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اِطَقِة  اِت ال�شعوب غرَي النَّ ة يف اأَْبَجِديَّ َر حروف اللُّغة العربيَّ اأثَّ
وَذجًا ( بها ) الأويغورية يف ُترك�شتان ال�َشرقية - ال�شينية - َنُ

اأ.د. وليد عبود حممد الدليمي و اأ.د. �شعاد هادي ح�شن الطائي

غة الُقْراآن الَكرمُي والعبادات وال�سعائر االإ�سالمية وال�سيا�سة والعلم واالأدب، وال�سيما يف املناطق  ة،لكونها لُّ �سكلت العربيَّة لقروٍن ِعدَّ
واأدبائهم  علمائهم  نتاجات  ُم�سنفات  يف  ب�سماتها  جت�سدت  َوقْد  ة،  ِعدَّ �سعوب  اِت  اأَْبَجِديَّ يف  وُميزاً  كبرياً  اأثراً  حكمها امل�سلمون،  التي 
االإ�سالم  مثل  دد  ال�سَّ هذا  ويف  وموؤلفاتهم.  اأ�سمائهم  َخلََدت  اأن  بعد  واأرقى  اأجمل  فاأ�سحت  العربيَّة،،  باللُّغة  دونوها  التي  و�ُسعرائهم 
والُقْراآن الَكرمُي اأهم العوامل التي اأدت اإىل �ُسرعة اإنت�سارها بني ال�سعوب االإ�سالمية والعامل، ف�ساًل عن ما اإمنازت بِه اللُّغة العربيَّة من 

قدرة على التفاُعل واالإندماج مع اللُّغات االأخرى والتاأثري فيها.
اِت ال�سعوب غرَي النَّاِطَقِة بها، �سواًء يف ر�سم حروفها اأو طريقة نطقها. على اأن دور االإ�سالم  اأثرت اللُّغة العربيَّة وحروفها يف اأَْبَجِديَّ
امل�سلمني  اأ�سهم يف وحدة  الذي  الَكرمُي  الُقْراآن  غة  لُّ اأخرى،، فهي  غة  لُّ اأي  اإليها ميزة مل متتلكها  اأ�ساف  ة،  ِعدَّ اإنت�سارها بني �سعوب  يف 
و�سهرهم يف بوتقة واحدة يف جميع اأنحاء العامل. ويف �سوء ماتقدم ُيَعدَّ اإ�ستعمال حروف اللُّغة العربيَّة يف اأبجديات ال�سعوب امل�ستقرة 
يف ترك�ستان ال�سرقية - ال�سينية ذاتية احُلكم)1(،من املوا�سيع املهمة للدار�سني والباحثني يف علم اللُّغات واالأدب والتاأريخ والفل�سفة 
ة اإليها، يف موطن ُمتمع ُعرف بثقافتِه ورقيِه احل�ساري، اأال  واالإجتماع، ملا �سهدتُه تلك البالد من موجات ُمتنوعة لُهجرة �سعوب ِعدَّ
غتهم  ِكَيّة املثقفة العرقيات املن�سوية يف جمهورية ال�سني ال�سعبية، وقد ُعرفوا عن طريِق لُّ ْ وهو االأويغور الذي ُيَعدَّ اإحدى ال�سعوب الُتّ
ِكَيّة املجاورة واملعا�سرة لُهم، وذلك يف �سوِء  ْ ِكَيّة ذات احلروف العربيَّة يف كتابتها اإىل االآن، ما فوقُهم على غرّيهم من القبائِل الُتّ ْ الُتّ

ة.                غة خا�سٍة بهم، اأ�سحت فيما بعد من اأهِم اللُّغات احلية واملتداولة يف بالد ِعدَّ ما اأوجدوُه وطوروُه من لُّ
التي  العربيَّة  اللُّغة  حروف  من  الُنُهوِل  يف  رائدًة  ال�سينية،   - ال�َسرقية  ُترك�ستان  يف  االأويغورية  االأبجدية  ُتَعدَّ  ال�سياق  هذا  ويف 
ة تطورت فيها حتى جعلت من حروف اللُّغة العربيَّة �سنداً لها  اأ�سبحت النواة االأ�سا�س يف لغتها الر�سمية، اإذ مرت مبراحل تاأريخية ِعدَّ
وحموراً الأبجديتها وركيزًة رئي�سًة للُّغتها. وما زالت االأبجدية االأويغورية ُتكتب بحروف اللُّغة العربيَّة مع اإختالف حمدود يف عدد من 
االأحُرف )2(، ما اأ�سفى عليها اأهميًة كبريًة وميزات تفوقت بها على غريها من االأبجديات االأخرى. واإعتمد االأويغور اأبجدية خا�سة 
اإ�ستعمالها  اأ�سحت من االأبجديات املرموقة، وما زاد من ُرقيها  اأو عا�سرتها حتى  اإقتب�ست الكثري من االأبجديات التي �سبقتها  بهم 
ِكَيّة واملغولية. ْ غات ال�سعوب املجاورة لهم، وال�سيما الُتّ احلروف العربيَّة التي دونوا بها وثائقهم ونظموا موؤ�س�ساتهم االإدارية واأثروا يف لُّ

َزات اللُّغة العربيَّة وحروفها واأ�سباب اإنت�سارها يف العامل الإ�سالمي َميَّ
تعاىل كرامة وعزة  وزادها اهلل  الإ�سالم  ُبنيتها وظلت دون حتريف قبل  اإذ حافظت على  ُعمرًا،  اللُّغات  اأطول  العربيَّة من  اللُّغة  ُتَعدَّ 
باإختيارها لُّغة الُقْراآن الَكرمُي، اإذ ُحفظت بحفظِه وُعِنَي بها اأهلها، فلي�ست هنالك لُّغة نالْت من الرعاية والإهتمام والبحث مثلما حظيت بِه 
اللُّغة العربيَّة، ولي�ست هناك لُّغة ملكت الرتاث الذي ملكته اللُّغة العربيَّة.كما اإنها لُّغة اإن�سانية حية لها نظامها ال�سوتي والنحوي والرتكيبي، 
ولألفاظها دللتها اخلا�سة بها)3(. واأ�سهم اإحتكاك ال�سعوب وتعاي�سها معًا يف اإنتقال ُمفردات لُّغاتهم واإختالطها، فت�سربت الكلمات من 
لُّغة اإىل اأخرى وتنا�سب حجُم ذلك طرديًا مع تاأثري ال�سعب الذي يتكلم تلك اللُّغة على غريه من ال�سعوب التي تعاي�ست معُه، ول�سيما اأن اللُّغة 
توؤدي جمموعة من الوظائف الإن�سانية كالطقو�س الدينية مثل ال�سالة واحلج والأدعية، ف�ساًل عن املنا�سبات الر�سمية واملعامالت اليومية 
مثل البيع وال�سراء والزواج والطالق وغريها)4(. واأكدت احلروب دورها يف اإنتقال اللُّغات واختالطها، ف�ساًل عن دور الُهجرة والتجارة 
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والرتجمة يف الإحتكاك بني املجتمعات الذي اأدى اإىل تاأثري اللُّغة العربيَّة يف لُّغات امل�سلمني من غري العرب، اأكرث من تاأثري لُّغاتهم يف اللُّغة 
العربيَّة لقدا�ستها التي اإكت�سبتها بكونها لُّغة الدين الإ�سالمي)5(.

ة �سهدت اللُّغة العربيَّة وحروفها اإنت�سارًا وا�سعًا يف غ�سون ُمدة ق�سرية، حتى اأ�سحت  ومع اإنطالق الإ�سالم من �ُسبه اجلزيرة العربيَّ
رابطًا بني �سعوب ُمتلفة اإمتدت من �سمال اإ�سبانيا اإىل �سرق وو�سط اآ�سيا، ومن �سرق اأفريقيا اإىل غربها، واأ�سبحت لُّغة عاملية لإنت�سارها 
املهم يف هذا  بدورِه  الإ�سالم  َز  يَّ َتَ العربيَّة. ويف احلقيقة  الأخرى غرَي  ال�سعوب  ثقافة  ول�ستيعابها  الثالث،  القارات  الوا�سع يف  اجلغرايف 
اأوربا  ُمهمًا يف  اآخر  اإمتدادًا  الع�سر احلديث  العربي يف مطلع  �َسِهَد احلرف  وعليه  وحروفها،  العربيَّة  اللُّغة  مع  الوثيق  لإرتباطه  الإنت�سار 

ة يف األبانيا والبو�سنة وغريها)6(. ال�سرقية، حيث اإنت�سر الإ�سالم بني �سعوب ِعدَّ
ِكَيّة  ْ ة والرُتّ ي بع�س ال�سعوب للحروف العربيَّة يف كتابِة لُّغاتها القومية مثل الَفاِر�ِسيَّ لَّْت اأهمية تاأثري الإ�سالم يف تبنَّ من جانب اآخر َتَ
والدللية عن طريق و�سع  ال�سوتية  لتتوائم مع خ�سائ�سها  ة  العربيَّ تعديالت طفيفة على بع�س احلروف  اأ�سافت  والأردية وغريها، وقد 
نقطتني على حروف )ج، ز، ب( لت�سبح )چ، ژ، پ(  واإ�سافة �سرطة على حرف )ك( لت�سبح )گ( وتنطق مثل اجليم امل�سرية)7(. 
ة ول تزال اأكرث احلروف اإنت�سارًا يف العامل بعد احلروف الالتينية، ومل تكتِف ال�سعوب الإ�سالمية  ومع هذا التحول اأ�سبحت احلروف العربيَّ
التي اإ�ستعملت احلرف العربي بذلك، بل طورت طرائقًا جديدة يف كتابتِه مبا اإبتكرته من خطوط مثل الن�ستعليق)8( لرت�سم بِه لوحات فنية 

رائعة)9(.

