
 

 

2  

      

 األويغــــــور
  دراسة فً أصولهم التارٌخٌة وأحوالهم العامة 

 (م 7251 -177هـ/721-656)   

 

 
 
 
 
 تألٌف

 األستاذ الدكتــــورة 
 لطائًسعاد هادي حسن إرحٌم ا

 / قسم التارٌخ للعلوم االنسانٌةابن رشد /جامعة بغداد / كلٌة التربٌة 
 
 
 

 

 الطبعة الثانٌة
2176 



 

 

3 

 



 

 

4 

 

 

 
 



 

 

5  

 بسم هللا الرحمن الرحٌم  
 

 

 صدق هللا العظٌم     

 (71سورة الحجرات _ آٌة  ) 
 

 



 

 

7 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

 

 ﴾ءا األهد   ﴿
 

 ٌمبسم هللا الرحمن الرح   

 أىدم ىذا الجيد المتكاضع :

، خاتػػػـ اننبيػاا الرسػكؿ انعظػـ ،كعػدا ، كسالمػػاأل الدنيػا بمكلده حبػػا*الػى مف م

  ()صلى هللا علٌه وسلممحمد 

رة عيني ، كفرحة عمػرم ، الػى مػف أفتحػد حنانيػا كأحػف الػى دعاميػا ، أمػي *إلى ق  

 الغالية.  )رحميا ا(

 *الى مف تحمك بكجكده حياتي اخي الحبيب حسف الطامي.

أسػػػاتذتي  ذت عمػػػى أيػػػدييـ كنيمػػػت مػػػف عمميػػػـ كخمحيػػػـ الرفيػػػع ،*إلػػػى مػػػف تتممػػػ

 انفاضؿ :

 السامرامي ، ك أ. د. حسيف عمػػػي الداقكقي.)رحميما ا(  سمـك أ.د.عبد ا 
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم              

 مقدمة الطبعة الثانٌة

 
الحمد  رب العالميف كالصػةة كالالػةـ ى ػل الرالػكؿ ال ػريـ محمػد قيػر ق ػؽ ا 

 البحانه كتعالل كى ل آله كصحبه ال راـ المياميف أجمعيف.
كنظػرا ل ط ػب ، َُِِل تابي هذا الػذم صػدرت ىػاـ بعد اف نفذت الطبعة االكلل 

المتزايػػد ى يػػه اػػي داقػػؿ العػػراؽ كقارجػػه كجػػدت انػػه مػػف الاػػركرم اصػػدار طبعػػة  انيػػة 
 منقحة ليتم ف ىدد ا بر مف الباح يف مف الحصكؿ ى يه كاالاادة منه.

اف أجمع أ بر ىدد مم ف مػف الركايػات  مات كأنا أحاكؿ جاهدةن  ىدة منذ النكات
بطػػكف امتػػات ال تػػب، كلػػـ أى ػػر مػػف يػػة التػػي تتع ػػؽ بتػػاريا وبي ػػة اركيةػػكر التر يػػة التاريق

كل جػػزب بالػػيط مػػف ةطػػي الػػ ػػررة هنػػا كهنػػاؾ ال تي مػػف أقبػػارهـ كركايػػات مي  تػػؼو الػػكل ى ػػل ني 
بعكف مف ا البحانه كتعالل مػف الع ػكر ى ػل ىػدد  منذ النتيف تم نتي تاريقتـ، غير أني 

ىػػنتـ  ىػػدة تاريقيػػةبركايػػات  غيػػر المعربػػة التػػي أالػػعفتني مػػف ال تػػب التر يػػة كاالن  يزيػػة
، كحاػاريان ، كاجتماىيػان ، تصػاديان كاو، كىالػ ريان  ،منكىة ىف تاريقتـ الياالػيان  ان تامنت أقبار 

 ترجمتتا.ل طكيةن  تط ب ارمر مني كوتان ك 
الػػتيعاب بعػػض إوػػدر المالػػتطاع  محاكلػػةن  طكيػػؿ كلكوػػتو  بيػػرة  صػػعكبةن  وػػد كاجتػػتي ك 

غيػػر العربيػػة التػػي كردت اػػي بعػػض المصػػادر التاريقيػػة  ر يػػة كالصػػينيةالت المصػػط حات
اػػي ال ةػػة ةػػاير مي   فػػظ بلػػ ؿو كيي   تػػبهػػذا ال تػػاب كتػػدويقتا ،امعظمتػػا يي كالمتع قػػة بمكاػػكع 
 العربية كاالن  يزية .

 ىػػػاـ، كاػػػي التػػػاريا ارالػػػةمي بلػػػ ؿو  قفػػػل ى ػػػل الباحػػػث اػػػي التػػػاريا بلػػػ ؿو ة يي اػػػ
التػػي ت مػػف اػػي دراالػػة ارصػػكؿ التاريقيػػة ل قبايػػؿ غيػػر العربيػػة، قػػاص ارهميػػة التاريقيػػة 
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لما تتط به هػذ  الدراالػات مػف  نظران ىف الصعكبات التي تكاجه الباحث اي دراالتتا  ااةن 
ارالػاس اػركرة الحصػكؿ ى ػل المصػادر مػع لةكيػة وػدر المالػتطاع،  طكيؿ كدرايػةو  بحثو 

يا هػذ  القبايػؿ كالمدكنػة معظمتػا التي تاـ اي طياتتا مع كمات متمػة كدويقػة تقػص تػار 
 .كالتر ية ،الفاراليةك  ،ارن  يزية بال ةة

هذ  الدراالات اي ذ ر أقبػار منكىػة ىػف ا رهمية التاريقية التي تتامنتتتج ل اك 
لةرتبػػػػاط التػػػػاريقي كالالياالػػػػي كالعالػػػػ رم كاروتصػػػػادم بيػػػػنتـ كبػػػػيف  تػػػػاريا الصػػػػيف نظػػػػران 

 Tang Dynasty " , " 唐朝"  "،نغتػا امبراطكريػةكيةػكر الالػيما اػي ىتػد ار
  غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسكن كأمبراطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكريةـ(،َٔٗ -ُٖٔق/ ِْٗ -..).....

كنغ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكس،"Northern Song Dynasty","北宋"،ػػػةػػػالشماليػػػػػػػػػػ
 -َٔٗق/ ٖٕٔ -ّْٗ) ،," 南宋  ""Southern Song Dynasty،"الجنكبيػة
لػػر الػػل مع كمػػات كاايػػة ىػػف هػػذ  ـ(، االمصػػادر التاريقيػػة العربيػػة ارصػػي ة لػػـ تي ُِٕٗ

ال تةطػػي يالػػيرة لػػارات إاف كجػػدت اتػػي ريقيػػة المتمػػة مػػف تػػاريا الصػػيف، ك المرح ػػة التا
قتابة الر ود كردت مي مف أقبار هذ  اري  ان   ير ىف اف  الدراالة، ااةن  دراالة مكالعة  تذ 

 ف غير مفتكمة ل باح يف.ت ك  كأحيانان  ،ل جدؿ  يرةن كمي 
ا  ػػػػرة ا راب التػػػػي كردت ى ػػػػل لالػػػػاف ىػػػػدد مػػػػف المػػػػؤرقيف كالبػػػػاح يف ىػػػػف حقيقػػػػة 
ارصكؿ التاريقية لقبي ة اركيةكر كحقيقة انتالابتـ لعدد مف القبايؿ التر ية تجعػؿ الباحػث 

قارنػػػة هػػػذ  ا راب كدراالػػػتتا اػػػي حيػػػرة مػػػف أمػػػر ، لتػػػذا البػػػد مػػػف التمحػػػيص كالتػػػدويؽ اػػػي مي 
 . بيران  كجتدان  طكيةن  قنعة ودر المالتطاع كاف تط ب هذا ارمر كوتان مي  صكؿ الل حقيقةو ل ك 

مػػػػا يتع ػػػػؽ ب صػػػػكلتـ تػػػػاريا وبي ػػػػة اركيةػػػػكر   يػػػػر مػػػػف الةمػػػػكض الالػػػػيما ي تنػػػػؼ 
مػػف  ، االركايػػات التاريقيػػة التػػي تم نػػتي  التاريقيػػة كبدايػػة ظتػػكرهـ ى ػػل الالػػاحة الالياالػػية

 التر يػػة ،ك  ارن  يزيػػة حتػػل مػػا كرد منتػػا اػػي المصػػادر قتاػػبةالحصػػكؿ ى يتػػا معظمتػػا مي 
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 مقدمػػػةو لت ػػػكف بم ابػػػة هػػػذ   الػػػريع كاػػػي اػػػكب مػػػا يتػػػـ دراالػػػتي ى يتػػػا بلػػػ ؿو  لتػػػذا ىرجػػػتي 
 .ارالاس ل مكاكع كتمتيدو 

المصػػادر التر يػػة كاالن  يزيػػة اػػي ذ ػػر تفاصػػيؿ مكالػػعة ىػػف دكلػػتتـ  الػػعفتنيكوػػد أ
 -ُِٕكرقكنيػػػػػة )دكلػػػػة اركيةػػػػكر ار الػػػػػـ راػػػػت بكىي اػػػػػي منةكليػػػػا  الالػػػػكهاأاركلػػػػل التػػػػي 

كلػػل اػػي ت ػػؾ المرح ػػة تتػػا اروػػكل الػػدكؿ التر يػػة كنكاىيػػٌدت أكوػػد ـ( َْٖ -ْْٕق/ ِِٔ
كتقػػػديمتا  ،مبراطكريػػػة الصػػػينية الياالػػػيان ر دليػػػؿ ى ػػػل ذلػػػؾ تة بتػػػا ى ػػػل ارالتاريقيػػػة، كقيػػػ

ية هػددت ما تعرات له مف تمردات داق ية كأقطار قارج المالاىدات العال رية لتا اد
مبراطكريػػػة الصػػػينية تةػػػدك ىػػػدة، ممػػػا جعػػػؿ ار رارها لالػػػنكاتو منتػػػا كاالػػػتق يانتػػػا كزىزىػػػت أ
 اػيلتػـ مػف تنػازالت الياالػية  لمػا ودمتػه نظػران كرقكنيػة لدكلػة اركيةػكر ار تابعة كلػك لػ  يان 

ك يؤ ػػد مػػا  انػػت ف دؿ ى ػػل لػػ  اتػػإكهذا العالػػ رم،تـ ملػػدى  ػػر مػػف مناالػػبة لحاجتتػػا أ
يػػػات ىالػػػ رية تفكوػػػت مػػػف قةلتػػػا ى ػػػل كرقكنيػػػة مػػػف ام انكيةػػػكر ارار تتمتػػػع بػػػه دكلػػػة

نتصػػارات ىػػف تحقػػيقتـ ل  يػػر مػػف ار مبراطكريػػة الصػػينية، ااػػةن ريػػة ىظمػػل  ارمبراطك أ
 .ى ل مالتقبؿ دكلتتـ   بيران  لتـ كل  ت قطران  ى ل وكل ىدة  انت منااالةن 

 وتصػاديان إمتفكوػة  تػاة جع كرقكنيكيةكر ارتفكؽ العال رم الذم حققته دكلة اراف ال
مبراطكريػػة الصػػينية مػػف قػػةؿ ارمتيػػازات اروتصػػادية التػػي حصػػ ت ى يتػػا مػػف ار أياػػان 
راػػكف الػػيطرتتـ ى ػػل تجػػارة ها لتػػـ، ممػػا جع تػػـ يفك لمالػػاىدات العالػػ رية التػػي وػػدملقػػاب ا

 طكاؿ. لالنكاتو  طريؽ الحرير
ةكليػا  ػـ الػقكطتا كرقكنيػة اػي منكى ل الرغـ مػف الاػعؼ الػذم أصػاب دكلػتتـ ار

 مػػف مػػدف ىػػددو  داعتػػـ ل تجػػرة الجماىيػػة الػػلممػػا ـ، َْٖق/ ِِٔالػػنة اػػي بلػػ ؿ نتػػايي 
كاػي مػدف لتػـ  تر التاف اللروية، ا ف هذا لـ ي ًف مف ىػزيمتتـ اػي انلػاب دكيػةت مالػتق ةو 

نتػػا إم انياتتػػا غيػػر ا  كلػػل اػػي منةكليػػا، كاف لػػـ ت ػػف بقكتتػػا ك لػػدكلتتـ ار ىػػدة لت ػػكف امتػػدادان 
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ما ى ل ىةواتتا الالياالػية مػع الصػيف كتقػديـ الػدىـ العالػ رم  ف تحااظ نكىان إطاىت االت
لتػا نلػ  تي هـ مف  ػؿ ذلػؾ اف هػذ  الػدكيةت االػتطاىت اف كار،لتا  ما  انكا يفع كف الابقان 

 مرت زات حاارية مرمكوة تفكوت مف قةلتا ى ل الدكؿ المجاكرة كالمعاصرة لتا.
ف قاػػعكا لالػػ طة المةػػكؿ أكالػػع بعػػد أدارم بلػػ ؿ اػػارم كار ػػرهـ الحلقػػد اتاػػ  أ

ـ ا ػػانكا بم ابػػة النػػكاة اركلػػل كالرييالػػة ل نظػػاـ اردارم المر ػػزم َُِٗ/ قَٔٔاػػي الػػنة 
،ا ػػاف  ـ اػػي ىتػػد ق فايػػهالػػكاب  ػاف ذلػػؾ اػػي ىتػػد جن يزقػاف أ مبراطكريػػة المةكليػػةاػي ار

 ف ال قااة كالع ـ كال فابة.ممف  انكا ى ل درجة  بيرة م بةتن كال ى منتـ الكزراب، كالكالة، 
مػػف أبجػػديات ارمػػـ   ػػاف مكجػػكدان  بجديػػة التػػي ابت ركهػػا كطكركهػػا ىػػف مػػاك ػػاف لأ
ذلػػؾ بلػػ ؿ أ ػػر ،كوػػد ال قاايػػة ك  ػػر  بيػػر اػػي تةييػػر معػػالـ دكلػػتتـ الحاػػارية التػػي الػػبقتتـ أ

 . لفاتتـدكاكينتـ كمؤ بتا ايؿ المجاكرة لتـ التر ية منتا كالمةكلية، ادكنكا القباي يجابي إ
كر الػديني اقػد وػكل ب  يػر مػف اللػعاللعكر القكمي لديتـ  اف أ اف رغـ مفكى ل ال

منتػػا مػػؤمنيف بمباديتػػا كأا ارهػػا، ك ػػاف  وػػكاـ المجػػاكرة لتػػـ اػػاىتنقكا ىػػددان تػػ  ركا بػػديانات ار
اػػػي رالػػػةـ اىتنػػػاوتـ اكوػػػد أالػػػتـ ب ػػػكرة الػػػكىي الػػػديني ىنػػػدهـ كتطكر ، ػػػر  بيػػػر اػػػي لتػػػا أ

مػف تفاصػيؿ  تايلػكب  ػل حيػاتتـ، اابتعػدكا ىػف  ػؿ مػا  ػافـ كالمات جديدة ىافاب معالإ
 ىالي التمة. مرمكوان  لعبان  تـال ت يؽ بمالتكاهـ الحاارم ااالتبدلكها بقيـ جديدة جع ت

رؼ ىنتا مف حبتا ل عيش بالةـ، كحػب أارادهػا ل مفػردات لما ىي  كنظران اتذ  القبي ة 
لتحقيػػؽ أهػػدااتـ ك ػػاف اػػي مقػػدمتتا البحػػث ىػػف الحاػػارية، اقػػد بػػذلكا  ػػؿ مػػا اػػي كالػػعتـ 

تـ كتفػػاى تـ مػػع وبايػػؿ قػػد  ػػاف النػػدماجا،نػػكاة جديػػدة رالػػس حاػػارية ك قاايػػة قاصػػة بتـ
كرت ، اطػكأوتباالػتا  ر  بير اي نقػؿ   يػر مػف الػماتتا كمعالمتػا الحاػاريةكلعكب ىدة أ

مةمػػػ  ىصػػػرية طر ك إكىػػػززك  بػػػ ،ر ػػػاف دكيةتتػػػـ حاػػػاريان منتػػػا كطكىتتػػػا لتعزيػػػز أ ان   يػػػر 
 كأالػتيعابان  تقػبةن معتػـ ايمػا بعػد، بػؿ أصػبحت أ  ػر  جلتـ، كلمػف انػدم يدة  انت مةيمةن جد
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كوػػػد تكاػػػحت  ،التػػػي أنلػػػاؤها ايمػػػا بعػػػدلػػػدكيةتتـ لتػػػـ ىبػػػر المراحػػػؿ التاريقيػػػة المتعاوبػػػة 
 بيػر اػي  ػر أنكاىتػا، ك ػاف ل ػديف مػف قػةؿ اهتمػامتـ بػالفنكف بلػتل أ معالـ هذا التطػكر

 نلػ كا ىف اهتمامتـ بالبنػاب كالعمػراف، ا ااةن نجازاتتـ الفنية،كاوعية ى ل أ ب لمالاتو افاإ
 بحت ر يزة رييالة لتاريا دكيةتتـ.أصمدف كىكاصـ ىدة 

 كيةػػكرركات كمػػكارد طبيعيػة اقػد االػتةؿ ارلمػا  انػت تتمتػع بػػه بةدهػـ مػف  ػ كنظػران 
 رحػػػةن  ان ابعػػػد اف  ػػػانكا بػػػدك ه، بلػػػتل جكانبػػػوتصػػػادم لنلػػػاط ارقػػػةؿ ممارالػػػتتـ ا ذلػػػؾ مػػػف
يتتـ اػي معظػـ مرمػكويف اػذاع صػ ان كتجػار ،حراييف  ان صبحكا مزارىيف مترة، كصناىكرىاة أ

مػػع ب ػػداف ىػػدة  نحػػاب العػػالـ مػػف قػػةؿ مػػا ىقػػدك  مػػف معاهػػدات كصػػفقات تجاريػػة ناجحػػةأ
رتقػػػاب مالػػػتكاهـ المعالػػػي إيجػػػابي اػػػي إ ػػػر ود  ػػػاف لتػػػذا ارمػػػر أك كاػػػي مقػػػدمتتا الصػػػيف،

ت معػػػالـ ذلػػػؾ مػػػف قػػػةؿ مالػػػا نتـ التػػػي  ػػػانكا يالػػػ نكف ايتػػػا كالمةبػػػس التػػػي  ػػػانكا بػػػرز ك 
 يرتدكنتا.

حات هػػػذا ال تػػػاب الػػػل العديػػػد مػػػف لػػػرت اػػػي صػػػفالجػػػدير بالػػػذ ر اننػػػي وػػػد أكمػػػف 
مػػػدف تر يػػػة لالػػػماب مػػػراب كوػػػادة، أك أأارالػػماب كالمصػػػط حات الػػػكاب  انػػػت أالػػػماب لح ػػاـ ك 

ك  يػر مػف التاػاريس الجةراايػة ،وكاـ كالقبايػؿ ىف ذ ر ىدد  بير مف ار كصينية، ااةن 
ىػػف  تابػػة  ااػػةن ،ك الصػػينية مقاب تػػا أالػػمتا بال ةػػة التر يػػة ،أك ارن  يزيػػة، أ أدرجػػتي قػػد ا

كيةكريػػة الحدي ػػة ل اػػركرة التاريقيػػة كلتكاػػي  الحقػػايؽ كاالتعرااػػتا ىػػدد منتػػا بال ةػػة ار
 مفتـك ل قارئ. بل ؿو 

 تاب ى ل العديد مف المصػادر التاريقيػة ارصػي ة ىدادم لتذا الإاي  لقد اىتمدتي 
" أم المصػػػػادر الفارالػػػػية العربيػػػػة منتػػػػا كغيػػػػر العربيػػػػة " المعربػػػػة منتػػػػا، كغيػػػػر المعربػػػػة 

 ااػةىنتـ لـ أجدها اػي المصػادر العربيػة،  كالتي تامنت مع كمات متمة جداكالتر ية،
 االتقدامي لمقطكطات مصكرة الجةرااية منتا كاردبية.ىف 
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كغيػػػػر المعربػػػػة "  منتػػػػا ف ل مراجػػػػع ال انكيػػػػة العربيػػػػة، كغيػػػػر العربيػػػػة " المعربػػػػةك ػػػػا
  بيرة ال تقؿ ىف المصادر ارصي ة. كالتر ية أهمية،كالفارالية  ،الاليما االن  يزية

كال ننالػػػػل ارهميػػػػػة التاريقيػػػػػة التػػػػػي االػػػػػتقيتتا مػػػػف بعػػػػػػض البحػػػػػكث المنلػػػػػكرة اػػػػػي 
اػي دكايػر كالبحػكث المنلػكرة ،ارن  يزيػة كالتر يػة ""  كارجنبيػة العربيةكالدكريات  المجةت

ىػػف البحػػكث المنلػػكرة اػػي دكايػػر المعػػارؼ الفارالػػية كالتر يػػة  ،ااػػةالمعػػارؼ ارالةمية
التعػػػرؼ ى ػػػل التػػػي أالػػػعفتني اػػػي ،كالمكالػػػكىات التر يػػػة ،كالمكالػػػكىات العربيػػػة الميػػػػالرة 

كؿ ػػػػػػػة التػػي كردت اػػػي اصػػػػػػػايالػػماب القديمػػة كالحدي ػػة لعػػدد مػػف المػػدف كالمنػػاطؽ الجةراار
 ارن  يزيػػة، ك طريقػػة لفظتػػا اػػي ال ةػػةى ػػل كاػػؽ مقػػػت فة  تبػػت ب لػػ اؿو التػػي  ي هػػذا ال تػػاب 

 .كالصينية ،ةكالتر ي ،اليػةالفار 
يقيػػػة مػػػف مع كمػػػات متمػػػة، اقػػػد ااػػػةن ىػػػف مػػػا أاػػػااته ارطػػػالس الجةراايػػػة كالتار 

ف المنػػاطؽ الجةراايػػة، كالمػػدف ارالػػةمية بالعديػػد مػػف القػػرايط التكاػػيحية لعػػدد مػػ يأمػػدتن
 التي يصعب التعرؼ ى يتا اي المصادر التاريقية .

حتػراـ كتقػدير الػل ا  ك  جةؿو ا  ك  كوبؿ أف اقتـ مقدمتي هذ  البد لي اف أوؼ كوفة حبو 
الػذم تت مػذت ى ػل انستاذ الدكتكر المرحكـ عبد ا سمـك السامرامي اراااؿ  أالاتذتي

 فكلػػ ، مػػاؿ دراالػػاتي الع يػػاإ ػػالكريكس ا ػػاف دايػػـ التلػػجيع  لػػي ى ػػل يديػػه اػػي مرح ػػة الب
طػكاؿ حيػاتي اذ لػـ  المرحػكـ حسػيف عمػي الػداقكقيالعالمػة  انستاذ الػدكتكر أنس ااؿ
أكجتتػا لػه ، اتػك مػف لػجعني  ارجابة ى ل   ير مف أالي تي التي  نػتي ب يكمايبقؿ ى ي 

بة البحػػػث ايتػػػا ،اجزاهمػػػا ا ى ػػػل القػػػكض اػػػي هػػػذ  الدراالػػػات ى ػػػل الػػػرغـ مػػػف صػػػعك 
 البحانه كتعالل ىني قير الجزاب كجعؿ م كاهما الجنة.
ني اػػػػي ترجمػػػػة المصػػػػادر ارجنبيػػػػة كاتكجػػػػه باللػػػػ ر الجزيػػػػؿ الػػػػل  ػػػػؿ مػػػػف الػػػػاىد

 ن  يزية منتا كالتر ية كالفارالية كهـ  ما ي تي:ار
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 الست نازؾ قاسـ محمد مترجمة المغة الفارسية.-ٔ
 الخاقاني مترجمة المغة اانكميزية .الست منى ستار محسف -ٕ
 مترجـ المغة التركية. عمي العزاكم ىاتؼ ااستاذ عامر-ٖ

لتزكيدم بعػدد  بيػر مػف المصػادر  د.سكاؼ فيض اكأتكجه بالل ر الجزيؿ الل 
الفااػػ ة لتفاػػ تا بقػػرابة الػػدكتكرة سػػالفة  ػػامب خضػػير ألسػػتاذة لك .المتنكىػػة التاريقيػػة

 .لةكياال تاب كتقكيمه 
 "شػيماا"  أمينة م تبة والػـ ال ةػة الفارالػية ،كالالػت"  فاطمة " الالتأل ر   أقيران ك 

لمػػا وػػدمك  لػػي مػػف ،جامعػػة بةػػداد اػػي   يػػة ال ةػػات  الػػابقا أمينػػة م تبػػة والػػـ ال ةػػة التر يػػة
 ىكف ل حصكؿ ى ل المصادر المتع قة بمكاكع ال تاب.

اد هػػػذا ال تػػػاب ى ػػػل ىػػػدإأدىػػػك مػػػف ا ىزكجػػػؿ أف أ ػػػكف وػػػد كاقػػػت اػػػي  كقتامػػػان 
أحالػػف كجػػه، كأف أحظػػل براػػػا ا الػػبحانه كتعػػالل بمػػا حم تػػػه مػػف أمانػػة ى ميػػة  بيػػػرة، 

التحالػػاف البػػاح يف لمػػا ايػػه مػػف قيػػر كصػػةح إكقيػػر مػػا أتمنػػا  هػػك أف ينػػاؿ  تػػابي هػػذا 
ةنػي م تباتنػا الع ميػػة بمػا يقػدـ الع ػـ كطةبػػه، كيحػ تـ ى ػل الالػعي ل بحػػث ل جميػع، كأف يي 
هػػك جديػػد وػػدر المالػػتطاع ل كصػػكؿ الػػل حقػػايؽ ى ميػػة مبت ػػرة، كاالبتعػػاد ىػػف  ىػػف  ػػؿ مػػا

 جديد . ةني الع ـ بل و الدراالات الم ررة التي ال تي 
 المؤلفة                                                           

 طامي                                                      .د. سعاد ىادم حسف الأ                                                       
 ٕٙٔٓ/  ٔ/  ٔبغداد                                                             
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 الفصل األول   

"اىتاسٝخٞح ٗتأسٞس Uighurأص٘ه األٗٝغ٘س"

 دٗىتٌٖ األٗسخّ٘ٞح فٜ ٍْغ٘ىٞا

 ً(048-144/ـ721-226ٕ)

األٗه:أصــــــــ٘ه اىَثحث *

" اىتـــــاسٝخٞح ٗآساء Uighurاألٗٝغ٘س"

 اىَؤسخِٞ فٜ رىل.

اىَثحث اىثاّٜ:ٕجشج األٗٝغ٘س اىٚ ٍْغ٘ىٞا *

 -144/ـ226ٕ-721ٗتأسٞس دٗىتٌٖ األٗسخّ٘ٞح)

048)ً 
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 األٗه اىَثحث    

" Uighurأص٘ه األٗٝغـــ٘س "

ـِ اىتــــــاسٝخٞح ٗآساء اىَؤسخٞـــ

 .فٜ رىل

*أٗالً:اىجزٗس اىتاسٝخٞح إلسٌ األٗٝغ٘س ٗأسثاب 

 تزىل. تسَٞتٌٖ

 * ثاًّٞا:أص٘ه األٗٝغ٘س اىتاسٝخٞح .

*ثاىثًا: آساء اىَؤسخِٞ ٗدساساتٌٖ ػِ حقٞقح 

 اّتساب األٗٝغ٘س ىؼذد ٍِ اىقثائو اىتشمٞح.

 *ساتؼًا: صفاخ األٗٝغ٘س ٗشَائيٌٖ.
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 ﴾لؾذلتاريخية كآراا المؤرخيف في اUighur انكيغكرأ كؿ ﴿    

لقد كردت العديد مف ا راب ىف ارصكؿ التاريقية لأكيةكر ألػار اليتػا ىػدد  بيػر 
قنعػػة وػػدر المالػػتطاع يجػػاد حقيقػػة تاريقيػػة مي إحػػاكليف العػػرب مي العػػرب كغيػػر مػػف المػػؤرقيف 

هنػا  حػاكؿأاالػات مكالػعة اػي هػذا المجػاؿ. كالػكؼ ىف ذلؾ مف قةؿ ما وامكا به مػف در 
 كأوربتا الل الصكاب. وناىان إ هااالتعراض أهـ آرايتـ كمناولتتا ل كصكؿ الل أ  ر 

 كأسباب تسميتيـ بذلؾ:الجذور التارٌخٌة إلسم األوٌغور :أولا ٭

التر يػة البػد  يةػكرك وبؿ القكض اي ذ ر التفاصيؿ التاريقية التػي تؤ ػد أصػكؿ ار
در التاريقيػة التػي االػتعرض مؤلفكهػا ىرج ى ل أهػـ ا راب التػي كردت اػي المصػاأأف لي 

لػػتقاؽ   مػػة اركيةػػكر ال ةػػكم اػػي ال ةػػة التر يػػة، كالطريقػػة الصػػحيحة التػػي إمػػف قةلتػػا 
 .،كأالباب تالميتتـ بذلؾيجب اتباىتا اي  تابتتا كلفظتا

الػػتعرض هنػػا أهمتػػا كهػػي: أىػػدة الػػكؼ  ب لػػ اؿو فظػػت كلي   مػػة اركيةػػكر تبػػت  ي اقػػد 
 .(ّ)نيغكرا، (ِ)غ رأيْ ، (ُ)أْيغ ِرم

اذ ذ ػػر المػػؤرخ حػػااظ أحمػػد حمػػدم اػػي أحػػد هػػكامش  تػػاب الػػيرة الالػػ طاف جػػةؿ 
:) كقػػػد ذكػػػر لػػػي انسػػػتاذ المستشػػػرؽ وػػػاية الػػػديف من برتػػػي ل نالػػػكم قػػػةؿ تحقيقػػػه لػػػه

 مػراراالذم كاف مف حسػف حظػي اف اجتمعػت بػو  V.Minorskyفالديمير مينكرسكي 

 المبحث األول     
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، انػو مػف الجػامز اف تػدكف انسػماا التركيػة اثناا زيارتو لم ر كأفدت مف عممو الكثير
بأسػماا الحبامػؿ ايتيػة التػي  تحركػة، كضػرب لػي مػثالفييا مػف حػركؼ م   دكف كتابة ما

 .(ْ)أك أكيغكر( ،أيغريجكز كتابتيا بأحد الكضعيف ايتييف : ..... 
لتػػػذا اػػ ف معظػػـ المصػػادر التاريقيػػة التػػي تحػػد ت ىػػف تاريػػػقتـ ي تبكنػػػتا باللػػػ ؿ 

 ."انكاغرة،أك" "انكيغكرتي " ا 
"  Uyghurأك ""، Uigur"أك  "، Uyhurأك ""، Uighurتعػػػكد أصػػػكؿ   مػػػة "
 (ٓ)" .Uygur"الل   مة تر ية وديمة هي 

اػػػػي  (ٔ)كاحػػػػدة اػػػػي نقػػػػكش نتػػػػر أكرقػػػػكف مػػػػرةاف   مػػػػة اركيةػػػػكر كردت  ػػػػر ُاقػػػػد ذ
تػا ل لػؾ اػي ورابتتػا كاػي كال مجػاؿ اي كل نتػا تػرد اػي اقػرة كااػحة ل عيػاف تمامػان منةكليا، 

 .(ٖ)ارتراؾ( ٕ)زداللتتا ى ل ارتراؾ اركيػةكر الذيف ال يم ف أف ي تبس االمتـ باالـ الةي 
 (ٗ). ر ى يتػا اي منةكليا كهػذ  الصكرة تػكا   أحد نقكش نتر أكرقكف التي ىي 
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 "Uygur"الل ى ـ الصكت ال ةكم اػي ال ةػة التر يػة القديمػة  انػت   مػة  التنادان ا  ك 
أذ اف ،(َُ)مقت فػػػة مػػػف التػػػاريا الصػػػيني  مراحػػػؿمقت ػػػؼ كل  تػػػب بال ةػػػة الصػػػينية بلػػػ ؿو تي 

 تػػػػػػػػػػػػب بال ةػػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػػينية بتػػػػػػػػػػػػذا  انػػػػػػػػػػػػت تي  " Uygur" معظػػػػػػػػػػػػـ الترجمػػػػػػػػػػػػات ل  مػػػػػػػػػػػػة 
ات ػػػػػػػػػػػػد المؤلفػػػػػػػػػػاػػػػػػي أح" Yuanhe" مة ػػػػػػػػػػػكوػػػػػػد كردت هػػػػػػذ  ال ،(ٔٔ)."Yuanhe"اللػػػػػػ ؿ
 (ُِ).-"Wei Shu"ػتاريخ ساللة ال -،أم" Wei Shuالمل"ة المي ػػػػػػػػالصيني

 اػػػػػمنتذ ػػر أ اػػي المصػػادر التاريقيػػة  رلػأقػػ ب لػػ اؿو  "Uygur"ة ػ  مػػ تػتبػػد  ي ػػػػكو
 (ُّ).  Huei-Ho, Wei, Ho, Huei-Hu, Wei- Wu-Erى ل البيؿ الم اؿ :

 -Weiwuer -كود االتقدـ الصينيكف اي الجةت أقرل مف تػاريقتـ مصػط   
عتمػػػدة اليػػػـك اػػػي الصػػػيف ، كهػػػي ال  مػػػة المي  (ُْ)." Uighur "ل داللػػػة ى ػػػل االػػػـ اركيةػػػكر

 (ُٓ)يكمنا هذا كلـ يتةير.لةاية  نالتقدمامي ،كود بقي هذا ارالـ 
اركيةػػػػػكر ى ػػػػػل ارمبراطػػػػػكر (ُٔ) اتواغانػػػػػأحػػػػد  ـ اوتػػػػػرحٖٖٕهػػػػػػ/ُِٕ كاػػػػي ىػػػػػاـ

 –) ...Tang Dynasty " , " 唐朝"   "، " تػانغ ،أك" تانػؾأالػرة مػف الصػيني 
 " Te-Tsung،أك" "  De-Zong"،"  زكنػػػؾ -دمـ( كالمػػػدىك" َٔٗ -ُٖٔهػػػػ(/) ِْٗ

الػل االػـ - Huihe -الـ القديـ كهك ـ اركيةكر بال ةة الصينية مف اراف يقـك بتةيير اال
 (ُٕ).-Huigh–جديد كهك
 تػػػب يي ك ، "Acircle Around Falcon" دكامػػر النسػػر"،" الػػـهػػذا ار معنػػلك 

 فية هػذ  التالػمية الػل ػػػػػػػػػكد قػػػػػػػػكتع ، "Tai Wu Shih"،أك  "Chiou " بال ةة الصينية
لمػا يتمتػع بػه  ح قػات دايريػة، نظػرا راالػمااػي الالػماب ح ػؽ يي الكصؼ الصيني ل نالػر الػذم 

من  ألسمنء ا ألسىناي أل أنٍ ت علن   عنً و، (ُٖ)مف الرىة ىاليػة كطبيعػة كحلػية مفترالػة.

 Ilteber Huo ".(09 ) "ألمم  ىرـــــوَغألس
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 ا مبلػػػر ذ ػػػر د.نصػػػر،اقد الػػػـ اركيةػػػكر اػػػي المصػػػادر التنديػػػة أياػػػان وػػػد كرد اك 
تبػت فػي ك   Turuşkفػأف كممػة تكركشػؾ .... )أما في الم ادر اليندية :الطرازم وػاية
كاسػػتخدمت لمدالػػة عمػػى  Turuşkaعمػػى شػػكؿ تكركشػػكا (ٕٓ) Koçoنحػػكش قكجػػك 

 (ِِ) انكيغكر..(. (ٕٔ)أكيغكر كخاقانات -تكرؾ
 " أكم "ف اركؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مقطعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػػػػػكر تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػة اركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مػػك 

 ( ِّ.) كر"ػػػػػػغ"يػػػانػػػػػػػػكال ،
" ديكاف اي اردب التر ي اي  تاب " أكيغكر"أك " أيغكر"،كود  اف أكؿ ذ ر رالـ 

 القػػػػػرف نتايػػػػػة اػػػػػي ـَُُٓ/ هػػػػػػْٗٗت (ِْ)ال الػػػػػةرم محمػػػػػكد لأديػػػػػب لغػػػػػات التػػػػػرؾ"
 (ِٓ.)ـُُ/هػٓ

 أك، (ِٔ)كالتعػػاكف اررتبػػاط اتػػك التر يػػة ال ةػػة اػػي ال ةػػكم اركيةػػكر   مػػة معنػػل أمػػا
 (ِٖ). كالمرابطة المعاهدة معناها اف  ركذي .(ِٕ)الجماىات تحادإ

 كالتجمػػع اروامػػة هػػك اركيةػػكر االػػـ معنػػل اف الػػل المػػؤرقيف أحػػد ألػػار حػػيف اػػي
 (ِٗ).كياـ اي كالعيش

رتبػػػػاط كالتعػػػػاكف لمػػػػا تتط بػػػػه حيػػػػاة اإ صػػػػحي  نظػػػػران  يفالػػػػرأياف مفتػػػػـك  ػػػػة  رلكأ
 التقرار ككياـ دايميف.   إكالتعااد كالكحدة مف 

 بػػػاركيةكر تالػػػميتتـ باالػػػبأ ىػػػفىػػػدة  ركايػػػات الػػػل المػػػؤرقيف مػػػف ىػػػدد ألػػػار كوػػػد
 . هنا التعراتاأ الكؼ

 كل ػف، بالكحدانية يديف ك اف، تعالل با يؤمف  اف ارتراؾ أبا أكغكز اف  رذي  اقد
 اليػه ا ناػـ، ى يػه القاػاب كأرادكا، اػد  ككوفػكا، ىقيدتػه انػازىك   فػارا  ػانكا كأىمامه أبا 
 االػػػـ ى ػػػيتـ ط ػػػؽأي  لتػػػذا، (َّ)لمالػػػاندته جانبػػػه الػػػل كانحػػػازكا، لمالػػػاىدته أواربػػػه مػػػف ىػػػدد
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  مػػػا –. (ِّ)تالجماىػػػا تحػػػادإ أك، (ُّ)كالتعػػػاكف اررتبػػػاط التر يػػػة بال ةػػػة كتعنػػػي اركيةػػػكر
 . -آنفا ألرنا

، (ّّ)قكتػػػها  ك  كأىمامػػػه أبػػػا  كالػػػاندكا ىنػػػه كتق ػػػكا، ىاراػػػه اقػػػد ا قػػػر القالػػػـ أمػػػا
 جميػع تناالػؿ الجماىػة هػذ  كمػف، (ّْ)كأتباىه أكغكز ا نتصر الطرايف بيف الحرب انلبت
 .(ّٓ)اركيةكر  ارتراؾ

 وػػد أكيةػػكر لدىييػػ تر يػػا لقصػػا اف مفادهػػا ذلػػؾ ىػػف أقػػرل ركايػػة كردت حػػيف اػػي
 بعػد لمقات تػه جيلا احلد،  ى يه غاب بذلؾ أبك  ى ـ ا ما،  امه مع الرا ارالةـ أىتنؽ
   ػػر كمؤيػػديف ركيةػػكر أنصػػار ا ػػاف،  اركلػػيف آبايػػه ديػػف الػػل رد  اػػي المفاكاػػات الػػؿ
 فلي ػك  أكيةػكر كاقتػاركا وت ػه مػف كتم نػكا كالػد  اقػات كا، (ّٔ).معػه كالقتاؿ ىنه بالدااع بدأكا
 (ّٕ). اركيةكر ب الـ أنصار  االتتػػر،  ى يتـ م  ا

 :ر التاريخية  كؿ انكيغك ٭ ثانٌاا:أ
أصػػػكؿ اركيةػػػكر التاريقيػػػة ،كالػػػكؼ  لػػػـ يقت ػػػؼ المؤرقػػػكف اػػػي آرايتػػػـ اػػػي حقيقػػػة

 .  ىف ذلؾ كأهـ القبايؿ التابعة لتـ ت ر التعرض هنا أهـ ا راب التي ذي أ
 هػػـ اركيةػػكر أفهػػي  اللػػؾ تقبػػؿ ال حػػدةكا حقيقػػة ى ػػل المػػؤرقيف معظػػـ أجمػػع لقػػد

 اف  ػػرذي  اذ، (َْ) بيػػرة طايفػػة كهػػـ، (ّٗ)الجنػػكب أتػػراؾ مػػف بػػ نتـك ، (ّٖ)ارتػػراؾ مػػف جػػنس
 وباي ػػػتـ ىػػػدد اف الػػل الصػػينية المصػػادر ألػػارت حػػيف اػػي، (ُْ)ىلػػر ب ػػ  وػػد وبػػاي تـ ىػػدد
 .(ِْ)تالع  اف

ةكر مػع وبايػؿ تر يػة أقػرل كأرل اف هذا ارقتةؼ اي ا راب ناجـ ىف اتحاد اركي
 كبالتفصيؿ. عرج ى يه الحقان الياالية.كهذا ما الكؼ ني  بمركر الكوت رالبابو 

 أف ذ ػرت ود الصينية الك ايؽ اف الل الطرازم مبلر ا نصر.د المؤرخ ألار كود
 اركيةػػكر وبايػػؿ مػػف كاحػػدة عػػدي تي  التر يػػة -Siyanpi-،(ّْ)" سػػيانبي"  أك، سػػينبي وبي ػػة
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 كاالػػتكلت،  ـْ القػػرف اػػي اللػػمالية منةكليػػا الػػل القبايػػؿ هػػذ هػػاجرت  كوػػد،  أجػػدادهـ كهػػـ
 (ْْ). منتا لاالعة مناطؽ ى ل

 أجػػداد مػف انػت  التػر ية (ْٓ) " Ho-Gut "، " ككت -ىك " وبايؿ اف أياا  ركذي 
 (ْٔ) . اركيةكر
 ةػػكركأكي، (ْٕ)لػػروييف أكيةػػكر الػػل اركيةػػكر تقالػػيـ الػػل التاريقيػػة المصػػادر لػػيركتي 
مػػف  هجػػرتتـ بعػػد ايتػػا االػػتقركا التػػي الجتػػة الػػل بػػالطبع تعػػكد التالػػمية كهػػػذ ، (ْٖ)غػػربييف
 .بالتفصيؿ الحقا ذلؾ تناكؿأ كالكؼ، منةكليا

كوػػػد وصػػػد بتػػػـ هنػػػا ، (ْٗ)اصػػػي تيف  ػػػانكا اركيةػػػكر اف الػػػل الجػػػكيني ألػػػار كلتػػػذا
 .كالةربييف اللروييف اركيةكر
 ،"كرػػػػػػػػػػػػػأكيغ سػػريغ ،"رػػػػػػػػػػػالصف كرػػػػػػػػػػػػػػباركية الػػمليي  مػػا ؾاػػػػػػػػػػهن اف  ػػرُذ دػػػػػػػػػػكو

"Yellow Uighur "  ،أك" Uygurlar " Sarı تػكف اػي منطقػة الػ نكا الػذيف – 
 كربمػػا.(َٓ) تر الػػتاف اللػػروية اػػي"  Dun-Huang"، " ىػػػػػػػػكنؾ  -" دكف، أك نغك ىػػػػػػػػػ
 .بلرتتـ بياض بالبب ارالـ بتذا تالميتتـ تعكد

  مػا ل قيػاؿ أوػرب ركايػات كهػي اصػكلتـ ىػف ىػدة ركايػات الػل الجػكيني ألػار كود
 ىػك عػنيـ نسػجمو ما فأف، كتبيـ في أخبارىـ سجمكا قد كانكا لما): واية ىنتا هك يقكؿ
 (ُٓ).( الت ديؽ باب مف كليس، انعجاب باب مف

 كتناسػػميـ دىـكجػػك  بػػدا أف انكيغػػكرييف مػػزاعـ ففػػي ): وػػايةالجػػكيني  كأاػػاؼ
 -، (ٕ٘)قراقػكـر سمكنوي   جبؿ مف ينبع الذم – أكرخكف – أرقكف نير ضفاؼ عمى كاف
 كؿ ضفاؼ كعمى، نيرا ثالثكف الجبؿ ىذا مف كيسيؿ.... -(ٖ٘)الى مدينة قراقكـر نسبة
 -أكرخػكف -أرقػكف نير ضفاؼ عمى انكيغكر حتى، آخركف قكـ اننيار ىذه مف نير

فحػػد اتفحػػت انقػػكاـ عمػػى تن ػػيب  مػػكعتيـ فاقػػت ايخػػريف عػػددان . كبمػػا أف مجف ػػيمتاف
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 مػنيـ رمػيس برز حتى سنة خمسممة مدة المنكاؿ ىذا عمى الحاؿ كاستمر رميس منيـ،
(ٓٓ).(....(ْٓ) خاف بكقك  دعىي  

 

:)كجاا في النحكش أف فػي وكلػه تاأهممف  ركايات ىف أصكلتـ الجكينيود ذ ر ك 
كـر ...كقد نمت شجرتاف بيف ىذيف النيريف " في ىػذه ذلؾ العيد نيريف مف انيار قراق

سمى انكلػى " قسػكؽ" كتشػبو شػجرة ال ػنكبر تػكرؽ شػتاا" بشػكؿ البحعة" متحاربتيف ت  
دعى " تػكر" كرؽ السرك أما ثمرىػا كطعميػا فبشػكؿ البنػدؽ كطعمػو. كالشػجرة الثانيػة ت ػ

شػعاع عظػيـ. ككػاف .كقد برز بيف ىاتيف الشجرتيف جبؿ كبير ،كىبط عميو مف السماا 
،فتحربػػكا مػػف  .حيف رأل قػػكـ انكيغػػكر ىػػذا انمػػر ذىمػػكا عجبػػان فيكمػػان  الجبػػؿ يكبػػر يكمػػان 

فميمػػة بمعػػدؿ ثالثػػيف خطػػكة ،  ،.....كػػاف ذلػػؾ الشػػعاع يػػزداد ليمػػةن  كتكاضػػعان  الجبػػؿ أدبػػان 
حتى أخذ ىذا النػكر شػكؿ نسػاا حػامالت ، كىػف فػي حػاؿ الكضػع .كفجػأة شػحت فجػكة 

ييا خمسة بيكت كالخياـ المتفرقة ، كفي كؿ بيت  بي ، كفػي فمػو ق ػبة كبيرة ،....ف
معمحة تمنحو الحميب الكافي لطعامو ....كحيف ىبت الػري  فػكقيـ .....فتحػرؾ انطفػاؿ 
كخرجػػػػكا مػػػػف بيػػػػكتيـ. فأخػػػػذىـ النػػػػاس ، فسػػػػممكىـ الػػػػى المراضػػػػع،كأكلكىـ العنايػػػػة 

ـ سػػػألكىـ عػػػف أميػػػـ كأبػػػييـ. الفامحػػػة.كحيف بمغػػػكا حػػػد الفطػػػاـ كتحػػػرؾ لسػػػانيـ بػػػالكال
الػػى تينػػؾ الشػػػجرتيف......كتكممت الشػػجرتاف كقالتػػا : ىػػؤاا انبنػػػاا  فأشػػاركا جميعػػان 

خميحكف بمكاـر انخالؽ ، فحافظكا عمييـ يطؿ عمركـ كيخمد ذكركـ.فػاتفؽ المشػاىدكف 
 عمى تن يب ىػؤاا الغممػاف عمػى عػرش الممػؾ ....أطمحػكا عمػى كػؿ كاحػد اسػمان  جميعان 

سػػمكا انكؿ سػػنحر تكػػيف، كالثػػاني قػػكتر تكػػيف ، كالثالػػث تككػػاؿ تكػػيف ، كالرابػػع أكر ،فأ
ف ىؤاا سػيككف الممػؾف فجمػيعيـ ىبػة مػف ف مِ تكيف ، كالخامس بكقك تكيف، كسألكا م  

لكنيـ احظكا أف بكقك يفكؽ اخكتو بجمالو ك كاب رأيػو كركيتػو ، كىػك يفيػـ كػؿ  !ا
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، كأجمسػػكه  كبيػػران  ميػػع عمػػى تمميكػػو ، فأقػػامكا احتفػػاان المغػػات كالخطكط.كىكػػذا اتفػػؽ الج
   (ٔٓ)عمى سرير العرش.فبسط العدؿ كطكل الظمـ ككثر خدمو كعـ حشمو ....(.

كمػػف قػػةؿ مػػا أكرد  الجػػكيني هنػػا تتاػػ  لنػػا ارالػػباب الرييالػػة لتقػػديس اركيةػػكر 
 لألجار ال بيرة رىتقادهـ ب نتا النكاة اركلل لكجكدهـ اي الحياة.

 مػػف قميػػؿ أباطيػػؿ مػػف كماذكرنػػاه:) وػػاية اركيةػػكر ىػػف  ةمػػه وػػد  قػػتـ الجػػكينيك 
 .(ٕٓ)(....الطامفة ىذه جيؿ تحدير العرض ىذا مف كالغرض،ممة مف ككاحد، كثير

كأرل اف الجػػكيني وػػد بػػال  هنػػا اػػي كصػػفه لأكيةػػكر بالجتػػؿ ،ام ػػؿ هػػذ  الركايػػات 
كاـ كالقبايػػػؿ راػػػفاب بعػػػض ال مالػػػات اػػػي تػػػاريا العديػػػد مػػػف اروػػػتػػػرد كالقصػػػص القراايػػػة 

نه وػد ا  حدل المةحـ اردبية ارالطكرية،ال اليما ك إالمقدالة ى ل تاريقتـ لتصب  ايما بعد 
ىالػػػ رية نجػػػازات الياالػػػية ك إىاصػػػرهـ كأدرؾ دكرهػػػـ الحاػػػارم كاردبػػػي ،كمػػػا حققػػػك  مػػػف 

عاصػػػػػرة مبراطكريػػػػػة المةكليػػػػػة كلمعظػػػػػـ القبايػػػػػؿ التر يػػػػػة المكاداريػػػػػة كحاػػػػػارية لصػػػػػال  ار
.كهػذا مػا الػكؼ طةىه ى ل أقبػارهـ كتػاريقتـ ممػف الػبقك  مػف المؤرقيفإىف  ،ااةن لتـ

 كبالتفصيؿ اي اصكؿ هذا ال تاب.   نكاحه الحقان 
 الحبػػػامؿ مػػف لعػػدد انكيغػػكر انتسػػاب ححيحػػة عػػف كدراسػػاتيـ المػػؤرخيف آراا: ان لثػػثا ٭

 : التركية
اقػػد  ، مػػف القبايػػؿ التر يػػة  عػػددو نتالػػاب اركيةػػكر لإحقيقػػة ىػػدة ىػػف  آراب كردت لقػػد

 نظػػرا، لػػدكلتتـ كالمعاصػػرة لتػػـ المجػػاكرة القبايػػؿ مػػف ىػػدد كبػػيف بيػػنتـ كااػػ  ق ػػط حػػدث
 لتػػػذا، بعػػػضمػػػع  بعاػػػتا القبايػػػؿ كبتػػػذ  بػػػاركيةكر المتع قػػػة التاريقيػػػة ارحػػػداث لتػػػداقؿ
 .  م افاإ ودر كاا  كرأم دويقة حقيقة الل ل كصكؿ جميعا االتعرااتا هنا حاكؿأ الكؼ

 التر يػػة اروػػكاـ أهػػـ الػػل لػػيرأي  اف البػػد المكاػػكع هػػذا تفاصػػيؿ اػػي القػػكض كوبػػؿ
 :(ٖٓ)  ا تي كهـ اركيةكر ىاصرت التي
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 أكاالػػط الػػل (ٗٓ)القػػزر بحػػرمػػف  الممتػػدةالمنػػاطؽ  اػػييالػػتقركف  ك ػػانكا : زالغ ػػ-ُ 
 .اليحكف نتر مجرل

 يكمػان  ىلػػريف مالػيرة لػلا تمتػد التػيالمنػاطؽ  اييالتقركف  ك انكا: (َٔ)الحارلكؽ-ِ
 .  (ُٔ)اػرغانة لروي

يالػػتقركف اػػي المنػػاطؽ الممتػػدة  ك ػػانكا:  "أكغػػكز – طكقػػكز " أك، (ِٔ)التغزغػػز-ّ
 . الصيف حتل القارلكؽبةد  حدكد مف

 التر يػة القبايػؿ مف ىدد الل اركيةكر أصكؿ حقيقة ىف كردت التي ا راب أهـ أما
 .  بالتفصيؿ هنا التعراتاأ االكؼ

 التػػكف الػػل تعػػكد اركيةػػكر أصػػكؿ اف الػػل ارتػػراؾ المػػؤرقيف مػػف بعػػض لػػارأ اقػػد
(ّٔ)،-Huns-(.ْٔ)، دىلتي  وبي ة الل تعكد أصكلتـ اف ر ذي ك – Huihe-  ،تنحػدر التي  

 (ٓٔ) .التكف أم، -Xiongnu -الػ مف أصة
" انكغػػكز"أك، الغػػز وبي ػػة الػػل تعػػكد اصػػكلتـ أف الػػل ألػػار المػػؤرقيف مػػف كبعػػض

 بعػد الالػيما،  (ٔٔ)".أكيغػكر "ك، "أكغكز " صيةتي بيف اييؿ اارؽ الكل كجكد عدـل نظران 
 .  (ٕٔ)" أغز "   مة ىف تحريؼ هك أكيةكر االـ اف الحدي ة الدراالاتتت أ ب اف

 أكيغػػكر"  االػػـ كارقػػرل "أغػػػز " االػػـ منتمػػا الكاحػػػدة تحمػػؿ جمػػػاىتاف هنػػاؾ لػػيسك 
   مػة لتحريؾ نتيجة مت قرا ظتر كانما، ؿَكُار ال تاب يعراه لـ اركيةكر االـ اف اذ، (ٖٔ)"
 أغػر "   مػة مػف لػتقةمي  "أيغػر"  ال  مػة الف؛ (ٗٔ) "أكيغكر "   مػة الل انق بت التي "أغز" 
" ،"Ogor" ،الجماىات اتحاد كمعناها وديمة تر ية   مة كهي(َٕ)  . 

 اليػػه ألػػار  مػػا منتػػا، التغزغػػز أتػػراؾ الػػل تعػػكد اصػػكلتـ اف تؤ ػػد الػػارات كهنػػاؾ
، التةزغػػز باالػػـ العػػرب الجةػػرااييف بعػػض الػػميتـيي  الػػذيف ارتػػراؾ اف مػػف المػػؤرقيف بعػػض

 (.ُٕ)اركيةكر ب الـ الصينية المصادر اليتـ ليرتي 
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 - أم ،-طحكزغػػػكز – اللػػػ ؿ بتػػػذا  تػػػبتي   انػػػت مػػػا   يػػػرا تةزغػػػز   مػػػة اف غيػػػر
 .(ِٕ) -أيغكر طحكز

"  أك،-أكغػػكز الطحػػكز- انفالػػتـ هػػـ اركيةػػكر ي ػػكف أف العربيػػة المصػػادر كتنفػػي
 ارتػػراؾ ى ػػل ط ػػؽتي  ت ػػف لػػـ" أكغػػكز الطحػػكز"   مػػة اف ذلػػؾ ى ػػل دليػػؿ كقيػػر "،التغزغػػز

 ى ػػل ط ػػؽتي   انػػت بػػؿ، احالػػب (ّٕ)يةالصػػين تر الػػتاف مػػف اللػػروي الجػػزب اػػي المالػػتقريف
 .  (ْٕ)ارالةمية ل بةد مبالرة المتاقميف ارتراؾ

  تابػػػػه اػػػػي ي تػػػػب لػػػػـ ـَُُٓ/ هػػػػػْٗٗ ت ال الػػػػةرم محمػػػػكد اف بارتكلػػػػد كيؤ ػػػػد
 اف لنػػا يؤ ػػد ارمػػر كهػػذا، (ٕٓ)أكيةػػكر االػػـ  تػػب نمػػاا  ك  التةزغػػز االػػـ،"التػػرؾ لغػػات ديػػكاف"

 ت ػف لػـ ال  مػة هػذ  اف ىػف ااة، القديمة ال تب ىف تةزغز   مة نق كا العرب المؤرقيف
  .(ٕٔ)الكوت ذلؾ اي تر الػتاف لرؽ اي ارتراؾ بيف متداكلة

 تعػػرؼ حاليػػا -،  (ٕٕ) بػػاليغ – بػػيش مدينػػة نػػكاحي   ػػب ىػػف العػػرب ىػػرؼ ا قػػد
 كايػػػػػة حاضػػػػػرة"  "乌鲁木齐، "مچػػػػػىۈرۈئ"، " أكركمتشػػػػػي"أك"،أكركمجػػػػػي" باالػػػػػـ

 هػػؤالب اف يػػدر كا لػـ أنتػـ غيػر التةزغػز ارتػراؾ ايتػا يالػتقر  ػاف  حيف -" (ٖٕ) شينكيانغ
 غيػػر، مح تػػـ ح ػػكا وػػد ارتػػراؾ مػػف آقػػػريف وكمػػا كاف، بعػػد ايمػػا لػػروا هػػاجركا وػػد التػػػةزغز

 (ٕٗ).التةزغز االـ النكاحي ت ؾ ال اف ى ل ط قكفيي   عادتتـ ظ كا أنتـ
 ى ػػل ارمػػر أكؿ ط ػػؽتي   انػػت "أكغػػكز -طحػػكز "   مػػة اف ذلػػؾ ى ػػل دليػػؿ كقيػػر

 (.ُٖ)اركيةكر ى ل ط ؽتي  كلـ (َٖ) "ato"Ş،"تك – شا" الػ  كهـ ارتراؾ مف جنس
 التةزغػز باالػـ العربيػة المصػادر الػميتـتي  الػذيف تػراؾار فإتكاػ   ذلػؾ قةؿ كمف

 التةزغػز كأف، اليتػا اركيةػكر مجػ  وبػؿ -الصػينية - اللروية تر التاف اي يالتقركف  انكا
 مػػػعمريػػػر  صػػػراعو  اػػػي  ػػػانكا اذ، طػػػػكيؿ زمػػػف منػػػذ اللػػػروية تر الػػػتاف اػػػي يعيلػػػكف  ػػػانكا

 .(ِٖ)الةرب جتة مف القارلكؽ
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 الصػػػػػيفتالػػػػػتقر داقػػػػػؿ أرااػػػػػي   انػػػػػت غػػػػػكزأك  – طكوػػػػػكز وبايػػػػػؿ اف ىػػػػػف ااػػػػػة
 .(ّٖ) اركيةكر مع جنب الل جنبا كيعيلكف

 االػػـ -الصػػينية- اللػػروية تر الػػتاف الػػ اف ى ػػل ط قػػكفيي  العػػرب بقػػي اقػػد ذلػػؾ كمػػع
 الػػكاردة اركيةػػكر هػػؤالب أقبػػار  انػػت اذ، ايتػػا اركيةػػكر االػػتقرار مػػف الػػرغـ ى ػػل التةزغػػز

 (ْٖ).كمقتابة جزيية العربية المصادر اي
 هػػػك كالتةزغػػػز اركيةػػػكر بػػػيف الق ػػػط الػػػل الع مػػػاب بعػػػض داػػػع الػػػذم الالػػػبب كلعػػػؿ

-ُِٕ،) "أكيغػكر أكف – أكغػكز دكقػكز " الػملكالمي  بعػد ايمػا بينتما حدث الذم تحاداإ
 (ٖٓ) (.ـَْٗ-ْْٕ(/) هػِّٗ

 نتػػاإ غيػػر ارتحػػاد هػػذا الػػبابأ الػػل لػػرتي  لػػـ التاريقيػػة المصػػادر مػػف الػػرغـ كى ػػل
 القػكل لتعػدد نظػرا التنػازع مػف أهػـ مصػالحمتا تحادإ اف الطرااف كجد اذ،  ل عياف كااحة

 الػػكؼ بػػالطبع كهػػذا ارهػػداؼ مػػف مم ػػف وػػدر أ بػػر تحقيػػؽ اػػي كرغبتتمػػا ىاصػػرتتما التػػي
 .  بالتفصيؿ الحقا هذا ىف تحدثأ كالكؼ.بينتما الكحدة تحقيؽ بعد اال يتحقؽ لف

 "  أوػػػػػػكاـ مػػػػػػف ينحػػػػػػدركف يةػػػػػػكرارك  اف الػػػػػػل ارتػػػػػػراؾ المػػػػػػؤرقيف أحػػػػػػد ألػػػػػػار كوػػػػػػد
 المرح ػػػة قػػػةؿ " التػػػكليس"  االػػػـ اركيةػػػكر ى ػػػل ط ػػػؽأي  اقػػػد،(ٙٛ) -Tölis-"،التػػػكليس
 (ٕٖ).ـٓكْ القرنيف بيف الممتدة التاريقية
جمعػكا  "Tola"(ٖٖ) التػكاالذيف  انكا يعيلكف لماؿ نتػر  Töles وكاـ التكليس ا
  (ٖٗ. )كيةكروكاـ ارأمعتـ 

كغكز  انت وبي ة مف ار التالع قبايؿناـ اليتـ مف الإكمف تكليس وكاـ الإلتذا ا ف 
 ( َٗ). لدكلتتـ ل ؿ العنصر الرييسكيةكر تي ار

"  ػرتاردكش:" منتػا ىػدة لعكب مف يت لفكف التكليس أوكاـ مف الجدير بالذ ر افك 
"،Sır-Tarduş،"تكبػػػػػػػا "ك "،  "Tuba ،"ككراكػػػػػػػاف" ك " ،"Kurıkan، "تمنػػػػػػػؾ" ك  "
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"،Teleng ،"بػػػاكك"  ك "،"Baku،"بػػػايركك" ك"،"Bayırku،"تػػػكنرا" ك " ،"Tonra ،"ك "
 Kun"،"  "  كػػػػكف"ك"، Ediz"،"  أديػػػػز" ك"، Aygır" ،"ايغػػػػر" ك" ، Sığır"، "  غػػػػػر

.(ٜٔ) 
 - التػاي ي وبايػؿ اللنتالابتـ إت بتذا القصكص هي  ر ذي مف ا راب ارقرل التي ك 
Tiele- ، ؿػػػػػػػػػػػػػالل  ذاػػػػػػػػػػبت ةػػػػػػػػػػالصيني ةػػػػػػػػػػػػػػبال ة  فػػػػػػظكيي- Weihe - كاتػػػػػػػػػػػػالالن قػػػػػػةؿ 
  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف دركفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نتـ ينح ،(ّٗ)(.ـٖٗٓ -ّٖٔ) بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف دةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالممت
-التػاي ي وبي ػة الػل بػدكرهـ ينتمػكف لػذيفا "Ch'e – Kao،أك"  "Gaoche"،اكجيػػػالك

Tiele- .(ْٗ) ، دىلتيػػػػػػ  يػػػػػػةتر  وبي ػػػػػػة الػػػػػػلتعػػػػػػكد أصػػػػػػكلتا التاريقيػػػػػػة  ال ػػػػػػاكجيوبي ػػػػػػة ك 
"Turkicliele".(ٗٓ  ) 

 العربػػة حرايػػا تعنػػي -Gaoche –، "كػػاكجي"    مػػة فإمػػا تجػػدر اليػػه ارلػػارة كم
 ذات ىربػات ير بػكف  ػانكا القبي ػةأاػراد هػذ   اف ى ػل يدؿ كهذا، (ٔٗ)العالية العجةت ذات

 ( ٕٗ. )ىالية ىجةت
لػػـ ك وػػكاـ ىػػدة أف  ػػانكا يتػػ لفكف مػػ ،"Gaoche" ،الكػػاكجي وػػكاـأف إكاػػي الحقيقػػة 
-An"رؼ ب الػـ ػػػػػػوبي ة مػف اػمنتـ تيع اؾػػػػػت هنػػػػػػػ،ك ان (ٖٗ)كر. ػػكيةي ف معظمتـ مف ار

Ho"  كيةكر أم  انت النكاة الرييالة لتـ. لأمجمكىة كؿ أكهي تيعد(ٗٗ)  
 لقبي ػػة أصػػةن  تػػابعيف  ػػانكا التػػكف مػػف تنحػػدر التػػي"،Huihe" وبي ػػة ىػػف اف ااػػةن 

 (ََُ) -Gaoche - ،الكاكجي
 تعػكد اركيةػكر أصػكؿ اف رت أىػة  أرل االتعراض هذ  ا راب التي ذي  قةؿ كمف

 .التكليس كالتاي ي وبي تي الل
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 :كشمامميـ انكيغكر  فات:رابعان ٭

 وػد هػذ  صػفاتتـ أف غيػر،  الجالػدية بصػفاتتـ ارقػرل اروػكاـ مع اركيةكر يتلابه
 . ىدة أوكاـ مع الندماجتـ نظرا التاريقية المراحؿ ىبر تةيرت

 الكالػػطل آالػػيا لػػعكب الػػل ينتالػػبكف اركيةػػكر اف حميػػدة الػػرحمف ىبػػد. د ذ ػػر كوػػد
 . (َُِ) الصفراب الكجك  أصحاب ب نتـ أياا ككصفكا، (َُُ).البيااب

 اركيةػػػكر رنػػػدماج نظػػػرا الكوػػػت بمػػػركر تةيػػػرت مػػػا الػػػرىاف المةمػػػ  هػػػذ  أف غيػػػر
 .أقرل كأجناس روكاـ كمصاهرتتـ
 اػي كالفرس العرب مف  بير ىدد أالتكطف اذ كالفرس بالعرب، اركيةكر أقت ط اقد
 - ّْٗ،كالػػػػكن  ، )ـ(َٔٗ -ُٖٔهػػػػػ(/) ِْٗ –) ... تػػػػان  أالػػػػرتي ىتػػػػد منػػػػذ الصػػػػيف
 لقػب الصػينيكف ى يتـ أط ؽ كود،ـُّ/ هػٕالقرف اي ـ(الاليما ُِٕٗ  - َٔٗق/ ٖٕٔ
 بمػػػػركر الصػػػػينيكف كتصػػػػاهر، (َُٓ) ".ىػػػػكم – ىػػػػكم"أك ، (َُْ)" .خػػػػكم" أك،(َُّ)ىػػػػػكم
   (َُٔ.)كاركيةكر المةكؿ مع الكوت

 الػػزمف بمػػركر بػػدأكا اقػػد،  مةمحتػػـ تةيػػرت المةػػكؿ مػػع اركيةػػكر انػػدمج اف كبعػػد
البارزة،ك ػاف هػذا لػيس بالػبب  الكجػه كىظػاـ الةػايرة ذكم العيػكف المةػكؿ بمةم  يظتركف

 (َُٕ) .اندماجتـ مع المةكؿ اقط بؿ مع الصينييف أياان 
 صػفات اػي يلػتر كف اتػـ بيػنتـ ايمػا كتباينتا كجكهتـ أل اؿ تنكع مف الرغـ كى ل

 (َُٖ).القامة بقصر يتميزكف  انكا نتـإ منتا أقرل
 بطػػػكؿ يتميػػػزكف فػػػػػػػػالصي اػػػيالػػػل اف اركيةػػكر  دركيػػش اػػػكزم. د ألػػار حػػػيف اػػي

 ( َُٗ). القامة
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،لتػػذا ألػػار (َُُ)كالعيػػكف. الجبػػيف الػػرأس ، كاتالػػاع الػػتطالةإكمػػف صػػفاتتـ ارقػػرل 
 كجنػػكب الينػػد شػػماؿ بسػػكاف شػػبيا أقػػرب )...كىػػـ :دركيػػش الػػيتـ وػػايةن  اػػكزم. د ألػػار

 (ُُِ).....((ٔٔٔ)بخارل أك أفغانستاف
ى ػػل ملػػاهداته قػػةؿ  مالػػتندان  ذلػػؾ الػػل اردهمػػي مظفػػر محمػػد. د اػػي حػػيف ألػػار

 تختمػؼ أكركمجػي فػي -كرانكيغػ-الككيكر قكمية أف احظت:) وػاية رح ته الل الصيف
 كجػكد مػع، كتركيػا العػراؽ فػي مناطحنػا أشكاؿ الى قريبة كىي،  ال ينييف عف أشكاليـ
 مثػؿ شػحر -انكيغػكر -الكيكػكر مػف قسػـ أف احظت كما.  جدا بسيطة  ينية مالم 

 (  ُُّ).(.......، بينيـ أسكد رجؿ كجكد الى كانتبيت.  كجكىيـ تحاسيـ في انكربييف
طكيػؿ كلػكارب متػازكا بح ػؽ لحػيتـ ،كهػـ ذكك لػعر إب مف اركيةكر اقػد أما اللبا

،كأرل (ُُٓ)نتػػـ  ػػانكا يتصػػفكف ب  ااػػة ال حيػػة.إ دركيػػش اػػكزم. د، بينمػػا ذ ػػر (ُُْ)طكي ػػة. 
 نه قص هنا  بار الالف منتـ .إ

كأرل بعػػػد االػػػتعراض هػػػذ  ا راب تبػػػايف اركيةػػػكر اػػػي صػػػفاتتـ الجالػػػدية كانػػػه لػػػيس 
رندماجتـ ىبػر المراحػؿ التاريقيػة المتعاوبػة مػع  ط قة بينتـ ،نظران ة مي هناؾ صفات ملتر 
 أوكاـ كوبايؿ ىدة .

 كلػػػػػػػػػمكخ ارىصػػػػػػػػػاببقػػػػػػػػػكة اقػػػػػػػػػد كصػػػػػػػػػفكا  بصػػػػػػػػػفة ىامػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػا أهػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػماي تـ
بلجاىتتػػػـ كبجالػارتتػػػػـ راػػػكا ىي ك  ، (ُُٕ).جػػدا واب يػػػة وكيػػة كألػػػداب ككك ػػانكا ذ،(ُُٔ).ارنػػؼ

 .(ُُٗ) مالالما لعباىنتـ أنتـ  انكا رؼ ىي هذا كمع ،(ُُٖ)كبالالتتـ اػي القتاؿ.
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 اىَثحث اىثاّٜ   

ٕجشج األٗٝغ٘س اىٚ ٍْغ٘ىٞا ٗتأسٞس 

 دٗىتٌٖ األٗسخّ٘ٞح 

 ً(048-144/ ـ721-226ٕ)

ــْح  ــا س ــٚ ٍْغ٘ىٞ ــ٘س اى ــشج األٗٝغ *أٗالً: ٕج

ٍغ 144/ـ721ٕ سنشٛ  سٜ ٗاىؼ صشاػٌٖ اىسٞا ٗ ً

 اىق٘ٙ اىَجاٗسج ىٌٖ.

سٞس دٗ فٜ *ثاًّٞا:تأ ٞح  غ٘س األٗسخّ٘ ىح األٗٝ

ٍْغ٘ىٞــا ٗسٞاســتٖا اىذاخيٞــح ٗاىخاس ٞــح 

 ً(.048-144/ ـ721-226ٕ)

*ثاىثًا: صشاع األٗٝغ٘س ٍغ اىقٞشغٞض ّٖٗاٝح 

سْح  ٞا  فٜ ٍْغ٘ى ٞح  ىتٌٖ األٗسخّ٘ /  ـ226ٕدٗ

048 .ً 

ؼاً * ىٚ سات ط٘ػٜ ا حش اىَ تِ ت  ٌَٞ يح ت : سح

تـدد اىتغضغـض ٗدٗىـح األٗٝغـ٘س األٗسخّ٘ٞـح 

 تٖا اىجغشافٞح ٗاىتاسٝخٞح.ٗإَٔٞ
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   ﴾ىجرة انكيغكر الى منغكليا كتأسيس دكلتيـ انكرخكنية﴿      

 ﴾ ـ(ٓٗٛ- ٗٗٚق/ ٕٕٙ-ٕٚٔ) ﴿               
 ىكامؿ ىدة اي هجرة اركيةكر الل منةكليا ،كهي بالت  يد ال تقت ػؼ   يػراأالتمت 

ف اروػػػػكاـ ى ػػػػل مػػػػر العصػػػػكر ىػػػػف ارالػػػػباب الرييالػػػػة التػػػػي  انػػػػت كراب هجػػػػرة العديػػػػد مػػػػ
ارادها كالبحث ىػف المػاب كال ػأ كمػكارد التاريقية ، كاي مقدمتتا البحث ىف م اف آمف ر

 الطبيعة ارقرل الاركرية رالتمرار الحياة .
 اركيةػػكر وبػػؿ هجػػرتتـ الػػل منةكليػػاكاػػ  هنػػا أهػػـ الظػػركؼ التػػي ىالػػتا كالػػكؼ أ

  انػت ىايقػاك ركا لأصػطداـ بتػا كمحاربتتػا كالتي داعتتـ ل تجرة ، كأهـ القػكل التػي ااػط
 أمامتـ.

