجا/ گردیزی، 1347: 258-257)  [4: . Tatar]  [5: . Tatarlar]  [6: . Tartars] 


از آنجا كه هجوم ويرانگر مغولان بر جهان اسلام و مسيحيت در قرون وسطي، به عذاب فراگير الهي تعبير شده بود و از نشانههاي «دوران ضد مسيح» يا «آخرالزمان» به شمار ميآمد، (همان، 93/ راکه، 1353: 77) و از سوي ديگر، چون كلمه تاتار اتفاقاً به واژه «تارتارُوس» به معناي «جهنم» در اساطير يونان شبيه بود، مبلغان مسيحي واژه «تارتار» را با مفهوم «جهنمي» يا «وحشي» از واژه تارتاروس ساختند و آن را براي مهاجمان و فاتحان مغولي به كار بردند. در نتيجه، به رغم تأكيدهاي بعدي همين مبلغان مبني بر اينكه نام صحيح آنها «تاتار» است، در زبانهاي ايتاليايي، انگليسي و فرانسوي واژه تارتار رواج يافت، اما در زبانهاي روسي، آلماني و اروپاي شرقي نام تاتار رايجتر است. (همان،  66/ براون، 1356: 293)

تبار و خاستگاه تاتارها نيز در ميان افراد و منابع مختلف مورد اختلاف است. روسها براي سدههاي متوالي از اين عنوان بهويژه تارتار براي نامگذاري[تحقیر آمیز]مسلمانان تركتبار ساكن بخش اروپايي روسيه استفاده ميكردند. تارنماي رسمي جمهوري تاتارستان، در رويهاي مسالمتجويانه با روسها و به خاطر پرهيز از يادآوري گذشته سراسر خشونت مغول ها، اصالت تاتارها را به طوايف بلغاري باز ميگرداند كه در سدههاي هشتم و نهم ميلادي به اطراف دو رود ولگا و كاما، كوچ نموده و در آنجا اطراق كردهاند و بدون ارتباط با تاتارهاي آسيايي، در اواخر سده نهم ميلادي اولين دولت فئودالي شمال شرقي اروپا را نيز با همين عنوان دولت بلغاري ولگا-كاما تأسيس كردند و در سال 922م. اسلام را به عنوان مذهب رسمي پذيرفته و ترويج كردهاند. (http://tatar.ru) به ادعاي اين تارنما، كرملين (قلعه) كنوني قازان، پايتخت جمهوري تاتارستان، نيز در سال 1177 ميلادي به دست همين بلغارها ساخته شده است. اما هواداران بلغار كه جنبش بلغارالجديد[footnoteRef:7] را پايهگذاري كردهاند، بسيار اندكاند و در آخرين سرشماري سال 1989م. تنها 118 نفر در قازان، مليت و زبان بومي خود را «بلغاري» ثبت كرده بودند. (Musina, 2007: 99)  [7:  Bulgar-Al-Qadid] 


فرهنگ اسلاميكا، تاتارها را برخي از اقوام صحرانورد آسياي شمالي و مركزي معرفي ميكند كه همراه با اقوام مغول و ترك، تشكيل دهنده سپاه چنگيزخان و اخلافش در غرب آسيا و اروپا بودهاند. (http://encyclopreeiaislamica.com) به عقيده بسياري از محققان، تاتارها از جمله اقوام ترك بودهاند (فضلالله ،1373 : 93-76و41-39/چائویی، 1350: 84-83، 54) كه به دليل اختلاط با مغولان، خصوصيات نژادي آنان را كسب كردهاند. از آن پس، تفكيك تاتارها و نقش تاريخي آنان به ويژه از مغولان، تقريباً ناممكن شده است؛ چنانكه در اشعار مولوي و سعدي نيز كه هم زمان با فتنه مغول ميزيستهاند، واژه تاتار براي مغول به كار رفته است. (مولوی، 1355: ص 34/ سعدی، 1377: 114-94) رشيدالدين فضلالله در اين باره مينويسد:

در قديم از مجموع اقوام اتراك صحرانشين مغول يك قوم بودهاند ... چون شكل و هيئت و لقب و لهجه و رسوم ايشان به يكديگر نزديك بوده، هر چند در قديم اندك تفاوتي در لهجه و عادت داشتهاند، و اين زمان به جايي رسيده كه اقوام ختاي و جورچه و ننگياس و اويغور و قبچاق و تركمان و قارلوق و قلچ و جماعت اسيران و اقوام تاژيك كه در ميان مغول پرورده شدهاند ايشان را نيز مغول ميگويند و آن جماعت نيز جاه و منصب خود را مصلحت در آن دانند كه خود را مغول گويند. پيش از اين نيز به سبب قوت و شوكت تاتار همين قضيه بوده و بدين سبب هنوز در بلاد ختاي و هند و سند و چين و ماچين و بلاد قرقيز و كلار و باشغرد و دشت قبچاق و ولايات شمال و اقوام اعراب و شام و مصر و مغرب تمامت اقوام اتراك را تاتار ميگويند. (فضلالله، 78:1373)

برخي ديگر نيز، تاتارها را اغلب از اقوام «توراني زردپوست» يا از اقوام «اورالـآلتايي» دانستهاند، (پیرنیا، 1369: 9/تاج بخش، 1376: 184) و به گفته برخي ديگر، تاتارها و تركها از «تورانيان سفيدپوست» بودهاند. (همانجا) فرهنگهاي مشهوري چون اسلاميكا، بريتانيكا، آمريكانا و ويكيپديا نيز تاتارها را يك گروه قومي تركتبار معرفي ميكنند كه در سده پنجم ميلادي در بخش شمال شرقي صحراي گوبي در مغولستان زندگي ميكردند و پس از شكست از سلسله ختائيان در قرن نهم، به سمت عرضهاي جنوبيتر، بهويژه به دشت قبچاق كوچ كردهاند. 