اجلذور التاأريخية لالأبجدية الأويغورية وتطورها واأثر حروف اللُّغة العربيَّة فيها 
�سوء  يف  اآ�سيا  و�سط  ثقافياًفي  املتطورة  ِكَيّة  ْ الرُتّ القوميات  من  ة  ِعدَّ ع�سور  منذ  ال�سرقية  ترك�ستان  يف  الَقاِطننَي  الأويغور)10(  ُيَعدَّ 
ِكَيّة التي  ْ ِكَيّة التي نهلت من علومهم )12(. وهم من اأوائل ال�سعوب الرُتّ ْ لُّغتهم املكتوبة)11(، اإذ كر�سوا اإهتمامهم يف تعليم اأغلب الأمم الرُتّ
 Orkhon( ِكَيّة الأورخونية ْ ِكَيّة )14(، اأّي اللُّغة)الرُتّ ْ اإ�ستعملت اللُّغة املكتوبة)13(، وقد اإعتمدوا يف بداية الأمر حروف دولة الكوك تورك الرُتّ
Turkic )15( واأتخذوها اأبجديةً لُهم )16(، وقد �سمت ثمانية وثالثني حرفاً وتكتب من فوق اإىل الأ�سفل ومن اليمني اإىل الي�سار، وا�ستعملت 

من القرن ال�ساد�س قبل امليالد اإىل القرن ال�ساد�س امليالدي)17(.
ِكَيّة هي الأبجدية الأويغورية )18(، وطوروا خطاً خا�ساً بهم ُعرَف باإ�سمهم  ْ ة اإبـتكروا اأبـجديةً جديدة للُّغة الرُتّ اأِريخية ِعدَّ وَعْبَ مراحل تَّ
وهو اخلط الأويغوري)19(، الذي اإْناَز بجمالِه وت�سدت فيه معامل اإتقانهم لُه )20(، فبداأوا يدونون بِه كتاباتهم)21(، ول�سيما الدفاتر 
ِكَيّ )حممود بن احل�سني بن حممد الكا�سغري 1029-1101مـ( اإىل اأن  ْ والدواوين )22(. ويف هذا ال�سياق اأ�سار العامل واللُّغوي واملوؤرخ الرُتّ
ْرِكَيّة خال�سة)23(، وذكر عدد من املوؤرخني اإن اأ�سول اخلط الأويغوري ُمقتب�سة من اخلط ال�سرياين، واأن  اللُّغة التي تكلم بها الأويغور لُّغة ُتّ
 Harold Albert Lamb الأبجدية الأويغورية اإ�ستندت على احلروف ال�سريانية)24(. واأ�سار املوؤرخ والكاتب الأمريكي )هارولد األبت لمب
الأمر  هذا  واأكد  قدمية)25(.  اأزمنة  منذ  اإليهم  نقلوها  قد   ،)The Nestorians الرهبان)الن�ساطرة  يكون  رمبا  اأنُه  1892-1962(،اإىل 
املوؤرخ وامل�ست�سرق الأملاين )كارل بروكلمان Carl Brockelmann 1868-1956( قائالً:" وهو خط ينحدر من ال�سكل ال�سرياين لالأبجدية 
ِكَيّة  ْ اإ�سطنع يف كتابِة اللُّغة الرُتّ " اأن هذا اخلط  ")26(، وموؤكداً:  اأي�ساً  اأ�سا�سها خطنا الالتيني  ال�سـامية، تلك الأبـجدية التي يقوم على 
اأِريخهم يف القرن الثامن  ال�سرقية من حتريف الأبجدية ال�سامية، الذي اإ�سطنعه اأقدم من نعرف من اخلانات)27( الأتراك يف تدوين تَّ

على �سفاف نهر اأورخون")28(.
اأُخذ من  اإبتكار هذه الأبجدية ون�سرها، موؤكدين اأن اخلط الأويغوري  اأو ال�سغد)29(،يف  ى عدد من املوؤرخني اإىل دور ال�سغد  دَّ وَت�سَ
ِكَيّة وهي الكتابة  ْ اخلط ال�سغدي الذي ُن�سخ على نحٍو كامل يف القرن اخلام�س الهجري/ احلادي ع�سر امليالدي، عن اأقدم الأبجديات الرُتّ
ِكَيّة القدمية وكتابتها،  ْ الأورخونية)30(. ونظراً لتاأثر الأويغور بال�سغد اإ�ستعملوا يف البداية احلروف الهجائية ال�سغدية يف تهجئة اللُّغة الرُتّ
واملوؤرخ  امل�ست�سرق  اأ�سار  كما   .)31( الأويغورية  باللُّغة  �ُسميت  التي  ال�سغدية  الهجائية  باحلروف  ولُّغتهم  خطهم  اإ�ستبدلوا  اأن  مالبثوا  ثم 
والباحث اللُّغوي الرو�سي)ڤا�سيلي ڤالدميريوفت�س بارتولد Vasily Vladimirovich Bartold  1869-1930(، اإىل اأنُه ُعرث على نق�س يعود 
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ِكَيّة ُكتبت بالر�سم الأورخوين. ويعود  ْ لأحد ُحكامهم مكتوب باللُّغة ال�سينية، واإىل جانبه نق�س �سغدي �سغري منقو�س فيِه اأ�سُطر باللُّغة الرُتّ
تاأريخ هذا النق�س ال�سغدي اإىل الن�سف الأول من القرن الثالث الهجري / التا�سع امليالدي، وهو مُيثل اأول خط غري اأورخوين اإنت�سر بني 
اأتراك  الإمالئي عند  الر�سم  بني  الفرق   ُنعلل  اأن  ُمهمة جداًقائالً:" وميكن  م�ساألة  بارتولد  واأو�سح  الأويغوري)32(.  وهو اخلط  الأتراك 
اآ�سيا الو�سطى واأتراك اآ�سيا الغربية - وهو الفرق الذي لحظُه ُعلماء لينينغراد - باأن الغز اأو الأوغوز)33(مل يكونوا علـى علم بالأبجدية 
اإ�ستعملوا  فلما  الطويلة،  باحلركات  يثبتوا  اأن   - الأويغورية  الأبجدية  ي�ستعملون  وُهم  الو�سطى  اآ�سيا  اأتراك  عادِة  كان من  وقد  الأويغورية، 

ة اأفــــــــــادوا كثرياً من اإ�ستعمال الألف والواو والياء")34(. الأبجديـــــــة العربيَّ
اأما يف اآ�سيا الغربية فدلت الوثائق املكتوبة هناك على اأن ال�سبط باإ�ستعمال حروف احلركة مل ُي�ستعمل اإل نادراً حتى اأن نهاية املا�سي 
اإقت�سى �سبط  الإمالِء  الغمو�س يف  ونظراًلهذا  دالًمك�سورة فقط.  فت�سبح  الياء  اأحياناً بحذف  ُتكتب  " كانت  " دي  وهي  الغائب  للمفرد 
ة امل�سبوطة  ة والَفاِر�ِسيَّ ِكَيّة امل�سبوطة بحروف احلركة اأكرث من عدِد املخطوطات العربيَّ ْ املخطوطات بال�سكل، وكان عدد املخطوطات الرُتّ
األفاً وجعلوا )الذال( التي يف )خذ( يا، وهذا  بال�سكل)35(. ومن اأبرز ما اإبتكروه يف اأبجديتهم قـول الكا�سـغري عنهم: " قلبوا )اخلا(  
قيا�س عظيم اأي بجعل )الذال(  يا، ثم جعلوا  )اخلا(  التي يف  )خذ( غيناً واإ�ستبدال )اخلا( بالغني، و )الغني( باخلا ... كما يقال خرت، 
وغدر")36(. اأما احلركات يف الأبجدية الأويغورية فكانت اأكرث ظهوراً وو�سوحاً منها يف الأبجدية الرونية )37(، واأرق منها يف الأبجدية 
ة التي اأُ�ستعملت فيما بعد )38(، واأُ�سيف احلرف )اأي( اإىل احلرفني )ۆ، ۉ( تييزاً لهما عن )و’، َو(. وُنبذت هذه الطريقة مبرور  العربيَّ
الزمن نظراً لتاأثري اللُّغة العربيَّة يف الأبجدية الأويغورية يف العـامل الإ�سالمي. اأما ترقيم احلروف فكان اأكرث دقة يف الأبجدية الأويغورية 
القدمية منُه يف احلديثِة، واأُ�ستعمل حريف "التاء"، و" الدال" من دوِن تييز بينهما. واأخذت اأوا�سط اآ�سيا اخلط الأويغوري فيما اإخت�س 

باحلركات اإل اإذا اإ�سُتثني ترقيماً خا�ساًبالـ )و´، َو(، وكان ذلك اأيام اإ�سطناع الأبجدية العربيَّة)39(.
ح بارتولد ذلك قائالً:"  وبقيت يف هذه اللُّغة وحدها طريقة العدد كما وردت يف نقو�س اأورخون ويف بع�س الن�سو�س الأويغورية. َوَو�سَ
وهي عبارة عن و�سع الآحاد قبل الع�سرات التي تليها فهم يقولون مثالً)واحد وع�سرون( بدلًمن )اأحد ع�سر( و )واحد وثالثون( بدلً من 
)واحد وع�سرين(، فواحد وع�سرون عندهم معناها واحد يف اإتاه الع�سرين، اأي اأحد ع�سر وواحد وثالثون معناها واحد يف اإتاه الثالثني 
يرتكوها  ومل  الإ�سالم  اإعتناقهم  بعد  الأبجدية حتى  هذه  اإ�ستعمال  اإ�ستمروا يف  الأتراك  اأن  املعروف  ومن   .)40(" وع�سرون(  )واحد  اأي 
ِكَيّة املهمة والقيمة بالأبجدية الأويغورية)42(، اإذ ترك الأويغور اأثاراً ُمهمة يف الأدب والفل�سفة والدين  ْ ب�سهولة)41(. وُكتبت املوؤلفات الرُتّ
والعلوم)43(، وُعرث على ن�سو�س يعود تاأريخها اإىل القرنني )7  -8 هـ/ 13-14مـ(، �سمت عدد من القوانني وال�سوؤون الطبية)44(، والفلك 
والتنجيم ومعلومات اإجتماعية وحياتية مثل الأقم�سة التي اإ�ستعملوها يف مالب�سهم، وطبيعة اأطعمتهم واأهم حما�سيلهم الزراعية وال�سرائب 

التي فر�ست عليهم)45(.

عوامل اإنت�سار الأبجدية الأويغورية واأثر حروف اللُّغة العربيَّة فيها
املوؤرخ والأديب  واأكد  اآ�سيا)46(.  ة حتى بلغت قلب  ِعدَّ الن�ساطرة يف ن�سر الأبجدية الأويغورية منذ قرون  اإ�سهام  اإىل  اأ�سار بروكلمان 
الإيراين)عبا�س اإقبال اآ�ستيانى 1896- 1956( ذلك بقولِه اأن:"دخول املُب�سرين امل�سيحيني من اإيران اإىل تلك البالد كان �سبباً يف اإنت�سار 
ُيعرف باخلط  اأ�سبح  الذي  ِكَيّة بذلك اخلط  ْ الرُتّ وبداأوا تدريجياً يف تدوين لهجتهم  الأويغور  امل�سيحيني  ال�سرياين بني  اأناط اخلط  اأحد 
ة ويف مقدمتهم التجار ال�سغد، ف�سالً عن قيامهم  الأويغوري" )47(. واأ�سهم التجار الذين تولوا بني املدن يف ن�سر تلك اللُّغة بني اأقوام ِعدَّ
بن�سرها يف ال�سني)48(. واأدى الأويغور دوراً وا�سحاً يف ن�سر اأبجديتهم يف منغوليا، ثم نقلها املغول اإىل الغرب واإنتقلت عن طريقهم اإىل 
بالد اأخرى)49(، وبتلك الطريقة اإنتقلت الأبجدية ال�سامية الأ�سل اإىل املحيط الهادي عن طريق ال�سغد والأويغور واملغول)50(.وتوقف 
نفت باللُّغة  ة �سُ ة والَفاِر�ِسيَّة، فهناك كتب ِعدَّ اإ�ستعمال الأبجدية الأويغورية بني الأتراك بالتدريج، نتيجة اإ�ستعارة كثري من الكلمات العربيَّ
نفُه )برهان اّلدين نا�سـر رابغـوزي( عام 710 هـ/  ة، مثل )ق�س�س الأنبياء( الذي �سَ الأويغورية اخلال�سة، اإل اأنها ُر�سمت باحلروف العربيَّ