 السياسػػي ك ػػراعيـ ٗٗٚق/ٕٚٔ سػػنة منغكليػػاالػػى  انكيغػػكر ىجػػرة:أكان ٭
  :ليـ المجاكرة الحكل مع كالعسكرم
 اركيةػػكر تػػاريا ىػػف المع كمػػات مػػف الق يػػؿ الػػل الػػكل التاريقيػػة المصػػادر لػػرتي  لػػـ

 هػػذ  قػػةؿ تػػاريقتـ ىػػف المع كمػػات مػػف ؿالق يػػ ى ػػل الػػكل الع ػػكر مػػف أتم ػػف كلػػـ، القػػديـ
 مػػع التاريقيػػة ارحػػداث لتػػداقؿ نظػػرا الةمػػكض مػػف   يػػرال ي تنفتػػا التػػي التاريقيػػة المرح ػة
 ت ػػكف مػػا كغالبػػا، وصػػيرة ت ػػكف قػػرلأ كأحيانػػا، حيانػػاأ طكي ػػة ت ػػكف وػػد زمنيػػة اػػكارؽ كجػػكد

 المبحث الثانً     
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 المرح ػػػة هػػػذ  قػػػةؿ ىػػػنتـ  ػػػرذي  مػػػا أهػػػـ هنػػػاأالػػػتعرض  كالػػػكؼ. كااػػػحة كغيػػػر مبتػػػكرة
 .دكلتتـ تاريا مف التاريقية

 التػػي اركلػػل المنػػاطؽ ىػػف و ي ػػة مع كمػػات الػػل الػػكللػػر تي االمصػػادر التاريقيػػة لػػـ 
 .منةكليا كاالتقرارهـ ايتا الل هجرتتـ وبؿ اركيةكر ايتا االتقر

 وبايػؿ  الػػاير آقػر الػل م افو  مف كالترحاؿ البداكة حياة يعيلكف اركيةكر  افا قد 
 (َُِ).لمةكؿكا الترؾ

 كاحػػد م ػػاف اػي يالػػتقركا أف يالػػتطيعكا لػـ اػػ نتـ المتػػاجرة القبايػؿ مػػفل ػػكنتـ  كنظػرا
   (ُُِ) .و يؿ ىطابو  ذات  انت أراايتـ ،رف

 ايجػػاد محػػاكليف ىػػدة بػػةد الػػل طكي ػػة تاريقيػػة مرح ػػة قػػةؿ اركيةػػكرهػػاجر  لتػػذا
 لتػػـ وكيػػة دكلػػة لبنػػاب تـيػػؤه  ممػػا طكي ػػة لمػػدةو  ايػػه االػػتقرارهـ لاػػماف لتػػـ مناالػػب م ػػاف
 .  لتـ المجاكرة ارقرل الدكؿ مف عاصرهـيي   اف مف تنااس

 اررااػي اػي اركيةػكر وبي ػة تالػتقر  انػت ـ.ؽََِ الػنة حػكالي منػذ انػه  رذي  اقد
 كاالػػعة كالػػتكب صػػحارم ىػػف ىبػػارة ك انت،الصػػيف كغػػرب لػػماؿ اػػي تقػػع التػػي اللاالػػعة
 .(ُِِ)كالتر ية المةكلية القبايؿ مف ىدد منتـ بالقرب يالتقر ك اف،القارم المناخ يالكدها

 اػي  Selenga River""، (ُِّ) سػيمينجا نتػر الػكاحؿ حػكؿ أياا االتقركا كانتـ
 الػل الرمػزم كألار( ،ُِْ(.)ـُِٓ-ُْٖ) بيف الممتدة الالنكات قةؿ آاليا لرؽ لماؿ

 (ُِٔ).-الفكلةا أم -، (ُِٓ)تؿ إ نتر غربي اي أياا  انت مالا نتـ أف
الرغـ مف االتمرارهـ اي الترحاؿ اػ نتـ لػـ ي كنػكا بمعػزؿ ىػف القػكل المجػاكرة  كى ل

حػػداها ليتم نػػكا مػػف العػػيش بالػػةـ إناػػكاب تحػػت زىامػػة لتػػـ ،لتػػذا  ػػاف البػػد لتػػـ مػػف اإ
 كاالالتقرار دكف التعرض رم اةط مف القكل المجاكرة لتـ .  
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ر الصػػينية أالػػماب  ػػر اػػي المصػػادقػػد كرد اػػي أحػػد المصػػادر التر يػػة ككاػػؽ مػػا ذي ا
 ىدد مف ارمراب اركيةكر ممف  انكا تابعيف ل تكف.

 ق فػػه كوػػد، ـ. ؽ َُّىػػاـ اػػي الػػذم تػػكاي "بػػك "ارميػػر كمػػف أهػػـ هػػؤالب ارمػػراب
 ذلػػؾ كبعػػد، الصػػينييف بيػػد ـ.  ؽ َٗىػػاـ أالػػيرا كوػػع أقػػر أميػػر ق فػػه  ػػـ،" كػػكم "أك أقػػك 
 التػكف مػف أميػرة كتػزكج، (ُِٕ)."سك – كيكف"  العتد كلػي لقػيؽ" ككام "أك العرش اىت ل
 تحػػػػادإ الػػػػل اركيةػػػػكر أناػػػػـ التػػػػاريا هػػػػذا كمنػػػػذ، (ُِٖ). ـ.ؽ ّٕ الػػػػنة تتكيجػػػػه ىػػػػاـ اػػػػي

 (ُِٗ).التكف
 مػػػف ينحػػػدركف  ػػػانكا نتػػػـإ -آنفػػػا ألػػػرنا  مػػػا – ارتػػػراؾ المػػػؤرقيف أحػػػد كلتػػػذا ذ ػػػر

ػػبػػ نتـ  ػػانكا ك  ،التػػكف ( ـُِٓ-ُْٖ)  يفبػػ الممتػػدة الالػػنكات قػػةؿ الياالػػيا بتػػـ رتبطيفمي
.(َُّ)  

 كاداريػػا الياالػػيا تػػابعيف  ػػانكا التاريقيػػة المرح ػػة هػػذ  قػػةؿ اركيةػػكر فإ يعنػػي كهػذا
 .ل تكف

 بػاليغ -بػيش مدينػة اػي اللػماؿ اػي تقػع اركلػل، لتػـ مػارتيفإ اركيةػكر أالػس كود
 مدينػػػة اػػػي الجنػػػكب اػػػي تقػػػع كال انيػػػة،(ُُّ) "كػػػك – تػػػك – فػػػك"  االػػػـ ى يتػػػا ط ػػػؽيي  ك ػػػاف،

 - كيػاك"  االػـ ى يتػا ط ػؽيي  ،ك ػاف--Turfan ،"土鲁番" "،تكرفاف" أك، (ُِّ)طكرفاف
 (ُّّ) ". جينغ – ىك

" ،ك "جػػي -أم" ،ك "ىػػك – كػػك"  هػػي صػػةيرة أكيةكريػػة امػػارات أربػػع هنػػاؾ ك انػػت
 مػػارات  انػػت تابعػػة، كيبػػدك اف هػػذ  ار(ُّْ) ".الثػػاني لػػكم -بػػك"  ك ،" انكؿ لػػكم – بػػك

 ل تكف . كاليااليا اداريا



 

 

27 

بػػػالي  كطكراػػػاف انػػػه  ػػػاف  -كجػػػكد هػػػذ  ارمػػػارات اركيةكريػػػة اػػػي مدينػػػة بػػػيشيؤ ػػػد 
ىػدة  وبػؿ االػتقرارهـ ايتػا بالػنكاتو تر الػتاف اللػروية  ىػدد مػف مػدف أكيةكر مكط  ودـ ايل

 كاف  انكا تابعيف ل تكف.
 –هنا أالػماب أهػـ ارمػراب اركيةػكر ممػف ح مػكا اػي مدينػة بػيش أالتعرض كالكؼ 

طكرااف كممف  انكا تػابعيف ل تػكف ،كمػف الجػدير بالػذ ر اف المصػادر التاريقيػة لػـ بالي  ك 
 متمػا أمػرا عػدي لر الل أية مع كمات مفص ة ىػف هػؤالب ارمػراب ، غيػر اف ارلػارة الػيتـ يي تي 

بػه اركيةػكر متاز إما يؤ د ى ل  انت تابعة ل تكف التي ،اكجكد هذ  ارمارات اركيةكرية 
تػاريا دكيةتتػـ التػي اػي  ايجابيػاأ ػرت درة ويادية كالياالية كااػحة المعػالـ منذ القدـ مف و

 فصيؿ اي الفصكؿ القادمة .تبال الحقاأكاحه ذا ما الكؼ أالالكها ايما بعد . كه
 ح متػػـ كالػػنكات اركيةػػكر مػػف بػػاليغ - بػػيش مدينػػة أمػػراب أهػػـ أالػػمابيػػ تي  كايمػػا

 :(ُّٓ) ا تي كهـ
 ـسنكات الحك       ميراسـ ان

 ؟ كك" –كك،أك" كيك  –كك 
 ـ ٗٚ تي –كاف 

 ـ  ٜٚ – ٗٚ تي –سكم 
 ـ  ٕٓٔ – ٜٚ كي –نـك 

 ـ ٕ٘ٔ – ٕٓٔ تسيك –كيكف 
 ـ ٓ٘ٔ – ٕ٘ٔ نك -تي –كيك 
 ـ ٘٘ٔ -ٓ٘ٔ تك –لك  –أك 
 ـٓٙٔ – ٘٘ٔ كيكف –بي 
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 :  (ُّٔ) ا تي اتـ اركيةكر مف" تكرفاف" ،أك طكرفاف مدينة امراب أهـ أما
 الحكـ سنكات         انمير سـا

 ف "دزكمك"  مك،أك – تيك

 ف جيك – بو – كاف

 ف جينغ – أم

 ف كي – شيك

 ف ميف – جكنغ

 ف جك – ما

 ف " ىي – كيك"  ،أك كيا – كك

 ف كياف – كيك

 
 صػػػراع اػػػي الػػػدقكؿقػػر تتـ مػػف م ػػػاف الػػػل آقػػػةؿ هجػػػر  اركيةػػكر ى ػػػل  ػػػاف لقػػد

 ى ػل  ػانكا لتػذا أهػدااتـ، تحقيػؽ مػف مػنعتـ كتحػاكؿ كاجتتـتػ الياالية وكة أم مع كتنااس
 البػداكة حيػاة مػف بػدال الػدايـ ارالػتقرار اػي رغبتتـ ى ل لنا يؤ د ،مما لتذا كاا  االتعداد
 .  كالترحاؿ كالتنقؿ

 طكي ػة لمدة  بقكا ود اركيةكر ارتراؾ اف التاريقية المصادر مف ىدد اي  رذي كود 
 طكايػؼ حػدلإ مػف وػكم لػقص بيػنتـ ظتػر ا  مػا ريػيس، أك م ػؾ لتـ ي كف أف غير مف

 .  (ُّٕ)ى يتـ أميرا صب يي  اركيةكر
 الماػػطربة لػػؤكنتا اصػػةح لةػػرض الطكايػػؼ هػػذ  معظػػـ بػػيف ىػػدة ملػػاكرات كبعػد

 .(ُّٖ)ى يتـ الرأم نااذ م  ان  لي كفنتـ ؛ م مناالب لقص اقتيار ورركا
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 -أك ،(ُّٗ) "ايمتيريػػر يػػؿإ"  ك كلقبػ "منككبػػام " دىلييػػ لػػقص ى ػػل اقتيػػارهـ اكوػع
 بال ةػػة كيعنػػي (ُِْ) -رايمتريػػ يػػؿإ - أك ،(ُُْ) "Eltebir" ،-ممتبيػػر -أك ،(َُْ)-لتػػابيرإ

 (ُْْ)." الخاقاف"  لقب مف م انة أدنل ال قب هذا ك اف. (ُّْ) " الكالي"  التر ية
 (ُْٓ)"أكرقنػػػػدر " وػػػـك مػػػف ىػػػاليتيف كوػػػدرة ب فػػػابةز متػػػاإ آقػػػر لقصػػػا اقتػػػاركا  ػػػـ
 كاالػتمر ،جميعتػا اروػكاـ ى ػل م  ػيف ار نػيف كنصػبكا ،" آيركيف ككؿ"  لقػب ى يه كأط قكا
 .(ُْٔ)النة ماية مدة يح مكف أىقابتما

- (ُْٕ)تػػكرؾ الكػػكؾ -أك ،-التكجػػكم – التر يػػة الدكلػػة أقاػػعت ـٔ القػػرف كاػػي
 -Bumin Khaghan -،بػػكميف القاوػػاف كبقيػػادة( ـ ْْٕ-ِٓٓ(/ ) هػػُِٕ -)....
 منػاطقتـ تر ػكا اركيةػكر اف غيػر ،اتاليطرت تحت اركيةكر اليتا ينتمي التي التاي ي وبايؿ

  (ُْٖ) .الي ينجا نتر الل كاتجتكا
 اللػماؿ اػي التكجػكم ى ػل العالػ رية حمةتتػـ بلف الصينيكف واـ ـََٔ ىاـ كاي

 جػػكمالتك  هػػاجـ ـَٓٔ ىػػاـ كاػػي ،(ُْٗ)التجػػـك هػػذا أ ػػر ى ػػل التػػاي ي وبايػػؿ جمػػكع اتلػػتت
 (َُٓ).اليطرتتـل كأقاعكهـ التاي ي

  انػت التػي القبايػؿ مف قرآ ىدد مع اركيةكر وبي ة انلقت ـَٓٔ ىاـ حدكد كاي
 الػػيطرتتا ،كاراػػت بتػػا قاصػػا ح فػػا ،كأوامػػت ارـ وبي تتػػا ىػػف التػػاي ي وبي ػػة الػػل تنتمػػي
 جاالػي ين ربنتػ المحيطػة المنطقػة الل مجددا اركيةكرهاجر   ـ ،(ُُٓ) كاالعة مناطؽ ى ل

 (ُِٓ). منتـ لقص 0ََََُ يقارب ما حكله كاالتقر
ـ اػػػمف القبايػػػؿ التػػػي ِٕٔهػػػػ/ ٔكاػػػي الحقيقػػػة اف االػػػـ اركيةػػػكر وػػػد كرد اػػػي الػػػنة

 ( ُّٓ).امتنعت ىف داع الارايب لدكلة ال كؾ تكرؾ
كهذا ارمر يؤ د تبعيتتـ الالياالية كاردارية لدكلة ال ػكؾ تػكرؾ قػةؿ ت ػؾ المرح ػة 

 التاريقية.
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تػػكرؾ الػػذم جػػيش ال ػػكؾ ألحقكهػػا بالتػي التزيمػػة  هػػي اف الػػبب لػػترتتـ ػػر ذي  كلتػذا
 ثػػػػػػػ،ابع( ُْٓ). ارؾ ىنيفػػة دارت بػػيف الطػػرايفبعػػد معػػ جنػػدم ؼىلػػرة ا  ػػاف يتػػ لؼ مػػف 

تبقػػل رنقػػاذ مػػا Li'yi – "T'u " ادةػػػػػػػػػػػػػػػػه بقيػػػػػػػػػػػػجيلف ػػػػػػػكرؾ اللروييػػػػػػػػكؾ تػػػػػػاغاف ال ػػػػػػػػو
  (ُٓٓ). لـ يتم ف مف هزيمتتـ غير أنه مف جيله،
 دكلػػػػة لمحاربػػػػة ل صػػػػينييف مالػػػػاىدتتـ اركيةػػػػكر وػػػػدـ التاليػػػػة الالػػػػنكات قػػػػةؿ كاػػػػي

  تػػػػان الػػػػرةأ مػػػػع التعػػػػاكف فاػػػػ كفيي  اركيةػػػػكراقػػػػد  ػػػػاف  ،(ُٔٓ) -تػػػػكرؾ ال ػػػػكؾ-، التكجػػػكم
 أتػػاكة داػػع الػػل بػػاركيةكر داػػع ارمػػر كهػػذا دكلػػة ال ػػكؾ تػػكرؾ، اقاػػاع أجػػؿ مػػف الصػػينية

 (ُٕٓ).لتـ
قػب الػذم لي ك  قةؿ ت ؾ المرح ة التاريقيػة ة اركيةكر اف اللقص الذم تكلل زىام

 "P'u- Sa" ، كوػد بػدأ ( ُٖٓ) ."P'u- Sa دىل "" ، لديػه ابػف ييػIrkin، "ايػركيف ب قػب
ـ كالالنكات التي ت تتا بلف هجمات ى ل الحدكد اللمالية لدكلػة ال ػكؾ َّٔهػ/ٗاي النة 

كوػػد  ػػاف لتػػذا ،وػػد تم ػػف اركيةػػكر مػػف هزيمػػة جيػػكش دكلػػة ال ػػكؾ تػػكرؾ ، ك  (ُٗٓ)ؾ. تػػكر 
اذ أاػػفل ى يتمػػا  ،"Toles"التػػكليس،كأوػػكاـ  اركيةػػكر تػػاريا النصػػر انع ػػاس  بيػػر ى ػػل

 (َُٔ) بيرة. كم انة أهمية
 (ُُٔ)" .Ilteber"، " ممتبيػر" أك"،إلتبيػر، ب قب "" P'u-Saقب" كبعد هذا النصر لي 

ىػف اف  ػاف  ع متـ أالاليب القتاؿ كانكنه،ااػةعق ية حربية اذة،اقد  اف يي ع بتيتمنت ،ك ا
 (ُِٔ)يلار تـ اي القتاؿ كالصيد. 

ك انػػػت كالدتػػػه تالػػػتمع الػػػل لػػػ اكل اللػػػعب كتنظػػػر اػػػي ط بػػػاتتـ، ك ػػػؿ مػػػف يقػػػرؽ 
اػي  المرأة اركيةكرية دكر ى ل ة تؤ دلارة كااحإكهذ  ، (ُّٔ)القانكف يناؿ ألد العقكبة. 

 ادارة لؤكف الدكلة.
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ىتػد رااهيػة كىدالػة كنصػر ل لػعب، لتػذا نػاؿ حػبتـ "P'u- Sa " عػد ىتػدكلتػذا يي 
، كأحبػػػػه الجنػػػػد لتػػػػذا لػػػػار ك  اػػػػي معظػػػػـ حركبػػػػه كحققػػػػكا معػػػػه انتصػػػػارات (ُْٔ)كراػػػػايتـ 

 (ُٓٔ. )ىظيمة
الػػيا الكالػػطل وػػكتيف، اركلػػل تتم ػػؿ بػػارمير اركيةػػكرم آكبػػذلؾ أصػػب  اػػي لػػماؿ 

P'u–Sa"" (ُٔٔ) كال انيػػػة بزىامػػػة التكليالػػػي،Tolesleri  "Sir tarduş" .(ُٕٔ)  كوػػػد،
 ( ُٖٔ. )الصيف  تحالفات معظـ تم نت مف التة ب ى لبعد اف ازداد قطر وبي ة التكليس 

ايجػػاد  م تػػكاي اريػػدم بػػؿ  انػػا يحػػاكالف دايمػػا اركيةػػكر كالتػػكليس اكلػػـ يقػػؼ لػػعب
اركيةػكر  ويػاـ الصػينيكفلتػذا تكوػع  ، (ُٗٔ)يف.ػػػػػػػػ ص مػف ح ػـ الصينيػػػػػػػػػػػػػما ل تق ةن ػػػػػػػػػػػطريق

 ( َُٕ). ارة الفتنة ادهـب 
ل صػػيف ،  مػػف القبايػػؿ التر يػػة  ػػانكا يقاػػعكف تػػارةن  كهػػذا يعنػػي اف اركيةػػكر كىػػددان 

 أقرل لدكلة ال كؾ تكرؾ،كانتـ ظ كا يصارىكف مف أجؿ ارالتقةؿ ىف   يتما. كتارةن 
 لتػامآاف ال كؾ تكرؾ االتقةله اي جباؿ ى ف واغأـ كىندما ْٖٔهػػ/ ِٖفي النة ا

(ُُٕ)
Altay" "ؽكيةكر كالقارلك اراالتة ت الصيف هذا ارمر كألحقكا التزيمة  ب. (ُِٕ)  

اركيةكر وامكا بعصياف اد الصينييف غير انتـ لـ يكاقػكا اػي اف كى ل الرغـ مف 
 االػتعادتال الػيما بعػد اف ،(ُْٕ.)رؾ ك  ػكؾ تػلالػ طة دكلػة الأقػرل  مػرةن اقاعكا ،(ُّٕ) ذلؾ
،كوػد (ُٕٓ). لالػ طتتا التػاي ي وبايػؿ مػف أقػر ىػدد مػع اركيةػكر  قاػعتا جديػد مػف وكتتا
 (ُٕٔ) .ـٕ/هػُ القرفنتاية  حتل لتا قااعيف اركيةكربقي 

 هػذا كرد كوػد ، ـُٕٕ/ هػػٗٗ الػنة ااػده تمػردهـ ىػف أى نكا ما الرىاف أنتـ غير
 معػػارؾ دارت اف بعػػدتم نػػكا مػػف هزيمػػة جيكلػػتا ك  ، اركرقكنيػػة ابػػاتال ت اػػي مػػرة كركؿ
 (ُٕٕ.) الطرايف بيف ىدة
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اػػي الالػػاحة الالياالػػية. أهػػـ القػػكل ـ مػػف ِْٕهػػػ/ ُِٓكيةػػكر اػػي الػػنة ار صػػب  ا
 انػػت دكلػػة ال ػػكؾ تػػكرؾ وػػد بػػدأت بالاػػعؼ الالػػيما بعػػد كاػػاة نفالػػه كاػػي الكوػػت  ،( ُٖٕ)

كيةػػػكر مػػػف ، كار ؽ، كالقػػػارلك Basmil (ُٕٗ)الباالػػػميؿ، لتػػػذا تم نػػػت اوػػػكاـ Bilgeالقايػػػد 
  (َُٖ) نلاب م كنات الياالية وكية اي المنطقة.إكلل نحك كاع القطكات ار

كا ػػػػػد وامػػػػاق اػد اركيةػكر كح فػايتـ ربػػػػػالح تقالػر التػي كرؾ ػػػػكؾ تػػػػػػػػال دكلػة اما 
 (ُُٖ)".Dzmiş'I ،أك" a ' Ozmɪş"هػػػاف لتـ كاالمػػػػار واغػػػػػب قتي

ـ وامػػػػػت وبايػػػػػؿ ّْٕ-ِْٕهػػػػػػ/ ُِٔ-ُِٓقػػػػػةؿ الالػػػػػنكات الممتػػػػػدة بػػػػػيف اػػػػػي ك 
 "   كػػػػػاف ال ػكؾ تػكرؾ المدىػػػػػػػبقتػؿ واغادهـ ػػػػػػد اتحػػػػػبعكؽ ػػػػػػػػػػؿ كالقارلػػػػػػػػاركيةكر كالباالمي

Dzmiş'I .بعد اف ألحقكا التزيمة به كبجيله "(ُِٖ  ) 
كؾ تػػػكرؾ مػػػف وتػػػؿ كقالػػػارة وػػػامكا ب قتيػػػار ابػػػف ال ػػػ دكلػػػة لػػػه تكبالػػػبب مػػػا تعراػػػ

ق/  ُِٕالػػنة  اػػيليتػػكلل زىػػامتتـ  "Mei'i - Pai" كالمػػدىك "  a 'Ozmɪş "القاغػػاف
دكلػػػة ال ػػػكؾ محػػػؿ كيةػػػكر كبػػػذلؾ حػػػؿ ار ،ايمػػػا بعػػػد وت ػػػك كيةػػػكر غيػػػر اف ار (ُّٖ)،ـْْٕ

 ( ُْٖ)كالط آاليا. اي جديدة ال أصبحكا مف أهـ القكل الاليااليةتكرؾ ك 
ة الصػينية مبراطكريػاػطرابات دق ػت ارهذ  المدة التي حد ت ايتا هػذ  ار كقةؿ

حػذا ، ك  (ُٖٓ)الػل امبراطػكر الصػيف Laonu Sunكيةػكر الالػفير ا رالؿ ار، اجديد اىتد
 كارتفػػػاؽ معتػػػـ  الػػػفرايتـ الػػػل الصػػػيفب رالػػػاؿ وػػػكاـ الباالػػػميؿ كالقػػػارلكؽ حػػػذكهـ  ػػػؿ مػػػف أ

 ( ُٖٔ. )رؾدكلة ال كؾ تك ل قااب ى ل ما تبقل مف 
االػتقةؿ  ف ىفى أي اي المنطقة  نتايياكنفكذها ال كؾ تكرؾ دكلة كىندما انتتت وكة 

 (ُٖٖ). لتػػـ مالػػتق ةو  ،كتم نػػكا مػػف بنػػاب دكلػػةو  (ُٕٖ)ـْْٕ/قُِٕالػػنة اػػي حػػدكد  كيةػػكرار
 حتػػل الػػبةد هػػذ  اػػي اركيةػػكر دكلػػة االػػتمرت كوػػد،(ُٖٗ).ىػػنتـ كح مػػكا بػػدالن  ،اح ػػكا مح تػػـ

 .(َُٗ)ـ َْٖ/هػ ِِٔ النة
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 هػػذ  بتع ػػيـ اهتمػػكا ، تػػكرؾ ال ػػكؾ ممت  ػػات معظػػـ ى ػػل اركيةػػكر الػػيطر اف كبعػػد
 (ُُٗ). مجتمعاتتـ امف المجتمعات ت ؾ كدمجكا القاصة كىاداتتـ  قاااتتـ اللعكب
مػػػػف أوػػػػكل ارمػػػػـ التر يػػػػة  ـ ٖكٕ/ هػػػػػِكُالقػػػػرنيف قػػػػةؿ اركيةػػػػكر أصػػػػب بػػػػذلؾ ك 
 تر الػػػتاف حػػػدكد الػػػل مػػػنتـ جماىػػػة هػػػاجرت ـ ٖ/ هػػػػ ِ القػػػرف أكاالػػػط افػػػي ،(ُِٗ) كأهمتػػػا
 أيػػدم مػػف كانتزىكهػػا القصػػب (ُّٗ)اريػػـت نتػػر كادم اػػي كاالػػتقرت - الصػػينية - اللػػروية

 أوػػدامتـ ك بتػػكا بتػػـ ةػػػػػػػػػػقاص ةػػػػػػػكلة ارةػػػػػػػػػػػحا لتػػـ تػػػػػػػ ان الػػذيف ا ريػػيف (ُْٗ)الطقػػارييف
 . (ُٓٗ) ايتا

 - اللػػػػروية تر الػػػػتاف اػػػي االػػػػتقركا الػػػذيف ركيةػػػػكرا ىػػػػدد اف بالػػػذ ر الجػػػػدير كمػػػف
 مػػدف معظػـ ى ػػل الػيطرتتـ بعػػد أنتػـ غيػػر ،(ُٔٗ)أقػر جػػنس أم مػف أ  ػػر  ػاف -الصػينية

 بتػـ كاقت طػكا معتػـ، اندمجكا الطقارييف مف كانتزاىتا -الصينية - اللروية تر التاف بةد
 .(ُٕٗ)وركف أربعة لمدة النكاحي هذ  اي االتقركا جديد جنس ىنه نتج مما

 اللػػػعكب منجػػػزات ى ػػػل تعراػػػكا لتػػػذا المتحاػػػر، ا رم اللػػػعب كر ػػػة أصػػػبحكا اقػػػد
 ،(ُٖٗ) البكذيػػة مقت فػػة ديانػػات يعتنقػػكف  ػػانكا الػػذيف الكوػػت ذلػػؾ اػػي المكجػػكدة المتحاػػرة
 .  (َُِ)،كالماليحية (ََِ)كالمانكية ،(ُٗٗ)كالزرادلتية

 لػػػػػعب اقتفػػػػػل داقػػػػػ الةربيػػػػػة آالػػػػػيا اػػػػػي ا ريػػػػػيف حاػػػػػارة غ بػػػػػة مػػػػػف الػػػػػرغـ كى ػػػػػل
 وبي ػػة أكؿ اركيػػةكر عػدي يي  لتػػذا محػػ تـ، ح ػكا الػذيف اركيةػكر مػع انػدماجتـ بػػعد الطقارييف

 . (َِِ)الحاارة ى ل تتعرؼ الصفراب الكجك  ذات تر يػة
 ى ػل الػيطرتتـ اػرض اػي كنجحػكا اركيةػكر لػ ف ارتفػع ـٖ/ هػػِ القػرف نتاية كاي

 (َِّ)غربتا.ك  منةكليا لماؿ الكاوعة ارواليـ معظـ
 اػي مالػاىدتتـ اي  بير ااؿ منتـ الةرب الل يال نكف  انكا الذيف ل قارلكؽ ك اف

 (.َِْ)اللمالية كمنةكليا أكرقكف بنتر المحيطة المناطؽ ى ل اليطرتتـ ارض
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 كالمنػاطؽ منةكليػا لػماؿ تاػـ كأصػبحت اركيةػكر االػتقرار منػاطؽتكالػعت  كبذلؾ
 ،(َِٕ)منةكليػػا لػػماؿ اػػي (َِٔ)،ك يػػركليف كرقػػكفار ،كنتػػر (َِٓ) نجاي يالػػ بنتػػر المحيطػػة
 . (َِٗ)التاريـ ،كنتر (َِٖ)نكر لب بحيرة كلماؿ

 ارى ػػل الحػػكض هػػي اركيةػػكر ارتػػراؾ ايتػػا االػػتقر التػػي ارقػػرل المنػػاطؽ  كمػػف
 ىػف ااػة. (ُُِ)منةكليػا اي وػراوـك جباؿ كالػفكح ،(َُِ)آمكر نتر رااد ى ل أكرقكف لنتر

 .(ُِِ)-الفكلةا أم - تؿإ نتر غربي يا أياا االتقرارهـ
 يالػػيؽإ بحيػػرة حتػػل مػػا كوػػت اػػي امتػػد وػػد اركيةػػكر نفػػكذ اف الػػل بارتكلػػد ألػػار كوػػد

 ( ُِْ.)الةرب باتجا  أم (ُِّ)ؿ ك
 وبي ػػػة  انػػػت بينمػػػا ،(ُِٔ) الجنػػػكب جتػػػة مػػػف جػػػاكرهـت( ُِٓ)النايمػػػاف وبي ػػػة ت ك انػػػ
( ُِٖ)ال راييػػػػت وبي ػػػػة ك انػػػػت ،(ُِٕ)تـمػػػػن الةربيػػػػة المنػػػػاطؽ اػػػػي تالػػػػتقر التر يػػػػة القػػػػارلكؽ

 (ُِٗ).اللرؽ جتة مف جيرانتـ
 المصػػػػادر تلػػػػر كلػػػػـ. (َِِ)آرامػػػػكت دىلييػػػػ تر ػػػػي للػػػػعب مجػػػػاكرتتـ ىػػػػف ااػػػػةن 

 . يجاكركنتـ  انكا جتة أية مف التاريقية
 تر الػػػتاف مػػػدفىػػػدد مػػػف  ى ػػػل اركيةػػػكر الػػػيطر أف بعػػػد انػػػه بالػػػذ ر الجػػػدير كمػػػف

 هجػػركا منةكليػػا اػػي الكالػػطل (ُِِ)جػػكبي لصػػحراب الداق يػػة كالكاحػػات -الصػػينية- اللػػروية
 .(ِِِ)ل طقارييف ا رييف  مكطنا  انت التي المنطقة ت ؾ تدريجيا

 القػايـ الح ػؼ بمظتػر يظتػركف  ػانكا المػدة هػذ  كقػةؿ اركيةػكر اف بارتكلػد كيؤ د
 (.ِِّ)اركغكز ىف كالمتميز بذاته

 منػػػةكليا اػػي مالػػػتقريف اركغػػكز ارتػػراؾ مػػف والػػـ بػػػقل وػػد انػػه بالػػذ ر الجػػدير كمػػف
  (.ِِٓ) كالجنػكبية الةربية المناطؽ الل منتـ والـ هاجر بينما ،(ِِْ)اركيةكر ح ـ تحت
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 ُٗ اتحػػدت اذ منةكليػػا اػي اركغػػكز ارتػػراؾ مػف بقػػي مػػف مػع ح فػػا اركيةػػكر كىقػد
 .(ِِٔ)كاركغكز اركيةكر مف وبي ة

 ؼػػػػالتحال ذاػػػػػػه دػػػػػػػػىق ى ػل الطػرايف  ة أجبرت ود ةػػػػػالالياالي ركؼػػػالظ اف دكػػػكيب
 تػػػػػػقاع التػػػػي ؽػػػػػػػػالمناط ت ػػػػؾ لتػػػػا رضػػػػػػػػػػػػتتع تػػػػػػػ ان التػػػػي ةػػػػػػػالالياالي اتػػػػػػػػل تحدي ران ػػػػػػػنظ

 .   كرػػػػاركية لال طة
أالػػرهـ  كألقػػاب أالػػماب تحمػػؿ وبايػػؿ تالػػع هنػػاؾ  ػػاف ارصػػ ييف اركيةػػكر بػػيف امػػف

 -Toquz  Oğuz  -،أكغػكز الطحكز التر ية بال ةة المكفيي  ك انكا الدـ، طةراب كتربطتـ
 (ِِٕ).التالعة العلاير تجمع ،كمعنا 

صػؿ تتػ لؼ اتػي اػي ار ،(ِِٖ)العلػرة تعني أكيةػكراتي  "أكف أكيغكر " تالميةأما 
 -   مػػة اف بارتكلػػد أ ػػد اذ ، (ِِٗ. )مػػف ىلػػرة أوػػكاـ أكيةكريػػة اجتمعػػكا تحػػت هػػذ  التالػػمية

 (َِّ)  ." العشرة"  التر ية بال ةة تعني - كفان 
 ،( ُِّ) تت ػكف مػف هػذ  القبايػؿ العلػر  انت ص يةكيةكر اركهذا يعني اف دكلة ار
   (ِِّ). "كغكزأالدقكز " االـ كيةكرارط قت ى ل أالةمية كلذلؾ ا ف بعض المصادر ار

-ك ،- يغػػػكرأك  انكف -ب قػػػب االتحػػػاد هػػػذا بمكجػػػب اركيةػػػكر أميػػػر  قػػػبيي  ك ػػػاف
 اركيةػػكر وبايػػؿ أميػػر ،أم(ِّّ) -"أكغػػكز دكقػػكز "أك"،أكغػػكز تكقػػكز " ،أكأكغػػكز الطحػػكز
 (ِّْ).التالعة أكغكز الطقك وبايؿ كأمير العلرة،

  تلػفتأي  التػي تكرؾ ال كؾ بحركؼالمدكنة  ال تابات اي الالةلة هذ االـ تب ي  كود
 اكيغػكر أكف"  الصػيةة بتذ . (ِّٓ)أكسك – شينو بحيرة ورب ـ َُٗٗ/هػُِّٕ ىاـ اي
 (ِّٔ)."أكغكز تكقكز –

 أهميػةود من   -آنفا ألرنا  ما -التةزغز أتراؾ معاركيةكر  تحالؼ اف ىف ااة
 – أكغػػكز دكقػػكز" الػػملكالمي  ال بػػرل التر يػػة ل دكلػػة الم ػػكف ارتحػػاد اػػمف تتـدكل بيػػرة لػػ
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 أصػػػب  أف بعػػػد الالػػػيما الػػػزمف مػػػر ى ػػػل(ـَْٗ-ْْٕ(/) هػػػػِّٗ-ُِٕ)،"أكيغػػػكر أكف
 (ِّٕ). ايتا هاميف ح اما اركيةكر
 فػي لمحكػـ المتحاسمة الحبامؿ انسحبت فحد ) :واية أكزطكنا ي ماز المؤرخ أ دود ك 

 أف يعنػػي كىػػذا. أكيغػػكر أكف -أكغػػكز دكقػػكز قبيمػػة محميػػا كحمػػت تػػكرؾ الكػػكؾ عيػػد
 (ِّٖ).(سـاا بيذا الساللة رفتكع   الحكـ الى سكية جااكا كانكيغكر انكغكز
وكاـ القارلكؽ كالباالػميؿ الػببتا أمع  كيةكر مقارنة قد  انت القكة التي يتمتع بتا ارا

كقػػكز طال ،أك""كغػػكزأالػػدكقكز " وػػكاـ أبػػيف  جػػدا امتمػػ اكيةػػكر وػػد احت ػػكا م انػػهػػك اف ار
اػي ؿ َكُار ى ػل الػدكاـ مػف ا ػانكا،بيػنتـ صػدل  بيػر لتػـ أصب  ، لتذا ( ِّٗ). "كزػػػػػػػػػأكغ

 ( َِْ).كمف الركاد ايتاكلل امف هذ  الكحدة القطكات اراتقاذ 
 : اػػػػػػوكاـ ىدة منتأمف  ػػػػػػػػػػكفت لف انػػػػػػكا ي كزػػػػػػػػػكوكز أكغطالمف الجدير بالذ ر اف ك 

Bugu, Sse- Chie" Gi- Iz", Tongra , Bayɪrku,  Huu  "Qun", 

Ch'i- Pi, A- Pu- Sse, Ku- Lun- Wu- Ku, A- Tielerdi "Ediz" .
(ُِْ) 

 "االػػػمتا كيةػػػكروبي ػػػة ارتالػػػتقر مػػػع  انػػػت ىػػػف اناػػػماـ وبي ػػػة صػػػةيرة لتػػػـ  ااػػػة      
Küçük "  كيةكر. اندمجت مع اركاعفتا  امتاانقال،ابعد(ِِْ ) 

 وبايػػؿ  مانيػػة مػػعكمػػف التحالفػػات الالياالػػية ارقػػرل التػػي ىقػػدها اركيةػػكر تحػػالفتـ       
 القبايػػػػػػؿ هػػػػػػذ  مقدمػػػػػػة اػػػػػػي كىالػػػػػػ رية،ك انت الياالػػػػػػية بمصػػػػػػال  تػػػػػػـمع ارتبطػػػػػػكا أقػػػػػػرل

  بيػر بلػ ؿ ارتحػاد هػذا ىزز كود ،- Karluk -كالحارلكؽ،،- Basmil -الباسميؿ،
 قػةؿ مػف ارتحػاد هػذا معػالـ تكاػحت كوػد،(ِّْ).لأكيةػكر كالالياالػية العال رية القكة مف

 الػنة فنٍ"  Qulliğ Boyla "، "بػكيال ككليؾ"  بقيػادة اركيةكر لتـ ودمتا التي المالاىدة
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 اللػرويةما تبقل مف القبايؿ التابعة لدكلة ال ػكؾ تػكرؾ  ى ل لةنقااض ـْْٕ/ هػ ُِٕ
 (ِْْ).اركرقكف نتر افاؼ ى ل الكاوعة

 Khaghan" "Kül ،"خاقػػػاف كػػػكؿ " ب قػػػب بػػػكية  كليػػػؾ قػػػبلي  ذلػػػؾ أ ػػػر كاػػػي
"  ـػػػػػػػػػػالحكػي السػػماكم ؿػػػػػػػػػػػػػبالفض المبػػػارؾ" ،كمعنػػػا ( ـْٕٕ-ْْٕ(/)هػػػَُّ-ُِٕ)،
(.ِْٓ) 

  ،" كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكرخ كرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغػػأكي" بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكلة  اةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمالمي دكلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  اـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأو
Uighur " " Orkhon ، بػػاليغ، أكردك مدينػػة مػػف كاتقػػذ - Baliaq Ordu –

 (ِْٔ) "Kara Balghasun""،بالسػػاغكف كػػارا " الػػملتي   انػػت  مػػا ،أك لػػه ىاصػػمة

 (ِْٕ)". بالساغكفأك" ،
 ؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيمي كغػكتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق اوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالق ط ػػػػػػػػػػػػػػػب ذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ  كاػػػػػػػػػػػػػػي

 يمنحػػك  اف الصينيػػة  تانػػ أالػرة مػف  Kaghan" Kül Bilge "Kutluğ،كؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
 ، (ِْٖ). ال قػػػب هػػػذا امنحػػػك  ، Khaghan" "Huairen ، "خػاقػػػػاف ػفىػكيريػػػ " لقػػػػب
 (ِْٗ).الصينية  تان  أالرة بةطمف وبؿ  بتا عتراان مي   اف القاواف هذادكلة  اف  يعني كهذا

كهػػذا ارمػػػر يؤ ػػد لنػػػا اف اركيةػػكر بعػػػد اف تم نػػكا مػػػف القاػػاب ى ػػػل دكلػػة ال ػػػكؾ 
 نظػران  مؤوتػان  بالنالػبة لتػـ أمػران  عػدي هػذا ارمػر يي ل صػيف كاف  ػاف  تكرؾ أصبحكا تابعيف االميان 

لحػػػاجتتـ ل الػػػب المزيػػػد مػػػف الكوػػػت لي كنػػػكا وػػػادريف ى ػػػل االػػػتجماع وػػػكتتـ مػػػف جديػػػد مػػػع 
 .كاعتـ القطط رىةف االتقةلتـ ىنتـ مالتقبةن 
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فػػي منغكليػػا كسياسػػتيا الداخميػػة كالخارجيػػة  انكرخكنيػػة تأسػػيس دكلػػة انكيغػػكر:ثانيػػان ٭
 ـ(:ٓٗٛ-ٗٗٚ/ىػٕٕٙ-ٕٚٔ)

القاوانػػػػػات ،أك تػػػػػكلل ح ػػػػػـ دكلػػػػػة اركيةػػػػػكر اركرقكنيػػػػػة اػػػػػي منةكليػػػػػا ىػػػػػدد مػػػػػف 
عد تػاريقتـ مػف أهػـ المراحػؿ التاريقيػة التػي مػرت قةلتػا معظػـ اركيةكر ،كيي  "القاغانات"

يتمتػع بػه هػؤالب القاغانػات مػف وػكة  اف لما  الدكيةت اركيةكرية التي ت الالت بعدها،نظرا
ىػػف مػػا حققػػك  مػػف انتصػػارات بػػاهرة اػػي معظػػـ المعػػارؾ  كاداريػػة ، ااػػةكحن ػػة الياالػػية 

 التي قااكها اد أىدايتـ .
 مػػػف الةػػػرب الػػػل الكاوعػػػة المنطقػػػة اػػػي انػػػه الػػػل لػػػبكلر بيرتكلػػػد المػػػؤرخ ألػػػار كوػػػد

 دكرا مارالػػت كوػػػد اركيةػػكر، أالالػػػتا تر يػػةدكلػػة  وامػػت منػػه الةربػػي اللػػماؿ كالػػل الصػػيف
 .  (َِٓ)كالتجارية الدينية الياالػتتا طػريؽ ىف الكالػطل آاليا تاريا اي حاالما

 ألػار ،اذ(ُِٓ)" خاقػاف"  ب قػب اركيةػكرحػا ـ  ت قػب التاريقيػة المرح ػة هذ  كقةؿ
 انغػػػػكز عػػػػف منغكليػػػػا مػػػػف الممػػػػؾ الػػػػييـ انتحػػػػؿ لمػػػػا) :وػػػػاية العرينػػػػي البػػػػاز الالػػػيد. د

 .  (ِِٓ)( ـ ٓٗٛ/ ىػ ٕٕٙ سنة حتى اسرتو خاقاف،كحكمت لحب ـيممك اتخذ......
لقػب القاوػاف اركيةػكرم  لير اللكمف الجدير بالذ ر اف معظـ المصادر التر ية تي 

لػير الػيتـ عنػل كالمفتػـك الالياالػي ،لتػذا الػكؼ أي ب قػب واغػاف كهػك لقػب مػرادؼ لػه اػي الم
 ال قبيف أك احدهما.ب ة 

 اػفاؼ ى ػل يقػع  اف الرييس اركيةكرم القاواف مقر ذ ر هنا افكمف المتـ اف أ
 ىتػػػػػػػد اػػػػػػػي وراوػػػػػػػكـر مدينػػػػػػػة ايتػػػػػػػا نلػػػػػػػ تأي  التػػػػػػػي المنطقػػػػػػػة مػػػػػػػف بػػػػػػػالقرب أكرقػػػػػػػكف نتػػػػػػػر

 ،كالمراد بتا هنا هي مدينة بةالاغكف.(ِّٓ).المةكؿ
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ك ػاف ،(ِْٓ). امػؿ وػرف لمػدة لتػـ ىاصػمة بةالػاغكف مدينػة مػف اركيةػكر اتقذ قدا
نةكليػا يعقػد معظػـ لدكلة الذم ل  ه اركيةكر بعد ت اليس دكلتتـ اركرقكنية اي ممج س ا

 ( ِٓٓ) اجتماىاته ايتا.
 دراالػة قػةؿ مػف كنالػتدؿ القاوػاف، مقػر مػف بػالقرب قػرلأ جديدة مدينة نل تأي   ـ

لػر المصػادر كلػـ تي .(ِٔٓ)وراوػكـر مدينػة مػف مالاحة أ بر  انت انتا كرالكمتا الباوية أ ارها
 التاريقية الل االمتا أك أية تفاصيؿ أقرل ىنتا.

اف اركيةػػكر ىنػدما كاػػعكا النػكاة اركلػػل لػدكلتتـ اػػي منةكليػػا  كمػف الجػػدير بالػذ ر
 تبعة اي دكلة ال كؾ تكرؾ.مف ارنظمة اردارية كالالياالية التي  انت مي  أاادكا   يران 
اوتبالػػػػتا  اركيةكريػػػػة اركرقكنيػػػػة التػػػػي تتع ػػػػؽ بالدكلػػػػة ارداريػػػػة معظػػػػـ الميالػػػػمياتا

ك مراداػػػةو لتػػػا أدلت ب الػػػمابو ملػػػابتةو الػػػتبأي كبعض منتػػػا ،كيةػػػكر مػػػف دكلػػػة ال ػػػكؾ تػػػكرؾار
" كيعنػػياػػي دكلػػة ال ػػكؾ تػػكرؾ  دارجػػا" الػػذم  ػػاف  Tutuk "صػػينيالمصػػط   الامػػ ةن ،

. نفالػػه عطػػي المعنػػل الالػػابؽكهػػك يي  " Boy "جديػػد هػػك ب الػػـو  ؿالػػتبد،وػػد أي "الػػكالي العسػػكرم
(ِٕٓ)  

حػػػد أ دهـيب ػػػ  ىػػػد الاػػػرايب كابكاجبػػػات الدكلػػػة كمكظفػػػ كفالم  فػػػ كفلالياالػػػيك ػػػاف ا
 (ِٖٓ).لقصان  ىلر

قاوانػػات ،أك " بتػػا الياالػػة امتػػازت أهػػـ المةمػػ  الرييالػػة التػػي هنػػا كاػػ  أكالػػكؼ 
دكلػػػة اركيةػػػكر اركرقكنيػػػة الداق يػػػة كالقارجيػػػة ،الالػػػيما ىةوػػػاتتـ مػػػع الصػػػيف واغانػػػات" 

 العالػ رم أـ التي كص ت الل ذركتتا اي ىتد ىدد منتـ الػكاب ى ػل الصػعيد الالياالػي أـ
 م.اروتصاد
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 "كؿػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػكغ بيمكػػػػػػػػػػػػػػػقكتم  " ، "افػػػػػػػػػػاغػػػػػػػػػػػػػػػالح أك" اف،ػػػػػػػػػػػػػالخاق دػػػػػػػػػػػعي-ٔ
"،Kağan   Bilge Kül "Kutlug  ( ٕٚٔكسياسػػتو الداخميػػة كالخارجيػػة-ٖٔٓ 

 ـ(  :ٚٗٚ - ٗٗٚىػ/ 
 "قػب ب قػب  كلي " ككليػؾ بػكيال "اركيةكر اركرقكنية هكدكلة كؿ مف تكلل ح ـ أاف 

 (ِٗٓ) ."قكتمكغ بيمكو ككؿ
 ،امػػػف كاحػػػدة ل  مػػػة صػػػكرتاف كهمػػػا ،-كػػػكر –   مػػػة ذاتتػػػا هػػػي -كػػػكؿ – ا  مػػػة

 ػػاف  القػػػاف ػـٍ ػػىً  اف اتػػك معػػػناها ،أمػػا(َِٔ) الع ػػس أك المػػا الػػراب تنق ػػب اف ىػػادةن  المم ػػف
 (ُِٔ) .  البحر كاالع

، بينمػا بقػي القػارلكؽ التر ية ميؿوكاـ الباالأكيةكر اي ىداب مع اردقؿ كاي ىتد  
 بقيػػػادة القاغػػػافتم ػػػف اركيةػػػكر اقػػػد  ، ى ػػيتـ  بيػػػرا نصػػػراكيةػػػكر كحققػػػكا تحػػالفيف مػػػع ارمي 

،كوػػد ىػػزز هػػذا ارنتصػػار (ِِٔ) ـْْٕهػػػ/ ُِٕاػػي الػػنة  تتـمػػف هػػزيم وكت ػػكغ بي  ػػه  ػػكؿ
 (ِّٔ). مف تحالؼ اركيةكر مع القارلكؽ ككحدتتـ

أالػتـ رااي الجديدة ود تذ  ارلك اف لامتـ  كغربا لروا كاي ىتد  بدأكا بالتكالع
لتػام آاؿ ػػػػالػل جب اهدكدػػػػػػػػحتل كص ت ح، اي منةكليا الفتيةدكلتتـ اركرقكنية ع ياي تكال

 ،(ِْٔ)" .Ssu -Wei  "الػماة المي  التر يػة كاـػػػػػػػواررااػي أي ػػػػػػػػتكالعتـ ا ىف ااة ،لروا
ي الػػػل صػػػحراب جػػػكبي اػػػ كصػػػكال الػػػييا لػػػيياات اركيةػػػكر كبتػػػذا اللػػػ ؿ تكالػػػعت ممت  ػػػ

 (ِٓٔ) صبحكا مال يف لمعظـ اررااي التي  انت تابعة ل تكف.أ،ك الجنكب
الكاليػػػات كالنػػػكاحي امػػػراب رالػػػايؿ ل ػػػؿ ب رالػػػاؿ ال وكت ػػػكغ بي  ػػػه  ػػػكؿ القاغػػػافابػػػدأ 

مبار تػه.  رالػ ه الػل امبراطػكر الصػيف لينػاؿىف ارالاله ل ااةن ل قاكع لال طته، يدىكهـ 
(ِٔٔ) 
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كاي القاغػػاف اذ الػػرىاف مػػا تيػػ تالػػتمر طػػكيةن لػػـ ارنجػػازات العالػػ رية   غيػػر اف هػػذ
 ( ِٕٔ)ـ .ْٕٕهػ/ َُّالنة اي  بي  ه  كؿ وكت كغ

" كسياسػتو Moyen Çor Kağan""،مكيػكف كػكر،" "الحاغػاف الخاقػاف،أك" عيػد -ٕ
 ـ( :ٜ٘ٚ - ٚٗٚىػ/ ٕٗٔ - ٖٓٔالداخمية كالخارجية )

امتػاز الػذم  "مكيػكف كػكر"  ابنػهلقاغػاف وكت ػكغ بي  ػه  ػكؿ تػكلل العػرش اكااة بعد 
كارحتػراـ ال بيػر،  ،كالكوػار ،هذا القاغاف بالػذ ابكصؼ ، (ِٖٔ)كبحن ته العال رية. ، بقكته

 (ِٗٔ) .رأمكصكاب ال
ػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػايميتميرؼ هػػػػػػػػػػػػػػذا القاغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ب المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ىػػػػػػػػػػػػدة منتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا "كوػػػػػػػػػػػػد ىي

،كقيػػر دليػػؿ ى ػػل ذلػػؾ  ال تابػػة اركيةكريػػة التػػي Bilğe " "Eletmish،"وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيمك
التػػػػػػي  ـَُٗٗ/هػػػػػػػُِّٕالػػػػػػنة  منةكليػػػػػػا اػػػػػػي " Ramstedt. J.I" العػػػػػػالـ اى يتػػػػػػ ى ػػػػػػر
 اؿػػػػػػػػػػػػػػػػارىم كر،الاليماػػػػػػػػػاركية لدكلػػػة كالعالػػػ رم الالياالػػػي ل تػػػاريا متمػػػا تقييمػػػا تتاػػػمن
 ،الػذم Bilğe " "Eletmish،"وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيمك ايميتميش "القاغاف  حققتا لتيا ةػػػػػػالبطكلي
 (  َِٕ)(.ـٕٗٓ -ْٕٕ/هػُِْ-َُّ)الالنكات بيف الممتدة التاريقية المرح ة قةؿ ح ـ

مي ،كاليػ(ُِٕ)" بػاينجكر"  القاغػاف كهػك التر يػة المصػػادر أحػد اي قػرآ ب الـ  ػركذي 
،كلػه أالػماب أقػرل (ِِٕ)." Bayan Çor" ،"مكيكف كػكر"،أك "بايكف ككر" ب الـ أقر هك
 (ِّٕ)" .إينفككهك"  الصيني التاريا ايرؼ به ىي  الذممنتا ارالـ 

باسػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػك" ؤرخ د.بػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػديف حػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػيني ب الػػػػػػػػػػـ آكذ ػػػػػػػػػر  المػػػػػػػػػػ
مف المرج  لدينا اف العػرب هػـ مػف مةحظ اف هذا ارالـ هك االـ ىربي ،ك ،كال(ِْٕ)".خاف

 ا ارالـ.ط قكا ى يه هذأ
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لػػػر المػػػؤرخ د.بػػدر الػػػديف حػػػي الصػػػيني الػػل أالػػػباب تالػػػميته بػػػذلؾ ،كأرل اف كلػػـ يي 
مػف نلػاط الياالػي كىالػ رم م حػكظ  رؼ ىف هػذا القاغػافيعكد الل ماىي ذلؾ الالبب كراب 

 .، كبالالته كلجاىته اي قكض الحركب
 القيػؿ ذيػؿ لػعر مػف قصػةت تالػع تزينػه ع ػـهك اتقاذ  لالقاغاف  هذاكمما يميز 

 (ِٕٓ) . -تكغ -منتا  ؿ الملكتي 
 اركرقكنيػػػة اػػػي منةكليػػػا كيةػػػكررااػػػي دكلػػػة ارأبتكالػػػيع القاغػػػاف مكيػػػكف  ػػػكر بػػػدأ 

ا صػػبحت دكلػػة  ، بػػالقكة كالتطػػكر  كيةكريػػة اػػي ىتػػدالدكلػػة ارتميػػزت كلتػػذا  ، الػػييا لػػييا
آالػيا  اػي كالقػكل الالياالػية دكؿمعظـ الػ ـلتادانت  ،اة لتالمجاكر لتا ل ف  بير بيف الدكؿ 

 ( ِٕٔ).الكالطل
اف حػػركب القاغػػاف اػػي منةكليػػا  (ِٕٕ)"   Sine Usu" بحيػػرة لػػارت  تابػػاتأكوػػد 
   (ِٖٕ)ـ .ٕٓٓق/ ُّٖ ىاـ ود االتمرت لةاية كتكالعاته مكيكف  كر

اػي منةكليػا وػرب نتػر  تلػفت أي  هى ػل الحجػر ب الػم ةى ل  تابات منحكتػ  رىي ود ك 
القاغػاف اػي معظػـ المعػارؾ التػي  هػذا اراتنتصػإ الػل هػذ  ال تابػات،كوػد ألػارت  أكرقكف

 ( ِٕٗ). العال رية تكالعاتهكالل  ،التمرد كالعصيافحر ات قااتا اد 
 كمػدل مػامكيػكف  ػكر يعراكف القاغػاف اركيةكر مف ىامة الناس لـ ي ف   ير مف 

لتػػـ  واغػػاف ىػػف تنصػػيب ى نػػكاألػػد  وػػد اذ  ػػانكا اػػي ىتػػد كا،  (َِٖ)يتمتػػع بػػه مػػف وػػكة   ػػاف
الػػػيتـ  تلتػػػـ كاناػػػم واغانػػػا"  Tutuk'u  Bilgeى نػػػكا " أكمػػػف  ػػػـ "، Yabgu"دىل ييػػػ
ة ػػػػػػػبالنالب ار ػػػػػػػػقطي امػػػػر أعػػػػد " ك ػػػػاف هػػػػذا يي Tatarlar (ُِٖ)كالتتػػػػر،Kɪtanlarوػػػػكاـ الػػػػػ "أ

 (  ِِٖ).ف مكيكف  كرل قاغا



 

 

42 

مكيػػكف االػػتمرت لمػػدة يػػكميف االػػتطاع القاغػػاف  ابينتمػػ طاحنػػة كبعػػد حػػدكث معر ػػة
ا لػه ، كمػف بهػى نػت معظػـ القبايػؿ كالأ، كلتذا  كالتتر،Kɪtanlarوكاـ  أ مف هزيمة كر 

  (ِّٖ)د . ػػاي هذ  الحرب الار ت ؿ التي ػػػػػالاب القبايك  ـ ىاوب القاغاف  ؿ القادة كرؤ 
هػػا الػػرىاف مػػا كاجػػه القاغػػاف  بى نػػت هػػذ  القبايػػؿ كالأكبعػػد أف هػػدأت هػػذ  الحػػرب ك 

، اذ   ىػػػػدد مػػػػف القبايػػػػؿ التر يػػػػة المجػػػػاكرة لػػػػبةد تقػػػػكد اػػػػد  اجديػػػػد اتمػػػػردمكيػػػػكف  ػػػػكر 
مػػػف هػػػؤالب المتمػػػرديف، بػػػه رنقػػػاذهـ  كوبي ػػػة التتػػػر،"Kɪtanlar" ي ػػػة التر يػػػةقباالػػػتنجدت ال

ى ػيتـ   بيػرا نصػراؽ لمكاجتػة هػؤالب المتمػرديف كحقػ ىالػ رياكاالػتعد نجدتتـ ا بل القاغاف 
 ( ِْٖ)هـ. باـ كالمالية معه غنايـ كالبل نالاغنكالاؽ  ؿ ار

كوبي ػػػة التتػػػر ،Kɪtanlar القبي ػػػة التر يػػػة اػػػرادأىػػػدد مػػػف لػػػف  نفالػػػهكاػػػي الكوػػػت 
ى ػػل ممت  ػػات اركيةػػكر ،   بيػػرا هجكمػػا  ينجايالالػػا نيف اػػي اللػػماؿ الةربػػي مػػف نتػػر الػػ

 ب، غيػر انتػـ الػرىاف مػا وػامكا بتالػ يـحػاكلكا التػر  كبعد اف تصدل لتـ الجيش اركيةكرم
 ( ِٖٓ). ارادهـ أبير مف تؿ ىدد  نفالتـ بعد اف وي أ

اػي نتايػة ربيػع الػ طتتـ  اللالتر ية " Çikler" وبي ة كتم ف اركيةكر مف اقااع
اػي لػماؿ يالػتقركف ر الػذيف  ػانكا التتػكألحقكا التزيمة بقبايػؿ ،( ِٖٔ). ـَٕٓق/ ُّّ النة

  (ِٖٖ). اارايف اليطرتتـ ى ل معظـ أراايتـ (ِٕٖ)غرب منلكريا
  ػػػكر مكيػػػكف نجػػػازات العالػػػ رية كالالياالػػػية ل قاغػػػافكالػػػكؼ االػػػتعرض هنػػػا أهػػػـ ار

 :بالل ؿ ا تي
 حمالتو باتجاه الغرب: -أ

 "Türgeşlerك" ،القػػػارلكؽوبايػػػؿ  اػػػي ىتػػػد القاغػػػاف مكيػػػكف  ػػػكر وػػػاـك اركيةػػػكر
لػػػدكلتتـ اركرقكنيػػػػة اػػػػي  كيةػػػػكرمنػػػذ بدايػػػػة ت الػػػيس ارا، (ِٖٗ) .اػػػػي جتػػػة الةػػػػرب التر يػػػة
الكوػػت  قػػكة معركاػػكف اػػي ذلػػؾ رلكؽ كلػػـ ي ػػف القػػارلكؽ  ػػانكا يعيلػػكف غػػرب القػػا منةكليػػا
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 صػػبحكا وػػكة متمػػةأك  "Türgişler"وػػكاـ أالياالػػية بػػارزة، غيػػر انتػػـ ايمػػا بعػػد اتحػػدكا مػػع 
لػردىتـ ىالػ رية بحم ػة صػب  مػف الاػركرم القيػاـ أ، لتػذا (َِٗ)اي الالاحة الالياالػية جدا
اـ القػػارلكؽ الػػذيف  ػػػانكا وػػك أالنصػػر ى ػػػل  كحقػػؽالةػػرب الػػػل  القاغػػاف مكيػػكف  ػػكر اتقػػدـ،

 نصػػراكحقػػؽ الػػل الةػػرب،  ا نالػػحبكا مبالػػرة، جبػػاؿ آلتػػامالمجػػاكرة ل منطقػػةاليالػػ نكف اػػي 
كيةػػكر كبتػػذا اللػػ ؿ كصػػ ت حػػدكد دكلػػة ار،(ُِٗ). التر يػػة Türgişlerوػػكاـ أى ػػل   بيػػرا

   (ِِٗ)الل نتر اليحكف.
وػكاـ أباالػميؿ كالقػارلكؽ ك وػكاـ الأى ػل   بيػران  ان ر اانتصػكود حقػؽ القاغػاف مكيػكف  ػكر 

"Türgişler" ـ َٕٓ/ قُّّ اي النة أقرل مرة التر ية . (ِّٗ ) 
 حمالتو باتجاه الشماؿ:-ب

 (ِْٗ)القيرغيػػػػز ػػػػاف التػػػػدؼ منتػػػػا اػػػػرض الالػػػػيطرة ى ػػػػل أرااػػػػي كهػػػػذ  الحمػػػػةت 

""Kirgiz  الػتقر ايتػا لاالػعة ت أراضو  القيرغيز كاركيةكرممت  ات  بيف انت تفصؿ ،اذ
لقاغػػػاف مكيػػػكف مػػػف اػػػرض الػػػيطرته ى ػػػل قبايػػػؿ التر يػػػة ،كالػػػرىاف مػػػا تم ػػػف اىػػػدد مػػػف ال

 ( ِٓٗ)راايتـ كاقااىتـ له .أ
 التر يػػة "Çiklerوػػكاـ الػػػ "أ الػػحؽ أقػػرل مػػف القاغػػاف مكيػػكف  ػػكر مػػرةن تم ػػف كوػػد 

اػي  القيرغيػز مػف كح فػايتـ كالمناطؽ الةربية منه،  انكا يال نكف لماؿ نتر الينيالي فالذي
 ( ِٔٗ).ـُٕٓق/ ُّْالنة 

كاـ ػػػػػػػػوأار ى ػػػػػل تمػػػػػرد ػػػػػػػػػػنتصاف مػػػػػف ارػػػػػػػػػػػاغالقذا ػػػػػػػػػػتم ػػػػػف هالمػػػػػدة ذ  ػػػػػػػػػةؿ هػػػػػػػػػكق
Oğuz"  Sekiz " ك " Tatarlar  Dokuz  الػػػػػذيف  ػػػػػانكا يالػػػػػتقركف وػػػػػرب منطقػػػػػة "
كيةػػكر كبػػذلؾ ت ػػكف آالػػيا الكالػػطل وػػد قاػػعت معظمتػػا لالػػ طة ار،( ِٕٗ) ينجا. ينتػػر الػػ

 ( ِٖٗ) كنفكذهـ.
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 مع ال يف:ككر مكيكف الحاغاف سياسة - ج 
كالتػػي اتالػػمت بعػػدـ ارتػػبط اركيةػػكر منػػذ زمػػف طكيػػؿ بعةوػػات الياالػػية مػػع الصػػيف        

ل صػيف ، كوػد اوتاػت  الياالػيان  ايما البؽ اف اركيةكر  انكا تابعيف ذ رتي  ارالتقرار ، اقد
ة مػػف بنػػاب دكلػػ لعػػدـ امػػتة تـ ل مػػؤهةت التػػي تم ػػنتـ القاػػكع لتػػامصػػالحتـ الالياالػػية 

ى ػػل مصػػالحتـ الالياالػػية كلاػػماف أمػػف  حفاظػػان  االػػميان  وكيػػة لتػػـ ،لتػػذا ظ ػػكا تػػابعيف لتػػا
 بةدهـ كاالتقرارها.
 مػػدنتـ اػػي االػػتقركا اف بعػػد اركيةػػكر اف الػػل الالػػاداتي محمػػكد احمػػد. د اقػػد ألػػار

 دهـىقػػػ ىػػػف ااػػػة ، الػػػبةد قػػػارج ككاػػػكدهـ الػػػفرايتـ ب رالػػػاؿ بػػػدأكا ب نلػػػايتا وػػػامكا التػػػي
 مقدمػة اػي عػدي تي  الصػيف دكلة اف ايه لؾ ال ،كمما(ِٗٗ).لتـ المجاكرة الدكؿ مع المعاهدات

 .جةراايا ـلت المجاكرة الدكؿ أورب الدكؿ،ل كنتا هذ 
هػذ  العةوػات غيػر اف  ،(ََّ)الصػيف أبػاطرة مع ك يقة بعةوات اركيةكر ارتبط اقد

كاػػػؽ مػػػا  انػػػت تم يػػػه  ى ػػػل تتةيػػػر بػػػؿ  انػػػتبػػػيف الطػػػرايف ى ػػػل الػػػدكاـ  ت ػػػف مالػػػتقرة لػػػـ
 مصال   ة الطرايف .

،  (َُّ)مػػف الصػػيف اػػي بدايػػة ح مػػه.  مكيػػكف  ػػكر مكوفػػان معاديػػااقػػد اتقػػذ القاغػػاف 
تق ػػػػيص اللػػػػعكب التػػػػي  انػػػػت قااػػػػعة ل صػػػػيف مػػػػف اػػػػةط ارمبراطػػػػكر بػػػػذلؾ  محػػػػاكالن 

 (َِّ) تـ.الجايرة التي  اف يصدرها بحق الصيني، كاركامر
لػه ،كومػع معػه  ػؿ  اقػد حػارب مػع ارمبراطػكر الصػيني  ػ خو ذلػؾ  كى ل الػرغـ مػف
 (َّّ) اد . ارت حر ات التمرد التي 

مف قةله ق ػؽ نػكع مػف  كأرل اف القاغاف مكيكف  كر ود اتقذ هذا المكوؼ محاكالن 
ىػػػف رغبتػػػه اػػػي ىقػػػد ح ػػػؼ ملػػػترؾ معػػػه لاػػػماف  التػػػكازف الالياالػػػي بػػػيف الب ػػػديف ،ااػػػةن 

 اع.مصال  دكلته ودر المالتط



 

 

45 

ي مػف مبراطػكر الصػينينكم التقارب مف ار مكيكف  كر كيةكرم اف القاغاف اراقد 
مبراطكر، كوػد بعػث الػل وارب ارأميرات الصينيات كمف قةؿ ط ب الزكاج مف احدل ار

مبراطكر الصيني ىػدد  بيػر مػف اللقصػيات المرمكوػة رجػؿ هػذا الةػرض ك انػت ت ػؾ ار
 ( َّْ)كماالية بيف الطرايف. ل الفارات كالبع ات الدب  بدايةن 

كمػػػف الكااػػػ  اف الالػػػفارات بػػػيف الب ػػػديف وػػػد نجحػػػت اػػػي تقكيػػػة أكاصػػػر الصػػػداوة 
 بينتما،كود تكا  هذا اي أ  ر مف مناالبة. 

رجػاؿ الدكلػة الصػينييف   بار حدأمع  ىال ريةو  بحم ةو مكيكف  كر اقد قرج القاغاف 
نتصػػار مػػف اإ معػػاف كتم نػػا يمعػػان الػػل الصػػ اكتكجتػػ " I  - Tsu- Kuo دىل "ك ػػاف ييػػ
 ( َّٓ). T'ung - Lo  "،(Toura)دىل"وكاـ تر ية تي أى ل 

 ػػكرات  تتػػاكاجػػه أباطر تاػػ  مكوػػؼ اركيةػػكر اريجػػابي حيػػاؿ الصػػيف ىنػػدما إكوػػد 
كتمردات ىدة اعات أر اف امبراطػكريتتـ كأاػعفتتا،كزىزت أمػف الالػ اف كأالػتقرارهـ ، 

 -آف،أك" آنمػػػك شػػػافالتمػػردات تمػػرد  هػػػذ  ـ بيػػر، كمػػػف أهػػ الػػػل قطػػرو بةدهػػـ كىراػػت 
 . "لكشاف

الػػتعرض هنػػا أالػػباب هػػذا التمػػرد كمكوػػؼ ارمبراطػػكر الصػػيني منػػه ،كدكر أكالػػكؼ 
ىػػػػف الػػػػدكر ال بيػػػػر الػػػػذم مارالػػػػه العػػػػرب المالػػػػ مكف  اركيةػػػػكر اػػػػي مالػػػػاىدتتـ ، ااػػػػة

،مػػػػػع االػػػػتعراض ـ(ُِٖٓ-ْٕٗق/ٔٓٔ-ُِّ)لمالػػػػاىدتتـ كالمتم ػػػػؿ بالقةاػػػػة العباالػػػػية
حيػػػاؿ الصػػػيف ع رهػػػـ النتػػػايج التػػػي ترتبػػػت ى يتػػػا مكاوػػػؼ  ػػػؿ مػػػف اركيةػػػكر كالعػػػرب كاالػػػ
به العةوػات بػيف هػذ  امتازت ،مع ارلارة الل أهـ ما منتـ  كمكوؼ ارمبراطكر الصيني،

 ارطراؼ كمةمحتا المالتقب ية.
بعػػػػد كاػػػػاة وػػػػد انػػػػدلعت الصػػػػيف  تالػػػػتدت انػػػػت معظػػػػـ حر ػػػػات التمػػػػرد التػػػػي لقػػػػد 

جكنػغ"،أك "  -سػك"  ابنػه يكتػكل"  جكنػغ –يكنػغ ،أك""  Tsung-Hüsan مبراطكر "ار
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مبراطػكر الجديػد كااع جع ت اركهذ  ار ،( َّٔ)" العرش. Su-Tsung "، تشنج" -سك
 ( َّٕ)الم زؽ. هذا ى يه ا راد القركج مف حالد يي اي كاع ال 

هػػ/ ُّٖاػي الػنة  الػرة تػان أبعصػيافو اػد " آنمػك شػاف"ويػاـ  كمما زاد ارمر الػكبان 
اػػي الةػػػرب،  " Yang -Lo"،" يػػػانغ -لػػػك"  ارالػػػتيةب ى ػػل مدينػػةمػػف  ه نػػكتم ـ ٕٓٓ
-Ch'ang" " ،  آف – شػػػانغ"،أك"  آف –جانػػػػػػػغ  " ةالمدينػػػة الرييالػػػىػػػف الػػػقكط  ااػػػةن 

Anالرة تان  باركيةكر ل قااب ى ل هذا التمرد. أ، ا التعانت ( َّٖ)  " بيد(َّٗ ) 
 آن كلػػػاف تفاصػػػيؿ مكالػػػعة ىػػػف تمػػػرد الصػػػيني حػػػي الػػػديف بػػػدر المػػػؤرخ ذ ػػػر كوػػػد

 كانع االاته الال بية ى ل آمف البةد كاالتقرارها .
 "،" تشػك – يػكف "دىلتيػ الصػيف اػي صػةيرة مدينػة ى ػل حا مػان أن كلػاف   ػافاقػد 
Chow  - Yun" ، تكنغ - ىا كاليػة اي المحااظ منصب الل ترول  ـ"، -Tung Ha 

 مػف جكنػغ - يكنػغ الصػيني بػارمبراطكر لأطاحػةر التتػ مف ىال رية اروة بتل يؿ واـك " 
 ال الػػيما بعػػد أف ، لػػه يقطػػط  ػػاف بمػػا ارمبراطػػكر كزراب أحػػد الػػعر الصػػينية، تػػان  الػػرةأ

 لػػه، هديػػةحصػػاف  ؼآال  ة ػػة كتقػػديـ لزيارتػػه ل حاػػكر ارمبراطػػكر مػػف آن كلػػافالػػتمس 
 ال لػه قطػطيي   ػاف مػاب ى ـ ى ل  اف الذم ارمبراطكر نفس اي القكؼ هذا تصراه ا  ار
 اال العاصػػمة لػػدقكؿ مالػػبقا ارذف يط ػػب لػػـ آن كلػػاف افقبػػر مفػػاد   هكصػػ  اف بعػػد الػػيما
 ىػف االىبارة معه ج بتا التي التدايا ت ف كلـ ، العرش ى ل كارالتيةب به ارطاحة رجؿ
 غيػػر الظػػاهر اػػي حارالػػا كىلػػركف ا نػػاف كحكلػػه مقػػاتةف منتػػا كاحػػد  ػػؿ ى ػػل  ػػاف قيػػؿ
 (َُّ.)جيله وادة   انكا ارمر حقيقة اي انتـ

 يالػػػتطع لػػـ انػػه ،غيػػر العاصػػمة دقػػكؿ مػػف هبمنعػػ أكامػػر  ارمبراطػػكر أصػػدر لتػػذا
 (ُُّ). ـْٕٓ/ هػُّٕ النة أكاقر اي كتمرد  ىصيانه آن كلاف ا ى ف ، منعه
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  ػػـ ،(ُِّ) ل صػػيف اللػػروية العاصػػمة " Yang- Lo "، يػػانغ -لػػك مدينػػة اتػػاجـ
 آف- انغجػمدينػة  تحمػي  انػت التػي المتمػة المعالػ رات حدأ لمتاجمة ىال رية وكةن  أرالؿ

"،An - Ch'ang  "مػػػف  بيػػػرا ىػػػددا كوتػػػؿ ى يتػػػا ااالػػػتكللل صيف، الةربيػػػة العاصػػػمة 
 (ُّّ).  الصيف ى ل امبراطكرا نفاله كأى ف ، المال ة ارالرة

 مػػف بيػرا  ىػػددا كوت ػكا ، المدينػػة أرجػاب معظػػـ اػي الفالػػاد آن كلػاف جحااػػؿ كىا ػت 
ىػػف ويػػامتـ بنتػػب كالػػ ب  ػػؿ مػػا  ػػاف  ،ااػػة(ُّْ). بيػػر أك صػػةير بػػيف يفروػػكا كلػػـ أه تػػا

 ( ُّٓ)يصاداتـ قةؿ الطريؽ المؤدم الل المدينتيف كألعاؿ الحرايؽ ايتا.
 كهػػػي الصػػينية المػػدف احػػدل الػػل جكنػػ  - يكنػػػ  ارمبراطػػكر هػػرب ذلػػؾ أ ػػر كاػػي

 ، بم انػه ى ػـو  ى ػل الصينييف كارمراب الكزراب ي ف كلـ ،" Pao - An "،"آف -بك" مدينة
 ل ػؿ حػؿو  اليجاد معه ل تلاكر"  Su-Tsung "،جكنغ -سك ابنهك  ىتد  كلي الل اتكجتكا

/ هػػػُّٖ الػػنة ى ػػيتـ امبراطػػكرا تنصػػيبه ى ػػل ،اػػاتفقكا بػػالبةد تعصػػؼ التػػي الملػػا ؿ هػػذ 
    (ُّٔ.)ـٕٓٓ

 تػػكلل أف بعػػد -"Su–Tsung"، جكنػػغ -سػػك  الصػػيني ارمبراطػػكر ى ػػل  ػػاف
 غيػر آن كلػاف، ال ػاير مقػدمتتـ كاػي كالمتمػرديف ال ػكار لقمػع الةزمة التدابير اتقاذ العرش

 وػرر لتػذا ال ػكار مػف ال بيػر العػدد هػذا لمقاكمػة  اايػة ت ف لـ العال رية وكاته اف أدرؾ انه
 بػةد الػل بالالػفر كزيػر  الػل اػ كىز الصػيف، حػدكد مػف كالقريبة الصديقة بالدكؿ ارالتنجاد
 هػػػذا ندايػػػه لبػػػكا هػػػـ اف ىظيمػػػة م ااػػػ ة بمػػػنحتـ ،ككىػػػدهـ بػػػ مرايتـ كارالػػػتةا ة اركيةػػػكر
 (ُّٕ).كالمتمرديف ال كار ى ل القااب مف كتم نكا

كباػايع متمػة  تجاريػة متيػازاتإ ى ػل ذلػؾ مقابػؿ حص كا ود اركيةكر فإ  رذي  كود
 العةوػػات تحالػػيفك  وتصػػادهـدىػػـ أ اػػي هػػذا أالػػتـوػػد ك  الحريػػر،كاػػي مقػػدمتتا  الصػػيف مػػف

   (ُّٖ.) بينتما التجارية
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 تقػػػػديـ ى ػػػػل كااػػػػؽ وػػػػد اركيةػػػػكرواغػػػػاف  اف ارجنبيػػػػة المصػػػػادر أحػػػػد اػػػػي كرد كوػػػػد
 (ُّٗ).المانكية ارديرة ببناب له الالماح مقابؿ الصيني لأمبراطكر العال رية المالاىدات
بقيػادة  مقاتػؿ ؼا  قمالػةب الصيني ارمبراطكر لنجدة اركيةكر بعث ذلؾ أ ر كاي
 ال ػػػاير وػػػكات بػػػيف العالػػػ رية المناكلػػػات االػػػتمرت كوػػػد،"كانشػػػيف" ،ك "خكلػػػككي "القايػػػديف 
 لتػذا ، منتمػا طػرؼ أم لصػال  حالػـتي  لػـ النتيجػة اف غير النتيف لمدة كاركيةكر آن كلاف
 ا ؼ ةػػػػػػب ربع اليػه عػثابي  ،هػػػػػالي العال رية التعزيزات ب رالاؿ اركيةكرم الجيش وايد طالب
 " ،"  غػػػػػػػػػانػػػػىي – غػػػػػػػػػكنػػػػػػف " ةػػػػػػػػمدين الػػػػػل كرمػػػػػػػػػػػػػاركيةالقاغػػػػػاف  ابػػػػػف ادةػػػػػػػػػػػػػبقي مقاتػػػػػؿ

Hiang- "Fong ،مػػػف معػػػا كتم نػػػا ارمبراطػػػكر حاميػػػة اػػػي المقػػػات يف مػػػع اجتمػػػع الػػػذم 
-جػان   ةالةربيػ العاصمة الل بجيكلتما زحفا  ـ كوت ه، أن كلاف ال اير ى ل القبض لقابإ

تحريرهػػا مػػف أيػػدم  مػػف كتم نػػكا يػػان  -لػػك اللػػروية العاصػػمة الػػل تكجتػػكا بعػػدها كمػػف آف،
 (َِّ).المتمرديف
-كػػك كالمػػدىك الصػػينييف القػػادة أحػػد اف الصػػيني حػػي الػػديف بػػدر المػػؤرخ ذ ػػر كوػػد

 ى ػيتـ القاػاب اي الؿ انه غير لتـ كتصدل ال كار حارب ود " Kiuo- Tzeni،"تسني
 الرىػب أ ػار ممػا الق ػؼ مػف اركيةػكرم الجيش كصكؿ الكل المكوؼ هذا فم ينقذ  كلـ ،

 (ِِّ). ( انكاغرة مف ياكيمنا :)واي يفراخ بالص اابدأك  ،(ُِّ).  صفكاتـ اي
 القايػد مػع اركيةػكرم الجػيش اػدقؿ ،ىبػاري  و ػكبتـ  يتمي  كود مذىكريف هاربيف افركا

 فمػػػػػار كاىػػػػػادكا منتصػػػػػريف، فاػػػػػاتحي اللػػػػػروية الصػػػػػينية العاصػػػػػمة تالػػػػػني - ػػػػػك الصػػػػػيني
 (ِّّ).ايتا كاالالتقرار

 ال ػكرة اف مفادهػا الصػدد بتػذا أقػرل ركايػة الػل التاريقيػة المصػادر بعض كألارت
 - يكنػػػ  الصػػػيني ارمبراطػػػكر اػػػد ـ ّٕٓ/هػػػػ ُّٔ الػػػنة اػػػي الصػػػيف اػػػي انػػػدلعت التػػػي
 الػل رطػكرارمب هػذا اااػطر ،(ِّْ)الػنكات  ػةث االػتمرت وػد آن كلػاف وادهػا كالتي جكن 
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 الق يفػػة الػػل رالػػ ه هػػذا ابعػػث"  Su-Tsung "،جكنػػغ -سػػك ربنػػه العػػرش ىػػف التنػػازؿ
 المالاىػػػػدة منػػػه طالبػػػػا( ـ ْٕٕ-ّٕٓ(/)هػػػػُٖٓ-ُّٔ) المنصػػػكر جعفػػػر أبػػػي العباالػػػي

 .(ِّٓ)ال ػكرة هذ  لقمع
 الػػػػل الصػػػػيني بػػػػارمبراطكر داػػػػع الػػػػذم الالػػػػبب الػػػػل هكيػػػػدم اتمػػػػي. د ألػػػػار كوػػػػد
 الكثيحػػػة بال ػػػالت عالمػػػا:) ػػػاف رنػػػه ابػػػك جعفػػػر المنصػػػكر العباالػػػي ةبالق يفػػػ ارالػػػتنجاد
 لجػػػػيش المتعاظمػػػػة كبػػػػالحكة ال ػػػػيني، كالػػػػبالط المسػػػػمميف الحكػػػػاـ بػػػػيف المتناميػػػػة
 (ِّٔ).(المسمميف
 يعطيػػػػه مقػػػػداران  بػػػ ف العباالػػػػي الق يفػػػػة كىػػػد وػػػػد الصػػػػيني ارمبراطػػػكر اف  ػػػػرذي  كوػػػد

لػػر المصػػادر التاريقيػػة الػػل مقػػدار ،كلػػـ تي (ِّٕ).نجدتػػه مػػف تم ػػف اذامػػف ارمػػكاؿ  مع كمػػان 
 هذ  ارمكاؿ أك أم ل  ىنتا.