از نظر چينیهای سلسله چين نيز، تاتارهايي كه از نيمه دوم قرن ششم از ارتفاعات آلتاي (بين چين و مغولستان و سرزمينهاي آسياي مركزي) در جهت شرق و شمال شرق به اِستپهاي مغولستان، منچوري، شمال چين و نواحي جنوبي تر حاشيه جنوبي سيبري مركزي سرازير شده بودند، بدون تفاوت با مغولان، همگي «تاتار» خوانده ميشدند و به نسبت فاصله از مرز چين و پايينتر بودن سطح فرهنگي، به سه گروه تقسيم شده بودند: تاتارهاي سفيد يا «آق تاتار» در پشت ديوار چين كه متمدن بودند، تاتارهاي سياه يا «قره تاتار» كه در نواحي جنوبي مغولستان به صورت نيمه متمدن زندگي ميكردند و چنگيزخان از آنان بود و تاتارهاي غيرمتمدن كه با شكار در جنگلهاي سيبري در نواحي شمالي مغولستان امرار معاش ميكردند. تاتارها در سدههاي 4-3 ميلادي همواره مجبور بودند شرايط سخت اقليمي آسياي شمالي را تحمل کنند و كمبودهاي ناشي از آن را با كوچنشيني و حمله و غارت تمدنهاي بزرگ در منطقه آسيا و اروپا جبران نمایند (گروسه، 1365: 4-3) و فرمانروايان چين نيز براي مهار اقوام صحرانورد مجبور بودند نه تنها به دور خود ديوار عظيمي بنا كنند كه قبايل آن سوي ديوار چين را نيز بر ضد يكديگر تحريك كنند؛ (توین بی، 1368: 567) چنانكه در پي كشته شدن قوتوله قاآن - خان بزرگ-  آخرين فرمانرواي خاقاني مغولان به دست تاتارهاي بوئيرنور در 1161م. و با به قدرت رسيدن تاتارها، فرمانرواي چين در 1202م. چند قبيله متحد مغولي را بر ضد تاتارها برانگيخت. 

در همين سال بود كه چنگيزخان به خونخواهي پدرش، يسوكاي بهادر كه به دست تاتارها كشته شده بود و نيز به سبب آنكه خود را وارث فرمانروايي قوتوله قاآن ميدانست، همه قبايل رقيب را در سرزمين مغولستان سركوب كرد و از تاتارها انتقام سختي گرفت. وي همچنين باقي آنان را در واحدهاي مختلف قومي ـ نظامي خود تقسيم كرد و تاتارها را جلودار لشكر مغول كرد. در نتيجه، عدهاي از اين تاتارها از همان ابتدا در حكومت چنگيزخان و اخلافش، به مقامهاي بالا رسيدند. (فضلالله، 1373:  84-83) به اين ترتيب اگر تا اين زمان شبههاي درباره يگانگي تركان، مغولان و تاتارها وجود داشت ، پس از آنكه چنگيزخان در سال 1206م. وحدت قبيلهاي و قومي در مغولستان را به وجود آورد، تاتارها نيز مانند ديگر اقوام ترك با مغولان درآميختند. تاتارها از اين پس نيز همچون گذشته، بهخاطر اصراري كه بر زندگي صحرانشيني و كوچنشيني خود ميكردند، سراسر منطقه از جمله روسيه را دستخوش غارت و ويراني قرار دادند. 

به نظر ميرسد سه عامل اصلي موجب شد نام تاتار در ميان اقوام و منابع گوناگون با نام مغول مترادف شود: 1. پس از كشته شدن قوتوله قاآن به دست تاتارها، مغولان آوازه خود را از دست دادند و نام تاتارها بر سر زبانها افتاد. به طوري كه بسياري از اقوام ديگر نيز براي تفاخر ميكوشيدند خود را به تاتارها منتسب كنند. 2. پس از به قدرت رسيدن چنگيزخان نيز، تاتارها به خاطر دلاوري و جلوداري لشكر وي به شهرت بسزايي رسيدند. براي نمونه، جنگجوياني كه از طرف چنگيزخان به منظور تعقيب خوارزمشاه در غرب خراسان مأمور شده بودند، در برخي منابع، «تاتارهاي مغربي» خوانده ميشدند. (ابن ابی الحدید، بی تا: 226)  3. در پي تسخير اروپاي شرقي به دست اخلاف چنگيزخان در نيمه دوم سده سيزدهم ميلادي، كشيشان و مبلغاني با نامههايي خطاب به «پادشاه و مردم تاتار» به دربار مغولان اعزام شدند، تا با ترويج مسيحيت در ميان آنها كه بيشتر شَمَنپرست و كافر بودند، غضب و احتمالا حملات آنها را به سوي جهان اسلام منحرف كنند و از اين راه، اروپا را از گزند آنان در امان نگه دارند. (ساندرز، 1361: 105، 94-93) 