1310مـ )51(.
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اأي  ِكَيّة،  ْ الرُتّ تـورك  الكوك  دولة  اأبجـدية  ُمقارنةً مع حروف  تعقيداتها  الرغم من  اآ�سيا على  الأويغورية يف  الأبجدية  اإنت�سرت حروف 
اإ�ستعمالهم  الأويغورية، ف�سالً عن  الأبجدية   - ال�سينية   - ال�سرقية  ترك�ستان  الُقدماء يف  الأتراك  واأ�ستعمل  الأورخونية)52(،  الأبجدية  
اآ�سيا الو�سطى ب�سكل  اإنت�سرت الكتابة الأويغورية بني ُمعظم �سعوب  ِكَيّة والأبجـدية ال�سريانية وغريها)53(. وعليه  ْ الرُتّ احلروف الرمـزية 
كبري، ول�سيما بعد خ�سوع الأويغور للمغول عام 606 هـ/ 1209مـ، وقد اأدى الأويغور دوراً ثقافياً و�سيا�سياً كبرياً بني الرُتك واملغول)54(. 
الإ�سالمية،  احل�سارة  وم�سايرتهم  الدينية  عقائدهم  يف  تغّيري  من  ذلك  اأعقب  وما  الإ�سالم،  الو�سطى  اآ�سيا  يف  الأتراك  اإعتنق  وعندما 
اإبتعدوا عن الثقافة واحلـ�سارة ال�سينية، واأ�سبحت الأبجدية الأويغورية فيما بعد واحدةً من اأهِم الو�سائل الرئي�سة لإنت�سار الثقافة يف اآ�سيا 
الو�سطى)55(، بل اأ�سبحت الكتابة الأويغورية معروفة يف ال�سرق الأدنى واإىل الغرب منُه)56(. وعندما بداأ اأتراك اآ�سيا الو�سطى تعُلم اللُّغة 

العربيَّة بعد اإعتناقهم الإ�سالم يف القرنني)4 هـ/ 10 مـ و5 هـ/ 11 مـ(، بقيت الأبجدية الأويغورية لُّغة الكتابـة يف بالط اأمـريهم)57(.
واإ�ستعمل )القراخانيون 315  -607هـ/ 927-  1210مـ( )58(،الأبجدية الأويغورية ملدة طويلة، ثم اأخذت حروفها تتال�سى تدريجياً 
حتى جاءت حملها احلروف العربيَّة)59(، اإذ كانت لُهم عملة ُكتب عليها بالأبجدية الأويـغورية، و�سرب اأمراوؤهم اأ�سماءهم عليها باحلروف 
الأويغورية بعد اأن اأ�سبحت تلك الأ�سماء عربية اإ�سالمية)60(. ويف �سوء ذلك مُيكن القول اأن ُهناك اإتاهني من التطور الثقايف يف جنوب 
ة والَفاِر�ِسيَّة وكان مركزه يف كا�سغر)61(، يف  ترك�ستان ال�سرقية، اإذ تثل الأول يف الأدب القراخاين الذي تاأثر بالعنا�سر واللُّغتني العربيَّ
دد اإعتناق القراخانيني الإ�سالم اأ�سارت بع�س  حني مثل الإتاه الثاين الأدب الأويغوري التقليدي وكان مركزه يف مدينِة طورفان)62(. وب�سَّ
امل�سادر اإىل حقيقٍة ُمهمة هي: "اأن اإ�سالمهم وفتحهم بالد ماوراء النهر)63( كانت لُه نتائجه املُهمة يف تاأريِخ احل�سارِة الإ�سالميِة، ويكفي 

اأنهم نبذوا الأبجدية الأويغــــورية القدمية واتخذوا الأبجـدية العربيَّة، وعمـلوا على توغل احل�سـارة العربيَّة حتى حدود ال�سيـــــن")64(. 
على اأن اأثر الأبجدية واللُّغة الأويغورية ظلت ب�سماته وا�سحةً ملدة طويلة، بدليل اأن الُعثمانيون اإ�ستعملوها اأحياناً يف القرن 9هـ/15مـ 
)65(، وا�ستمـر عدد من اأدباِء الديوان الُعثماين يتقنون الأبجدية الأويغورية)66(.واأ�سار بع�س املوؤرخني اإىل اأن اللُّغة الأويغورية ما زالت 
ِكَيّة امل�ستقرة يف ترك�ستان ال�سرقيــة وُتعــرف باللُّغة اجلغتائية)67(، التي ُتعد اللُّغة الأويغورية الأ�سا�س الذي قامت  ْ لُّغةً حية بني ال�سعوب الرُتّ

عليه)68(.                                                                   

 اأثر حروف اللُّغة العربيَّة يف املُ�سنفات املكتوبة باللُّغة الأويغورية 
 Qutadeghu Bilig بيليـك  )قـوتـادغو  كتاب  الأويغورية  اللُّغة  عن  املعروفة  الوثائق  اأقدم  اأن  اإىل  التاأريخية  امل�سادر  بع�س  ذهبت 
462هـ/1069مـ،يف  عام  البال�ساغوين  اخلا�س  احلاجب  يو�سف  �سنفُه  الذي  بامللوك(،  الالئق  العلم  اأو  ال�سعادة  علم   - 福乐智慧

ِكَيّة الف�سيحة، واإ�ستعملت الأبجدية العربيَّة يف ُمعظم كتاباتها على اأ�سا�س اللُّغة الأويغـورية  ْ عهد الإمارة القراخانية التي طورت اللُّغة الرُتّ
الف�سيحـة)69(.

ولد يو�سف البال�ساغوين عام 410ه/1019مـ يف مدينة بال�ساغون)70(، و�سط اأ�سرة عريقة ومثقفة اأح�سنت تربيته، ولنبوغه ُلقب " 
ِكَيّة وغريها، وتوفى عام 478ه/1085مـ يف مدينة كا�سغر)71(. وهو اأول من اإ�ستعمل  ْ ة والرُتّ ابن خلدون ال�سرق "، وقد اأتقن اللُّغتني العربيَّ
ِكَيّة يف اآواخر القرن 5ه/11مـ يف اإعداد كتابه اأو ق�سيدته التعليمية باخلط الأويغوري مع  ْ احلروف العربيَّة غري املوجودة يف الأبجدية الرُتّ

اإ�ستعمال بع�س احلروف العربيَّة غري املوجودة يف الأبجدية الأويغورية وهي حروف" خ،ع، ه")72(.
وترتيب  اجلزل  واأ�سلوبِه  ولُّغتِه  ُم�سنفاته  طريِق  عن  فيه  واأبدع  ِكَيّة،  ْ الرُتّ باللُّغة  ال�سعر  البال�ساغوين  اخلا�س  احلاجب  يو�سف  َدَر�َس 
القوايف والو�سف يف الكلماِت التي زينت �سعرُه، مادل على ُرقيُه، ف�سالً عن درا�ستِه الفلك والكيمياء والعلوم الطبيعية والفيزياء والريا�سيات 
واجلغرافية، وتاأثره بنظريات الفيل�سوف والطبيب )علي احل�سني بن عبد اهلل ابن �سينا370-427هـ/980-1037مـ(، الأخالقية والفل�سفية 
ودعمها، وحثه ُمعا�سريه على درا�سة علم الهند�سة. ويف �سوِء قراءة كتابه ذو القيمة العلمية حتى وقتنا احلا�سر، يبدو اأنُه وجهُه للطبقة 
املثقفة املتوائمة لفل�سفة جُمتمعه، مع حفاظِه على اأ�سالِة اللُّغة التي اإ�ستعملها واإهتمامه بالوزن والقافية، ما مكنُه الولوج اإىل الطبقة احلاكمة 

اآنذاك)73(. 
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يِه  دَّ ويف ال�سياِق نف�سه اأ�سار يف كتابِه اإىل اأركان الإمارة القراخانية مو�سحاً مالمح احلياة الإجتماعية والثقافية فيها، ف�سالً عن َت�سَ
ِكَيّة القدمية قبل الأ�سالم )74(، وبذلك مثَل مراآة مرحلة ُمهمة من تاأريِخ تلك البالد يف الع�سِر الإ�سالمي)75(. وهو  ْ لتاأريخ الدولة الرُتّ
ِكَيّة)77(، ولهذا ُيَعدَّ اأقدم اأثر لُّغوي نفي�س لدى الأتراك بعد  ْ ِكَيّة يف ظل الإ�سالم )76(، اإذ تلت يف ثناياه الروح الرُتّ ْ اأول كتاب باللُّغة الرُتّ
نقو�س اأورخون)78(، وهو مُيثل خال�سة احلكمة الإ�سالمية)79(، اإذ اأكد م�سمونه على الأ�س�س الرئي�سة لل�سيا�سة ال�سرعية واإدارة احلكم، 
ِكَيّة. ويف �سوء ماتقدم ميكن القول اأن يو�سف البال�ساغوين قد �سبق عامل  ْ وهو اأول كتاب اإجتماعي وتربوي مو�سوعي باللُّغة الأويغورية الرُتّ
الإجتماع واملوؤرخ )عبد الرحمن بن حممد ابن خلدون 732 - 808 ه/ 1332- 1406مـ( يف عر�س تلك الأفكار وحتليلهــــــــــا)80(، ما اأحـدث 
اإكت�سافـه اأثرًا وا�سحًا فـي تاأريخ العلم)81(، وقد اأهداه يو�سف البال�ساغوين اإىل الأمري القراخاين هارون بغراخان بن قدرخان يو�سف )ت 

496هـ/1103مـ()82(.
اإحتوى الكتاب على خم�سة وثمانني اأو ثمانية وثمانني باباً )83(، و�سم �ستة الآف وخم�سمائة بيتاً �سعرياً اأو اأكرث)84(، واأحلَق املوؤلف 
يف املنِت ثالُث ق�سائد موؤلفة من مائة واأربعة وع�سرين بيتاً، ونحو مائة وثالثة و�سبعني دوبيتاً اأي رباعية)85( وُمعظمها مثل ال�سعر الرتكي 
القدمي )86(. ويف �سوء عنوان الكتاب راأى اأ�ستاذ التاأريخ الإ�سالمي الدكتور )ح�سني علي الداقوقي 1922 -2005(، اأن املوؤلف قد اأفاَد من 
كتاِب )حت�سيل ال�سعادة( للفيل�سوف وعامل الطب )اأبو ن�سر حممد الفارابي 260-339 هـ/ 874-950 مـ(، واإنُه اإجتنى ثَّمرات من ثقافتِه 
الإ�سالميِة بحيث اإ�ستطاع اأن يجمع اإىل جانب اأ�سالة كتابه ما كان �سائعاً من اأفكار يف اآ�سيا الو�سطى)87(. وعليه ُيَعدَّ يو�سف البال�ساغوين 
الوارث املتميز لأفكار الفارابي، وقد تلى ذلك من اأفكارِه ال�سيا�سية والإجتماعية)88(، التي ُعرث على ن�سختني متاأخرتني منها، وقد ُكتبت 