  ي جعفػر المنصػكر وػد لبػل نػدابكود ألار د. ز ي محمد حالف الػل اف الق يفػة أبػ
 (ِّٖ)كبعث له اروة ىال رية مف الجنكد العرب .

 عػػف العربيػػة الم ػػادر  ػػمت اف اا:)وػػاية الػػرحيـ متػػدم الحالػػيف ىبػػد. د كيلػير
 تكاىػا الخالفػة مػف عسػكرية كمسػاعدة ب ػحتيا لمشؾ يدعك خطكرتيا مع ركايةال ىذه

 (ِّٗ) ...(نفسو المن كر
 ابػأ الق يفػة ي ػف لػـ البع ػة أرالػؿ الػذم أف الصػيني حػي الديف بدر المؤرخلتذا أ د 

 المرح ػػػة ت ػػػؾ قػػػةؿ كاجتتػػػايي   ػػػاف التػػػي الداق يػػػة الملػػػا ؿ ل  ػػػرة نظػػػرا المنصػػػكر جعفػػػر
 (.َّّ)متعددة جبتات اي العال رية وكاته بتقاليـ يقـك ب ف له تالم  لـ يالت التاريقية،

 أك بقػػػػارل ى ػػػػل كاليػػػػه أمػػػػر وػػػػد المنصػػػػكر جعفػػػػر ابػػػػأ الق يفػػػػة اف المحتمػػػػؿ كمػػػػف
 لقربتػػػا نظػػػرا ـ ٕٓٓ/ هػػػػ ُّٖ الػػػنة ل صػػػيف العالػػػ رية المالػػػاىدات رالػػػاؿب  (ُّّ)الػػػمروند
 .(ِّّ)هناؾ مرابطة ىربية ةىال ري وكات كلكجكد ل نجدة، طريقة أالرع كلت كف منتا،
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 ابػػف اف الػػل الصػػيني حػػي الػػديف بػػدر المػػؤرخ اليػػه ألػػار مػػا ذلػػؾ ى ػػل دليػػؿ كقيػػر
 ُّٗ الػنة الح ػـ اػي أبػا  ق ػؼ الػذم " Su -Tsung ،"جكن  -الك الصيني ارمبراطكر

 آالػػيا اػػي ارمػػكر زمػػاـ يتكلػػكف  ػػانكا الػػذيف العػػرب الػػكالة الػػل رالػػكال بعػػث وػػد ـ ٕٔٓ/ هػػػ
 .(ّّّ)منتـ النجدة طالبا المنصكر جعفر أبي العباالي الق يفة ىف ابةني الكالطل

لر المصػادر التاريقيػة الػل هكيػة أك االػـ الػكالي الػذم   فػه الق يفػة العباالػي كلـ تي 
 ل قياـ بذلؾ.

 بػػأف ااعتحػػاد الػػى نميػػؿ اننػػا بيػػد:)  وػػاية الصػػيني حػػي الػػديف بػػدر المػػؤرخ أ ػػدك 
   (ّّْ).(آسيا أكاسط مف بؿ بغداد، مف فمبعكثي يككنكا لـ العرب ىؤاا

 بتػػا وػػاـ طكىيػػة حػػاالت مجػػرد ت ػػكف ربمػػا نتػػاإالػػل  الػػرحيـ الحالػػيف ىبػػد. دكألػػار 
 مصػالحتـ لتحقيػؽ العباالػييف ل ػكالة مالاىداتتـ قدميفمي  ، كأىكانتـ العرب التجار مف ىدد

 أك " ، كػػػػخانح مدينػة اػي كؿػػػأط مػدة بقػايتـ كلاػماف ، منتػا التجارية الاليما اروتصادية
 (  ّّٔ).الصينية (ّّٓ)" كانتكف

 بعػػػػػد المدينػػػػػة مػػػػػف تػػػػػرحي تـ أراد ىنػػػػػدما المدينػػػػػة هػػػػػذ  حػػػػػا ـ اف ذلػػػػػؾ يؤ ػػػػػد كممػػػػػا
 كامػػرار رصػػدار الصػػينية بالالػػ طات داػػع ممػا المدينػػة، كنتبػػكا اػػد   ػػاركا ايتػػا االػتقرارهـ
 (ّّٕ).رغبته حالب بةد  اللبعاتـ  ىكدة بالبقاب،مع لتـ كالالماح
مػع اقػتةؼ المػؤرقيف اػػي آرايتػـ اػيمف بعػث القػػكات العالػ رية لنجػدة ارمبراطػػكر ك 

 الصيني ا ف المالاىدة العال رية العربية ود كص ت اليه.
 مػػف جنػػدم آالؼ أربعػػة مػػف م كنػػة ىالػػ رية كحػػدة لمالػػاىدته أرالػػ كا أنتػػـ  ػػرذي  قػػدا
 (ّّٖ).كالفرس ارتراؾ مف المال ميف جيكش

 بحػػػدكد  ػػػاف وػػػد الحم ػػػة لتػػػذ  ارجمػػالي العػػػدد اف المػػػؤرقيف بعػػػض ذ ػػػر حػػػيف اػػي
 (ّّٗ).مقاتؿ ألؼ ََََِ
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 هذا م ؿ أرالاؿ ى ل العباالية القةاة ودرة لعدـ نظرا ايه مبال  الروـ هذا افكأرل 
 م ييػػػػة  انػػػػت التػػػػي الحرجػػػػة التاريقيػػػػة المرح ػػػػة ت ػػػػؾ قػػػػةؿ ل جنػػػػد لحاجتتػػػػا ال بيػػػػر العػػػػدد

 أـ الػداق ي الصػعيد ى ػل ذلػؾ  ػاف الػكاب دةىػ ملػا ؿ مػف تكاجتػه  انت كلما بالمقاطر،
 .الصكاب الل أورب اركلل الركاية اف أرل لتذا القارجي، الصعيد ى ل

  انػت تػاان هنػا اػالمتـ العال رية الكحدة هذ  ىدد اي المؤرقيف أراب اقت فت كمتما
 . المال ميف مف  انكا  معظمتـ أف غير ارجناس مف ق يطان 

 أمػػا ،(َّْ)ايتػػا العػػرب مػػف  بيػػر ىػػدد جػػكدصػػيني ك اقػػد ذ ػػر د. بػػدر الػػديف حػػي ال
 هػػذ  أاػػراد معظػػـ ك ػػػاف يعبػػكر، كيػػدىل اركيةػػكر مػػف  ػػاف اقػػد العالػػ رية الكحػػدة هػػذ  وايػػد

 .(ُّْ)امرته تحت الكحدة
 ـ ٕٕٓ/  هػػػػَُْالػػػنة آن كلػػػاف  ػػػكرة ومػػػعمػػػف  العالػػػ رية الكحػػػدة هػػػذ تم نػػػت  كوػػػد

 االػػتعاد  كبػػذلؾ ،(ِّْ) ذلػػؾ اػػي كاركيةػػكر العػػرب مارالػػه الػػذم كالفعػػاؿ ال بيػػر ل ػػدكر نظػػرا
 ، Si-Ngan–Fu" ،"" فػك - نػيف -يسػ "ىاصػمتيه ى ػل الػ طته الصػيني ارمبراطػكر

 .(ّّْ)ال كار أيدم مفكأالتردهما  "Ho –Nan –Fu " ،"فك -نف -ىك"ك
 الػى تػانغ أسػرة سػجالت كتشػير:) وػاية متػـ أمػر الػل هكيػدم اتمػي. د ألار كود

 كاسػػتبحاىـ المسػػممكف أكفػػدىـ الػػذيف المسػػمميف الجنػػكد نسػػر تػػدفع كانػػت الدكلػػة أف
 الدكلػة فرضػتو عطاا كىك ، سنة كؿ الفضة مف (ٖٗٗ) أكقية ألؼ خمسمامة انمبراطكر

 (ّْٓ).( -جكنغ -سك –، تسنغ -سك لمعاىؿ نجدتيـ عمى ليـ مكافأة نفسيا عمى
د ػة كوػد تكاػحت كود تعمقت العةوات الالياالية بيف العرب كالصيف بعد هػذ  الحا

 معالمتا مف قةؿ أرالاؿ الكاكد كالالفارات بيف الب ديف.
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 مػػف   يػػرال ـمعتػػ يفحػػام  رالػػ ه المنصػػكر جعفػػر أبػػي العباالػػي الق يفػػةأرالػػؿ اقػػد 
 ،" Su-Tsung جكنػ  ،" -الػك الصػيني ارمبراطػكر الػل النفيالػة كالتحػؼ ال مينػة التػدايا

 .(ّْٔ)بالجميؿ له ىتراااإ ة بير  بحفاكةو ارمبراطكر الصيني الرالؿ  التقبؿأك 
 ال ػػكرة هػػذ  ى ػػل القاػػاب اػػي كاركيةػػكر العػػرب مارالػػه الػػذم ال بيػػر ل ػػدكر كنظػػرا
 دكلتػػه، أر ػػاف ت بيػػت اػػي" Su-Tsung" جكنػػ ، -الػػك الصػػيني مبراطػػكررا كلمالػػاىدتتـ

 الصػػيف، اػػي اروامػػة أك بةدهػػـ الػػل بالعػػػكدة قيػػرهـ اقػػد كالالػػ طة الح ػػـ مقاليػػد كاالػػتعادة
 ااػةن  لتػـ، كت ريمػه الصػيف امبراطػكر بحفػاكة حظػي اف بعػد بػةدهػػـ الػل مػنتـ والـ اداعػ
 أراد كممػف كاركيةػكر العػرب مػف ا قػر القالـ ماأ ،أياا لتـ الصينييف ارمراب ت ريـ ىف

 (ّْٕ).ايتا االتقركا اقد الصيف اي ارالتقرار
 لػـ العالػ رية الكحدة هذ  أاراد معظـ أف الل أرنكلد.ك.اليرت المؤرخ ألار حيف اي

 .(ّْٖ)اتياتتـ مف كتزكجكا الصيف اي االتقركا بؿ بةدهـ الل يعكدكا
  بيػػرا والػػما اػػ ف آنفػػا اذ رناهػػ التػػي التاريقيػػة ارحػػداث مالػػتجدات قػػةؿ مػػف كأرل

 اػػي كمحاكرهػػا الحيػػاةمفػػردات  القػػتةؼ نظػػرا بػػةد  الػػل ىػػاد وػػد اركيةػػكر أك العػػرب مػػف
 . قرلار بةدال مف غيرها ىفبةدهـ 

 ى ػػل كااػػؽ وػػد  ػػاف الصػػيف اػػي كارالػػتقرار البقػػاب وػػرر مػػف اػػ ف ارمػػر  ػػاف كمتمػػا
 حيػػػػاتتـ اػػػػي االػػػػتقةلتـ مقػػػػدمتتا كاػػػػي الصػػػػيف، امبراطػػػػكر ى ػػػػل الػػػػترطكها لػػػػركط كاػػػػؽ

 امبراطػكر ااجاز ،ى نا الدينية لعايرهـ ممارالةكمنحتـ الحرية اي  ادارتتـ، كاي القاصة
 (.ّْٗ)ذلؾ لتـ الصيف

 تا الػتقر  امبراطكريتػه، مػف العظيمػة المػدف ى ػل كزىتػـ الصػيف امبراطػكر اف غير
 أك   ػػػرتتـ كحالػػػب غيػػػػرها ىػػػف مالػػػتق ة المال ميػػػػف مػػػف جاليػػػة الصػػػيف مػػػف مدينػػػة  ػػػؿ اػػػي

 ،(ُّٓ)آف –جػػان   مدينػػة اػػي ارالػػتقرار مػػ ة لتػػـ الصػػيف امبراطػػكر أجػػاز اقػػد ،(َّٓ)و ػػتتـ
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 ت اليالػتـ ىػف ااػة ، جدا حالف  بير جامع ايتا لتـك  ب يف مدينة اي منتـ ىدد كاالتقر
 (ِّٓ).ايتا المالاجد مف ىدد

 ىمػػـك ى ػػل ط قػػكفيي  ك ػػانكا ،(ّّٓ)  ػػانتكف مينػػاب اػػي متميػػزة جاليػػات لتػػـ ك انػػت 
 ،(ّٓٓ.) الصػيني ل فػظ طبقػان " خكم" ،أك" ىكم"أك ، (ّْٓ)"ىكم- ىكم"  ىبارة المال ميف

 (ّٔٓ)". المحمدييف"  بػػػػػػػػػػػلق اياا ى يتـ ط ؽأي ك 
 كوػػد،(ّٕٓ)".Tazi" أك"  تاشػػي"   ىبػػػارة ىػػػاـ بلػػ ؿو  العػػػرب ى ػػل ط قػػكاأي  حػػيف اػػي

 ، "داشػي" باالـ الصينية المصادر اي مذ كركف فيالمال م اف الل هكيدم اتمي. د ألار
 المالػ مة الكجػك  م  ػكفيي   ػانكا المالػ مكف ،االتجػار(ّٖٓ)"التػاجر" الصػينية ال ةػة اي كمعناها

 ط قػكفيي  صػبحكاأك  كالػديف المتنة بيف دمجكا كلتذا ، الصيف هؿأ ى يتا تعرؼ التي كللار
 بالمالػػ ميف  تصػػقةمي  داشػػي   مػػة صػػبحتأك  ، "التػػاجر" أم "داشػػي"  االػػـ مالػػ ـ  ػػؿ ى ػػل

   (ّٗٓ.)بعد ايما ىمكما
 ال ػػيف قمػػب فػػي لممسػػمميف المبكػػر الكجػػكد اف:)وػػاية هكيػػدم اتمػػي. د كأاػػاؼ

 ، كجنكبيػا الػبالد كسػط فػي متمركػزيف تجػارا كػانكا أكثػرىـ اف عػف فضػالن  ،محػدكدان  كػاف
  (َّٔ) (..... بيـ لمتعريؼ كافية" داشي " كممة ككانت

 العػػرب"  أم،"  تاشػػي شػػي"  ىبػػارة اط قػػكا وػػد فيالصػػيني اف بالػػذ ر الجػػدير كمػػف
 انتػػـ لالػػ هكيػػدم اتمػػي. د ألػػار حػػيف اػػي،(ّٔٔ)فك ارمكيػػ أم ، "البيضػػاا المالبػػس ذكك

 (ِّٔ)."داشي لي بام" لقب مكييفار ى ل ط قكاأ
 المالبػػس ذكم العػػرب"  ى ػػل" داشػػي لػػي خػػى" ،أك" تاشػػي خمػػي" ىبػػارة كأط قػػكا

 أط قػػكا انتػػـ الزك ػػة قمػػيس محمػػد.د ذ ػػر بينمػػا ، (ّّٔ).العباالػػييف لػػعار ،كهػػك "السػػكداا
 (ّْٔ) ".Heb-I -Ta-Shih" لقب ى يتـ
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 تؤ ػد كالصػينية العربيػة التاريقيػة المصػادر اف لالػ حالػف محمد ز ي. د ألار كود
ر، التجػا مػف معظمتـ ك اف تان  الرةأ ىتد اي الصيف اي المال ميف مف مكىاتمج كجكد

ممػػف نزلػػكا ال ةكر،اقػػد  انػػت التجػػارة بػػيف اللػػرؽ كالةػػرب بيػػد المالػػ ميف حتػػل نتايػػة القػػرف 
 المالػػػػػػ ميف بػػػػػػيف التجاريػػػػػػة العةوػػػػػػات تطػػػػػػكر المظػػػػػػاهر هػػػػػػذ  لنػػػػػػا تؤ ػػػػػػدك ،(ّٓٔ)ـ ُٓق/ٗ

 (ّٔٔ).كالصيف
 كمصػػاهرة الصػػينيات، النالػػاب مػػف الػػزكاج أياػػا لتػػـ الصػػيف امبراطػػكر أجػػازلتػػذا 

 الصػيف مػف ىػدة مػدف اػي كانتلػارهـ أىػدادهـ زيػادة ى ػل الاىد ارمر كهذا البةد، أىياف
 .(ّٕٔ)ايتا االتقرارهـ مف كجيزة مدة قةؿ

التػػػي  العالػػػ رية الكحػػػدة اػػػي نكا ػػػا الػػػذيفمػػػف  المالػػػ ميف الجنػػػد مػػػف ىػػػدد تػػػزكج اقػػػد
 ل الػ اف وكيػة نكاة ذرياتتـ مف بذلؾ ات كنت الصينيات، النالاب مف أطاحت بتمرد أن كلاف

 كمػػف ،(ّٖٔ)الػػبةد مػػف مقت فػػة أنحػػاب اػػي بعػػد ايمػػا كانتلػػركا الصػػيف، لػػماؿ اػػي المالػػ ميف
 .كاالع بل ؿ الصيف اي ارالةـ انتلار اي الاىد ود بدكر  هذا اف المؤ د

  ىةوػة لػه ايمػا اال بتػـ ىةوػة أيػة الصػيني ل قػانكف ي ػف كلـ كأيمة وااة لتـ ك اف
 (  ّٗٔ). البةد اي الالياالة ىمـك مع

 تشػػيد ال ػينية الم ػػادر اف كالكاقػع:)  وػػاية حالػف محمػد ز ػػي. د أ ػد  مػا كهػذا
 مرسػا فػي ااخػرل انسالمية الجاليات الى امتد كبأنو ، اامتيازات مف النكع ىذا بكجكد
 كانػػػت كاف كأسػػػكاقيا كمسػػػاجدىا كشػػػيكخيا قاضػػػييا منيػػػا لكػػػؿ فكػػػاف ، ال ػػػيف مػػػدف

 النفػي عمييػا يترتػب قػد التػي الجرامـ في النظر بحؽ لنفسيا احتفظت ال ينية الحككمة
 (َّٕ) (.انعداـ أك
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 المالػػػػ ميف أحػػػػد -  ػػػػانتكف -قػػػػانقك،أك مدينػػػػة اػػػػي الصػػػػيني ارمبراطػػػػكر ىػػػػيف اقػػػػد
 يتػػػكلل  ػػػاف انػػه ىػػػف ااػػػة ، بحقتػػـ ارح ػػػاـ كأصػػػدار ميفالمالػػ  قصػػػكمات بػػػيف ل نظػػر
 (ُّٕ).المال ميفلق يفة  كالدىاب كالقطبة العيد صةة اي امامتتـ

 الػػنة  ػػؿ بدايػػة اػػي ينلػػركا أفاػػي الصػػيف  المالػػ ميف هػػؤالب ىػػادات أهػػـ مػػف ك ػػاف
 ى ػػل ال تابػػةك  ،ةالقمالػػ ارالػػةـ أر ػػاف أىةهػػا اػػي م تكبػػان  الصػػةة أكوػػات تتاػػمف تقػػارير
 ك ػػانكا ، (ِّٕ)المالػػ ميف تجمػػع م ػػاف أم " تػػانغ -خػػكل -خػػكال " ىبػػارة الجكامػػع أبػػكاب
– هـبى مػا الػمكفيي  ك ػانكا ا لػه، معبػد كتعنػي " سػكال - جسػف -تسيف " ىبػارة ي تبكف

 جكامػع ى ػل " سكال -ليطا " االػـ الصيف ال اف أط ؽ كود ار بر، المع ـ أم -اكجكفك
 ( ّّٕ). ارالبكىية العبادة م اف كتعني المال ميف

 اػػي كمالػػاجدهـ المالػػ ميف جكامػػع ى ػػل الصػػينيكف أط قتػػا التػػي االالػػماب أهػػـ كمػػف
 انجتمػاع قاعػة " أم ،" تػانغ -لػي:"  هػي الػكن  الػرةأ ىتػدكبداية  تان  ةالر أ ىتد أكاقر

 ،كاػػي"المتعبػػد"  ،أم" تػػانغ -سػػي" ك ،"  ال ػػالة قاعػػة"  ،أم" تػػانغ - بػػام -لػػي" ،ك"
" سػػي- تشػػف -تشػػينغ"  االػػـ ى يتػػااػػي الصػػيف  المالػػ مكف أط ػػؽ ـُّ/هػػػٕ القػػرف أكاالػػط
 مػػف وػػرنيف ماػػي بعػػد لػػايعة التالػػمية هػػذ  أصػػبحت كوػػد ، " كالحػػؽ ال ػػفاا متعبػػد" ،أم

 (ّْٕ).ظتكرها
 يػػ مر ارزرؽ الحريػػر ى ػػل تػػب ي  مرالػػكما كزكجتػػه الصػػيني ارمبراطػػكر أصػػدر كوػػد

 ،( ّٕٓ).الصػػيف اػػي االػػتقركا ممػف كأالػػرهـ المالػػ ميف أزىػػاج بعػدـ الصػػيف الػػ اف جميػػع ايػه
 بيػػػكتتـ أبػػػكاب ى ػػػل زروػػػاب الػػػتاير تع يػػػؽ اػػػي الصػػػيف المالػػػ مكف اىتػػػاد اليػػػـك ذلػػػؾ كمنػػػذ

 (ّٕٔ).ارقرل القكميات بنابأ بيكت ىف لتمييزها
 بنالػػبة  ػػاف اف حتػػل الصػػيف اػػي كاركيةػػكر العػػرب االػػتقرار اػػاف ارمػػر  ػػاف كمتمػػا

 الػاىد هػذا  ػؿ الػبةط امػراب مػف كهػـ تػان  الرةأ مف الاليما صينيات بنالاب كزكاجتـ و ي ة
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 بػػيف الالػػفارات ا  ػػرت جتػػة، مػػف اركيةػػكر كرؤكالػػاب تػػان  الػػرةأ بػػيف العةوػػات تك يػػؽ اػػي
 تحالفػات ىقػد اػي  بيػر دكر الزيجػات لتػذ   ػاف كوػد.(ّٕٕ)قػرلأ جتػة مػف كالعرب الصيف
   (ّٖٕ).الطرايف بيف الياالية

مبراطػػػػكر الطػػػػرايف هػػػػك زكاج ارلتػػػػي حصػػػػ ت بػػػػيف كمػػػػف المصػػػػاهرات الالياالػػػػية ا
مػف ارميػرة اركيةكريػة التػي بع تػا القاغػاف مكيػكف  "Su -Tsungجىنن،  " -الػك الصػيني

 ػػػػػكر اليػػػػػه ،بعػػػػػد اف بعػػػػػث االمبراطػػػػػكر الصػػػػػيني رالػػػػػ ه اليػػػػػه لتعزيػػػػػز أكاصػػػػػر الصػػػػػداوة 
 (  ّٕٗ)بينتما.

 نيػػػػػػكر الصيػػػػػػػػطارمبرا رػػػػػػػػػػػلع دػػػػػػػػكو هػػػذا الػػػزكاج صػػػفقة دب كماالػػػية ناجحػػػةد ػػػػػػعكيي 
 ( َّٖ)بالراا حياؿ ذلؾ ." Su -Tsung" جكن  ، -الك

اػي  مكيػكف  ػكر بعػث القاغػاف دليؿ ى ل حالف العةوات بيف اركيةػكر كالصػيف ك 
آالؼ " هػػدايا ىبػػارة ىػػف اربعػػة Yabgularɪ" (ُّٖ)مػػع اوػػكاـ اليػػابقكـ ٕٕٓق/ َُْالػػنة 

ؿ بىػػػدد مػػػف الجنػػػد، كوػػػد االػػػتقحصػػػاف ك ػػػاف بصػػػحبة هػػػذ  الالػػػفارة التػػػي وػػػدمت التػػػدايا 
 ػػػػر اف التػػػػدؼ مػػػػف كراب ارالػػػػاؿ هػػػػذ  ذي ك  ، (ِّٖ) الصػػػػينيكف هػػػػذ  الالػػػػفارة بحفػػػػاكة  بيػػػػرة.

 (ّّٖ) ىدات العال رية لتـ .اقديـ المالتارحصنة الل الصيف هك 
الػػػػذم وػػػػدـ لتػػػػـ كاجػػػػب " Su-Tsung" جكنػػػػ ، -الػػػػك مبراطػػػػكراحظػػػػكا براػػػػا ار

ك انػت هػذ  ارصػة لأكيةػكر لةالػتقرار اػي ، (ّْٖ) الايااة، كأمر بعقد اتفاوية أقكة معتـ
-Iدىل" رها الػػذم  ػػاف ييػػػػػػػػػميأا الػػتقب تـ  " Fu-Feng'eالصػػيف ، ا الػػتقركا اػػي مدينػػة" 

Tzn -Kuo كأصػدر أكامػر  بمػنحتـ أرزاؽ (ّٖٓ)" بالترحيب، كاالتاػااتـ لمػدة  ة ػة أيػاـ،
مػػػف الػػػرز.  ا يالػػػ َْمػػػف العجػػػؿ،ك  ارأالػػػ َِرأس مػػػف الةػػػنـ،ك  ََِيكميػػػة ااػػػةن ىػػػف 

(ّٖٔ)  
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ط ػػؽ أي المتمػػرديف كالتػػي  لػارؾ اركيةػػكر اػػي الحػرب التػػي قااػػتا الصػػينيكف اػدك 
دىل" ؿ ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرم ارصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيةأد الجػػػػيش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ك ػػػػاف وايHsiang-Chi"" ى يتػػػػا االػػػػـ

،"P'u-Ku Huai-En'in" ، كر ل قياـ بػالتجـك لالػحؽ أىطل هذا القايد ارلارة لأكيةك
بالتاػػامف مػػع القايػػد المتمػػرديف الػػذيف وػػامكا بنصػػب الفقػػاخ ى ػػل طػػكؿ الطريػػؽ، كتم نػػكا 

،  ػػـ بػػػدأكا بالتجػػػـك "Ch'ang-An"  آف، –جػػان   مدينػػةالصػػيني مػػف الػػحقتـ كأالػػترجاع 
 ( ّٕٖ)رالترجاىتا . يان   –لك ى ػل مدينة 

لمتمػرديف الػذيف  ػانكا يقكمػكف بنصػب معظػـ ا بؿ بػدأ هػذ  المعػارؾواركيةكر  وتؿك 
ل تم نػكا الفقاخ ى ل طػكؿ الطريػؽ، لتػذا وػاـ اركيةػكر بتعقػبتـ مػف مدينػة الػل أقػرل حتػ

 ( ّٖٖ). مف القااب ى يتـ نتاييا
 ،(ّٖٗ)لتػػػػػـ . ىالػػػػػ ريا مر ػػػػػزا"  Ch'ang-Anأراد اركيةػػػػػكر اتقػػػػػاذ مدينػػػػػة "وػػػػػد ك 

الػ اف المدينػة اػي أالػتـ م المتمػرديف، كوػد يػان  مػف أيػد -كاالنطةؽ منتا رنقاذ مدينة لك
 ( َّٗ)القتاؿ معتـ كتم نكا مف االتعادة مدينتتـ كالقااب ى ل المتمرديف. 

 الػػػيتـ تهػػدي، كأي  (ُّٗ)يػػان . -اركيةػػكر باالالػػتقرار اػػػي مدينػػة لػػك الصػػينيكفككىػػد 
  (ِّٗ)كالمةبس الجمي ة كالفاقرة.   ريمة،ارحجار ال ال  ير مف التدايا م ؿ

وايػػػػد الجػػػػيش أهػػػػدل ى ػػػػل لػػػػراتـ، ك  اػػػػقما احتفػػػػاالوػػػػاـ ارمبراطػػػػكر الصػػػػيني أك 
مػػػػف الحريػػػػر الم ػػػػكف كالفاػػػػة  امزر لػػػػ ارمبراطػػػػكر ومالػػػػا" Yabguاركيةػػػػكرم يػػػػابقك" 

بتقػػػػديـ  " Tsung"- Su ،جىننننن، -مننننى اػػػػي المقابػػػػؿ وػػػػاـ ارمبراطػػػػكرك ، (ّّٗ) كالػػػػذهب.
 ( ّْٗ)كيةكر. الل ارالتدايا ال مينة 
يرالػؿ لػه  لمكوؼ القاغػاف االيجػابي حيػاؿ الصػيف  ػاف ارمبراطػكر الصػيني كتقديرا

 (ّٓٗ)الحرير.  ؿ النة  ميات  بيرة مف 
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 بػةد مػف الػفارة كصػ تكود تك قػت أكاصػر الصػداوة بػيف اركيةػكر كالصػيف ىنػدما 
 اػػي كصػػ ت ، ػػـ ىاػػكان  َٖ مػػف م كنػػة ـ ٖٕٓ/ هػػػ ُُْ الػػنة اػػيالػػل الصػػيف  اركيةػػكر
ترغػػب اػػي  منتػػا كاحػػدة  ػػؿ ك انػػت أىاػػاب، الػػتة مػػف م كنػػة ىربيػػة الػػفارة نفالػػه الكوػػت
 معػػان  الالػػفارتيف ب دقػػاؿ التلػػريفات أمػػيف ،اػػ مر التلػػريفات واىػػة اػػي ارقػػرل وبػػؿ الػػدقكؿ

 .  (ّٔٗ)مالتقؿ باب مف كاحدة  ؿ نفاله الكوت كاي
 ى ػل كااػ  دليػؿ كالصػػيف كاركيةػكر العػرب بػيف الػكاب الالػفارات هػذ  االتمرار اف

 . ا قر حياؿ منتما ل ؿ االيجابيػة ل مكاوؼ نظرا الطرايف بيف ةواتالع حالف
 -نػػيف "ارمبراطػػكر الصػػيني ى ػػل تػػزكيج ابنتػػه  كقيػػر دليػػؿ ى ػػل ذلػػؾ هػػي مكااقػػة

هػػػػ/ ُُْاػػػي الػػػنة  اغاف اركيةكرم،ابعػػػث بتػػػا اليػػػهػػػػػػػػػػػػػمػػػف الق "Ning -Kuo"  "،كػػػك
 ( ّٕٗ). ـٖٕٓ

 مػػف أكؿ القاغانػػات اركيةػػكر ممػػف تزكجػػكا   ػػكر هػػكمكيػػكف كبتػػذا ي ػػكف القاغػػاف 
  (ّٖٗ).مف االرة تان صينيات  أميرات

الصػػػينييف لػػػـ ي كنػػػكا يزكجػػػكف  اربػػػاطرة كحالػػػب مػػػاكرد اػػػي المصػػػادر التاريقيػػػة اف
 كيةػكر نػادركلتذا ييعدي مكوفتـ هػذا حيػاؿ ار ،جنبية المجاكرة لتـمراب الدكؿ ارإمف بناتتـ 
كيةػػػػكر ل صػػػػينييف اػػػػي حػػػػركبتـ اػػػػد ت التػػػػي وػػػػدمتا اربعػػػػد  ػػػػؿ هػػػػذ  المالػػػػاىداا ،جػػػػدا

لقاغػػػاف ا مػػػف إبنتػػػه ى ػػػل زكاج مبراطػػػكراريكااػػػؽ ف أ جػػػداالمتمػػػرديف،  ػػػاف مػػػف الطبيعػػػي 
 ( ّٗٗ).كيةكرم ار

 "كاينػػػك "كالمػػػدىك الصػػػينية ىػػػانجكف مدينػػػة ميػػػرأارمبراطػػػكر الصػػػيني    ػػػؼ كوػػػد
 رااقتػاوػد  الصػيف امبراطػكر ك ػاف ،مكتالػ ميتا ل قاغػاف اركيةػكر   ػك -نػيفة ارميػرة بمرااق
 .(ََْ)حزيف كانيف حػارة بدمػكع كدىتا اذ ،يانغ - ىانغ مدينة الل ىاصمته مف بنفاله
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الصػػػػػيف بمراالػػػػػيـ  Ning-Kuo""كنننننى  - ننننننُ  ميػػػػػرة الصػػػػػينيةكه ػػػػػذا ااروػػػػػت ار
وملػػػة الحريػػػر أك  ،كالفاػػػة ،الصػػػيني بتكزيػػػع الػػػذهبكاحتفػػػاالت  بيػػػرة ، كوػػػاـ ارمبراطػػػكر 

بتكزيػػع مكيػػكف  ػػكر وػػاـ القاغػػاف ك ،(َُْ)ىػػف ارحتػػه.  صػػنة ى ػػل رجػػاؿ الدكلػػة تعبيػػراارحك ،
   (َِْ)معظـ رجاؿ دكلته .ى ل مبراطكر الصيني ايا ارده

الصػيني لتقػديـ التػدايا كاظتػار مظػاهر اللػ ر لةمبراطػكر  كبعث القاغػاف الػفراب  
  (َّْ)كالالجاد.  ،فارشىف الم ااةحصاف،  ََٓة ىف ر كالتقدير له،ك انت التدايا ىبا

كلػػـ تقتصػػػر الزيجػػػات بػػػيف أاػػراد الطبقػػػة الحا مػػػة احالػػػب بػػؿ تعػػػدا  الػػػل ىػػػدد مػػػف 
 .اركاغرةالقادة العال رييف 

ارمبراطػػػػػػكر مػػػػػػف بنػػػػػػات  اػػػػػػي الجػػػػػػيش اركيةػػػػػػكرم كاحػػػػػػدةن  تػػػػػػزكج أحػػػػػػد القػػػػػػادةاقػػػػػػد 
ةػػػػكر تقكيػػػػة أكاصػػػػر الصػػػػداوة بػػػػيف اركيمػػػػف الزيجػػػػات  د ىػػػػززت هػػػػذ ػػػػػػػػػػػػػكو،(َْْ)الصػػػػيني
 ( َْٓ)كالصيف .

كوػػد تػػرؾ القاغػػاف اركيةػػكرم مكيػػكف  ػػكر  تابػػات ب ةػػة ال ػػكؾ تػػكرؾ كهػػي تتاػػمف 
 ٕٗٓهػػ/ ُِْاػي الػنة  كاي القاغػاف مكيػكف  ػكرتيػ ، (َْٔ)ىف اركيةػكر  متمة مع كمات

لمػػػػدة  ػػػػةث ى يػػػػه بالحػػػػداد االػػػػتمرت اقػػػػد  Ning-kuo  ػػػػك، -نػػػػيف تػػػػهزكجأمػػػػا  ،(َْٕ).ـ
  (َْٖ) الل الصيف. بعدها الصينية  ـ ىادت كالتقاليد لعاداتكاؽ ا ى ل النكات
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كسياسػػػػػػػػػتو الداخميػػػػػػػػػة "  Bögü" "،بكقػػػػػػػػػك،" "الحاغػػػػػػػػػاف الخاقػػػػػػػػػاف،أك" عيػػػػػػػػػد-ٖ
 ـ (: ٜٚٚ -ٜ٘ٚىػ/ ٖٙٔ -ٕٗٔكالخارجية)

الح ػـ  "بكقػك" تػكلل ابنػه ـ  ٕٗٓهػػ/ ُِْاػي الػنة  القاغػاف مكيػكف  ػكربعد كااة 
اف يتػػكلل اربػػف  ػػاف مػػف المفػػركض ف اركيةكريػػة ككاػػؽ القػػكاني ،(َْٗ)ك ػػاف أصػػةر أكالد  

 ( َُْ)ار بر الح ـ، غير انه تكاي وبؿ كالد . 
،ك" Bögü""،ك" Buguمنتػػػػػػػػػػا"  ةىػػػػػػػػػػدكألقػػػػػػػػػػاب  ػػػػػػػػػػاف ل قاغػػػػػػػػػػاف بكوػػػػػػػػػػك أالػػػػػػػػػػماب 

Tengridir "(ُُْ) ،كحالػػب مػػا كرد اػػي  (ُِْ) "السػػاحر"ك، "الحػػاكـ"ك،"العػػالـ" ا معنػػ ك،
مػػػكر أحػػػاكـ الػػػذم يكلػػػد فػػػي السػػػماا كيػػػدبر ال "المصػػػادر الصػػػينية اتػػػك يػػػ تي بمعنػػػل

  (ُّْ). "المممكة
اف القاغػػػاف جػػػاب مػػػف ىػػػدة منتػػػا عطػػػي معػػػاني تي  كارالػػػماب لقػػػابهػػػذ  ار اف معظػػػـ

 (  ُْْرافاب القكة كاللجاىة ى يه.)كذلؾ  ،ك مف اللمسأ ،ك القمر،أالالماب 
 " ػػػػػاغػػػػػػػػػػاف بكوػػػػػػػػػػػػػػكى ػػػػػػل القػ تػػػػػػػػػػػػػط قارقػػػػػػػػػػػرل التػػػػػػي أي  كارلقػػػػػػاب ف ارالػػػػػػمابػػػػػػػػػكم
Bulmɪş Tanrɪda Kut  "، ك"  Alp Kütlüg Bilge . "(ُْٓ )، كرد اػػػي ك

،أك غ ػب ى يػه االػـك ،  "I- Ti- Chien    "هػك كلقب أقر لػه االـة ػػػػادر الصينيػػػػالمص
 ( ُْٔ)."  Mo-Yü" لقب

،كلػػـ (ُْٕ)". قطػػف خػػافكألػػار د. بػػدر الػػديف حػػي الصػػيني الػػل االػػـ أقػػر لػػه كهػػك" 
كااػ  هنػا اف هػذا ارالػـ ىربػي، كأرل اف القاغػاف مػف الك يلر الل أالباب تالميته بػذلؾ ،

 رؼ ىند العرب ب الـ وطف قاف.بكوك ود ىي 
، ك انػت  "P'u -Ku Hual' -Eu'in دىل " تيػ أمػا زكجػة القاىػاف بكوػك ا انػت

ؿ رالػػػمػػػف ارمبراطػػػكر الصػػػيني اف يي  روػػػد تزكجػػػت منػػػه بعػػػد اف ط ػػػب القاغػػػاف مكيػػػكف  ػػػك 
 (ُْٖ)ابعث اليه هذ  ارميرة كزكجتا له . ،ىركس ربنه الصةير
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( ُْٗ) . بيػر كذ ػاب ،كبفراالػة وكيػة ،جػدايتمتػع بعق يػة راجحػة بكوك لقد  اف القاغاف 

اػي نلػر تعػاليـ  بيػر  وػد أالػتـ بلػ ؿو ك ، (َِْ). كدينيػا لػترة كاالػعة الياالػيا ا تالػب لتذا ،
  ( ُِْ) دىاهـ الل بةد اركيةكر.تقرب مف رهبانتـ ك ،االديانة المانكية 

القديمػػة  كتقاليػػدهـ ىػػاداتتـاػػي ممارالػػة  كيةػػكرالحريػػة لأهػػذا القاغػػاف أىطػػل لقػػد 
 كيةػػػػػػػػػػػػػانة المانػػػػػػػػػػػػػػػؽ معتقػػػػػدات الديػػػػػػػػػػػػااػػػػػفاب ركح المدنيػػػػػة ى ػػػػػل حيػػػػػاتتـ التػػػػػي تكاا ،مػػػػػع
 ( ِِْ). تاكمبادي

ـ ـ تتػػػػتؤهالقصػػػكر ،كبػػػػدأت نالػػػا كيةػػػكر يالػػػػ نكفأصػػػب  القاغانػػػػات ار  افػػػي ىتػػػػد
   (ِّْ).ب رتداب أحالف المةبس كأجم تا

لنفػكذ الصػيف كارالػتقةؿ ىػنتـ  كود حاكؿ القاغاف بكوك منذ تكليه الح ـ كاع حػدو 
 اي أ  ر مف مناالبة. 

العػرش ط ػب  " Dai-Tsung" ،جكنػغ -دامػيىت ل ارمبراطػكر الصػيني إندما اع
كبعػث رالػ ه اليػه لتػذا  " Ch'ao-I - Shih مػرد "المالاىدة مف اركيةكر ل قاػاب ى ػل ت

كحػدة بػيف الب ػديف وامة إى ل القاغاف بكوك  الصينيارمبراطكر  وترحإكود ، (ِْْ) الةرض.
الػاب معام ػة الالػفير الصػيني أغيػر اف القاغػاف بكوػك ،( ِْٓ)لتالتيؿ حؿ م ؿ هذ  ارمكر. 

وػات الحميمػة التػي  انػت تػربط بػيف بػؿ وػاـ بتحقيػر  متناالػيان العة ،كلـ يالتمع الػل مػا والػه
 ( ِْٔ)ارمبراطكر الصيني الالابؽ ككالد . 

الصػيف أرالؿ وكات ىال رية أكيةكريػة الػل المنػاطؽ اللػمالية كالجنكبيػة مػف بؿ انه 
المػػدف الكاوعػػة اػػي لػػماؿ الصػػيف ىػػدد مػػف  بتػػدميروػػامكا ك ، (ِْٕ) .ل قيػػاـ ب ىمػػاؿ تقريبيػػة

كه ػػذا تحكلػػت الالػػيطرة كالح ػػـ مػػف أيػػدم الصػػينييف  ،المعابػػد الصػػينية البكذيػػة،كىػػدد مػػف 
 ( ِْٖ). الل اركيةكر



 

 

72 

وػػد تػػ  ر اػػي بدايػػة تكليػػه الح ػػـ ب حػػد رجػػاؿ ف القاغػػاف بكوػػك إكمػػف الجػػدير بالػػذ ر 
 "Huai-En" Ku -P'uدىل ييػالػديف المػانكييف 

، كأرل اف الياالػته الالػ بية حيػاؿ ( ِْٗ)
 مف هذا اللقص.   الصيف  انت بدااعو 

القاغاف بكوك ااػطر الػل اتبػاع الياالػة المتادنػة مػع الصػيف ال الػيما بعػد غير اف 
بح ػػػػـ  تمػػػػرد يتػػػػدد الصػػػػيف وػػػػد يزىػػػػزع مػػػػف أمػػػػف دكلتػػػػه كالػػػػةمتتاأم  أف أدرؾ اف قطػػػػر

    .المجاكرة
 لػػدتكحي ، مػػف أجػػؿ القاػػاب ى ػػل المتمػػرديف كرػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاركيةيك الصػػينػػػػػػػػػػػؽ اتفلتػػذا 

" ويػادة الجػيش، كبػدأ  Huai-En P'u Ku "، كتػكلللػذلؾ االػتعدادان  ةػػػػػػػػػػػالقكات اركيةكري
 (َّْ).بمناولة القادة الصينييف لكاع قطط القتاؿالقاغاف بكوك 

ك ػػاف القاغػػاف اركيةػػكرم بكوػػك يرغػػب بالتكجػػه الػػل منػػاطؽ اقيػػرة بحيػػث ال يالػػد مػػا 
رأم، لتػذا   ػؼ القػادة لػار ايتا مف طعاـ كلراب حاجة الجيش، غير انتػـ لػـ يكااقػك  اايتك 

الجػػػػيش اركيةػػػكرم التكغػػػػؿ داقػػػػؿ أراد ،كوػػػػد  (ُّْ)عالػػػ رية. القطػػػػط الكاػػػػع بالصػػػينييف 
 (ِّْ).طريقتـ  اررااي الصينية ،غير اف الصينييف أجبركهـ ى ل تةيير

الصػػػيني بتعقػػػب المتمػػػرديف كالػػػيطركا ى ػػػل معظػػػـ  -كبػػػدأ هػػػذا الجػػػيش اركيةػػػكرم
لطريػؽ لالػد احتياجػات الجنػد،  ػـ لػنكا هجمػاتتـ اػد مقازف اررز المكجكدة ى ل طػكؿ ا

 (  ّّْ)ى يتـ. المتمرديف محققيف النصر
 كالتػػػيالمصػػػادر الصػػػينية اف المنػػػاطؽ اللػػػمالية مػػػف الصػػػيف كرد اػػػي كحالػػػب مػػػا 

حتػل اف القمػاش  ،( ّْْ) اركيةكر ايما بعػدأصبحت بيد  اليطرتتـ ى يتا فك المتمرد ارض
قػػرل مػػف الصػػيف تكوػػؼ ىػػف ارالػػالتا ، ابػػدأ النػػاس الػػل منػػاطؽ أ تػػاالػػذم  ػػاف ييحمػػؿ من

 .  (ّْٓ)المةبسلقياطة ب التقداـ أنكاع أقرل مف اروملة 
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لقػي القػبض ى ػل ،كأي التمػرد  هػذا ى لمف القااب  اي النتاية كرػػػػػػػػػركيةتم ف اود ك 
طػػع رأالػػه ،  ػػـ وي بعػػد أف حػػاكؿ التػػرب " -Ch'ao-I Shih "دىلييػػ وايػػد التمػػرد الػػذم  ػػاف

كبعػػث يػػا  بالنصػػر ،إ بار ػػاكمي  بلػػرامي لػػل ارمبراطػػكر الصػػيني ث القاغػػاف بكوػػك رالػػ ه ا،كبعػػ
 ( ّْٔ).  ال حة المتمرديفأمعتـ 

حيػػػػػاؿ  كنتيجػػػػػة ل مكوػػػػػؼ اريجػػػػػابي كل ػػػػػدكر ال بيػػػػػر الػػػػػذم مارالػػػػػه القاغػػػػػاف بكوػػػػػك
جكنػ  مػن  اركيةػكر هبػات الػنكية  -الصينية اػ ف ارمبراطػكر الصػيني دايػي االمبراطكرية

منػػػذ الػػػنتيف بيػػػت جي مػػػكاؿ التػػػي ل قاغػػػاف، كوػػػاـ ب ىػػػادة ار جػػػداهػػػدايا  مينػػػة ،كأرالػػػؿ  (ّْٕ).
 ( ّْٖ)كيةكرية. أأالرة  َََِ ارايب الل ما يقارب 

تكاػػحت معالمتمػػا مكاوػػؼ ايجابيػػة أقػػرل حيػػاؿ الصػػيف ك كوػػد  ػػاف ل قاغػػاف بكوػػك 
 هددت أمنتا كأالتقرارها.  أقرل بعد أف تعرات الصيف الل أقطار داق ية

 ػكرة  جكنػ  -دايػي الصيني ارمبراطكرك اف اي مقدمة هذ  ارقطار التي كاجتتا 
 -ال ػػػػػاير آف أنصػػػػػار أحػػػػػدالػػػػػذم  ػػػػػاف   "Iming- Si -Shi ،"مينػػػػػغ" -سػػػػػي -" شػػػػػي
 (َْْ).ِٕٔق/ُْٓ،ك اف ذلؾ اي حدكد النة (ّْٗ).لكلاف

 ،كأرل اف المقطػػع اركؿ(ُْْ)شػػي"  -" آفكلتػػذا أط ػػؽ ى يتػػا المؤرقػػكف االػػـ اتنػػة 
مػػػ قكذ مػػػف المقطػػػع اركؿ رالػػػـ ال ػػػاير آف لكلػػػاف، أمػػػا المقطػػػع  " آف "مػػػف التالػػػمية كهػػػك

 مين . -الي -م قكذ مف المقطع اركؿ ل  اير لي " شي"ال اني مف التالمية كهك
ػػ  -د المؤرقػػكف  ػػكرة لػػيكأرل اف هػػذ  التالػػمية جػػابت اػػي مح تػػا الصػػحي  ،اقػػد ىى

 لكلاف.  -ل كرة آف امتدادان مين   -الي 
مػػف  أقػػرل مػػرةالنجػػدة بط ػػب لقطػػكرة هػػذ  ال ػػكرة الػػارع االمبراطػػكر الصػػيني  اكنظػػر 
 كمدينػة اللػروية الصيف ىاصمة بمتاجمة ال اير هذا وياـ تعقيدا ارمر زاد امكم اركيةكر،

  بيػر  بجيشو  له ،كبعث الصيني ارمبراطكر االتةا ة اركيةكرم القاغاف يان ،ا بل - هان 
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 ب يػػدم الػػقطت التػػي المػػدف ى ػػل ارمبراطػػكر الػػ طة كاالػػتعادة رال ػػاي هػػذا دحػػر مػػف تم ػػف
   (ّْْـ.)ّٕٔق/  ُْٔكود  اف ذلؾ اي حدكد النة .(ِْْ)ال كار

لمػا الػببته مػف أاػػرار  نظػرا الصػيني كوػد ألحقػت هػذ  الحػرب ارذل لعامػة اللػعب
ل  بيػػرة باالنتػػاج الزراىػػي ممػػا داػػع بػػال  ير مػػف الالػػ اف ل تجػػرة الػػل المػػدف المجػػاكرة ،حتػػ

 (  ْْْ)مجرد انقاض .يان   -مدينة لكىف غدت معظـ المدف التي تبعد باع  ي كمترات 
  بعػد واػايه ى ػل هػذ " ال ػيف فات  " باالـ كوبك  اركيةكرم القاغاف التتركلتذا 

 ىػػػاـ اػػػيكأنقاذهػػػا مػػػف ال ػػػكار   يػػػان  – لػػػك الصػػػينية ارمبراطكيػػػة ىاصػػػمة كتحريػػػر،ال ػػػكرة 
 (ْْٓ).ـّٕٔ/هػُْٔ

 مبػػادئ بػػتع ـقةلتػػا  بػػدألعػػدة ألػػتر  يػػان  -بكوػػك اػػي مدينػػة لػػكقاغػػاف الوػػد بقػػي ك 
   (ْْٔ).المانكية الديانة

ويػؽ كاحالػاس مرهػؼ اقػد اىتنػؽ هػذا ر كنظران لما اتصؼ بػه هػذا القاغػاف مػف و ػب 
 ( ْْٕ)الديف كجع ه الديف الرالمي لدكلته. 

 بػةد مػف معػه اصػطحب ـّٕٔ/ هػػ ُْٔ الػنة منةكليػا اػيدكلتػه  الل ىاد كىندما
 الديانػػػة هػػذ  مبػػادئأاػػراد لػػػعبه  بتع ػػيـ ليقكمػػػكا المانػػػكييف الػػديف رجػػػاؿ مػػف أربعػػة الصػػيف

ليمتا ل قاغػاف بكوػك منتػا تحػريـ أ ػؿ لحػـك ا،اذ وامكا بتكاي  ال  ير مف تع(ْْٖ).كتعاليمتا
 (ْْٗ.)الحيكانات

تػػػػرؾ حيػػػػاة الترحػػػػؿ هػػػػك اىتنػػػػاؽ الديانػػػػة المانكيػػػػة مػػػػف بكوػػػػك ك ػػػاف هػػػػدؼ القاغػػػػاف 
لتػـ جػؿ ويػاـ دكلػة وكيػة أمػف ،ك كيةكر كانلاب مدف  ابته كدايمية لأ ،التقرار اي المدفارك 
جػؿ أ، كمػف (َْٓ)ت كف اي نطاؽ الحاارات المتقدمػةكاع ال بنة اركلل لحاارتتـ لك ،

كت ػكيف جػيش كويػادات  ،ادارة مر زيػة ل دكلػة مػف قػةؿ تعيػيف مػكظفيف دايميػيف لتػااوامػة 
 ( ُْٓ)منظمة. 
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ـ ٕٓٔهػػ/ُْٖاػي الػنة ىةوات الصداوة بيف اركيةػكر كالصػيف أ  ػر  تمقعكود ت
كالػ اف كمعػه ىػدد مػف المؤيػديف مػف اركيةػكر  En"-Huai "P'u-Ku اـ ػػػػػػػدما وػػػػػػػػىن

،غيػػػػر اف كاػػػػاة وايػػػػد  (ْْٓ) اػػػػد ارمبراطػػػػكر الصػػػػيني. بتمػػػػردو  (ّْٓ)كالتػػػػان كت (ِْٓ)التبػػػػت
 (ْٓٓ)المتمرديف داع مؤيديه لةنالحاب. 

ركيةػػكرم م تػػكؼ اريػػدم حيػػاؿ ذلػػؾ بػػؿ الػػارع بمالػػاىدة ا بكوػػك قاغػػافاللػػـ يقػػؼ ك 
قػػػدت ،كليس هػػػذا احالػػػب بػػػؿ ىي بقتػػػؿ ابػػػف وايػػػد المتمػػػرديفىاهػػػد  ك  ،مبراطػػػكر الصػػػينيار

  (ْٔٓ) .ومع تمرد التبتييفتم ف القاغاف بكوك بالفعؿ مف ك  ،ذلؾبل ف بيف الطرايف  اتفاوية
قػارب اػد التبتيػيف كوت ػكا مػا يي   بيرا هجكماصينييف لف اركيةكر بالتاامف مع الك 

الؼ أالػػػػير مػػػػف آ َََٓالػػػػراح  ؽط ػػػػأي ك مػػػػنتـ، كغنمػػػػكا ال  يػػػػر مػػػػف أمػػػػكالتـ،  َََََُ
 ( ْٕٓ.)الرل ىندهـ أالصينييف ممف  انكا 

كاػػػػي أ ػػػػر هػػػػذا النصػػػػر ال بيػػػػر وػػػػاـ ارمبراطػػػػكر الصػػػػيني بتقػػػػديـ كاجػػػػب الاػػػػيااة 
ى ػل قزينػة الدكلػة    يػرا، كوػد أ ػر هػذا  (ْٖٓ)ا كالعطابلأكيةكر كمنحتـ ال  ير مف التداي

 (  ْٗٓ)بحيث لـ تتم ف مف صرؼ ركاتب المكظفيف.
صب  بام انه أف يط ػب أكوك مف ارض نفكذ  ى ل الصينييف ك لتذا تم ف القاغاف ب

 ( َْٔ)ما يلاب منتـ. 
نة اػي الػ ط ػب القاغػاف اركيةػكرم قت أكاصر الصداوة بػيف الب ػديف ىنػدماكود تعم

اكااػؽ ى ػل  اتصينيال اتمير احدل ار مف ارمبراطكر الصيني الزكاج مفـ ٕٗٔهػ/ُِٓ
 ( ُْٔ)ذلؾ . 

 مػف تزكيجػه قةؿ مف الصيني ارمبراطكر بت ريـ اركيةكرمالقاغاف  حظيكبذلؾ 
 "،"فػػػػػػػػػػػػػػػػػػغػي- غػػػػػػػػػػػكن -كام "رػػػػػػػػػػارمػية ػػػػػػػػػػػػػػابن هػػػػػيك  اتػػػػػػػػػػػػػػػالصػيني راتػػػػػػػػػػػػػارمػي احػػػػدل

Ghen- Wei-Wang"   (ِْٔ)، اػػػػػد ماػػػػػل ايمػػػػػا  كرتػػػػػه أى ػػػػػف وػػػػػد كالػػػػػدها  ػػػػػاف اذ 
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 الػؿ انػه غيػر ذلػؾ اػي لمالػاىدته بالمالػ ميف كاالػتنجد جكنػ  - دايي الصيني ارمبراطكر
 تربيتتػا ى ػل كألرؼ ابنته بتبني جكن  -دايي ارمبراطكر واـ كااته كبعد ذلؾ، تحقيؽ اي

 .(ّْٔ)لرلدا الف ب ةت حتل
رة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػف ارمي اػػػػػػػػػػػػػاف بكوػػػػػك تػػػػػزكج الابقػػػػػػػػػػػاف القاغ اػػػػػػػػػػػػػػآنف اف ذ ػػػػػرتكوػػػػػد الػػػػػبؽ 

وبؿ اف يتػكلل الح ػـ، كهػذا  يعنػي اف ارميػرة   ""P'u-Ku Hual'-Eu'inةػػػػػػػػػػػػػػػالصيني
 انية له." هي الزكجة ال  Ghen- Wei-Wang ،""غػيف -كنغ -كام "ارمػيرابنة 

غيػػر اف اركيةػػكر لػػـ يحترمػػكا مبػػادئ الصػػداوة التػػي أوامكهػػا مػػع الصػػيف بػػؿ ى ػػل 
قػػػذالف ارمبراطكريػػة الصػػػينية كاػػعفتا حيػػػالتـ مػػف قػػػةؿ تكالػػػيع االػػتة كا  الع ػػس تمامػػػان 

 نفكذهـ داقؿ أراايتا.
كلـ يػػػػتم ف الصػػػػينيكف مػػػػف مػػػػنعتـ  ،اػػػػي أرااػػػػي الصػػػػيفكذهـ ػػػػػػػػػػػبتكالػػػػيع نف كابػػػػدأا

 ( ْْٔ)رية. ػػػػلحاجتتـ لمالاىدتتـ العال  راػػػػػػنظكؼ اي كجتتـ ػػػػػػكالكو
يقكمػػكف ب ىمػػاؿ البيػػع كاللػػراب اػػي ـ ٖٕٓهػػػ/  ُُْ الػػنةكمنػػذ   ػػاف اركيةػػكراقػػد 

، ك ػاف ىنػه طػف مػف الحريػر بػدالاررااػي الصػينية، ا ػؿ حصػاف  ػانكا يبيعكنػه ي قػذكف 
 ( ْٓٔ)اي التجارة. تباىتـ لتذا الطريقةالصينيكف يلعركف بالراا ر

مػػػع كطاىنػػػة اػػػي الالػػػف كى ػػػل الػػػرغـ مػػػف اف اركيةػػػكر تػػػاجركا ب حصػػػنة مرياػػػة 
أم اجػػػػػراب لػػػػـ يتقػػػػذ ارمبراطػػػػكر الصػػػػػيني غيػػػػر اف ـ، ّٕٕهػػػػػػ/ ُٕٓالصػػػػيف اػػػػي ىػػػػاـ 

   (ْٔٔ)بحقتـ.
ظتػر اركيةػكر ال يظتػر ارمبراطػكر الصػيني بمظتػر الاػعيؼ، كل ػي ال يي إكرجؿ 

،كأرل اف الالػػػبب  (ْٕٔ)لػػػراب ارحصػػػنة المرياػػػة كالمالػػػنة. بمكوػػػؼ الاػػػعؼ  ػػػاف يقػػػـك ب
 . ما ألرنا آنفا الرييس اي ذلؾ هك لحاجته لمالاىدتتـ العال رية
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مػنحتـ بؿ اف ارمبراطكر الصيني واـ بمن  التدايا لأكيةكر مقابؿ ارحصنة،  ما 
  معظػػػػـ  بػػػػي ارمبراطػػػػكر الصػػػػيني  ػػػػاف يي  لتػػػػذا اػػػػ ف ، (ْٖٔ) مينػػػػة أقػػػػرل. كهػػػػدايا ىربػػػػات 

 ( ْٗٔ)ط بات القاغاف اركيةكرم ل الب كد  كراا . 
ـ ىنػدما ْٕٕهػ/ الػنة ُٖٓاي النة  كقير دليؿ ى ل ذلؾ هي الحاد ة التي كوعت

لقي القػػبض ى يػػه غيػػر اف ارمبراطػػكر الصػػيني لػػـ  ي اػػبقتػػؿ رجػػؿ صػػيني اركاغػػرة وػػاـ أحػػد 
 (  َْٕ.)يتقذ أم اجراب وانكني بحقه

بطعػف اركاغػرة وػاـ أحػد ىنػدما ـ ٕٕٓهػ/ُٗٓاي النة ية  ان ت رر هذا ارمر مرةن ك 
ج اػػػػي الالػػػػجف، كىنػػػػدما ى ػػػػـ القاغػػػػاف لقي القػػػػبض ى يػػػػه كزي رجػػػػؿ صػػػػيني اػػػػي الالػػػػكؽ اػػػػ ي 
،كلػـ يتجػرأ ارمبراطػكر   انه كهجػـ ى ػل الالػجف كأط ػؽ الػراحهاركيةكرم بذلؾ هب مف م

  ( ُْٕ) الصيني ى ل اتقاذ أم اجراب حياؿ ذلؾ.
ر ينظػػػػركف نظػػػػرة ازدراب حيػػػػاؿ الصػػػػينييف كلػػػػـ يتتمػػػػكا بػػػػالقكانيف كلتػػػػذا بػػػػدأ اركيةػػػػك 

ـ ٖٕٕهػػػػ/ ُِٔبعػػػد الػػػنة االػػػتعدكا  ػػػر اف الصػػػينييف وػػػد ،كوػػػد ذي  (ِْٕ)الصػػػينية كاحترامتػػػا.
كب قػػذ التػػدابير الةزمػػة ،وػػكاتتـ العالػػ رية ى ػػل الحػػدكد كبتحلػػيد بكجػػه اركيةػػكر، ل كوػػكؼ 

 ػػػـ يتقػػػذ أم اجػػػراب امبراطػػػكر الصػػػيني ارأمػػػا ، (ّْٕ)كاتالػػػاع نفػػػكذهـ. تتـد مػػػف الػػػطك ل حػػػ
 ( ْْٕ)صاـر حياؿ تجاكزات اركيةكر. 

ـ جميع اركيةكر ب رتداب مةبالتـ القاصة بتػـ ٖٕٕهػ/ ُِٔالنة بؿ انه أمر اي 
 ََُاف هناؾ ىدد مف التجار اركيةكر كبما يقػارب  ى ما،  (ْٕٓ)التي تدؿ ى ل هكيتتـ.

ب رتػػػػػداها ى ػػػػػل الػػػػػرغـ مػػػػػف منػػػػػع االػػػػػتمركا أم  مةبالػػػػػتـ التق يديػػػػػةمػػػػػف ةيػػػػػركا تػػػػػاجر لػػػػػـ يي 
 ( ْٕٔ.) بقاالمي  ارمبراطكر الصيني لذلؾ

زكجكا مػػػف اتيػػػات ػػػػػػػػػػػػػػالمةبػػػس الصػػػينية، كت كفيرتػػػد كا ػػػاناركاغػػػػػػػػػػػرة بػػػؿ اف بعػػػض 
 (ْٕٕ)صينيات. 
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مػع ، عطػل لتػـ الػذباي   ػؿ يػـكىف من  ارمتيازات لمػكظفيتـ ، اقػد  انػت تي  ااة
كلتػذا لػـ يالػتطع ، (ْٖٕ)ال انتـ اي أرول المنازؿ كأحالنتا.ا  ك ارمكاؿ كاروملة،  مفال  ير 

 ( ْٕٗ) أم مكاطف صيني مف الكوكؼ بكجه أم مكظؼ أكيةكرم.
كيةػػكر الالػػيما ىنػػدما تعػػرض بعػػض التجػػار ارتةيػػرت مػػكر الػػرىاف مػػا غيػػر اف ار

الػ انتا  قاتو لمااي " An -Ch'ang "آف ، –جان  ممف  انكا يال نكف ىاصمة الصيف 
ارب مف وتؿ مػا يقػتم ف تجـك ى ل الصيف، ك اللتذا واـ القاغاف بكوك ب،( َْٖ). كتجاكزاتتـ

  (ُْٖ)." Tai - Chou "كالي مدينةكارطاحة ب ،الؼ جندم صينيآىلرة 
،أك  " Te-Tsungجكنػػ  تػػكلل العػػرش"  -كبعػػد مػػكت ارمبراطػػكر الصػػيني دايػػي

كلػػػػػـ ـ( َْٖ -َٖٕهػػػػػػ/ُٖٗ- ُْٔ ) Te-Tsung"،أك""De-Zong"دم زكنػػػػػؾ "،" 
ى ػل الصػيف  كر هذ  الفرصة ل قياـ بتجـك معػادو لتذا المنصب، ااالتةؿ اركية مؤهةي ف 

 (ّْٖ)لتـ.  (ِْٖ)ىف مالاندة واغاف الصةد ااةوبايؿ مؤيدة لتـ تالع بمالاندة 
 فػػػػػػػػ رالػػاؿ الالػػفراب الػػل الصياونػػاع القاغػػاف بكوػػك بوػػد حػػاكؿ زىمػػاب هػػذ  القبايػػؿ ك 

 (  ْْٖ).لعقد الص   معتـ
بلدة ككوؼ اد ، غير  ىاراه "Tun Baga Tarkan"كزرايه رييس غير اف 

( ْٖٓ)اب القاغػػاف.ػػػػػػػؿ معظػػـ أوربػػػػػػػذا الػػكزير بقتػػػػػػػه بػػذلؾ، اقػػاـ هػػػػػػ  لػػػػػػػػاف القاغػػاف لػػـ يالم

دما  ػػاف ـ،ىنػٕٕٗهػػػ/ ُّٔ اػي الػنةكوػػد  ػاف ذلػػؾ ،(ْٖٔ).كوػاـ بقتػؿ القاغػػاف بكوػك أياػا،
   (ْٕٖ)يالتمع اي أحد أجنحة وصر  الل المكاىظ المانكية كتعاليمتا.
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  ،    " وػػػػػػػػػػػػػػػػػكغ بيمكػػػػػػػػػػػػػقكتمب ػػػػأل   " ، "افػػػػػػػػػػػػالحاغ"  أك ، افػػػػػػػػػػػػػالخاقعيد -ٗ
Kağan" "Alp Kutlug Bilge (ىػ/ ٖٚٔ-ٖٙٔكسياستو الداخمية كالخارجية

 ـ(:ٜٛٚ -ٜٚٚ

هػػ/ ُّٔة ػػػػػك النػػػػػػػػاف بكوػالقاغػ "Tun Baga Tarkan"ر ػؿ الكزيػػػػػػػػف وتأد ػػػػػػػػػػػػبع
"  وػػػػػػػػػػػكغ بيمكػػػػػػػػػمػػػػػػػػػقكت بػػػػػػػػػػأل بػػػػػػػػػػػػػب ب قػػػػػػػػػػكت قه ػػػػػػػػػػػىن دالن ػػػػػػػػػػرش بػػػػػػػػػػػكلل العػػػػػػػػػػػػـ تٕٕٗ

 ( ْٖٗ)النكات.  ىلررب اقما يي ـ أم ٖٕٗق/ ُّٕة النة كبقي يح ـ لةاي،( ْٖٖ).
 كأتبػػػع كيةػػػكر اػػػي ىتػػػد هػػػذا القاغػػػاف، مبراطػػػكر الصػػػيني بمالػػػاندة اركوػػػد حظػػػي ار

 ( َْٗ)الياالة الحرب. ىف  بدال معتـ الياالة الال ـ
بػيف ىامػة  كف التجػارة بحريػة تامػة كيتنق ػكفالػمار كيةػكر يي كاي ىتد   اف التجار ار

 ( ُْٗ)ذل ل لعب الصيني. أأم الناس كلـ يالببكا 
غيػػر اف االػػتقرار العةوػػات الالياالػػية كاروتصػػادية بػػيف الب ػػديف الػػرىاف مػػا تػػكترت 

 ارذل بمصالحتما. م حقةن 
آف كأاتعػػالتـ  -بارالػػابة ل الػػ اف اػػي مدينػػة جػػان  اركيةػػكر التجػػاراذ وػػاـ ىػػدد مػػف 

 ( ِْٗ). الملا ؿ معتـ ،كأقذ أمكالتـ بةير كجه حؽ
،  ـ َٖٕق/ ُْٔاػػػي الػػػنة  طػػػردهـ مػػػف الصػػػيف الصػػػيني مبراطػػػكرار لتػػػذا وػػػرر

 ( ّْٗ)بي  ه منع حدكث ذلؾ.  غكيةكرم آلب وكت ك غير اف القاغاف ار
دىل ػػػػػػػػػػػػاف يي ػػػػػػػػػػػػالػػذم   الصػػيني وايػػد الجػػيشهػػك محاكلػػة  ان ر الػػكبػػػػػػػػػػػػػػػػممػػا زاد ارمك  

"Chang- Kuang- Sheng"  غيػر انػه ،الػتيةب ى ػل أمة تػـ كار، مف وت تـ جميعػان
 ( ْْٗ).له تتــ يتم ف مف تحقيؽ ذلؾ بالبب مقاكمل

 كاوت ػػك كبعػػد ىػػكدة اركيةػػكر الػػل ىاصػػمة الصػػيف منعػػكهـ مػػف العػػكدة الػػل كطػػنتـ، 
  (ْٔٗ). كأاعااتـ ودر المالتطاع ـنفكذهل حد مف منتـ  محاكلةن ، (ْٓٗ)منتـ  ان ىدد
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،غير انتػػـ لػػـ يتم نػػكا  العػػكدة الػػل كطػػنتـ الػػران اركيةػػكر التػػرب ك مػػف  ىػػددان  لتػػذا أراد
تـ كأقتةاتـ اي الػرأم مما أدل الل انقالام النزاىات بينتـ ،نلبت كالرىاف ما ، مف ذلؾ

، ارطاحػة بتػـ،ممػا الػاىد الصػينيكف ى ػل حيػاؿ ذلػؾ كود لعر القايػد الصػيني بالالػركر ،
  (ْٕٗ)مع الصينييف.  مقارنة هـىددمر ى يه هك و ة كمما التؿ ار
" وػػػاـ  Tarkan Tun Baga" كػػػػػػػديد المدىػػػػػػاف الجػػػػػػػػػىػػػف أف ابػػف القاغ ااػػة

اػػػد كالد ،لقيامػػػه بتةييػػػر القػػػكانييف ، كرنتلػػػار حالػػػة الفكاػػػل كالفقػػػر بيػػػنتـ، اػػػ راد  بتمػػػردو 
  اركيةػػػكرم ابعػػػث مالػػػاىدات ىالػػػ رية ل قايػػػد ارمبراطػػػكر الصػػػيني االػػػتةةؿ هػػػذ  الفرصػػػة

Tudun .(ْٖٗ) ، ذلؾ هك تلجيع اركيةػكر ى ػل مف ارمبراطكر الصيني اف هدؼ كأرل
 القياـ ب نقةب اد القاىاف اركيةكرم.
رالػػػؿ مػػػع هػػػذ  القػػػكات أالػػػاب التصػػػرؼ مػػػع القايػػػد غيػػػر اف الالػػػفير الصػػػيني الػػػذم أي 

هذا كواـ باػربة بالالػكط، غيػر اف الالػفير الصػيني هجػـ  همف تصرااركيةكرم اامتعض 
 ( ْٗٗ).  مف أتباىه قبايؿ كواـ بقت ه مع ىددو ى يه كبمالاىدة ىدد مف ال

الصػػيني، كبقيػػاـ  كوػػد نقػػؿ ىػػدد مػػف اللػػتكد تفاصػػيؿ هػػذ  الحاد ػػة الػػل ارمبراطػػكر
 ( ََٓ)القايد اركيةكرم بارب الفير  بالالكط. 