دولت اردوي زرين

چنگيزخان در حيات خود، امپراطوري پهناور مغولي را بین چهار فرزندش جوچي، جُغتاي، اوگِداي و تولُوي تقسيم كرده بود. اين چهار بخش هريك اوردو، اولوس يا ولايت ناميده ميشد. سرزمين اصلي مغول نصيب تولُوي شد كه پيش از پدر درگذشت و پسرش، مُنگكهخان جاي او را گرفت. به اوگِتاي مغولستان غربي، به جُغتاي سرزمين قراختائيان و بخشهاي شرقي آسياي مركزي و به جوچي نيز سرزمين جنوب شرقي سيبري رسيد. در زمامداري خانهاي بزرگي (خاخان، خاقان، قاآن) چون اوگِداي، قوبيلاي و مُنگكه، يكپارچگي اين امپراطوري مغولي حفظ شد. اما رفته رفته، سرزمينهايي كه به اعضاي خانواده خانها تعلق گرفته بود، هر قدر كه از مركز دور ميشد، در اختيار قدرت مطلقه شاهزادگاني فرو ميافتاد كه نيروي نظامي مستقلي در اختيار داشتند و آهنگ جدايي و تجزيه ميزدند و به عنوان پايهاي براي تقسيمات بيشتر با عنوان خانات يا خاننشين عمل میكردند. (Bartold, 1964: 59-60) 

سرزميني كه به جوچي، پسر بزرگتر چنگيز رسيده بود؛ شامل سرزمينهاي منتهياليه شرقي بود كه بيشتر آن از كياليگ و خوارزم شروع ميشد و طبق وصيت چنگيز «تا جايي كه سم اسبان تاتاري به آن ميرسيد» و يا بايد به تصرف در ميآمد، ادامه مييافت. اما بلافاصله پس از مرگ جوچي، همين ولايت جوچي نيز ميان پسر بزرگش، اورده و باتو تقسيم گرديد. به پسر دوم جوچي، باتوخان، غربيترين سرزمينهاي ولايت جوچي به ارث رسيد كه كوچك بود و بخش بزرگي از آن هنوز به كنترل كامل در نيامده بود. پس از انتقال پايتخت امپراطوري مغول به چين در زمان قوبيلاي قاآن در سال 1260 م. دو اردوي مغولي در آسياي مركزي باقي ماند كه يكي «آلتين اردوي» يا اردوي زرين بود كه باتوخان، پسر جوچي معروف به سايين خان آن را به پايتختي «ساراي-باتو» بنيان نهاده بود و ديگري «آق اردو» يا اردوي سفيد بود كه اورده، برادر باتوخان آن را ايجاد كرده بود. 

قدرت و قلمرو اردوي زرين كه به خانات قبچاق نيز مشهور بود از ماورالنهر تا كييِف گسترده بود و نواحي قفقاز و جنوب روسيه تا كرانههاي شمالي و شمال غربي درياي خزر و رود تِرِك - كه در گرجستان و قفقاز از مغرب به مشرق جاري است و به درياي خزر ميريزد- را نيز شامل ميشد. العمري، تاريخنويس عرب سده چهاردهم ميلادي در توصيف سرزمين اردوي زرين بهعنوان يك مجموعه، شهرها و استانهايي را نام برده است كه عبارت بودند از: خوارزم، سيگناك، سيرام، ياركند، جند، ساراي، مجار، آذك، آكجاكرمان، كافا، سوداك، ساكسين، اوكك، بلغار، دربند و همچنين مناطق سيبر، ايبر، باشقير و چوليمان. (Tizengauzen, 1884: 236) «آلتين اردوي» يا اردوي زرين، يك تركيبي تركي است و معادل آن در زبان مغولي «سير اردو» و در فارسي «خرگاه زرين» و در روسي «زولوتايا اوردا» است. به نوشته ابن بطوطه، مبناي اين نامگذاري به روسها باز ميگردد كه آراستن اردو و خرگاه شاهان و خانهاي حكومتي با اوراق و صفحات زرين را علت آن ميدانستند و احتمال ديگري هم دارد كه چادرها و اردوهاي آنها به رنگ زرد كه از نشانههاي اقوام آسياي مركزي شمرده ميشد يا احتمال اينكه به منظور نشان دادن عظمت خويش چنين نامي بر خود نهاده باشند. (ابنبطوطه، 1384: 332) اما اصطلاح «سير اردو» ظاهرا از خود مغولها بوده است، چرا كه معادل آن، «خرگاه زرين»، در منابع فارسي همچون جامعالتواريخ رشيدالدين فضلالله وجود داشته و از روسي ترجمه نشده است. در قلمرو اردوي زرين، خط اويغوري و زبان تركي قِبچاقي رونق بيشتري داشت و خط و زبان رسمي دولتي شناخته ميشد. (http://babur.org) به اين ترتيب عنصر تركي يا قبچاقي در منطقهاي وسيع، از مرزهاي لهستان كنوني تا دامنههاي رشته كوههاي پامير و از درياي سياه تا سيبري گسترده شده بود.

اردوي زرين بهمدت دو سده تا نيمه سده 15 ميلادي دوام يافت و در اين مدت، اميرنشينهاي روسيه در سمت شمال و غرب را باجگزار خود كرده بودند. اردوي زرين در طول حيات سياسياش پيوسته با همسايگان خود در جنگ و كشمكش بود: با خان بزرگ مغول كه از زمان قوبيلاي قاآن پايتخت را به چين انتقال داده بود، با قايدو پسر اوگِداي كه امپراتوري پهناوري براي خود در مغولستان و تركستان بنا نهاده بود، با نوادگان جُغتاي و با ايلخانان در ايران. اردوي زرين در ازاي كمكي كه به هولاكو، پسر تولوي براي شكست خوارزمشاهيان و اسماعيليان و تصرف بغداد در 1258 م. كرده بود، خواستار سرزمينهاي آران و آذربايجان بود؛ در حالي كه هولاكو تن به اين ادعا نميداد و با تشكيل دولتي در ايران به مركزيت مراغه و پس از آن تبريز، سرزمينهاي آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، بخش شرقي آسياي صغير و بينالنهرين را به قلمرو خود افزوده بود. در سال 1261 م. قوبيلاي قاآن، هولاكوخان را بهعنوان حاكم اين سرزمينها شناخت و با اعطاي عنوان «ايلخان» - به عبارت تركي، خان مردم ايل و به عبارت مغولي، مطيع خان - به وي، نوعي خودمختاري در اداره حكومت ايلخاني اعطاء كرده بود. (Allsen, 1991: 226-227) 