اإحداهما باخلط العربي والأخرى بالأويغوري يف مدينة هراة )89( يف القرِن التا�سع الهجري/ اخلام�س ع�سر امليالدي)90(. 
دد نف�سه اأ�سارت عدد من امل�سادِر اإىل وجود ثالث ُن�سخ لكتاب قـوتـادغو بيليـك، اأولهما الن�سخة املوجودة يف ڤيينا املطبوعة  ويف ال�سَّ
بعناية عام 843 هـ/ 1439مـ)91(، واملدونـة باحلروف الأويغـورية يف هراة))92(، اأما الن�سختان الأخريان املكتوبتان باللُّغة العربيَّة، فتوجد 
اإحداها يف فرغانة )93(والأخرى يف املكتبة الوطنية بالقاهرة )94(، وقد ُكتبت يف اآوا�سط القرن الثامن الهجري / الرابع ع�سر امليالدي، 
على اأن الن�سخة املتقنة منها هي ن�سخة فرغانة امل�سورة يف القرن ال�سابع الهجري/ الثالث ع�سر امليالدي )95(، حيث ُنقلت اإىل مكتبة 

لينينغراد)96(.
ة  العربيَّ باللُّغة  اأم  الأويغورية  باللُّغة  اأولً  ُكتب  ُموؤَلَُّف قوتاغوبيليك  اأن  ُمهماً ظل ملدة طويلة مو�سع َجَدل هو هل  ت�ساوؤلً  بارتولد  واأبدى 
؟)97(. فمن املرحج اأن اإ�سم الكتاب الذي بداأ بكلمة قوت وتعني )�ساحب اجلاللة اأو �ساحب احلظ وال�سعادة( دلَّ على اأن اأثر الإ�سالم 
وخرا�سان)98(،مل يكونا ُقّوينَي يف كا�سغر، ومْل ي�ستطيعا اإخراج الل�سان الرتكي من مقر اخلان)99(. واأكد بارتولد باأنُه: " مْل يبق اأدنى �سك 
... يف اأن رعايا القراخانيني من الرُتك، مْل يكونوا ُي�سمون اأنف�سهم اأويغوراً، ومْل يبَق �سك اأي�ساً يف اأن يو�سف البال�ساغوين مل ُيحرر كتابه 

بالأويغورية ... ")100(. 
ة ُمقارنة بالن�سخ املوجودة منُه، وذكر اأنَّ َثّمة ُن�سخاً ظهرت بعد  يِف ِحنٍي راأى بع�س الُعلماء اأنَّ هذا املوؤَلَُّف ُكتب اأول مرة باحلروف العربيَّ
ذلك باحلروف الأويغورية اأبان القرن اخلام�س ع�سر الهجري / التا�سع ع�سر امليالدي، حيث كان لتلك احلروف اأهمية يف ذلك الوقت، ول 
ريب يف وجود ُن�سخ اأخرى من الكتاِب منذ زمن قدمي واأنَّ طريقة الإ�ستدلل ال�سوتي املعتمد على الن�سِخ املوجودة يف الوقِت الراهن ُيدح�س 
دونت  القراخاين  لالأمري  املقدمة  الأوىل  الن�سخة  تكون  اأن  املحتمل  ومن  العربيَّة.  باحلروف  اأول مرة  ُكتب  املوؤَلَُّف  باأن  الذي زعم  الإدعاء 
اأنَّ العثور على ن�سخ اأخرى من هذا املوؤَلَُّف  باحلروف الأويغورية، ولرمبا اأن هذا الإحتمال هو الأكرث رجاحةً من الناحية التاأريخية، حتى 
فعلى  والفار�سية،  ة  العربيَّ بالألفاظ  ما  اإىل حدٍّ  تكن ُمتلطة  الكتاب مل  فالألفاظ يف هذا  بعيداً،  اإحتمال  لي�س  ة  العربيَّ باحلروِف  مكتوبة 
 Ármin ة  والَفاِر�ِسيَّة يف املقطوعات التي ن�سرها امل�ست�سرق وعامل الآثار الهولندي )اأرمينيو�س ڤامبي �سبيل املثال اأن عدد الألفاظ العربيَّ

Vámbéry 1832- 1913مـ(،من الكتاب مْل تزد على مائة واإثنتا ع�سر كلمة على الرغم من اأن اأبياتها زادت على الألف)101(. 

ومن الأبيات ال�سعرية التي ت�سمنها الكتاب: 
- باللُّغة الأويغورية:
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كي�سى توغدى اوؤلدى �سوؤز و قالدى كوؤر
اوؤ�سـى باردى يالنـوق اآتى قالـدى كـوؤر 
- ترجمة الأبيات ال�سعرية باللُّغة العربيَّة:

 اأنظر اإىل اآدم جاء اإىل الدنيا وم�سى وكالمه باٍق
 فقد م�سى وبقي اإ�سمه فقط

- باللُّغة الأويغورية:
 بيليكـ بريله بكلر بودون با�سالدى

اوكو�س بريله ايل كون اي�سني اي�سله دى
- ترجمة الأبيات ال�سعرية باللُّغة العربيَّة:

بالعلم ي�سري البيكات �سراة القوم
وبالعقل يدبرون �سوؤون النا�س

- الأبيات ال�سعرية باللُّغة الأويغورية:
 تايامنا تريكليكه تو�س تكـ كئت�سر

كوومنه قيوى قوتقا قو�س تكـ اوت�سار
- ترجمة الأبيات ال�سعرية باللغة العربيَّة:

 ال يتم�سكن قلبك باحلياة فهي تتبدد كاحللم
والتثقن بال�سعادة الزائفة فهي تطري كالطري

- الأبيات ال�سعرية باللغة الأويغورية:
توؤروتتى تيلك تكـ توؤرو عامليغ

ياروتنى اآزوقا كونوكـ هم اآييغ 
- ترجمة الأبيات ال�سعرية باللُّغة العربيَّة:

خلق العامل على مرام قلبه
وللدنيا خلق ال�سم�س والقمر)102(.

ومن امل�سنفاِت الأخرى املهمة التي ُكتبت باللُّغة الأويغورية يف الأدب الرتكي "عتبة احلقائق"  اأو"هبة احلقائق" )103(، الذي �سنفُه 
الأديب الرتكي )اأحمد بن حممد يوكناكي(، وقد ُعرف باحلكمة والأدب الرفيع، اأهداُه اإىل الأمري الرتكي )حممد داد �سبه�سالربك( امللقب 
بـ "حاكم الرُتك والُفر�س و�سيد ال�سعوب"، وقد ح�سل اأحمد يوكناكي على �سهرة وا�سعة اإثر تاأليفه هذا الكتاب ولقب بــ " الأبرز بني اأهل 

الأدب" و "رئي�س احُلكماء"، و"اأديب الأدباء"، و"ف�سيلة با�سي")104(.
ة بينهما من  اإعتمد اأحمد يوكناكي نهج يو�سف البال�ساغوين يف ت�سنيفه لكتابِه من ناحيِة الأدب واملو�سوع، غري اأن هناك اإختالفات ِعدَّ
ناحية اللُّغة، وقد اأو�سح فيه ُحبه الثقافة والعلم، وهو نوع من الإبداع الرتكي الإ�سالمي امل�سابة ملا يف كا�سغر اأثناء ُحكم القراخانيني)105(. 
واألف الكتاب يف نهاية القرن ال�ساد�س الهجري/ الثاين ع�سر امليالدي ومطلع القرن ال�سابع الهجري /الثالث ع�سر امليالدي، و�سم اأكرث من 
َ النواحي الأخالقية واأثرها يف  َل فيها املوؤلف اأهمية العلم والثقافة والفكر. ف�سالً عن اإ�سارتِه اإىل احلكام، وَبنيَّ خم�سمائة بيت �سعري، ف�سَّ
احلياِة عن طريِق ذر ف�سائل النا�س وعيوبهم، واأ�سار اإىل الربِح واخل�سارِة الناجت عن الكرِم والبخِل، والعالقة بني احلاكم والرعية، واإ�ست�سهد 
بعدد من الآياِت القراآنيِة والأحاديث النبوية ال�سريفة، وال�سعر املوزون والأدب والأ�سلوب الرفيع يف الكتابِة. على اأنَّ الهدف من ت�سنيفه لهذا 

ِكَيّة يف تقنية الأوزان ال�سعرية)106(.  ْ الكتاب، هو تثقيف النا�س وهدايتهم اإىل طريق الأخالق والدين وتطوير اللُّغة الرُتّ
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اخلامتة:
يف �سوء ماتقدم يظهر اأنَّ الأويغور ُهم من الأقواِم املتمدنة واملثقفة منُذ اأول ظهور لُهم يف التاأريخ ولغاية الآن، وتلى ذلك عن طريِق 
اإبتكارهم للُّغة واأبجدية جديدة لهم اإنازوا بها عن غريهم من ال�سعوب. واإقتب�س الأويغور اأبجديتهم من لُّغة الكوك ترك وال�سغدية وغريها، 
فاأخذوا منها بع�س مزاياها وطوروها وتفننوا يف اإي�ساح عنا�سرها وجعلوها ُمنفردة عن غريها من الأبجديات. كما واأن اللُّغة الأويغورية 
ترك�ستان  يف  احلا�سر  الوقت  يف  الر�سمية  الدولة  لُّغة  واأ�سبحت  الدين  ورجال  التجار  طريِق  عن  ة  ِعدَّ ومغولية  تركية  قبائل  بني  اإنت�سرت 
ة  ال�سرقية، ول�سيما يف "اأوروجمي - اأورومت�سي" حا�سرة منطقة �سينكيانغ يف اأق�سى �سمال غرب ال�سني. ف�سالً عن ذلك اأثرت اللُّغة العربيَّ
نَف الُعلماء والأُدباء واملفكرين  دد �سَ وحروفها يف الأبجدية الأويغورية فاأ�سبحت ُمعظم حروفها عربية مع بع�س الإختالفات. ويف هذا ال�سَّ
ة نظراً ملعرفتهم واإتقانهم لها، ما اأ�ساف اأهمية علمية مل�سنفاتهم، اإذ  يف ترك�ستان ال�سرقية ُم�سنفاتهم باللُّغة الأويغورية وباحلروف العربيَّ
اأقبل ُطالب العلم على درا�ستها واإقتنائها، وذلك لإثرها الكبري يف نفو�س حُمبيها و�سال�ستها وجزالة ُمفرداتها ومعانيها. وكان مما َدَرَج عليه 
ة اأفــــــــــادوا كثرياً  اأتراك اآ�سيا الو�سطى باإ�ستعمالهم الأبجدية الأويغورية - اأن يثبتوا باحلركات الطويلة، فلما اإ�ستعملوا الأبجديـــــــة العربيَّ
اإ�ستعمال الألف والواو والياء. واإعتمد القراخانيون الأبجدية الأويغورية ملدة طويلة، ثم اأخذت حروفها تتال�سى تدريجياً اإىل اأن حلت  من 
حملها احلروف العربيَّة، و�سرب اأُمراوؤهم  اأ�سماءهم على النقود باحلروف الأويغورية، بعد اأن اأ�سبحت تلك الأ�سماء عربية اإ�سالمية. على 
ِة، فهناك كثري من الكتِب  ِة والَفاِر�ِسيَّ اأنَّ اإ�ستعمال الأبجدية الأويغورية توقف بني الأتراك تدريجياً، نتيجة اإ�ستعارة كثري من الكلماِت العربيَّ