 رادكا ارنتقػاـ اػ Tudun مف وياـ الالفير الصيني بقتؿ وايدهـ اركيةكركود االتاب 
كداػع قطػرهـ اركيةػكر، كل الػب كدهػـ ذالؿ إراػض كر الصػيني ، غير اف ارمبراطػ تـمن

 ( َُٓ)لالفير الصيني مف منصبه. والة اإأمر بىنه 
ك ػػاف الالػػبب كراب اتقػػاذ  هػػذا ارجػػراب هػػك ل  ػػرة اراػػطرابات اػػي الصػػيف، ااػػةن 

   (َِٓ)ىف قليته ى ل حياة الالفراب الصينييف المكجكديف اي بةد اركيةكر .
راػاة القايػد اركيةػكرم  ؿ ارالب  ـ ُٖٕهػ/  ُٓٔ اي النة لصينيأمر ارمبراطكر اك 

Tudun اػي  ج ث الل العاصمة اركيةكريػة، اقػاـ ريػيس الػكزراب بػ جراب تحقيػؽ مع أربع
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بتصػراه هػذا، كمػف الجػدير بالػذ ر  وت تـ، كود كجػد اف الالػفير الصػيني  ػاف مػذنبا أالباب
 َٓقايػػػه اػػػي بػػػةد اركيةػػػكر لمػػػدة وػػػد تعػػػرض لمعام ػػػة الػػػيية قػػػةؿ بالصػػػيني اف الالػػػفير 

 ( َّٓ)،لتذا أالرع بالعكدة الل الصيف. يكما
،كطالب بػػداع المبػػال  مػػف الصػػيفغيػػر اف القاغػػاف اركيةػػكرم صػػمـ ى ػػل ارنتقػػاـ 

 مػػن برالػػ ت لتػػـ، ك أي الػػرة تػػان  مقابػػؿ ارحصػػنة التػػي أ ػػل الصػػينييف منػػذ ىتػػد ى المترتبػػة
ارمبراطػػػكر الصػػػيني ب رالػػػالتا لػػػه مػػػع الػػػذهب مػػػف الحريػػػر، اػػػ مر  ميػػػات  بيػػػرة اركيةػػػكر 
 ( َْٓ)كالفاة. 

تكاػػػ  ايتػػػا الالػػػبب  التاريقيػػػة اػػػي حػػػيف كردت ركايػػػة أقػػػرل اػػػي أحػػػد المصػػػادر
 الرييس لتكتر العةوات بيف الصيف كاركيةكر.

"  مدينػة اػي أكيةػكرم تػاجر ََٗ قػاربيي  مػا قتػؿب كتؤ د هذ  الركاية وياـ الصينييف
 (.َٓٓ)ـ َٖٕ/ هػ ُْٔ النة ايالصينية  " كك -جنغ

 اركيةػكر واا ػة ريػيس ى ػل " كك -جنغ"  مدينػة حا ـ غاب هك ذلؾ البب ك اف
 وبايػػؿ بعػػض اف -الصػػينية المصػػادر اليتػػا لػػارتأ  مػػا -ارمػػر حقيقػػة أف غيػػر التجاريػػة،

 أه تػا مػع يقت طكف  انكا التجارة غراضر الصيف ىاصمة ى ل يترددكف  انكا ممفالتتر 
 ي كنػػكا لػػـ هػػؤالب أف الػػكبا ارمػػر زاد كممػػا ،(َٔٓ)كيةػػكرار مػػف نتػػـإ ى ػػل نفالػػتـأ عراػػكفكيي 
 ى مػا مػنتـ، كغػاػبكا العاصمة أهؿ اةمػتـ الال اف، مع التجارية معامةتتـ اي نصفيفمي 
 الصػػفقات بعػػض عقػػدل أياػػا العاصػػمة اػػي مكجػػكديف  ػػانكا اركيةػػكر التجػػار مػػف ىػػددا اف

 الصػػينية العاصػػمة الػ اف يالػػتطع كلػػـ ه تػا،إ الػػكب بػ م راػػكايتع لػػـ نتػـإ غيػػر التجاريػة،
 (.َٕٓ)كاكليؾ هؤالب بيف التمييز

 بػالعكدة تػكف جػكف دىلييػ  ػاف الػذم اركيةكر التجار رييس الصيف امبراطكر ا مر
 اػي كم  ػكا الصػينية العاصػمة ىػف كرح كا ارمبراطكر أكامر انفذ ، بةدهـ الل اتباىه مع
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 نفالػتا، المدينػة اػيالتتػرم  القاا ػة وايػد كجػكد صػادؼ كوػد ، ىدة لترو إ كك - جن  مدينة
 ريػػيس اقػػاـ التجاريػػة، الصػػفقات بعػػضىقػػد   بالػػبب الطػػرايف بػػيف ىػػدة ملػػا ؿ أ ػػار ممػػا

 الػذيف التجػار كجميػع اركيةػكرم تػكف جػكف وتػؿ ى ػل المدينػة حا ـ بتلجيع رمالتت التجار
 .(َٖٓ)أكيةكرم اجرت ََٗ مف ب   ر ىددهـ قدريي  ك اف بصحبته  انكا

 ا تلػػػااه بعػػػد الالػػػيما ذلػػػؾ حيػػػاؿ اللػػػديد بارالػػػؼ الصػػػيني ارمبراطػػػكر لػػػعر كوػػػد
 ى ػػل اركيةػػكر وػػداـإ مػػف قلػػية كالقػػكؼ بػػالق ؽ يلػػعر جع ػػه ارمػػر كهػػذا ارمػػر، حقيقػػة
 .(َٗٓ)الصيف أهالي مف ارنتقاـ

 حةم ػػم مػػف لػػيس): لػػه اقػػاؿ ذلػػؾ اػػي "  Pi  Li-،أك" "ليمػػي"  كزيػػر  ا التلػػار
 مػع ال ػم  فػاف أركانيا، دعـ في استخداميـ بعد انكاغرة عف منحطعة تبحى أف الدكلة

 كالعػرب الينػد مػع الرابطػة كايجػاد ، جنكبػا (َُٓ)يكنتػاف بػبالد كانت ػاؿ ،شماا انكاغرة
 اامبراطػكر فأجابػو. انحػكاؿ مػف حػاؿ أم عمػى تؤجػؿ اا يجػب التػي انمػكر مف ،غربا
 كاات ػػاؿ الحػػدكد، عمػػى التتػػار ىجػػكـ تمنػػع قػػكة انكاغػػرة مػػع ال ػػم  اف: قػػاؿ ف لمػػاذا
 فػي الشػعكب فػأقكل العػرب كأما انمبراطكرية، الى ضميا في خطكة كؿأ ، يكنتاف ببالد
 .(ُُٓ)( الزماف قديـ مف ال يف كػػػػػػػػنح كدىا أظيرت فحد اليند اػػػػػػػمأك  ، انياـ ىذه

"  Pi  Li-،أك" ليمػي الػكزيرقيػة التر يػة اف اي حػيف كرد اػي أحػد المصػادر التاري
   المل  ة لمنع تفاومتا .حؿ هذ حاكالمي لأمبراطكر الصيني كالملكرة ودـ النصيحة 

كاف ذلػػػؾ وػػػد تكاػػػ  مػػػف  القاغػػػاف اركيةػػػكرمالػػػف نكايػػػا حي اقػػػد أ ػػػد هػػػذا الػػػكزير لػػػه 
 ػػػل مػػػر اف اركيةػػػكر كىىػػػف  ااػػػةالػػػفراب الصػػػيف الػػػالميف الػػػل بةدهػػػـ، ل قػػػةؿ ارالػػػاله

 ػػػؿ حر ػػػات التمػػػرد التػػػي  ػػػارت رالػػػرة تػػػان  الصػػػينية اػػػد  دكمػػػاالػػػانديف  ػػػانكا مي  يفلالػػػنا
، كبػػ نتـ انػػدمجكا مػػع الصػػينييف ( ُِٓ)اػػي قدمػػة ارمبراطػػكر الصػػيني دايمػػا ػػانكا ك  ،اػػدها
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يف الصػػػػينيتيف مػػػػف أيػػػػدم اػػػػي االػػػػترجاع العاصػػػػمتكأالػػػػتمكا كأ تالػػػػبكا ىػػػػاداتتـ كتقاليػػػػدهـ، 
  (ُّٓ). المتمرديف
 Pi  Li-" ليمػي، أك كزيػر  بػرأم تنعاواي جميع ارحكاؿ ا ف االمبراطكر الصيني ك 

 معاهػػدة اعقػػد الطػرايف، بػػيف الصػػداوة أكاصػر ليجػػدد اركيةػػكر بػةد الػػل رالػػكال كبعػث ، " 
 (ُْٓ) .معتـ الكد

تكاحت معالـ العةوات الحالنة بيف الطرايف اي أ  ػر مػف مناالػبة بػرهف مػف  كود
 ركيةكرم حالف نيته حياؿ ارمبراطكر الصيني كلعبه.قةلتا القاغاف ا

 الصػيني ارمبراطػكر ط ػبالتتػر رىتػداب  اللػمالية الصػيف حػدكد اعندما تعراػت 
،اتصػدل لتػـ كأبعػد  لمالػاىدته كا اليػه ألػتر وػادتتـ كأ  ػرهـ  فػابةن ابع  اركيةكر، مالاىدة
 .(ُٓٓ)بةدهـ ىفقطرهـ 
 مكوؼالاف أحدل المصادر التر ية مفادها  أقرل بتذا الصدد اي ود كردت ركايةن ك 

تاػػػ  مػػػف قػػػةؿ مالػػػاىدته لأمبراطػػػكر إوػػػد حيػػػاؿ الصػػػيف  قاغػػػاف اركيةػػػكرم اريجػػػابي ل
 قططكف لأطاحة به .ممف  انكا يي المتمرديف مف  الصيني اد ىددو 

اػد ، كممػا   بيػر لتمػردو  ـٖٖٕهػػ/ ُِٕالػنة  اقد تعرض ارمبراطكر الصػيني اػي
دة ػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػدف صينيػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػةب ى ػػػػػػػػػػػػارالتياػػػػي نجػػػػاح المتمػػػػرديف زاد مػػػػف قطكرتػػػػه هػػػػك 

حيػاتتـ، ى ػل  قكاػان الػ انتا مػف ىػدد ، اتػرب (ُٔٓ) " His, Shih-Wei'lerا" ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنت
مقاتػؿ أكيةػكرم لمطػاردة المتمػرديف، كوػد ويتػؿ الالػفير  ََٕ رالؿ وايد الجيش اركيةكرم ا

   (ُٕٓ).يةكرم قةؿ هذ  ارحداثارك 
كلػرد  ىف حالف نية ارمبراطػكر الصػيني حيػاؿ القاغػاف اركيةػكرم كلػعبه ك تعبيرو 

 ػر اف ارمبراطػكر الصػيني ،اػي حػيف ذي (ُٖٓ)لػه. ىركالػالت ػكف بنتػه إليػه بعػث االجميؿ له 
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 الػاىرك  تػان  الػرةأ أميػرات مػف "آف -ىػانغ"دىل كتيػ بعث اليه ب حدل ارميػرات الصػينيات
   (َِٓ)".Hsien-An"   ر اف االمتا،كذي (ُٗٓ)له.

تقطػػي ارزمػػة الالياالػػية بينتمػػا ،كالعمػػؿ بلػػ ؿ تم ػػف الطراػػاف مػػف كبتػػذ  الطريقػػة 
 جدم لتعزيز أكاصر الصداوة بيف الب ديف كاربتعاد ىف الملا ؿ كتجنبتا ودر المالتطاع.

قػػارب ألػػؼ يي ، اقػػرج  مػػا ـ  ٖٖٕهػػػ/ ُِٕىػػاـ اػػي تمػػاـ مراالػػيـ الػػزكاج إتػػـ وػػد ك 
كغ ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػوكت ألػػػػػػػػػػػب لػػػقص رالػػػػتقباؿ العػػػػركس كى ػػػػل رأالػػػػتـ كزيػػػر الدكلػػػػة كأقػػػػك القاغػػػػاف

  (ِِٓ) .) لحد كنا مف قبؿ اخكة كا بحنا ااف مت اىريف(، كواؿ له:  (ُِٓ) .هػػػػػػػػبي  
الػػػف العةوػػػات بػػػيف الطػػػرايف االػػػتقبؿ ارمبراطػػػكر الصػػػيني القاغػػػاف كدليػػػؿ ى ػػػل حي 

كيةػػػكرم ب حالػػػف مظػػػاهر الاػػػيااة، كتكلػػػت زكجػػػة ارمبراطػػػكر متمػػػة قدمػػػة اركيةػػػكر ار
ـ هػػػػػذا الػػػػػزكاج وبػػػػػؿ يحاػػػػػر معظػػػػػـ الػػػػػفراب ارمبراطػػػػػكر الصػػػػػيني مراالػػػػػك ، (ِّٓ)بنفالػػػػػتا. 

  (ِْٓ)مةادرتتـ الصيف.
كاػي الكوػػت الػػذم  ػػاف ايػه القاغػػاف اركيةػػكرم يالػػعل لتعزيػز أكاصػػر الصػػداوة مػػع 

تػـ  ػاف ح ػاـ التبػت يحػاكلكف ىرو ػة هػذا ارمػر كالحي كلػة دكف الصيف كتقكيػة ىةواتػه مع
 تدد  يانتـ اف تحقؽ ذلؾ.تحقيقه ردرا تـ بالمقاطر الجمة التي الكؼ تي 

الػػػتة يف ارصػػة الظػػػركؼ الالػػػيية اقػػد بػػػدأ التبتيػػكف بتحلػػػيد وػػػكاتتـ اػػد اركيةػػػكر مي 
ااػػػػعة لالػػػػ طة التر يػػػػة التػػػػي  انػػػػت ق"  Şatoعػػػػػاني منتػػػػا وبي ػػػػة اللػػػػاتك" التػػػػي  انػػػػت تي 

 (ِٓٓ).،كتلجيعتا ى ل ال كرة ادهـاركيةكر
 صػػب  مكوػػؼ ا، التبػػت ح ػػاـ لكؽ مػػعر القػػاتحػػالؼ كممػػا زاد مػػف قطػػكرة ارمػػر هػػك 

،ال الػػيما بعػػد اف اػػرض التبتيػػكف الػػيطرتتـ (ِٔٓ)كيةػػكر صػػعب جػػدان حيػػاؿ هػػذ  القػػكل. ار
الػرة فػكذ أحػد هػذا مػف نكوػد  لػاتك التر يػة ،بالتعػاكف مػع وبي ػة البػالي   –ى ل مدينة بػيش 

 الػػػتتاف بتػػػا اػػػيال يي  وػػػكة بػػػذلؾ التبتيػػػكفأصػػػب  ك ، (ِٕٓ) تػػػان  الصػػػينية اػػػي آالػػػيا الكالػػػطل.
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 ، ايتػػا متمػػةأقػػرل اقػػد تم نػػكا مػػف اػػرض الػػيطرتتـ ى ػػل مػػدف االػػتراتيجية  ،معظػػـ مػػدنتا
 (  َّٓ).وكجكك  ، ف"قكتا ،" ،أك(ِٗٓ)""قتفك،(ِٖٓ)م ؿ  الةر

اػػي جيلػه القػاغاف اركيةػكرم بعث اقد ، طكيةمػر التتلـ   هذانتصاراتتـ غير اف 
بالتعػػاكف مػع رييػػس الػكزراب" ح فػايتـ لقتػاؿ التبتيػيف ك ـ  ٖٕٗ -ٖٖٕهػ/ ُّٕ-ُِٕالنة 

Shieh Yü-Chia Ssu "،كاالػترجاع معظػـ المػدف التػي  كتم نػكا مػف ارنتصػار ى ػيتـ
 ( ُّٓ).اليطركا ى يتا

 مػف ارمبراطػكر الصػيني فراب اركيةػكرطالب الالػبعد االتقرار اركااع الالياالية ك 
، اقػد اوتػرح  (ِّٓ).وػد كااػؽ ارمبراطػكر ى ػل ط ػبتـاالـ اركيةػكر بال ةػة الصػينية، ك  تابة 

اف يقػػػػـك بتةييػػػػر االػػػػـ الصػػػػيني ى ػػػػل ارمبراطػػػػكر  - مػػػػا ألػػػػرنا آنفػػػػا –اركيةػػػػكر واغػػػػاف 
 (ّّٓ).- Huigh– الل - Huihe -اركيةكر بال ةة الصينية مف

المةيمػػة ال  مػػات ا قػد  ػػاف الصػػينيكف ي تبػكف اػي غايػػة ارهميػػة ،ا ارمػػر هػػذعػد كيي 
لأصػػكات ارجنبيػػة كال يتتمػػكف ل معػػاني، كاػػي بعػػض ارحيػػاف ت ػػكف هنػػاؾ أالػػماب غريبػػة 

 ( ّْٓ)لتا معاني غريبة. 
الػفراب القاغػاف اركيةػكرم الػل تكجػه االرىاف ما  لكاع ى ل حاله طكيةن لـ يبؽ اك 

 الػل ارمبراطػكر الصػيني هػػػػػػػػػكغ بي  ػػػػػػ ػػػػػػػػػوكت لػػػػػػػبأ قبر كااة القاغاف الصيف حام يف معتـ
 ( ّٓٓ). ـٖٕٗهػ/ ُّٕ اي
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 Külüg،"" كلػػكغ بيمكػوقكش ػكلمػػػب كػكت آم تنكػػػرد،أك" الحاغػاف"،"الخاقػػافد ػعي -٘

Bilge Kağan Bulmuş Ay Tengri'de Kut " كسياسػػػػتو الداخميػػػػة
  ـ(:ٜٓٚ-ٜٛٚىػ/ٗٚٔ-ٖٚٔكالخارجية)

ل ػػػػكلػػػػػـ تٖٕٗهػػػ/ ُّٕة ػػػػػػػػػػػػػػي الناػػ هػػػػػػػػػػػ كغ بي  ػػػػػػػػػوكتألػػػػػػب  افػػػػػػػػاة القاغػػػػػػػػػػػػػػػد كاػػػػػػػػػبع
ػكت ػػػػػػػػػػػػػػػػػرد كػػػػػػػػػكػػػػػػػػ"آم تنكػػػػػػػه دػػػػػػديكت قػػػػب ب قػػػػب جػػػػػـ ػػػػػػػػالح  To–Lo -Ssuه ػػػػػػػػػابن
 ( ّٔٓ)."ػػػػػػػػوكػػػػػمػػػكلػػػكغ بيػػػػػػكش قػػػػػػكلمػػػػػػػػػػب

معظػـ مػف التبتيػيف طػرد غيػر انػه تم ػف مػف وصػيرة  انه ح ـ لمػدةو كى ل الرغـ مف 
 ( ّٕٓ). الابقان  ى يتااليطركا المدف كالمناطؽ التي 

لػػـ يػػتم ف  ػػكتػػػػػػػ ػػػػػكغ بيػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػهآم تنػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػرد  ػػػػػػػػػػػكت بػػػػػػػػكلمػػػػػػػػػكش وػػػػغيػر اف القاغػػاف 
كوػػد  ، َٕٗهػػػ/ُْٕالػػنة مػػف االػػت ماؿ مقططاتػػه كتنفيػػذها كذلػػؾ لتعراػػه لأغتيػػاؿ اػػي 

 ػر اف زكجتػه هػي ، كذي  (ّٖٓ)القاغػاف هػك مػف وػاـ بػذلؾ. اذ رت المصادر الصينية اف أق
 ( ّٗٓ)مف وامت بذلؾ، ىف طريؽ دس الالـ له اي الطعاـ. 

اػػاد مػػف هػػذا الكاػػع كأى ػػف نفالػػه القاغػػاف أالقاغػػاف وػػد  اارحػػكاؿ اػػ ف أقػػكاػػي  ػػؿ 
ه ػػػػػػػة ى ػػل تكليػػػػػػاؿ الدكلػػػػػػير مػػف  بػػار رجػػػػدـ راػػا ىػػدد  بػػػػػىنػػه، ى ػػل الػػرغـ مػػف ى بػػدال

 ( َْٓ). ،اقرركا ارطاحة به كوت ه الح ـ
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   ،  "  ػؾػػػػػجينػ   -  فينػؾ   جػػػك     -" أ    ،"  افػػػػػاغػػالح أك" الخاقاف، دػػػػعي  -ٙ

 " A-Ch'o ( Feng-Ch'eng ) Kağan "  ٗٚٔلخارجيػة)اكسياسػتو الداخميػة-
 ـ(:ٜ٘ٚ- ٜٓٚىػ/ ٜٚٔ

اػػػي الػػػنة ػػػػػكغ بيػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػه كلبعػػػد كاػػػاة القاغػػػاف آم تنػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػرد  ػػػػػػػػػػػػكت بػػػػػػػػكلمػػػػػػػػػػػكش وػػػػػػ
 -جػػػػػك فينػػػػػػػؾ  -أ  " هابنػػ بتنصػػيب ار رجػػاؿ الدكلػػة اركيةكريػػة بػػوػػاـ ـ َٕٗهػػػ/ ُْٕ

 ( ُْٓ.)النة ُٕ-ُٔالف كيب   مف العمر صةير الك اف العرش  " جينػػػػػػػػػؾ
مػػػػا يػػػػزاؿ اػػػػي التبػػػػت لصػػػػد  Yü-Chia-Ssu" ك ػػػػاف ريػػػػيس الػػػػكزراب اركيةػػػػكرم

، ك ػػػاف ى ػػيتـ كدحػػرهـ النصػػرتحقيػػػؽ بػػػالي  كوػػد تم ػػف مػػف  -هجػػكمتـ اػػد مدينػػة بػػيش
مػػػػػف متمتػػػػػه االػػػػػتقب ه القاغػػػػػاف ك بػػػػػار رجػػػػػاؿ الدكلػػػػػة، بعػػػػػد ىكدتػػػػػه يتمتػػػػػع بنفػػػػػكذ كاالػػػػػع، ك 

كاصػػػػػطحب معػػػػػه الالػػػػػفراب مػػػػػف الصػػػػػيف حػػػػػام يف التػػػػػدايا ال مينػػػػػة ل قاغػػػػػاف متنيػػػػػيف ايػػػػػا  
حم تػػه وػػاـ القاغػػاف بتكزيػػع التػػدايا ى ػػل الاػػباط الػػذيف  ػػانكا معػػه اػػي ،  ػػـ ( ِْٓ)بالنصػػر.

 (ّْٓ).العال رية اي التبت
اػػي تعام ػػه مػػع هػػذا القاغػػاف اللػػاب كيصػػفه بق ػػة القبػػرة  حػػذران ك ػػاف ريػػيس الػػكزراب 

 ػػػػارة إدـ ػػػػػػػػػكىه كيحػػػػاكؿ  الػػػػب  قتػػػػه ػػػػػػػػػػػكالتجربػػػػة، كى ػػػػل الػػػػرغـ مػػػػف ذلػػػػؾ اقػػػػد  ػػػػاف يحترم
 ( ْْٓ)ه. ػػػػغاب

تػػه الػػف كو يػػؿ القبػػرة كبحاجػػة الػػل قبر ل ػػكف القاغػػاف الجديػػد  ػػاف صػػةير ال كنظػػرا
ه مالاىدته اي ادارة البةد، كود أىرب رييس الكزراب ىػف الػعادته لتقػديـ ط ب من،كدىمه 

لػػه، كوػػد لػػعر القاغػػاف ب رتيػػاح  بيػػر حيػػاؿ تصػػرؼ ريػػيس  ابنػػاعتبػػران إيػػا  مي لػػه مالػػاىدته 
 (  ْٓٓ). منه الكزراب
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 كود تميزت العةوات الالياالية بػيف اركيةػكر كالصػيف بارالػتقرار اػي ىتػد  حرصػان 
 د  كلعبه.منه ى ل مصال  بة

،كوػػػد ( ْٔٓ)مػػػع الصػػػينييف. حالػػػنة ىةوػػػات وامػػػة إى ػػػل هػػػذا القاغػػػاف حػػػرص اقػػػد 
لػه مقدميف تبري ػاتتـ الل بةد اركيةكر هـ ببعث الصينيكف الفراكا  هذا ارمر ىندما ت

 (  ْٕٓ).انتصارات ىظيمة اي التبت ى ل ما حققه مف
 تعزيػز أكاصػر الصػداوة مػع الصػيف جينػػػػػػػػػؾ اػي  -جػػػك اينػػػػػؾ  -كلرغبة القاغاف أ 

 لػػه التعزيػػػةلتقػػديـ   ـُٕٗهػػػ/ ُٕٓي الػػنة اػػ ارمبراطػػكر الصػػينيبػػةط الػػل بعػػث الػػفرايه 
القاغػػػػاف  انػػػػت زكجػػػػة التػػػػي  Kuo–"Ning"  ػػػػك، -نػػػػيف بالػػػػبب كاػػػػاة ارميػػػػػرة الصينػػػػػية

 (  ْٖٓ).مكيكف  كراركيةكرم 
لتعػػػرض بةدهػػػـ لةػػػارات  غيػػػر اف اركيةػػػكر لػػػـ ينعمػػػكا بارالػػػتقرار اػػػي ىتػػػد  نظػػػران 

االػػػتمر القاغػػػاف اللػػػاب ب رالػػػاؿ  لتػػػذا، (ْٗٓ)التبتيػػػيف العالػػػ رية كالمتتابعػػػة ى ػػػل أرااػػػيتـ.
ى ػػل   ػػدليؿو ك ، النصػػر اػػي معظمتػػا  محققػػان  كأقػػرل مػػدةو الػػل التبػػت بػػيف العالػػ رية حمةتػػه 

الصػيني متنيػيف حالف نكايه حياؿ الصيف بعث القاغػاف اركيةػكرم رالػ ه الػل ارمبراطػكر 
الجػػيش التبتػػي الػػذم كوػػع اػػي ارالػػر رالػػؿ وايػػد كأي  ،بمػػا حققػػك  مػػف نصػػر ى ػػل التبػػت يػػا إ

  (َٓٓ.)له  هديةن 
لمػا  كهذا يؤ د اف أهداؼ اركيةكر كالصيف الالياالية كالعالػ رية  انػت كاحػدة نظػران 

   حيالتما.  بيرو  ل  ه ح اـ التبت مف قطرو  اف يي 
 معظػػػػػـ مقططاتػػػػػه الالياالػػػػػية جينػػػػػػػػػػػػػػؾ -ػػػػػػػػؾ جػػػػػػػػك اينػػ -أ  اغافػػػػػػػػػػػػػػػػالقلػػػػػـ ينجػػػػػز ك 

 (ُٓٓ) .ـٕٓٗق/ُٕٗلكااته اػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػة  ،كالعال رية،كاردارية
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 ّٔنااا ٕـ ت ٕنًااا ٕ  ونااا ة  ٔنااإـ تٍااا هكذُكاااز   آم "أك"الحاغػػػاف"، فلاااااانخد ػػػػػعي-ٚ

"،Tengri'de Ülüg Bulmuş Alp Ulug Bilge Kağan" Ay"  كسياسػػتو
 ـ (:٘ٓٛ – ٜ٘ٚىػ/ٜٓٔ- ٜٚٔارجية)الداخمية كالخ

لػػذلؾ وػػرر يػػرث ىرلػػه  ان كلػػد جينػػػػػػػػػػػؾ -جػػػػػك اينػػػػػػػؾ  -الالػػابؽ أ  القاغػػافلػػـ يتػػرؾ 
  (ِٓٓ) .الح ـ" Yü- Chia- Ssuكزرايه"  بار رجاؿ الدكلة كالكزراب اف يتكلل رييس 

 "،ػػب أكلػػكغ بيػمكػػوكلػػكغ بػػػكلمػػػكش آلػآم تنكػػرد أ"ب قب  الجديد القاغافقب لي كود 
 ،"البطػػػؿ"منتػػػا  لقػػػر معػػػافو أي ، كلػػػه (ْٓٓ)"كجػػػو السػػػماا كالحمػػػر "كمعنػػػل هػػػذا االالػػػـ،(ّٓٓ)
 ر هػػذا القاغػػاف اػػي الح ػػـ لمػػدة ىلػػركوػػد االػػتم، (ٓٓٓ)."الكبيػػر"ك، "العػػالـ"ك،" الشػػجاع"ك

 (ٔٓٓ).النكات
بحػػب  كننـ تنكـننـاأ تو ـننـىـ وـــى ءــننـىـ   ــننـ  تو ننـىـ وُـعوي القاغػػاف لقػػد حظػػي 

 (  ٕٓٓ).كاحترامتـ كتقديرهـ هلعب
كاي ىتػد  االػتمرت أكاصػر الصػداوة مػع الصػيف كوػد تكاػ  هػذا منػذ بدايػة تكليػه 

 الح ـ.
 ـ ٕٓٗهػ/  ُٕٗ اي النة بعث ارمبراطكر الصيني الالفراب ل قاغاف اركيةكرماقد 

  (ٖٓٓ.)ررتقايه العرش له رجؿ المبار ة
نجػػػازات ىػػػدة إػػػػػكغ بػػػكلمػػػػػػكش آلػػػػػػب أكلػػػػكغ بيػ  ػػػػه وػػػد حقػػػؽ القاغػػػاف آم تن ػػػػػرد أكلك 

 للعبه ق دت االمه كمجدت تاريقه.
القاغاف وكت كغ بي  ه الذم ج ب الالعادة لأكيةػكر مجد تي  "قرا بالساغكف "  تاباتا

، اقػد أ بػت جػدارة  بيػرة ىنػدما (ٗٓٓ)للجاىته كبالػالته اػي الحػركب ،منذ أف تكلل ح متـ 
التػػػػي  ػػػػاف يقػػػػـك اب اػػػػي مجػػػػاؿ الالياالػػػػة كاردارة كالقطػػػػط الحربيػػػػة أالػػػػت ـ داػػػػة الح ػػػػـ الػػػػك 

 كحقػػؽ بفاػػ تا النصػػر اػػي معظػػـ المعػػارؾ التػػي قااػػتا اػػد أىدايػػه ،ااراػػاب ىػػدادها ،
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ىػػف أنػػه الػػف وػػكانيف جديػػدة لأكيةػػكر لتنظػػيـ  ااػػة، (َٔٓ)الػػيطرته ى ػػل منػػاطؽ لاالػػعة.
 (  ُٔٓ).حياتتـ ى ل أحالف كجه

تم ػف اذ ، (ِٔٓ).ىػاـ ة بلػ ؿو كراػاف كتر الػتاف اللػروية طلمدينػكأىطل أهميةن  بيرة 
كراػاف. طى ػل مدينػة  حا مػان صػب  أك ،هذا القاغػاف مػف اػرض الػيطرته ى ػل طريػؽ الحرير

(ّٓٔ)  
ؽ  انػػػػػػت مػػػػػػف أهػػػػػػـ أكلكيػػػػػػات هػػػػػػذا القاغػػػػػػاف هػػػػػػك ومػػػػػػع ىصػػػػػػياف وبي ػػػػػػة القػػػػػػارلك ك 

 القيرغيػػز ةتحجػػيـ الػػ طك ،كالقاػػاب ى ػػل الػػ طة التبتيػػيف اػػي لػػرؽ منطقػػة تر الػػتاف، (ْٔٓ)
 (  ٓٔٓ).كنفكذهـ، كالحد مف قطرهـ

اػي بتػـ ألحػؽ التزيمػة ك هذا القاغاف حمةت ىالػ رية  بيػرة اػد القيرغيػز اقد لف 
، كوػػد  ػػاف ( ٔٔٓ)وتػػؿ القاغػػاف القيرغيػػزم، كغػػنـ ال  يػػر مػػف الةنػػايـ.،كتم ػػف مػػف معظمتػػا 

   (ٕٔٓ.)لتاريقيةلتزيمة القيرغيز اي آاليا الكالطل ى ل يديه أهمية  بيرة مف الناحية ا
مػف  عدي تي اع ل الرغـ مف أف جتكد القاغانات اركيةكر الالابقيف م ؿ مكيكف ،كبكوك 

 جػػػذرم  يجػػاد حػػػؿو إلػػػـ يالػػػتطيعا  االعتػػكد البراوػػػة كالمزدهػػرة اػػػي تػػػاريا اركيةػػكر غيػػػر أنتمػػ
 (  ٖٔٓ)لتجاكزاتتـ. لمل  ة القيرغيز أك كاع حدو 

ز وػد أكصػ ه الػل القمػة، ابنصػر  هػذا االنصر الذم حققه هػذا القاغػاف اػد القيرغيػ
عد هناؾ أيػة ملػ  ة أصبحت أهـ المناطؽ اي آاليا الكالطل تحت ال طة اركيةكر، كلـ تي 

 ( ٗٔٓ)اي المنطقة. 
الػػط الػػيطرته ى ػػل المنػػاطؽ اللػػمالية التػػي  ػػاف يالػػتكطنتا القيرغيػػز تم ػػف مػػف بكب

مػف  ػاف يصػ تـ اف بعػد  لػذم  ػاف القيرغيػز يالػتقدمكنهارض نفػكذ  ى ػل منػاجـ الحديػد ا
 ( َٕٓ). بةد اارس
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م ػؿ  ايتػا كتنكىتػا ا قد  انت معظـ أرااي القيرغيز تتميز بكارة ال ػركات المعدنيػة
الػػبةد العربيػػة، كبػػةد اػػارس، كالتبػػت،  معظػػـ صػػدر الػػلالتػػي  انػػت تي ك كالحديػػد، ،الػػذهب 
كيةػػكر يطر اركبتػػذا اللػػ ؿ الػػ ، (ُٕٓ). الباػػايع  مػػف مقت فػػة اأنكاىػػنتػػا ى بػػدالكيالػػتكرد 

 (  ِٕٓ).كتجارته الكاؽ الحديدأى ل 
ىػف اف التجػػارة التػي  انػػت تتجػه الػػل اللػماؿ  انػػت بيػد القيرغيػػز كتمػر اػػي  ااػةن 

بةدهػػـ، كىنػػدما انتصػػر اركيةػػكر ى ػػل القيرغيػػز أصػػبحت هػػذ  التجػػارة كطروتػػا   تػػا بيػػد 
  (ّٕٓ)اركيةكر كتحت نفكذهـ. 

حػػدكد ىػػف  كالفرغػػانييف ،القػػارلكؽك  ،تبتيػػيفال قطػػر دابعػػأتم ػػف هػػذا القاغػػاف مػػف ك 
  (ْٕٓ). لتا تحت ال طته أقرل مجاكرةن  كمدف وكجكأصبحت مدينة ، ك بةد  

منن    ٌ تنكـننـاأ ألو ـننـىـ وـــى ءــننـىـ   ــننـ  تو ننـىـ وُـعكننـ القاغػػاف يالػػتطع لػػـ 

ق/ َُٗاػػي الػػنة ي  ىف تنن  ــننـ  أل دألىعُـننـألسمننأءاألر والءهتنن  أل يةننكاَي وتنالُنن  أل ه  ت
 (ٕٓٓ).ـ َٖٓ

 Alp Külüg""، كلػػػػكغ بيػػػػمكػػػػوقػرد بكلمش آلػػب ػتنك اغاف"،"ػ،أك الحخاقػػػافال دعي-ٛ

Bilge Kağan Tengri'de Bolmış"(ٜٓٔكسياسػتو الداخميػة كالخارجيػة- ٜٖٔ 
 ـ(:ٛٓٛ -٘ٓٛىػ/

 ـ ٌ تنكـننـاأ تو ـننـىـ وـــى ءــننـىـ   ــننـ  تو ننـىـ وُـعكننو بعػػد كاػػاة القاغػػاف الالػػابؽ
ـ بعػػػػث ارمبراطػػػػكر الصػػػػيني الالػػػػفراب لدكلػػػػة اركيةػػػػكر رجػػػػؿ تقػػػػديـ َٖٓهػػػػػ/ َُٗالػػػػنة 

تنكػػػػػػرد بػػػكلمش آلػػػػػػػػب "  كود تكلل الح ـ بعػد كااتػه القاغػاف،(ٕٔٓ) .تهكااػػػػػػالتعازم لتـ ل
أمػػكر معظػػـ وش نػػالديانػػة المانكيػػة ، لتػػذا  ػػاف يي ا عتنقػػامي  ك ػػاف،(ٕٕٓ) ."كلػػػػػػػػػػػػكغ بيػػػػمكػػػػػػوق

 ( ٖٕٓ)المانكييف. ىدد مف رجاؿ الديف البةد كلؤكنتا مع 
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المانكيػة المقدالة كالمتمة ل ديانػة حؽ امتياز ارما ف أصب  القاغاف في ىتد هذا ا
 ( ٕٗٓ)بيد اركيةكر. 
اػػػػي الػػػػنتج الالياالػػػػي الػػػػذم اتبعػػػػه أ ػػػػر  بيػػػػر اػػػػي ىتػػػػد  ل ديانػػػػة المانكيػػػػة  كأصػػػػب 

 مع الصيف. اركيةكر 
الػػػل  ىػػػدد مػػػف الصػػػينييف كاركيةػػػكرييف الػػػكيةتكجػػػه اتاػػػ  هػػػذا ارمػػػر ىنػػػدما كوػػػد 
، ككاػؽ مبػادئ  (َٖٓ)المانكيػة .معابد ل ديانػة ـ كانل كا ايتا َٖٔهػ/ ُُٗنة الالصيف اي 

كاحدة، كمنع تناكؿ لحػـك الحيػكاف كلػرب اللػراب المح ػل  الديانة المانكية كزع الطعاـ مرةن 
 ( ُٖٓ) .اقط كيلربكف الماب ، لتذا  انكا ي   كف الفكا ه

 أجبػركا ،اذ الصػيف لؤكف اي ل تدقؿ ذريعةن مف الديانة المانكية  اركيةكر اتقذ ودك 
 ىػاـ ،افيايتػا المػانكييف الرهبػاف التقباؿا  ك  المانكية المعابد وامةإ ى ل الصيني ارمبراطكر

 ببنػاب كيةػكرمار القاغػاف برغبػة الصػيني ارمبراطكر اركيةكر الالفراب أب   ـَٕٖ/هػُِٗ
 .(ِٖٓ) كود كااؽ ى ل ذلؾ ماطران  يان  – لك الصينية العاصمة اي مانكم دير أك معبد

أاػػػػطر ارمبراطػػػػكر الصػػػػيني الػػػػل داػػػػع اػػػػريبة لأكيةػػػػكر قػػػػةؿ هػػػػذ  المرح ػػػػة ك 
ح ػػػاـ العالػػػ رم اػػػد  تـلػػػدىم تػػػهحاجل، كأرل اف الالػػػبب كراب ذلػػػؾ هػػػك  (ّٖٓ). التاريقيػػػة

 التبت كغيرهـ .
اػػػي تػػػػاريا  متمػػػػان  أمػػػران  عػػػدي مبراطػػػكر الصػػػػيني بػػػداع اػػػريبة لأكيةػػػػكر يي اف ويػػػاـ ار

 ل صػػيف أصػػب  ارمػػر ى ػػس ذلػػؾ تمامػػان  اركيةػػكر ، ابعػػد أف  ػػاف اركيةػػكر تػػابعيف االػػميان 
  طكيؿ.  كهذا ما  اف يطم  له اركيةكر منذ زمفو 

نقػاذ مػدف تر الػتاف يقطػط إ ػػػػهتن ػػػػػرد بػػكلمش آلػػػػػػػػب  كت ػػػػػػػػػػػكغ بيػػػػ  ػ القاغاف اف ك 
هػػػ/ ُّٗالػػنة اػػي بالػػبب كااتػػه  ذلػػؾ نجػػزلػػـ يي ،غيػػر انػػه (ْٖٓ)اللػػروية مػػف أيػػدم التبتيػػيف. 

   (ٖٓٓ).ـَٖٖ
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آم تنكػػػػػػػػػػػػػػػػرد كػػػػػػػػػػػكت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلمش آلػػػػػػػػػػػػػب  ،أك الحاغػػػػػاف"،"الخاقػػػػػػػػافد ػػػػػػػػعي-ٜ
كسياسػتو الداخميػة  Alp Bilge Kağan" "Ay Tengride Kut Bulmış"،بيمكػو

 ـ(:ٕٔٛ -ٛٓٛىػ/ٕٙٓ - ٖٜٔكالخارجية)

االمبراطػكر الػل  كلػػػكغ بيػػػػ  ػهتن ػػػرد بػكلمش آلػػب و قبر كااة القاغاف ؿبعد أف كص
، لتقػديـ التعػازم   الل بػةد اركيةػكر ببعث رال ه كالفرا ـَٖٖهػ/ َِٔالصيني اي النة 

لتكليػػه  "ػػػػػػػػػػػػػرد كػػػػػػػػكت بػػػػػػػػػػػػػػػػكلمش آلػػػػػػػػػػب بيمكػػوآم تنك" لقاغػػاف الجديػػدلتتنيػػة التػػـ ،ك 
  (ٖٔٓ)الح ـ. 

ى ػػل  ال  يػػر مػػف النجػػاحقةلتػػا  لالػػنكات طػػكاؿ حقػػؽهػػذا القاغػػاف بػػالح ـ االػػتمر 
  (ٕٖٓ) . حركبل حبامي انه لـ ي ف الرغـ مف 

 ،ةػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالالياالية منتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الدينيػػػػػػػػػػػػػػػػع المياديػكوػػػػػػػػد الػػػػػػػػتمؿ نجاحػػػػػػػػه هػػػػػػػػذا جميػػػػػػػػ
 ة.ػػػػػػػػريػػػػػكالعال 

امػػف الناحيػػة الدينيػػة أالػػتـ هػػذا القاغػػاف اػػي دىػػـ الديانػػة المانكيػػة ممػػا الػػاىد ى ػػل 
كىػػػػػف طػػػػػريقتـ انتلػػػػػرت بػػػػػيف  ،اػػػػػي ىتػػػػػد  بػػػػػيف اركيةػػػػػكر  بيػػػػػر ككاالػػػػػع ها بلػػػػػ ؿو انتلػػػػػار 

 ( ٖٖٓ)الصينييف. 
ى ػػػػل نلػػػػرها اػػػػي ه ال بيػػػػر كحرصػػػػهػػػػذا القاغػػػػاف بالديانػػػػة المانكيػػػػة رهتمػػػػاـ  كنظػػػػران 
الػل  ـ ل ذهاب مع الالفراب اركيةكرَٖٖهػ/ ُّٗالرهباف المانكييف النة رجا  الصيف اقد 

 ( ٖٗٓ) الصيف، كاي المقابؿ بعث ارمبراطكر الصيني الفرايه الل القاغاف اركيةكرم.
 م حكظػان  نجاحػػػػػػان  كلمش آلػػػػػػػػػب بي  ػهآم تن ػػػػػػػػػػػػرد  ػػػػػػػكت بػػػػػػػػػػػػػػػ قاغػػػػػػػػػػافكود حقػػػػػػػؽ ال

 .ى ل الصعيد الالياالي كالعال رم
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كوػػد اتاػػ  هػػذا ،(َٗٓ).الػػل ذركة نجػػاحتـ الالياالػػي  قػػد كصػػؿ اركيةػػكر اػػي ىتػػدا
كتصػػػػديه لمعظػػػػـ التمػػػػردات التػػػػي  مػػػػف قػػػػةؿ الياالػػػػته الح يمػػػػة اػػػػي ادارة الػػػػبةد داق يػػػػان 

 تعرات لتا بةد .
 "تػػػاهػػػي وبي اػػػي ىتػػػد  ت كأظتػػػرت العصػػػياف المػػػدني القبايػػػؿ التػػػي تمػػػردمػػػف أهػػػـ ا
 كػفاالتقرتػػا اػي مدينػة  افال تػك  ،ل تبتيػيف تػافلتابعا " ĢöL" ،" جػكؿ "ك، "Şato"،الشاتك"

 يػػكف،اقػد  ػػاف التبت (ِٗٓ)مػػف التبتيػػيف بػ مرو  Chu- "Kan"،(ٜٔ٘)"تشػػك -كػػاف،أك"  كچػػ –
 ( ّٗٓ.)اي معظـ حركبتـ  اللاتك قدمكف وبايؿيي 

، كچػػػ - ػػػف  مدينػػة ى ػػػلتم نػػكا مػػػف الالػػيطرة اركيةػػكر أرض التبػػػت ك  عنػػدما غػػػزاا
. كالقاػكع لالػ طتتـ كح متػـ،(ْٗٓ).تػـمع بعقػد تحػالؼو اللػاتك وبي ػة ااطر ح اـ التبػت ك 

كر وػػػد أصػػػبحكا اػػػي ذلػػػؾ العتػػػد مػػػف أوػػػكل القبايػػػؿ ػػػػػةػػػػػػذا دليػػػؿ ى ػػػل اف اركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكه، (ٓٗٓ)
  (ٔٗٓ)كأهمتا. 

انكا بتػػػـ ى ػػػػل يػػػد اركيةػػػػكر ك ػػػػلحقػػػػت أي تيػػػػيف لػػػـ ينالػػػػكا التزيمػػػة التػػػػي غيػػػر اف التب
،  (ٕٗٓ)،لتػػػذا  ػػػاف اركيةػػػكر مةتااػػػيف مػػػف مػػػكوفتـ هػػػذا. يتحينػػػكف الفرصػػػة لأطاحػػػة بتـ

 ( ٖٗٓ)بعد ادرا تـ برغبة التبتييف لةنتقاـ منتـ .مف الالابؽ أ  ر ى يتـ  ح مكا اليطرتتـ ا
ى ػػػل   الػػػتكلكاا،  (ٗٗٓ) ػػػل طريػػػؽ الحريػػػر. يطمحػػػكف ل الػػػيطرة ى يػػػكفالتبت  ػػػاف دقػػػل

 التر يػػة اللػػاتكوبي ػػة  ت، كوػػد كجػػد (ََٔ)مدينػػة طكراػػاف كالمنػػاطؽ اللػػروية المحيطػػة بتػػا .
التحػػػالؼ مػػػف جديػػػد مػػػع ح ػػػاـ ة لتػػػـ ك ػػػػػػػػػػػػكر كالتبعيػػػػػػػػػػػػػكيةركج مػػػف نفػػػكذ ارػػػػػػػػػػػػل ق ـارصػػػتت
  (َُٔ)التبت. 

ى ػل مدينػة  الػيطرتتـىندما اراػكا النصر ى ل التبتييف حققكا كر ػػػػػكيةغير اف ار
Chou'yu" - "Liang.(َِٔ) ، تحػػػالفتـ مػػػف التر يػػػة بػػػ ىةف اللػػػاتك االػػػارىت وبي ػػػة
  (َّٔ)كيةكر كانفصالتـ ىف التبت. جديد مع ار
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 ػػل الالػػفارات المتكجتػػة مػػف الصػػيف الػػل بارىتػػداب ىوػػاـ التبتيػػكف ى ػػل ذلػػؾ  اردك 
 كاـ كتم نػػُِٖق/ ُٕٗى ػػيتـ الػػنة  ىالػػ ريا هجكمػػاكيةػػكر لػػف اركيةػػكر، لتػػذا بػػةد ار

 (َْٔ). هـىدد ةمف دحرهـ ى ل الرغـ مف   ر 
الالياالػػػية مػػػع  آم تن ػػػػػػػػػػػػػػرد  ػػػػػػػػػكت بػػػػػػػػػػػػػػػػػكلمش آلػػػػػػػػػػػب بي  ػػػهأمػػػا ىةوػػػات القاغػػػاف 

 الصيف اقد تميزت بالتدكب كارالتقرار ،كىقد المصاهرات .
اػي  Hsien-Tsungرال ه الل ارمبراطكر الصػيني القاغاف اركيةكرم بعث اقد 

منػػه الػػزكاج مػػف أحػػدل ارميػػرات الصػػينيات، كبػػدأ ارمبراطػػكر  طالبػػا ـُّٖهػػػ/ ُٖٗالػػنة 
ب صػػدار أكامػػر  ل تحاػػير لتػػذا الزاػػاؼ كأىػػد معظػػـ ت اليفػػه، كبعػػد اجػػراب الحالػػابات كجػػد 

ا راد تكاػػي  ارمػػر ل قاغػػاف ظػػة جػػدان،المكظفػػكف اف ت ػػاليؼ هػػذا الػػزكاج الػػكؼ ت ػػكف باه
، لتػػػذا االػػػتعاف بعػػػدد مػػػف الرهبػػػاف  اركيةػػػكرم ،غيػػػر انػػػه لػػػـ يالػػػتطع القيػػػاـ بػػػذلؾ مبالػػػرةن 

وبػؿ رجػكىتـ الػل كطػنتـ، كط ػب مػنتـ أف المانكييف اركاغرة ممػف االتاػااتـ اػي بةطػه 
 ( َٓٔ)يقكمكا بلرح هذا الكاع ل قاغاف كب نه محرج منه. 

قتصػػػػان اػػػػي ك ػػػػاف مي  "Lichiang"رمبراطػػػػكر الصػػػػيني المػػػػدىكحػػػػاكؿ كزيػػػػر اكوػػػػد 
تمػػػاـ مراالػػػيـ الػػػزكاج كتػػػكاير  ااػػػة إىػػػداد المراالػػػيـ الدينيػػػة ب ونػػػاع ارمبراطػػػكر الصػػػيني إ

الػي كف اػي مكوػؼ نػه ا  ك  ، بيػرة اػي ذلػؾ الكوػت اعػاني اػةكطنه  اف يي إالاليما مالت زماته 
  (َٔٔ) .اذا لـ يراع القاغاف اركيةكرم ظركاه محرج

يتالػػـ بالاػػعؼ كالتػػردد ارمبراطػػكر الصػػيني  ػػاف مكوػػؼ كاػػ  هنػػا اف أكالبػػد أف 
 ىدة منتا: رالبابو 

ـ يرالػػػ كا ارحصػػػنة الػػػل الصػػػيف رغػػػراض التجػػػارة، كلتػػػذا لػػػ (َٕٔ)"Bozkir" إف اوػػػكاـ-ُ
اػػدهـ ،كاف هػػذ  ارحصػػنة  انػػت  يقططػػكف للػػف هجػػكـو  ػػانكا إنتػػـ  جػػداامػػف المحتمػػؿ 

 ( َٖٔ) .لتذا الةرض عدةمي 
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.  بل ؿو محصنة لـ ت ف  الصينية اف الحدكد-ِ  ( َٗٔ)جيد بحيث تالتطيع صد أم هجـك
  اف ارمبراطػكر الصػيني يعتمػد اقػط ى ػل القػكة العالػ رية لجيلػه كلػـ يتقػذ أم تػدابير-ّ

 ( َُٔ) .احترازية أقرل
رااػػػػػي أالػػػػػاندكف الصػػػػػينييف اػػػػػي حػػػػػؿ معظػػػػػـ ملػػػػػا  تـ داقػػػػػؿ لقػػػػػد  ػػػػػاف اركيةػػػػػكر يي -ْ
كالقطػػػط  ،حػػػدكد الصػػػيف ك ةراتتػػػابتامػػػة  معراػػػةو  ى ػػػلكا ة كقارجتػػػا، لتػػػذا  ػػػانمبراطكريػػػار
 ( ُُٔ)عدة لحمايتتا. المي 
مػػػػػكر قبػػػػػا  اربمػػػػػا تتةيػػػػػر ارحمػػػػػد ىي ال يي   ػػػػػاف االمبراطػػػػػكر الصػػػػػيني يتكوػػػػػع حػػػػػدكث مػػػػػا-ٓ

 ( ُِٔ).  كيتاامف اركيةكر مع التبت اد
ؽ ػػػػػػػػػلتحقي مم ػػػف ب الػػػرع كوػػػتو  ذا الػػػزكاجػػػػػػػػػػػػػػػاـ هػػػػػػػػػػػتمإركرم ػػػػػػػػػػػػاف مػػػف الاػػػػػػػػذا  ػػػػػػػػػلت      
 :(ُّٔ)ةػػػػكر ا تيػػػػػػارم
 . ا الب الكوت ال ااي ل قياـ بتحصيف حدكد الصيف كوةىت-ُ
 جميع الملا ؿ اي الةرب كالجنكب. له مف حؿ مف أجؿ ت ميف الحدكد اللمالية البد -ِ
 كالتبت. االتمرار العداكة بيف اركيةكر اماف -ّ

ى ػػل الػػرغـ ممػػا تمػػاـ هػػذا الػػزكاج إاػػركرة مبراطػػكر الصػػيني أدرؾ اركالػػرىاف مػػا 
اػ ف ذلػؾ اذا لف اركيةكر هجكمان ى ل الصيف طاي ة، ردرا ه انه  ي  فه مف امكاؿو كؼ ال

ابعػث بالػفرايه الػل بػةد ،( ُْٔ). ه أاعاؼ ذلػؾ مػف ارمػكاؿ كالرجػاؿ كالالػةحفػػػالكؼ ي  
  (ُٓٔ.)تماـ مرااليـ الزكاج إىةمتـ برغبته اي إـ ُٕٖهػ/ النة َِِاركيةكر اي النة 

تمػػػاـ إ ،رايػػػعمالػػػتكل  مكيةػػػكرم الػػػل الصػػػيف ى ػػػل رأس كاػػػد ذتكجػػػه القاغػػػاف ارا
 ( ُٔٔ) الصيني.لأمبراطكر   مينة هدايامعه  حامةن مف ارميرة الصينية،  زكاجهمرااليـ 

تمػاـ ملػاريعه العالػ رية إمػف  هالقاغاف آم تن رد  كت بكلمش آلب بي  لـ يالتطع 
 (ُٕٔ).ـ ُِٖق/َِٔكالالياالية بالبب كااته اي النػػػػػػة 
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 Kün، "مػكغ بيمكػوجك قكػكف تنكرد اكلػكغ بػكلمش آلػب " لحاغاف"ا،أكالخاقافد ػعي-ٓٔ

Tengride Ülüg Bulmış Alp Küçlüg Bilge  Kağan""    كسياسػػتو
 ـ(:ٕٗٛ -ٕٔٛىػ/ ٜٕٓ-ٕٙٓالداخمية كالخارجية)

هػػػ/ َِٔاػي الػػنة  آم تن ػػػػرد  ػػػػكت بػػػػػكلمش آلػػػػػب بي  ػػػػػه بؽعػد كاػػاة القاغػاف الالػػاب
لمػػدة  ة ػػة أيػػاـ، كحاػػر المػػ تـ معظػػـ  بػػار رجػػاؿ الدكلػػة اػػي الػػبةد ى ػػف الحػػداد ـ أي ُِٖ

 ( ُٖٔ)مف الصينييف. 
 الجديػد الػل القاغػاف اركيةػكرم ب فاله بعث ارمبراطكر الصػيني الػفراكاي الكوت ن

لمبار تػػػه بتكليػػػه  "بيمكػػػو مػػػكغجك قػػػػػػػػػػػػػكف تنكػػػػػػػػػػػػػػػرد اكلػػػػػػػػػػػػػػكغ بػػػػػػػػػػػػػكلمش آلػػػػػػػػػػػب ك" 
 ( ُٗٔ)الح ـ. 

ح ي ػة مػف  جتػكداكود بػذؿ ، (َِٔ)النكات . ر هذا القاغاف اي الح ـ لمدة أربعاالتم
تقكيػػػػة مقػػػػدمتتا كاػػػػي ، (ُِٔ)رالػػػػاب وكاىػػػػد الدكلػػػػة اركيةكريػػػػة. ا  أجػػػػؿ تصػػػػحي  اركاػػػػاع ك 

 ( ِِٔ)مع الصيف. الالياالية ىةواته
اف تالتمر ىةوػات القرابػة كالصػداوة مػع الصػينييف.  يرغبكف اي اركيةكركود  اف 

 ى يػػه اركيةػػكر اػػةطرالػػتمرار ،ذلػػؾ اػػي  راغبػػاغيػػر اف ارمبراطػػكر الصػػيني لػػـ ي ػػف ،
   (ِّٔ). ـالراكخ لت اللغير انه ااطر اي نتاية ارمر ،رجؿ تحقيؽ رغباتتـ 

لحاجتػػػه كهػػػك لػػػدينا  كالالػػػبب الػػػرييس الػػػذم ي مػػػف كراب هػػػذا ارمػػػر أصػػػب  كااػػػحان 
 لدىمتـ العال رم.

ـ تػكلل ُِٖهػػ/ َِٔاي الػنة  "Hsien–Tsungال يني "كبعد كااة ارمبراطكر 
أميػرات مػف أقكاتػه ىلػر " الذم واـ بتجتيػز Mu -Tsungمف بعد  العرش ارمبراطكر" 

 دىل"الصينية التي  انت تيػ ىف أرالاله ارميرة اب اركيةكر،ااةلعدد مف ارمر لتزكيجتـ 
T'ai-Ho" ي الػػػػبؽ اف كىػػػػد ب رالػػػػالتا لػػػػه تػػػػالك لػػػػه  اىركالػػػػلت ػػػػكف  ل قاغػػػػاف اركيةػػػػكرم
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ىػػدد  بيػػر مػػف  بػػار رجػػاؿ الدكلػػة  اركيةػػكرم القاغػػاف بعث،ك ارمبراطػػكر الصػػيني الالػػابؽ
اف ػػػػػػػػػػػػػر مػػف جػػراب تصػػرؼ القاغػػػػػػػػػػػبيرالػػتقبالتف،كود لػػعر ارمبراطػػكر الصػػيني ب رتيػػاح  

 ( ِْٔ)هذا. 
 Chang-Sheng كوػػد أصػػطؼ الاػػباط  ػػؿ حالػػب رتبتػػه العالػػ رية ىنػػد معبػػد

 ( ِٓٔ). رالتقبالتف
اػػػارس، كوبػػؿ كصػػكلتـ الػػػل وصػػر القاغػػػاف  ََٕلقػػد  ػػاف براقػػػة ارميػػرة الصػػينية 

غيػر اف ريػػيس ، قتصػراكمي  ةػايرامي  اركيةػكرم بيػكميف أراد هػؤالب الفرالػاف أف يالػػ  كا طريقػا
ركامػر ارمبراطػكر الصػيني الػذم أمػر الحػرس ب يصػاؿ  لقاا ة لػـ يكااػؽ ى ػل هػذا، تنفيػذاا

، كىنػػػدما كصػػػؿ الػػػفراب ارمبراطػػػكر الػػػل وصػػػر  (ِٔٔ)ارميػػػرة الػػػل القاغػػػاف كتالػػػ يمتا لػػػه 
 .(ِٕٔ)روامة ارحتفاؿ بالزااؼ يكمان القاغاف كحالب العادات الصينية حددكا 
كواـ بتحية الحاكر كج س ى ل ىرله، اركيةكرم كاي يـك الزااؼ قرج القاغاف 

ػنعت قصيصػان رجػؿ العػرس كلػيج س العركالػاف  الػمل بال ةػة كتي  معػاتحت قيمػة  بيػرة صي
" ، كج ػػػس مػػػع ارميػػػرة الصػػػينية ىػػػدد مػػػف ارميػػػرات اركيةكريػػػات رجػػػؿ Kule التر يػػػة "

، كلةػػػػرض تزيينتػػػا كلمالػػػػاىدتتا اػػػي ارتػػػػداب مةبػػػػس تعريفتػػػا بعػػػػادات اركيةػػػكر كتقاليػػػػدهـ
اركيةكريػػػات، ك انػػػت هنػػػاؾ أمػػػرأة أكيةكريػػػة  بيػػػرة الالػػػف تنتظػػػر كصػػػكؿ ارميػػػرة الصػػػينية 

 ( ِٖٔ)لمالاىدتتا اي ذلؾ. 
 ػػػؿ ارحتػػػراـ ل بػػػار رجػػػاؿ  كبعػػػد قػػػركج ارميػػػرة مػػػف القيمػػػة اتجتػػػت غربػػػان مظتػػػرة

،كارتػػدت ( ِٗٔ)أقػػرل ىػػادت الػػل القيمػػة مػػرة ػػـ  اركيةػػكرم كل قاغػػاف الدكلػػة مػػف اركيةػػكر
اركيةكريػػة التػػي تتميػػز ب كنتػػا ارحمػػر كمعطػػؼ طكيػػؿ، كوبعػػة  بيػػرة  (َّٔ)مةبػػس القػػاتكف

ىػػػػف ارتػػػدايتا لقػػػػةدة كاالػػػكرة مػػػػف  ااػػػة،( ُّٔ)بالػػػػذهب.  كوػػػةدة مصػػػنكىة باليػػػػد مطػػػرزة
 كالتقػػدير ل قاغػػاف  ػػؿ ارحتػػراـ أقػػرل مػػف القيمػػة مظتػػرة ،  ػػـ قرجػػت مػػرة (ِّٔ)الػػذهب. 
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، كج ػػس  (ّّٔ)،  ػػـ ىػػادت الػػل م انتػػا كج الػػت ى ػػل ال رالػػي المقصػػص لتػػا.اركيةػػكرم
، ػػػـ  (ّْٔ)الػػػل جانبتػػػا تالػػػعة مػػػف  بػػػار رؤكالػػػاب القبايػػػؿ اػػػي ارمػػػا ف المقصصػػػة لتػػػـ. 

 ( ّٓٔ. )أقرل كأظترت  ؿ ارحتراـ ل حااريف كلرؤكالاب القبايؿ نتات ارميرة مرة
اػي نفػكس التبتيػيف  ال بيا أ رارة الصينية مف القاغاف اركيةػكرم زكاج ارميترؾ لقد 

قػػةؿ  " كو عتتػػاChing-Saiالذيػػػف  ػػػانكا يحػػػاكلكف ب التمػػػرار لػػػف التجػػػـك ى ػػل مدينػػة "
 بعػػػاد قطػػػرهـ مػػػراتو ا  " طػػػردهـ ك Yen-Chou، كحػػػاكؿ أميػػػر مدينػػػة" ارحتفػػػاؿ بالزاػػػاؼ

 ( ّٔٔ)ىدة. 
بالػػدااع ىػػف الق عػػة رحيف بكصػػكؿ ارميػػرة الصػػينية كوػػد وػػاـ اركيةػػكر الػػذيف  ػػانكا اػػ

 ،جنػػػدم ََََُبمػػػا يقػػػارب مػػػف  وػػػكة ىالػػػ رية الػػػيتـ ب ػػػ  وكامتػػػا ال الػػػيما بعػػػد كصػػػكؿ،
 ( ّٕٔ). لمالاىدتتـ اي القتاؿ كىلرات القيكؿ المحم ة بالمؤف كالالةح

 "، ا ويمػت الػكاليـT'ai-Hoاالتمرت مرااليـ زااؼ ارميرة " كى ل الرغـ مف ذلؾ 
كانتلػػػرت وػػكات الجػػػيش كالحػػرس اػػػي جميػػػع  ،(ّٖٔ) تػػزت بػػػ نكاع مقت فػػة مػػػف ارطعمػػةكجي 

مػػف أرجػػاب المدينػػة ل حفػػاظ ى ػػل أمنتػػا كالالػػيطرة ى ػػل الكاػػع كاػػبطه ،كانتتػػل الزاػػاؼ 
هػػذ  لػػعركا با الػػل لعقػػد غيػػر اف تحػػدث أيػػة ملػػ  ة ال الػػيما مػػف جانػػب التبتيػػيف الػػذيف 

 ( ّٗٔ)المصاهرات بيف اركيةكر كالصيف.
يصػاؿ إ" رجػؿ T'ung-Huaكىندما كصؿ ارمبراطكر الصيني الل باب مدينػة "

مػػف  ، وػػاـ المكظفػػكف بتنظػػيـ الطريػػؽ ربعػػاد حلػػكد النػػاسالػػل القاغػػاف اركيةػػكرم ارميػػرة
   (َْٔ)كلتكديع ارميرة.  أمامتما،

 اركيةػػػػكرم لزكجتػػػػا القاغػػػاف ريػػػػرة الصػػػينية  ػػػػؿ ارحتػػػراـ كالتقػػػديلقػػػد أظتػػػرت ارم
بكلتػػػا ب قػػػب قىنػػػدما احترمػػػت ىػػػادات اركيةػػػكر مػػػف قػػػةؿ إرتػػػداب مةبالػػػتـ ، كل الالػػػيما

 ( ُْٔ)القاتكف.
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 وكيػان  معنكيػا دىماكيةكرم مف ارميرة الصينية ود أىطل لقد  اف لزكاج القاغاف ار
 ( ِْٔ). بيرا لراا ـلأكيةكر، كمنحت

الػتعاؿ نػار  ـ نقطػة تحػكؿ اػي تػاريا اركيةػكر مػف قػةؿُِٖهػ/ َِٔعد النة كتي 
 ( ّْٔ).الييا الفتنة كالدالايس داقؿ القصر اركيةكرم مما أاعؼ الدكلة لييا

الػػة ،كمػػف ييىػػف هػػذ  الفػػتف كأالػػبابتا الر  غيػػر اف المصػػادر التاريقيػػة ال تػػذ ر لػػييا
ف معظمتا  اف الببه الصراع حكؿ العػرش كالحصػكؿ ى ػل أ بػر وػدر مم ػف مػف إالمؤ د 

 ارمتيازات.
اػػػي الػػػنة   ػػػػػكف تن ػػػػػرد اكلػػػػػكغ بػػػػػكلمش آلػػػػػب  كت ػػػكغ بي  ػػػهلقاغػػػاف اغيػػػر اف كاػػػاة 

،كبكااتػػه بػػدأت مرح ػػة الاػػعؼ اػػي  (ْْٔ) .الػػبةد زاد مػػف تػػدهكر أكاػػاع ـِْٖهػػػ/ َِٗ
 (ْٓٔ)أر اف الدكلة اركيةكرية.معظـ 

، "ػػػػػػػمكػػػػػػوآم تنػػػكػػػػػػرد كػػػػػػكت بػػػػػػػػػكلمػػػػش بيػػػ ،أك "الحاغػػػاف"،" عيػػػػػػػػػد الخاقػػػػػػاف -ٔٔ
Bilge Kağan" "Ay Tengride Kut Bulmış كسياسػػػػتو الداخميػػػػة

 ـ(:ٕٖٛ -ٕٗٛىػ/ ٕٚٔ-ٜٕٓكالخارجية)

اػػػي   ػػػكغ بي  ػػػهجك و ػػػػكف تن ػػػػػػػػرد اكلػػػػػػكغ بػػػػػػػكلمش آلػػػػػب  بعػػػد كاػػػاة القاغػػػاف الالػػػابؽ
"، Hazar Tegin"  دىلػػػػػػػػػػػػػػي تػػػكلل الح ػػػـ أقػػك  الػػػذم  ػػػاف يـ  ِْٖ/قَِٗة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن
 ( ْٔٔ) ."ػوػػػػػػػمػش بيػػػػػػػػػػمكػػػػػػػػػػػكت بػػػػػػػػػكلػػػػػػرد كػػػػػػنػػػكػػػػػآم ت " كػػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػب جديػػػػقب ب قكلي 

ىربػػة محم ػػة ا نتػػا ىلػػرة الصػػيف ب رالػػاؿ  وػػاـ امبراطػػكر تبعػػان ى ػػل مػػا  ػػاف مي  كجريػػان 
 ( ْٕٔ)غاف الجديد كمبار ته لتال مه الح ـ. ل قا هديةوملة كالحرير بار

هذا القاغاف باعؼ لقصيته كو ة قبرته ممػا جعػؿ دكلػة اركيةػكر اػعيفة از تمإ
  (ْٖٔ)اي ىتد . جدان 
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اقػػد  ػهػػػػػػػػػمػػػش بيػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػكت بػػػػػػػػػكلػػػػػػرد  ػػػػػػػػآم تنػػػ ػػػكى ػػل الػػرغـ مػػف و ػػة قبػػرة القاغػػاف 
 ةوات الالياالية بينه كبيف الصيف بارالتقرار.تميزت الع

قػػد  ػػاف امبراطػػكر ،ا (ْٗٔ). الب ػػديف االػػتمر تبػػادؿ الكاػػكد كالالػػفارات بػػيف افػػي ىتػػد 
   (َٓٔ)الصيف يالتقبؿ الفراب القاغاف اركيةكرم أحالف االتقباؿ.

 زدهػػػػار إرالػػػػتقرار العةوػػػػات الالياالػػػػية بػػػػيف الطػػػػرايف اقػػػػد أالػػػػتـ هػػػػذا اػػػػي  كنظػػػػران 
مػػػػف ارحصػػػػنة  ػػػػاف لتػػػػـ صػػػػدر  اركيةػػػػكر  ػػػػاف يي  ، امقابػػػػؿ مػػػػانتمػػػػاتجاريػػػػة بيالعةوػػػػات ال

 ( ُٓٔ)الصينيكف يقدمكف لتـ اروملة كالحرير.
 ااػػة،  معتػػـ كوػد  ػػاف ارمبراطػكر الصػػيني رااػػيان ىػف االػػتمرار تجػػارة ارحصػنة
 (  ِٓٔ)ىف أف االتمرار تداؽ الحرير لبةد اركيةكر ود أ مر القير روتصادهـ.

 ِّٖ/قُِٕاػي الػنة لأغتيػاؿ  آم تنػػػ ػػػػرد  ػػػػكت بػػكلمػػش بيػػ  ػػه لقاغافاتعرض 
تػؿ ى ػل يػد ىػدد ، كويػؿ انػه وي ( ْٓٔ)وت ػه  يتحم كف مالؤكليةاف حاليته  ر ذي ، كود  (ّٓٔ)ـ 

 ( ٓٓٔ)مف أواربه ممف  انكا يامركف له العداب .

 Alp"،كغ بيػػػمكوػكلػػت بػكلمػػػش ألػػب قك آم تنػػكػػػرد كػػ،أك"الحاغػػاف"الخاقاف عيػػد-ٕٔ

Külüg Bilge Kağan Tengri'de Kut Bolmış Ay"  كسياسػػتو الداخميػػة
 ـ(:ٜٖٛ -ٕٖٛىػ/ٕٕ٘ - ٕٚٔكالخارجية)

آم "القاغػػاف كلل العػػرش ػػػػػػػػػتآم تنػػػ ػػػػػرد  ػػػػػػػػػػػػكت بػػكلمػػػش بيػػ  ػػػه القاغػػاف بعػػد مقتػػؿ 
( ٔٓٔ)" . Tegin" - Hu" ،يفتكػػ -ىػػك"،أك "تنػػكػػػرد كػػكت بػكلمػػػش ألػػب قكلػػػكغ بيػػػمكو

، ك ػػاف  (ٕٓٔ)ب  ػػرة بػػيف الصػػينييف.  ػػاف متػػداكال " Hu "،كممػػا تجػػدر اليػػه االلػػارة اف أالػػـ
ي ػػػػكف هػػػػذا القاغػػػػاف مػػػػف امػػػػف المم ػػػػف أف ، كلتػػػػذا ( ٖٓٔ).أياػػػػا الصػػػػةديكف يالػػػػتقدمكنه
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ةػكر.   ير مف الصةدييف يالػتقركف اػي بػةد اركيال اف هناؾ ال اليما كأنه ، (ٗٓٔ)الصةد.
(َٔٔ ) 

بالقاغػػاف الػػذم  لػػبيتا تنػػ ػػػرد  ػػكت بػكلمػػػش ألػػب وكت ػػػكغ بيػػػ  هآم لػػـ ي ػػف القاغػػاف 
الػتحكاذ ى ػل  بار رجػاؿ الدكلػة مػف ار،كمنع الدكلة تقكية أر اف مف تم ف  اف وب ه، اقد 

 ( ُٔٔ).لنفكذهـ ككاع حدا الال طة
ت مػػع اركيةػػكر كوػػد حػػرص ارمبراطػػكر الصػػيني ى ػػل الحفػػاظ ى ػػل حالػػف العةوػػا

 .مف قةؿ تقكية أكاصر الصداوة معه القاغاف هذا اي ىتد
ارمبراطػػػكر الصػػػيني ربػػػةغ الالػػػفراب الػػػل الصػػػيف  تكجػػػه ـِّٖهػػػػ/ُِٕالػػػنة فػػي ا

 ة أياـ، كوػد ةلحداد اي وصر ارمبراطكر لمدة  ى ف ابكااة القاغاف اركيةكرم الالابؽ، ا ي 
 (  ِٔٔ)يتا. بار رجاؿ الدكلة كمكظفمعظـ حار الم تـ 

 ـ ّّٖق/ُِٖاػػػي الػػػنة    الػػػل بػػػةد اركيةػػػكربارمبراطػػػكر الصػػػيني الػػػفرابعػػػث ك 
 ( ّٔٔ)ليقدمكف ب المه التدايا كالتبري ات ل قاغاف اركيةكرم الجديد لتال مه العرش. 

 غير اف العةوات الالياالية بيف اركيةكر كالصيف الرىاف ما تػكترت ممػا أ ػر الػ بان 
 ى ل  ة الطرايف.

اػػػي أرااػػػيتـ،   ع نفػػػكذيكالػػػتحػػػاكؿ اركيةػػػكر أف ارمبراطػػػكر الصػػػيني يي أدرؾ اقػػػد 
الػل بػةد اركيةػكر ردارة  " Li- Tsai-I"أرالػؿ أحػد وػادة جيلػه المػدىك أف الالػيما بعػد 
 ( ْٔٔ) ارمكر ايتا.

حػام يف التػدايا لأمبراطػكر الصػيني اػالتقكا هنػاؾ  ب ابعث القاغاف اركيةكرم الػفرا
الػكب أتاػ  مػف قةلػه  غيػر اليػؽ كتحػدث معتػـ ب الػ كبو " Li- Tsai-I" بالقايػد الصػيني
 ( ٓٔٔ). نيتتـ حيالتـ
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تقكيػػػة أكاصػػػر ك  ،معتػػػـ  ةالمصػػػالحىقػػػد يرغػػػب اػػػي  القاغػػػاف اركيةػػػكرملقػػػد  ػػػاف 
 ( ٔٔٔ). مع ارمبراطكر الصيني،لتذا بعث بالفرايه اليه الصداوة

الصػػداوة مػػع  كالػػرىاف مػػا أدرؾ ارمبراطػػكر الصػػيني اػػركرة الحفػػاظ ى ػػل أكاصػػر
 منه ى ل مصال  لعبه. اركيةكر كالعمؿ ى ل تقكيتتا حرصان 

اػػي  جديػد لقػانكفو  ار  أصػػدهػذ  ارزمػػة مػف قػةؿ ارمبراطػػكر الصػيني وػد تػدارؾ ك  
أ د ايه ى ل اركرة احتراـ الصداوة بيف اركيةكر كالصػيف كمراىػاة ـ ّّٖهػ/ ُِٖالنة 

 (  ٕٔٔ)حرمتتـ كتقديرهـ.
تكجػػػه الالػػػفراب اركيةػػػكر الػػػل الػػػبةط لعةوػػػات بػػػيف الطػػػرايف ى ػػػل حالػػػف ا كت  يػػػدا

  T'ai-Hoلتقػػػديـ التػػػدايا لأمبراطػػػكر ب الػػػـ ارميػػػرة  ـ ّٖٓهػػػػ/ ُِِاػػػي الػػػنة الصػػػيني
   (ٖٔٔ). كألياب  مينة أقرل"كالتي  انت ىبارة ىف ىدد مف ارحصنة 

ات مت ػررة عرض بةدهـ الل غػار تل غير اف اركيةكر لـ ينعمكا بالالةـ الدايـ نظرا
  انت تلنتا ادهـ ىدد مف القبايؿ التر ية.