از اين زمان، دشمني ميان دو خاندان جوچي و هولاكوخان شروع شد. فقدان دستورالعمل مشخصي از سوي چنگيزخان درباره خطوط مرزي ميان حوزههاي فرمانروايي پسرانش و همچنين تمايلات شخصي آنان براي استقلال، به علل اصلي جنگهاي شديد ميان آنان تبديل شد. سلاطين مملوك مصر نيز به منظور جلوگيري از حملات بيامان هولاكوخان به دمشق، از در اتحاد با اردوي زرين برآمده بودند و در مقابل، پادشاهان مسيحي اروپايي نيز براي بازداشتن اردوي زرين از پيشروي در قلب اروپا، به تحريك ايلخانان ايراني و ديگر قبايل مغولي ميپرداختند. گرايش اردوي زرين به اسلام نيز از ديگر عوامل تشديد كننده اين اختلافات بود. با وجودي كه مردم برخي از نواحي اين منطقه همچون بلغارها، خيلي پيشتر در سده 10 ميلادي مسلمان شده بودند، اما كوچ اقوام و جنگهاي پي در پي سبب جانشيني قومي به جاي قوم ديگر شده بود و اين وضع تحولاتي نيز در اعتقادات ديني و ويژگيهاي قومي ساكنان منطقه پديد آورده بود. بهطوري كه رواج گرايش به اسلام در ميان تاتارهاي اردوي زرين را ميتوان در زمان بركه خان، برادر باتوخان دانست. 

بركه، اولين حاكم ولايت جوچي بود كه به آغوش اسلام درآمد و آن را با خلوص نيت در قلمرو خود تبليغ كرد. اسلام براي بركه، نقش يك ابزار عقيدتي را نيز بازي ميكرد تا وي بتواند همدردي مسلماناني را كه در سرزمين ايلخانان زندگي ميكردند، برانگيزاند و حمايت و اتحاد سلطان مصر را به خود جلب كند. اوج اين گرايش اسلامي در زمان محمد ازبك خان به وقوع پيوست (آکینر، 1367: 57/ ابن بطوطه،1384: 382-381) كه به نوشته ابن بطوطه كشوري بزرگ و نيروي بسيار داشت و با دشمنان خدا همواره در حال جهاد بود. (همانجا) به همين خاطر بود كه لشكركشي ميان اردوي زرين و ايلخانان ايراني در طول تقريبا يكصد سال (1357-1262م.) ادامه يافت و در نتيجه هيچيك از اين دو دولت نتوانستند به پيشرويشان در غرب ادامه دهند و انسجام دروني خود را حفظ نمايند. 

گرچه در زمان توختاميش خان، عظمت اردوي زرين مجدداً به اوج خود رسيد و علاوه بر مطيع شدن شاهزادگان روسي و تصرف مسكو، اردوي سفيد نيز با اردوي زرين ادغام شد و دولت بزرگي در سال 1382 ميلادي ايجاد شد، اما قدرت اين خان قبچاق نيز ديري نپاييد و از سال 1406میلادی كه به دست رقيبان خود كشته شد، قلمرو دولت اردوي زرين به گونهاي تجزيه شد كه سرانجام آن پيدايش خانات «قرم» (كريمه)، «هشترخان» (آستراخان) و «قازان» بود. در ادامه همين روند تضعيف اردوي زرين بود كه دولت مسكو در زمان ايوان سوم، معروف به ايوان كبير (1505-1462 ق.) در سال 1480 ميلادي به استقلال خود دست يافت. در سال 1502 نيز لشكركشي مونقولي گيراي، خان كريمه به ساراي و تصرف آن، به كار دولت اردوي زرين پايان داد و قلمرو اين دولت در غرب ميان سه خاننشين قرم و قازان و هشترخان تقسيم شد. در نهايت نيز ايوان چهارم، معروف به ايوان مخوف، (1584-1547) قازان و هشترخان را به ترتيب در سالهاي 1552 و 1556 به تصرف درآورد.

با وجودي كه همه سرزمين اردوي زرين به دست دولت روسيه تزاري افتاد و اكنون جزو خاك فدراسيون روسيه است كه از آن جمهوريهاي متعددي پديد آمده است، اما واژه تاتار همچنان بر قبايل ترك ساكن نواحي ولگا ـ اورال بهعنوان تجسم اصلي اردوي زرين باقي مانده است. (http://encyclopediaislamica.com)





ملت تاتارهاي ولگا-اورال

جامعه قومي تاتار از يك ساختار دروني پيچيدهاي برخوردار است كه به دلايلي از جمله پراكندگي تاتارها مطالعه جامعي بر روي اين گروهها و تفاوتهاي قومي فرهنگي آنها صورت نگرفته است.

همان طور كه در بخش گذشته ديديم به خاطر پيشينه تاريخي طلايي امپراطوري مغول و همبستگي سياسي، فرهنگي و زباني تاتارها با مغولان، براي مدتهاي طولاني در روسيه و اروپاي غربي همه مردم تركزبان و حتي برخي كه ترك هم نبودند تاتار ناميده ميشدند و اين باعث شده بود يك رويه تاريخنويسي از عبارت «تاتارها» با كاربرد گسترده به وجود آيد.