ة. نفت باللُّغة الأويغورية اخلال�سة ُر�سمت باحلروف العربيَّ التي �سُ

هوام�ش البحث وم�شادره: 
)1( وتعني ترك�ستان اإ�سم جامع لبالد الرُتك، وهو اأقليم ف�سيح واأكرث �سكانه اأهل خيام وقرى، يت�سفون بكونهم عرا�س الوجوه َفِط�َس اأو م�سطحي الأنوف 
ة من املعادن، ول�سيما اللزورد وامل�سك، ومن اأكرث احليوانات �ُسهرة يف بالدهم )ال�سنجاب،  َعْبُل اأو �سخام ال�سواعد، ُيكرث يف اأرا�سيهم انواع ِعدَّ
ال�سمور، الثعالب ال�سود، الأرانب البي�س، ومن اأهم نواحيها )فاراب، كا�سغر، خنت، اأ�سفيجاب، طراز، نيلى( وغريها. اأما ترك�ستان ال�سينية 
فهي منطقة )�سينغيانغ Shinjang  - اإعادة الأر�س اإىل بالدها من جديد( الواقعة يف اأق�سى �سمال غرب ال�سني، يحُدها �سمالً �سل�سلة جبال 
تيان �سان وجنوباً ك�سمري والتبت، ومن ال�سرق �سحراء جوبي، من الغرب ه�سبة بامري وجمهوريات قازاق�ستان وقرغيزيا وطاجيك�ستان اأي " بالد 

القازاق والقريغيز وبالد التاجيك ".
    اأبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل احلموي )ت626هـ/1228مـ(، معجم البلدان، جـ2،)بريوت، دار الفكر، د.ت(، �س23؛ زكريا بن حممد بن حممود 
القزويني )ت682هـ/1283مـ(، اآثار البالد واأخبار العباد،)بريوت، دار �سادر، د.ت(،�س514-518،589-590؛ اأحمد بن علي القلق�سندي )ت 
بح الأع�سى يف �سناعة الإن�سا، جـ4،)القاهرة، املوؤ�س�سة امل�سرية للتاأليف والرتجمة والطباعة والن�سر، د.ت(، �س439-  821هـ/1418مـ(، �سُ

�س442 ؛ بطر�س الب�ستاين، ترك�ستان - دائرة املعارف، جمـ 6،)بريوت، مطبعة دار املعارف، 1883(، �س 98.
ة من التطور. ُينظر: امللحق  رقم )1(.   )2( لالإطالع على حروف اللغة العربيَّة يف الأبجدية الأويغورية بعد اأن �سهدت مراحل ِعدَّ

ة )ن�ساأتها ومكانتها يف الإ�سالم واأ�سباب بقائها(، بحث من�سور يف جملة:  )3( نور اهلل كورت و مريان اأحمد اأبو الهيجاء و حممد �سامل العتوم، اللُّغة العربيَّ
   Üniversitesi Bingö1  .1380.s ،2015 ،6.ilahiyat Fakü1tesi Dergisi، say ،                           

)4( جالل ال�سعيد احلفناوي، موقع احلرف العربي على خريطة اللُّغات العاملية ودرجات اإنح�ساره يف القرن الع�سرين، بحث من�سور �سمن وقائع موؤتر 
اللُّغة العربيَّة وحتديات الع�سر  بالتعاون بني كلية دار العلوم يف جامعة القاهرة ومركز الدرا�سات املعرفية، القاهرة، 4-5 ت�سرين الثاين 2008، 

�س80.
ة وامل�سلمون عوامل اإنت�سارها ور�سوخها - اآثارها، بحث من�سور يف جملة املخب، جامعة ب�سكرة، العدد  )5( ح�سني حممد ح�سني البطاينة، اللُّغة العربيَّ

11، ل�سنة 2015، �س248-247. 
)6( احلفناوي، امل�سدر ال�سابق، �س80.
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)7( امل�سدر نف�سه.
ة اللينة، اإذ ميكن الكتابة بِه باأحجام  )8( ُيَعدَّ هذا اخلط الذي تطور من خط التعليق القدمي، من اخلطوط الأكرث ن�سوجا �سمن جمموعة اخلطوط العربيَّ
الن�ستعليق  ويخالف  باهر.  بنجاح  العمائر  على  واملنفذ  باإ�سم اجللي  املعروف  الكبري  اإىل  املنمنمات،  امل�ستعمل يف  الدقيق  بني  ترتاوح  متلفة، 
اخلطوط اللينة يف بع�س املميزات الفنية، وذلك يف اأن حروفه العمودية تيل اإىل اليمني من اأعلى، بينما تيل احلروف العمودية يف بقية اخلطوط 
ة والُعثمانية والَفاِر�ِسيَّة. ومثلتُه  اللينة نحو الي�سار، وا�ستعمل هذا اخلط غالباً يف الكتابات الر�سمية والأدبية، اإذ ُكتبت بِه الأ�سعار والدواوين العربيَّ

ة اأهمها واأو�سعها اإنت�ساراً املدر�سة الَفاِر�ِسيَّة ثم الُعثمانية ثم الهندية - الباك�ستانية واأخرياً املدر�سة ال�سامية. مدار�س ِعدَّ
    ن�سار حممد من�سور و رائد ال�سرع و وائل منري الر�سدان، خط الن�ستعليق اجلذور التاأريخية واخل�سائ�س الفنية، بحث من�سور يف املجلة 

الأردنية للفنون، ّعمان، 2013، جمـ 6، العدد 1، �س278-259.
)9( احلفناوي، امل�سدر ال�سابق، �س80. 

اإحتاد اجلماعات،  اأو  والتعاون  الإرتباط  ويعني  الأيغور،  اأيغر،  اأيغري،  ة منها  ِعدَّ باأ�سكال  اإ�سمهم  وُيلفظ  ال�سرق،  اأتراك  Uyghur: وهم  اأويغور   )10(
واملعاهدة واملرابطة. تعود اأ�سولهم اإىل القبائل الرُتكَيّة التولي�س اأو التايلي، التي �سكنت املناطق الواقعة بني مدينتي قراقورم و وتور، وهم اأكرث 
ة منها البوذية واملانوية وامل�سيحية  الأقوام تدناً، اإذ مثلوا حلقة الإرتباط بني الأقوام املتمدنة من الُفر�س وال�سينيني والهنود، واإعتنقوا ديانات ِعدَّ
ومنهم الزراد�ستيون وعبدة ال�سم�س. واإعتنق ملكهم املانوية وُلقب بـ " مظهر ماين "، وهم ت�سـع قبـائل، اأ�س�سوا لهم دولة يف اآ�سيا الو�سطى حتى 
القرن 8 هـ/ 14مـ، واأنتقل احلكم يف بالد املغول اإليهم عام 128 هـ/ 745مـ، وق�سى القريغيز على دولة الأويغور يف منغوليا عام 226هـ/ 840مـ، 
فاأقام الأويغور مملكتني الأوىل يف " كن - جو"، وقد واجهت غزو قوم التنكت عام440هـ/ 1048مـ، وتاأ�س�ست اململكة الثانية يف مدينة " بي�س - 

باليغ" وقراخواجه، وظلت قائمة حتى عهد املغول. على اأن الأويغور اإعتنقوا الإ�سالم يف القرن 4-5 هـ/10-11 مـ. 
    عالء الدين عطا ملك بن بهاء الدين حممد بن حممد اجلويني )ت681هـ/1282مـ(، تاأريخ جهانك�ساي، نقله عن الَفاِر�ِسيَّة وقارنه بالن�سخِة 
الإنكليزية حممد التوجني، جمـ1، جـ1،)دم�سق، دار املالح للطباعة والن�سر، 1985(، �س75-86 ؛ فا�سيلي فالدميريوفت�س بارتولد، ترك�ستان 
من الفتح العربي حتى الغزو املغويل، ترجمة �سالح الدين ُعثمان ها�سم، )الكويت، املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1981(، �س553- 

�س557؛ بارتولد، تاأريخ الرُتك يف اآ�سيا الو�سطى، ترجمة اأحمد �سعيد �سليمان،)القاهرة، مكتبة الجنلو امل�سرية، د.ت(، �س45- �س56.  
 )11( الك�سندر �ستيبت�سفيت�س، تاأريخ الكتاب، ترجمة  حممد م. الأرناوؤوط، جـ2،)الكويت، عامل املعرفة - املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
1993(، �س16؛ حممد مظفر الأدهمي، رحالتي على طريق احلرير، ط1، )القاهرة، دار املوقف العربي لل�سحافة والن�سر والتوزيع ودار الأمني 

للطباعة، 2001(، �س103. 
العامة )127-656ه/744-1258مـ(، ط2،)بغداد، دار  واأحوالهم  التاأريخية  اأ�سولهم  الأويغور - درا�سة يف  الطائي،  اأرحيم  �ُسعاد هادي ح�سن   )12(

�سفحات دم�سق وعدنان العراق، 2016(، �س 307 ؛ 
Jeremiah Curtin، A history، The Mongols، )Mishawaka، Indiana، Combined Books، 1996(، p.75.     

)13( بطر�س الب�ستاين، الرُتك، بحث من�سور يف دائرة املعارف،)بريوت،  مطبعة املعارف، 1883(، �س 94؛ الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س 307.
 )14(الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س307 ؛

Nihad Sâmi Banarlı، Resimli Türk Edebiyâtı Târihi ، MillÎ Egitim Basimevi ،
Istanbul، 1971، Pay 1، s.74.                            