 ِِٓ ي الػػػنةاػػػ تـوامػػػت مجمكىػػػة مػػػنكاػػػي مقدمػػػة هػػػذ  القبايػػػؿ وبي ػػػة اللػػػاتك ،اذ 
،  (ٗٔٔ)اركيةػكر، كتم نػكا مػف وتػؿ القاغػاف اركيةػكرم.  أرااػي بالتجـك ى ػلـ  ّٖٗهػ/
 ػػر اف ، كذي  (َٕٔ) القاغػػاف. المالػػؤكلكف ىػػف وتػػؿ هػػـ التر يػػة  Kürebirأف أوػػكاـ   ػػركذي 

 ( ُٕٔ). ؿ نفالهتى وى القاغاف 
لمجريػػات ارحػػداث التاريقيػػة التػػي  كأرل اف الػػرأم ال ػػاني أوػػرب الػػل الصػػكاب نظػػرا

 وبي ػػػة اللػػػاتك التر يػػػة وامػػػتمػػػرت بتػػػا الدكلػػػة اركيةكريػػػة اػػػي منةكليػػػا ،امػػػف المم ػػػف اف 
ف اركيةػػكرم ، كربمػػا تجـك ى ػػل بػػةد اركيةػػكر غيػػر انتػػـ لػػـ يتم نػػكا مػػف وتػػؿ القاغػػاالبػػ

ى ػػل القيػػاـ بقتػػؿ القاغػػاف  Kürebirالفكاػػل التػػي حػػد ت اػػي الػػبةد وػػد لػػجعت أوػػكاـ 
 هذا . عزز مف رأميي  كبل ؿو  اركيةكرم كالكؼ يتا  دكرهـ الحقا
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كسياسػػػتو  ""Ho-Sa-Tegin،"فيكػػػت -سػػػا  -ىك،أك" الحاغػػػاف"،"الخاقػػػاف عيػػػد-ٖٔ
 ـ(: ٓٗٛ -ٜٖٛىػ/ٕٕٙ- ٕٕ٘الداخمية كالخارجية)

الح ػـ تػكلل  ػػػكلمػػش ألػب وكلػػػكغ بي  ػهآم تنػػػ ػػػرد  ػػػكت بػػ بعد كااة القاغاف الالػابؽ
 تػؿ ى ػل يػد أوػكاـل ػف الػرىاف مػا وي  " ،Ho-Sa–Tegin"" ، تكػيف -سػا –"ىك  القاغاف
  Kürebirمػف اف أوػكاـ  الػ فا كهذا دليؿ ى ل ما ذ رته، (ِٕٔ.) Kürebir"  ،"ككربير

 ؿ القاغاف الالابؽ.توهـ المالؤكلكف ىف 
لػػـ تػتـ المبار ػػة لػػه  لتعػػرض هػذا القاغػػاف ل قتػػؿ بعػد تكليػػه الح ػػـ ب يػاـ وةيػػؿ كنظػرا
 ( ّٕٔ) .ى ل منصبه

ىانػت الػبةد  لمػدة وصػيرة كمف الجدير بالػذ ر انػه قػةؿ تػكلي هػذا القاغػاف الح ػـ
اػر أوػد  كهػذا (ْٕٔ)الحيكانػات بالػبب لػدة البػرد. كه  ت معظػـ مف ت ؼ اي المزركىات 

  (ٕٓٔ)ب وتصاد البةد.    يرا
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سػػنة  منغكليػػا  فػػي انكرخكنيػػة تيـنيايػػة دكلػػك  انكيغػػكر مػػع الحيرغيػػز ػػراع :ثالثػػا*
 ـ: ٓٗٛىػ/ٕٕٙ

 ى ػل دكلػتتـ اػي منةكليػا ركيةػكر كأ  ػرهـ قطػرالقد  اف القيرغيز مف ألػد أىػداب ا
ات اركيةػػػكر مػػػف القاػػػاب بلػػػ ؿ لتػػػذا دق ػػػكا اػػػي صػػػراع طكيػػػؿ معتػػػـ، كلػػػـ يػػػتم ف واغانػػػ

نتايي ى يتـ ،اقد ظ كا يتددكف أر اف دكلػتتـ لمػدة طكي ػة ى ػل الػرغـ ممػا حققػه ىػدد مػف 
القاغانات اركيةكر مف انتصارات ى يتـ ،غير انتا لـ ت ف  ااية لردىتـ كايقاؼ قطػرهـ 

 .  لتـ رقذ ال  ر منتـ ،كالتصدم لتـ ، بؿ اف هذ  االنتصارات  انت حاازا
 ذلػؾ اػي القيرغيػز ارتػراؾ يحت تػا  ػاف التي الالياالية الم انة الل بارتكلد ألار كود

 ليػػـ كػػاف فحػػد خا ػػة، سياسػػية أىميػػة الكقػػت ذلػػؾ فػػي لمحيرغيػػز ككػػاف) : ت وػػايةالكوػػ
 المػذيف الحػكميف عػف تتحػدث مما أكثر أكرخكف نحكش عنيـ تتحدث مستحمكف قاغانات

 ارتحػػى كقػػد الغػػرب، فػػي كالحػػارلكؽ الشػػرؽ فػػي غػػكرانكي كىػػـ الغػػز انتػػراؾ مكػػاف أخػػذا
 .(ٕٔٔ)( بسرعة الحكماف ىذاف

لقػػد االػػتةؿ القيرغيػػز حالػػة الفكاػػل التػػي  انػػت تعيلػػتا دكلػػة اركيةػػكر اركرقكنيػػة 
 ، كود أالتمت ىكامؿ أقرل الاىدتتـ ى ل تحقيؽ أهدااتـ.لةنقااض ى يتا نتاييان 

لػػػـ يػػػنس حاد ػػػة  " Külüg Baga" دىل اقايػػد الجػػػيش اركيةػػػكرم الػػػذم  ػػػاف ييػػػ
آم تنػػػكػػػػرد كػػػػكت بػػػػػكلمػػػش ألػػب  " قػػب،المي  " Hu-Tegin" مقتػػؿ القاغػػاف اركيةػػكرم

  حقػػامي ألػػؼ مػػف القيرغيػػز كهػػاجـ اركيةػػكر،  َََََُ، لتػػذا وػػاـ بجمػػع  "قكلػػػػكغ بيمكػػو
ىػػػػػػف اطاحتػػػػػػه بػػػػػػ وكاـ  ااػػػػػػة Ho-Sa-Teginقالػػػػػػاير  بيػػػػػػرة بتػػػػػػـ، كوتػػػػػػؿ القاغػػػػػػاف 

Kürebir.(ٕٕٔ  ) 
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 اركيةػػػكرمالقاغػػػاف  ايػػػه يتحصػػػف  ػػػاف الػػػذم مػػػدينتتـحصػػػف  تػػػدمير مػػػف كتم نػػػكا
 َْٖ/  هػػِِٔ الػنة اػي نتاييػا هػذ  دكلػتتـ ى ػل القاػاب مػف تم نػكا ،كبػذلؾ(ٖٕٔ) كجيله

 .  (ُٖٔ)أكرقكف بنتر المحيػطة كالمػناطؽ ،(َٖٔ)منةكليا اي أراايتـ كانتزاع، (ٕٗٔ)ـ
ز ى ػػػػػل اركيةػػػػػكر وػػػػػد أنتػػػػػل دكلػػػػػتتـ اػػػػػي منطقػػػػػة التجـك الػػػػػذم وػػػػػاـ بػػػػػه القيرغيػػػػػاػػػػػ

كاػػعفت ،كتلػػتت اركرقػػكف، كبػػذلؾ انحالػػر نفػػكذهـ اػػي هػػذ  المنطقػػة كتةلػػت جمػػكىتـ 
 ( ِٖٔ)وكتتـ بعد هذ  التزيمة التي ح ت بتـ. 

لتػػػردم اركاػػػاع لجػػػ  ىػػػدد  بيػػػر مػػػف اركيةػػػكر الػػػل الصػػػحراب، ككوػػػع ىػػػدد  كنظػػػرا
ل بيػد القيرغيػػز الػػذيف كجػػدكا الفرصػػة الػػانحة لتػػـ كارطفػػاؿ كاللػػباب االػػر مػػف النالػػاب   بيػر

  (ّٖٔ) اركيةكرم.  كر لأنتقاـ مف اركيةكر بالبب ما حؿ بتـ اي ىتد القاغاف مكيكف
الػذم كحػد  القبايػؿ تحػادإ نتػارإ كبػذلؾ كالةػرب الجنػكب الػل مػنتـ  بير ىدد هربك 

  (ْٖٔ).مف القبايؿ التر ية بيف اركيةكر كىددان 
 اف بعػػػد ،(ٖٓٔ)اركلػػػل حػػػدكدها الػػػل كىػػػادت اركيةػػػكر دكلػػػة دحػػػدك  تق صػػػت كبػػػذلؾ

( ٕٖٔ)تػػاريـ حػػكض الػػل اركيةػػكر نػػزح لػػذلؾ كنظػػرا. (ٖٔٔ)بةالػػاغكف مدينػػة ىػػف أج ػػكهـ
 .  (ٖٖٔ) . هناؾ كاالتقركا

 لتػـ ارااػؿ مػف اف أدر ػكا اركيةػكر اف الػل الالػاداتي محمػكد أحمػد. د ألػار كود
 مػف  بيػرة درجػة ى ػل لتػـ بالنالػبة  ػانكا اذ ، القيرغيػز مػع عيلػكايي  اف ى ػل بةدهػـ مةادرة
 (ٖٗٔ).كالتجارة الزراىة بممارالة التاريـ حكض الل هجرتتـ بعد ابدكأ الت قر،

 حػدكد كاػي ـٗ/ هػّ القرف مفال اني  النصؼ حكالي اي انه الل بارتكلد ألار كود
 ىػف ىجػزكا أف عػدب الالػيما منةكليا اركيةكر مف  بيرة أىداد هاجرت ـَٖٔ/هػِْٔ النة

 (َٗٔ).ى يتا اليطركا الذيف القيرغيز مقاكمة



 

 

018 

 الدكلػػػػة أمػػػػةؾ ى ػػػل القيػػػػرغيز ارتػػػراؾ الػػػيطر أف بعػػػد أنػػػه لنػػػا يؤ ػػػد ارمػػػر كهػػػذا
 والػـ بقػي ـ َْٖ/ هػػ ِِٔ الػنة أكرقػكف بنتػر المحيطة كالمناطؽ منةكليا اي اركيةكرية

   .ـكمقاكمتت القيرغيز حاربةم مف ي س أف بعد اال منتا يتاجر كلـ منةكليا اي منتـ
 انكرخكنيػػة انكيغػػكر كدكلػػة التغزغػػز بػػالد الػػى المطػػكعي بحػػر بػػف تمػػيـ رحمػػة :ان رابعػػ*

 :كالتاريخية الجغرافية كأىميتيا
 بػػػةد اػػػي رحالػػػه صػػػاحبتا حػػػط رح ػػػة أكؿ الػػػل ىػػػدة تاريقيػػػة مصػػػادر ألػػػارت لقػػػد
 كأهػػػػـ ايتػػػػا، رااييفالجةػػػػ آراب أهػػػػـ هنػػػػا الػػػػتعرضأ كالػػػػكؼ. كاركيةػػػػكر التةزغػػػػز ارتػػػػراؾ

 كجػه مػا أهػـ الػل يالػارت ىػف ااة اليتا، ألار مف كأكؿ منتا، االتقكها التي المع كمات
 .نقد مف اليتا

 آالػيا يقتػرؽ الذم البرم بالطريؽ ل عرب معراػة أكؿ اف المؤرقيف مف ىدد أ د اقد
 ،(ُٗٔ) المطػكىي بحػر بػف تػػميـ ودمػه الػذم الكصػؼ قػةؿ مف  اف الصػيف الل الكالػطل

 كاػي بتػـ مبالػرة معراػة ى ػل تالػتند التةزغػز ارتػراؾ ىف بمع كمات يمدنا ىربي أكؿ اتك
 لتػػـ، المجػػاكرة التر يػػة القبايػػؿ مػػف غيػػرهـ كىػػف ىػػنتـ طريفػػة أقبػػار لنػػا كيصػػؼ ديػػارهـ،

 .(ّٗٔ) طػكرااف مدينة ورب الكاوعة (ِٗٔ)قامجك ىاصمتػتـ بزيػارة كواـ
 جنػػكد مػػف المتطكىػػة ايػػة الػػل اناػػـ بػػؿ ىالمػػا أك تػػاجرا ي ػػف لػػـ أنػػه ىنػػه  ػػرذي  كوػػد

 العباالػػية ل قةاػػة التابعػػة الػػبةد حػػدكد تقػػـك ى ػػل ىػػددهـ ازداد الػػذيف ارالػػةمية ال ةػػكر
 وبي ػػة قاوػػاف الػػػل دب كماالػػية بمتمػػة يبػػدك  مػػا تكجػػه وػػد ك ػػاف الكالػػطل، آالػػيا اػػي الالػػيما
 (ْٗٔ).التر ية التةزغز

 عمػى التغزغػز خاقػاف بالد في سمؾ كانو): واية الحمكم ياوكت اليه ألار ما كهذا
 .(ٓٗٔ)(اليػو خػاقاف أنفذه بريػد
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 وػد  ػاف رالػمية متمة بالبب  انت التةزغز بةد الل رح ته اف لنا يؤ د ارمر كهذا
 الػل لػرتي  لػـ التاريقية المصادر أف غير التر ية، التةزغز وبي ة قاواف مف ب مر بتا  ؼ ي 

 المزمػػػع اللػػػقص الػػػل أك اليتػػػا، متكجتػػػا  ػػػاف التػػػي الجتػػػة أك المتمػػػة، هػػػذ  مػػػف التػػػدؼ
 .   اليه البريد يصاؿإ

  ػػػػػػاف المطػػػػػػكىي بحػػػػػػر بػػػػػػف تمػػػػػػيـ اف الػػػػػػل قصػػػػػػباؾ لػػػػػػا ر.د ألػػػػػػار حػػػػػػيف اػػػػػػي
 ي ػكف النتيجػة،كربما هذ  الل يصؿ جع ه الذم الالبب الل لريي  لـ انه ،غير(ٔٗٔ.)تاجرا
 . التجارة رغراض  اف البةد هذ  الل تكجه مف معظـ افى ل أالاس  مبنيان  هذا رأيه

 مػػػػػػف عػػػػػػديي  هػػػػػػػػػب ن"  Tang Li"  ، تػػػػػػانغ لػػػػػػيالمػػػػػػؤرخ الصػػػػػػيني  كصػػػػػػفه بينمػػػػػػا
 ( ٕٗٔ).الرحالة

 الرييالػة ارالػباب اي ا راب تاارب كمع التاريقية ارحداث الياؽ قةؿ مف كأرل
 الرح ػة هػذ  مػف هداػه اف هػك الػبةد هػذ  الػل ل الػفر المطػكىي بحػر بػف بتميـ داعت التي
 .نفاله الكوت اي كاالت لااية تجارية رغراض  اف

 اػػي وصػكر كجػكد الػلىػدة  فك ؤرقػاقػد ألػار م الرح ػة هػذ  أهميػة مػف الػرغـ كى ػل
 .كايجابي ى مي بل ؿو  ياهاإ ناوديف صاحبتا بتا زكدنا التي المع كمات

 الرح ػػػػة هػػػػػذ  اػػػػي رأيػػػػػتما يعطيػػػػاف لػػػػاقت كجكزيػػػػػؼ بػػػػكزكرث   يفػػػػكرد االمؤرقػػػػاف
 بػبعض تتعمػؽ ميمػة معمكمػات أعطػت مخت ػر، بشػكؿ   الحػظ لسػكا بحيػت دكق:) واي يف

 انكيغػػكرييف بػػيف بالعالقػػة يت ػػؿ فيمػػا الكسطى،كخ ك ػػا يسػػيا الغامضػػة المشػػاكؿ
أم  – أكغػػػػكز – التكقػػػػكز بػػػػػػػشع كىػػػػك كثيػػػػرا ذكػػػػػره كرد أخػػػػر تركػػػػي شػػػػػعب كبيػػػػػف
 . (ٖٗٔ)(-زػػػػػػػالتغزغ

 اركيةػػػػكر اللػػػػعبيف مػػػػف  ػػػػة اف ايتػػػػا افيؤ ػػػػد المػػػػؤرقيف مػػػػف متمػػػػة الػػػػارة كهػػػػذ 
 .بعاتما ىف مالتق يف  انا كالتةزغز
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 المطػكىي بحػر بػف تمػيـ ركاية لاقت كجكزيؼ بكزكرث   يفكرد المؤرقاف كيصؼ
 .(ٗٗٔ)(العجامب ذكر عف الناجـ بالتنميؽ كاتيتـ بالرزانة تميـ ركاية كتت ؼ:) واي يف

 تاريقتػػػا بقػػػي اقػػػد الرح ػػػة هػػػذ  هميػػػةأ مػػػف الػػػرغـ ى ػػػل انػػػه الػػػل ارلػػػارة مػػػف كالبػػػد
 .   تاريقتا الل يليركا لـ كالمؤرقيف الجةرااييف مف اليتا ألار مف مجتكالن،امعظـ

 ارتػراؾ ح ػـ نلػ ة بدايػة كهػي ـ،َٕٔ/ هػػ ُِْ ىاـ بيف  انت ربما انتا  رذي  كود
 حػدكد اػي  انػت كربمػا ،(ََٕ)-الصػينية- اللػروية تر الػتاف مف الةربي الجزب اي القارلكؽ

 (َُٕ).ـََٖ/ هػُْٖ النة
/ هػػػَِٔ الػػنة  انػػت رح تػػه تػػاريا اف الػػل تر مػػاني احمػػد االػػامة.د ألػػار حػػيف اػػي

 (َِٕ).ـُِٖ
 الػػذيف ارتػػراؾ هجػػرة تػػاريا كهػػك ـ ٗ/ هػػػّ القػػرف بدايػػة اػػي رح تػػه تػػاريا ي ػػكف كوػػد

 الصػػيف، داقػػؿ الػػل أم اللػػرؽ الػػل بػػالي  – بػػيش مدينػػة مػػف تػػك – لػػا االػػـ ى ػػيتـ ط ػػؽيي 
 ارتػػػراؾ مػػػف كالمنحػػػدركف الصػػػينية المصػػػادر اػػػي المػػػذ كركف أنفالػػػتـ هػػػـ ارتػػػراؾ ؤالبكهػػػ

 .(َّٕ)التةزغز ارتراؾ أم أكرقكف نقكش اي المذ كركف
 حػدكد اػي المطكىي بحر بف تميـ رح ة تاريا ي كف أف جدا المحتمؿ مف انه كأرل

 .اركيةكر بتا مر التي التاريقية ارحداث لمجريات نظرا ـ،َٕٔ/ هػُِْ النة
 مػػف ةن كاصػػف الرح ػػة هػػذ  الػػل ألػػاركاالػػذيف  الجةػػرااييف أهػػـ هنػػا الػػتعرضأ كالػػكؼ

 كهػػؿ الرح ػػة، هػػذ  حقيقػػة الػػل الكصػػكؿ حػػاكؿأ كالػػكؼ كاركيةػػكر، التةزغػػز بػػةد قةلتػػا
 التال الػؿمػع مراىػاة    يتمػا، الل أـ اركيةكر بةد الل أـ التةزغز تراؾار بةد الل  انت
 : ا تي كهـ ،أكال اليتا ارلارة اي الجةرااييف مف يدارا  اف لمف الزمني
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 :(ـٕٜٔىػ/ ٖٓٓ)تابف خرداذبة  -ٔ
 لػػـ أنػػه غيػػر الرح ػػة هػػذ  الػػل ألػػار مػػف أكؿ عػػدي يي  قرداذبػػة ابػػف اف مػػف الػػرغـ ى ػػل

 بػف تمػيـ رح ػة الػل لػريي  لػـ انػه أم المع كمػات، هػذ  منػه االػتقل الػذم المصػدر الػل لريي 
 .بعيد مف أك يبور  مف ال المطكىي بحر

 مدينػػة الػػى (ٗٓٚ)انعمػػى  نكشػػجاف كمػػف:) وػػاية ألػػار اقػػد الػػبةد لتػػذ  كصػػفه أمػػا
 مجػػكس فػػييـ...  كأىميػػا كخ ػػب كبػػار قػػرل فػػي أشػػير ثالثػػة مسػػيرة التغزغػػز خػػػاقاف
 حديػػد مػػف بابػػا عشػػر اثنػػا ليػػا عظيمػػة مدينػػة فػػي كالممػػؾ زنادقػػة، كفػػييـ النػػار يعبػػدكف
 ،(ٙٓٚ)فرسػػخ ثمثمامػػة عمػػى ال ػػيف كأماميػػا ،(٘ٓٚ)كيمػػاؾ ىايسػػار  كعػػف زنادقػػة كأىميػػا
 .(َٕٕ)( فراسخ خمسػة مػف رلت   رجؿ مامة تسع ق ره أعمى عمى خيمة التغزغز كلممؾ

 ىػػف تحػػدث مػػف أكؿ عػػدي يي  أنػػه ى ػػل مؤ ػػدا قرداذبػػة ابػػف ركايػػة ى ػػل بارتكلػػد ع ػػؽكيي 
 الػػذيف ارتػػراؾ ىػػف تحػػدث مػػف أكؿ النكاحي،كهػػك ت ػػؾ كالػػل الصػػيف الػػل المػػؤدم الطريػػؽ
 "  تابػػه صػػنؼ أنػػه غيػػر هنػػاؾ، الػػل يرحػػؿ لػػـ أنػػه مػػف الػػرغـ ى ػػل هنػػاؾ يالػػتقركف  ػػانكا

 . (َٖٕ)الركايات مف جمعه ما ى ل معتمدا"  الممالؾ المسالؾ
 سػنة أقبػؿ ابوػػػػػػػكت ألؼ متى بالضبط نعرؼ ا كلكنا:)ذلؾ ى لمعقبا بارتكلد كواؿ

 دػػػػػبعػ أـ ةػػػػػػػػػالشػرقي ركستافػػػػػػػػت فػػي انكيغػػػكر فػػػػػػػػػيتكط أف قبػػػؿ أم ـ ٓٙٛ/ىػػػٕٙٗ
 .(َٕٗ)( ذلؾ

 المالػكدة  تابػة مف ربما انتتل ود قرداذبة ابف اف الل  راتلكاال ي ألار حيف اي
 .(َُٕ)ـٕٖٖ/ هػِْٕ النة حدكد اي"  كالممالؾ المسالؾ كتابو " مف ال انية كربما اركلل

 الػػبةد هػػذ  ىػػف مع كماتػػه االػػتقل قرداذبػػة ابػػف اف القػػكؿ الػػتطيعأ ذلػػؾ قػػةؿ كمػػف
 بػػةد الػل  انػت هػػػذ  رحػػ ته كاف المطػػكىي، بحػر بػػف تمػيـ رحػػ ة ى ػػل ىتمػاد إ قػػةؿ مػف

 .التةزغز
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 :(ـ  ٜٔ٘ىػ/ٖٓٗ)ت  ابف الفحيو اليمذاني -ٕ
 التةزغػز لػبةد كصػفه اػي نفالػتا قرداذبػة ابػف ركايػة الػل التمذاني الفقيه ابف ألار

 .مع كماته منه االتقل الذم المصدر الل يلر لـك تاب،مق بل ؿ ل ف
 مسػيرة التغزغز خاقاف مدينة الى انعمى نكشجاف كمف:) واية اليه ألار ما كأهـ

 .(ُُٕ)(كخ ب كبار قرل في أشير ٖ
 هػك الرح ػة هػذ  الل الارته اي قرداذبة ابف يالبؽ لـ الفقيه ابف اف لنا يؤ د كالذم

  تابػػه صػػنؼ وػػد ربمػػا التمػػذاني الفقيػػه ابػػف اف مؤ ػػدا ذ ػػر ذا، راتلكاالػػ ي اليػػه ألػػار مػػا
 ابػػػف تصػػػنيؼ بعػػػد أم ،(ُِٕ)ـَّٗ/ هػػػػَِٗ الػػػنة حػػػدكد اػػػي" البمػػػداف كتػػػاب مخت ػػػر"

 ".كالممالؾ المسالؾ" ل تابه قرداذبة
 كرأيػت:) وػاية ذلػؾ الل المقػدالي ألػار كود مجػ دات قمالة مف هذا  تابػه كيت كف

 غيػر يػذكر كلػـ اخػرل طريحة سمؾ مجمدات خمسة في اليمذاني الفحيو ابف  نفو كتابا
 فييػػا يرغػب كدفعػػة الػدنيا فػػي يزىػد مػرة العمػػكـ، مػف فنكنػػا فيػو كادخػػؿ العظمػى المػدامف
 خػالؿ ادخمنا انما...  كحكايات حشكا أكثر انو..... كيميى، يضحؾ كساعةن  يبكي ككقتا
  فػأقع الفحيػو ابػف كتػاب فػي أنظػر كنػت اكربم مؿ اذا الناظر فييا ليتفرج أدخمنا ما كتبنا
 .(ُّٕ)...(ىذا أنا أستحسف كلـ البمداف مػف كنت ايف أنشأ كفنػكف حكايات في

 التمػػذاني الفقيػػه ابػػف  تػػاب مقطكطػػة ى ػػل  ػػرىي  انػػه الػػل  راتلكاالػػ ي ألػػار كوػػد
 ال ػاني الجػزب ى ػل المقطكطػة هػذ تاـ  ،اذ(ُْٕ)ملتد مدينة اي" البمداف كتاب مخت ر"

 الدراالػة كلعػؿ ال كاػة، مدينػة مػف التقريػب كجه ى ل كيبدأ هذا، ل تابه ال برل المالكدة مف
 .  (ُٕٓ)ايتا متمة تفاصيؿ  لؼ ىف يالفراف ود لتا الدويؽ كالفحص المكالعة،

 تميمػا أف كهػك " ماركفارت " العػالـ ااتراه الذم اراتراض اف  راتلكاال ي كيؤ د
  بتػػت وػػد منػػه هجػػرتتـ وبػػؿ اركرقػػكف نتػػر مػػف القرببػػ الكاوعػػة اركيةػػكر بػػةد زار وػػد  ػػاف
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 التػي التمػذاني الفقيػه ابػف  تػاب مقطكطػة ى ػل ارطػةع بعػد ارقيػرة، ا كنػة اػي صحته
 بلػػ ؿ المطػػكىي بحػػر بػػف تمػػيـ رح ػػة وصػػة ايتػػا يػػكرد اتػػك، ملػػتد مدينػػة اػػي ى يتػػا  ػػرىي 

 .(ُٕٔ)الحمكم ياوكت أكرد  مما أ  ر مكالع
 ركايتػػه نقػػؿ كأنػػه ،الػػبةد هػػذ  بزيػػارة يقػػـ لػػـ التمػػذاني الفقيػػه ابػػف اف لنػػا يؤ ػػد كهػػذا

 . أياان  المطكىي بحر بف تميـ مفىنتا 
 تمػػيـ اف كهػػي كمؤ ػػدة، كااػػحة، ا ػػرة الػػل المقطكطػػة هػػذ  ىػػف ال لػػؼألػػار لقػػد 

 ت  يػػد كهػػذا اركيةػػكر، بػػةد بعػػدها زار  ػػـ التةزغػػز بػػةد اعػػة زار وػػد المطػػكىي بحػػر بػػف
 .منفص تاف بي تافو انتما ى ل قرآ

 المطػكىي بحػر بػف تميـ اف ى ل العرب كغير العرب المؤرقيف مف ىدد أ د كلتذا
 .التنديف اي ذلؾ ى ل رأم ابف الفقيه التمذاني، مي اركيةكر بةد زار ود

 احمػػد االػػامة.،كد لػػاقت كجكزيػػؼ بػػكزكرث،   يفػػكرد المػػؤرقيف مػػف  ػػؿ ألػػاراقػػد 
  انػػػت التػػػي بةالػػػاغكف مدينػػػة الػػػل كصػػػؿ وػػػد المطػػػكىي بحػػػر بػػػف تمػػػيـ افالػػػل  تر مػػػاني
 (ُٕٕ.)الكوت ذلؾ اي اركيةكر ىاصمة

 بحػػػػػر بػػػػػف تمػػػػػيـ اف الػػػػػل لػػػػػاقت جكزيػػػػػؼ ،ك بػػػػػكزكرث   يفػػػػػكرد المؤرقػػػػػافكذ ػػػػر 
  انػػتكأنتػا  المانكيػة الديانػة تـاىتنػاوبػػةد اركيةػكر  الػل رح تػه قػةؿ ألػار وػد المطػكىي

 . (ُٕٗ)الصيف أباطرة مع الك يقة ػةوتتـى ىف ااة ،(ُٖٕ)الكوت ذلؾ اي بينتـ منتلرة
 ى ػل ط عػاإ وػد لػاقت كجكزيػؼ ، بػكزكرث   يفػكرد المؤرقػاف ي ػكف ربما انه كأرل
 .المع كماتت ؾ  منتا كاالتقيا  تاب ابف الفقيه التمذاني مقطكطة

 بحػػػػػر بػػػػػف تمػػػػػيـ الرحالػػػػػة اف"  Tang Li"  ، تػػػػػانغ لػػػػػي الصػػػػػيني المػػػػػؤرخكأ ػػػػػد 
 أراضو  بػػيف تقػػع  انػػت ب نتػػا ىاصػػمتتـ ككصػػؼ اركيةػػكر بػػةد الػػل كصػػؿ وػػد المطػػكىي

 ( َِٕ).زراىية
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 مدينػػػة كصػػػؼ وػػػد المطػػػكىي بحػػػر بػػػف تمػػػيـ اف تر مػػػاني احمػػػد االػػػامة.دذ ػػػر  كوػػػد
 مدينػة  انػت انتػا مػف ىنتػا حدي ػه قػةؿ مػف لػيرا،مي  باالىجػاب م ييػة بعبارات بةالاغكف
 بمكاردهػا غنيػة مدينػة  انت  كنتا ىف ،ااة بالاتينتا ب  رةتتميز   انت كانتا ، محصنة
 (ُِٕ).الطبيعية

 :(ـ ٕٕٛٔىػ / ٕٙٙ )ت ياقكت الحمكم -ٖ
 انػػه الػػل ألػػار اذ التمػػذاني، الفقيػػه كابػػف قرداذبػػة ابػػف نتػػج الحمػػكم يػػاوكتيتبػػع  ـلػػ
 لػػريي  لػػـ انػػه غيػػر المطػػكىي، بحػػر بػػف تمػػيـ الرحالػػة مػػف الػػبةد هػػذ  ىػػف مع كماتػػه االػػتقل

 ابػف الجةػرااييف ركايػة مػف كاػكحا أ  ػر  انػت التةزغػز بػةد ىػف ركايته تاريقتا،ل ف الل
 الػػل ألػػارته بالػػبب  بيػػرة، أهميػػة ى يتػػا أاػػفل مػػا كهػػذا التمػػذاني، الفقيػػه كابػػف قرداذبػػة
 . لتـ المجاكريف ارتراؾ مف غيرهـ كىف التةزغز تراؾار ىف متمة مع كمات

 اليػػو، خػػاقاف أنفػذه يػػدبر  عمػى التغزغػز خاقػاف بػالد فػي سمؾ كانو:) ىنتا ايقكؿ
 بػكار فػي يكمػا عشػػريف كاحثػو، سػير بأشد سػكؾ ثالث كالميمة اليكـ في يسير كاف كانو
 خػػياـ فػي نػزكؿ كىػػـ السكؾ، أ حاب اا مدينة كا قرية فيػيا كليس ككػأل عيػكف فييا
 مت ػمة قػرل فػي يكمػا عشػريف ذلػؾ بعػد سػافر ثػـ ،يكمػا لعشػػريف زادا معػو حمؿ ككاف

 عمػػى زنادقػػة كمػػنيـ المجػػكس، مػػذىب عمػػى نيػػراف عبػػدة اىميػػا كأكثػػر كثيػػرة، كعمػػارات
 ح ػػينة مدينػػة انيػػا كذكػػر الممػػؾ مدينػػة الػػى ك ػػؿ انيػػاـ ىػػذه بعػػد كانػػو مػػاني، مػػذىب
 مفرطػػة حديػػد مػػف بابػػا عشػػر اثنػػا كليػػا مت ػػمة كقػػرل عػػامرة رسػػاتيؽ حكليػػا عظيمػػة
 مػػذىب أىميػػا عمػػى كالغالػػب التجػػارات،ك  كانسػػكاؽ كالزحػػاـ انىػػؿ كثيػػرة كىػػي العظػػـ،
 كأظنػو: قػاؿ فرسػخ، ثالثمامػة مسػيرة ال ػيف بػالد الػى مابعدىا حزر انو كذكر الزنادقة،

 يسػار كعػف غيػرىـ، يخالطيػا ا الترؾ بالد التغزغز بمدة يميف كعف: قاؿ ذلؾ، مف أكثر
 خيمػػة ةالمدينػػ الػػى ك ػػكلو قبػػؿ نظػػر انػػو كذكػػر ال ػػيف، بػػالد كأماميػػا كيمػػاؾ التغزغػػز
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 أف المشػرؽ أىػؿ بػيف اسػتفاض كقػد رجػؿ، تسػعمامة ق ػره رأس كعمى ذىب مف الممؾ
 .(ِِٕ)(أرادكا حيف الثمج ،كيجيميـ بو يستمطركف ح ى الترؾ مع

) : ةػوايػ الرح ػة لتػػذ  الحمػكم يػاوكت كصػؼ ةػػػػػػػػػػػأهمي الػػل  راتلكاالػ ي ألار كود
 شخ ػية عمػى انسػتداؿ بكسػاطتيا كػفأم الرحمػة ىػذه مػف قطعة أىـ ياقكت لنا كحفظ

 ابػػف ككتػػاب يػػاقكت معجػػـ فػػي المؤلػػؼ المجيكلتػػا الحطعتػػاف اليػػو ترجػػع الػػذم المؤلػػؼ
 .(ِّٕ)(خرداذبة
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 : كم ادره انكؿ الف ؿ ىكامش٭
 . ٕٕٗص ،ٕىػ،جٜٖٜٔ انحرة، الترؾ، لغات ديكاف الحسيف، بف محمكد الكاشغرم، -ُ
 جامعػة المغػات، كميػة التركيػة، المغػة قسػـ مكتبػة فػي محفكظة م كرة، مخطكطة الترؾ، لغات ديكاف الكاشغرم، -ٕ

 ؛ٙ٘كصٔٗص ،ٕ،كجٕٖٓكٜٕٛكٜٕٔكٕٔٓكٜٗكٔٛكٛٙكٕ٘كٕٔ كرقػػة ،ٔج ،ٓٔٗ رقػـ تحػت بغػداد،
 الفكػر دار حمػدم، احمػد حػافظ: كتححيػؽ نشػر منكبرتػي، الػديف جػالؿ السمطاف سيرة ، احمد بف محمد النسكم،

 كمكػانتيـ الجػاحظ مؤلفػات فػي التػرؾ زكريا، كتابجي، ؛ٓ٘ص ىامش ،ٖٜ٘ٔ م ر، ااعتماد، مطبعة لعربي،ا
 .ٖٙٔ ص ت،. بال بيركت، الثحافة، دار اليجرم الثالث الحرف اكاسط حتى ااسالمي التاريخ في

: تححيػؽ اام ار، لؾمما في ااب ار مسالؾ يحيى، بف احمد العباس ابي الديف شياب العمرم، ا فضؿ ابف -ٖ
 لمتػػراث زايػػد مركػػز ياسػػيف، بنػي احمػػد يكسػػؼ. د ىزايمػػة، م ػػطفى ع ػاـ. د خريسػػات، الحػػادر عبػػد محمػد. د.أ

 ك ػاؼ تػاريخ ا، فضػؿ بػف ا عبػد الػديف شرؼ اديب الشيرازم، ؛ٚٚ ص ،ٖج ـ، ٕٔٓٓ العيف، كالتاريخ،
  ؛ٖٓٔص ،ٕكج ،ٕٚ ،صٔج ىػػ، ٖٙٗٔ ايػراف، فرىنػؾ بنيػاد انتشػارات آيتػي، المحمػد عبػد: تحريػر الحضػرة،

 لمكتػاب، العامػة الم رية الييمة ال بركتي، رحيـ رشيدة. د:كتعميؽ ترجمة ف، التتار ىـ مف ابرار،. د ا، كريـ
 .ٚ ص ،ٜٜٗٔ م ر،

 . ٓ٘ ص ىامش -ٗ 
 5-     Tang, Li,Asia Research Institute Working Paper Series ,National 

 University of Singapore ,2005,p.5.                                                ، 

 جبػاؿ مػف ينبػع كػـ، ٖٛٗ طكلػو منغكليا، في اننيار أىـ مف كىك: Orkhun ،- أرخكف -أك أكرخكف، نير -ٙ
 النحػػكش سػػميت ركسػػيا،كقد مػػع الجنكبيػػة حػػدكدىا عنػػد سػػمنجا نيػػر فػػي لي ػػب بشػػرؽ" شػػماا كيجػػرم ،خنجػػام

 المسػتحريف لألتػراؾ العامػدة انثػار أىػـ مػف كىػي، انكرخكنيػة كتابةلبا النير ىذا قرب عمييا عثر التي كالكتابات
 ال ػيف جغرافيا شيكل، ، قكانغ: ينظر.  التركي كاندب لمغة نمكذج أقدـ تعد كالتي ال يف حدكد عند الشرؽ في
 ؛ٚٚكصٙٚـ،صٜٚٛٔ ،ٔط بكػػػيف، - ال ػػػيف ، ااجنبيػػػة بالمغػػػات النشػػػر دار جػػػراد، أبػػػك محمػػػد: ترجمػػػة ،

 خمػػيس محمػػد.الزككػػة،د ؛ٗٗكصٕٖ،صٜٗٙٔ،ٔالعربية،بغػػداد،ط آسػػيا،المطبعة حسػػيف، كفيػػؽ،،د الخشػػاب
 السػيد. د ؛العرينػي،ٕٕٚ،صٜٜٛٔ ،ٕالجامعية،ااسكندرية،ط المعرفة ااقميمية،دار الجغرافيا في دراسة ،آسيا
. حطػيط،د ؛ٜ ص ك ٛ ص ـ،ٜٙٛٔ/ ىػ ٙٓٗٔ بيركت، كالنشر، عةلمطبا العربية النيضة دار المغكؿ، الباز،
 دار تيمكرلنػؾ، عيػد حتػى جنكيزخػاف اياـ مف لممغكؿ العسكرية ااستراتيجية في دراسة - المغكؿ حركب احمد،
 نيايػػة حتػػى كالمماليػػؾ المغػػكؿ الكػػريـ، عبػػد احمػػد. د سػػميماف، ؛٘ص ،ٜٜٗٔ ،ٔط بيػػركت، المبنػػاني، الفكػػر
 الحػاىرة، كالتكزيػع، كالنشر لمطبع العربية النيضة دار ـ،ٕٚٚٔ- ٕٓ٘ٔ/ ىػٙٚٙ-ٛٗٙ رسبيب الظاىر ع ر

 دار ـ،ٕٕٚٔ-ٚٙٔٔ النابغػػة الكحشػػي جنكيزخػػاف ، ا أسػػد  ػػفا،محمد ؛ٖٔص ـ،ٜٗٛٔ/ ىػػػ٘ٓٗٔ ،ٔط
 ؛ ٗٔكصٖٔكصٓٔص ـ،ٜٛٛٔ/ ىػػػػػٛٓٗٔ ،ٔلبنػػػػاف،ط -بيػػػػركت ، كالتكزيػػػػع كالنشػػػػر لمطباعػػػػة النفػػػػامس
 بيػركت، الع ػرية، المكتبػة كالتكزيع، كالنشر لمطباعة اان ارم شريؼ ابناا شركة الميسرة، يةالعرب المكسكعة

 سػػياـ.زنكػػي،د ؛ٚٓ٘ ارخػػكف،ص نيػػر مػػادة ،ٔمػػج ، ـ ٕٓٔٓ/  ىػػػ ٖٔٗٔ ،ٔط ، بيػػركت النمكذجيػػة، الػػدار
 ضػمف منشػكر ،بحػث(تحابميػة دراسػة) الع ػكر عبػر كابجػديتيما الكرديػة كالمغة التركية المغة تطكر المجيد، عبد
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 ، المغػػات كميػة ، بغػداد جامعػة ،(الترجمػػة ك ػعكبة الثحػافي التنػكع)  المكسػػـك السػادس العممػي المػؤتمر منيػاج
 .ٖٜٗـ،صٕٓٔٓ

 كليػـ كالح ػب، كالخشػب  الحجػارة مػف مدينػة ليـ ،بأسا" اشد كىـ ااتراؾ مف جنس كىـ:  -ااكغكز-الغز،أك -ٚ
 كالػػى الينػػد الػػى تجػػارات كليػػـ الخػػراج، مػػنيـ يسػػتأدم الشػػاف عظػػيـ ؾممػػ كليػػـ ا ػػناـ، فيػػو كلػػيس عبػػادة بيػػت

 حجػارة عنػدىـ ال ػكؼ، كيمبسكف كالفراا الكتاف كيمبسكف كااناث، الذكراف كالمعز الضأف لحـك يأكمكف ،ال يف
 مػف يحػدىا كبالدىػـ ،شػيما" يحطػع لػـ السػيؼ عمػى مػرت اذا خضػراا كحجػارة الحكلنج، مرض لعالج تنفع بيضاا
 بحػر ااخػرل الناحيػة كمػف ال ػحراا ىػذه مػف جػزا جنكبيػا كمػف النيػر، مػاكراا بالد كمدف غكز  حراا اشرقي

 عفبحثػػا" كالشػػتاا ال ػػيؼ فػػي كينتحمػػكف كمتمػػردكف جسػػكركف الغػػز اتػػؿ، نيػػر كشػػماليا غربيػػا كمػػف الخػػزر،
 شػير مسػيرة كبالدىػـ مػيس،ر  مػنيـ قبيمة كلكؿ كااسمحة، كااغناـ كاابحار الخيؿ مف كثركتيـ كالنبات، المرعى
 المسػػالؾ ا، عبػػد بػػف ا عبيػػد الحاسػػـ ابػػك خرداذبػػة، ابػػف: ينظػػر التفا ػػيؿ مػػف لمزيػػد. ن ػػارل كىػػـ كاحػػد،

 البمػػداف، كتػػاب مخت ػػر محمػػد، بػػف احمػػد بكػػر ابػػك اليمػػذاني، الفحيػػو ابػػف ؛ٖٔ ص ،ٜٛٛٔ بريػػؿ، كالممالػػؾ،
 كمعػادف الػذىب مػركج عمػي، بػف الحسػيف بػف عمػي الحسػف أبػك ؛المسػعكدم،ٜٕٖ ص ، ـٕٖٓٔ ليدف، بريؿ،

 بيػػػركت، كالتكزيػػع، كالنشػػر لمطباعػػػة الع ػػرية المكتبػػة الحميػػػد، عبػػد الػػديف ييػػػمح محمػػد:  تححيػػؽ الجػػكىر،
 ،كرقػػػػػػةٔم ػػػػػػكرة،ج مخطكطػػػػػػة التػػػػػػرؾ، لغػػػػػػات ديػػػػػػكاف ؛الكاشػػػػػػغرم، ٖٖٔ ،صٔج ، ـٜٛٛٔ/ىػػػػػػػٛٓٗٔ

 كاخبػػار الػػبالد محمكد،آثػػار بػػف محمػػد بػػف زكريػػا الحزكينػػي، بعػػدىا؛ كمػػا٘ٗكٕٗكٖٚكٖٗكٕٛكٕٚكٕٙكٕٓ
 ال ػيف فػي ابػكاب طػاىر، الزمػاف شػرؼ المػركزم، ؛ٛٛ٘ ص – ٚٛ٘ ص ت،. بػال بيػركت،  ادر، العباد،دار

 بػف يػاقكت ا عبػد ابػك الحمكم، ؛ٛٔص ـ،ٕٜٗٔلندف، ،- الحيكاف طبامع كتاب مف منتخبة - كاليند كالترؾ
 بػف عمػر الػديف زيف الكردم، ابف ؛ٕٗٗ ص ،ٖج ت،.  بال بيركت، ، ادر دار طبعة البمداف، ،معجـ ا عبد

 الػديف شػياب النػكيرم، ؛ٚٛ،ص ت.لبنػاف،بال بيػركت، الشعبية، المكتبة الغرامب، كفريدة العجامب خريدة مظفر،
 ت،.بػػػال الحػػػاىرة، كشػػػركاه، ككستاتسػػػكماس مطػػػابع اندب، فنػػػكف فػػػي انرب نيايػػػة الكىػػػاب، عبػػػد بػػػف أحمػػػد

 ص ت،.بػػال ـ،. بػػال اليرمػػزم، ارشػػد:  ترجمػػة ، التركػػي التػػاريخ الػػى يمماز،المػػدخؿ ، كزطكنػػاا ؛ٖٖٗ،صٗٔج
 بجػرل، مفػتـ زقرف اغا تا بنجـ قرف ميانو از ايراف، در ادبيات تاريخ ا، ذبي  دكتر  فا، ؛ٖٗٔص - ٖٚٔ

، ؛ٔٛ ص ك ٜٚ ص ،ٕج ىػػػ،ٜٖٖٔ تيػػراف، سػػينا، ابػػف كتابفركشػػى  اضػػكاا سػػيد،ال المػػؤمف عبػػد السػػيد اكػػـر
 مكػػة ااسػػالمي، العػػالـ رابطػػة مطبعػػة جمػػاؿ، محمػػد احمػػد ااسػػتاذ تحػػديـ ،- تركسػػتاف - تػػكراف تػػاريخ عمػػى

 ، ااداب مكتبػػة ، كحاضػػرىا ماضػػييا تركسػػتاف مبشػػر، ا ن ػػر ، الطػػرازم ؛ٕٕص ىػػػ،ٜٜٖٔ ،ٕط المكرمػػة،
 ااتػػػراؾ تػػػاريخ  فػػػي سػػػريعة احمد،جكلػػػة اسػػػامة.د ، تركمػػػاني ؛ٜٙص ـ،ٕٓٔٓ/ ىػػػػٖٔٗٔ ،ٔط ، الحػػػاىرة

 فػػي زبيػػدة،الترؾ. ،د عطػػا ؛ٚ٘،صٕٚٓٓ سػػكريا، ، لمنشػػر اارشػػاد دار ، بعػػده كمػػا ااسػػالـ ماقبػػؿ كالتركمػػاف
 رايػس، ؛ ٕٕكصٜص ت،.بػال العربػي، الفكػر دار ،- كالعثمػانيكف الػرـك كسالجحة بيزنطة – الكسطى الع كر
 الحميػد عبػد:  مراجعػة ، الداقكقي كابراىيـ الخكرم لطفي:  مةترج ، كحضارتيـ تاريخيـ تالبكت،السالجحة تامارا

 اانتشػار بػيف كالتتػار المغػكؿ دكلػة ، محمػد ،عمي ؛ال البيٛٔـ،صٜٛٙٔ بغداد، ، اارشاد ،مطبعة العمكجي
 التركمػاف اليرمزم،أرشػد، ؛ٖٓص ـ،ٜٕٓٓ/ ىػػٖٓٗٔ ،ٔط لبنػاف، – بيركت المعرفة، دار مطبعة ، كاانكسار
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/ ىػػػػػػػػػػػػػٕٗٗٔ ،ٕكركػػػػػػػػػػػػكؾ،ط كركػػػػػػػػػػػػكؾ، كقػػػػػػػػػػػػؼ مؤسسػػػػػػػػػػػػة:اقي،تركيا،استنبكؿ،الناشػػػػػػػػػػػػرالعر  كالػػػػػػػػػػػػكطف
 .ٕٓكصٛٔكصٚٔكصٙٔكصٗٔكصٖٔـ،صٖٕٓٓ

: راجعػػو سػػميماف، سػػعيد احمػػد. د: ترجمػػة الكسػػطى، آسػػيا فػػي التػػرؾ تػػاريخ فالديميػػركفتش، فاسػػيمي بارتكلػػد، -ٛ
 .ٖٗص ،ت. بال م ر، الم رية، اانجمك مكتبة  برم، ابراىيـ

 Güzel,Hasan , Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi Yeni  Türkiye                  :ينظر -ٜ

Yayınları,  Ankara, 2002,pay 2.                  

01-  ,p.5.   ,Asia Research Institute Working Paper Series Tang , Li 

00-   ,p.5. Asia Research Institute Working Paper Series ، Tang , Li 
ٕٔ- P.5.  ,Asia Research Institute Working Paper Series Tang , Li 
ٖٔ- Pay1,s.711. , Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi        
ٔٗ-  ,P.6.  ,Asia Research Institute Working Paper Series Tang , Li 

05-,p.7.    ,Asia Research Institute Working Paper Series Tang , Li 
 الكممتػاف استعممت كقد خاف، لحب عف مخت ر اا ؿ في ىك كقيؿ تركي، لحب ىك: ات،مفردىا قاغافالحاغان -ٙٔ

 اكتشؼ اذ ـٛ/ىػٕ الحرف في ظيرت التي ااكرخكنية الكتابات الى يعكد متحدـ عيد منذ كقاغاف خاف ام" معا
 لحػب الػى بعػد فيمػا عػرب قػد انػو ركذكػ  تػرؾ، الكػكؾ سػاللة مػف ااتػراؾ اامراا عمى يطمؽ كاف المحب ىذا اف

 ممػكؾ مػف ممػؾ لكػؿ كاسػـ عمػـ كىػك ـ،ٖٔكٕٔ/ ىػػ ٚك ٙ الحػرف فػي ااتػراؾ ممػكؾ عمػى ي طمػؽ خاقاف،ككاف
 ن ػر ، الطرازم ؛ٗ٘كصٓٗص التركي، التاريخ الى يمماز،المدخؿ اكزطكنا،:ينظر التفا يؿ مف لمزيد. الترؾ
 المطبعػػة ، المعربػػة، الفارسػػية االفػػاظ إدم، السػػيد ،شػػير ؛ٗٚكحاضػػرىا،ص ماضػػييا تركسػػتاف مبشػػر، ا

 التػػاريخفػػي  ااسػػالمية االحػػاب حسػػف،. د الباشػػا، ؛ٙ٘ص ـ،ٜٛٓٔ بيػػركت، اليسػػكعييف، لآلبػػاا الكاثكليكيػػة
 بارتكلػػد،  ؛ٖٕٚص -ٕٔٚص ،ٜٜٛٔ/ ىػػػٜٓٗٔ الحػػاىرة، كالتكزيػػع، لمنشػػر الفنيػػة الػػدار كااثػػار، كالكثػػامؽ

 الحميػد عبػد. خكرشػيد،كد زكػي ابػراىيـ. د: كتحريػر اعػداد ، ااسػالمية المعػارؼ رةدامػ في منشكر بحث خاف،
 .ٕٗٗكصٖٕٗص خاف، مادة ،ٙٔ مج ،ت .بال الحاىرة، الشعب، دار مطابع عثماف، حسف يكنس،ك

07-  ,p.6.  ,Asia Research Institute Working Paper Series Tang , Li 
08  - , Asia Research Institute Working Paper Series, p.6;    Tang , Li 

Pay1,s. 711.  , Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi  
ٜٔ-Pay1,s. 712.  , Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi        
 حػدكد عمػى تحػع أفالشػ عظيمػة بمػدة تعػد: -قراخكجا - ،أك -قراخكجة -،أك-خكجك -،أك-ككجك -ككجا،أك  -ٕٓ

 تسػمى ككانػت شػاككـ، كالمػدعك ااكيغػكر بػبالد الخطا ككرخاف نامب فييا يحيـ ككاف قرية، انيا كذكر ال يف،
 اديحػػكت بخرامػػب ااف اثارىػػا كتسػػمى قراخكجػػة،  باسػػـ ثػػـ خكجػػك التركػػي باسػػميا بعػػد فيمػػا كعرفػػت جػػانغ كػػاك

: ينظػر التفا ػيؿ مػف لمزيػد.  قراخكجػا سػمىي نيػر كفييػا طكرفػاف، شػرقي ميػؿ ٕ٘-ٕٓ مسيرة كعمى شيرم
 ااعشػى  ػب  عمػي، بػف احمػد ،الحمحشػندم ؛ٜٙ ،كرقػةٔم ػكرة،ج مخطكطػة التػرؾ، لغات ديكاف الكاشغرم،

 كالنشػر، كالطباعػة كالترجمػة لمتػأليؼ الم ػرية المؤسسػة الحػكمي، كاارشػاد الثحافػة كزارة اانشػا،  ػناعة في
 حتػى العربػي الفػت  مػف تركسػتاف بارتكلد، ؛ٓٗٗص ،ٗج ،  ت. بال ة،الحاىر  كشركاه، ككستاتسكماس مطابع
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 الػكطني المجمػس، العربػي التػراث قسػـ طبعػو عمػى أشرؼ، ىاشـ عثماف الديف  الح: ترجمة، المغكلي الغزك
 اكزطكنػػا، ؛ٙٗص التػػرؾ، تػاريخ بارتكلػػد، ؛ٜٔ٘ص ، ـٜٔٛٔ/ ىػػػٔٓٗٔ، الككيػت، كايداب كالفنػػكف لمثحافػة
 المحػيط كعػالـ المكسػمية آسػيا احمػد، سػيد حسػف.العينػيف،د ابػك ؛ٗٚص التركػي، التاريخ الى المدخؿ يمماز،
 ال ػيني التيجيػر ، احمد ا رحمة ، ؛رحمتي ٚٙٗ،صت.بال، ااسكندرية، الجامعية مؤسسة الثحافة،اليادم

 بارتكلػػػد ؛ ٕٕص ،ت .بػػػال ، المكرمػػػة مكػػػة ، ااسػػػالمي العػػػالـ رابطػػػة عػػػف  ػػػدر ، الشػػػرقية تركسػػػتاف فػػػي
 الحميد عبد. خكرشيد،كد زكي ابراىيـ. د: كتحرير اعداد ااسالمية، المعارؼ دامرة في منشكر بحث ،طكرفاف،
 .ٖٙ٘كصٖ٘٘ص طكرفاف، مادة ،٘ٔ مج ،ت.بال الحاىرة، الشعب، دار مطابع عثماف، حسف يكنس،ك

 ممػكؾ مػف ممػؾ لكػؿ كاسػـ عمػـ كىػك ،"قاآفكتكتب أحيانا" "  كتمفظ خكاقيف، جمعيا: خاقاف مفردىا:  خاقانات -ٕٔ
 ـ،ٖٔكٕٔ/ ىػػ ٚك ٙ الحرف في ااتراؾ ممكؾ عمىيطمؽ  كاف الذم التركي قاغاف لمحب تعريب كخاقاف الترؾ،
 خاقػاف لحػب ا ػب  المغػكلي الع ػر كفػي – الحانػات قػاف – أك ،– الحػاف قاف – أم -قاف قاف – المحب كا ؿ
 الػبالد، انحاا في المغكؿ كاة كافة عمى العميا السيادة  احب كىك المغكلية لمدكؿ ااعمى الرميس عمى يطمؽ

 اك الممػػكؾ، ممػػؾ اك السػػالطيف، سػػمطاف اك، الممػػكؾ اعظػػـ أك الحكػػاـ، اعظػػـ أك، الرؤكسػػاا رمػػيس كمعنػػاه
 أميػػػر بػػو لحػػػب الػػذم -قمنمػػػاف - لحػػب اف ذكػػر كقػػد المسػػمميف، عنػػد الخميفػػة لمن ػػب مشػػابو كىػػك امبراطػكر،
 جػامع ا، فضػؿ الػديف رشػيد اليمػذاني،: ينظػر التفا يؿ مف لمزيد. بػعد فيػما خػاقاف الػىعرب  قػد انكيغػكر
 النيضػػة دار الخشػػاب، يحيػى. د: لػػو كقػدـ راجعػػو ال ػياد، المعطػػي عبػػد فػؤاد. د: العربيػػة الػى نحمػػو التػكاريخ،
 ؛ٗٔص ىػامش خػاف، جنكيػز خمفػاا بتػاريخ الخػاص الجػزا ـ،ٖٜٛٔ ،ٔط بيػركت، كالنشػر، لمطباعة العربية

 كالحسػػػػينية، الكريميػػػػة المطبعػػػػة كبمغػػػػار، قػػػػزاف كقػػػػامع فػػػػي ااثػػػػار كتمحػػػػي  ااخبػػػػار تمفيػػػػؽ ـ،. ـ الرمػػػػزم،
 اقػػدـ منػذ ايػػراف فػي اادب تػاريخ جرانفيػػؿ، ادكارد بػراكف، ؛ٖٛ٘كص ٖٗٗص ،ٔج ـ،ٜٛٓٔ ،ٔاكرنبػكرغ،ط

. د لمعربيػة، الترجمػة ،  ػال  باشػا عمي: استاذا بالفارسية كالتعميؽ الترجمة الفردكسي، ع ر حتى الع كر
 فػػػي المغػػػكؿ المعطػػػي، عبػػػد فػػػؤاد. د ال ػػػياد، ؛ٖٕ٘ص ،ٔج ٜٗٛٔ ، ،الككيػػػت حممػػػي الػػػديف كمػػػاؿ احمػػػد

 الفارسػػية االفػػاظ إدم، السػػيد شػػير، ؛ٜٗص ىػػامش ت،.  بػػال لبنػػاف، بيػػركت، العربيػػة، النيضػػة التػػاريخ،دار
 معجػػـ قتيبػػة، د الشػػيابي، ؛ٖٕٚص -ٕٔٚص ، ااسػػالمية لحػػاباا  حسػػف،. د الباشػػا، ؛ٙ٘ص ، المعربػػة
 كزارة منشػكرات العشػريف، الحػرف بػدايات حتػى الراشدم الع ر مف ااسالمية الدكلة في السمطاف ارباب الحاب

 ايػراف،دار فػي المغكليػة، الدكلػة تػاريخ العزيػز، عبػد السػالـ عبد. د فيمي، ؛ٖٛص ،ٜٜ٘ٔ دمشؽ، الثحافة،
 -ٙ٘ٙ المغػػكؿ، حككمػػة – ااحتاللػػيف بػػيف العػػراؽ تػػاريخ عبػػاس، ؛العػػزاكم،ٛٔ ص ٜٔٛٔرة،المعارؼ،الحػػاى

  ػفا،محمد ؛ٜٕٗص ىػامش ،ٔج ـ،ٖٜ٘ٔ/ ىػػٖٖ٘ٔ ،ٔط بغػداد، مطبعػة ـ، ٖٖٛٔ -ٕٛ٘ٔ/ ىػ ٖٛٚ
 مػج ، ااسالمية المعارؼ دامرة في منشكر بحث بارتكلد،خاف، ؛ٓٔ،ص النابغة الكحشي جنكيزخاف ، ا أسد
 .ٕٗٗكصٖٕٗص ، خاف ادةم ،ٙٔ

 .ٕ٘كحاضرىا،ص ماضييا تركستاف -ٕٕ
ٕٖ- ,s.79.  , Kültür Bakanlıǧı  ,Ankara,2002 Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili 
 السػاللة افػراد أحػد انػو ااكيغػكر،كذكر مف انو كذكر ، اا ؿ تركي:  الكاشغرم محمكد بف حسيف بف محمكد -ٕٗ

 كػػكؿ ايسػػيؽ لبحيػػرة الشػػرقي الجنػػكبي الشػػاط  عمػػى برسػػخاف مدينػػة فػػي شػػأكن ،كلػػد الحراخػػانييف مػػف الحاكمػػة
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 فػػي الدراسػػة فػػي كقتػػو معظػػـ الكاشػػغرم قضػػى ،ا"مرمكقػػ" ثحافيػػا اسػػامي" "مركػػزا كانػػت التػػي الشػػاش الػػى ،رحػػؿ
 كعالمػان  الثحافػات متعػدد اافػؽ كاسػع فا ػب  الكسطى، آسيا مدف معظـ في الحراخانيكف اسسيا التي المدارس

 كجيكػؿ، الحفجػاؽ، لغػة منيػا عػدة تركيػة لمغػات اتحانو عف فضالن  ، -ااكيغكرية أم – الخاقانية التركية ةبالمغ
 انحػاا جميػع فػي كجػاؿ  الػرـك بػالد الػى ال ػيف مف بدأرحمتو كغيرىا، ،كالحرقيزية ،كالتركمانية كالغزية كأرغك،
 غادرىػػا ثػػـ طكيمػػة لمػػدة ااسػػاغكفب مدينػػة فػػي درس ، الحفحػػاس كجبػػاؿ الخػػزر بحػػر الػػى ك ػػؿ حتػػى الػػبالد

 ، جيػدان  تنحيحػان " التػرؾ لغػات ديػكاف" كتابػو نحػ  كفييػا بغداد الى كمنيا نيسابكر الى كمنيا بخارل الى" متكجيا
 مػػع ميدانيػػة دراسػػة اسػػتحرارىا كمنػػاطؽ التركيػػة الحبامػػؿ معظػػـ فيػػو كدرس ، كالتركيػػة العربيػػة بالمغػػة كتبػػو كقػػد

 عػدة تركيػة لمغػات كالػتمفظ المغػة قكاعػد فػي محػدكدة تكضػيحات ىػذا كتابػو في قدـ ليجاتيا، عف امثمة اعطاا
/ ىػػٙٙٗ سػنة مػف محػـر شػير فػي كتابتػو فػي شػركعو تػاريخ يحػدد انو كمع بغداد في كتابو الكاشغرم ،حرر

 المحتػدم الخميفػة ذكػر الكاشػغرم محمػكد اف انكؿ ، لسببيف  حتو في مشككؾ التاريخ ىذا اف غير ـٖٚٓٔ
 الثػػاني كالسػػبب ، ـ٘ٚٓٔ/ىػػػٚٙٗ سػػنة الخالفػػة تػػكلى الػػذم( ـٜٗٓٔ-٘ٚٓٔ/ ىػػػٚٛٗ-ٚٙٗ)   رابػػأم
 انػو الػى فيو يشير أخر قيد الكتاب نياية في كمذككر ، ـٚٚٓٔ/ ىػٓٚٗسنة ي ادؼ الذم الثعباف لعاـ ذكره
 مػرات اربػع كنسػخ كعػدؿ  ػح  قػد كانػو ـ،ٔٚٓٔ/ ىػٗٙٗ سنة ااكؿ جمادم في لمكتاب ت نيفو في بدأ قد

 كتابػة مػف انتيػى قػد الكاشغرم يككف الشكؿ كبيذا ، ـٖٚٓٔ/ىػٙٙٗ سنة مف ااخرة جمادم في منو كانتيى
 ىػك الشػؾ يزيػد ،كممػا الكتػاب ىػذا لػو قػدـ كالػذم الخالفػة لمن ػب با المحتدم الخميفة يتكلى اف قبؿ ديكانو
 عػػاـ شػػكاؿ شػػير مػػف ٕٚ الم ػػادؼ ثنػػيفاا  يػػـك كىػػك محػػددان  تاريخػػان  ذكػػر الػػذم المخطكطػػة ناسػػخ مػػاذكره
 فمػػيس ذلػؾ مػف الػرغـ كعمػى ، بيػده المؤلػؼ كتبيػػا التػي النسػخة عػف منحكلػة انيػا كذكػر ، ـٙٙٓٔ/ ىػػٜ٘ٗ
 الكاشػغرم كػاف كاذا ، ـٔٔ/ ىػػ٘الحػرف مػف الثػاني الن ػؼ فػي كتابػو حرر قد الكاشغرم اف لمشؾ مجاؿ ىناؾ
/ ىػػػٚٙٗ-ٕٕٗ) ا بػػأمر الحػػامـ الخميفػػة عيػػد فػػي أم ـٖٚٓٔ/ىػػػٙٙٗ عػػاـ كتابػػو كتابػػة مػػف انتيػػى قػػد

 أف دكف أخػػرل" مػػرة مؤلفػػو كتابػػة أعػػاد قػػد الكاشػػغرم اف البػػاحثيف مػػف عػػدد اسػػتنتج ليػػذا ،(ـٗٚٓٔ-ٖٓٓٔ
 لغػات ديػكاف- كتابػو تػرجـ كقػد اانتيػاا، بتػاريخ المتعمحػة جممتػو بتغييػر يحػـ لػـ فأنػو مجيكلة كنسباب يكممو
 المغػات الػى كترجمػت منػو محتبسػات كطبعػت ، كااكزبكستانية كااكيغكرية التركية منيا عدة لغات الى -الترؾ

 كىػك" التػرؾ لغػات فػي النحك جكاىر"  كىك أخر" كتابا الكاشغرم  نؼ ، كغيرىا كاالمانية كالينغارية الركسية
 سػنة فػي الكاشػغرم حمػكدم كفػاة كانػت ، التركيػة المغػة قكاعػد العػرب ليػتعمـ العربيػة بالمغػة كتبػو كقػد ، مفحكد
 ،كراتشككفسػػػكي ؛ٜٗص -ٕٜص التػػػرؾ، تػػػاريخ بارتكلػػػد،: ينظػػػر التفا ػػػيؿ مػػػف لمزيػػػد. ـ٘ٓٔٔ/ ىػػػػٜٜٗ

 قػػاـ، ىاشػػـ عثمػػاف الػػديف  ػػالح: العربيػػة الػػى نحمػػو، العربػػي الجغرافػػي اادب تػػاريخ، يكليػػانكفتش اغنػػاطيكس
 ٜٚ٘ٔ، ليننجػػػػػػراد -مكسػػػػػػكك، ربيػػػػػػةالع الػػػػػػدكؿ جامعػػػػػػة، الثحافيػػػػػػة اادارة، بميػػػػػػايؼ ايغػػػػػػكر: بمراجعتػػػػػػو

 ، التركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخؿ يممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز، أكزطكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، ؛ٖٕٙكصٕٕٙ،صٔ،ج
 الرجػػػاؿ نشػػػير تػػػراجـ قػػػامكس – ااعػػػالـ ، الػػػديف خيػػػر الزركمػػػي، ؛ٕٜكصٜٔكصٚٛكصٚ٘كصٙ٘ص

 ،٘ج ـ،ٕٕٓٓ ،٘ٔط لبنػاف، -بيػركت ، لمماليػيف العمػـ دار كالمستشػرقيف، كالمسػتعربيف العػرب مػف كالنساا
 ؛ٗٓٛص ،ٖـ،جٖٜٜٔ/ ىػٗٔٗٔ ،ٔط ، الرسالة مؤسسة ، المؤلفيف معجـ رضا، ،عمر كحالة ؛ ٕ٘ٔص

 عنػي ، كالفنػكف الكتػب أسػامي عػف الظنػكف كشػؼ الركمػي، الحسػطنطيني عبػدا بف م طفى خميفة، حاجي
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 رتيػػبت ثػػـ حكاشػػيو كتعميػػؽ بعػػده مػػف كالمكاحػػؽ الزيػػادات عػػف مجػػردان  المؤلػػؼ نسػػخة عمػػى كطبعػػو بت ػػحيحو
 لبنػاف – بيػركت العربػي، التػراث احياا دار الكميسي، بيمكو رفعت ك يالتحيا، الديف شرؼ محمد:   عميو الذيكؿ

 العربػػػي المكقػػػؼ دار الحريػػػر، طريػػػؽ عمػػػى رحالتػػػي مظفػػػر، محمػػػد. د اندىمػػػي، ؛ٛٓٛ ص ،ٔج ت،.بػػػال ،
 المازنػدراني، ؛ٔٗٔص -ٓٗٔ،ص ـٕٔٓٓ ،ٔط الحاىرة، لمطباعة، انميف كدار ، كالتكزيع كالنشر لم حافة

 ،ٗج ىػػ،ٕٖٛٔ ،ٕ،ط طيػراف ، ال ػدكؽ مكتبػة ، ااسػالمية المطبعػة المنيػر، العحد الحسيني، مكسى السيد
 عنػػد الجغرافيػػا حسػػف، ، عثمػػاف ،ك الحميػػد عبػػد. د يػػكنس، ،ابػػراىيـ،ك ،كالخكرشػػيد جمػػاؿ الفنػػدم، ؛ٕٗٔص

 ؛ٖٛكصٖٚص ـ،ٕٜٛٔ ،ٔط لبناف، ، بيركت ، المدرسة كمكتبة المبناني، الكتاب دار المسمميف،
Sultanova ,Razia ,From Shamanism to Sufism (Women,Islam and 

Culture in Central Asia) ,Printed and Bound in Great Britain by CPI 

Antony Rowe,Chippenhom,2011,p.18;  

,Asia Research Institute Working Paper Series,p.53; Tang , Li 

 

 فػي منشػكر بحث ، - التاريخية اىميتو -الترؾ لغات ديكاف ككتابو الكاشغرم محمكد حسيف،.الداقكقي،د
 ، ٕٚٓ العػػػػػػػدد ، بغػػػػػػػداد ، العػػػػػػػراؽ التركمػػػػػػػاني، انخػػػػػػػاا نػػػػػػػادم عػػػػػػػف ت ػػػػػػػدر ، انخػػػػػػػاا مجمػػػػػػػة
 ؛ٛٔكصٚٔ،صٕٗٓٓ

Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi ,MillÎ Eǧitim 

Basimevi,Istanbul,1971,pay1,s.250-256;    

  ، ٕٚٓٓ ك،ػػػػػػػػػأكغم ـػػػػػػػابراىي فػػػػػػػػػالدي نظػػاـ اعػػداد ،  العػػراؽ خػػارج المتكاجػػديف التركمػػاف عممػػاا عػػةيٕساإ
   .ٛ٘كصٚ٘كصٛٗص

  ، العربي مجمة في منشكر بحث ،  -كالحرير الحرب درب – المسممكف ال يف أكيغكر ، أشرؼ اليزيد، أبك -ٕ٘
 .ٗٓٔص ،ٕٔٙ العدد ـ،ٜٕٓٓ/ ىػٖٓٗٔالككيت، ، ااعالـ كزارة عف ت در       
 كالعػالـ المغػكؿ تػاريخ ، محمد بف سعد الغامدم، ؛ٕٕ ،ص التاريخ، في المعطي،المغكؿ عبد فؤاد. ال ياد،د -ٕٙ

 الميةااسػ امتنػا تػاريخ مػف حاسػمة لفتػرة جديػدة دراسػة -العباسػية الدكلػة سػحكط - كتحميػؿ دراسػة ااسالمي
 ؛ٜٚص ـ،ٖٜٛٔ/ ىػػٖٓٗٔ ،ٕط السػعكدية، محمد، حذيفة ابك مطبعة ـ،ٕٛ٘ٔ-ٗ٘ٔٔ/ ىػٙ٘ٙ -ٜٗ٘

 كاايمخػانييف العظػاـ المغػكؿ تػاريخ سػييؿ، محمػد.د ، طحكش ؛ٙٔص المغكؿ،ىامش حركب احمد،. حطيط،د
 لمطباعػػػػة النفػػػػامس دار ،(ـٖ٘٘ٔ -ٖٕ٘ٔ(/ ) ىػػػػػٙ٘ٚ -ٔ٘ٙ)  ،( ـٖٓٚٔ-ٕٙٓٔ/ ىػػػػػٕٚٚ-ٕٓٙ) 
 محمكد،تػاريخ رجػب. بخيػت،د ؛ٕٓص ىػامش ـ،ٕٚٓٓ/ ىػػٕٛٗٔ،ٔط ، لبنػاف- بيػركت ، كالتكزيػع نشركال

 .ٛـ،صٕٓٔٓ/ ىػٖٔٗٔ ،ٔط الحاىرة، الكرد، جزيرة كمكتبة انيماف مكتبة بغداد، كسحكط المغكؿ
 زارةك  الفكػػر، عػػالـ مجمػػة فػػي منشػػكر بحػػث الكسػػيط، ااسػػالمي الع ػػر فػػي كالتػػرؾ ااسػػالـ سػػعد، زغمػػكؿ،  -ٕٚ

 مجمػة فػي منشػكر بحػث ، يانج شينج أشرؼ، اليزيد، ابك ؛ٚ٘ٔ ص ،ٓٔـ ، ٕج ،ٜٜٚٔ الككيت، ااعالـ،
 .ٖٗ،صٜٛ٘ ع ـ،ٕٛٓٓ/ ىػٜٕٖٔ ، الككيت ، ااعالـ كزارة عف ت در ، العربي

 ،ٔ،ط الحػػػػاىرة ، الم ػػػرية النيضػػػػة مكتبػػػة كال ػػػػيف، العػػػرب بػػػػيف العالقػػػات حػػػػي، الػػػديف بػػػػدر ، ال ػػػيني -ٕٛ
 .ٖٙـ،صٜٓ٘ٔ/ػىٖٓٚٔ

 .ٚت،ص.بال لمنشر، الثحافية التركي،الدار اادب تاريخ مجيب، حسيف. الم رم،د -ٜٕ
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 ،ٔج العػراؽ، تاريخ عباس، العزاكم، ؛ٕٕص -ٕٔ ص ، التاريخ في المغكؿ المعطي، عبد فؤاد. د ال ياد، -ٖٓ

 محمكد،تػاريخ رجػب. ت،دبخيػ ؛ٛٔ ص المغكليػة، الدكلػة تػاريخ العزيز، عبد السالـ عبد. د فيمي، ؛ٔٙ ص
 .ٛالمغكؿ،ص

 ؛ٔٙ ص ،ٔج العراؽ، تاريخ عباس، العزاكم، ؛ٕٕ ص ، التاريخ في المغكؿ المعطي، عبد فؤاد. د ال ياد، -ٖٔ
 تػػاريخ ، محمػػد بػػف سػػعد الغامػػدم، ؛ٛٔص ، المغكليػػة الدكلػػة تػػاريخ العزيػػز، عبػػد السػػالـ عبػػد. د فيمػػي،

 محمكد،تػػػػػاريخ رجػػػػػب. بخيػػػػػت،د ؛ٙٔص كؿ،ىػػػػػامشالمغ حػػػػػركب احمػػػػػد،. د حطػػػػػيط، ؛ٜٚص المغػػػػػكؿ،
 .ٛالمغكؿ،ص