منابع ايراني نيز با اين رويه همساز بودند و تاتارها را مترادف با ترك ها و بخشي از آنها معرفي ميكردند. اما از اوايل سده بيستم، عنوان «تاتارها» با تعبيري جديد و بهعنوان يك واژه مشخص براي معرفي جمعيت تركزبان منطقه ولگا-اورال، كريمه، سيبري غربي و جمعيت ترك-مسلمان ليتواني كه زبان بومي خود را از دست داده بود، به كار برده شده است. بارتولد كه در اوايل سده بيستم موجوديت مردمي با عنوان «تاتارها» را مورد بررسي قرار داده بود، نامگذاري مفهوم «ملت تاتار» را براي تقريبا همه گروههاي تاتار در داخل مرزهاي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ممكن ميدانست. (Bartold, 1965: 560) 

پيش از سده هیجدهم جمعيت تاتار شروع به جابهجايي از منطقه تاريخي قومي ولگا ـ اورال كرد و در سرزمينهاي مجاور از جمله در مناطق مسكونی تاتارهاي سيبري و آستراخان سكونت یافت و تماس نزديك قومي ـ فرهنگي با جمعيت تركزبان محلي را بهطور فعال برقرار نمود. به همين دليل، براي شناخت اين ساختار قومي جامعه تاتاري لازم است در ابتدا رابطه همه گروههاي با مشخصه قومي «تاتارها» را از يكديگر مشخص نمائیم و ماهيت قوميت را در پس مفهوم «ملت تاتار» آشكار كنيم.

تا پيش از انقلاب اكتبر 1917 روسيه، چندين گروه قومي سرزميني تاتار با عناوين ولگا، سيبري، آستراخان، كريمه، ليتواني و بودژاك شناخته شده بود. اما اين طبقهبندي بر پايه تفاوت جغرافيائی جامعه قومي تاتاري بود. با وجود آنكه برخي تمايل دارند اين گروهها را بهعنوان اقوام متفاوت از يكديگر بشناسند، (Narody/ Tomilov 1958: 23 Valeev /1992; 1996;) نقطهنظر ديگري از يكپارچگي برخي از اين گروهها (تاتارهاي سيبري و آستراخان) با تاتارهاي ولگا-اورال در قالب يك جامعه واحد آن هم از اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم حكايت دارد. (Khasonov 1993/Tumasheva 1977/ Iskhakov/1976: 233-235).

در درون چارچوب جامعه تاتاري ميتوان دو قوم و دو گروه قومي را كه از همان اردوي زرين نشأت گرفته است،اما در طول زمان، تاريخ قومي متفاوتي را سپري كرده است، شناسايي نمود. اين دو، تاتار كريمه و ملت تاتار هستند كه پس از عبور از چندين مرحله دگرگوني قومي، در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم، ويژگيهاي قومي متفاوتي يافتهاند. تا پيش از انقلاب اکتبر تاتارهاي كريمه خود را بهعنوان يك قوم جدا بهشمار ميآوردند ،(Bochagov, 1932: 33-35, 98) چرا كه زبان آنها متفاوت و زندگي فرهنگي روزمره آنها نيز كاملا متمايز بود. (Bashakov, 1960: 234-50) اما همين قوم، در سال 1917م. يك حركت ملي را به راه انداخت كه منجر به ايجاد «جمهوري خلق كريمه» (Vozgrin, 1992: 394-95) و در پي آن تأسيس «جمهوري خودمختار شوروي سوسياليستي كريمه» در سال 1921م. شد و اين نشان ميدهد كه يك قوم چگونه به يك ملت تبديل ميشود. 

اما پیچیدگی بیشتر درباره رابطه میان تاتارهای آستراخان و سیبری و ولگا- اورالز و همه اینها با ملت تاتار است. منابع تاریخی- قوم شناسی نشان می دهد حداکثر تا اواخر سده نوزدهم، تاتارهای آستراخان برای انسجام با تاتارهای ولگا-اورالز در یک جامعه قومی واحد تلاش می کردند. (Astrakhanskie, 1992) جلوه این فرایندها، همانندسازی تاتارهای آستراخانی در یک ملت بود که با عنوان «تاتارها» معرفی میشد. فرایند عمده این انسجام با آمیختگی قومی گروههای گوناگون استان آستراخان و با تغییر عوامل فرهنگی ـ زبانی جمعیت تاتار محلی و تازه رسیدگان همراه شده بود. این فرایندها منجر به همانندسازی لایهای از فرهنگ تاتاری در منطقهای به درازای درههای پایینی رود ولگا از سوی جمعیت تاتار محلی گردید که با مرحله توسعه ملی همراه بود. همزمان، تاتارهای تازه رسیده ولگا- اورالز نیز تحت تأثیر قابل توجه جمعیت تاتار محلی قرار گرفتند. (Ibid.: 5-33; Arslannov, 1980)

 با این حال، انسجام قومی گروههای مختلف تاتارهای آستراخان تا دهههای نخستین سده بیستم هنوز کامل نشده بود و حتی فرایندهای پیوستگی قومی میان تاتارهای یورتز و ولگا- اورالز نیز باقی مانده بود. روابط متقابل قومی بین تاتارهای سیبری و آن دسته از تاتارهای ولگا ـ اورالز که به غرب سیبری مهاجرت کردند منجر به تغییری مهم در فرهنگ سنتی گروههای محلی شد.

در نتیجه این فرایندها، نخستین هویت دینی بهعنوان «مسلمانان» در میان تاتارهای سیبری و تاتارهای ولگا- اورالز منتشر شد. از این پس ، عبارت «تاتارها» همراه با آن و در شرایط غرب سیبری به صورت یک ویژگی ترکیبی رایج گردید.