وُتَعدَّ دولة الوك تورك الرُتكَيّة Göktürk )...- 127هـ/552-744 مـ( من اأهم القبائل الرُتكَيّة التي اأ�س�ست مملكة وا�سعة الأرجاء يف القرن 
ال�ساد�س امليالدي يف منغوليا وترك�ستان واإمتدت اإىل البحر الأ�سود، وهي من اأكب ال�ُساللت احلاكمة يف الدولة الرُتكَيّة الكبى ملدة 193عاماً. 
ومثلت )اأوتوكن( التي تبعد 60كم عن مدينة قراقورم  عا�سمة لها، وب�سبب �سيا�ستها الدينية ون�ساطها التجاري اأدت الدولة دوراً فعالً يف �سوؤون 
اآ�سيا الو�سطى. وعرفت الدولة بطابعها البدوي القوي بعد اأن اأ�س�سها )تومني( يف ال�سمال ال�سرقي، واخوه )اأ�ستمى( الذي توجه بفتوحاته اإىل 
الغرب. على اأن كال الأخوين خ�سعا يف القرن ال�سابع امليالدي اإ�سميا اإىل �سلطة اأ�سرة )تانغ( ال�سينية، اإذ خ�سع لها الرُتك ال�سماليني ال�سرقيني 
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عام 9هـ/630مـ، بينما خ�سع لها الرُتك الغربيني عام39هـ/ 659مـ، اإل اأن الأخريين اإ�ستعادوا �سلطانهم عام63هـ/ 682مـ، واإت�سل الكوك ترك 
الغربيني مع ال�سني وفار�س وبيزنطة، ويبدو اأنهم تكنوا فيما بعد من حترير بالدهم من ال�سينيني. 

يلماز اأوزطونا، املدخل اإىل التاأريخ الرُتكي، ترجمة اأر�سد الهرمزي،)بريوت، الدار العربية للمو�سوعات،    2005( �س40-60 ؛ ن�سر اهلل مب�سر 
تاأريخ  �سريعة يف  تركماين، جولة  اأحمد  اأ�سامة  ؛  الآداب، 2010(، �س77-76  ترك�ستان ما�سيها وحا�سرها، ط1،)القاهرة، مكتبة  الطرازي، 
الأتراك والرُتكمان ماقبل الإ�سالم وما بعده،)دم�سق، دار الإر�ساد للن�سر، 2007(، �س23،36-41، �س188؛ الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س307.

)15( ن�سبة اإىل نهر اأورخون اأو اأرخون  Orkhun: وهو من اأهم الأنهار يف منغوليا، و�ُسميت النقو�س والكتابات التي ُعرث عليها ُقرب هذا النهر بالكتابة 
الأورخونية وهي من اأهم الأثار العائدة لالأتراك امل�ستقرين يف ال�سرق عند حدود ال�سني التي ُتَعّد اأقدم نوذج للُّغة والأدب الرُتكي. 

�سيوى قوانغ، جغرافيا ال�سني، ترجمة حممد اأبو جراد، ط1، )بكني، دار الن�سر باللُّغات الأجنبية، 1987(، �س76-77 ؛ وفيق ح�سني اخل�ساب، 
ة املي�سرة، جمـ1، ط1،)بريوت،  اآ�سيا،ط1،)بغداد، املطبعة العربيَّة، 1964(، �س32،44؛  الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س307 ؛ املو�سوعة العربيَّ

�سركة اأبناء �سريف الأن�ساري للطباعة والن�سر والتوزيع، 2010(، �س 507.
    لالإطالع على �سكل حروف اأبجـــــدية الكـــــوك تورك اأو الأبجدية الأورخونية. ُينظر: امللحق رقم )2(.     

 Li Tang )ed.(، Asia Research Institute Working Paper Series، National University ofس307؛� ال�سابق،  امل�سدر  الطائي،   )16(    
                                                  .27.p ،2005 ،Singapore

)17( اأحمد نوري النعيمي، النظام ال�سيا�سي يف تركيا، ط1،)عّمان، دار زهران للن�سر والتوزيع، 201(، �س110.
)18( �ستيفن رن�سيمان، تاأريخ احلروب ال�سليبية - مملكة عكا واحلمالت ال�سليبية املتاأخرة، ترجمة ال�سيد الباز العريني، جـ3، ط2، )بريوت، دار 
الثقافة،1980(، �س 411 ؛ حممود �سلبي، حياة امللك املظفر- قاهر التتار وبطل معركة عني جالوت، ط1،)بريوت، دار اجليل، 1992(، �س72؛ 
Fuat Bozkurt، Türklerin Dili،)Ankara، Kültür Bakanlıǧı ،2002(،s.83.                                
)19( ر�سيد الدين ف�سل اهلل الهمذاين )ت718هـ/1318مـ(، جامع التواريخ، ترجمة حممد �سادق ن�ساأت وحممد مو�سى هنداوي وفوؤاد عبد املعطي 
ال�سياد، جمـ2، جـ1،)القاهرة، دار اأحياء الكتب العربيَّة، د.ت(، �س 195؛ فوؤاد عبد املعطي ال�سياد، موؤرخ املغول الكبري ر�سيد الدين ف�سل اهلل 

الهمذاين، ط1،)القاهرة، دار الكتاب العربي للطباعة والن�سر، 1967(، �س3 ؛ الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س307.
      لالإطالع على تطور اخلط الأويغوري. ُينظر: امللحق رقم )3(.

)20( ح�سني جميب امل�سري، تاأريخ الأدب الرُتكي، ط1،)القاهرة، الدار الثقافية للن�سر، 2001(، �س7؛ الطائي،
      امل�سدر ال�سابق، �س307.

)21( عبا�س اإقبال، تاأريخ املغول منُذ حملة جنكيزخان حتى قيام الدولة التيمورية، ترجمة عبد الوهاب علوب،)اأبو  ظبي، املجمع الثقايف، 2000(، 
�س60 ؛ الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س307.

)22(  اإقبال،  امل�سدر ال�سابق، �س 60 ؛ الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س307.
ة املتداولة يف الوقت احلا�سر وعددها 34 حرفاً. ُينظر: امللحق رقم )4( و )5(.        لالإطالع على احلروف الأويغورية العربيَّ

)23( حممود بن احل�سني بن حممد )499هـ/1105مـ(، ديوان لُّغات الرُتك، مطوطة م�سورة بالرقم )410( املحفوظة يف مكتبة ق�سم اللُّغة الرُتكَيّة، 
كلية اللُّغات، جامعة بغداد، جـ1، �س25 ؛ الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س308؛ بارتولد، الرُتك - اإملامة تاأريخية وجن�سية، بحث من�سور يف دائرة 

املعارف الإ�سالمية، جمـ 5، )القاهرة، مطابع دار ال�سعب، د. ت(، �س 48.
تفاعالت على طريق احلرير - تدمر( -   ال�سابق، �س79 ؛ حممد علي مادون،  امل�سدر  الطرازي،  ال�سابق، جـ3، �س 411؛  امل�سدر  رن�سيمان،   )24(

دم�سق، د.نا،  1995(، �س34؛ الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س308.
ال�سابق،  امل�سدر  الطائي،  والتوزيع، 1988(، �س49؛  والن�سر  للطباعة  النفائ�س  دار  النابغة 1167-1227مـ، ط1،)بريوت،  الوح�سي        جنكيزخان 

�س308.
مرمي  ال�سيدة  تلقيب  عار�س  الذي  مـ(،   431-428( الق�سطنطينية  اأ�ساقفة  رئي�س  مـ(   451-386 ن�سطور�س  القدي�س)مار  موؤ�س�سها  اإىل  ن�سبة   )25(
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  .)Christotokos (، ُمف�سالً دعوتها بـ)اأم امل�سيحTheotokosالعذراء بـ)اأم اهلل
The New Encyclopaedia Britannica vol. 15 ،8th.ed.،)Chicago، Encyclopaedia Britannica، Inc.،1988(،pp.614-613.    
)26(كارل بروكلمان، تاأريخ ال�سعوب الإ�سالمية، ترجمة نبيه اأمني فار�س ومنري البعلبكي، جـ2، ط 3،)بريوت، دار العلم للماليني، 1961(، �س 276؛ 

الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س308.
)27( وتعني ال�سلطان باللُّغة الفار�سية، وَقْيل اأنُه لقب تركي معناُه الرئي�س، وقد اأُطلق على اأُمراء قبائل الرُتك منُذ القرن 1 هـ/ 7 مـ و2 هـ/ 8 مـ،، ثم 
اأُطلق على الولة من املغول الذين اإعرتفوا بتبعيتهم الأ�سمية ل�سيد الأ�سرة الأعظم املعروف باخلاقان اأو القان، وذكر اأنُه كان لقب ال�سلطنة عند 

ملوك املغول يف بالد فار�س والعراق. 
ح�سن البا�سا، الألقاب الإ�سالمية يف التاريخ والوثائق والآثار،)القاهرة، الدار الفنية للن�سر والتوزيع، 1989(، �س274؛ ال�سيد اأدي �سري، الألفاظ 
الفار�سية املعربة،)بريوت، املطبعة الكاثوليكية لالأدباء الي�سوعيني، 1908(، �س58 ؛ خان بارتولد، بحث من�سور يف دائرة املعارف الإ�سالمية، 

جمـ 16،)القاهرة، مطابع دار ال�سعب، د.ت(، �س424-423.
)28( بروكلمان، امل�سدر ال�سابق، �س 276 ؛ الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س308.

)29( وهم رهط من الرُتك، وفيهم كان امللك خاقان اخلواقني، وال�سغد بلد وا�سع يقع بني مدينتي بخارى و�سمرقند ولُه ُمدن ح�سينة عدة. 
الآفاق، جـ 1، ط1، )بريوت، عامل الكتب،1989(،  اإخرتاق  امل�ستاق يف  اأبو عبد اهلل حممد بن عبداهلل الأدري�سي )ت560هـ/1164مـ(، نزهة 

�س494-498؛ احلموي، امل�سدر ال�سابق، جـ1، �س355، 409، 474 ؛ جـ3، �س171،230.
)30( مادون، امل�سدر ال�سابق، �س34 ؛ الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س309؛ 

Bozkurt.، Cit.I،s.83;                                                   
Hasan Celâl Güzel; Ali Birinci ، Genel Türk Tarihi،Yeni Türkiye Yayınları، Ankara،2002،pay2،s.40; Banarlı.، Cit.I،s.75.                                                     
ال�سعب،  الإ�سالمية، جمـ5،  )القاهرة، مطابع دار  املعارف  الف�سيحة، بحث من�سور يف دائرة  واللُّغات  الرُتكَيّة، اخلطوط  اللُّغات  )30 )�سموئيلوفج، 

د.ت(، �س 66 ؛ الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س308 ؛ 
Tang. ، Op.Cit.، pp.28-27.  

لالإطالع على �سكل احلروف ال�سغدية واحلروف الأويغورية القدمية. ُينظر: امللحق رقم )6( و )7(. 
)31( بارتولد، تاأريخ الرُتك، �س 49.