 .ٚ٘ٔ ص الفكر، عالـ مجمة في منشكر بحث الكسيط، ااسالمي الع ر في كالترؾ ااسالـ سعد، زغمكؿ، -ٕٖ
 ؛ٔٙ ص ،ٔج العػػراؽ، تػػاريخ العزاكم،عبػػاس، ؛ٕٕص التػػاريخ، فػػي المغػػكؿ المعطػػي، عبػػد فػػؤاد. ال ػػياد،د -ٖٖ

 .ٛالمغكؿ،ص يخمحمكد،تار  رجب. بخيت،د
 . ٔٙ ،صٔج العراؽ، تاريخ عباس، ؛العزاكم، ٕٕ ص التاريخ، في المغكؿ المعطي، عبد فؤاد. ال ياد،د -ٖٗ
 .ٛالمغكؿ،ص محمكد،تاريخ رجب. بخيت،د ؛ ٕٕ ص التاريخ، في المغكؿ المعطي، عبد فؤاد. د ال ياد، -ٖ٘
-كاليابػػػاف ال ػػػيف – ااق ػػػى الشػػػرؽ ،فػػػكزم. دركيػػػش،د ؛ٖٙالعالقػػػات،ص حػػػي، الػػػديف بػػػدر ، ال ػػػيني -ٖٙ

 .ٕٗص ،ٜٜٚٔ م ر، ، غباشي مطابع ،(ـ ٕٜٚٔ-ٖ٘ٛٔ)
 .ٖٙالعالقات،ص حي، الديف بدر ، ال يني -ٖٚ
 الممطػػي، غريغكريػػكس العبػػرم، ابػػف ؛ٕ٘كٕٔ ،كرقػػةٔم ػػكرة،ج مخطكطػػة التػػرؾ، لغػػات ديػػكاف الكاشػػغرم، -ٖٛ

 الكاثكليكية، المطبعة اليسكعي،  الحاني انطكف ااب حكاشيو ككضع طبعو عمى كقؼ الدكؿ، مخت ر تاريخ
 مكسػػى محمػػد نشػػأت،  ػػادؽ محمػػد: ترجمػػة التػػكاريخ، جػػامع اليمػػذاني، ؛ٜٕٕ ص ـ،ٜٛ٘ٔ ،ٕط بيػػركت،
. بػال الحػاىرة، العربيػة، الكتػب احيػاا دار الخشػاب، يحيػى: لػو كقػدـ راجعو ال ياد، المعطي عبد كفؤاد ىنداكم

 تػػػاريخ عبػػػاس، اقبػػػاؿ، ؛ٖٚ ص كٜٕ ص ، التػػػرؾ تػػػاريخ  كلػػػد،بارت ؛ٜ٘ٔ ص ىػػػامش ،ٔج ،ٕمػػػج  ت،
 الثحػافي، المجمػع عمػكب، الكىػاب عبػد. د: ترجمػة التيمكريػة، الدكلػة قيػاـ حتى خاف جنكيز حممة منذ المغكؿ
 عيػػػد فػػػي ارثر،ايػػػراف كريستنسػػػف، ؛ٛٗ ص ، ـٕٓٓٓ/ ىػػػػٕٓٗٔ المتحػػػدة، العربيػػػة اامػػػارات ظبػػػي، ابػػػك

 كالنشػػر، كالترجمػػة التػػاليؼ لجنػػة مطبعػػة عػػزاـ، الكىػػاب عبػػد: راجعػػو الخشػػاب، يحيػػى: ترجمػػة الساسػػانييف،
 عبػػػػد فػػػػؤاد. ؛ال ػػػػياد،دٖ٘كصٗٔ،ص التركػػػػي التػػػػاريخ الػػػػى يمماز،المػػػػدخؿ أكزطكنػػػػا، ؛ٜٔٔ،ص ـٜٚ٘ٔ
 ، الحػاىرة كالنشػر، لمطباعة العربي الكتاب دار ، اليمذاني ا فضؿ الديف رشيد الكبير المغكؿ مؤرخ المعطي،

 دار النيضػػة العربيػػة لمطباعػػة ،المغػػكؿ البػػاز، السػػيد. د العرينػػي، ؛ٖص ـ،ىػػامشٜٚٙٔ/ ىػػػٖٙٛٔ ،ٔط
 الرامػػد ااسػػالـ،دار كفنػػكف ال ػػيف محمػػد، زكػػي. د حسػػف، ؛ٜٕ ص ،ـٜٙٛٔىػػػ/  ٙٓٗٔيػػركت، بلنشػػر، كا

 كالينػػد الحػػارة شػػبو فػػي المسػػمميف تػػاريخ ، محمػػكد أحمػػد. ،د السػػاداتي ؛ٕ٘ ص ،ٜٔٗٔ بيػػركت، العربػػي،
 ؛ٕٕٔت،ص.بػػػال الحػػػاىرة، ، العػػػرب سػػػجؿ مطػػػابع لمنشػػػر، الشػػػرؽ نيضػػػة مكتبػػػة ، كحضػػػارتيـ باكسػػػتاتية
 المعرفػػة كاكربػػا،دار المغػػكؿ سػػعيد، محمػػكد. د عمػػراف، ؛ٜٚالمغػػكؿ،ص تػػاريخ محمػػد، بػػف سػػعد الغامػػدم،

 فػػػي رؾزبيػػػدة،الت. ،د عطػػػا ؛ٚص التتػػػار، ىػػػـ ،مػػػف ابػػػرار. د ا، كػػػريـ ؛ٖٔ ،ص ـٜٜٚٔالجامعية،م ػػػر،
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، ؛ ٕٔالكسطى،ص الع كر . د ىكيػدم، ؛ٕٕص تػكراف، تػاريخ عمػى اضػكاا السػيد، المػؤمف عبػد السيد اكـر
 ، كااداب كالفنػكف لمثحافػة الػكطني المجمػس عػف ت ػدر بكتػ سمسػمة المعرفػة ال ػيف،عالـ في فيمي،ااسالـ

 ؛ٛٚاضرىا،صكح ماضييا تركستاف مبشر، ا ن ر ، ؛الطرازمٖٚٔكصٜٙكصٖٓ،صٜٜٓٔ ، الككيت
Howorth,Henry.H, History of the Mongols – from the 9

th
    to the 19

th 

century,London,Longmans,Green,and Co,1876, part1,p.6;  

,Asia Research Institute Working Paper Series,p7 ;                                         Tang , Li 

 .ٚٚ٘،مادة أكيغكر، صٔـ، مجٜٙٗٔىػ/ ٕٖ٘ٔة نامة ، تيراف، دىخدا،عمي أكبر ، لغ
 التػرؾ بارتكلد، ؛ٖٙ ص الترؾ، زكريا، كتابجي، ؛ٗٛ ص ،ٕج ايراف، در ادبيات تاريخ ا، ذبي  دكتر  فا، -ٜٖ

 أحمػػػد: العربيػػػة بالمغػػػة ي ػػػدرىا ااسػػػالمية، المعػػػارؼ دامػػػرة فػػػي منشػػػكر بحػػػث كجنسػػػية، تاريخيػػػة المامػػػة –
بػػراىيـ الشػػنتناكم  عػػالـ، ميػػدم محمػػد. د: المعػػارؼ كزارة قبػػؿ مػػف يراجعيػػا يػػكنس، الحميػػد عبػػد.كد زكػػي  كا 

 .ٛٗص الترؾ، مادة ،٘مج
 .ٜٕٕص الدكؿ، مخت ر تاريخ العبرم، ابف -ٓٗ
 تاريخيػػة المامػػة – التػػرؾ بارتكلػػد، ؛ٜٕ ص ، المغكليػػة الدكلػػة تػػاريخ العزيػػز، عبػػد السػػالـ عبػػد. د فيمػػي، -ٔٗ

 .ٓٗ ص – ٜٖص الترؾ، مادة ٘مج ااسالمية، المعارؼ دامرة في منشكر بحث كجنسية،
 دامرة في منشكر بحث كجنسية، تاريخية المامة – الترؾ بارتكلد، ؛ٜٕ ص المغكؿ، الباز، السيد. د العريني، -ٕٗ

 .ٓٗص الترؾ، مادة ،٘مج ااسالمية، المعارؼ
 تعػكد ا ػكليـ اف ذكػر ، ـ ٕٙٔعػاـ فػي اليػكف بعػد رؾالتػ حكمػت تركيػة سػاللة كىـ ":التابغاج ،أك" سيانبي -ٖٗ

 خالليػا الحكػـ كتػكلى ، ـٜٖٗ عػاـ حتػى أم" عامػا ٛٚٔ السػاللة ىػذه حكمػت كقػد تػكرؾ، الكػكؾ ساللة الى
خػالؿ السػنكات  ااكلػى سػنة عشػر التسػعة خػالؿ اا ػمية سػيانبي سػاللة مػف اثناف حكـ كقد ، امبراطكر ٙٔ

 – سػػيانبي سػاللة مػف كػػانكا بعػدىـ الحكػـ تكلػكا الػػذيف عشػر ااربعػة كػػاف بينمػا ، ـٖٕ٘-ٕٙٔ الممتػدة بػيف
 فػي الكبػرل التركيػة اامبراطكريػة ضػمتيا التػي الكتػؿ ضػمف الحاكمػة كسػاللتيا سػيانبي قبيمػة كانػت كقػد تكبا،
 اراضػي عمػى كاسػتكلت ، ـٗ الحػرف فػي الشػمالية منغكليػا الػىاليجرة  مف الحبامؿ ىذه تمكنت اليكف،كقد عيد

 ،كمػف خاقػاف أك قاغػاف بمحػب ممػككيـ لحػب ، اكرخػكف نيػر حػكض الػى تارباجػام جبػاؿ حدكد مف تبدأ كاسعة
 – شػي – تػاف" ااكؿ،ك حفيػد انػو يعتحد الذم" لكف-كيك"  ،ك ـٓٙ عاـ تكفي الذم" ىك -بيف: " امراميـ أىـ

" ،ك" تػػككيف-بػػك" ،ك"تيػػك– كيػػكم" ،ك" لػػيف – ىػػك"،ك" مػػاف -كيػػاك" ،ك ـٓٛٔ عػػاـ تػػكفي ااخيػػر حفيػػد" ىػػكام
 محاليػػد( تابغػػاج) التركيػػة بالمغػػة ،كتكتػػب"تكبػػا – سػػيانبي سػػاللة" اسػػتممت ـٖٕ٘ عػػاـ ،كبكفاتػػو" نػػـ -بػػك-ىػػك

 – لػي" ،"فػي – لػي" ،ك"فػكيف -كػي:"  امػراميـ ،كأىػـ ااكامػؿ سػيانبي لساللة أقرباا ،كىـ الكبرل لمدكلة الحكـ
 -ام" ،"نػػا-مػػو -كػػي" ،"ىػػكام -ام" "،"نػػا -كػػي" ،"ىكنػػك"،"ليػػك -بػػك"،"ليػػك -أك" ،"تػػك -بػػي"،"فػػك"،"جػػك" ،"ىػػك

 السػاللة الحكػـ محاليػد كتسمـ العرش عف ،عزؿ"أم كك" ،"فككيف"،"كيف– ام -شي-تك-كاك"اخرل،" مرة" ىكام
 ؛ٕٚكصٕٓص التػػرؾ، تػػاريخ بارتكلػػد،:ينظػػر التفا ػػيؿ مػػف لمزيػػد.-أكار -آبػػار سػػاللة كىػػي الثالثػػة التركيػػة

 ماضػػييا تركسػػتاف مبشػػر، ا ن ػػر ، الطػػرازم ؛ٖٛكصٖٚالتركػي،ص التػػاريخ الػػى المػػدخؿ ،يممػػاز اكزطكنػا،
 .٘ٚكصٗٚكحاضرىا،ص

 .ٗٚص كحاضرىا، ماضييا تركستاف  -ٗٗ
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 بيش مدينة حدكد في الشرقية تركستاف في ليا دكلة اسست تركية قبامؿ كىي ":Ho-gut، " ىكككت قبامؿ -٘ٗ
 اليبتالييف لحبيمة تابعة ا بحت ثـ التركية آبار قبيمة ضد ابعدى فالع يا كأعمنت ، قراخكجو ،ك باليغ-

 .٘ٚكحاضرىا،ص ماضييا تركستاف مبشر، ا ن ر ، الطرازم: ينظر التفا يؿ مف لمزيد.ااتراؾ
 .٘ٚكحاضرىا،ص ماضييا تركستاف مبشر، ا ن ر ، الطرازم -ٙٗ
 محمكد احمد:  عميو كعمؽ ترجمو المتأخر، الع ر تىح الع كر اقدـ منذ بخارل تاريخ ، ارمينكس فامبرم، -ٚٗ

  ؛ٖٙٔص ت،.  بال الحاىرة، الشرقية، ااعالنات مطابع الخشاب، يحيى. د: لو كقدـ راجعة الساداتي،
Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.78.                                                                         

 .ٗٙٔ ص – ٖٙٔص ، بخارل تاريخ ارمينكس، فامبرم، -ٛٗ
 الفارسػػية عػػف نحمػػو جيانكشػػام، تػػاريخ محمػػد، بػػف محمػػد الػػديف بيػػاا بػػف ممػػؾ عطػػا الػػديف عػػالا الجػػكيني، -ٜٗ

 ،ٔ،ـ ـٜ٘ٛٔ/  ىػػ٘ٓٗٔ ، ٔط كالنشػر، لمطباعػة المػالح دار التكنجي، محمد. د اانكميزية بالنسخة كقارنو
 .ٓٛ ص ،ٔج

 كجنسػػية،بحث تاريخيػػة المامػػة – التػػرؾ بارتكلػػد، ؛ٕٚص ، ال ػػيني التيجيػػر ، احمػػد ا رحمػػة ، رحمتػػي -ٓ٘
 .ٗ٘ ص ، الترؾ ،مادة ٘ااسالمية،مج المعارؼ دامرة في منشكر

 . ٓٛ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ -ٔ٘
الشػرؽ حتػى  جنكب غرب شينجيانج كتمتد  كب تبدأ ىذه السمسمة الجبمية  :" حاليان  بابمكنكم "،قراقكـرجبؿ  -ٕ٘

ـ فػكؽ سػط  البحػر ، كقػد ٓٓٓٙعمػى  يػاشماؿ التبت ثـ تغير اتجاىيا لي ب  جنػكبي شػرقي ،كيزيػد ارتفاع
،أك مدينة الى نسبةسميت بيذا ااسـ   .ٕٕٕينظر: الزككة ،د. محمد خميس ،آسيا،ص .-قراقـك -قراقكـر

،أك -ٖ٘  الرمػؿ)  التركيػة بالمغػة اسػميا معنػى قية،الشػر  التػرؾ بػالد أقا ػي فػي تحػع مدينػة كىػي: " قراقػـك "قراقكـر
 ، المغػكؿ عا ػمة المدينػة ىػذه كانػت الرمػؿ، تعنػي "قػـك" ك ااسكد، المكف تعني لغتيـ في " قرا "نف( ااسكد
 الفػاخر الحمػاش ي ػنع كفييػا الكبيػر، الحػاف عسػاكر غالػب كفييػا خانػاتيـ، كمنيػا المغػكؿ، بػالد جياتيػا كفي

 اسػماعيؿ: تححيؽ مكسى،الجغرافيا، بف عمي المغربي، سعيد ابف: ينظر التفا يؿ مف لمزيد. الفامحة كال نامع
 الػػػديف عمػػػاد الفػػػدا، ابػػػك ؛٘ٙٔـ،صٜٓٚٔ ،بيػػػركت، كالنشػػػركالتكزيع لمطباعػػػة التجػػػارم المكتػػػب العربػػػي،
 يفكػكك مػاؾ كالبػاركف رينػكد :كطبعػو بت ػحيحو اعتنػى البمداف، تحكيـ الديف، نكر انفضؿ الممؾ بف اسماعيؿ
 ،ٗج  ، ااعشػػػػى  ػػػػب   الحمحشػػػػندم، ؛٘ٓ٘ص ، ـٓٗٛٔ بػػػػاريس، السػػػػمطانية، الطباعػػػػة دار ديسػػػػالف،

 الحػػػػػاىرة، الفكػػػػػر، ،دار الػػػػػدمكم انمبراطػػػػػكر جنكيزخػػػػػاف محمػػػػػكد، ثػػػػػركت.عكاشػػػػػة،د؛  ٔٛٗص -ٓٛٗص
 .ٓٗٔص -ٖٚٔت،ص.بال

 عمػػى يطمػػؽ كػػاف تركػػي لحػػب وانػػ كػػذلؾكذكػػر  السػػمطاف، الفارسػػية بالمغػػة معنػػاه افذكػػر : -الحػػاف - أك خػػاف، -ٗ٘
 بعػد المحػب ىػذا اطمػؽ ثػـ الػرميس، كمعنػاه ـ، ٛ/ ىػػ ٕك ـ ٚ/ ىػػ ٔ الحػرف منذ الترؾ قبامؿ في اامراا شيكخ
أطمػؽ  الػذم ااعظـ ااسرة لسيد اسمية كانت انيا كلك بتبعية يعترفكف كانكا الذيف المغكؿ مف الكاة عمى ذلؾ

 فػػارس بػػالد فػػي المغػػكؿ ممػػكؾ عنػػد السػػمطنة لحػػب كػػاف خػػاف لحػػب افكذكػػر أيضػػا"  الحػػاف، أك الخاقػػاف عميػػو
 خػػاف، جنكيػػز خمفػػاا بتػػاريخ الخػػاص الجػػزا التػػكاريخ، جػػامع اليمػػذاني،: ينظػػر التفا ػػيؿ مػػف لمزيػػد.كالعػػراؽ
 ااسػػػػالمية االحػػػػاب حسػػػػف،. د الباشػػػػا، ؛ٖٛ٘ص ،ٔح ، ااخبػػػػار تمفيػػػػؽ ـ،، ـالرمػػػػزم، ؛ٗٔص ىػػػػامش
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 العػػزاكم، ؛ٕٜٔص التػػرؾ، تػػاريخ بارتكلػػد، ؛ٛ٘ص المعربػػة، الفارسػػية الفػػاظا أدم، السػػيد شػػير، ؛ٕٗٚ،ص
  ىػػامش التػػاريخ، فػػي المغػػكؿ المعطػػي، عبػػد فػػؤاد. د ال ػػياد، ؛ٜٕٗص ىػػامش ٔج، العػػراؽ تػػاريخ عبػػاس،

، ٖٚ؛المنجد، الح الديف، المنجد فػي المغػة كااعػالـ، دار الفحػو لمطباعػة كالنشػر ،مطبعػة نيضػت ،طٜٗص
 ، ا أسػػػػد  ػػػػفا،محمد ؛ٖٛ،ص السػػػػمطاف اربػػػػاب الحػػػػاب معجػػػػـ قتيبػػػػة،. د الشػػػػيابي، ؛.ٕٔٓ،صٕٔٓٓ

 مػادة ،ٙٔ مػج ااسػالمية، المعػارؼ دامرة في منشكر بحث بارتكلد،خاف، ؛ٓٔ،ص النابغة الكحشي جنكيزخاف
 .ٕٗٗكصٖٕٗص خاف،

 .ٓٛص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ: ينظر  التفا يؿ مف لمزيد -٘٘
 .86ص  -81ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ: ينظر ا يؿالتف مف لمزيد -ٙ٘

 .٘ٛص،ٔ،جٔـ جيانكشام، تاريخ: ينظر التفا يؿ مف لمزيد -ٚ٘
 .ٓ٘ص الترؾ، تاريخ بارتكلد، -ٛ٘
ي تاف ،كجرجاف، كآبسػككف ، كالخراسػانمف أىـ ااسماا التي اطمحت عميو طبرس:،أك بحر "قزكيف "الخزر بحر -ٜ٘

فرسػػخ فػػي عػػرض  ٓٓٗطكلػػو  نية،كسػػمي بالفارسػػية زراه أكفػػكده، كأكفػػكده دريػػاك،،كالجيمي،كالػػدكارة الخراسا
فػي شػرقيو بػالد الػديمـ كطبرسػتاف كجرجػاف كبعػض المفػازة بػيف جرجػاف كخػكارـز ،كغربيػو تحػع فرسخ ،  ٓٓٗ

جبػؿ الراف كحدكد السرير كبالد الخزر كبعض مفازة الغزية ،كشماليو مفازة الغزية بناحية سػياكككيو،كجنكبيو ال
كالديمـ كما دانى ذلؾ،كىذا البحر ليس لو ات اؿ بش  مف البحار اا مػا يػدخؿ اليػو مػف نيػر الػركس أم نيػر 
ااتؿ ،كىك بحر مال  كا مد لو كا جزر ،قعره مظمـ لترسب الطيف فيو ،كمف أىـ جزره سياككه كىي كبيرة بيا 

ة بيػا غيػاض كاشػجار كميػاه، ت ػب فيػو كىػي كبيػر عيكف كاشجار كغيػاض ،كىنػاؾ جزيػرة بمحػاذاة نيػر الكػر 
 أبػك .لمزيد مف التفا يؿ ينظر:ابف حكقؿ،ٕألؼ كـ ٖٔٚ، تبمغ مساحتو انيار عظاـ منيا الكر ،كالرس ،كاتؿ

-ٖٙٛ،صٕ،ج ـٖٜٛٔ، ٕط، بيػػػػػػركت،  ػػػػػػادر دار، ليػػػػػػدف، بريػػػػػػؿ، اارض  ػػػػػػكرة، الن ػػػػػػيبي الحاسػػػػػػـ
 بيػػركت،  ػػادر، دار ليػػدف، بريػػؿ، ممالػػؾ،ال مسػػالؾ محمػػد، بػػف ابػػراىيـ اسػػحاؽ أبػػك ؛اا ػػطخرم، ٖٛٛص

حدكد العالـ مف المشرؽ إلى المغرب،مححػؽ كمتػرجـ الكتػاب  مؤلؼ مجيكؿ ، ؛ٕٛٔكصٕٚٔ،ص ـ،ٕٜٚٔ
 ٗٔص،ـٜٜٜٔق/ٜٔٗٔ ،ٔطعف الفارسية: السيد يكسػؼ اليػادم ،الناشػر :الػدار الثحافيػة لمنشػر، الحػاىرة،

؛الزككة،د.محمػد خمػيس ٖٙكصٖ٘تحكيـ البمداف،ص بك الفدا،؛إٖٗ،صٔ،جياقكت الحمكم،معجـ البمداف ؛
 .ٗ٘؛الخشاب، د.كفيؽ حسيف، آسيا، صٖٜٗ،آسيا،ص

 خمػخ، أتػراؾ تمفػظ الفارسػية كفػي خرلخ، أتراؾ تمفظ العربية كفي ،"الحرلؽ" أك ،"الحارغمية"  الحارلكؽ،أك انتراؾ -ٓٙ
 ال ػػػيف، حػػدكد كحتػػػى طػػراز دينػػػةم قػػرب اإلسػػػالمية العربيػػة انراضػػػي حػػدكد عمػػػى سػػكنكا تركيػػػة قبامػػؿ كىػػـ

 فػػي كػػذلؾ الغربييف،كاسػػتحركا التػػرؾ شػػرقي منػػاطؽ كفػػي الػػذىب، جبػػؿ كىػػك تكشػػي، جبػػؿ فػػي كػػذلؾ كاسػػتكطنكا
بالدىـ عامرة ،كأكثر بػالد التػرؾ خيػرا" ، فييػا ميػاه  أيرتش، لنير انعمى كالمجرل انلتام بيف الكاقعة المناطؽ

،بعػػػض سػػػكانيا يمارسػػػكف ال ػػػيد ،كبعضػػػيـ سػػػجايا حسػػػنة  ككذك  جاريػػػة ،كىكاؤىػػػا معتػػػدؿ ،كأىميػػػا كدكدكف
 مػدنيـ أىػـ مػف، مزارعكف ،كبعضيـ رعاة ،غير انيـ شعب محاتؿ،كاف ممكيػـ يسػمى قػديما" "جبغػك"،أك" يبغػك"

 الػدخف، مػف الشػراب كي ػنعكف كالعػدس، الحمص طعاميـ كغيرىا، برسخاف كككياؿ، كت، نكف مركي، ككاف،
،ي دركف لممككيـ  كر حيطانو في عبادة بيت كليـ ال كؼ، كيمبسكف بالمم ،" غمكسام اا المحـ كايأكمكف
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 مػف لمزيػد. ، فضػال" عػف ت ػديرىـ لمخيػكؿ كااغنػاـ اىـ منتكجاتيـ كفي محدمتيا ااكبار كاا كاؼ المختمفة
 فأمػػي محمػػد:  حكاشػػيو كضػػع البمػػداف، كىػػب، بػػف جعفػػر بػػف أسػػحاؽ بػػف أحمػػد اليعحػػكبي،: ينظػػر التفا ػػيؿ
 اليعحكبي،عمػػؽ تػػاريخ ؛اليعحػػكبي،ٕٙٔ،ص، ـٕٕٓٓ/ىػػػٕٕٗٔ ،ٔ،ط بيػػركت العمميػػة، الكتػػب دار ضػػناكم،

 ،ٔج ،ـ ٕٕٓٓ/ ىػػػػٖٕٗٔ ،ٕط ، بيػػػركت العمميػػػة، الكتػػػب دار المن ػػػكر، خميػػػؿ: حكاشػػػيو ككضػػػع عميػػػو
 ك ػػناعة الخػػراج الفػػرج، أبػػك جعفػػر، بػػف قدامػػة ؛ٖٔكصٙٔص الممالػػؾ، مسػػالؾ خرداذبػػة، ابػػف ؛٘٘ٔص
 ابػػف ؛ٜ٘ٔص ،ـ ٜٔٛٔ العػػراؽ، لمطباعػػة، الحريػػة دار الزبيػػدم، حسػػيف محمػػد. د:  كتححيػػؽ شػػرح كتابػػة،ال

 ؛  ٚٙص-٘ٙص، حػػػدكد العػػػالـ مؤلػػػؼ مجيػػػكؿ ، ؛ٜٕٖص البمػػػداف، كتػػػاب مخت ػػػر اليمػػػذاني، الفحيػػػو
 ٕال ػػػػػيف،ص ابػػػػػكاب المػػػػػركزم، ؛ٜٖٓ ،كرقػػػػػةٔم ػػػػػكرة،ج مخطكطػػػػػة التػػػػػرؾ، لغػػػػػات ديػػػػػكاف الكاشػػػػػغرم،

 الػػػبالد، اثػػػار الحزكينػػػي، ؛ٖٗٗص ،ٖ،كج ٖٕ ،صٕ ج البمػػػداف، معجػػػـ الحمػػػكم، يػػػاقكت ؛ٛٔكصٙٔكص
 عجامػب فػي الػدىر نخبػة اان ػارم، طالػب ابػي بػف محمػد ا عبد ابي الديف شمس ،الربكة شيخ  ؛ٗٛ٘ص
 ، ـ٘ٙٛٔ/ ىػػٕٔٛٔبطربكرغ، اامبراطكرية، ااكاديمية اعضاا احد فريف المرحـك بمطبعة طبع كالبحر، البر
 تػػػاريخ بارتكلػػػد، ؛ٖٖٗص ،ٗٔاارب،ج نيايػػػة ؛النػػػكيرم،ٜٛ،ص العجامػػػب خريػػػدة الػػػكردم، ابػػػف ؛ٕٕٔص

 التركػػي، التػػاريخ الػػى ،المػػدخؿ يممػػاز اكزطكنػػا، ؛ٓٔٔص ،ٔااخبػػار،ج تمفيػػؽ الرمػػزم،ـ،ـ، ؛٘ٚص التػػرؾ،
. ،د عطػػػا ؛ٓٛ،صٕج ايػػػراف، در ادبيػػػات تػػػاريخ ا، ذبػػػي   ػػػفا،دكتر ؛ ٖٚٔكصٔٚص-ٜٙكصٖ٘ص
 فػػي السػػالجحة تػػاريخ ، سػػييؿ محمػػد. طحػػكش،د ؛ ٖٓكصٖٕكصٕٔالكسػػطى،ص الع ػػكر فػػي يػػدة،الترؾزب

 بيػركت كالتكزيػع، كالنشػر لمطباعػة النفػامس ،دار(ـٜٗٔٔ-ٖٛٓٔ/ ىػػٜٓ٘-ٜٕٗ)  كالعػراؽ كايػراف خراساف
 عػػيف فػػي المغػػكؿ قػػاىرة م ػػر ، فتحػػي محمػػد. د الشػػاعر، ؛ ؛ ٕٙٔـ،صٕٓٔٓ/ ىػػػٖٔٗٔ،ٔط ، لبنػػاف -

 اسػػػػامة.د ، تركمػػػػاني ؛ٖٗص ،التػػػػرؾ، زكريػػػػا كتػػػػابجي، ؛ ٙص ت،.بػػػػال م ػػػػر، المعػػػػارؼ، دار ، تجػػػػالك 
، ؛ ٚ٘كالتركماف،ص ااتراؾ تاريخ  في سريعة احمد،جكلة  تػاريخ عمػى اضكاا السيد، المؤمف عبد السيد اكـر

 أسػػمـ ،كيػػؼ عمػػي محمػػد. د البػػار، ؛ٖٓ،ص ال ػػيني ،التيجيػػر احمػػد ا رحمػػة ، رحمتػػي ؛ٕٕص تػػكراف،
 ، ؛اليرمزم،أرشػػػدٗ٘كصٖ٘،ص ـٕٛٓٓ/ ىػػػػٜٕٗٔ، ٔط، ااردف، كالنشػػػر لمدراسػػػات الفػػػت  دار، المغػػػكؿ
 ؛ٚٔكص٘ٔكصٗٔصالعراقي، كالكطف التركماف

Howorth,Henry.H, History of the Mongols,part 1, pp.6,19;                                             

 

  ، الترؾ مادة  ،٘ مج اإلسالمية، المعارؼ دامرة في منشكر بحث كجنسية، ريخيةتا إلمامة – الترؾ ، بارتكلد
 . ٔ٘ص ك ٘ٗص ك ٗٗص ك ٖٛص

 لػبالد متاخمػة كىػي النير، كراا ما بالد في سيحكف نير  ضفاؼ عمى تحع كاسعة كككرة مدينة كىي: فرغانة -ٔٙ
 كثيػرة، نعػـ كذات ككبيػرة معمػكرة ناحيػة يكىػ الرساتيؽ، كاسعة الخيرات كثيرة كىي ،،كتعد باب تركستاف الترؾ
 كالنحػاس كالفضػة الػذىب معػدف جباليػا فػي كيكجػد ، الكتػاني الحمػاش امنيػ يجمػب ك حارل، كثيرة جباؿ فييا

 بمحػب كيمحبػكف ااطػراؼ ممػكؾ مػفقػديما"  ممككيا كاف كغيرىا، كحجر الباذرىر كالمغناطيس كالزمبؽ كالر اص
 البمػداف، معجػـ الحمػكم، يػاقكت ؛ ٖٓٔ،ص حدكد العػالـ مؤلؼ مجيكؿ ، :ينظر التفا يؿ مف لمزيد. دىحاف

 عبػػد بػػف ا عبػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد الحميػػرم، ؛ٔ٘ص العجامػػب، خريػػدة الػػكردم، ابػػف ؛ ٖٕ٘ص ،ٗج
 بيػػػػركت، ىيػػػػدلبرغ، مطػػػػابع عبػػػػاس، احسػػػػاف. د:تححيػػػػؽ ااقطػػػػار، خبػػػػر فػػػػي المعطػػػػار الػػػػركض المػػػػنعـ،
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 احكاليػػػا فػػػي دراسػػػة،  الشػػػييرة خراسػػػاف ،اربػػػاع السػػػتار عبػػػد حطػػػافق. د ، الحػػػديثي ؛ٓٗٗ،صٜٗٛٔ،ٕط
 ت. بػػال، الب ػػرة،  الحكمػػة دار مطبعػػة،  اليجػػرم الرابػػع الحػػرف نيايػػة حتػػى كااقت ػػادية كااداريػػة الجغرافيػػة

: تححيػػؽ ااسػػالمية، لمممالػػؾ التاريخيػػة الخريطػة معجػػـ ،الفيرسػػت امػػيف، بػػؾ، كا ػؼ ؛٘ٗ٘ص -ٜٖ٘،ص
 . ٖٖص ،ت .بال م ر، الدينية، الثحافة مكتبة الناشر لمطباعة، الم رم دار باشا، يزك احمد ااستاذ

 مف مركبة التعزغز فكممة التسعة، الحبامؿ كتعني:  -طكقكز - أك ،-التكتغكز- أك ،-التكنككز- أك التغزغز، -ٕٙ
 كبػيف بيػنيـ كانػت لتركيػة،ا الحبامؿ أكبر مف كىـ قبامؿ، تعني" اغز" ك تسعة تعني" تكغز" ىما تركيتيف كممتيف
 بمدينػة المحيطػة المناطؽ في استكطنكا يحمكف، يرحمكف عمد أ حاب كىـ كسفارات كم اىرة مجاكرة ال يف
 كممػؾ السػباع كممػؾ خاقػاف كتغػز ، خػاف أيػره ممكيػـ كيػدعى مػنيـ الممػكؾ أغمػب كػاف فرغانة، كشرؽ كاشغر
  ،السػكد كالثعالػب المسػؾ، بالدىػـ، فػي يكثػر ،خراسػاف كمفػاكز ال يف بيف تحع مممكتو كثر، جنكد كلو الخيؿ،
 ،،فييا مياه كفيرة ، كاىميا يعدكف مف اغنى ااتػراؾكالخيكؿ ،كانبحار، كااغناـ، كالسنجاب ،كالمرقطة،كالحمر 

 التفا ػيؿ مػف لمزيػد. كغيرىػاكرارخػكف ،كمسػيغيا  سػتكث أرؾ، ممكيػـ، محػر كىػي نجكث جينا مدنيـ أىـ كمف
 عمػر، بػف أحمػد عمػي ابػك رسػتو، ابػف ؛ٜ٘ٔ،صٔ،ج تػاريخ اليعحكبي، ؛ٕٙٔ ص البمداف، بي،اليعحك : ينظر

 الينػد الػى السػيرافي رحمػة الحسػف، زيػد ابػك السػيرافي، ؛ٜٛص ،ٚـ،ـٜٔٛٔ ليػدف، بريػؿ، النفيسة، ااعالؽ
 ك ٜ٘ص ـ،ٜٔٙٔ/ ىػػػٖٓٛٔ بغػػداد، الحػػديث، دار ـ،ٔٗٛ/ ىػػػٕٕٚ سػػنة فػػي كاندكنسػػية كاليابػػاف كال ػػيف

 اليمػػذاني، الفحيػػو أبػػف ؛ٜٙٔكص ٘ٓٔ ،صالكتابػػة ك ػػناعة الخػػراج  جعفػػر، بػػف قدامػػة ؛ٖٙكص ٕٙص
 المسػعكدم،مركج؛ٖٙص-ٔٙص العػالـ، مجيكؿ،حػدكد مؤلػؼ ؛ٖٖٓص – ٜٕٖص البمداف، كتاب مخت ر
 ال ػاكم، أسػماعيؿ ا عبػد: كمراجعتػو بت ػحيحو عنػي كااشراؼ، التنبيو ؛المسعكدم،ٖٔٔ،ص ٔالذىب،ج

 يػػػػاقكت ؛ٛٔكصٙٔكص ٕال ػػػػيف،ص ابػػػػكاب المػػػػركزم، ؛ٕٚص ،ٖٜٛٔ الحػػػػاىرة، لمنشػػػػر، ل ػػػػاكما دار
 الػػػػدىر نخبػػػػة ، الربػػػػكة شػػػػيخ ؛ ٕٛ٘ص الػػػبالد، آثػػػػار الحزكينػػػػي، ؛ٕٗص ،ٕج البمػػػػداف، معجػػػػـ الحمػػػكم،

 ٕٖٛص ، ٗٔج اارب، نيايػػػػػػػػػة النػػػػػػػػػكيرم، ؛ٕ٘،ص العجامػػػػػػػػػب خريػػػػػػػػػدة  الػػػػػػػػػكردم، ابػػػػػػػػػف ؛ٖٕٙص،
 كالعجػـ العػرب ايػاـ في كالخبر المبتدأ كديكاف العبر محمد، بف الرحمف دعب خمدكف، أبف ؛ٖٖٗكصٜٕٖكص

 خميػػؿ: ااسػػتاذ: كفيارسػػو حكاشػػيو ككضػػع المػػتف ضػػبط ااكبػػر، السػػمطاف ذكم مػػف عا ػػرىـ كمػػف كالبربػػر
 زكريػا، كتػابجي،  ؛ٖٛ٘ص ،٘ـ،جٜٛٛٔ/ ىػػٛٓٗٔ ،ٕط بيركت، الفكر، دار زكار، سييؿ: مراجعة شحادة،
. ،د عطػػا ؛ٓٛص – ٜٚص ،ٕج إيػػراف، در أدبيػػات تػػاريخ ا، ذبػػي  دكتػػر:  ػػفا ؛ٖٗص ك ٖٖ،ص التػػرؾ

 ؛زغمػكؿ، ؛ٖٓص ، المغػكؿ دكلػة ، محمد ،عمي ال البي ؛ ٖٖكصٕٔالكسطى،ص الع كر في زبيدة،الترؾ
 – ٓٗٔص الفكػػػر، عػػػالـ مجمػػػة فػػػي منشػػػكر بحػػػث الكسػػػيط، اإلسػػػالمي الع ػػػر فػػػي كالتػػػرؾ اإلسػػػالـ سػػػعد،
 مػادة ،ٕمػج اإلسػالمية، المعػارؼ دامرة في منشكر بحث كجنسية، تاريخية إلمامة – لترؾا بارتكلد، ؛ٔٗٔص

 . ٓٗص ك  ٖٚص الترؾ،
 ،أم(ـٜٓٗ- ـ.ؽٕٕٓ) الكبػرل التركيػة الدكلػة حكمػكا الذيف" الككف"أك، اليكف، دكلة ىنا بيـ يح د: اليكف -ٖٙ

 التركيػة الحبامػؿ معظػـ ضػمكا فحػد ، رلالكبػ التركيػة الدكلػة مؤسسػي كيعػدكف ،" عامػا ٖٙٗ يحػارب بمػا حكمت
 تيكمػػاف ممػككيـ أىػـ كمػف ، قبيمػتيـ بأسػػـ الدكلػة ىػذه حكمػكا الػذيف الحكػػاـ أكؿ سػمي كقػد كاحػد، لػكاا تحػت

 كانػت التي التركية كالدكيالت اامارات كحد مف أكؿ كىك" عاما ٔٔ الحكـ في استمر ،الذم(ـ.ؽٜٕٓ-ٕٕٓ)
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 بػيف الحػرب فانػدلعت بػذلؾ يحبػؿ لػـ انػو غير العرش كاية مف متو ابنو ابعاد حاكؿ كقد ، بعضيا عف مستحمة
 طػكاؿ عمػؿ كقػد خػاف، أكغػكز كلحب( ـ.ؽٗٚٔ-ٜٕٓ) الحكـ متو كتكلى ، تيكماف بمحتؿ كانتيت كابيو اابف
 التركيػػة الحبامػػؿ بتكحيػػد فحػػاـ ، العػػالـ فػػي امبراطكريػػة أعظػػـ التركيػػة الدكلػػة جعػػؿ عمػػى حكمػػو مػػف" عامػػا ٖ٘
 كبحػػر الينػػد حتػػى آسػػيا قػػارة مػػف عديػػدة منػػاطؽ عمػػى سػػيطرتو كفػػرض كاحػػدة، دكلػػة فػػي كالتكنكػػكز كليػػةكالمغ

 أىػـ كمػف ، الحكػـ" شػانغ-اك" ابنػو تػكلى كفاتػو ال ػيف،كبعد كبػيف بينو عدة معارؾ دارت عيده كفي الخزر،
-ىكلػػك"،"ىػػك جػػكتي"،"ىػػك جػػكلي"،"أره-لػػك-شػػيو-كك"،"كم -كك"،"ىيسػػة ايجػػي"،" جػػف – جػػكف" اليػػكف ممػػكؾ
-جػك" ،"ليػك-يػك"،"تػزك-اك-فػك-ساف" كىـ ضعفاا حكاـ ثالثة اليكف حكاـ أخر كاف ،كقد"يابكك أكشيمك"،"كك

 كقػػد شػػرقية، أك كجنكبيػػة غربيػػة، أك شػػمالية امبراطػػكريتيف الػػى التركيػػة اامبراطكريػػة انحسػػمت ،كبعػػده"جيػػاف
 اليػكف مػف تبحػى مػف حكػـ تحػت بحيت فحد ليةالشما أما ، ال يف سيطرة تحت الجنكبية اامبراطكرية ا بحت
 أكزطكنػػا،: ينظػر التفا ػيؿ مػف لمزيػد.الجنكبيػة اامبراطكريػة لحكػػـ اراضػييا مػف قسػـ كخضػع انحرضػت ،حتػى
 تػػاريخ  فػػيسػػريعة  احمد،جكلػػة اسػػامة.د ، تركمػػاني ؛ٖٙص-ٕٚص التركػػي، التػػاريخ الػػى المػػدخؿ يممػػاز،
 ماضػػييا تركسػػتاف مبشػػر، ا ن ػػر ، الطػػرازم ؛ٜٕص-ٕٚكصٕٙكصٖٕص-ٕٕ،ص كالتركمػػاف ااتػػراؾ

 تامػػػػػارا رايػػػػػس، ؛ٙكص٘الكسػػػػػطى،ص الع ػػػػػكر فػػػػػي زبيػػػػػدة،الترؾ. ،د عطػػػػػا ؛ٖٚكصٕٚكحاضػػػػػرىا،ص
 كىامشيا؛ ٛٔكحضارتيـ،ص تاريخيـ تالبكت،السالجحة

Caferoǧlu,Ahmet, Türk Dili Tarihi ,Alfa Basım Yayım Daǧıtım Itd.Şti, 

,Istanbul,2001,pay1,s.66-78.  

                    

64 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2, s.10; Bozkurt,Fuat, -

Türklerin Dili,s.78,79.                                                                                                              

65- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series  ,p.6. 

 مػػػادة ،٘مػػػج ااسػػػالمية، المعػػػارؼ دامػػػرة فػػػي منشػػػكر بحػػػث جنسػػػية، ك تاريخيػػػة المامػػػة –التػػػرؾ بارتكلػػػد،  -ٙٙ
 .٘ٚٔ ص الفكر، عالـ مجمة في منشكر كالترؾ،بحث سعد،ااسالـ زغمكؿ، ؛ٜٖ الترؾ،ص

 .٘ٚٔص الفكر، عالـ مجمة في منشكر بحث كالترؾ، ااسالـ سعد، زغمكؿ، -ٚٙ
 .٘ٚٔص ىامش الفكر، عالـ مجمة في منشكر بحث الترؾ،ك  ااسالـ سعد، زغمكؿ، -ٛٙ
 .٘ٚٔص ىامش الفكر، عالـ مجمة في منشكر بحث كالترؾ، ااسالـ سعد، زغمكؿ، -ٜٙ
 .٘ٚٔص  ىامش الفكر، عالـ مجمة في منشكر بحث كالترؾ، ااسالـ سعد، زغمكؿ، -ٓٚ
 اسػامة.د ، تركمػاني ؛ٕٚ ال ػيني،ص يجيػرالت ، احمػد ا رحمة ، رحمتي ؛ٔ٘ ص الترؾ، تاريخ ، بارتكلد -ٔٚ

 .ٚ٘كصٜٗكالتركماف،ص ااتراؾ تاريخ فيسريعة  احمد،جكلة
 .ٔ٘ ص الترؾ، تاريخ بارتكلد، -ٕٚ
 اقمػػيـ كىػك التػرؾ، بػالد لجميػػع جػامع اسػـ عػاـ بشػكؿ تركسػػتاف: -الشػرقية تركسػتاف - أك ال ػيف، تركسػتاف -ٖٚ

 عبػػؿ اانػػكؼ فطػػس الكجػػكه عػػراض سػػكانيا  ػػفات قػػرل، ؿاىػػ كمػػنيـ خيػػاـ اىػػؿ اىميػػا اكثػػر المػػدل، فسػػي 
 عػدة انكاع اراضييـ في يكثر عنيا، بديالن  يريدكف كا الحيكانات لحـ ىك طعاـ مف يفضمكف ما كاكثر السكاعد،

 السنجاب فيي بالدىـ في شيرة الحيكانات اكثر اما المسؾ، ايضا بالدىـ في كيكثر المزكرد، منيا المعادف مف
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 نيمػػى طػػراز، اسػػفيجاب، خػػتف، كاشػػغر، فػػاراب، نكاحييػػا، اىػػـ مػػف البػػيض، كاارانػػب السػػكد ثعالػػبكال كالسػػمكر
 يحػدىا  ال ػيف، فػي - شػنجيانج -سػنكيانج،اك محاطعػة ااف فيػي ال ػينية بتركسػتاف المح ػكد امػا. كغيرىا
 امير،بػػػ ىضػػػبة" كغربػػػا ، كالتبػػػت كشػػػمير كجنكبػػػان  جػػػكبي،  ػػػحراا كشػػػرقا شػػػاف تيػػػاف جبػػػاؿ سمسػػػمة" شػػػماا

 بػيف" فمكيػا ،تنح ػر"التاجيؾ كبالد كالحيرغيز الحازاؽ بالد" أم اجيكستافط ،ك ،كقرغيزيا قازاقستاف كجميكريات
-٘ٚ طػكؿ خطػي بػيف كتحػع ، الشػمالي اارضػية الكػرة ن ػؼ في تحع انيا ام ،"شمااٛٗ-ٖٙ عرض خطي
 سػكانيا كعدد مربع، ميؿ الؼ ٓٓ٘ مساحتيا تبمغ الشرقي، اارضية الكرة ن ؼ في تحع انيا ،ام" شرقا ٜٛ
 كاشػغر، كىػي السػت المػدف أم" نشاكاف الطي "اك "،شير الطي" سابحان  سميت كقد مميكف، الى الؼ ٓٓٙ مف

 فػي الكقػت الحاضػر امػا ،السػكانية كالتجاريػة مراكػزال ىػـامػف  كىػي  اكسك اشترخاف، شير، ينغ ختف، يرقند،
 التػي اامػاكف فػي اا عحيمػة ارضػيا كانػت لػذلؾ جػاؼىكاؤىا  كاشغر، لحكـ خاضعة كايات ٚ لىفحد قسمت ا

 الحطػف منيػا المزركعػات فييػا تكثػر خ بة اراضي اانيار حكؿ ،كيكجد  ناعية ترع كأ طبيعية نيارأب تسحى
" فضػال كالتػيف، ،كالعنػب ،كالمشػمش ،كالخػكخ ،كااجػاص ،كالتفػاح كالػذرة، ،كالشعير، كالكتاف ، كالحم ، كالرز،

 الػنفط تػكفر عػف" فضال كالح دير،، كالفكسفات، كالر اص ،كالحديد ،الذىب مثؿ بكثرة فييا المعادف تكفر عف
 مػػف لمزيػػد. كغيرىػػا كاابػػؿ كالمػػاعز ااغنػػاـ محػػدمتيا كفػػي الحيكانيػػة بػػالثركة تمتعيػػا عػػف" فضػػال ، كالفحػػـ

 ؛٘ٚٔجغرافيػػػا،ص،ال المغربػػػي سػػػعيد ابػػػف ؛ٖٕص ،ٕج البمػػػداف، معجػػػـ الحمػػػكم، يػػػاقكت: ينظػػػر التفا ػػػيؿ
 ،ٗج ااعشػػػػػى،  ػػػػػب  الحمحشػػػػػندم، ؛ٜٓ٘ص -ٜٛ٘كص ٛٔ٘ص -ٗٔ٘ص الػػػػػبالد، اثػػػػػار الحزكينػػػػػي،

 أخػكف، تػكختى أركػيف، ؛٘ٚ ص-ٔٚص ، التركػي التػاريخ الػى يمماز،المدخؿ أكزطكنا، ؛ٕٗٗص -ٜٖٗص
 ،ٔط مػػػة،المكر  مكػػػة كالتكزيػػػع، لمنشػػػر الخضػػػراا اانػػػدلس دار المنسػػػي، ااسػػػالمي البمػػػد الشػػػرقية تركسػػػتاف
 الطرازم ؛ٕٓص-ٛ،ص ال يني التيجير ، احمد ا رحمة ، رحمتي ؛ٗٔص -ٖٔص ـ،ٕٓٓٓ/ ىػٕٓٗٔ

 - الشػػرقية التركسػػتاف ، احمػػد. شػػحمية،د ؛ ٖٗص -ٖٓكحاضػػرىا،ص ماضػػييا تركسػػتاف مبشػػر، ا ن ػػر ،
 ،ٜ ـ،عٜٗٛٔ/ ىػػٗٓٗٔ ، ااسػالمي العػالـ رابطػة مجمػة فػي منشػكر بحػث ،-البشػرية الجغرافيػة في دراسة
 بيػركت، المعػارؼ، دار مطبعػة المعػارؼ، دامػرة فػي منشػكر بحػث تركسػتاف، بطرس، البستاني، ؛ٛص -ٔص

 الحػرف معػارؼ دامػرة فػي منشػكر بحػث ، الترؾ فريد، محمد ، كجدم ؛ٜٛ ص تركستاف، مادة ،ٙمج ،ٖٛٛٔ
 الميسػرة، العربيػة عةالمكسػك  ؛ٓٚٙص -ٚٙٙص ،ٕج التػرؾ، مػادة ت،.بال ، بيركت ، الفكر دار العشركف،

 .ٜٗ٘ ص ،ٕمج تركستاف، مادة
 .ٔ٘ ص الترؾ، تاريخ بارتكلد، -ٗٚ
 .ٙ٘ ص الترؾ، تاريخ بارتكلد، -٘ٚ
 .ٙ٘ ص الترؾ، تاريخ بارتكلد، -ٙٚ
"( :   " 乌鲁木齐 ،"مچػىۈرۈئ)"  -بػالؽ بػيش -أك ،-بػالؽ بش -أك ،-بالؽ باش - أك باليغ، – بيش -ٚٚ

 خمػس التركيػة بالمغػة كمعناىػا، ال ػينية تركسػتاف شػرقي تحػع، ااكيغػكر تػراؾاا  مػف سكانيا لمدينة اسـ كىك
،كتسػمى المدينة بالتركيػة تعنػي( بػاليؽ)ك ،خمسػة بالتركيػة تعنػي( بيش، ) محطعيف مف مركبة كممة فيي مدف

" شػيأكركمت" أك،أكركمجػي" باسػـ ال ػينية بالمغػة اليػـك كتػدعى،بالمغة ال ينية" بي تمنج" أم مدينػة الشػماؿ 
،كىي حاليا" حاضػرة محاطعػة  " شػينجيانغ " ، تحػع  شػماؿ ال ػيف الغربػي أم الػى الجنػكب مػف  ػحراا  دزك 
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نجػػام كالسػػفكح الشػػػرقية مػػف جبػػاؿ تيػػػاف شػػاف،ككاف انتػػراؾ المعركفػػػكف باسػػـ باسػػمؿ يعيشػػػكف فييػػا قبػػػؿ 
تػك،أم سػكاف ااسػتبس  -شا ـ، بيد ااتراؾ المعركفكف باسـ ٓٔىػ/  ٗااكيغكر، كذكر انيا كانت في الحرف 

فترككىا عندما تعرضكا لضػغط ابنػاا جنسػيـ المسػتحريف فػي الغػرب فيػاجركا الػى الشػرؽ كدخمػكا ال ػيف،كىي 
 -حاليػػا" تعػػد مػػف أىػػـ مػػدف محاطعػػة شػػينجيانغ ،كىػػي مدينػػة  ػػناعية شػػاممة تحػػع عمػػى خػػط حديػػد انتشػػك

مميػكف نسػمة ، كانػت تسػمى دييػكا "أم  ٔ, ٛٓكػـ مربػع ، كعػدد سػكانيإٓٓٔشينجيانغ ، كتبمػغ مسػاحتيا 
كيبػدك انيػا سػميت بػذلؾ بعػد سػيطرة المغػكؿ عمييػا كعمػى معظػـ ممتمكػات  المرعى الجميػؿ" بالمغػة المغكليػة ،

ـ، كىػي تعػد المركػز ٖٜ٘ٔـ ، ثـ عاد ليػا اسػميا أكركمتشػي فػي عػاـ ٜٕٓٔىػ/ٙٓٙانكيغكر كمدنيـ عاـ 
كا ػػػالت لممنطحػػػة الذاتيػػػة الحكػػػـ .لمزيػػػد مػػػف التفا ػػػيؿ ينظػػػر:  السياسػػػي كااقت ػػػادم كالثحػػػافي كمركػػػز الم

، ىػامش ٔ،جٔ؛ الجكيني،تاريخ جيانكشػال،ـٜٓٔكرقة ،ٔالكاشغرم ، ديكاف لغات الترؾ،مخطكطة م كرة،ج
؛بارتكلػػد، تػػاريخ ٜٗ؛اليمػػذاني، جػػامع التػػكاريخ،الجزا الخػػاص بتػػاريخ خمفػػاا جنكيػػز خػػاف، ىػػامش صٙٚص

؛ الغامػدم، سػعد بػف محمػد ، تػاريخ  ٛ٘باؿ، عباس، تاريخ المغػكؿ، ص؛ اقٜ٘كص ٙٗكص ٖٙالترؾ، ص
، السيد عبد المؤمف السيد، اضػكاا عمػى تػاريخ تػكراف، صٓٛالمغكؿ، ص ؛ قكانػغ ، شػيكل،جغرافيا ٔٔ؛ اكـر

؛ بارتكلػػػد،الترؾ، المامػػػة تاريخيػػػة كجنسػػػية،بحث منشػػػكر فػػػي دامػػػرة المعػػػارؼ ٔٛٔص-ٛٚٔال ػػػيف ، ص
؛ بارتكلػػد، بػػيش بػػالؽ، بحػػث منشػػكر فػػي دامػػرة المعػػارؼ ااسػػالمية، ٜٖالتػػرؾ، ص ،مػػادةٗ٘ااسػػالمية، مػػج 

ي درىا بالمغة العربية:أحمد الشنتناكم كأبراىيـ زكي ك د. عبد الحميد يكنس، يراجعيػا مػف قبػؿ كزارة المعػارؼ 
 .ٔٔٗ،مادة بيش بالؽ، صٗد. محمد ميدم عالـ، بال.ت، مج

ة " ػػػػػػػػػػػػػػػزيػػػػػػػػالحكػػػػـ الػػػػذاتي لحكميػػػػة انكيغػػػػكر ، تكتػػػػب بالمغػػػػة اانكمي ذات":  يػػػػانغ سػػػػينؾ" أك، شػػػػينجيانغ -ٛٚ
Xinjiang Uyghur Autonomous Region " ر ۇيػػػػغۇئ ڭ، كتكتػػػػب بالمغػػػػة ااكيغكريػػػػة " شػػػػ نجا

، تحػع عمػى  "新疆维吾尔自治区/新疆維吾爾自治區ماپتكنـك رايكف "، كتكتب بالمغة ال ػينية " 
أم الى الجنكب مف  حراا  دزك نجام كالسفكح الشرقية مػف جبػاؿ تيػاف  الحدكد الشمالية الغربية مف ال يف

 Altyn Tagh""تػاج ألتػيف كمرتفعػات،"Kun Lunشاف، تحيط بيذه المحاطعة مرتفعات كػكلف لػف العظمػى "
 لالنيػار العميػا الركافػد بعػض كتخترقػو" ،شػماا منغكليػا فػي جػكبي ك حراا" Altai"  التام كمرتفعات"، جنكبا
 دزكنجاريػػا حػػكض ىمػػا كبيػػريف حكضػػيف مػػف المحاطعػػة ىػػذه ارض كتتػػألؼ،  بمكػػاش بحيػػرة فػػي بت ػػ التػػي

"Ddzungaria  "تػػاريـ كحػكض، الشػماؿ فػي  "Tarim "تيػػاف جبػاؿ سمسػمة بينيمػػا كيف ػؿ،  الجنػكب فػي 
،  ٘ٗٚمسػاحتيا تبمػغ، الجديػدة المسػتعمرة كمعناىػا، ٜ٘٘ٔ عاـ في الحكـ ذاتية كمنطحة تأسست كقد، شاف

 فػي الحكػـ ذاتيػة منطحػة اك محاطعػة أكبػر تعػد كىي،  ال يف مساحة سدس أم،  مربع كـ مميكف ٔ، ٓٔٚٔ
 ٘،  ٜ٘فييػا الستحريف ااكيغكر عدد كيبمغ،  نسمة مالييف "ٓٔ"  ٕٕٓٓ عاـ في سكانيا عدد بمغ،  ال يف
،  الحػػازاؽ،  اليػػاف ثػػؿم ااخػػرل الحكميػػات مػػف عػػدد فييػػا كيسػػتحر،  فييػػا الرميسػػة الحكميػػة كىػػـ نسػػمة مميػػكف

 قػػارم مناخيػا%،ٜ٘ فييػػا المسػمميف نسػػبة،  كغيػرىـ كالتتػػر، كالتاجيػؾ، كااكزبػػؾ، كشػيبكه، كىػػكل،  كالمغػكؿ
 فػي الحػرارة درجػات بػيف كبيػر فػارؽ مػع التحمػب كثيػرة الحػرارة درجػة،  آسػيا داخػؿ فػي لكقكعيػا الكضكح شديد
 البحيػرات كاكبػر، كمنػاس،  كارتػيكس، كايمػي،  تػاريـ منيػا نيػر ٕٓ فييا يكجد، قميمة كامطارىا،  كالنيار الميؿ
 مػف" قػديما تعػد كانػت التػي الماميػة كالعيكف الكاحات بعض حكؿ سكانو معظـ يستحر،نكر لكب بحيرة ىي فييا
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 التػػي الحػػرؼ اىػػـ مػػف الرعػػي حرفػػة كتعػػد"،غربا كاكربػػا" شػػرقا ال ػػيف بػػيف الممتػػدة البريػػة التجػػارة المراكػػز أىػػـ
 تربػى التػي الحيكانػات كاىـ، كالممبس الغذاا مف احتياجاتيـ معظـ سد في عمييا يعتمدكف اذ السكاف يمارسيا

 اارز منيػا عػدة محا ػيؿ ارضػيا فػي يػزرع اذ، الزراعػة لمينػة ممارسػتيـ عػف" فضػال، كالخيػكؿ ااغنػاـ فييا
 كالػػذىب الحديػػد محػػدمتيا يكفػػ فييػػا المعػػادف كثػػرة فعػػ" فضػػال،  كااعنػػاب، كالشػػماـ،  كالحطػػف كالػػذرة  كالحمػػ 
، يينينػػػغ، كاشػػػغر،  أكركمتشػػػي حاضػػػرتيا مػػػدنيا اىػػػـ مف،كغيرىػػا كالفحػػػـ الػػػنفط كجػػػكد عػػػف" فضػػػال كالفضػػة

 جغرافيػػػا، شػػيكل،  قكانػػغ: ينظػػر التفا ػػيؿ مػػف لمزيػػد.ال ػػػيني اليػػكاف ىػػك فييػػا المتػػداكؿ النحػػد، شيختسػػي
، حسػػػػػيف كفيػػػػػؽ،د، خشػػػػػابال ؛ٜٕٕص، آسػػػػػيا، خمػػػػػيس محمػػػػػد.د،الزككػػػػػة ؛ٔٛٔص-ٛٚٔص،ال ػػػػػيف
/ ىػػػػػٗٓٗٔ، ٔط، دمشػػػػؽ، الفكػػػػر دار، الكبػػػػرل الػػػػدكؿ جغرافيػػػػة،  الػػػػرحمف عبػػػػد.د، حميػػػػدة؛ٕٗٔص،آسػػػػيا

 المكسػػػػػػمية آسػػػػػيا، احمػػػػػد سػػػػػيد حسػػػػػف.د،العينػػػػػيف ابػػػػػك؛ ٖٙٙكصٖ٘٘كصٕٖٙكصٕٖٗص،ـٜٗٛٔ
، مظفػػػػػر محمػػػػػد. د، اندىمػػػػػي؛ ٜٙٗص-ٚٙٗكصٖٙٗكصٕٙٗكٚ٘ٗكصٕ٘ٗكصٕٙٗكصٕٕٗص،

.  جغرافػػي -،ااسػػالمي العػػالـ دكؿ اطمػػس، شػػكقي.د،خميػػؿ ابػػك؛ٜ٘كصٜٗص،رالحريػػ طريػػؽ عمػػى رحالتػػي
، ـٖٕٓٓ/ىػػػػٕٗٗٔ، ٕط، دمشػػػؽ، الفكػػػر دار، عمػػػكاتي سػػػركر محمػػػد: الفنػػػي ااشػػػراؼ،اقت ادم. تػػػاريخي

 جنػكب فػي، نا ر بف محمد، العبكدم؛ ٔٔص،المغكؿ أسمـ كيؼ، عمي محمد. د، البار؛ ٓٚٔص-ٛٙٔص
، المكرمػة مكػة، ااسػالمي العػالـ رابطػة عػف ي ػدر، -كحاضػرىـ ماضػييـ فػي المسػمميف عػف حديث -ال يف
 انتشػػار، اسػػماعيؿ عمػػي،  مكسػػى ك، السػػيد،  الفتػػكح أبػػك ك، عمػػي محمػػد، اليمشػػرم؛ ٔٗٔص،ىػػػٗٔٗٔ
 ؛ ٔٓٔص، ـٜٜٚٔ/ ىػٛٔٗٔ، ٔط، الرياض، أركاف دار، العبيكاف مكتبة، آسيا في ااسالـ

Adle, Chahryar , Habib, Irfan , Baipakov , Karl M   ، History of 

Civilizations of Central Asia Development in contrast : from the 

sixteenth to the mid-nineteenth century ،Printed by Ages Arti Grafiche , 

Turin , Italy , Published by the United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization   ، Paris ،2003،pp.603-607. 

 .ٕ٘ ص، الترؾ تاريخ، بارتكلد -ٜٚ
تك:كىػػك ااسػػـ الػػذم اطمحػػو ال ػػينيكف عمػػى ااتػػراؾ الغػػز الػػذيف ىػػاجركا مػػف منغكليػػا الػػى شػػرؽ  -أقػػكاـ شػػا -ٓٛ

ـ ، ٜىػػ/  ٖمنػذ الحػرف  تحػت سػيطرتيـبػاليغ  –تركستاف ال ينية ،ام سكاف ااستبس ، ككانت مدينة بػيش 
ا جنسيـ المسػتحريف فػي الغػرب لػـ يحػاكمكىـ فاضػطركا لميجػرة غير انيـ عندما تعرضكا لمضغط عؿ ايدم ابنا

الى الشرؽ كاستحركا في ال يف كاشترككا في قمع  ثكرة المتمرديف ضد اامبراطكر ال يني في الن ؼ الثاني 
ـ فػػي الشػػماؿ الغربػػي مػػف ٓٔىػػػ/ٗـ ، ككػػاف ليػػؤاا دكيػػالت فػػي الن ػػؼ ااكؿ مػػف الحػػرف ٜىػػػ/ٖمػف الحػػرف 

 .ٙٗكلد، تاريخ الترؾ، صبارت ال يف.ينظر:
 .ٕ٘ ص، الترؾ تاريخ، بارتكلد -ٔٛ
 .ٖ٘ ص، الترؾ تاريخ، بارتكلد -ٕٛ
 .ٜٙص، التركي التاريخ الى المدخؿ، يمماز، أكزطكنا -ٖٛ
 .ٖ٘ ص، الترؾ تاريخ، بارتكلد -ٗٛ
 ؛ٗٙص، التركي التاريخ الى المدخؿ، يمماز، اكزطكنا -٘ٛ
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ٜٙ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series  ,p.6. 
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98-   Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.712.   

99Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk  Tarihi,pay1,s.712   -   
ٔٓٓ- .Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series  ,p.6  
 .ٜٕٖص، الكبرل الدكؿ جغرافية -ٔٓٔ

 .ٜ٘ ص، المغكؿ تاريخ، عباس، اقباؿ -ٕٓٔ

 أك الدبمكماسػية السفارات ضمف جااكا الذيف مف كالفرس العرب مف المسمميف أسالؼ ىـ:" خكمأك" ، ىكم -ٖٓٔ
 ال ػينييف بػيف ااسػالـ نشػر فػيكأسػيمكا ،  كسػكنغ تػانغ أسػرتي عيػد فػي ال ػيف الػى التجاريػة الرحالت

 كاستحركا ال يف الى المغكؿ جيش مع الكسطى آسيا مف المسمميف مف عدد تكجو ـٖٔ/ ىػٚالحرف كفي،
"  لحػب عمػييـ أطمػؽ كقػد،  العممػاا مػف عػدد بيػنيـ مػف ككػاف،  كتجػار حػرفييف كعممػكا،  البالد انحاا في

 ٙ٘ بػيف فمػ كاحػدة ىػكم قكميػة كتعػد، ال ػيف فػي" انتشػارا  المسػممة الحكميػات أكثػر مف كىـ"، ىكييكم
 مميػكف ٕٓ عػددىـ البػالغ ال ػينييف المسػمميف عػدد ن ػؼ يشػكمكف كىػـ،  ال ػيف فػي بيػا معتػرؼ أقمية
 فػػي ااسػالـ، فيمػي. د، ىكيػدم:ينظػر التفا ػيؿ مػف لمزيػػد. كغيرىػا التجػارة فػي معظميػـ كيعمػؿ،  نسػمة
 مجمػة فػي منشػكر بحػث،  المسػممكف ال ػيف أكيغػكر، أشػرؼ، اليزيد أبك؛ ٖٚٔص كٖٓكصٜٕ،ال يف
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، العربػػي مجمػػة فػػي منشػػكر بحػػث،-المسػػممة ال ػػيف – يػػانغ شػػينج، أشػػرؼ، اليزيػػد أبػػك؛ٛٓٔص،العربػػي
 .٘ٙكصٗٙ

،  بكػيف،  ال ػيف بنػاا  ااجنبيػة، الناشػر: دار مجمػة المغات مطابع مجمكعة مف المؤلفيف ، تاريخ ال يف، -ٗٓٔ

 .ٖٗص،ٕج، ـٜٚٛٔ، ٔط

015- Howorth,Henry.H, History of the Mongols,part 1, p.6.   

 .ٖٗص،ٕج،  مجمكعة مف المؤلفيف ، تاريخ ال يف -ٙٓٔ
 .ٓٚص، التركي التاريخ الى المدخؿ، يمماز، اكزطكنا -ٚٓٔ
ٔٓٛ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series  ,p.7. 
 .ٕ٘ص،  -كالياباف ال يف – انق ى الشرؽ -ٜٓٔ

 .ٕ٘ص،  -كالياباف ال يف – انق ى شرؽال دركيش،د.فكزم،-  ٓٔٔ

بخػػارل:ىي أكؿ كػػكر بػػالد مػػاكراا النيػػر كأعظميػػا ،كاسػػميا بكمجكث،بناؤىػػا مػػف خشػػب مشػػتبؾ،كيحيط  - ٔٔٔ
ببناميا ق كر كبساتيف كسكؾ كقرل ،كيحيط بجميع ذلؾ سكر يجمع ىذه الح كر كاابنية كالحرل،ليا سػبعة 

باب نػكر ، بػاب حفػره، بػاب بنػي سػعد  كغيرىػا ، كلحينػدزىا بابػاف ابكاب مف حديد مف أىميا باب المدينة ، 
احدىما يعرؼ بالريكساف كااخر باب الجامع ، كعمى الربض دركب عدة منيػا درب يخػرج الػى خراسػاف كىػك 
درب الميداف ، كباب يمي المشرؽ كيعرؼ درب ابراىيـ كيميػو درب بػالريك ثػـ يميػو درب بالمردكشػاف ثػـ درب 

درب سػػمرقند ثػػـ درب بغاشػػككر ثػػـ درب الراميثنػػة ،كلػػيس فػػي مػػدينتيا كا قينػػدزىا مػػاا جػػار النكبيػػار ثػػـ 
نرتفاعيػػا ،كميػػاىيـ مػػف النيػػر ااعظػػـ الجػػارم مػػف سػػمرقند كيتشػػعب مػػف انيػػار عػػدة منيػػا فشػػيرديزه،ليا 

ا اخػالط رساتيؽ كنكاح عدة كاعماؿ جميمة منيا الذر، برغيذر،سػتجف، الطػكاكيس ، بػردؽ ، كغيرىػا، كسػكاني
؛اا ػػػطخرم، مسػػػالؾ   ٖٕٔمػػػف النػػػاس العػػػرب كالعجـ.لمزيػػػد مػػػف التفا ػػػيؿ ينظر:اليعحػػػكبي، البمػػػداف،ص

مؤلؼ مجيػكؿ، حػدكد  ؛ٕٜٗ ص -ٕٛٗ،صٕ؛ ابف حكقؿ،  كرة اارض،جٖٙٔص -ٖ٘ٓالممالؾ، ص
يػؿ ، احسػف التحاسػيـ فػي معرفػة انقػاليـ ، بر  ،  محمػدا شمس الديف أبػي عبػد ،؛المحدسي ٖٛصالعالـ،

يػػػػػاقكت الحمػػػػػكم، معجػػػػػـ البمػػػػػداف،  ؛ٕٕٛص -ٕٓٛ،صٕ،ج ٜٙٓٔليػػػػػدف ، دار  ػػػػػادر ، بيػػػػػركت ، 
 تعميحػػات أليػػو كأضػػاؼ، العربيػػة إلػػى نحمػػو، بمػػداف الخالفػػة الشػػرقية كػػي، لسػػترنج، ؛ٖٙ٘ص -ٖٖ٘،صٔج

، بغػػػداد، الرابطػػػة مطبعػػػة، عػػػكاد ككػػػكركيس فرنسػػػيس بشػػػير: فيارسػػػو ككضػػػع كأثريػػػة كتاريخيػػػة بمدانيػػػة
 .ٙٓ٘ص  -ٗٓ٘ـ، صٜٗ٘ٔ/ىػٖٖٚٔ

 .ٕ٘ص،  -كالياباف ال يف – انق ى الشرؽ -ٕٔٔ

 .ٔٔٔكصٚٓٔص، الحرير طريؽ عمى رحالتي -ٖٔٔ
ٔٔ4 -  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s.41.  