 ماهیت سلسله مراتبی خودآگاهی تاتارهای محلی تا اوایل سده بیستم دست نخورده باقی مانده بود، اما گسترش یک لایه ملی- مشترک فرهنگی در میان تاتارهای سیبری در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم با تغییراتی در فرهنگ سنتی و شیوههای گفتگوی محلی همراه شد که در نهایت به انسجام عبارت واحد «تاتارها» در میان جمعیت تاتار غرب سیبری منجر گردید.
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ملت تاتار از طریق «همبستگی» سه جامعه قومی تاتارهای ولگا-اورالز، سیبری و آستراخان شگل گرفت و تاتارهای منطقه ولگا-اورالز به خاطر تعداد زیاد و سطح پیشرفته سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنان، قوم هدایتگر این ملت بودهاند و از همین رو، آن را هسته ملت تاتار دانسته اند. (Iskhakov, 2007: 13) ملت تاتار از یک پیکره سلسله مراتبی برخوردار است که در اولین سطح جوامع قومی سازنده این ملت، سه گروه قومی سرزمینی تاتارهای ولگا- اورالز، آستراخان و سیبری قرار دارند. در سطح دوم این سلسله مراتب نیز به ترتیب جوامع قومی داخلی هر یک از این سه گروه جای گرفتهاند.

در سطح بعدی ساختار سلسله مراتب قومی هسته ملت تاتار، سه زیربخش قومی اصلی یا زیرقوم از تاتارهای ولگا-اورالزباعنوان: تاتارهای قازان، میشارها و تاتارهای قاسمف ازیکدیگر قابل تشخیص است. میشارها با لهجه غربی زبان بومی تاتاری صحبت میکنندو تاتارهای قازان با لهجه مرکزی صحبت میکنند. نحوه صحبت کردن تاتارهای قاسمف نیز در تغییر میان دو لهجه بالا است. جامعه كرشِن یک جامعه مسیحی شده تاتاری است که به خاطر مشترکات بسیاری که در درون جدول ساختار قومی تاتارهای ولگا-اورالز دارد، در این مجموعه واقع می شود، اما به لحاظ تفاوت فرهنگ مذهبی با تاتارهای مسلمان به دشواری در این چارچوب قرار می گیرد.

جمعیت تاتار ساکن در غرب رودهای کاما و ولگا که یک منطقه قومیـ فرهنگی واحدی را تشکیل داده است، یک گروه قومشناسی مرکزی تاتارهای قازان است و از نظر تعداد، بزرگترین (بیش از نیم میلیون نفر در اواسط سده نوزدهم) و قدیمیترین بخش زیرقومی تاتارهای قازان را نمایندگی میکند و سابقه آن به دستکم نخستین خاننشین قازان بر میگردد. وروبیف یک گروه قومشناسی چپتسایی را نیز در درون هیئت تاتارهای قازانی شناسایی کرده است. (Tatary Srednego, 44-45) که به منطقه قومشناسی چپتسا مربوط میشود و از نظر تعداد، اندک و در اوایل سده بیستم نزدیک به بیستوچهار هزار نفر بوده است. یافتههای تاریخی، اجداد تاتارهای چپتسا را بهعنوان بخشی از ترکیب گروه مرکزی تا اواسط سده پانزدهم معرفی میکند. اما حداکثر از این تاریخ به بعد آنها جدا شده و راه مستقلی را برای خود درپیش گرفتند. قبچاقها در سطح فوقانی تاتارهای چپتسا قرار داشتند، در حالی که در سطح پایینی آنان بسرمیانـ گروهی از بلغارتبارها که با اودمورتهای جنوب آمیخته شده بودند ـ قرار میگرفتند.

سه گروه تپتیارو ـ باشقیر، ایچکین و جنوب شرقی از نظر قومی، جزو تاتارهای قازان، اما از نظر فرهنگی آمیخته بهشمار میروند. شکلگیری آنها از نظر تاریخی در نتیجه مهاجرت تاتارهای قازان از ناحیه میانی رود ولگا در سدههای شانزدهم ـ هیجدهم بوده است. از نظر تعداد، بزرگترین گروه تاتارهای سرزمین مجاور دامنه غربی کوههای اورال که در ترکیب تاتارهای قازان وارد شدهاند تپتیارها هستند که پیش از این یک گروه قومی متمایزی بودهاند. (Iskhakov, 1979: 29-42) نمایندگان این گروه در مناطق شمال غربی سرزمین مجاور دامنه غربی کوههای اورال که در بیشتر این بخشها سکونت دارند، با یک گروه قومی دیگری به نام باشقیرها ارتباط بسیار نزدیکی داشتند. در واقع، دومین گروه قومشناسی پرجمعیت در ترکیب تاتارهای قازان (دویست و چهل هزار نفر در اواسط سده نوزدهم) را باید تپتیارو-باشقیر نامید. در میان گروههای قومشناسی تاتار قازان، تاتارهای ایچکین هم هستند که بهخاطر خود- خواندگی محلی، به اتسکنار مشهور شدهاند. در ساختار زیرقوم تاتارهای قازان یک گروه دیگری نیز هست که با وجوداینکه بهطور کامل رشد نکرده اند،اما سومین واحد بزرگ قوم شناسی در ساختار زیرقومهای تاتارهای قازان است و وروبیف آن را گروه جنوب شرقی نامیده است. (Tatary Srednego, 41) 

گروه ولگای میانی سالها پس از دیگر گروههای قومشناسی میشار در سده هفدهم و هیجدهم شکل گرفت و تحت تأثیر بسیاری از تاتارهای قازان باقی ماند. میشارهای سیس-اورالز با اینکه بسیاری از مشخصههای فرهنگی-زبانی خود را از دست داده بودند در ساختار تاتارهای ولگا-اورالز جایگاه ویژهای را به دست آوردهاند. اینها با وجودی که مردم لشکری با درجه متوسط بودند، اما خودآگاهی قومی خود را تا سالهای مدیدی حفظ کردند. 