ال�ساأن  اأ�سنام، يحكمهم ملك عظيم  الأتراك، ي�سكنون قرى من احلجارة واخل�سب والق�سب ولهم بيت عبادة دون  الن�سارى   )33( وهم من قبائل 
ي�ستاأدي منهم اخلراج، ولهم تارات مع الهند وال�سني، �سديدي الباأ�س ياأكلون حلوم ال�ساأن واملعز ويلب�سون الكتان والفراء وال�سوف، ويتنقلون 

�سيفاً و�ستاءً بحثاً عن املرعى والنبات، وثروتهم من اخليل والأبقار والأغنام والأ�سلحة.
       اأبو القا�سم عبيد اهلل بن عبد اهلل ابن خرداذبة )ت 300هـ/912مـ(، امل�سالك واملمالك، )ليدن، مطبعة بريل، 1889(، �س31 ؛ اأبو بكر اأحمد بن 
حممد ابن الفقيه الهمذاين )ت 340هـ/951مـ(، ُمت�سر كتاب البلدان، )ليدن، مطبعةبريل، 1833(، �س329 ؛ زكريا بن حممد بن حممود 

القزويني )ت682هـ/1283مـ(،اآثار البالد واأخبار العباد، )بريوت، دار �سادر، د. ت(، �س 588-587.
)34(  بارتولد، تاأريخ الرُتك، �س 108.

)35( امل�سدر نف�سه ؛ الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س311. 
)36( حممود بن احل�سني الكا�سغري، ديوان لُّغات الرُتك، جـ1،)اأنقرة، د.نا، 1939(، �س 69 ؛ الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س311.

)37( هي جمموعة من احلروف الهجائية ذات ال�سلة املعروفة باإ�سم احلروف الهجائية الرونية، التي اأُ�ستعملت لكتابة  اللُّغات اجلرمانية قبل اإعتماد 
الأبجدبية الالتينية يف القرنني الأول والثاين امليالديني.

The New Encyclopaedia Britannica،vol.10، p.241.                                                       
)38( �سموئيلوفج، امل�سدر ال�سابق، �س71 ؛ الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س311.
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)39( �سموئيلوفج، امل�سدر ال�سابق، �س71- 72.
ِكَيّة احلديثة يف اللفظ والكتابة.     ُينظر: امللحق رقم )8(. ْ لالإطالع  على حروف الأبجدية الأويغورية القدمية وما مياثلها من حروف اللغة الرُتّ

)40( بارتولد، تاأريخ الرُتك، �س 47- 49.
)41( امل�سدر نف�سه، �س49.

)42( اأوزطونا، امل�سدر ال�سابق، �س88 ؛ الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س313.
)43( اأوزطونا، امل�سدر ال�سابق، �س68. 

;84.Bozkurt.، Cit.I،s )44( الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س314؛ 
Banarlı.، Cit.I، ،s.77.                                                                                                              

  84.Bozkurt.، Cit.I،s. )45( الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س314؛ 
 )46(بروكلمان، امل�سدر ال�سابق، �س 276.

)47( اإقبال، تاأريخ املغول، �س 59.
                                                                                                        .77.Banarlı.، Cit.I، s)48(

ة للطباعة والن�سر، 1986(، �س153. )49( بارتولد، تاأريخ الرُتك، �س 49 ؛ ال�سيد الباز العريني، املغول،)بريوت، دار النه�سة العربيَّ
)50( بارتولد، تاأريخ الرُتك، �س 49؛ اأوزطونا، امل�سدر ال�سابق، �س68 ؛ العريني، امل�سدر ال�سابق، �س153.

)51( بارتولد، الأدب اجلغتائي، بحث من�سور يف دائرة املعارف الإ�سالمية، جمـ 5،)القاهرة، مطابع دار ال�سعب، د. ت(، �س 76 .
)52( اأوزطونا، امل�سدر ال�سابق، �س68.

)53( �سموئيلوفج، امل�سدر ال�سابق، جمـ5، �س 66.
)54( اأحمد حممود ال�ساداتي، تاأريخ الدول الإ�سالمية باآ�سيا وح�سارتها،)القاهرة، مكتبة نه�سة ال�سرق، 1987(، �س  63؛ عبد ال�سالم عبد العزيز 

فهمي، تاأريخ الدولة املغولية يف اإيران،)القاهرة، دار املعارف، 1981(، �س 19.
)55( فهمي، امل�سدر ال�سابق، �س 19.

)56( جوزيف �ساخت و كليفورد بوزورث، تراث الإ�سالم، ترجمة زهري ال�سمهوري وح�سني موؤن�س واإح�سان �سدقي العمد، جـ1،)الكويت، عامل املعرفة، 
1990(، �س146، 156.

)57( �سموئيلوفج، امل�سدر ال�سابق، �س 66.
لالإمارة  الفعلي  املوؤ�س�س  )قراخان(  وامللقب  344هـ/955مـ،  عام  املتوفى  الكرمي،  عبد  بغراخان  اأو�سبق  �ستوق  وُيَعدَّ  الأتراك،  من  جن�س  وهم   )58(
القراخانية )315-607هـ/ 927-1210مـ( التي ُعرفت باإ�سمه، وهو اأول من اإعتنق الإ�سالم من بني اأفراد قبيلته ثم اأعتنق بعده عدد كبري منهم 
ت الإمارة القراخانية اأول اأمارة تركية اإ�سالمية، واأ�ستملت على معظم بالد ماوراء النهر وترك�ستان حتى �سمال  عام 435هـ/1043مـ. وعليه ُعدَّ
جبال تيان �سان وجنوبها يف ال�سني. ومبقتل الأمري ن�سرة الدين قلج اأر�سالن خاقان ُعثمان القراخاين على يد خوارزم�ساه عالء الدين حممد 

عام 607هـ/1210مـ اإنتهى دور الإمارة، وبذلك خ�سعت ترك�ستان وبالد ما وراء النهر ل�سلطة الإمارة اخلوارزمية. 
اأبو احل�سن علي بن اأبي الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي ابن الأثري )ت630 هـ / 1232مـ( الكامل يف التاأريخ، جـ 9، ط 4،)بريوت، دار 

الكتب العلمية، 2003(، �س320-323 ؛ جـ10، �س338-339؛  اأوزطونا، امل�سدر ال�سابق، �س91-84، 147، 98-93.
.52.Tang.، Op.Cit.،p                                               59(بارتولد، تاأريخ الرُتك، �س107-108؛( 

60(( بارتولد، تاأريخ الرُتك، �س 108.                                       
)61( وهي مدينة تقع يف و�سط بالد الرُتك اأهلها م�سلمون ولها �سور، وت�سمى اأردوكند اأي بلدة الإقامة وق�سبة امللك، تقع على احلدود الفا�سلة بني ناحية 
اأتراك اليغما وه�سبة التبت وناحية اأتراك خرخيز وال�سني. مثلت مركزاً تارياً كبرياً توؤمه القوافل من ال�سرق والغرب وال�سمال، وذكر اأنُه يف 
اأ�سرة من كا�سغر الإ�سالم، وبلغ تعداد �سكانها ح�سب اإح�ساء عام 1939 نحو 250000 ن�سمة،  عام 435هـ/ 1043مـ، اإعتنق نحو ع�سرة الآف 
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واإحلقت �سمن مقاطعة �سينغيانغ الأويغورية ذاتية احلكم يف ال�سني. 
احلموي، امل�سدر ال�سابق، جـ 4، �س43 ؛ عماد الدين اإ�سماعيل بن امللك الأف�سل نور الدين اأبو الفدا )ت732هـ/1331مـ(، تقومي البلدان،)باري�س، 
دار  اليا�س، )بغداد،  ترجمة ح�سن ح�سني  واإ�ستك�سافاته،  بولو مغامراته  ول�س، ماركو  ر�سارد جي  ؛  ال�سلطانية، 1840(، �س505  الطباعة  دار 

من�سورات الب�سري، 1959(، �س 26؛ قوانغ، امل�سدر ال�سابق، �س181.
  )62( تورفان اأوطرفان: وهي بلدة تقع يف و�سط �سمال ترك�ستان ال�سينية غرب ال�سني وجنوب �سرق مدينة اأوروجمي بنحو 200كم، وتت�سل بغريها 
ت اإحدى  من مدن الأقليم بطرق املوا�سالت البية و�سكك احلديد، ويبلغ عدد �سكانها 300 ن�سمة تقريباً. وكان لها دور تاري و�سيا�سي، اإذ ُعدَّ
اأهم املراكز ال�سيا�سية والإقت�سادية والثقافية يف ال�سني. اإ�ستهرت املدينة ب�سناعة املن�سوجات القطنية واحلريرية وال�سجاد وغريها، وذكر اأن 
الإ�سالم اإنت�سر فيها يف القرن 1هـ/ 7مـ، و�سهدت بعد ذلك اإزدهاراً كبرياً حتى اإحتلها ال�سينيون يف القرن 13هـ/ 19مـ، وبلغ عدد �سكانها ح�سب 

اإح�ساء عام 1939مـ نحو 25000 ن�سمة. 
         عبد احلكيم العفيفي، مو�سوعة 1000 مدينة اإ�سالمية، ط1،)بريوت، مطبعة اأوراق �سرقية للطباعة والن�سر والتوزيع،2000(، �س171؛ بارتولد، 

طورفان، بحث من�سور يف دائرة املعارف الإ�سالمية، جمـ 15،)القاهرة، مطابع دار ال�سعب د. ت(، �س356-355.
ة غنية باملعادن، ول�سيما الذهب والف�سة، وكرثة زراعة      )63( ُيَعدَّ من الأقاليم اخل�سبة ذات املياه العذبة واملناخ الطبيعي، وقد �سمل مدن وقرى ِعدَّ

القمح وال�سعري والأرز والتفاح والرمان واخلوخ وغريها. 
           اأبو القا�سم الن�سيبي ابن حوقل )ت367هـ/977مـ(، �سورة الأر�س، جـ2، ط2،)بريوت، دار �سادر، 1938(، �س463-525؛ ياقوت احلموي، 
امل�سدر ال�سابق، جـ 2، �س351 ؛ كي ل�سرتجن، بلدان اخلالفة ال�سرقية، ترجمة ب�سري فرن�سي�س وكوركي�س عواد،)بغداد، مطبعة الرابطة، 1954(، 

�س48-476.
 )64( ح�سن اأحمد حممود، الإ�سالم يف اآ�سيا بني الفتحني العربي والرُتكي،)القاهرة، دار الفكر العربي، د.ت(،   �س187-186. 

 )65( �ساخت و بوزورث، امل�سدر ال�سابق، �س 165.      
 )66(اأوزطونا، امل�سدر ال�سابق، �س68.          