 .ٕ٘ص،  -كالياباف ال يف – انق ى الشرؽ -٘ٔٔ

 .ٕ٘ص،  -كالياباف ال يف – انق ى الشرؽ دركيش،د.فكزم،-ٙٔٔ

ٔٔ7Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s.10. –  
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ٔٔٛ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series  ,p.7.  
،  -كالحريػػر الحػػرب درب – المسػػممكف ال ػػيف أكيغػػكر، أشػػرؼ، اليزيػػد ابػػك؛ ٘٘٘ ص، تركسػػتاف، بارتكلػػد -ٜٔٔ

 .ٗٓٔص،  العربي مجمة يف منشكر بحث
 .ٛ٘ ص، المغكؿ تاريخ، عباس، اقباؿ -ٕٓٔ
020-    .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s.10 
 .ٖٔص، كاكربا المغكؿ، سعيد محمكد. د، عمراف-ٕٕٔ
 بحيػرة جنػكب فػي ي ػب، منغكليػا فػي تػانك مرتفعػات مػف ركافػده تنبػع ":Selenga River "  نجايميسػ نير -ٖٕٔ

،  منغكليػا داخػؿ كػـٓٓٛ مػف أكثػر منيػا كػـٕٚٓٔ حػكالي طكلػو يبمغ،الشػرقي الشػماؿ باتجػاه كيتجو،بايكاؿ
 رافػد منػو كيتفػرع،  أكرخػكف نيػر الشػرقي الجنػكب مػف فيػو ي ػب اذ التركػي التػاريخ فػي بارز دكر لو ككاف
 ال ػغيرة السػفف كتمخػر،  منغكليػا فػي نيػرم نظػاـ أىػـ النيػر ىػذا كيمثؿ،الشماؿ في ككسك بحيرة في ي ب
: ينظػر.كػذلؾ أكرخػكف نيػر فػي ميػؿ ٜٗٔ حػكالي كالى،  م بو مف" اعتبارا ميؿٜٚٔ مسافة النير ىذا مف

 قػارة – لمعػالـ انقميميػة الجغرافيا،حسػف. د، سػمكر أبػك ك، عمػي عبػد.د، الخفػاؼ ك،عحمػة أحمػد.د، المكمني
، حسيف كفيؽ،د، الخشاب؛  ٗٙص، ـٜٜٜٔ/ ىػٕٓٗٔ، ردفاا ، أربد، كالتكزيع لمنشر الكندم دار، -آسيا
 التػػاريخ الػػى المػػدخؿ،يمماز، اكزطكنػػا؛ ٕٕٚص، آسػػيا، خمػػيس محمػػد.د،الزككػػة؛ ٖٕٔكص ٖٗص،آسػػيا

؛ ٘ٗص، المغػػػكؿ حػػركب، احمػػد. د،حطػػيط؛ ٜٕص،المغػػكؿ، البػػاز السػػيد. د، العرينػػي؛  ٙٔص، التركػػي
، العظػػاـ المغػػكؿ تػػاريخ، سػػييؿ محمػػد.د، طحػػكش؛ٖٔص ،كالمماليػػؾ المغػػكؿ،الكريـ عبػػد احمػػد. د،سػػميماف

 .ٕٚكصٖٔص،النابغة الكحشي جنكيزخاف،  ا أسد محمد، فا؛ ٕٓص
ٕٔٗ Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.78. -  
 عػيف مػف ينبػع، كسػطيا فػي يمر الذم إتؿ مدينة في يحع اننيار أعظـ مف كىك: -الفكلغا - أك،نير ااتؿ -ٕ٘ٔ

 الفضػة معػادف شػمالي عمػى الحفجػاؽ  ػحارل فػيمتجيػا" غربػا"  الجنػكب نحػك يحتبػؿ ثـقكنا قا جبؿ ذيؿ في
 فػي كيمػر عمػارة اتكجد حيث مف كالشرؽ الشماؿ أق ى مف يأتي انوكذكر ، طبرستاف بحر في ي ب حتى
 راؾكاتػ غػكز اتػراؾ ناحية بيف الفا مة الحدكد في كيمر جكبيف قرية الى ي ؿ حتى كيماؾ أتراؾ ناحية كسط

 حتػىجنكبػا"  يجػرم ثػـ، بمجمػف تدعى قرية الى يتجاكز ثـ اككؾ البمغار بالد مف بالحرب يمر حتى،  الكيماؾ
 سػكؼ فأنو تجاكزىا فأف، كغربييا جنكبيا مف السرام مدينة عمى كيمر كالجنكب الشرؽ الى كيجرم ينعطؼ
 لمزيػد. كالغربيػة الشػمالية وجيت مف الخزر بحر في معظميا ت ب نير ألؼ في ب  الخزر بحر قرب يفترؽ

 الرحمػة ك ؼ في فضالف ابف رسالة،حماد بف راشد بف العباس بف احمد، فضالف أبف:  ينظر التفا يؿ مف
 سػامي. د ليػا كقػدـ عمييػا كعمػؽ حححيػا،  ـٕٜٔ/ىػػٜٖٓ سػنة كال ػحالبة كالػركس كالخػزر التػرؾ بالد إلى

 – ٕٙٔص،  ـٜٓٙٔ، دمشػؽ، الياشػمية مطبعػةال، دمشػؽ فػي العربػي العممي المجمع مطبكعات، الدىاف
 ؛ٓٗص، العػالـ حػدكد،  مجيكؿ مؤلؼ ؛ٖٜٖص ك ٜٖٛص، ٕج،  اارض  كرة،  حكقؿ أبف؛ ٕٚٔص

 ابػف؛ ٛٛص ك ٚٛص، ٔج، البمػداف معجػـ، الحمػكم يػاقكت؛  ٖٓٙص، ٕج، التحاسػيـ احسػف، المحدسي
، اايمػػػاف مكتبػػػة،المكجكدات رامػػػبكغ المخمكقػػػات عجامػػػب، الحزكينػػػي؛ ٜٛٔص، الجغرافيػػػا، المغربػػػي سػػػعيد
 العجامػب خريػدة، الكردم ابف؛ ٗٙص، البمداف تحكيـ، الفدا ابك؛ ٕٗٔكصٔٗٔص،  ٕٙٓٓ،  ٕط، م ر
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 دار، باشػػا زكػػي أحمػػد ااسػػتاذ: تححيػػؽ، انم ػػار ممالػػؾ فػػي انب ػػار مسػػالؾ، العمػػرم فضػػؿ ابػػف؛ ٙٛص،
 بػف ا عبػد ابػك محمػد، بطكطػة بػفا؛ ٖٛص ك، ٜ٘ص ىػامش، ٔج، ـٕٜٗٔ، الحػاىرة، الم ػرية الكتب
، الكتػاني المنت ػر عمػي. د: تححيػؽ، ااسػفار كعجامػب اام ار غرامب في النظار تحفة، محمد بف ا عبد

 عظمتو في اإلسالـ، مكريس، لكمبار؛  ٜٖٚص، ٔج، ٜ٘ٛٔ/  ىػ٘ٓٗٔ، ٗط، بيركت، الرسالة مؤسسة
 لمطباعػة الطميعػة دار، الحػافظ ياسػيف ترجمػو(، الدممػي عشػر الحادم الحرف حتى الثامف الحرف مف) انكلى
. د:  لػو كقػدـ العربيػة إلػى نحمو، الخزر ييكد تاريخ.، ـ.د،دانمكب؛ ٗٗص،  ـٜٚٚٔ، ٔط، بيركت، كالنشر
 ك ٖٛٔص ك ٖٚٔص، ـٜٜٓٔ/ىػػػػػٓٔٗٔ، ٕط، دمشػػػػؽ، كالنشػػػػر لمطباعػػػػة حسػػػػاف دار، زكػػػػار سػػػػييؿ

 لمنشػػػر الينػػػابيع دار،البمغػػػار حػػػكض فػػػي المسػػػمميف البمغػػػار دكلػػػة، عمػػػي حسػػػيف. د، الػػػداقكقي؛ ٕٗٔص
 عػػف ي ػدر، كالبمغػػار التتػار بػالد، نا ػػر بػف محمػد، العبػػكدم؛ ٚٚص -٘ٚص، ٜٜٜٔ، عمػاف، كالتكزيػع

 كصٛٓٔص،ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٕٓٗٔ، المكرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، ااسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ رابطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 .ٕٓٔكصٜٕٓكصٓٙٔكصٖٓٔكصٕٙٔ

 .ٜٔٔص، ٔج،ااخبار تمفيؽ -ٕٙٔ
 .ٖٙص، التركي التاريخ الى دخؿالم، يمماز، اكزطكنا -ٕٚٔ
 .ٖٙص، التركي التاريخ الى المدخؿ، يمماز، اكزطكنا -ٕٛٔ
 .ٖٙص، التركي التاريخ الى المدخؿ، يمماز، اكزطكنا -ٜٕٔ
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 .ٖٙص، التركي التاريخ الى المدخؿ، يمماز، اكزطكنا -ٖٔٔ
 كجنػكب ال ػيف غػرب ال ػينية تركسػتاف شػماؿ كسػط فػي تحػع بمػدة كىػي:- طرفػاف - تكرفاف،أك -طكرفاف -ٕٖٔ

 مػف بغيرىػا كتت ػؿ شػاف، تيػاف جبػاؿل الجنػكبي الحسػـ عنػد كتحػع كػـ،ٕٓٓ بحػكالي أكركمجػي مدينػة شػرؽ
 عػدد يبمػغ فييػا، المػاا نػدرة مػع الخ ػبة الكاحػة كانػت كالحديدية،كقػد البريػة المكا ػالت بطرؽ ااقميـ مدف

 كااقت ػادية السياسػية المراكز اىـ احدل تعد اذ كسياسي، تجارم شأف ليا ،كاف"تحريبا نسمة ٖٓٓ سكانيا
 كغيرىػا، كالسػجاد كالحريريػة الحطنيػة المنسػكجات ب ػناعة طكرفػاف مدينػة كاشػتيرت ، ال ػيف فػي كالثحافية

 اف ذكػر ، الحديمػة طكرفػاف اسػـ عمييػا اطمػؽ التػي الخرامػب تحػـك مباشػرة الحديثة طكرفاف مف الجنكب كالى
 فػػي ال ػػينيكف احتميػػا حتػػى أزدىػػارا" كبيػػرا" ذلػػؾ بعػػد شػػيدت كقػػد ـ،ٚ/ ىػػػٔ الحػػرف فػػي فييػػا انتشػػر ااسػػالـ
 لمزيػد. نسػمة ٕٓٓٓ٘ٓ يحارب بما ـٜٖٜٔ عاـ اح اا حسب سكانيا تعداد بمغ كقد ـ،ٜٔ/ ىػٖٔ الحرف
: ترجمػة، كانحالليػا العربيػة كاامبراطكريػة ااسػالمية الشػعكب تػاريخ كػارؿ، برككممػاف،: ينظر التفا يؿ مف
 السػيد ،اكػـر ؛ٕٚٚ ص ،ٕج ،ٜٔٙٔ، ٖط،بيػركت، لمماليػيف العمػـ دار، البعمبكػي كمنيػر فػارس امػيف نبيو
 مدينػػة ٓٓٓٔ مكسػػكعة الحكػػيـ، عبػػد العفيفػػي، ؛ٔٔص تػػكراف، تػػاريخ عمػػى أضػػكاا السػػيد، المػػؤمف عبػػد

 ؛ٔٚٔص ـ،ٕٓٓٓ/ ىػػػٕٔٗٔ ،ٔط بيػػركت، كالتكزيػػع، كالنشػػر لمطباعػػة شػػرقية أكراؽ مطبعػػة اسػػالمية،
 طريػػػػؽ عمػػػى رحالتػػػػي مظفػػػر، محمػػػػد. د اندىمػػػي، ؛ٕٗٔص ، ال ػػػػيف فػػػي فيمي،ااسػػػػالـ. د ىكيػػػدم،
 فػػي دراسػػة - الشػػرقية التركسػػتاف ، احمػػد. شػػحمية،د ؛ ٖٗٔكصٖٓٔص -ٕٛٔك٘ٓٔص-ٗٓٔالحريػػر،
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 منشػكر بحث طكرفاف، بارتكلد، ؛ ٖص ااسالمي، العالـ رابطة مجمة في منشكر بحث ،-البشرية الجغرافية
 .ٖٙ٘كصٖ٘٘ص طكرفاف، مادة ،٘ٔ مج ، ااسالمية المعارؼ دامرة في

 .ٖٙص، التركي التاريخ الى دخؿالم، يمماز، اكزطكنا - ٖٖٔ
 .ٖٙص، التركي التاريخ الى المدخؿ، يمماز، اكزطكنا -ٖٗٔ
 .ٖٙص، التركي التاريخ الى المدخؿ، يمماز، اكزطكنا -ٖ٘ٔ
 .ٗٙص -ٖٙص، التركي التاريخ الى المدخؿ، يمماز، اكزطكنا -ٖٙٔ
 .ٜص،المغكؿ تاريخ،محمكد رجب .د،بخيت؛ ٕٕص، التاريخ في المغكؿ، المعطي عبد فؤاد.د، ال ياد -ٖٚٔ
 تػػػػػاريخ،محمكد رجػػػػػب. د،بخيػػػػػت؛ٕٕ ص، التػػػػػاريخ فػػػػػي المغػػػػػكؿ، المعطػػػػػي عبػػػػػد فػػػػػؤاد. د، ال ػػػػػياد  -ٖٛٔ

 .ٓٔكصٜص،لمغكؿا
 .ٓٔص،المغكؿ تاريخ،محمكد رجب. د،بخيت؛ ٕٕص، التاريخ في المغكؿ، المعطي عبد فؤاد. د، ال ياد -ٜٖٔ
 .ٜٕ ص ، المغكؿ، الباز السيد. د، العريني -ٓٗٔ
 .ٖٗ ص، الترؾ تاريخ، بارتكلد -ٔٗٔ
 .ٕٕ ص، التاريخ في المغكؿ، المعطي عبد فؤاد. د، ال ياد -ٕٗٔ
 .ٖٗ ص، الترؾ تاريخ، بارتكلد -ٖٗٔ
 .ٜٕ ص،  المغكؿ، الباز السيد. د، العريني -ٗٗٔ
 .عنيـ كافية معمكمات عمى العثكر مف اتمكف لـ: اكقندر قـك -٘ٗٔ
 .ٓٔص،المغكؿ تاريخ،محمكد رجب. د،بخيت؛ ٕٕ ص، التاريخ في المغكؿ، المعطي عبد فؤاد.د، ال ياد -ٙٗٔ
 مممكػة أسسػكا،  التركيػة الحبامػؿ أىػـ مػف كىـ(:ـ ٗٗٚ-ٕ٘٘(/ ) ىػٕٚٔ-).... التركية تكرؾ الككؾ دكلة -ٚٗٔ

 اكبػر مػف كتعد،انسػكد البحػر الػى امتػدت كتركستاف منغكليا في الميالدم السادس الحرف في انرجاا كاسعة
 كػـٓٙ تبعػد التػي أكتػككف مدينػة كانػت عػاـٖٜٔ لمدة كأعظميا الكبرل التركية الدكلة في الحاكمة السالات

 كػاف، امػراميـ عمػى "تيكيف "كلحب اباطرتيـ عمى"  قاغاف"  لحب أطمحكا كقد ليـ عا مة  قكـر قرا مدينة عف
 دكلػػتيـ كانػػت،  التجػػارم كنشػػاطيـ نيػػةالدي سياسػػتيـ بسػػبب، الكسػػطى آسػػيا شػػؤكف فػػي فعػػاؿ دكر لػػدكلتيـ
"  أك، أسػػتمى كاخػػكه،  الشػػرقي الشػػماؿ فػػي ـٕ٘٘ سػػنة المتػػكفى" بػػكميف" أك، تػػكميف أسسػػيا قكيػػة بدكيػػة
 تكجػػو كالػػذم ـٙٚ٘ عػػاـ حتػػى عػػاش الػػذم" مػػي تػػي شػػي"  بأسػػـ ال ػػيف أىػػؿ عنػػد يعػػرؼ الػػذم" ايسػػتو

، ـٔٛ٘ عػاـ بينيمػا الخػالؼ نشػب كقػد،  خػراي عػف" مسػتحال انخػكيف مػف كػؿ ككػاف، الغػرب الى بفتكحاتو
 الشمالييف الترؾ خضكع فكاف،  ال ينية تانغ اسرة لسمطة" اسميا" خضكعا التالي الحرف في الطرفاف كخضع

 اف غيػػر، ـٜ٘ٙ/ ىػػػٜٖعػػاـ ليػػا الغػػربييف التػػرؾ خضػػكع كػػاف بينمػػا،  ـٖٓٙ/ىػػػٜعػػاـ حػػكالي ليػػا الشػػرقييف
 خمسػػيف لمػػدة  تػػانغ اسػػرة سػػمطة تحػػت ظمػػكا أف بعػػد ـٕٛٙ/ ىػػػٖٙـعػػا سػػمطانيـ اسػػتعادكا الغربيػػكف التػػرؾ
 ال ػػيف مػػع ات ػػاؿ عمػػى كػػانكا فحػػد الغربيػػكف تػػرؾ الكػػكؾ أمػػا،  تحريػػرىـ مػػف قاغػػاف قكتمػػكغ تمكػػف اذ، سػػنة

 فػػي الفضػػؿ ليػػـ كيعػػكد،  ال ػػينييف مػػف بالدىػػـ تحريػػر مػػف بعػػد فيمػػا تمكنػػكا انيػػـ كيبػػدك، كبيزنطػػة كفػػارس
 العديػد عمػى العممػاا عثػر فحػد، بيـ خا ة لغة ترؾ الككؾ كلساللة، كغربيا آسيا شرؽ بيف العالقات تكثيؽ
 نحػكش أك بكتابػات المعركفػة الكتابػات كأىميػا" ن ك ػاتضػـ  لسػاللتيـ تعػكد منغكليػا في انثرية الحطع مف
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/ ىػػػٖٚٓٔ عػػاـ طكمسػػكف العػػالـ اكتشػػفيا كالتػػي ـٗٗٚ/ ىػػػٕٚٔعػػاـ الػػى تاريخيػػا يعػػكد التػػي أكرخػػكف
 الحػرف مػف انكؿ الن ػؼ فػي اقامتيػا تمػت قديمػة تركيػة كتابػة يحمػالف ن ػبيف عػف عبارة كىي،  ـٜٛٛٔ

 بػدأ كقػد، ال ػينييف مػع ك ػراعيـ دكلػتيـ فػي انمػف كاضػطراب الع ػيبة التػرؾ أيػاـ ت ػؼ كىػي،  ـٛ/ىػٕ
/ ىػػػٕٖٔٔعػػاـ فػػي بترجمتيػػا رادلػػكؼ الركسػػي العػػالـ بػػدأ نشػػرت اف كبعػػد، نشػػرىا ثػػـ كتفسػػيرىا بدراسػػتيا
 الػػى نحمػػو،  المغػػكلي  ػػرالع فػػي ااسػػالمي العػػالـ،  رتكلػػديب، شػػبكلر: ينظػػر التفا ػػيؿ مػػف لمزيػػد. ـٜٗٛٔ
، ٔط،دمشػػؽ، كالنشػػر لمطباعػػة حسػػاف دار،زكػػار سػػييؿ. د:لػػو كقػػدـ راجعػػو، عيسػػى أسػػعد خالػػد. أ:  العربيػػة
. د،الم ػرم؛ ٓٙص -ٓٗص،  التركػي التػاريخ الػى المػدخؿ، يممػاز، اكزطكنا؛ ٕٓص،ـٕٜٛٔ/ ىػٕٓٗٔ
 ماضػػػػػييا تركسػػػػػتاف، مبشػػػػػر ا ن ػػػػػر،  الطػػػػػرازم؛ ٚص -ٙص،التركػػػػػي اادب تػػػػػاريخ، مجيػػػػػب حسػػػػيف

 ٖٕص، كالتركمػػاف ااتػػراؾ تػػاريخ  فػػي سػػريعة جكلػػة،احمد اسػػامة.د،  تركمػػاني ٚٚص -ٙٚص،كحاضػػرىا
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071- . 11 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

ىي مجمكعة مف السالسؿ الجبمية المرتفعة التي تمتد مف الشماؿ الغربػي تسمى جباؿ الذىب ، جثال ونراي:  -070
الى الجنكب الشرقي ما يزيػد عمػى سػبعمامة ميػؿ عمػى امتػداد الحافػة الغربيػة لميضػبة المرتفعػة الكاقعػة الػى 

 قػػػػػػػدما"لػػػػػػػؼ عشػػػػػػػر ااثنػػػػػػػي الشػػػػػػػماؿ الغربػػػػػػػي مػػػػػػػف منغكليػػػػػػػا ، كا يتجػػػػػػػاكز ارتفػػػػػػػاع ىػػػػػػػذه الجبػػػػػػػاؿ 
ـ فػػكؽ سػػط  البحر،كتمتػػد جبػػاؿ التػػام عمػػى طػػكؿ الحػػدكد بػػيف ال ػػيف ٖٓٓٓ،كيبمػػغ متكسػػط ارتفاعيػػا 

كمنغكليا الشعبية كااتحاد السكفيتي سابحا"، كيحع بيف ىذه السالسؿ الجبمية سيكؿ شاسعة يتراكح ارتفاعيا 
كارتيش،كتتجػو جبػاؿ التػام  بيف خمسة ايؼ كستة ايؼ قػدـ كيف ػؿ بينيػا خطػكط تحسػـ ميػاه نيػر أكبػي،

عامػػة" مػػف الشػػماؿ الغربػػي الػػى الجنػػكب الشػػرقي ، كيحػػع معظميػػا ضػػمف حػػدكد منغكليػػا، كيظيػػر خػػط الػػثمج 
قدـ،كتكثر في ىذه الجباؿ معظـ انكاع المعػادف مثػؿ الحديػد كالر ػاص كالمنغنيػز  ٓٓ٘ٛعمييا عمى ارتفاع 

الخشػػاب ،د،كفيػػؽ  ؛ ٘ٔشػػيكل،جغرافيا ال ػػيف،صكانػػغ ، ق :نظػػر فحػػـ الحجػػرم . لمزيػػد مػػف التفا ػػيؿ يكال
؛  ٕٔٚكصٕٕٕ،ص ؛ الزككة،د.محمػػػد خمػػػيس ،آسػػػيا ٙ٘كصٛٗكص ٚٗكص ٘ٗ، صحسػػػيف، آسػػػيا

 .٘ٚ؛أكزطكنا ، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي ،ص ٙالعريني ، د. السيد الباز ، المغكؿ ،ص
072Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.712 - 

073- . 11 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

074- . 11 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

075- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.9.                 

076- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.9.                  

 Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili, ,s.78,79 .نًشٌد يٍ انرفاصٍم ٌُظز:    -077

078Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.713 - 

:ىـ جنس مف ااتراؾ ، كىـ اكؿ مػف اسػتحر فػي الحسػـ الشػرقي مػف تركسػتاف الشػرقية ، اف تحاليػد انثاسًٍم -079
فػي تمػؾ الػبالد ، كػاف حػاكميـ يمحػب  عػدةمف كثرة اانحالبات كاستحرار اقكاـ الباسميؿ قد حفظت عمى الرغـ 

 .ٜ٘كصٙٗكص٘ٗبمحب اايدم قكت.ينظر:بارتكلد ، تاريخ الترؾ، ص
081Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.713  - 

080Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.713 – 

082- . 11 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

083 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.713 – 

084-Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.713   

085 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.713 – 

086 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.713 – 

087 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.713 – 

088- 711. .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s 
 السػػيد.د، العرينػػي؛ٖٙالمػػدخؿ الػػى التػػاريخ التركػػي، ص اكزطكنػػا، يممػػاز، ؛٘ٗ ص، التػػرؾ تاريخ،بارتكلػػد -ٜٛٔ

 أبكايػو ك،ادكارد، بػركم؛ ٕٔٔص، المسػمميف تػاريخ،  محمػكد أحمػد. د، السػاداتي؛ ٜٕ ص، المغػكؿ، الباز
 الحػػػركف –، ـالعػػػا الحضػػػارات تػػػاريخ، ميشػػػاؿ، مػػػكات ك، جػػػكرج، دكبػػػي ك،  كمػػػكد،  كػػػاىيف ك، جػػػانيف،

، باريس،  بيركت،  عكيدات منشكرات، داغر، ـ فريد ك، داغر أسعد يكسؼ:  العربية الى نحمو،  -الكسطى
 المػػػػػػؤىالت ااكؿ العباسػػػػػػي الع ػػػػػػر، ميػػػػػػدم الحسػػػػػػيف عبػػػػػػد. د، الػػػػػػرحيـ؛ ٕٙٗص،ٖج،ـٜٙٛٔ، ٕط
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، أحمػد اسػامة.د.تركماني؛  ٕٕٛص،ـٕٕٓٓ/ ىػٖٓٚٔ، ٔط،طرابمس، ليبيا، المفتكحة الجامعة،كاانجازات
 ماضػػػػييا تركسػػػػتاف، مبشػػػػر ا ن ػػػػر،  الطػػػػرازم؛  ٜٖص،كالتركمػػػػاف ااتػػػػراؾ تػػػػاريخ فػػػػي سػػػػريعة جكلػػػػة

 جنكيزخػاف،  ا أسػد محمد، ػفا؛  ٕٖص،الكسػطى الع ػكر فػي الترؾ،زبيػدة. د، عطا؛  ٛٚص،كحاضرىا
 ؛ٗٔص،النابغة الكحشي

Baldick, Julian, Animal and Shaman Ancient Religions Of central Asia, 

Printed and Bound in Ggreat Britain by WBCLTD,Bridgend,2000,P.43;                                                                             

Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.78  

 مػػػادة،٘مػػػج، ااسػػالمية المعػػػارؼ دامػػرة فػػػي منشػػكر بحػػػث، كجنسػػية تاريخيػػػة المامػػة – التػػػرؾ، بارتكلػػد؛ 
؛ م ػػاحب ، غػػالـ حسػػيف،دايرة المعػػارؼ ٚٚ٘،مػػادة أكيغػػكر،صٔدىخػػدا، لغػػة نامػػة ، مػػج ؛ٜٖ ص،التػػرؾ

 .ٖٖٔ،مادة أكيغكر، صٔـ، مجٕٕٓٓىػ/ ٖٔٛٔ، ٖكبير، تيراف، ط فارسي ، مؤسسة انتشارات أمير
. د، عطػػا؛ ٓ٘ ص، التػػاريخ فػػي المغػػكؿ، المعطػػي عبػػد فػػؤاد. د، ال ػػياد؛ ٘ٗ ص، التػػرؾ تػػاريخ، بارتكلػػد-ٜٓٔ

 ؛ٔٚص،النابغة الكحشي جنكيزخاف،  ا أسد محمد، فا؛ ٕٖص، الكسطى الع كر في الترؾ،زبيدة
711;                            .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s 

Baldick, Julian, Animal and Shaman Ancient Religions Of central Asia,P.43. 

090-  . Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.84 

092- .Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.9                  

 ال ػيف فػي الداخميػة اننيػار أطػكؿ مف كيعد،- تـر اكسمى – كأ"، تاريـ سمى أك" نير كيسمى: تاريـ نير -ٖٜٔ
 جبػاؿ شػرؽ فػي تحػع التػي الشػاىحة الجبػاؿ مػف النيػر ىػذا ينبع، كـ ٖٕٚٔ كذكر،كـ ٜٕٚٔ طكلو يبمغ اذ

 ىػػذه تحسػػـ ثػػـ الشػػرقية كتركسػػتاف كشػػمير بػػيف تف ػػؿ منطحػػة فػػي الشػػرقية تركسػػتاف الػػى كتجػػرم قراقػػكـر
 كي ػب آلتػكف جبػاؿ شػماؿ فػي الكاقعػة لػكب بحيػرة فػي كت ػب الشػرؽ الػى الغرب مف قسميف الى المنطحة

 آمػكر كنيػر سػمرقند مػف الغػرب الػى يحػع،  كخػتف ياركنػت فرعػا الجنػكب كمػف كاشػغر فػرع الشػماؿ مف يياف
 فػي سػنكيانج بمحاطعػة كػـٜٕٓٓ طكلػو كيبمػغ، الرمػاؿ فػي يضػيع حيػث ااكيغػكر انتػراؾ مممكػة في ي ب،

 حاتػػوكا اشػػتيرت، اليابػػاف بحػػر فػػي" حاليػػا كي ػػب، نػػكر لػػكب مػػنخفض قػػرب بمسػػتنحعات كينتيػػي، ال ػػيف
 ايػػراف فػػي، الغػػرب فػػي كالمتحضػرة المسػػتحرة الشػػعكب حضػػارة بػػيف الكاحػات ىػػذه ربطػػت اذ، التجػػارم النشػاطب

، التػػرؾ لغػػات ديػػكاف، الكاشػػغرم:ينظػػر. ال ػػيف حضػػارة كىػػي الشػػرؽ فػػي المزدىػػرة الحضػػارة كبػػيف كالينػػد
،  ال ػػػيف رافيػػػاجغ، شػػػيكل،  قكانػػػغ؛ ٛٛص،  التػػػرؾ تػػػاريخ، بارتكلػػػد؛  ٚٚكرقػػػة، ٔج، م ػػػكرة مخطكطػػػة

، -آسػػػيا قػػػارة – لمعػػػالـ انقميميػػػة الجغرافيػػػا، كأخػػػركف عحمػػػة أحمػػػد.د، المػػػكمني؛ ٜٚٔكصٛٙكصٜٕص
 التػػاريخ الػػى المػػدخؿ، يممػػاز، اكزطكنػػا؛ ٜٛص، آسػػيا، خمػػيس محمػػد.د،الزككػػة؛ ٗٙكصٜ٘كصٛ٘ص

، دسػػػعي محمػػػكد. د، عمػػػراف؛  ٜص ك ٛص، المغػػػكؿ، البػػػاز السػػػيد. د، العرينػػػي؛ ٗٚكصٖٚص، التركػػػي
؛  ٕٓص، ت.بال،العربػي الكتػاب دار، الجيػاد  ػيكات عمى امبراطكرية،سميـ، كاكيـ؛ ٖٖص، كاكربا المغكؿ
 – كاه تػيف مطػابع، اجكسػتيف دم جيكفػاني، الخػرامط كرسـ ت ميـ، اإلسالـ تاريخ أطمس، حسيف.د، مؤنس

 كالممححػػة، ٕٕٗص رطػػةخا، ـٜٚٛٔ/ىػػػٚٓٗٔ، ٔط، الحػػاىرة، العربػػي لألعػػالـ الزىػػراا: الناشػػر، سػػنغافكره
 ؛  ٕٔ٘ ص الكتاب ىذا في
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Chen,Yaning,   Ye ,Zhaoxia,   Shen ,Yanjun, Desiccation of the 

Tarim River, Xinjiang, China, and mitigation strategy, Quaternary 

International journal, Elsevier Ltd and INQUA,2011,pp.264-271;   

 ، مادة  ، العشركف الحرف معارؼ دامرة في منشكر بحث،  الترؾ،  فريد مدمح،  كجدم ؛         
. ٜ٘ٙ ص، تاريـ نير مادة، ٕمج، الميسرة العربية المكسكعة؛ ٓٚٙص،ٕج، الترؾ  

بغػزك قػامكا  ،كىك لحب اطمحو اليكنانيكف عمى الترؾ الذيفسكيت/  اليند بيف ااكلى الطبحة كىـ: الطخاريكف –ٜٗٔ
 المنػاطؽ سػميت كقػد، اليندية ،كاسسكا دكلػة" ليػـ فػي اكاسػط آسػيا فػي الحػرف الثػاني ؽ.ـ عدد مف ااقاليـ

 فػػي انمػػر أكؿ يعيشػػكف كػػانكا، ىػػؤاا الػػى" نسػػبة طخارسػػتاف باسػػـ جيحػػكف نيػػر مجػػرل اعمػػى فػػي الكاقعػػة
 الن ػػػػكص بعػػػػض بيػػػػا حػػػػررت التػػػػي الكسػػػػطى آسػػػػيا ألسػػػػنة بػػػػيف لسػػػػانيـ كيعػػػػد، ال ػػػػينية تركسػػػػتاف
،  الطػػرازم؛  كىامشػػيا ٛٗٔ ص،  تركسػػتاف، بارتكلػػد؛ ٕٛ صك ٕٚص،التػػرؾ تػػاريخ، بارتكلػػد:ينظػػر.البكذيػػة
 . ٕٚص، كحاضرىا ماضييا تركستاف، مبشر ا ن ر

 ن ر،  الطرازم؛ٚص،التركي اادب تاريخ، مجيب حسيف. د،الم رم؛ٛ٘ص، المغكؿ تاريخ، عباس، اقباؿ -ٜ٘ٔ
 ؛ٕٓص، العظػاـ المغػكؿ تػاريخ، سػييؿ محمػد.د،  كشطح؛  ٛٚص،كحاضرىا ماضييا تركستاف، مبشر ا

 .ٚٚ٘،مادة أكيغكر،صٔدىخدا،عمي أكبر، لغة نامة ، مج
 تػاريخ عمػى اضػكاا، السػيد المػؤمف عبػد السػيد، اكـر؛ ٛٙص، التركي التاريخ الى المدخؿ، يمماز، اكزطكنا -ٜٙٔ

 .ٕٕص، تكراف
 .ٛ٘ ص، المغكؿ تاريخ، عباس، اقباؿ -ٜٚٔ
 ٓٙ٘ سػنة كلػد(. المبارؾ) كأ ،( المستنير) ك،أ الحكيـ يعني ااسـ كىذا، بكذا مؤسسيا الى نسبة: البكذية -ٜٛٔ

 الديانػة لمؤسػسمعا ػرا"  كػاف ـ.ؽٓٛٗ سػنة كتػكفي الينػد فػي بيػار كايػة في ـ.ؽ ٖٙ٘ سنة كذكر ـ،ؽ
 فػيممكػا"  ػغيرا"  ابػكه كػاف، العسػكرييف الحادة جماعة كىي الثانية الطبحة مف آرية اسرة مف ككاف، الجينية

 بمشػاكؿ كشػعر ذلػؾ مػف ماتػذمر سػرعاف انػو اا كنعػيـ تػرؼ فػي عاشأميرا"  كاف بكذا اف ام، المنطحة تمؾ
 احػدل فػي النػاس عػف بعيػد مكػاف فػي نفسػو كعػزؿ ذلؾ كؿ ترؾ ذلؾ اثر كعمى، منيـ الفحراا اسيما الناس
 بطرامػؽ حاربيػا ليػذا المشػاكؿ لكػؿ كاسػاس مػثالخبا اـ ىػي التناسخ عحيدة اف بكذا  اعتحد، اليماليا غابات
 اىػتـ الػذم اشػكؾ الممػؾ عيػد فػي دعكتػو انتشػرت،  السػامية كالمبػادلا ااخػالؽ نحك عنايتو ككجو، شتى
: ينظػر التفا ػيؿ مػف لمزيػد. كغيرىػا كفػارس كاليابػاف كال يف كسيالف بكرما في فانتشرت الديانة ىذه بنشر
 بعػض، الشػاـ كبػالد العػرب جزيػرة، النيػؿ كادم حضػارة،  الحديمػة ضػاراتالح تػاريخ في محدمة، طو. د، باقر

 دار مطبكعػػات مػػف،  كالركمػػاف اليكنػػاف – كالسػػمكقيكف كااسػػكندر ايػػراف بػػالد،  الحديمػػة كاامػػـ الحضػػارات
؛  ٖٚٗص -ٖٖٗص، ٕج،  ـٜٙ٘ٔ/ ىػػٖ٘ٚٔ، ٕط، بغػداد، المحػدكدة التجػارة شػركة، العالية المعمميف
، ٔط،العربيػة الكتػب احيػاا دار مطبعة،  زعيتر عادؿ:  العربية الى نحمو، اليند حضارات، غكستاؼ.د،لكبكف
: -كجيرانيػػػا الينػػػد-، الحضػػػارة ق ػػػة -،كايريػػػؿ كؿ، ديكرانػػػت؛ ٜٖ٘ص -ٖٓٗص، ـٜٛٗٔ/ ىػػػػٖٚٙٔ
 ضػحى، احمػد، امػيف؛ ٘ٛ ص -ٕٓ٘ص،ٖج،ٔـ،ت.بػال، كتكنس، بيركت، محمكد نجيب زكي. د:  ترجمة

 تػػاريخ، اسػػماعيؿ محمػػد. د،النػػدكم؛ٕٗ٘ص، ٔج،  ٜٜٚٔ،  الحػػاىرة،  العامػػة الم ػػرية ةالييمػػ ،ااسػػالـ
؛ ٖٔص -ٖٓص، ت.بػػال، ٔط،بيػػركت، كالنشػػر لمطباعػػة الفػػت  دار، العربيػػة كالػػبالد الينػػد بػػيف ال ػػالت
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؛ ٗ٘ٔص -ٕٗٔص، ـٜٓٚٔ، الحػاىرة، الشػعب دار، كدياناتيػا الحديمة اليند، اسماعيؿ محمد. د، الندكم
 لمطباعػػة، اانػػدلس دار، كاا ػػالحية كااسػػالمية اليندككيػػة قطاعاتيػػا، الينديػػة الفمسػػفات، عمػػي. د،زيعػػكر
 عنػػػد الدينيػػة المعتحػػػدات، جفػػرم، بارنػػػدر؛  ٕٗٙص -ٖٕٓكص ٔٛٔص -ٛٚٔص،ٜٓٛٔ،ٔط،كالنشػػر
 لػكطنيا المجمػس، المعرفػة عػالـ، مكػاكم الغفػار عبػد. د: مراجعة،اماـ الفتاح عبد اماـ. د: ترجمة، الشعكب
 دراسة – كاادياف ااسالـ، م طفى.د،حممي؛ٕٕٔص -ٙٚٔص، ٖٜٜٔ،الككيت، كااداب كالفنكف لمثحافة
 -٘ٙص،ـٕٗٓٓ/ىػػٕٗٗٔ، ٔط،  بيػركت، بيضكف عمي محمد:  منشكرات،  العممية الكتب دار، -محارنة
 .ٕٜص

 بف باتيك بف ححيش بف ىجدسؼ بف أريككسؼ بف فدراسؼ بف بكرشؼ بف زرادشت الى نسبة: الزرادشتية -ٜٜٔ
 أىػؿ مػف الممػؾ منكشػير بػف دكرشػريف بػف أرج بػف ىػايـز بػف سػت كانػد بػف اسػبيماف بػف ىػردار بف ارحدل

 كتػب(، بشتاسػؼ) أك بشتاسػب الفارسػي الممؾ عيد في ظير المجكس بيف النبكة أدعى الذم ىك، اذربيجاف
 ليػـ ككضػع، كالعبػادات الشػرامع مػف كغيرىػا كنيػي كأمػر ككعيػد كعػد فيػو بالػذىب مجمػد ألػؼ ٕٔ فيكتابا" 
 احمػد حنيفػة ابك،الػدينكرم: ينظػر التفا ػيؿ مف لمزيد. ازند سماه التفسير تفسير عمؿ ثـ زندا سمكه تفسيران 
 الثحافػػة كزارة، الشػػياؿ الػػديف جمػػاؿ. د:مراجعػػة، عػػامر المػػنعـ عبػػد. د: تححيػػؽ، الطػػكاؿ ااخبػػار، داكد بػػف

، المسػػعكدم؛ ٕٙص – ٕ٘ص، ت.بػػال، الحػػاىرة، لمثحافػػة العامػػة اادارة، يالجنػػكب ااقمػػيـ، الحػػكمي كاارشػػاد
، أحمػػد بػػف عمػػي محمػػد ابػػك، حػػـز ابػػف؛ ٕٔ٘ص – ٕٓ٘ص ك ٖٕٓص – ٜٕٕص، ٔج، الػػذىب مػػركج
،  ٔط،م ػػر، اندبيػػة المطبعػػة، لمشيرسػػتاني كالنحػػؿ الممػػؿ كبيامشػػو، كالنحػػؿ كااىػػكاا الممػػؿ فػػي الف ػػؿ
، الحػػاىرة، الدينيػػة الثحافػػة مكتبػػة، كالتػػاريخ البػػدا، طػػاىر بػػف المطيػػر، المحدسػػي؛ ٕٓٔص، ٔج، ىػػػٖٚٔٔ

 ايػراف، آرثػر، كريستنسف؛ ٓٛص –ٚٚص، ٕج،كالنحؿ الممؿ، الشيرستاني؛ ٕٚكص ٕٙص، ٗج، ت.بال
 ترجمػة، - اندنػى الشػرؽ-،الحضػارة ق ػة -،كايريػؿ كؿ، ديكرانت؛  ٕٕص –ٜٔص،الساسانييف عيد في
 مػػػف كمجمكعػػػة.، ج.أ،أربػػػرم؛ ٖٚٗص -ٕٗٗص، ٕج، ٕـ، ت.بػػػال، نسكتػػػك ،  بيػػػركت، بػػػدراف محمػػػد: 

 محمػد ك،بكر يعحكب السيد ك،الساداتي أحمد ك،كفافي محمد:  العربية الى ، نحمو ااسالـ تراث،المستشرقيف
. ج.أ: نشػره عمػى أشػرؼ، الخشػاب يحيػى:  ترجمتػو كراجع كتابتو في أشترؾ، عيسى أحمد ك، خفاجة  حر
، دريػػايى؛ ٕٙٓكصٗكصٖص، ٜٜ٘ٔ،  كشػػركاه الحمبػػي البػػابي عيسػػى العربيػػة الكتػػب احيػػاا دار، أربػرم
، ايػراف ممػى كتابخانػو ،نراقػى مينػا: مادـر بو تحديـ ،فر ثاقب مرتضى:  ، ترجمة ساساني شاىنشاىى، تكرج

 الحديمػػة فػػارس، فيػػز يػػزؼ، ىػػكفر؛ ٜٜ ص -ٛٛص ،ىػػػ ٖٖٛٔ،  سػػـك جػػاب ،تيػػراف ، قحنػػكس انتشػػارات
:  ترجمػة"، الجػيش -ااقت ػاد – المجتمع – اادارة – العبادات -الحضارة – التاريخ، "ـٓ٘ٙ – ـ.ؽ ٓ٘٘
 لمنشػػػر قػػػدمس شػػػركة،  ػػػباغ عبػػػاس. د: الفارسػػػية ااسػػػماا مراجعػػػة، منػػػى زيػػػاد: مراجعػػػة، جديػػػد محمػػػد

 – ديػػافكان سػػالـان، م ػػطفى.د،حممػػي؛ ٖٕٚص -ٖٕٙصـ ، ٜٕٓٓ، ٔط،  لبنػػاف، بيػػركت، كالتكزيػػع
 ـٕٗٓٓىػػػ/ٕٗٗٔ، ٔدار الكتػػب العمميػػة ، منشػػكرات : محمػػد عمػػي بيضػػكف، بيػػركت ، ط ،-ارنػػةمح دراسػة

نحمػػو الػػى العربيػػة كقػػدـ لػػو  ،-الفجػػر كالغػػركب –زيينير،ر.س،المجكسػػية كالزرادشػػتية ؛ ٓٔٔص -ٜ٘ص،
 .ٖٕٓ-ٔٛٔ،صٔالتكزيع، دمشؽ، بال.ت،جكزاده بالمالحؽ:أ.د.سييؿ زكار،التمكيف لمطباعة كالنشر ك 
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، ااشػغانية مػف مالكػة عريحػة اسرة مف كىك، برزاـ ابي بف فتؽ بف ماني ىك المعتحد ىذا المانكية: مؤسس -ٕٓٓ
 لمعتحػػده بيػػا جػػاا التػػي التعػػاليـ ككانػػت النبػػكة أدعػػى، اردشػػير بػػف سػػابكر الممػػؾ عيػػد فػػي فػػارس فػػي ظيػػر

 عن ػريف مػف مكػكف العػالـ كبػاف الثنكيػة اليػو دعػا مػا اىػـ كمػف، كالن ػرانية المجكسػية الديانة مفمزيجا" 
 ااركاح اف كتبػو بعػض فػي كقاؿ، كالتناسخ الحمكؿ فكرة الى كدعا، قديماف كىما كالظممة النكر ىما رميسيف
: ينظػػػر التفا ػػػيؿ مػػػف لمزيػػػد. الضػػػاللة اىػػػؿ ركاحكأ ال ػػػديحييف ركاحأ ىمػػػا نكعػػػاف ااجسػػػاـ تفػػػارؽ التػػػي

، المسػػػػعكدم؛  ٕٔ٘ص -ٕٓ٘ص، ٔج،الػػػػذىب مػػػػركج، المسػػػػعكدم؛ ٜٖٔص، ٔج،تػػػػاريخ،  اليعحػػػػكبي
، بيػركت، كالنشػر لمطباعػة المعرفػة دار، الفيرسػت، اسػحاؽ بػف محمد، النديـ ابف؛ٜٛص، كااشراؼ التنبيو

 الفػرؽ، طػاىر بػف الحػاىر عبد من كر ابك، البغدادم؛  ٖٚٗص -ٕٙٗص ك ٚ٘ٗص – ٙ٘ٗص ت.بال
 ابػك،البيركني؛ٕٔٚص، ت.بػال، الحاىرة، يالمدن مطبعة، الحميد عبد الديف محي محمد: تححيؽ، الفرؽ بيف

 -ٕٚٓص، ـٖٕٜٔ/ىػػػػٕٖٗٔ، ليبػػػزؾ، الخاليػػػة الحػػػركف عػػػف الباقيػػػة ااثػػػار، احمػػػد بػػػف محمػػػد الريحػػػاف
 عيػػػػػد فػػػػي ايػػػػػراف،ارثر، كريستنسػػػػف؛ ٙٛص – ٔٛص، ٕج، كالنحػػػػػؿ الممػػػػؿ، ، الشيرسػػػػتاني؛ ٕٛٓص

.، ج.أ،أربػػرم؛ ٕٛ٘صك ٕٚ٘ص، ٔج، ،ااسػػالـ ضػػحى، احمػػد، امػػيف؛ ٜ٘ٔص -ٜٙٔص، الساسػػانييف
 -ٗٙص،ساسػػػػاني شاىنشػػػػاىى،تكرج، دريػػػػايى؛ ٙكص٘ص،ااسػػػػالـ تراث،المستشػػػػرقيف مػػػػف كمجمكعػػػػة

 .ٕٗٗص-ٕٕٗص، الحديمة فارس،فيز يزؼ،ىكفر؛ ٘ٙص
بال.ـ ،المغػػكلي الغػػزك ابػػاف الشػػاـ بالد،محمػػد،التكنجي؛ ٜ٘ ص -ٛ٘ ص، المغػػكؿ تػػاريخ، عبػػاس، اقبػػاؿ -ٕٔٓ

 .ٕٚص،بال.ت ،
 .ٛ٘ ص، المغكؿ تاريخ، باسع، اقباؿ -ٕٕٓ
 تػػػاريخ،  محمػػػكد أحمػػػد. د، السػػػاداتي؛ ٓ٘ ص،  التػػػاريخ فػػػي المغػػػكؿ، المعطػػػي عبػػػد فػػػؤاد. د، ال ػػػياد -ٖٕٓ

 ك،نػػكراؾ، تشػػادكيؾ؛ ٜٖٕص، ااسػػالـ تػػاريخ اطمػػس، حسػػيف. د،مػػؤنس؛ ٕٕٔكصٕٔٔص، المسػػمميف
،  الثحافػػة كزراة منشػػكرات، ؼنا ػػي ربػػاب: ترجمػػة، الشػػفكية الكسػػطى آسػػيا مالحػػـ،  فيكتكر،جيرمكنسػػكي

،  تركمػاني؛ ٙٔٔص،كحاضػرىا ماضػييا تركسػتاف، مبشػر ا ن ػر،  الطرازم؛ ٖٔص،  ـٜٜ٘ٔ،  دمشؽ
؛ حمػػادة،د. محمػػد مػػاىر، الكتػػاب فػػي  ٚ٘ص،كالتركمػػاف ااتػػراؾ تػػاريخ  فػػي سػػريعة جكلػػة،احمد اسػػامة.د

ا، عمػػػي أكبػػػر، لغػػػة نامػػػة ، ؛ دىخػػػدٗ٘ـ ، صٜٜٗٔىػػػػ/ٗٔٗٔ،ٔالعػػػالـ، مؤسسػػػة الرسػػػالة، بيػػػركت، ط
 .ٚٚ٘،مادة أكيغكر،صٔمج

 .ٓٙص، المغكؿ تاريخ، عباس، اقباؿ -ٕٗٓ
 الشػرؽ، نيكيتػا،  ايميسؼ؛ ٜٕ ص، المغكؿ، الباز السيد. د، العريني؛ٜ٘ ص،المغكؿ تاريخ، عباس،اقباؿ -ٕ٘ٓ

 كالنشػر طباعػةلم الحػديث الكتػاب دار مؤسسػة،الحسف ابػك من ػكر:  ترجمػة، الكسػيط الع ػر في ااسالمي
 منشػػكر بحث،كجنسػػية تاريخيػػة المامػػة – الترؾ،بارتكلػػد؛ ٖٖٓص،  ـٜٙٛٔ/ ىػػػٙٓٗٔ،بيػػركت، كالتكزيػػع

 .ٖٛ ص، الترؾ مادة،٘مج، ااسالمية المعارؼ دامرة في
 كيسػتمد،  اكركػا لمدينػة الشػرقي الشػماؿ مػف اكنػكف نيػر مثؿ ينبع، منغكليا في اانيار اىـ كىك: كيركليف -ٕٙٓ

 الركافػد أحػد كيمثػؿ الشػماؿ نحػك النيػر ىػذا كيجػرم،  الجنكبيػة سػفكحيا مػف اسػيما كنتػي جبػاؿ فم مياىو
 خمػػيس محمػػد.د،الزككػػة؛ ٖٕٔص، آسػػيا، حسػػيف كفيػػؽ. د، الخشػػاب:ينظػػر.آمػػكر لنيػػر الرميسػػة كالمنػػابع



 

 

032 

، ٛ ص، البػػاز السػػيد. د، العرينػػي؛ٙٔص،  التركػػي التػػاريخ الػػى المػػدخؿ،يمماز، اكزطكنػػا؛ ٕٕٚص، آسػػيا،
 ٘ٗص، المغػكؿ حػركب، احمد. د،حطيط؛ ٜ٘كص٘ٗص،المغكؿ تاريخ،  محمد بف سعد، الغامدم؛ ٜ ص
 الغػزك ابػاف الشػاـ بالد،محمػد،التكنجي؛ ٖٔكصٔٔص،النابغػة الكحشػي جنكيزخاف،  ا أسد محمد، فا؛ 

 .ٙٔص،المغكلي
 .ٕٚص،المغكلي لغزكا اباف الشاـ بالد،محمد،التكنجي؛ ٜ٘ ص، المغكؿ تاريخ، عباس، اقباؿ -ٕٚٓ
 فػي أم، ال ػيف فػي شػينجيانغ محاطعػة فػي تاريـ حكض مف الشرؽ الى تحع :،أك" لكب نكر"نكر لب بحيرة -ٕٛٓ

 بػالحرب كيحػع، البحػر سػط  عػف ـٓٙٚ ارتفاعيػا كيبمػغ،  فييا البحيرات أكبر مف كتعد،  آلتكف جباؿ شماؿ
  ػحراا تت ػؿ المػنخفض ىػذا كعنػد، تػاريـ يػرن عنػدىا ينتيػي التػي المسػتنحعات منغكليا في منخفضيا مف

: ينظػر. الممحيػة التككينػات فييػا كتكثػر، منشػكريا تخػـك عمػى خنجػاف جبػاؿ حتػى تكالماكػاف ب ػحراا جكبي
، المػػكمني؛ ٜٚٔص كٓٛ كص ٜٕص، ال ػػيف جغرافيا،شػػيكل،  قكانػػغ؛ ٛٛ ص، التػػرؾ تػػاريخ،  بارتكلػػد

 خمػػػػيس محمػػػػد.د،الزككػػػػة؛ ٙٗص، آسػػػػيا قػػػػارة – لـلمعػػػػا انقميميػػػػة الجغرافيػػػػا، كاخػػػػركف عحمػػػػة أحمػػػػد.د
 خارطة، ااسالـ تاريخ اطمس،  حسيف. د، مؤنس؛ ٚ ص، المغكؿ، الباز السيد. د، العريني؛ ٜٛص،آسيا،

 .ٜ٘ٙ ص،تاريـ نير مادة، ٕمج، الميسرة العربية المكسكعة؛ ٕٔ٘ص الكتاب في كالممححة، ٕٕٗص
 ص – ٛٗ ص، المغػػكؿ تػػاريخ، عبػػاس، اقبػػاؿ؛ ٜ٘ٔص مشىػػا، ٔج، ٕمػػج، التػػكاريخ جػػامع، اليمػػذاني -ٜٕٓ

 -ٜٗ ص، التػاريخ فػي المغػكؿ، المعطي عبد فؤاد. د، ال ياد؛ ٖٚٗ ص، ايراف تاريخ، عباس، اقباؿ؛ ٜٗ
؛  ٖص ىامش،اليمػذاني ا فضؿ الديف رشيد الكبير المغكؿ مؤرخ، المعطي عبد فؤاد. د،ال ياد؛ ٓ٘كص

 –ال ػػميبية الحػػركب تػػاريخ، سػػتيفف، رنسػػيماف؛ ٕٓٔص، المسػػمميف ختػػاري،  محمػػكد أحمػػد. د، السػػاداتي
، ااسػػد مكتبػػة، العرينػػي البػػاز السػػيد.د: العربيػػة المغػػة الػػى نحمػػة،  المتػػأخرة ال ػػميبية كالحمػػالت عكػػا مممكػػة
 .ٗٗص،الجياد  يكات عمى امبراطكرية،سميـ، كاكيـ؛ ٛٔٗ ص كٔٔٗص،ٖج، ٜٓٛٔ، ٕط، دمشؽ

 لػكنج ىػام بأسػـ ال ػينيكف يعرفػو،  عػدة ماميػة ا"أحكاض تخترؽ التي الطكيمة انيارا مف كىك: آمكر نير -ٕٓٔ
 الركسػية الحػدكد عمػى كأكرخػكف شػيمكا نيػرم التحػاا مػف يتكػكف، اسػيا شرؽ، كـٜٕٓٓ طكلو يبمغ، جيانج

 الشػرقية سػيبيريا منطحػة بػيف الحػدكد خػط مػف ميػـ جػزا ي ػب  بحيػث منغكليا ىضبة مف" قادما المنشكرية
 بمضػيؽ كي ػب خابركفسػؾ قػرب شػرؽ الػى يتجو ثـ، كـ ٓٙٚٔ لمسافة الحدكد كيتبع،  ال ينية لجياتكا

 سػنجارم كىمػا رافديػو مػع اليػادم المحػيط فػي ت ػب التػي اانيػار مػف انػو كذكر،سػخاليف جزيػرة تجػاه تتار
"Sungari  ، ""كأزكرم "Ussuri " ،كفركعػو سنجارم هرافد كيحـك، بكريا ك، زييا ىما ركافده أىـ اف كذكر 

  كسػػط  الشػػرقي الجنػػكب فػػي سػػنجارم كرافػػده آمػػكر نيػػر كيمتحػػي، منشػػكريا ميػػاه مػػف كبيػػر قسػػـ بت ػػريؼ
 لمػدة المالحػة طػرؽ أىـ مف كركافده آمكر نير كيعد، النير مجرل طكؿ عمى المستنحعات فييا تكثر منطحة
 ككانػت، الػرم لعمميػات" ميمػا" درام ػ يعػد كليػذا"  ػيفا جميػده يػذكب عنػدما اسػيما السػنة مف أشير سبعة
 لمعػالـ انقميميػة الجغرافيػا، كاخػركف عحمػة أحمد.د، المكمني: ينظر.النير ىذا اعالي في تعيش المغكؿ قبامؿ

) الحػػػػارات جغرافيػػػػة،  عمػػػػي عبػػػػد. د،الخفػػػػاؼ عحمػػػػةك احمػػػػد محمػػػػد. د، المػػػػكمني؛ ٛ٘ص،آسػػػػيا قػػػػارة –
 دار(، اليػػادم المحػػيط كجزر،كنيكزيمنػػدة، اسػػتراليا، الجنكبيػػة اامريكيػػ، الشػػمالية امريكيا،افريحيا،اكركبا،آسػػيا

،  الػػرحمف عبػػد.د، حميػػدة؛  ٕٗص،ـٜٜٛٔ، ٔط،   عمػػاف،ااردف،  كالتكزيػػع لمنشػػر طػػارؽ كدار الكنػػدم
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 ٗٗ كصٖٚكصٖٙكصٖٖكصٕٖص،آسػيا، حسػيف كفيػؽ،د، الخشػاب؛ٕٖ٘ص، الكبػرل الػدكؿ جغرافيػة
 ص، آمػػكر مػػادة، ٔمػػج، الميسػػرة العربيػػة المكسػػكعة؛ٕٕٚص، آسػػيا، خمػػيس محمػػد.د،الزككػة؛ ٕٗٔكص
ٕٗٗ. 

 .ٛ٘ ص،  المغكؿ تاريخ، عباس، اقباؿ -ٕٔٔ
 .ٜٔٔص، ٔج،ااخبار تمفيؽ، ـ،ـ،الرمزم -ٕٕٔ
 كذكػر، قيرغيزيػا ىضػبة شػرؽ شػماؿ فػي تحػع، بحيػرة انو كذكر،  بحر انو ذكر: ،أك" ايس ككؾ"ككؿ ايسيؽ -ٖٕٔ

 منسػكبيا اف كذكر،البحر سط  عف مترٕٚ٘ٔ ارتفاع عمى كىي،،كالتغزغز الجكؿ ااتراؾ بالد بيف تحع انيا
 مدينػة كتحػع" ، فرسػخا عشػريف عػرض فػي" فرسػخا ثالثيف طكليا كيبمغ،  البحر سط  فكؽ قدـٓٓٓ٘ يبمغ

 النيريػػة المجػػارم بعػػض اليػػو تنتيػػي" داخميػػا" مفيضػػا البحيػػرة ىػػذه كتعػػد،البحيرة ىػػذا سػػاحؿ عمػػى برسػػخاف
كىامشػػيا  ٘ٔص، العػػالـ حػػدكد،  مجيػػكؿ مؤلػػؼ: ينظػػر التفا ػػيؿ مػػف لمزيػػد.البحػػر  سػػط فػػكؽ الممتػػدة

 دار،  ااسػالمية الػدكؿ جغرافيػة، محمػكد  ػباح. د،محمػد؛ ٖٜص،الترؾ تاريخ، بارتكلد؛ كىامشيا ٕ٘كص
، يمماز، أكزطكنا؛ ٕٓ٘ص،آسيا، خميس محمد.د،الزككة؛  ٖٕٛص،ت.بال، ااردف،  كالتكزيع لمنشر اامؿ
 .ٖٚص، التركي التاريخ الى ؿالمدخ

 .ٖٜص، الترؾ تاريخ، بارتكلد -ٕٗٔ
 التركيػة الحبامػؿ مػف فيػـ لػذلؾ، عمػييـ طغػى قػد المغػكلي الطػابع اف غيػر الترؾ الى ا كليـ تعكد: النايماف -ٕ٘ٔ

 فػػي يسػػتحركف كػػانكا، ثمانيػػة معنػػاه مغػػكلي اسػػـ كىػػك النايمػػاف قبيمػػتيـ اسػػـ اف مػػف الػػرغـ عمػػى، المغكليػػة
 المنػاطؽ تمػؾ فػي الكاقعػة البحيػرات كحػكؿ آلتػام جبػاؿ كسػفكح نػاركف كنيػر اكرخػكف لنير ااعمى ضالحك 

 الشماؿ مف يجاكركف ككانكا، الكراييت قبيمة مساكف مفغربا" تحع كانت مناطحيـ اف أم، منغكليا في الكاقعة
 بػدك كػانكا، كالحارلكؽ كالحفجاؽ الحاكمي منيا عدة تركية لحبامؿ مجاكرتيـ عففضال"  المغكلية ااكيرات قبيمة
، كبيػر نفػكذ ليػـ ككػانكا، ال ػحراكية المنػاطؽ يسػكف كبعضػيـ الكعرة الجبمية المناطؽ في بعضيـ يحيـ رحؿ

، المسيحية اعتنحكا ثـ الشامانية الديانة يعتنحكف كانكا، " خاف بكيركؽ "أك خاف ككجمكؾ بمحب ممككيـكلحب 
 خػاف تايانؾ زعيميا محتؿ بعد خاف جنكيز لسمطة خضعت، ااكيغكرية فعفضال" المغكلية المغة لغتيـ ككانت
 تػػػاريخ، الجػػػكيني: ينظػػػر التفا ػػػيؿ مػػػف لمزيػػػد. ـٕٙٓٔ/ ىػػػػ ٖٓٙ سػػػنة كقيػػػؿ ـٖٕٓٔ/ ىػػػػ ٓٓٙ سػػػنة

 الجػػػزا، التػػػكاريخ جػػػامع، اليمػػػذاني؛ ٚٛكص كىامشػػػيا ٕٚكص كىامشػػػيا ٜٙص، ٔح، ٔـ، جيانكشػػػام
، التػػػرؾ تػػػاريخ، بارتكلػػػد؛ ٖٙٓكص ٖٕٚكص ٙٗٔكص ٙٓٔص، خػػػاف جنكيػػػز خمفػػػاا بتػػػاريخ الخػػػاص

 بعػػد ايػػراف تػػاريخ، عبػػاس، اقبػػاؿ؛ ٖٙٗص ىػػامش، ٔح، ااخبػػار تمفيػػؽ، ـ، ـ، الرمػػزم؛ ٘٘ٔ-ٕ٘ٔص
، ـٕٜ٘ٔ/ ىػػٖٖٗٔ -ـ ٕٓٛ/ ىػػٕ٘ٓ الحاجاريػة الدكلػة نيايػة  حتػى الطاىريػة الدكلػة بدايػة مػف ااسالـ
 محمػػد السػػباعي. د. أ: راجعػػو، من ػػكر الػػديف عػػالا حمػػدم. د: عميػػو كعمػػؽ لػػو كقػػدـ الفارسػػية عػػف نحمػػو

 تػػػاريخ، عبػػػاس، اقبػػػاؿ ؛ٖٛٗكص ٖٚٗص، ٜٜٛٔ، الحػػػاىرة، كالتكزيػػػع كالنشػػػر الثحافػػػة دار، السػػػباعي
؛  ٖٙٔكص، ٘٘ٔص ىػػػػامش، بخػػػػارل تػػػػاريخ، ارمينػػػػكس، فػػػػامبرم ؛ٛ٘كص ٚ٘كص ٛٗص، المغػػػػكؿ
، المعطػػي عبػػد فػػؤاد.د، ال ػػياد؛  ٕٙٔكص ٖٙٔص، ٕح،  ااسػػالمية الشػػعكب تػػاريخ، كػػارؿ، برككممػػاف
، احمػد. د، حطػيط؛ ٖ٘ص، المغكؿ، الباز السيد.د، العريني؛ ٖٓكص ٜٕكص ٛٔص، التاريخ في المغكؿ
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. د، الحػػزاز؛ ٗٔص، المغكليػػة الدكلػػة تػػاريخ، العزيػػز عبػػد السػػالـ عبػػد.د، فيمػػي؛ ٕٗص، المغػػكؿ حػػركب
 ساعدت، النجؼ، الحضاا مطبعة، المغكلية السيطرة عيد في العراؽ في السياسية الحياة، داكد  ال  محمد
 بػػف سػػعد، الغامػػدم؛ كىامشػػيا ٕٔكص ٗٔ-ٕٔص، ـٜٓٚٔ/ىػػػٜٖٓٔ، بغػػداد، طبعػػو عمػػى بغػػداد جامعػػة
 ع اـ. د، شبارك؛ ٖٖص، كاكربا المغكؿ، سعيد محمكد. د،عمراف؛ ٘ٚص -ٕٚص،المغكؿ تاريخ، محمد
/  ىػػٖٕٜ -ٛٗٙ)  المماليػؾ – كالحضػارم لسياسػيا دكرىػـ معػالـ العربػي المشػرؽ فػي السػالطيف،  محمد

 م ػػطفى. د، بػػدر؛ ٖٙص،ـٜٜٗٔ، بيػػركت، كالنشػػر لمطباعػػة العربيػػة النيضػػة دار، -(ـٚٔ٘ٔ -ٕٓ٘ٔ
 العامػة الم ػرية الييمػة،  المغػكؿ ايدم عمى بغداد مف العباسية الخالفة زكاؿ أك الكبرل ااسالـ محنة، طو

 العػػػػػالـ، ا عبػػػػػد اسػػػػػماعيؿ، الخالػػػػػدم؛ ٙٓٔكص٘ٓٔكصٓٓٔص، ٜٜٜٔ، ٕط،  م ػػػػػر،  لمكتػػػػػاب
، الفػالح مكتبػة، سػعيد ا فػت  السػتار عبد. د ك العساؿ محمد احمد. د: باشراؼ،المغكلي كالغزك ااسالمي
،  المغػػػػكؿ دكلػػػػة،  محمػػػػد عمػػػػي.د، ال ػػػػالبي؛ ٕٚص، ـ ٜٗٛٔ/ ىػػػػػػػػ ٗٓٗٔ،  ٔط، بيػػػػركت، الككيػػػػت

؛ ٖٗكصٖٔكصٖٓكصٕٛص،  العظػػػػاـ مغػػػػكؿال تػػػػاريخ، سػػػػييؿ محمػػػػد.د،  طحػػػػكش؛ ٓٙكصٜ٘ص
 قطػز المظفػر الممػؾ حياة، محمكد. د،شمبي؛ ٕ٘كصٙص،  المغكؿ قاىرة م ر،  فتحي محمد. د، الشاعر

، ـٕٜٜٔ/ ىػػػػٕٔٗٔ، ٔط، لبنػػػاف -بيػػػركت،  الجيػػػؿ دار، - جػػػالكت عػػػيف معركػػػة كبطػػػؿ التتػػػار قػػػاىر –
 ؛                   ٗٚص

Howorth,Henry.H, History of the Mongols,part 1,pp.6,20-

21,23,55,59,60,61; 

Franke,Herbert,Twitchett,Denis ,The Cambridge  History of China  , 

University  press ,  Cambridge , 2008,pp.155,338-342;                                                            

,Combined Publishing,USA,1996 Jeremiah,Curtin, AHistory The Mongols 

pp.41-44,57,62,63,65,90,92; 

Onon,Urgunge, The Secret History of The  Mongols- The life and times of 

chinggis khan-,Routledge Curzon ,Taylor and Francis Group, London and 

New York,2005,pp.120,136,141,153,178,197.  
 تػػاريخ، العزيػػز عبػػد السػػالـ عبػػد. د، فيمػػي؛ ٜٕ ص، التػػاريخ فػػي المغػػكؿ، المعطػػي عبػػد فػػؤاد. د، ال ػػياد -ٕٙٔ

 .ٕٚ ص،المغكؿ تاريخ، محمد بف سعد، الغامدم؛ ٗٔص، المغكلية الدكلة
 .ٛٔص، المغكلية الدكلة تاريخ، العزيز عبد السالـ عبد. د، فيمي -ٕٚٔ
 كانػػت، التركيػػة بالمغػػة ال ػػيد كمػػب معنػػاه اف كذكػػر،  العا ػػفة سػػمياا معنػػى: "Kerait ،"الكراييػػت قبيمػػة -ٕٛٔ

  Baikalبايكاؿ بحيرة كجنكب، منغكليا في جكبي  حراا في الشرقية الكاحات الكراييت قبيمة استحرار مناطؽ
 مػػف انيػػـ تػػذكر اراا كىنالػػؾ،  تركيػػة ا ػػكؿ الػػى ينتمػػي بػػدكم شػػبو شػػعب كىػػـ، العظػػيـ ال ػػيف سػػكر حتػػى

 عمػى المغكليػة ال ػفة جنكيزخػاف اضػفى فحػد، ااتػراؾ مػف كػانكا رؤكسػاميـ معظػـ اف غير، كليةالمغ الحبامؿ
 غمػب كقػد تركيػة ا ػكليـ اف ىػك الػراج  الػرأم اف يعنػي كىػذا، الكراييػت قبيمة محدمتيا في عدة تركية قبامؿ
 امػا، منغكليػا يفػ جػكبي  ػحراا بػدك بػيف كالجبػركت بػالبطش الكراييػت قبامػؿ عرفت. المغكلي الطابع عمييـ
 الحبيمػة ىػذه خضػعت، المغكلية المغة ىي بيا يتكممكف كانكا التي كالمغة، الشامانية الديانة كانت فحد ديانتيـ
،  ٔج،ٔ،ـجيانكشػام تػاريخ،  الجػكيني:ينظر التفا يؿ مف لمزيد. ـٖٕٓٔ/ىػٓٓٙ سنة جنكيزخاف لسمطة
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 الفػدا ابػك الديف عماد، كثير ابف؛  ٕٕٔص – ٜٕٔص،  ٔج، ٕ مج، التكاريخ جامع،  اليمذاني؛ ٕٚص
، العربػػي التػػراث احيػػاا دار،  كنشػػره طبعػػو،  شػػيرم عمػػي:  تححيػػؽ، التػػاريخ فػػي كالنيايػػة البدايػػة، اسػػماعيؿ
؛  ٕٙ٘كصٕٕٙص، ٘ج، تػػػاريخ،  خمػػػدكف ابػػف؛ ٘ٓٗكصٖٛٔص،  ٖٔج،  ىػػػػ ٛٓٗٔ،  ٔط،بيػػركت

 تػػاريخ،  بارتكلػػد؛  ٖٙٗص،  ايػػراف ختػػاري، عبػػاس، اقبػػاؿ؛ ٖٙٓص، ٗج،  انعشػػى  ػػب ،  الحمحشػػندم
؛ ٖٙٔص كىامشػػياك ٕٙٔ ص، بخػػارل تػػاريخ، ارمينػػكس، فػػامبرم؛  ٖٕٙكصٗ٘ٔ كص٘٘ٔص،التػػرؾ

-ٗٛكصٚٗكصٕٛكص ٕٚص كٕٔكصٛٔص،  التػػاريخ فػػي المغػػكؿ، المعطػػي عبػػد فػػؤاد. د، ال ػػياد
. د، حطػػػيط؛ ٘٘كصٕ٘ص-ٓ٘كص كص ٖٗكص ٔٔص، المغػػػكؿ، البػػػاز السػػػيد. د،العرينػػػي؛  ٚٛص
، المغكليػػػػػة الدكلػػػػػة تػػػػػاريخ، العزيػػػػػز عبػػػػػد السػػػػػالـ عبػػػػػد. د،فيمػػػػػي؛ ٗٔص، المغػػػػػكؿ حػػػػػركب، حمػػػػػدا

 دار، - خػػػاف جنكيػػػز –،الشػػػرؽ مػػػف اع ػػػار، محمػػػكد ثػػػركت. د،عكاشػػػة؛ ٖٙكصٖ٘كصٕٖكصٗٔص
، العراؽ في السياسية الحياة، داكد  ال  محمد. د،الحزاز؛ ٕٜص -ٓٛص،ٕٜٜٔ، ٘ط، الحاىرة، الشركؽ

،  طحػػػكش؛  ٓٚص -ٚٙكص٘ٙص -ٔٙص،  المغػػػكؿ تػػػاريخ،  محمػػػد بػػػف عدسػػػ. د، الغامػػػدم؛ٕٔ ص
 دكلػة،  محمػد عمػي.د، ال البي؛  ٖٓكصٜٕكص،كىامشياٖٕص،  العظاـ المغكؿ تاريخ، سييؿ محمد.د

؛ ٖٖص-ٖٔص، كاكربػػػػا المغػػػكؿ، سػػػعيد محمػػػكد. د، عمػػػراف؛ٜ٘ص-ٚ٘كصٖ٘كصٕ٘ص،  المغػػػكؿ
، المغكؿ قاىرة م ر،  فتحي محمد. د، الشاعر ؛ٖٙ ص، المشرؽ في السالطيف، محمد ع اـ. د، شبارك
 ؛ٗٚص -ٕٚص، المظفر الممؾ حياة، محمكد. د،شمبي؛ ٕٗص -ٕٕكصٙص

Howorth,Henry.H, History of the Mongols,part 1,pp.22,48,61; 

                             Franke,Herbert,Twitchett,Denis , The Cambridge History of 

China,pp.155,339,341,346. 
ٕٜٔ- .Howorth,Henry.H, History of the Mongols,part 1,p.22                                 
 .ٔٛ كرقة، ٔج، م كرة مخطكطة، الترؾ لغات ديكاف، الكاشغرم -ٕٕٓ
 مػػف الجنػػكب الػػى تمتػػد عظيمػػة كاسػػعة ىضػػبة عػػف عبػػارة كىػػي: -شػػامك -أك،-غػػكبي-،جػػكبي  ػػحراا -ٕٕٔ

 فيػي كبذلؾ،شػاف نػاف كجبػاؿ ألػتف جبػاؿ سمسػمة مػف الشػرقي الشػماؿ كالػى، كيػابمكني التايف جباؿ سمسمتي
"، شػماا درجػة ٘ٗكٓٗ عػرض خطػي بػيف تمتد الحكض تشبو منخفضة منطحة الجغرافية الناحية مف تشكؿ
 منغكليػا حػدكد ضػمف يحػع الػذم الجػزا اما،  لمنغكليا السياسية الحدكد خارج اليضبة ىذه أجزاا معظـ كتحع
 الناحيػة مػف ال ػحراا ضمف كيمتد،ال حراكية الجيات فيو كتسكد" جفافا منغكليا ىضبة اجزاا أشد مف فيك

 جػػكبي ليضػػبة ال ػػخرم السػػط  كيتخمػؿ، الشػػعبية ال ػػيف كبػػيف الشػػعبية منغكليػا بػػيف الحػػدكد خػػط النظريػة
 منغكليػا شػماؿ فػي جػكبي  ػحراا مكقع اف، بالترسبات كالممتممة العمؽ كالحميمة الكاسعة المنخفضات بعض
 كبػيف ككيػركليف اكرخػكف نيرم كدياف سيكب اك بايكاؿ بحيرة عند الغابات فييا تغزر منطحة في تحع يجعميا
 مطػر تسػاقط مػع الحرارة درجات  في باعتداؿ مناخيا كيمتاز،كتشاخار شاف ايف سيكؿ حيث منغكليا جنكب
 مػػف نمطػيف نميػػز اف كيمكػف، الشػػتاا ف ػؿ فػػي كجػاؼ ةالبػػركد شػديد يكػػكف بينمػا، ال ػػيؼ ف ػؿ فػػي قميػؿ

  ػحارم مثػؿ اليضػبة مػف الغربػي الجنػكبي النطػاؽ فػي تمتػد التػي ال ػحارم فػي ااكؿ فييػا السط  اشكاؿ
 الخشػاب: ينظر.  متنكعة حشامش غطييات مرتفعة نطاقات في فيتمثؿ الثاني النمط اما،ككانتشيك، ماككسك

 – لمعػالـ انقميميػة الجغرافيػا، كأخػركف عحمػة أحمد.د، المكمني؛ ٕ٘ٔكص ٕٕٔ ص،آسيا، حسيف كفيؽ،د،



 

 

037 

 سػيد حسػف.د،العينػيف ابػك؛  ٕٖٗص، الكبػرل الػدكؿ جغرافيػة،  الرحمف عبد.د، حميدة؛ ٕٗص،-آسيا قارة
 ٕٕٓكصٜٕٔصك ٜٛص، آسػػػػػػػيا، خمػػػػػػػيس محمػػػػػػػد.د،الزككػػػػػػػة؛ٜٖٗص، المكسػػػػػػػمية آسػػػػػػػيا، احمػػػػػػػد
، المغػػكؿ، البػػاز السػػيد. د، العرينػػي؛ٖٔص، التػػاريخ فػػي ؿالمغػػك، المعطػػي عبػػد فػػؤاد. د، ال ػػياد؛ٕٔٚكص
 .ٛص كٚص

 .ٜ٘ ص، المغكؿ تاريخ، عباس، اقباؿ -ٕٕٕ
 .ٓٗص، الترؾ مادة، ٘مج، ااسالمية المعارؼ دامرة في منشكر بحث، كجنسية تاريخية المامة – الترؾ -ٖٕٕ
 تاريخيػػة المامػػة– التػػرؾ، بارتكلػػد؛ ٛٔ ص، المغكليػػة الدكلػػة تػػاريخ، العزيػػز عبػػد السػػالـ عبػػد. د، فيمػػي -ٕٕٗ

 .ٓٗص، الترؾ مادة، ٘مج، ااسالمية المعارؼ دامرة في منشكر بحث، كجنسية
، التػرؾ مػادة، ٘مػج، ااسػالمية المعػارؼ دامػرة فػي منشػكر بحػث، كجنسػية تاريخية المامة– الترؾ، بارتكلد -ٕٕ٘

 .ٓٗص
 .ٛٔ ص، المغكلية الدكلة تاريخ، العزيز عبد السالـ عبد. د، فيمي -ٕٕٙ
ٕٕٚ- . Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.9  
ٕٕ8Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.711 – 
ٕٕٜGüzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.711 - 
 .ٓٗ ص،  الترؾ مادة،٘مج، ااسالمية المعارؼ دامرة في شكرمن بحث، كجنسية تاريخية المامة – الترؾ -ٖٕٓ
ٕٖٔ-713. .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s 

ٕٖٕ-713. .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s 

 بحػث، كجنسػية تاريخيػة المامػة– التػرؾ، بارتكلد؛ المغكلية الدكلة تاريخ، العزيز عبد السالـ عبد. د، فيمي -ٖٖٕ
 .ٓٗ ص -ٜٖ ص، الترؾ مادة، ٘مج، ااسالمية لمعارؼ دامرة في منشكر

 تاريخيػػة المامػػة– التػػرؾ، بارتكلػػد؛ ٛٔ ص، المغكليػػة الدكلػػة تػػاريخ، العزيػػز عبػػد السػػالـ عبػػد. د، فيمػػي -ٖٕٗ
 .ٓٗ ص -ٜٖ ص، الترؾ مادة، ٘مج، ااسالمية المعارؼ دامرة في منشكر بحث، كجنسية

 .عنيا جغرافية معمكمات اية عمى اعثر لـ: اكسك- شينة بحيرة -ٖٕ٘
 .ٚٙص، التركي التاريخ الى المدخؿ، يمماز، اكزطكنا -ٖٕٙ
 ؛ٗٙص، التركي التاريخ الى المدخؿ، يمماز، اكزطكنا: ينظر التفا يؿ مف لمزيد -ٖٕٚ

Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili, s.91; Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk 

Edebiyâti Târihi,pay 1,s.74. 