تاتارهای قاسمف آشکارا خودشان را از میشارهای همسایه جدا میدانند؛ هم از نظر زبانی (شیوه صحبت قاسمف در مجموع به لهجه میانی تعلق دارد)، و هم در فرهنگ و زندگی روزمره. (Sharifullina, 1991) به همین دلیل، تاتارهای قاسمف، صرف نظر از تعداد اندکشان (چهار هزار و پانصد نفر در اوایل سده بیستم)، بر پایه تضادهای درون گروهی و همچنین مؤلفههای مشخصی از فرهنگ سنتی خود، زیربخشهای قومشناسی خاص خود را داشتند. 

توجه به گروههای قومشناسی در درون ترکیب تاتارهای مسیحیشده (كرشِن)، ما را به این نتیجه می رساند که از آنجا که تاتارهای مسیحی شده مرتبط با كرشِن از سرزمین پیوستهای برخوردار نبودهاند و در مناطق پراکنده از هم در درون زیرمجموعههای تاتار قازان و مختلط سکونت داشتهاند، در چنین وضعیتی همبستگی مشخصی میان طبقات قومی- فرهنگی تاتارهای كرشِن و مسلمان به طور الزامی پدید آمده است. به عبارت دیگر، تاتارهای مسیحیشده پیش از آنکه مسیحی شوند، عمدتا جزو جمعیت تاتاری بودند و به دلیل زندگی طولانی در کنار تاتارهای مسلمان در معرض تأثیر شدید آنها قرار گرفتهاند. در پی آزادی مذهبی که در سال 1905م. از سوی تزار نیکلای دوم اعطاء گردید، تقریبا نیمی از كرشِن به اسلام بازگشتند و در نتیجه موجب تقویت نزدیکی گروههای تاتار مسلمان و تاتار مسیحی شد. پنج گروه قومشناسی تاتار- قازان، الابوگا، ناگایباق، مالکیف و چیستوپول در درون ترکیب جامعه زیرایمانی تاتارهای مسیحیشده وجود دارد که سه گروه اول با تاتارهای قازان و دو گروه آخر هم با میشارها شباهت قابل توجهی دارند. تاتارهای مسیحی در دهه 1920م. که برای آخرین بار زیر سرفصل «كرشِن» ثبت شدند، 8/4 درصد (تقریبا یکصد و بیست هزار نفر) را در ترکیب تاتارهای ولگا- اورالز تشکیل میدادند. ناگایباقها هم طبق سرشماری سال 1926 م. با یازده هزار و دویست نفر بهطور جداگانه شمارش شدند. تعداد كرشِن مالکیف هم طبق همان سرشماری تقریبا هفت هزار و چهارصد نفر بود. محاسبه جمعیت گروههای دیگر بهخاطر نامعلوم بودن برخی مؤلفههای قومی ـ فرهنگی آنان تا اندازهای دشوار است. در هر صورت، بر اساس مؤلفههای جمعیتی، گروه تاتار قازان در میان تاتارهای مسیحیشده، مهمترین بخش را تشکیل میدهد.

تاتارهای آستراخان به صورت سنتی به نامهای تاتارهای یورت و قارغاش معروف بودهاند. طبق یک رویه تاریخنگاری، ریشه هر دو گروه نوگای است. اما طبق شاخه دیگر تاریخنگاری، تاتارهای یورت به بازماندگان جمعیتی از دوره خاننشین آستراخان مرتبط میشود که نمیتوان آن را فقط به نوگای منحصر کرد. تفاوت مهم میان گروههای مورد مطالعه در این است که تاتارهای یورت در نیمه دوم سده شانزدهم نیمه صحرانشین بودند. (یک بخش از یورت در سده شانزدهم در آستراخان سکونت کم و بیش دائمی را برگزید.) در مقابل، تاتارهای قارغاش تا اوایل سده بیستم بهصورت ایلی زندگی میکردند. قارغاش، در گذشته از نظر نمادهای فرهنگی و زندگی روزمره، با تاتارهای یورت تفاوت آشکاری داشت. (Aleksandrov, 1899; Piatnitski, 1930: 155-69) تحقیقات سالهای اخیر نشان می دهدکه  تاتارهای یورت -ظاهرا از سده هیجدهم میلادی- شامل تعدادی گروه (تاتارهای قوندروف، تاتارهای بسائول و گروههای دیگری که گروه "تاتارهای آلابوگات" از آن ناشی می شد.) بودند که از نظر قومی ارتباط اصیلی با آن ندارند.  آنها ریشه نوگایی دارند، اما در میانشان افرادی وجود دارد که از ترکیب قزاق و ترکمن هستند.

در دهه 1920م. وقتي استالين درصدد تحكيم قدرت و انسجام «اتحاد» جماهير به جاي جمهوريهاي «خودمختار» برآمد، تاتارها كه تعدادشان اندكي بيش از يك مليون نفر بود از نظر معيارهاي جمعيتي واجد صلاحيت براي دريافت وضعيت پرمزيت و پرقدرت جمهوري متحد شدند. اما  در تقسيمبندي جمهوريهاي متحد، ملاحظات جغرافيايي و سياسي نیز بايد مورد توجه قرار ميگرفت ،چراکه  سرزمين تاتارها با فاصله زيادي از مرزهاي روسيه در مركز اين كشور واقع شده بودوامکان نداشت که با درخواست ميرسعيد سلطان ـ گالييف، رهبر حزب کمونیست تاتارها که خودرا «کمونیست ملی» مینامید، موافقت به عمل آید. ازهمین رو، درخواست وی مبنی بر استقرار جمهوری متحد برای تاتارستان رنجش استالین را برانگیخت و به زندانی شدن وی منجر گردید.