)67( ُعرفت بهذا الإ�سم ن�سبة اإىل جغتاي خان جنكيزخان، وهي متفرعة من اللُّغة الرُتكَيّة القدمية اأي الأويغورية، وبع�سهم ي�سميها الألتاوية ن�سبة اإىل 
جبال التاي الواقعة يف ترك�ستان ال�سرقية، وذكر اأن اأ�سلها �سرقي خال�س، وراأى بع�س علماء اللُّغة اأن املفكر والأديب و�ساعر اجلغتائية )علي 
�سري النوائي845-907ه/1441-1501مـ( كتب ق�سائده باللُّغة نف�سها التي يتحدث بها �سكان فرغانة، غري اأن عامل اللُّغات الرو�سي )و.رادولف 
w. Radloff( اأثبت اأن اللُّغة اجلغتائية كانت ت�سطنع يف الكتابة الفنية فقط ول عالقة لها باأي لُّغة من لُّغات اخلطاب املحلية، وراأى اأنها ن�ساأت 

بتاأثري اللُّغة الأدبية الأويغورية القدمية، اأي اأن اجلغتائية ظهرت نتيجة للنفوذ الثقايف الذي مار�سُه ال�سرق على الغرب.
      بارتولد، تاأريخ الرُتك، �س147-148؛ بارتولد، الأدب اجلغتائي، بحث من�سور يف دائرة املعارف الإ�سالمية، جمـ5، )القاهرة، مطابع دار ال�سعب، 

د.ت(، �س 79-76.
)68( ال�ساداتي، امل�سدر ال�سابق، �س213.

 )69(اإ�سماعيل با�سا البغدادي، اإي�ساح املكنون يف الذيل على ك�سف الظنون عن اأ�سامي الكتب والفنون، جـ2،)بريوت، دار احياء الرتاث العربي، د.ت(، 
�س 246؛ ح�سني جميب امل�سري، �سالت بني العرب والفر�س والرُتك، درا�سة تاأريخية اأدبية، ط1،)القاهرة، الدار الثقافية للن�سر ،2001مـ(، 

�س250؛ امل�سري، تاأريخ الأدب الرُتكي، �س7 ؛ �سموئيلوفج، امل�سدر ال�سابق، �س 66.  
       لالإطالع ال�سفحات الأولـى من مطوط كتاب قوتـادغـوبيلـيك. ُينظر: امللحق رقم )9( و)10(.

)70( وتلفظ بال�ساقون ولها اإ�سم اآخر هو )قوز اردو  اأو قزباليغ(، وتعرف الآن باإ�سم �سريام �سرقي جمنكث، وهي بلدة كبرية من ثغور الرُتك تقع وراء 
 .Semirjetschje( نهر �سيحون قرب مدينة كا�سغر، وورد اإنها رمبا تقع يف اجلزء الغربي من القليم الرو�سي املعروف اليوم باإ�سم )�سمرييت�سه
وهي بلدة كبرية وكثرية اخلريات، �سكانها يتكلمون اللُّغة ال�سغدية والرُتكَيّة، وعندما اإ�ستولوا عليها عام 615 هـ/ 1218مـ دون مقاومة، اأطلق 

عليها املغول اإ�سم )غوبالق - املدينة الطيبة( غري اأن �سكانها اإحتفظوا باإ�سمها القدمي.
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      احلموي، امل�سدر ال�سابق، جـ1، �س476 ؛ ابن الأثري، اللباب يف تهذيب الأن�ساب، جـ 1،)بريوت، دار �سادر، د.ت(، �س193؛ بارتولد، بال�ساغون، 
بحث من�سور يف دائرة املعارف الإ�سالمية، جمـ4،)القاهرة، مطابع دار ال�سعب، د.ت(، �س60- �س63.

)71( بارتولد، ترك�ستان، �س459 ؛ بارتولد، تاأريخ الرُتك، �س135- 137؛ البغدادي، امل�سدر ال�سابق، �س246؛  
Resat Gena، ، Karahanlı Devlet TeǧKilâtı )xl.Yilzyıl( - )TürK HaKimiyet A nlayisi ve Karahanlılar(، Tifdruk  

Matbaası،)Istanbul،Birinci Baskı،1981(،s. 183،186-178،182-176، 173-171; 
ح�سني علي الداقوقي، يو�سف احلاجب اخلا�س، بحث من�سور يف جملة الأخاء ال�سادرة عن نادي الأخاء الرُتكماين، بغداد، د. ت، د.ع، �س5-8؛ 
التاأريخية، بحث من�سور يف جملة الأخاء ال�سادرة عن نادي الأخاء  اأهميته  الرُتك -  الكا�سغري وكتابه ديوان لغات  الداقوقي، حممود  ح�سني 

الرُتكماين، بغداد، العدد 207، 2004، �س17.
لالإطالع على �سريح يو�سف البال�ساغوين. ُينظر: امللحق رقم )11(.

)72( النعيمي، امل�سدر ال�سابق، �س110.
من�سورة،  غري  دكتوراه  اإطروحة  واحل�سارية،  ال�سيا�سية  اأحوالها  يف  درا�سة  ال�سرقية  ترك�ستان  حا�سرة  اجلبوري،كا�سغر  �سلمان  حمود  خالدة   )73(

اجلامعة امل�ستن�سرية، كلية الرتبية، 2011، �س273-271.     
)74( نظام الدين اأبراهيم اأوغلو، مو�سوعة ُعلماء الرُتكمان املتواجدين خارج العراق، 2007، �س57.         

)75( الداقوقي، حممود الكا�سغري وكتابه ديوان لُّغات الرُتك، �س17.     
الداقوقي، يو�سف احلاجب  تاأريخ احل�سارة الإ�سالمية، ترجمة حمزة طاهر، ط4،)القاهرة، دار املعارف، 1966(، �س 132- 133؛  )76( بارتولد، 
اخلا�س، �س5؛ جواد هيئت، قوتادكوبيليك، مقالة من�سورة يف جملة يورد - الوطن، ترجمة جالل زنكابادي، كركوك، 2009، العدد 19، �س17.

)77( امل�سري، تاأريخ الأدب الرُتكي، �س7. 
)78( بروكلمان، امل�سدر ال�سابق، �س278 ؛ اأوزطونا، امل�سدر ال�سابق، �س 90 ؛ الداقوقي، يو�سف احلاجب اخلا�س، �س5.      

)79( اإدوارد بروي واآخرون، تاأريخ احل�سارات العام، القرون الو�سطى، ترجمة يو�سف اأ�سعد داغر وفريد داغر، جـ3، ط2،)بريوت، من�سورات عويدات، 
1986(، �س345.     

)80( مو�سوعة ُعلماء الرُتكمان، �س56- 57.    
)81( اأوزطونا،  امل�سدر ال�سابق، �س90.        

)82( بروكلمان، امل�سدر ال�سابق، �س277 ؛ بارتــولد، بغراخان - �ستوق بغراخان عبد الكرمي، بحث من�سور يف دائرة املعارف الإ�سالمية، جمـ4،)القاهرة، 
مطابع دار ال�سعب، د. ت(، �س26.

اإنفرد الأمري القراخاين هارون بغراخان بن قدرخان يو�سف، بحكم كا�سغر وخنت وبال�ساغون ملدة 29عاماً        )467-496هـ / 1074-1103مـ(، 
حتى خ�سع لتهديد ال�سلطان ال�سلجوقي ملك�ساه، فاأعلن طاعته لُه وخطب باإ�سمِه عام 482هـ/ 1089مـ، و�سك النقود باإ�سمِه، وبذلك اأ�سبحت 

كا�سغر حتت �سلطة ال�سالجقة. 
ابن الأثري، امل�سدر ال�سابق، جـ 8، �س 458-460؛ بارتولد، ترك�ستان، �س461-465 ؛ بارتولد، بغراخان اأميــــر كا�سغر، بحث من�سور يف دائرة 

املعارف الإ�سالمية، جمـ4، القاهرة، د.ت، �س26.
)83( مو�سوعة ُعلماء الرتكمان املتواجدين خارج العراق، �س57.

)84( الداقوقي، يو�سف احلاجب اخلا�س، �س7. 
ُه بع�س الدار�سني اأربعة �سطرات من ال�سعر، ولهذا اأطلقوا  )85( وهو عبارة عن بيتني من ال�سعر ولذلك اأُطلق عليه باللُّغة الفار�سية اإ�سم الدوبيت، وَعدَّ

عليه اإ�سم الرباعي اأو الرباعية. 
الدين حلمي،)الكويت، جامعة  اأحمد كمال  الفردو�سي، ترجمة  الع�سور حتى ع�سر  اأقدم  اإيران منُذ  الأدب يف  تاأريخ  اإدوارد جرانفيل براون، 

الكويت، 1984(، �س48.
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)86( هيئت، امل�سدر ال�سابق، �س17.
)87( الداقوقي، يو�سف احلاجب اخلا�س، �س7.

)88( مو�سوعة ُعلماء الرتكمان، �س57.   
)89( من ُمدن اأقليم خرا�سان وتعد ب�ستان الأعناب اجليدة والفواكه النفي�سة، ومن اأهم مدنها: مالن، خي�سار، اأ�سرتبيان، با�سان وغريها. 

حوقل،  ابن  �س263-266؛   ،)1927 �سادر،  دار  املمالك،)بريوت،  م�سالك  )ت340هـ/951مـ(،  الإ�سطخري  حممد  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  اأبو 
امل�سدر ال�سابق، جـ2، �س437-440 ؛ احلموي، امل�سدر ال�سابق، جـ5، �س397 ؛ الطرازي، امل�سدر ال�سابق، �س79.

)90( اللُّغات الرُتكَيّة، بحث من�سور يف دائرة املعارف الإ�سالمية، جمـ5،)القاهرة، مطابع دار ال�سعب، د.ت(، �س 67.     
)91( هيئت، امل�سدر ال�سابق، �س17.

)92( بارتولد، تاأريخ الرُتك، �س139؛ اأوزطونا، امل�سدر ال�سابق، �س90.    
)93( وهي مدينة وكورة وا�سعة تقع على �سفاف نهر �سيحون يف بالد ما وراء النهر، ومتاأخمة لبالد الرُتك وُتَعدَّ باب ترك�ستان حيث تكرث فيها اخلريات 
الباذرهر واملغناطي�س وغريها،  الكتاين، ويوجد يف جبالها معادن الذهب والف�سة والنحا�س والر�سا�س والزئبق وحجر  القما�س  ويجلب منها 

وُلقب ملوكها بالدهقان. 
احلموي، امل�سدر ال�سابق، جـ4، �س253.

                                                                                        .54.Tang.، Op.Cit.،p 94( بارتولد، تاأريخ الرُتك، �س139؛ بارتولد، تاأريخ احل�سارة الإ�سالمية، �س133؛ اأوزطونا، امل�سدر ال�سابق، �س90؛(
                                                .83.Bozkurt.، Cit.I،s 95( اأوزطونا، امل�سدر ال�سابق، �س90 ؛(

)96( بارتولد، تاأريخ احل�سارة الإ�سالمية، �س134؛ الطائي، امل�سدر ال�سابق، �س357.
)97( تاأريخ الرُتك، �س137.

ة منها ني�سابور حيث  )98( وهي بالد وا�سعة اأول حدودها مما يلي العراق واأخرها الهند وطخار�ستان وغزنة و�سج�ستان وكرمان، �سمت ُمدن وكور ِعدَّ
اأجود اأنواع ثياب القطن والإبري�سم، ومرو امل�سهورة باأجود اأنواع البز، وبلخ املعروفة باأنف�س الدواب، هراة، الطالقان، ن�سا، اأبيورد، �سرخ�س، وما 
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