اگرچه عامل جمعيتي نتوانست سرنوشت اين جمهوري را تعيين كند، اما تاريخ جمهوري و روابط آن با فدراسيون روسيه، از راههاي گوناگون بر سياستهاي  فرهنگي و جمعيتي تأثير گذاشته است. تاتارها که تعدادشان در اواخر سده بیستم میلادی به بیش از 10 میلیون نفر در سراسر جهان میرسید و بیشتر از6/6 میلیون نفر از آنها تنها در سرزمینهای اتحاد جماهیر شوروی سابق زندگی میکردند، دومین گروه قومی این کشور راپس از روسها تشکیل میدادند.

از این میان 5/5میلیون نفر درفدراسیون روسیه کنونی اقامت دارند واندکی بیش از 7/1میلیون نفر نیز درسرزمین جمهوری تاتارستان به سرمی برند. (بنگریدبه جدول شماره 2) بااینکه تمايل تاتارها براي بازگشت به سرزمين خود اين نسبت را در دهه 1990 م. اندكي تغيير داده است ، اما همچنان بسياري از تاتارها در خارج از جمهوري خود زندگي ميكنند. 



جدول شماره 2: تاتارهاي مقيم فدراسيون روسيه

		جمهوري ها 

		تعداد

		مناطق 

		تعداد



		تاتارستان

		400/765/1

		هنتي- مانسيسكي

		700/97



		باشقيرستان

		700/120/1

		بوروات

		400/4



		اودمورتيا

		500/110

		اديگيسكي

		700/2



		مرداو

		300/47

		كاراچو-چركسكي

		500/2



		چوواش

		700/35

		كومي-پرميسكي

		500/1



		كمي

		000/26

		تايميريسكي

		800



		ماري

		000/26

		كريكسكي 

		500



		ساخا

		500/17

		ننتسكي

		500



		بورياتيا

		500/10

		التايسكي

		400



		داغستان

		500/5

		شهرها

		تعداد



		چچن

		100/5

		سنت پيترزبورگ

		000/44



		كاباردينـ بالكار

		300/2

		مسكو

		400/157



		كالميك

		300/1

		سراسر فدراسيون روسيه

		100/552/5



		توا

		100/1

		

		





    Source: http://kcn.ru



مسائل جمعيتي و پراكندگي آن، موجب حساسيت ويژه تعاريف زيرگروههاي تاتار شده است. تاتارهاي «كريمه»، «ولگا» (يا قازان) و «سيبري» را شايد بتوان از لحاظ زباني و قومي بهعنوان زيرگروههاي اصلي انتخاب كرد، اما اين واژگان جغرافيايي وقتي به موضوع تشخيص تاتارهاي مسلمان از تاتارهاي مسيحي (كرشِن) ميرسد، موجب پيچيدگي بيشتري در هويت آنان ميشود.

از نظر رافائل حكيم اف مشاور مينتيمر شاييمي اف رئيس جمهور سابق تاتارستان، هر گونه تلاش براي تقسيم مردم تاتار به عناوين و عبارتهاي مختلف، يك اقدام سياسي مسكومحور براي كم اهميت نشان دادن اكثريت تاتارهاي (ولگا) در جمهوري تاتارستان به شمار ميرود. (Khakimov, 2002: 1-47)





نتيجه

منابع و ديدگاههاي مختلف درباره ريشه و تبار تاتاري در روسيه، دستيابي به يك نظر واحد در اين باره را دشوار ساخته است. خودآگاهيهاي قومي وحدتبخش از يك سو و سياستهاي دولتي تفرقه افكنانه اتحاد شوروي سابق و فدراسيون روسيه كنوني از سوي ديگر نيز بر دشواري اين موضوع افزوده است. با اين حال يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد تاتارها بهعنوان بخشي از ترك ها و همچون هر قوم ديگري، از يك تاريخ پر فراز و نشيب برخوردار بودهاند و در مدت بيش از 10 سده تاريخ پویای خود، پا را از محدوده سنتي در دشت قبچاق فراتر گذارده و تا جايي كه اسبانشان ميتاختند در غرب تا نزديك قلب اروپا، در شرق در سراسر چين، در جنوب تا خليج فارس و در شمال، بخشهاي وسيعي از روسيه را به تصرف خود درآوردند. 

با اين حال چندي نگذشت و در مدت 3سده حكمراني خود، از سنت كوچنشيني، بتپرستي و جنگ و سلطهجويي دست شسته و به تمدن شهري، گرايش به اسلام و زندگي مسالمتآميز و اختلاط با اقوام و جوامع ديگر روي آوردند. وجود اين خاطره تاريخي در ذهنيت تاتارها و پراكندگي آنهادر ميان جمهوريها و استانهاي مختلف فدراسيون روسيه و ديگر ملل اروپاي شرقي، اين تمايل را در ميان آنان پديد آورده است كه همچون ديگر مللي كه با تلاش و همت جدي توانستند به استقلال ملي و تعيين سرنوشت خود دست يابند، بتوانند به دور هسته اصلي اين اقوام پراكنده يعني تاتارهاي قازاني گرد آمده و با تقويت خودآگاهانه هويت مردم به انتظار فرصت مناسب و آماده شدن شرايط داخلي و بينالمللي بنشينند و اميدوار باشند از طریق اتحاد با يكديگر  هويت ملي و سياسيای با عنوان تاتار ولگا- اورال تشكيل دهند.
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