 .ٙٙص،التركي التاريخ الى المدخؿ -ٖٕٛ
239-  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.713   

241Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.713 -         

240-  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.713   

242  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.713 - 

243- . Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.9                 

244- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.9.    
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 ككانػت، -اردك قػكز - ىػك اخر اسـ كليا،كاسككف، بالسككف" ايضا سمىكت  : - بالساقكف -أك،بالساغكف  -245
 كراا تحػع التػرؾ ثغػكر مػف عظيمػة بمػدة كىي، جمنكث شرقي سيراـ بأسـ ااف كتعرؼ، قزباليغ" ايضا تسمى
 اليػـك المعركؼ الركسي ااقميـ مف الغربي الجزا في تحع ربما انيا ذكر كقد كاشغر مدينة قرب سيحكف نير
 فػي ااثػار مػف الكثيػر اليـك لغاية تكجد اذ، جك نير بو المح كد كلعؿ ،Semirjetschje سميريتشو بأسـ
 فػي انػو ذكػر كقػد، كالتركية ال غدية المغة يتكممكف سكانيا، الخير كثيرة، آىمة كبيرة بمدة كىي،المنطحة ىذه
 المغػكؿ عمييػا اطمػؽ كقػد، بالسػاغكف اىػالي مػف اسػرة ااؼ عشػرةما يحرب  اعتنؽ ـ ٖٗٓٔ/ ىػٖ٘ٗ عاـ

 اف غيػػر،"الطيبػة المدينػة" ام"  غكبػالؽ" اسػـ محاكمػة دكف ـٕٛٔٔ/  ىػػ ٘ٔٙ سػنة عمييػا اسػتكلكا عنػدما
 بػػف محمػػد ا عبػػد ابػػك محػػدمتيـ فػػي العممػػاا مػػف كبيػػر عػػدد منيػػا خػػرج،  الحػػديـ باسػػميا احتفظػػكا سػػكانيا
 فػي الحضػاا تػكلى،  بغػداد فػي الحنفػي الػدامغاني ا عبػد ابػي الحاضي يد ىعم تفحو،  البالساغكني مكسى
، ٕج،التحاسػػػيـ احسػػػف، المحدسػػػي: ينظػػػر التفا ػػػيؿ مػػػف لمزيػػػد.ـٕٔٔٔ/  ىػػػػٙٓ٘ سػػػنة تػػػكفي،  دمشػػػؽ

 كرقػػػػػػػة، ٔج، م ػػػػػػػكرة مخطكطػػػػػػػة، التػػػػػػػرؾ لغػػػػػػػات ديػػػػػػػكاف، الكاشػػػػػػػغرم؛ ٕ٘ٚكص،كىامشػػػػػػػيإٗٙص
 تحػديـ، اانسػاب،من كر بف محمد بف الكريـ عبد،  السمعاني؛ ٕٖٕص،ٕكج، ٖٕٙكٖٕٚكٙٚكٗٚكٕ٘

                   لبنػػػػػػاف،  بيػػػػػػركت،  كزيعػػػػػػػػكالت كالنشػػػػػػر لمطباعػػػػػػة الجنػػػػػػاف دار،  البػػػػػػاركدم عمػػػػػػر ا عبػػػػػػد: كتعميػػػػػػؽ
 ابػك،ااثير ابػف؛  ٙٚٗص، ٔج، االبمداف معجـ، الحمكم ياقكت؛  ٕٗٗص،ٔج،ـٜٛٛٔ/ىػٛٓٗٔ،ٔ ط ،

، بيػركت،   ػادر دار، اانساب تيذيب في المباب،الكريـ عبد بف محمد بف حمدم الكـر ابي بف عمي الحسف
، الػػػػدىر نخبػػػػة، الربػػػػكة شػػػػيخ؛ ٖٛص، ٔج، ٔـ، جيانكشػػػػام تػػػػاريخ، الجػػػػكيني؛ ٖٜٔص،ٔج، ت.بػػػػال
 تحريػػر فػػي المبػػاب لػػب، عبػػدالرحمف الػػديف جػػالؿ، السػػيكطي؛ ٔٓ٘ص، البمػػداف تحػػكيـ، الفػػدا أبػػك؛ ٕٕٔص

،  مرتضػى محمػد السػيد الفيض أبي الديف محب، الحسيني؛ٕٗص، ت.بال،  بيركت،   ادر دار،  اانساب
/ ىػػػػػػػٗٔٗٔ، بيػػػػػػركت،  الفكػػػػػػر دار،  شػػػػػػيرم عمػػػػػػي:  تححيؽ،الحػػػػػػامكس جػػػػػػكاىر مػػػػػػف العػػػػػػركس تػػػػػػاج

،  الشرقية الخالفة بمداف، كي، لسترنج؛ ٓٛص، الترؾ تاريخ، بارتكلد؛ ٚٙص، بمسغف مادة،ٛٔج،ـٜٜٗٔ
 عبػد قحطػاف. د،  الحػديثي؛ ٕٕص، تػكراف تػاريخ عمػى اضػكاا، السػيد ؤمفالمػ عبػد السيد، اكـر؛ ٖٓ٘ص

 ي ػدرىا ااسالمية المعارؼ دامرة في منشكر بحث، بالساغكف، بارتكلد؛ ٕٚ٘ص،  خراساف ارباع،  الستار
 المعػػارؼ كزارة قبػػؿ مػػف يراجعيػػا، يػػكنس الحميػػد عبػػد.د ك، زكػػي كابػػراىيـ، الشػػنتناكم أحمػػد: العربيػػة بالمغػػة

 .ٖٙص -ٓٙص، بالساغكف مادة، ٗمج، ت.بال، عالـ في ميدم دمحم.د
246-  . Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.9                  

247-   .Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.9                  

ٕٗٛ- .Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.9                  
ٕٜٗ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.9.                 
، كالنشػػر كالترجمػػة لمدراسػػات طػػالس دار، الشػػاـ شػػمب يكسػػؼ: الفرنسػػية عػػف ترجمػػو، التػػاريخ فػػي المغػػكؿ -ٕٓ٘

 . ٓٔص، ـٜٜٛٔ، ٔط، دمشؽ
 .٘ٗ ص، الترؾ تاريخ، رتكلدبا -ٕٔ٘
 .ٜٕص، المغكؿ -ٕٕ٘
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 .٘ٗ ص، الترؾ تاريخ، بارتكلد -ٖٕ٘
 .ٗٙص،التركي التاريخ الى المدخؿ،يمماز، اكزطكنا -ٕٗ٘
ٕ٘٘,pay1,s.722. - Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 
 .٘ٗ ص، الترؾ تاريخ، بارتكلد -ٕٙ٘
ٕ٘ٚ,pay1,s.722. -  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 
ٕ٘ٛ,pay1,s.722. -  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 
ٕٜ٘- 12. .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

 .ٜٛص، الترؾ تاريخ، بارتكلد -ٕٓٙ
 .ٜٛص، الترؾ تاريخ، بارتكلد -ٕٔٙ
262Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.713 - 

ٕٖٙ- 12. .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 
264  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.713 – 

265- .12 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

266-12.  . Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

267- .12 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

268- . 12 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

269- .14 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

 ؛ٛٚص،كحاضرىا ماضييا تركستاف، مبشر ا ن ر،  الطرازم –ٕٓٚ
  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,pp.9-10;   

 ص، الترؾ مادة،٘مج، ااسالمية المعارؼ دامرة في منشكر بحث، كجنسية تاريخية المامة – الترؾ، بارتكلد
ٖٜ. 

 .ٚٙص، التركي التاريخ لىا المدخؿ، يمماز، اكزطكنا -ٕٔٚ
ٕٚ2Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.714 - 
 .ٕٗال يني،د. بدر الديف حي،العالقات، ص -ٖٕٚ
 .ٕٗالعالقات،ص -ٕٗٚ
 ماضػػػييا تركسػػػتاف، مبشػػػر ا ن ػػػر،  الطػػػرازم؛ ٛص،التركػػػي اادب تػػػاريخ، مجيػػػب حسػػػيف. د،الم ػػػرم -ٕ٘ٚ

 .    ٛٚص،كحاضرىا
276- Güzel,Hasan Celâl,Birincı,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.714.      

 :اسم بحٌرة فً منغولٌا ولم اتمكن من العثور على معلومات وافٌة عنها.Sine- usu - تحٍزج    -277

278- Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.714.        

279-  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.715.                              

281- Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.714.    

ىـ طامفة كبيرة تتككف مف قبامؿ كثيرة ، كيتشعبكف الى شعب عدة ، كاف التتار يسػكنكف  انررز، ٔ" انررار": -280
بػػأقميـ الخطػػا أم "ال ػػيف كشػػرقا" ا كمممكػػة الحيرغيػػز، رخػػكف كسػػيمينجبنيػػرم أك ا" اشػػمالتػػي تحػػد المنطحػػة 
بػأقميـ التبػت ، كبشػكؿ عػاـ كػانكا يعيشػكف فػي الجنػكب الغربػي بػا" كجنك بممالؾ انكيغػكر ،  كغربا"الشمالية 
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اقاليـ آسػيا الشػمالية ، في بطشا"مف بحيرة بايكاؿ حتى بحيرة كيركليف ، كىـ مف اشد قبامؿ الجنس ان فر 
كقبؿ ظيكر جنكيزخاف كانت معظػـ الحبامػؿ التركيػة كقبامػؿ الجػنس ان ػفر البدكيػة خاضػعة" لممغػكؿ كاطمػؽ 
عمػػييـ اسػػـ "تاتػػار"، أك " تتػػر" ، كىػػذا يعنػػي اف التتػػار كػػانكا قبامػػؿ مسػػتحمة عػػف المغػػكؿ ، فعنػػدما ظيػػر 

مػف الػد اعدامػو ، كليػذا يعػدىـ مغكؿ ،ككاف جنكيزخػاف جنكيزخاف عمى مسرح السياسة بدأ  التتار يعادكف ال
عند المغػكؿ ،غيػر انػو متكارثا"انيـ سبب الفتنة كالفساد الذم كاف معتبرا" حاربيـ كامر جنكده بحتؿ كؿ تترم 

سػمية التتػار بشػكؿ كاسػع تكبعد انت ار جنكيزخاف عمى التتار اطمؽ اسميـ عميو كعمى اتباعػو، اف اطػالؽ 
، كىنػاؾ   Bouir Norقػكة التتػار الححيحيػيف الػذيف كػانكا يعيشػكف حػكؿ بحيػرة "بكيرنػكر"  النطاؽ يعكد الى

، كالتتػػار السػػكد يسػػتحركف فػػي جنكبػػا"ثالثػػة انػػكاع لمتتػػار : مػػنيـ التتػػار البػػيض ككػػانكا يجػػاكركف ال ػػيف 
التتػػار شػػماليـ ، كفػػي شػػماؿ ىػػؤاا كػػاف التتػػار المتكحشػػكف كيطمػػؽ عمػػييـ المغػػكؿ شػػعكب الغابػػة ، ككػػاف 

السكد بدك، اما المتكحشكف فكانكا يعيشكف عمى ال يد. لمزيد مف التفا ػيؿ ينظػر : بارتكلػد ، تػاريخ التػرؾ 
؛   ٛٔص -ٙٔ؛ فيمي ، د. عبػد السػالـ عبػد العزيػز، تػاريخ الدكلػة المغكليػة ، صٗ٘ٔص -ٕ٘ٔ، ص

مػػف ىػػـ التتػػار ف ؛ كػػريـ ،د. ابػػرار ،  ٜٚص -ٛٚ، ص مػػف الشػػرؽ ، اع ػػار محمػػكد عكاشػػة ، د. ثػػركت
 -ٕ٘؛ ال ػػياد ، د. فػػؤاد عبػػد المعطػػي ، المغػػكؿ فػػي التػػاريخ ، ص ٗٓٔك ص ٖٔك ص ٛص – ٚص،

؛ اقبػػاؿ، عبػػاس، تػػاريخ ايػػراف ، ٕٔٙ، صٔ؛ برككممػػاف ، كػػارؿ ، تػػاريخ الشػػعكب ااسػػالمية ، ج ٕٚص
 . ٖٙٗكص ٖ٘ٗص
282- Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.714.     

283- Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.714.                              

284-  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.714.                              

285-  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.714.                              

286-  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.714.    

" ،الرعكيػػة المغكليػػة التػػي تسػػكف  Manchusاشػػتؽ اسػػـ منشػػكريا مػػف اسػػـ عنا ػػر المانشػػك"  يُشاإرٌا: -287
" ،لكف بعػد Manchukuoالبالد، كأطمؽ اليابانيكف عمييا عند احتالليـ أراضييا اسـ امبراطكرية مكنشكك "

د كعرفت بأسػميا انكؿ ىزيمة الياباف في الحرب العالمية الثانية عادت أراضي منشكريا الى ال يف مف جدي
منشكريا، تحتؿ أرض منشكريا الحسـ الشمالي الشرقي مف جميكرية ال يف الشعبية ،كتبمغ مسػاحتيا نحػك 

مميػكف نسػمة،يتألؼ المظيػر  ٘٘ثالثة أمثاؿ مساحة الجزر البريطانيػة تحريبػا"، كيعػيش فييػا مػا يحػرب مػف 
م يجرم فيو نير سػكنجارم أحػد ركافػد نيػر آمػكر الطبكغرافي العاـ لمنشكريا مف سيؿ منشكريا انكسط الذ

،كيحـك ىذا الرافد كفركعو بت ػريؼ قسػـ كبيػر مػف مياىػو فػي منشػكريا،كتغطي أرض ىػذا السػيؿ الركاسػب 
الفيضػػية ، كيحػػيط بػػو سالسػػؿ جبػػاؿ خنجػػاف العظمػػى فػػي الغػػرب كمرتفعػػات خنجػػاف ال ػػغرل فػػي الشػػماؿ ، 

عمػى البحػر ان ػفر مػف ناحيػة الجنػكب ،تمتػاز منشػكريا  كجباؿ شرؽ منشكريا في الشرؽ ،كيشرؼ السيؿ
أشػير بالنسػبة لمن ػؼ ثالثػة بشدة البرد فػي ف ػؿ الشػتاا اذ تبحػى درجػة الحػرارة تحػت درجػة التجمػد لمػدة 

أشػػير بالنسػػبة لمن ػػؼ الشػػمالي منيػػا ، كترتفػػع درجػػة الحػػراة فػػي ف ػػؿ ال ػػيؼ. ٙالجنػػكبي منيػػا ، كلمػػدة 
؛ الخشػػػاب ،د. كفيػػػؽ ٕٚٔكصٕ٘ٔزككػػػة،د. محمػػػد خمػػػيس، آسػػػيا، صلمزيػػػد مػػػف التفا ػػػيؿ ينظػػػر: ال
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-ٖٙٗ؛ أبػػك العينػػيف، د. حسػػف سػػيد أحمػػد، آسػػيا المكسػػمية، صٗٙٔكصٗٗكصٖٖحسيف،آسػػيا، ص
 .٘ٙٗص
288-  .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.714 

289 -  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.714.                                  

291-  . 12 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

290- Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.714.       

292-  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.714.                              

293-  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.714.                                                      

 أك الينتسػي نيػر سػيؿ فػي يحيمػكف كػانكا،  ااتراؾ مف جنس كىـ:  -خرخيز -أك،-الحرقيز - ك،  انمٍزغٍش -294
 التغزغػز بػالد حػدكد جنكبيػا كمػف، الشػرقي المحػيط رحػكب ال يف الشرؽ مف يحدىا  بالدىـ، -اليانجستي-

 شػماؿ سػكاف ىػـ لمحيرغيػز الحػدامى ااجػداد اف كيعتحػد، كيمػاؾ بػالد حػدكد الغرب كمف،  خمخ بالد مف كجزا
 مينكسيف في ااكلى امارتاف ليـ كانت،نكر - خيرغيس بحيرة مف" قريبا يحع مركزىا كاف التي منغكليا غربي

 كقمػػـ عبػػادة بيػػت ليػػـ كػػاف، الينيسػػي نيػػر مػػف العميػػا المنطحػػة فػػي تحػػع التػػي كمجيػػكت الكػػيـ امػػارة كالثانيػػة
، اخضػػر لػػكف ذات أعالميػػـ،  ػػالتيـ اكقػػات فػػي بػػو فيتكممػػك مػػكزكف ككػػالـ كنظػػر رأم كليػػـ، بػػو يكتبػػكف

 الناحيػػػة مػػػف مغػػػايريف كػػػانكا إنيػػػـ ليػػػـ ال ػػػينية الم ػػػادر أك ػػػاؼ تػػػدؿ، كالزىػػػرة زحػػػؿ كػػػككبي كيعظمػػػكف
 كاحػدة مدينػة سػكل بػديارىـ يكػف كلػـ"، زرقػا كعيػكنيـ أشػحر شعرىـ كاف اذ، ااتراؾ مف لغيرىـ اننثركلكجية

 المسػؾ كػاف، ال ػيد عمػى يعػيش بػداميان  كػاف ااخػر كالحسػـ، بػدك منيـ كبراا  الحسـ ككاف، الخاف محر كىي
كمحػابض  ،خمػنج كخشػب خػدنؾ كخشػب الفػراا بالدىػـ مػف كيجمػب،  ػادراتيـ فػي كبيػرة قيمة ذا بالدىـ في

 الػى مكػاف مػف السػكاف كيتنحػؿ،كالخيؿ كاابحػار ااغنػاـ مػف ثػركتيـ كمعظػـ السكاكيف الم نكعة مف الختك،
يعظمػػكف النػػار   ككػػانكا، ،كبعضػػيـ كػػاف يمػػتيف ال ػػيد كالمراعػػي كالمنػػاخ كالنبػػات المػػاا عػػف" بحثػػا اخػػر

 رؤكسػاميـ كيممؾ، الخاقاف محر كمجكث مدينة كتعد،خاقاف بمحب يمحب أميرىـ ككاف، الميت بحرؽ يحكمكفك 
حػاتمكف كأىػؿ كجكه حػادة المالمػ  قميمػة الشػعر م ،كاىميا ذككبو يستمطركف حجر كليـ، كاسعة كاماكف خيـ

 الفحيػػو ابػف؛ٖٔص، الممالػػؾ مسػالؾ، خرداذبػػة ابػف: ينظػػر.لغػتيـ كعػػف عػنيـ التفا ػػيؿ مػف لمزيػػد.  حػرب 
،  الكاشػػغرم؛٘ٙكصٗٙص، العػػالـ حػػدكد،  مجيػػكؿ مؤلػػؼ ؛ ٜٕٖص، البمػػداف كتػػاب مخت ػػر، اليمػػذاني

، ٖكج،ٖٕص، ٖج، البمػداف معجػـ، الحمػكم يػاقكت؛ ٕ٘ كرقػة، ٔج، م ػكرة مخطكطة، الترؾ لغات ديكاف
 تمفيػػؽ، ـ،ـ، الرمػػزم؛ ٜٛص،  العجامػب خريػػدة، الػكردم ابػػف؛ ٖٛ٘ص،  الػبالد اثػػار، الحزكينػي؛ ٕٗٗص

، ٕج، ايػػػػػػػػراف در ادبيػػػػػػػػات تػػػػػػػػاريخ، ا ذبػػػػػػػػي  دكتر، ػػػػػػػػفا؛  ٖٙكصٕٚكصٕ٘ص، ٔج، ااخبػػػػػػػػار
 ،التركػػي التػػاريخ الػػى المػػدخؿ،يمماز،اكزطكنا؛ٕٖص–ٖٓكصٜص،التػػرؾ تػػاريخ، بارتكلػػد؛ ٓٛكصٜٚص
. د،مػػػؤنس؛ ٕ٘ٔص،  العالقػػػات، حػػػي الػػػديف بػػػدر،  ال ػػػيني؛ ٖٚٔكصٔٙكصٗ٘كصٖ٘كصٓ٘ص

-ٔٔٔص،  مػػف الشػػرؽ اع ػػار، محمػػكد ثػػركت. د، عكاشػػة؛ ٜٖٕص، ااسػػالـ تػػاريخ اطمػػس، حسػػيف
 الع ػػػػػػكر فػػػػػػي الترؾ،زبيػػػػػػدة. د، عطػػػػػػا؛ ٖٖٓص،  ااسػػػػػػالمي الشػػػػػػرؽ، نيكيتػػػػػػا،  ايميسػػػػػؼ؛  ٕٔٔص

 السػيد، اكػـر؛  ٛ٘،كالتركمػاف ااتػراؾ تاريخ  في سريعة جكلة،احمد اسامة.د،  تركماني؛   ٕٕص،الكسطى
؛ ٖٓص،  المغػكؿ دكلػة، محمػد عمػي.د، ال ػالبي؛ ٛٔص، تػكراف تػاريخ عمػى اضػكاا، السػيد المؤمف عبد
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 طو:  ترجمة، -مكسكعة - الكسطى كآسيا كركسيا الحفحاس في ااسالمية الشعكب، المؤلفيف مف مجمكعة
 -ٕٗٔص،ـٜٕٓٓ، ٕط،دمشػػؽ_ سػػكريا، كالترجمػػة كالتكزيػػع لمنشػػر الػػديف عػػالا ارد،الػػكالي الكاحػػد عبػػد
؛ ٕ٘ص، ـٕٔٓٓ،ااسػػػػكندرية،  الجامعػػػة شػػػباب مؤسسػػػة، كالمغػػػكؿ التتػػػار،محمكد.د،السػػػيد؛  ٕٛٔص

 دكؿ اطمػس، شػكقي.د،خميػؿ ابػك؛ ٕٕٗص-ٖٕ٘ص،  ااسػالمية الػدكؿ جغرافيػة، محمػكد  باح. د،محمد
 ك،نػكراؾ، تشػادكيؾ؛ ٘ٗكصٖٕص،الجياد  يكات عمى امبراطكرية،سميـ، يـكاك؛ ٜٔص، ااسالمي العالـ

 عمػػي محمػػد، اليمشػػرم؛ ٘ٔكصٕٔص كٔٔص، ،الشػػفكية الكسػػطى آسػػيا مالحػػـ، فيكتػػكر،  جيرمكنسػػكي
 – الجغرافيػػة التاريخيػػة المكسػػكعة،مسعكد،الخكند؛ ٔ٘ص -ٛٗص،آسػػيا فػػي ااسػػالـ انتشػػار، أخػػركف ك،

 أسػيا،ٕج،ٜٜٗٔ، بيػركت،  كالتكزيع كالنشر لمطباعة النيضة ركاد دار،-اازعم،  مكضكعات،كثامؽ، معالـ
 ؛ٜٓٔص، البانيا، 

Howorth,Henry.H, History of the Mongols   , part 1,pp.6,23;                                                                         
Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi, pay 1,s.82,84;               

 مػػادة، ٘مػػج، اإلسػػالمية المعػػارؼ دامػػرة فػػي منشػػكر بحػػث،  كجنسػػية تاريخيػػة إلمامػػة -، التػػرؾ، بارتكلػػد
                                                                                               . ٔٗص ك ٖٛص، الترؾ

295- . 12 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

296 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi, pay 1,s.714 - 

297Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi, pay 1,s.714 - 

298 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi, pay 1,s.714 - 

 .ٕٕٔص،المسمميف تاريخ -ٜٜٕ
، جكزيػػػؼ، شػػػاخت، كميفػػػكرد، بػػػكزكرث؛  ٓٗٔص، ٔج،العربػػػي الجغرافػػػي اادب تػػػاريخ  ،كراتشككفسػػػكي -ٖٓٓ

 شػػاكر. د:  كتححيػػؽ تعميػػؽ، العمػػد  ػػدقي احسػػاف. كد، مػػؤنس حسػػيف. كد السػػميكرم زىيػػر. د: ترجمػػة
 كالفنػػػكف لمثحافػػة الػػكطني جمػػسالم ي ػػدرىا،  المعرفػػة عػػػالـ ا ػػدارات، زكريػػا فػػؤاد. د: مراجعػػة، م ػػطفى
 .ٖ٘ٔ ص، ٕج،  ٜٜٓٔ، الككيت، كااداب

310-  . 12 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

312-  . 12 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

313-  . 12 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

314Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.715 -    

315  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.715 - 

316  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.715 - 

317- . 12 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

318- . 12 .Güzel,Hasan Celâl,Birinc,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

 .ٖٚكصٖٙص،العالقات -ٜٖٓ
 .ٖٚص،العالقات، حي الديف بدر، ال يني -ٖٓٔ
 .ٖٚص،العالقات، حي الديف بدر، ال يني -ٖٔٔ
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،  ااق ػػى الشػػرؽ -،الحضػارة ق ػػة -، كايريػػؿ كؿ، ديكرانػت؛ ٖٚص،العالقػػات، حػػي الػديف بػػدر، ال ػيني -ٕٖٔ
،مطػابع  اريخ ال ػيفتػ مجمكعة مػف المػؤلفيف ،؛ٕٔٔكصٖٔٔص، ٗج،ت.بال، تكنس،  بيركت، -ال يف

 .ٖٜ،صٔـ،جٜٙٛٔ،ٔ بكيف،  ط المغات ااجنبية، الناشر: دار مجمة بناا ال يف،
 .ٖٚص،العالقات، حي الديف بدر، ال يني-ٖٖٔ
 .ٖٔٔص، ٗج، -ال يف،  ااق ى الشرؽ -،الحضارة ق ة -، كايريؿ كؿ، ديكرانت -ٖٗٔ
 .ٖٜ،صٔ،جتاريخ ال يف مجمكعة مف المؤلفيف ، - ٖ٘ٔ
 .ٖٛص،العالقات، حي الديف بدر، ل ينيا -ٖٙٔ
 .ٖٛص،العالقات، حي الديف بدر، ال يني -ٖٚٔ
ٖٔٛ- .Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.10  
ٖٜٔ- .Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,p.24 
 .ٖٛص،العالقات حي، الديف بدر، ال يني -ٕٖٓ
 .ٖٛص،العالقات -ٕٖٔ
 .ٖٛص،العالقات، حي الديف بدر، ال يني -ٕٕٖ
 .ٕٕٗص،ااكؿ العباسي الع ر، ميدم الحسيف عبد. د، الرحيـ؛ ٖٛص،العالقات،حي الديف بدر،ال يني -ٖٕٖ
، انعالميػة مطبعػة، بيركت،  ادر دار، كانقطار انم ار بمستكدع انعتبار   فكة، بيـر محمد، التكنسي -ٕٖٗ

 العحيػػػدة نشػػػر فػػػي بحػػػث ،ااسػػػالـ الػػػى الػػػدعكة، سػػػيرت. ك، ارنكلػػػد؛ٖٕص،ٔج،ٔمج،ىػػػػٖٖٓٔ، م ػػػر
 النيضػػػة مكتبػػػة النحػػػراكم، كاسػػػماعيؿ عابػػػديف المجيػػػد كعبػػػد حسػػػف ابػػػراىيـ حسػػػف: ترجمػػػو انسػػػالمية،

 كصٜٖص، العالقػػات، حػػي الػػديف بػػدر، ال ػػيني؛ ٕٕ٘ ص ، ت. بػػال م ػػر، السػػبكي، الم ػػرية،مطبعة
 لمحضػارة التاريخيػة ان ػكؿ، في ػؿ.د، السػامر ؛ٓٔمد،ال ػيف كفنػكف انسػالـ ،صحسف،د. زكي مح ؛ٓٗ

 عبػػد. د، الػػرحيـ؛  ٕٔٔ ص، ٜٚٚٔ، ٔط،  العػػراؽ،ااعالـ كزارة، ااق ػػى الشػػرؽ فػػي اإلسػػالمية العربيػػة
. د، دركيػش؛ ٓٗص،ال يف في ااسالـ، فيمي. د، ىكيدم؛ ٕٕٗ، ااكؿ العباسي الع ر، ميدم الحسيف
 .ٕٗص، -كالياباف ال يف – انق ى شرؽال، فكزم

 .ٓٗص،ال يف في ااسالـ، فيمي. د، ىكيدم -ٕٖ٘
 .ٓٗص،ال يف في ااسالـ -ٕٖٙ
 .ٖٕص،ٔج،ٔمج، ااعتبار  فكة،  التكنسي بيـر -ٕٖٚ
 .ٓٔال يف كفنكف انسالـ ،ص -ٕٖٛ
 .ٕٕٗص،ااكؿ العباسي الع ر -ٜٕٖ
  .ٔٗ ص، العالقات -ٖٖٓ
ر العظاـ فػي بػالد مػا كراا النير،كىػي مػف اعظػـ البمػداف قػدرا" كأجميػا ، كأشػدىا امتناعػا" سمرقند:مف الكك  - ٖٖٔ

كأكثرىا رجاا"،كتعد ق بة ال غد ، كىي تشتمؿ عمى ح ف كليا اربعة ابكاب ، منيا باب مما يمػي المشػرؽ 
الشػماؿ  كيسمى باب ال يف كىػك مرتفػع عػف سػط  اارض ، كممػا يمػي المغػرب بػاب النكبيػار ، كممػا يمػي

باب بخارل ، كمما يمي الجنكب باب كش ، ليا نيػر عظػيـ يػأتي مػف بػالد التػرؾ يجػرم فػي سػمرقند ثػـ الػى 
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بالد ال غد ثـ الى أشركسنة كيسمى " باسؼ"،تعد تربتيا مف اجكد انػكاع التػرب ، معظػـ ابنيتيػا مػف الطػيف 
مػػف اىػػـ رسػػاتيحيا  كراا النيػػر، كتعػػد سػػمرقند مجمػػع رقيػػؽ بػػالد مػػا ،كالخشػػب ، كاىميػػا يتميػػزكف بمػػرؤتيـ

يكث،كرغسر ، مايمرغ، سنجرفغف ، الدرغـ ،أبغر ، أما أىـ رساتيحيا الشػمالية فيػي ياركػث ، الجنكبية : بنج
-ٕٗٔفكرنمذ، بكزماجف ، كبكذنجكػث، كيػذار، المرزباف.لمزيػد مػف التفا ػيؿ ينظػر: اليعحػكبي، البمػداف،ص

 -ٕٜٗ،صٕ؛ ابػػػف حكقػػػؿ،  ػػػكرة اارض،جٖٕٖص-ٖٙٔ؛اا ػػػطخرم، مسػػػالؾ الممالػػػؾ، ص ٕ٘ٔص
 -ٕٛٚ،صٕ؛المحدسػػػي، احسػػػف التحاسػػػيـ ،ج٘ٛص-ٗٛ؛ مؤلػػػؼ مجيػػػكؿ ، حػػػدكد العػػػالـ، ص ٓٓ٘ص
،لسػػػػػترنج ،كػػػػػي ، بمػػػػػداف الخالفػػػػػة ٕٓ٘ص-ٕٙٗ،صٖمػػػػػكم، معجػػػػػـ البمػػػػػداف، جيػػػػػاقكت الح ؛ٕٓٛص

 .ٓٔ٘ص -ٙٓ٘الشرقية،ص
 الفتحػيف بػيف الكسػطى آسػيا فػي ااسػالـ، مػدأح حسػف.د، محمػكد؛ ٔٗ ص، العالقات، الديف بدر، ال يني -ٕٖٖ

 دكؿ اطمػػس، شػػكقي.د،خميػػؿ ابػػك؛ ٛ٘ٔكصٚ٘ٔص ىػػامش ، ت.بػػال العربػػي، الفكػػر دار كالتركػػي، العربػػي
 .ٜٙٔص،ااسالمي العالـ

 .ٕٕ ص،  ت.بال، لبناف،كالنشر لمطباعة اانشاا دار، كالحاضر الماضي في ال يف في المسمميف تاريخ -ٖٖٖ
 .ٕٕ ص، ال يف في مميفالمس تاريخ -ٖٖٗ
 مدينػة كىػي،  ال ػيف كأبكاب مدف أىـ مف ىي": خانكك" أك"، خانحكف" أك"، خانحكا"  أك"،خانحك"أك: ،كانتكف -ٖٖ٘

 البحػر سػفف النيػر ىػذا تػدخؿ،  ال ػيف بحػر الى ي ب نحكىا أك دجمة نير مف اكبر نير عمى تحع،  جميمة
 العػرب تجػارات كمجتمػع السفف مرفأ فيي،  كغيرىا كاليند فكعما كسيراؼ الب رة منيا عدة مدف مف الكاردة
 كبيجػة البنػاا بديعػة كىػي،  ان ػفر اليػاقكت معػدف كفييػا، كمجػكس كن ػارل مسممكف كفييا ال يف كأىؿ

.  الحرير ثياب فييا كي نع،  كالشعير الحنطة مثؿ كالحبكب كالبحكؿ الفكاكو كثيرة البساتيف كحسنة انسكاؽ
 ٖٖص،  الرحمػػػة،  السػػػيرافي؛ ٜٙص،  كالممالػػػؾ المسػػػالؾ،  خرداذبػػػة ابػػػف:  نظػػػري يؿالتفا ػػػ مػػػف لمزيػػػد
 محمػػد ا عبػػد أبػػك ،اندريسػػي؛  ٖٛٔص، ٔج، الػػذىب مػػركج،  المسػػعكدم؛  ٚٛكص ٗٗكص ٖٛكص
؛  ٜٚص،  ٔج،  ـٜٜٛٔ ، ٔط ، بيػركت ، الكتػب عػالـ ، ايفاؽ اختراؽ في المشتاؽ نزىة ، ا عبد بف

، النظػار تحفػة، بطكطػة ابػف؛  ٖ٘ٙص،  البمػداف تحػكيـ،  الفػدا أبك؛  ٜٙٔص،  الدىر خبةن،  الربكة شيخ
 ٖٛٗص،  ٗج،  ااعشػى  ػب ،  الحمحشػندم؛ ٕٗٙص، ـٕٜٜٔ/ ىػػٕٔٗٔ،  بيركت،   ادر دار طبعة

 آسػػػػػػػػػيا، احمػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػيد حسػػػػػػػػػف.د،العينػػػػػػػػػيف ابػػػػػػػػػك؛ ٕٓٔص،  المعطػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػركض،  الحميػػػػػػػػػرم؛ 
 .ٚ٘ٗكصٙ٘ٗص،المكسمية

 .ٕٕٗص،ااكؿ العباسي الع ر -ٖٖٙ
 .ٕٕٗص،ااكؿ العباسي الع ر، ميدم فالحسي عبد. د، الرحيـ -ٖٖٚ
؛ ٔٗ ص، العالقػػػات، حػػػي الػػػديف بػػػدر،  ال ػػػيني؛  ٖٕ ص،ٔج،ٔمػػػج، انعتبػػػار  ػػػفكة، التكنسػػػي بيػػػـر -ٖٖٛ

 .ٔٗص،ال يف في ااسالـ، فيمي. د،ىكيدم
 العػػالـ دكؿ اطمػػس، شػػكقي.د،خميػػؿ ابػػك؛ ٕٗص، -كاليابػػاف ال ػػيف – انق ػػى الشػػرؽ، فػػكزم. د،دركيػػش -ٜٖٖ

 . ٜٙٔص،ااسالمي
 . ٔٗ ص، العالقات -ٖٓٗ
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 .ٔٗ ص، العالقات، حي الديف بدر، ال يني -ٖٔٗ
، -كاليابػػاف ال ػػيف – انق ػػى الشػػرؽ، فػػكزم. د، دركيػػش؛ ٔٗ ص، العالقػػات، حػػي الػػديف بػػدر، ال ػػيني -ٕٖٗ

 .ٜٙٔص،ااسالمي العالـ دكؿ اطمس، شكقي.د،خميؿ ابك؛ ٕٗص
؛ حسف،د. زكي محمد،ال ػيف كفنػكف انسػالـ ٕٕ٘ ص،  ااسالـ الى الدعكة في بحث،  سيرت ك.، ارنكلد -ٖٖٗ

 .ٓٔ،ص
 غػـ ٖ، ٜٛٛٓ الػدرىـ اعتبػار عمػى قػامـ فييػا كالتحكيػؿ،الرطؿ مػف ٕٔ/ٔ اا ؿ في انكقية تساكم:أكقية -ٖٗٗ

 بػف منظػكر، محمػد ابػف: ينظػر التفا يؿ مف دلمزي".درىما أربعكف تساكم انيا كذكر،  غـ ٖ، ٕ٘ مف" بدا
 ٙ ج، نػش مادة، ف باب، ش ف ؿ،  ـٖٖٙٔ/ ىػ٘ٓٗٔ، ايراف، قـ، الحكزة ادب نشر، العرب لساف، مكـر
 كانكزاف المكاييػػػؿ، فػػػالتر، ىنػػػتس؛ ٖٙٓص، ٕٓج،  أكقيػػػة مػػػادة،  العػػػركس تػػػاج،  الزبيػػػدم؛ٖٖ٘ص، 

 الجامعػػة منشػػكرات،العسمي كامػػؿ. د: انلمانيػػة عػػف مػػوترج،  المتػػرم النظػػاـ فػػي يعادليػػا كمػػا انسػػالمية
  ػكر مطبعػة، كالمحػادير انكزاف،العاممي سميماف ابراىيـ الشيخ، ؛البياضي ٜٔص، ت.بال، عماف، انردنية
 .ٛٔص -٘ٔص، ـٕٜٙٔ/ ىػٖٔٛٔ، ٔط، لبناف، الحديثة

 .ٔٗص،ال يف في ااسالـ، فيمي. د،ىكيدم -ٖ٘ٗ
 .ٕٔٔ ص، التاريخية كؿاا ، في ؿ. د، السامر -ٖٙٗ
، دركيػش؛ ٔٗ ص، العالقػات، حػي الػديف بػدر، ال يني؛ٖٕ ص،ٔج،ٔمج، انعتبار  فكة، التكنسي بيـر -ٖٚٗ

 .ٕٗص، -كالياباف ال يف – انق ى الشرؽ، فكزم. د
 .ٓٔ؛ حسف،د. زكي محمد،ال يف كفنكف انسالـ ،صٕٕ٘ ص، ااسالـ الى الدعكةأرنكلد ، ك.سيرت ، -ٖٛٗ
 .ٔٗ ص، العالقات، حي الديف بدر، ال يني؛ ٖٕ ص،ٔج،ٔمج، انعتبار  فكة، التكنسي ـربي -ٜٖٗ
 .ٔٗ ص، العالقات، حي الديف بدر، ال يني؛ ٖٕ ص،ٔج،ٔمج، انعتبار  فكة، التكنسي بيـر -ٖٓ٘
 .ٕٕ ص،  ال يف في المسمميف تاريخ، حي الديف بدر، ال يني -ٖٔ٘
 بناىػػا التػػي الجكامػػع أىػػـ عػػف التفا ػػيؿ مػػف كلمزيػػد.ٖٕ ص،ٔج،ٔمػػج، انعتبػػار  ػػفكة، التكنسػػي بيػػـر -ٕٖ٘

، ٕط، م ػػر،  الثػػرل شػػركة مطػػابع، ااسػػالـ فػػي رحالتػػي، محمكد،الح ػػرم: ينظػػر ال ػػيف فػػي المسػػممكف
 ماضػػػييـ فػػػي المسػػػمميف عػػػف حػػػديث -ال ػػػيف جنػػػكب فػػػي، نا ػػػر بػػػف محمػػػد، العبػػػكدم؛ ٙ٘ص، ت.بػػػال

 -ٙٛكص،ٖٚص-ٛٙكص،ٕٙص -ٔٙكص،ٖٙص -ٖٔكص،ٕٚص -ٕٗص، -كحاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىـ
 .ٓٓٔص -ٜٜكص،ٜٙص

 الع ػػػر، ميػػػدم فالحسػػػي عبػػػد. د، ؛ الػػػرحيـٕٗٔكصٕٓٔص، التاريخيػػػة ان ػػػكؿ، في ػػػؿ.د، السػػػامر -ٖٖ٘
 .ٖٕٕص،ااكؿ العباسي

 الع ػػػر، ميػػػدم فالحسػػػي عبػػػد. د، الػػػرحيـ؛  ٕٗٔكصٕٓٔص، التاريخيػػػة ان ػػػكؿ، في ػػػؿ.د، السػػػامر -ٖٗ٘
 .ٖٕٕص،ااكؿ العباسي

 .ٖٓص،ال يف في ااسالـ، فيمي. د،ىكيدم -ٖ٘٘
 الع ػػػر، ميػػػدم فالحسػػػي عبػػػد. د، الػػػرحيـ؛  ٕٗٔكصٕٓٔص، التاريخيػػػة ان ػػػكؿ، في ػػػؿ.د، السػػػامر -ٖٙ٘

 .ٖٕٕص،ااكؿ العباسي
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 الع ػػػر، ميػػػدم فالحسػػػي عبػػػد. د، الػػػرحيـ؛  ٕٗٔكصٕٓٔص، التاريخيػػػة ان ػػػكؿ، في ػػػؿ.د، السػػػامر -ٖٚ٘
 .ٖٕٕص،ااكؿ العباسي

 .ٜٕص، يفال في ااسالـ -ٖٛ٘
 .ٜٕص،ال يف في ااسالـ فيمي. د،ىكيدم -ٜٖ٘
 .ٖٓص،ال يف في ااسالـ -ٖٓٙ

 الع ػػػر، ميػػػدم فالحسػػػي عبػػػد. د، الػػػرحيـ؛  ٕٗٔكصٕٓٔص، التاريخيػػػة ان ػػػكؿ، في ػػػؿ.د، السػػػامر -ٖٔٙ
 .ٖٕٕص،ااكؿ العباسي

 .ٜٕص،ال يف في ااسالـ -ٕٖٙ
 الع ػػػر، ميػػػدم الحسػػػيف عبػػػد. د، الػػػرحيـ؛  ٕٗٔكصٕٓٔص، التاريخيػػػة ان ػػػكؿ، في ػػػؿ.د، السػػػامر -ٖٖٙ

 .ٜٕص،ال يف في ااسالـ، فيمي. د،ىكيدم؛ٖٕٕص،ااكؿ العباسي
 .ٖٔص،آسيا -ٖٗٙ
، ـٜٔٛٔ/ىػػػػٔٓٗٔ، لبنػػػاف، بيػػػركت،  العربػػػي الرامػػػد دار،  الكسػػػطى الع ػػػكر فػػػي المسػػػممكف الرحالػػػة -ٖ٘ٙ

 .ٓٔ؛ال يف كفنكف انسالـ،صٕٔص
 .ٖٕٕص،ااكؿ العباسي الع ر، دممي فالحسي عبد. د، الرحيـ -ٖٙٙ
؛ ٔٗ ص،  العالقػػػات، حػػػي الػػػديف بػػػدر، ال ػػػيني؛ ٖٕ ص،ٔج،ٔمػػػج، انعتبػػػار  ػػػفكة، التكنسػػػي بيػػػـر -ٖٚٙ

 .ٜٙٔص،ااسالمي العالـ دكؿ اطمس، شكقي.د،خميؿ ابك؛ ٔٗص،ال يف في ااسالـ، فيمي. د،ىكيدم
 .ٕٕ ص،  ال يف في المسمميف تاريخ، حي الديف بدر، ال يني -ٖٛٙ
 .ٖٕ ص،ٔج،ٔمج، انعتبار  فكة، التكنسي بيـر -ٜٖٙ
 .ٕٗص، الكسطى الع كر في المسممكف الرحالة -ٖٓٚ
حسػػف،د. زكػػي محمد،ال ػػػيف ؛ ٕٗص، الكسػػػطى الع ػػكر فػػي المسػػػممكف الرحالػػة،محمد زكػػي. د، حسػػف -ٖٔٚ

 العربػي البيػاف دار،  المسػممكف كالرحالػة الرحمة، رمضاف احمد. د، أحمد؛ ٕٔص -ٔٔكفنكف انسالـ ،ص
 ،العػرب عنػد الجغرافيػا، شاكر.د، خ باؾ؛ ٙ٘كصٕٗص-ٔٗص، ت.بال،  جدة، كالتكزيع كالنشر لمطباعة

 ااسػػػالـ دار جغرافيػػة،أندريو،ميكيؿ؛ ٕٛص،ـ ٜٙٛٔ، ٔط،بيػػركت،  كالنشػػػر لمدراسػػات العربيػػة المؤسسػػة
: ترجمػػة،- ااغػراب كممالػػؾ ضاار  العػالـ كت ػكرىا العربيػػة الجغرافيػة-ـٔٔ الحػرف منت ػػؼ حتػى البشػرية
،  دمشػػػػػػؽ، كالتكزيػػػػػػع كالنشػػػػػػر لمدراسػػػػػػات اشػػػػػػبيمية، دمشػػػػػػؽ، الثحافػػػػػػة كزارة منشػػػػػػكرات،خكرم ابػػػػػػراىيـ
 .ٖٓٓص،ٕؽ،ٕج،ـٜ٘ٛٔ

 .ٖٕ ص،ٔج،ٔمج، انعتبار  فكة، التكنسي بيـر -ٕٖٚ
 .ٖٕ ص،ٔج،ٔمج، انعتبار  فكة، التكنسي بيـر -ٖٖٚ
،  ااجنبيػػة  بالمغػػات النشػػر دار،  ال ػػيف فػػي المسػػاجد، محمػػكد،  يػػف ىػػكا لػػي: ينظػػر التفا ػػيؿ مػػف لمزيػػد -ٖٗٚ

 .ٜٙص -ٗص،ٜٜٛٔ، ٔط،  الشعبية ال يف، بكيف
 .ٜٗص، العربي مجمة في منشكر بحث، -المسممة ال يف – يانغ شينج، أشرؼ،اليزيد أبك -ٖ٘ٚ
 .ٜٗص، يالعرب مجمة في منشكر بحث، -المسممة ال يف – يانغ شينج، أشرؼ،اليزيد أبك -ٖٙٚ
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 .ٔٗ ص،  العالقات، حي الديف بدر، ال يني -ٖٚٚ
ٖٚٛ- .Howorth,Henry.H, History of the Mongols,part 1,p.6   
379- . 12 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

381- . 12 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

 ،غير انيػػػـ كػػػانكا يتحنػػػكف المغػػػة التركيػػػة الػػػى جانػػػب لغػػػاتيـقك:ىـ مػػػف ااقػػػكاـ الغيػػػر خال ػػػة  تركيػػػان اليابػػػا -ٖٔٛ
 .ٜٙكصٜ٘.ينظر: بارتكلد ، تاريخ الترؾ، صانخرل

382- Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.715.                              

383- . 12 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

384- . 12 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

385- . 12 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

386- . 12 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

387- . 12 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

388- . 13 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

389- . 13 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

391- . 13 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

390- . 13 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

392- . 13 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

393- . 13 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

394- Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.715.                              

395- . 14 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

 .ٕٔٔ ص، التاريخية اا كؿ، في ؿ. د، السامر -ٜٖٙ
397-  . 13 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

 .42انصًٍُ، . تدر اندٌٍ حً ، انعاللاخ،ص -398

399- Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.715. 

 .42اخ،ص، . تدر اندٌٍ حً ، انعاللانصًٍُ -411

410- . 14 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

412- Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.715.                              

413- . 14 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

414- . 13 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

415- . 13 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

416- . 14 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

417- . 14 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

418- . 14 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

419- . 14 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

401- . 14 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

400- . 14 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

402- . 18 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

403- . 18 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

404 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.722. - 

405 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.715. - 
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406 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.715. - 

 .42انعاللاخ، ص  -407

408- . 14 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

409- . 18 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

421- . 18 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

420- . 18 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

422- . 18 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

423-  14. .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

424- . 14 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

425- 15 -14. .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

426- . 15 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

427- . 16 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

428- . 16 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

429- . 15 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

431- . 15 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

430- . 15 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

432Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.716. - 

433- . 15 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

434- . 15 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

435- . 15 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

436- . 15 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

437Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.716. – 

ٖٗٛ-                     Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.18. 
ٖٜٗ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.18 
 .ٜٗ، صٔريخ ال يف، جالمؤلفيف، تا مجمكعة مف -ٓٗٗ
 .ٕٗص، العالقات، حي الديف بدر، ال يني -ٔٗٗ
 .ٖٜ، صٔالمؤلفيف، تاريخ ال يف، ج مجمكعة مف -ٕٗٗ
 .ٜٗك صٖٜ،صٔمجمكعة مف المؤلفيف، تاريخ ال يف، ج -ٖٗٗ
 .67أسطَٕا، ٌهًاس، انًدخم انى انرارٌخ انرزكً، ص -444
445- .Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s. 80     

446 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.716. -      

447 Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi,pay 1,s.75;  

 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.716.     

448- Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.716.   

449- Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.716.   

451- Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.716.   

450- Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.716.   

رؾ ، كىي مممكة متاخمة لمممكة ال يف ، كمتاخمة مف احػدل جياتيػا نرض التبت: ذكر انيا بمد بأرض الت -452
اليند ، كمف جية المشرؽ لبالد اليياطمة ، كمف جية الغرب لبالد الترؾ،ليا مدف كعمػامر كثيػرة ذكات سػعة 
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كقكة ، كنىميا حضر كبدك، كاف يطمؽ عمػى ممكيػا لحػب خاقػاف التبػت، كفػي بػالد التبػت خػكاص فػي ىكاميػا 
يا كسيميا كجبميا ،اطمؽ عمييا اسماا عدة تدؿ عمى مػا تتميػز بػو مػف مميػزات كمظػاىر طبيعيػة منيػا كمام

ميػػؿ مربػػع، لػػذلؾ تعػػد أكبػػر  ٓٓٓٓٚٗاسػػـ " سػػحؼ العػػالـ " ،" قمػػب آسػػيا الخامػػد "،تبمػػغ مسػػاحتيا حػػكالي 
كؽ سػطحيا قمػـ ىضاب العالـ مساحة" كأكثرىا ارتفاعا"، كىي تمتد جنكب غرب ال يف الشعبية ، كيظيػر فػ

جبميػػة عػػدة ليػػذا تعػػرؼ بأسػػـ " اليضػػبة الجبميػػة"،كيجرم عمػػى سػػطحيا عػػدد مػػف اانيػػار منيػػا اليكانجيػػك، 
كاليانجتسي ،كغيرىا ، كقد تعرضت لفترتيف جيمديتيف تركتا أثارىمػا عمػى سػطحيا فظيػر فييػا عػدد كبيػر مػف 

مالية التػي تتكػكف مػف مجمكعػة مػف السػيكؿ البحيرات الكبيرة كال غيرة ،كمف أىـ ااقاليـ فييا السيكؿ الشػ
كالكدياف كيطمؽ عمييا اسـ " جانؾ تانؾ" ،كتكثر البحيرات فييا، كااقميـ الثػاني ىػك التبػت الجنكبيػة كيتكػكف 
مف ااقساـ العميا مف حكض نير السند كسكتمج في الغػرب كنيػر البراىمػابكترا ، كيطمػؽ عمييػا محميػا" اسػـ 

ثالػػث فيػػك التبػػت الشػػرقية كيتكػػكف مػػف الجبػػاؿ كالكديػػاف التػػي تمتػػد بػػيف جانػػؾ تانػػؾ تسػػانجبك ،أمػػا ااقمػػيـ ال
كالحػػدكد ال ػػينية،أما ااقمػػيـ الرابػػع فيػػك حػػكض تسػػايداـ كمسػػتنحعات ككككنػػكر فػػي الشػػماؿ الغربي،ازدىػػرت 

ر الثػركة الزراعة في ااقساـ الكسطى كالشرقية لخ كبة التربة فييا كلتساقط اامطار بكثرة ، فضال" عف تكف
المعدنيػة فػػي الحسػػـ الشػػرقي منيػػا كفػػي محػػدمتيا الػػذىب، يكثػػر فييػػا المسػػؾ الػػذم ي ػػدر الػػى بػػالد مػػا كراا 

، ٕالنيػػر كالػػذم يمتػػاز بػػالجكدة كارتفػػاع ثمنػػو .لمزيػػد مػػف التفا ػػيؿ ينظػػر:ابف حكقػػؿ ،  ػػكرة اارض ،ج
 -ٜ٘كصٕ٘ص، العػػػػالـ حػػػػدكد،  مجيػػػػكؿ ؛ مؤلػػػػؼٕٛٛ؛اا ػػػػطخرم ، مسػػػػالؾ الممالػػػػؾ ،ص٘ٙٗص
؛ ٕٙٔ؛ابػػف الػػكردم، خريػػدة العجامػػب،صٔٔص -ٓٔ، صٕ؛ يػػاقكت الحمػػكم ، معجػػـ البمػػداف ، جٔٙص

ك ٜٕٔ؛ الزككة،د.محمػػػػػػد خمػػػػػػيس ، آسػػػػػػيا،صٕٜٔص-٘ٛٔالخشػػػػػػاب،د. كفيػػػػػػؽ حسػػػػػػيف، آسػػػػػػيا،ص
 .ٜٙٗ؛ أبك العينييف،د. حسف سيد احمد، آسيا المكسمية، صٕٕٛكصٕٕٚص
 عميػو اطمحكا ااقميـ ىذا عمى سيطرتيـ فرضكا اف فبعد التبت، اىؿ مف اتراؾ قـك كىـ انرُكٕخ ، ٔ "ذُكد": -453

 مممكػة فيػو تحػع فيػو، دكلتيـ كاسسكا ،"حاليا ال يني كانسك اقميـ ام اسميـ، الىنسبة" التانككت اقميـ اسـ
 كبحيػت ال ػيف، فػي النفػكذ تحاسػمت التػي الػثالث الممالػؾ اضػعؼ كىػي اا ػفر النير غرب ال ينية  ىسيا
/ ىػػٕٓٙ السػنكات خػالؿ  عػدة مػرات خػاف جنكيػز كبػيف بينيـ الحرب تجددت فحد المغكؿ، غزاىا حتى مةقام

 ـٕٓٔٔ/ ٚٓٙ ىػػػػ سػػػنة اليزيمػػػة بيػػػـ لحػػػؽأ حتػػػى ـٜٕٓٔ/ ىػػػػٙٓٙ ـ،كٕٚٓٔ/ ىػػػػٗٓٙ ـ،كٕ٘ٓٔ
 حتػى ،" طػكيال حا ػرىا التػي ىسػيا -نػنج عا ػمتيا دخػكؿ مػف يػتمكف لـ انو غير اراضييا معظـ ،كاكتس 
 مػع حمػؼ عحػد الػى ىسػيا ممػؾ كاضطر  لجنكيزخاف الجزية كدفع المغكؿ بسمطة ااعتراؼ الى ممكيا اضطر

 مسػػتعديف كا ػػبحكا ال ػػيف اراضػػي فػػي قػػدـ مػػكط  لممغػػكؿ ا ػػب  كبػػذلؾ منػػو، ابنتػػو كتػػزكيج  جنكيزخػػاف
 عمػى خيػرةاا بحمالتػو جنكيزخػاف قػاـ فحػد  تتكقػؼ، لػـ بينيمػا الحرب اف غير ال ينية كيف مممكة لمياجمة
  بيديػػو، سػػحطت حتػػى ىسػػيا- نػػنج عا ػػمتيا عػػؿ" شػػديدا" ح ػػارا كفػػرض ـٕٕٚٔ/ ىػػػٕٗٙ سػػنة التػػانككت
 ، التػرؾ لغػات ديػكاف الكاشػغرم،: ينظػر التفا ػيؿ مػف لمزيػد. المغػكؿ لسػمطة" نياميػا المممكػة ىػذه فخضعت
 ابػك ؛ٖٙكص ٖٛكص ٙٚص ،ٔج ،ٔـ جيانكشػام، تػاريخ الجػكيني، ؛ٕٓٙ ،كرقػةٔم كرة،ج مخطكطة

 ٙٗص الترؾ، تاريخ ؛بارتكلد،ٓٔٔص ،ٔااخبار،ج تمفيؽ ، ،ـ،ـ الرمزم  ؛ٜٛٗص البمداف، تحكيـ ، الفدا
 تػاريخ كارؿ، برككمماف، ؛ٗٔٙص كىامش ،ٚٚ٘ص كمتف ٙ٘٘ص ىامش تركستاف، بارتكلد، ؛ٚٗص –
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 ؛ٜٚٔص ،كحاضػػرىا ماضػػييا تركسػػتاف مبشػػر، ا ن ػػر ، الطػػرازم ؛ٕٛٙص ،ٕج ااسػػالمية، الشػػعكب
 ،ٗج ت،.بػػال ، اليػػالؿ دار مػػؤنس، حسػػيف. د:  كتعميػػؽ مراجعػػة ااسػػالمي، التمػػدف تػػاريخ ،جرجػػي، زيػػداف
 الكبػػرل ااسػػالـ محنػػة طػػو، م ػػطفى. د، بػػدر ؛  ؛ٗٙص المغػػكؿ، البػػاز، السػػيد. د العرينػػي، ؛ ٖٕٗص
-ٕٓص ،المغػػكؿ حػػركب احمػػد،.حطػػيط،د ؛ٚٚص المغػػكؿ، تػػاريخ محمػػد، بػػف سػػعد الغامػػدم، ؛ٔٓٔ،ص
 ؛ ٙٚكص٘ٚكصٖٗص العظػػػاـ، المغػػػكؿ تػػػاريخ سػػػييؿ، محمػػػد.د ، طحػػػكش ؛  ٗٗص-ٖٗكصٖٕص

 ؛ٜٛكالمغكؿ،ص محمكد،التتار.السيد،د ؛ٙص المغكؿ، قاىرة م ر ، فتحي محمد. د الشاعر،
Howorth,Henry.H, History of the Mongols ,part 1,pp.48,64,106; 

Franke,Herbert,Twitchett,Denis ,The Cambridge  History of China, pp.154-

160,165-  168,170; Jeremiah,Curtin, AHistory The Mongols ,pp.40,75,89; 

Onon,Urgunge, The Secret History of The  Mongols ,pp.248,257,258.                

454- . 16 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

455- . 16 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

456- . 16 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

457- . 16 .Guzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

458- . 16 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

459- . 16 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

461-  . 717 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s 

460-  . 16 .Güzel,Hasan Celal,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

 .ٕٗ ص، العالقات، حي الديف بدر، ال يني -ٕٙٗ
 .ٕٗ ص، العالقات، حي الديف بدر، ال يني -ٖٙٗ
464-  . 16 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

465-  . 17 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

466-  . 17 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

467-  . 18 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

468-  . 17 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

469-  . 17 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

471-  . 17 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

470- . 17 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

472- . 17 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

473- . 17 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

474- . 17 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

475- . 17 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

476- . 17 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

477- . 17 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

478- . 17 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

479- . 17 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

481 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.717. -  

480Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.717. -  
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كىـ رىط مف الترؾ، كاىؿ بيت المممكة منيـ في فرغانة ،كفييـ كاف الممؾ كىك خاقاف  انصغد ، ٔ" انسغد": -482
الخكاقيف، كال غد بمد كاسع يحع بيف مدينتي بخارل كسمرقند كلو مدف جميمة كمنيعة كح ينة منيا دبكسػية 

ينة سمرقند ،كليا أثنا عشػر ، ق بة ال غد مدي نخشب، كسكانيا رىط مف ااتراؾككشانية ككش كنسؼ كى
منيا بنجكث كرغسر، مػايمرغ، الػدرغـ، ياركػث، بكرنمػذ، بكزمػاجف، كغيرىػا، كفييػا نيػر يسػمى نيػر رستاقا" 

ال غد الذم ي ؿ الى مدينة سمرقند كمنيا ينفذ الى مدينة بخارل كمنبعو مػف جبػاؿ البػتـ ، مػف أىػـ الحػرل 
قدامػػة بػػف جعفػػر، الخػػراج  مزيػػد مػػف التفا ػػيؿ ينظػػر :فييػػا بػػزداف، سػػاغرج، سػػكاف، خشػػك فغػػف كغيرىػػا. ل

؛ الكاشػػػػغرم ، ديػػػػكاف لغػػػػات ٖٔٗكصٕٔٗكصٓٔٗكصٛٓٗص-٘ٓٗكصٜٜٔك ػػػػناعة الكتابػػػػة ،ص
؛ اادريسي، نزىػة المشػتاؽ ، ٖٙٔ، ص ٕ؛ المحدسي ، أحسف التحاسيـ، ج ٖٕٚ،كرقة ٔالتركة م كرة،ج

ك  ٗٚٗك ص ٜٓٗك ص ٖ٘٘، صٔ؛ يػػػاقكت الحمػػػكم، معجػػػـ البمػػػػداف، ج ٜٛٗك ص ٜٗٗ، ص ٔج
 ٕٕٕ؛ شيخ الربكة، نخبػة الػدىر ، صٗٚٔ؛ ابف سعيد المغربي ،الجغرافيا،ص ٖٕٓك ص ٔٚٔ، ص ٖج
 كىػك كالبحػاع اامكنػة اسػماا عمػى ااطالع مرا د المؤمف، عبد الديف  في ،؛ ابف عبد الحؽ  ٖٕٕص –

 العربيػػة، الكتػػب احيػػاا دار ،البجػػاكم محمػػد عمػػي: كتعميػػؽ تححيػػؽ الحمػػكم، ليػػاقكت البمػػداف معجػػـ مخت ػػر
؛الحميرم ، الػركض  ٚٔٚص – ٙٔٚ، صٕ، ج ـٜٗ٘ٔ/ ىػ ٖٖٚٔ ،ٔط كشركاه، الحمبي البابي عيسى

 .ٖٜٗص -ٕٜٗ، صارباع خراساف ،الحديثي ، د. قحطاف عبد الستار ؛ ٕٖٙالمعطار ، ص

483-  . 18 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

484Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.717. -  

485- . 18 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

486- . 19 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

ٗٛٚ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,p.20. 
488Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.717. -  

489 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.717. -  

491 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.717. -  

490- . 19 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

492Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.718. –  

493- . 19 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

494-  . 19 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

495- . 19 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

496- . 19 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

497- . 19 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

498- . 19 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

499- 20. .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

511- . 20 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

510- . 20 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

512- . 20 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

513- . 20. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

514- . 20 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 



 

 

051 

 .ٕٗ ص، العالقات، حي الديف بدر، ال يني -٘ٓ٘
 .ٕٗ ص، العالقات، حي الديف بدر، ال يني -ٙٓ٘
 .ٕٗ ص، العالقات، حي الديف بدر، ال يني -ٚٓ٘
 .ٖٗ ص – ٕٗ ص، العالقات، حي الديف بدر، ال يني -ٛٓ٘
 .ٖٗ ص، العالقات، حي الديف بدر، ال يني -ٜٓ٘
 ٓٓٓمساحتيا تبمغ،  ال يف غرب جنكب مف الجنكبية الحدكد عمى ؿالجبا جنكب المدينة ىذه تحع: يكنتاف -ٓٔ٘

 يعيشػػكف الػػذيف المسػػمميف نسػػبة، ماليػيف ٛ مػػف أكثػػر سػػكانيا عػدد، ككنمنػػغ عا ػػمتيا، مربػػع كػـ ٖٚٗ،  
،  كغيرىا، ناشي، اىك،  ىكم،ليسك، مياك، دام، ىاني، بام،  يي منيا عدة قكميات تسكنيا% ، ٜٓ فييا
 ككمتاىمػػا،  أرىػػام كبحيػػرة،  ديانتشػػي بحيػػرة فييػػا يػػراتالبح كأىػػـ، ناننػػاف كنيػػر،  جينشػػا نيػػر أنيارىػػا أكبػػر
 كىػي مناخيػة مناطؽ ثالث الى مناخيا كينحسـ، المعحدة لتضاريسيا" نظرا متبايف ةالمدين مناخ، المياه عذبة

 أربػػع عمػػى تفعػػةالمر  الػػى المنخفضػػة التضػػاريس مػػف تتػػكزع كىػػي،  كانسػػتكامية انسػػتكامية كشػػبو المعتدلػػة
 كق ػػب، كالحطػػف، كالفا ػػكليا، كالبػػازاا، كالحمػػ ، كالػػذرة، انرز فييػػا الزراعيػػة المحا ػػيؿ كأىػػـ،  منػػاطؽ
، كالر ػػاص، الفسػػفكرىػػي  فييػػا المتػػكفرة المعػػادف أىػػـ أمػػا، الفكاكػػو مػػف مختمفػػة أنػػكاع عػػف" فضػػال، السػػكر
 الػى رحمتػو خػالؿ الييػا ك ؿ قد بكلك ماركك حالةالر  ككاف، كغيرىا،  كالبالتيف، كالنحاس، كالح دير، كالزنؾ
 قكانػغ: : ينظػر التفا ػيؿ مف لمزيد.  ال يني اليكاف ىك فييا المتداكؿ النحد، ال يف في خاف قكبيالم بالط
 ااسػػػػالمي العػػػػالـ دكؿ اطمػػػػس، شػػػػكقي.د،خميػػػػؿ ابػػػػك؛ ٗٙٔص -ٔٙٔص،  ال ػػػػيف جغرافيػػػػا، شػػػػيكل، 
 حسػف المحدـ: ترجمة ،كاستشكافاتو مغامراتو بكلك كمارك، جي رشارد، كلش؛ ٜٓٔص-ٜٛٔكصٔٚٔص،

 أسػػػػعد، مطبعػػػػة الب ػػػػرم، منشػػػػكرات دار خيػػػػاط، جعفػػػػر: تحػػػػديـ عػػػػزاـ، سػػػػميرة: مراجعػػػػة اليػػػػاس، حسػػػػيف
 .ٕٚص،ٜٜ٘ٔ  نيكيكرؾ، – بغداد كالنشر، لمطباعة فرانكميف مؤسسة مع بغداد،بااشتراؾ

 .ٖٗ ص، العالقات، حي الديف بدر، ال يني -ٔٔ٘
502- . 21 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

503- . 21 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

 .ٖٗ ص، العالقات، حي الديف بدر، ال يني -ٗٔ٘
 ؛ٖٗ ص، العالقات، حي الديف بدر، ل ينيا -٘ٔ٘

Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.717. 

506- . 21 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

507- . 21 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

508- . 20 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

 .ٖٗ ص ،العالقات، حي الديف بدر، ال يني -ٜٔ٘
521- . 21 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

520- . 21 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

522- . 21 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

523- . 21. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s  

524-  . 21. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 
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525- . 20 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

526 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.718. -  

527Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.718,pay2.s20. -  

 ااقامػة بمػدة ام أردككنػد كتسػمى سػكر، كليا مسممكف، أىميا الترؾ بالد كسط في تحع مدينة كىي كاشغز: - 528
 خرخيػػز اتػػراؾ كناحيػػة التبػػت كىضػػبة اليغمػػا أتػػراؾ ناحيػػة بػػيف الفا ػػمة الحػػدكد عمػػى تحػػع ،"الممػػؾ ق ػػبة" ك

 الحكافػؿ تؤمػوكزا" تجاريا" كبيػرا" مر  كانت اليغما، مف اك خمخ اتراؾ مفقديما"  كاشغر رؤكساا ككاف كال يف،
 اسػرة ااؼ عشػرة مايحػارب اعتنػؽ ـٖٗٓٔ/ ىػٖ٘ٗ عاـ في انو ذكر كقد كالشماؿ، الغرب كمف الشرؽ مف
 نسػمة، ٕٓٓٓٓ٘ يحارب بما ـٜٖٜٔ عاـ اح اا حسب سكانيا تعداد بمغ كقد ،ااسالـ كاشغر اىالي مف

:  ينظػػر التفا ػػيؿ مػػف لمزيػػد. ال ػػيف فػػي ااكيغكريػػة الحكػػـ الذاتيػػة شػػينجيانج محاطعػػة ضػػمف" حاليػػا كتحػػع
 يػػاقكت ؛ٔٗ،صٕ،كجٜٕٔكٚٚكٗٚكٖ٘ كرقػػة ،ٔ،ج م ػػكرة مخطكطػػة التػػرؾ، لغػػات ديػػكاف الكاشػػغرم،
 البمػػداف، تحػػكيـ ابكالفػػدا، ؛ ٘ٚٔص ،الجغرافيػػا، المغربػػي سػػعيد ابػػف ؛ٖٗص ،ٗج البمػػداف، معجػػـ الحمػػكم،

 كاستشػكافاتو، مغامراتػو بكلػك مػاركك جػي، رشػارد كلػش، ؛ ٘٘ص العجامػب، خريػدة الكردم، ابف ؛٘ٓ٘ص
، ؛ٕٙص  ، الفيرسػت امػيف، بؾ، كا ؼ ؛ٕٕص تكراف، تاريخ عمى اضكاا السيد، المؤمف عبد السيد اكـر
 ؛ٔٛٔ،ص ال يف جغرافيا شيكل، ، قكانغ ؛ٜٜص

Büyük Lûgat ve Ansiklopedi,Yedinci Cilt,Meydan Yayinevi,  Cağaloğlu , 

Sultanmektebi, Sokak ,Meydan Gazetecilike ve Neşriyat,Ltd. şti,Istanbul,1972, 

Kāşgar,pay7,s.63. 

 تسػمى حاليػان ىكتيػا :-Yutian-، ،أك" يكتيػاف"  "Khotan "ختف ،أك"خكتاف"،أك"ككتػاف"،أك خكطػاف"  ، -ٜٕ٘
ي تعػد الحػد الفا ػؿ كىػ التركسػتاف بػالد مػف معػدكدة كىي يكزكند، كراا كاشغر مدينة دكف تحع مدينة كىي:

،كلػو كالتبت التػرؾ عظػيـ ممكيػـ كيسػمى التػرؾ، بػالد كسػط في جباؿ بيف كادم في تحع بيف ال يف كالتبت ،
( يشػـ) حجػر يسػمى حجر ارضيـ في يكثر أعمالو، جميع عنو ليدير عنو مككؿ ممكيـ كيعيف ،ىيمة عظيمة

أك خكتػػاف مممكػة قديمػػة تحػع فػػي جنػػكب ،،كانػػت خػتف ،كيسػػتخرج مػف انيارىػػا مختمفة كبػالكاف العحيػػؽ يشػبو
-ٓٗٔ حراا تكالمكاف،كتؤكد السجالت التاريخية ال ينية اف تاريخ خكتاف يعكد الى ساللة ىاف ال ينية)

لممػػرة ااكلػػى مػػف خػػالؿ كجػػكد عالقػػات سياسػػية بينيػػا  كبػػيف  ال ػػيف، غيػػر اف خػػتف ؽ.ـ(.فحػػد ذكػػرت ٕٚ
 -،اف تحاليد ااسطكرة التبتية التي سجمت في سجالت الػ لػيف لختالم ادر ال ينية لـ تذكر التاريخ الحديـ 

كمػا لػك انيػا مممكػة ىنديػة، لخػتف ـ( تشػير الػى اسػماا الممػكؾ ااكامػؿ  ٜكٛىػػ/ ٖ-ٕيكؿ ما بيف الحػرنيف)
 :ينظػر التفا ػيؿ مػف لمزيػد.ـ، كنشركا ااسالـ فييػأٔىػ/٘فرض الحراخانيكف سيطرتيـ عمييا في بداية ؽ 

 تحػػكيـ الفػػدا، ؛ابػػكٖٚٗص ،ٕج البمػػداف، معجػػـ الحمػػكم، يػػاقكت ؛ٕ٘ص، العػػالـ حػػدكد ، مجيػػكؿ مؤلػػؼ
  ؛ٕٗ٘ص ،ٔج ، ااطالع مرا د الحؽ، عبد ؛ابف٘ٓ٘ص البمداف،

Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,pp.33-35.   

ٖ٘ٓ         Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.718. - 

530- .20 ,21 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

532-  . 21. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

533- .Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,P.6 
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534- . 21. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

535- . 21. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

536-  .22. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

537Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.718. -  

538- . 22. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s  

539- . 22. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

541- . 22. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s  

540- . 22. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s  

542- . 22 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

543- . 23 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

544Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.718. -  

545- .23 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

546Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.718. -  

547- . 23 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

548- . 23. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s  

549Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.718. - 

551- . 23 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

550- . 23 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

552- . 23 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

553- . 23 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

554- . 23 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

555-  . 23 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

556Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.719. -  

557- . 23 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

558- . 23 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

559-  . 24 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

561-  . 24 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

560- . 24 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

562- . 24 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

563- .718 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s 

564-  24. .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

565- 24. .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

566- . 24 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

567- . 24 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

568- . 24 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

569Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.42.-  

571- .718 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

570Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.24. - 

572- .718.Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

573Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s.24. - 

574- .718,719 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s 
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575- . 24 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

576- . 24 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

577- 24. .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

578- .25 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

579- . 22 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

581- . 25 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

580- . 25 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

 ؛ٚٙص، التركي التاريخ الى المدخؿ، يمماز، اكزطكنا -ٕٛ٘
         .Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.25            

583- . 25 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

584-Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s.25.   

585- . 25 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

586- . 25 .Güzel,Hasan Celal,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

587Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.719. –  

588-Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s. 27.  

589- .25 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

591- .27 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

 قػػػاف ،أك كانسػػػك"،أك" قانسػػػك"،أك" "كانشػػػاك"،أك" كانشػػػك"  أك، "كچػػػ – كػػػف ،أك"Chou "Kan"تشػػػك، كػػػاف -590
 ،فخمػة كاسػعة مدينػة كىػي ، كأىميػا الرميسػة ال ػينية المدف احدل كىي ،"سك -كاف" أكأك " قان ك"، ك،
 ٖٙٚ، ٓٓٓيا،مساحت كضيحة طكيمة أرضيا ال يف، غرب شماؿ في اا فر لمنير ااعمى المجرل في تحع
 دكنغشػيانغ ك،كالتبػت ، ىػكل منيا عدة قكميات فييا يسكف ،"( حاليا كاكاف)  تشك اف عا متيا مربع، كـ

  ،% ٓٛ فييػا يعيشػكف الػذيف المسػمميف نسػبة ، نسػمة مميػكف ٖٔ سكانيا عدد يبمغ كغيرىـ، ،كتك،كيكيحك
 ، الحػارم لممنػاخ الكاضػحة اانتحاليػة خا ػية مػع معتػدؿ مكسػمي قانسك مناخيحع بالحرب منيا جباؿ كثيرة ،

 كالجنػكب الشػماؿ بػيف كبيػر اختالؼ مع درجة ٘ٔ الى ممكم  فر مف يتراكح السنكم الحرارة درجات كمعدؿ
 اىػػـ مػػف الغربػػي، الشػػماؿ الػػى الشػػرقي الجنػػكب مػػف كيتنػػاقص ممػػـ ٓٙٛ-ٖٓ السػػنكم التسػػاقط كمعػػدؿ ،

 مػف كثيػر فييػا كتكثػر ، كالشػماـ كالكتػاف كالحطػف كالػدخف رةكالػذ الحمػ  فييػا تػزرع التػي الزراعيػة المحا يؿ
 النيكػؿ مثػؿ فييػا تكثػر التػي المعػادف انػكاع أشػير أمػا ، كالخيػكؿ كاابحػار كااغنػاـ الخنازير منيا الحيكانات
 مػف تعػد التػي تكنيكانج مدينة دخؿ قد بكلك ماركك الرحالة ككاف كغيرىا، كالحديد كالزنؾ كالر اص كالنحاس

 تحػػع اذ مكػاف كػػؿ مػف السػػامحكف كيؤميػا ، الحكافػػؿ طػرؽ فييػػا تمتحػي مدينػػة كىػي ، كانسػػك كايػة مػػدف اىػـ
 يعبػػدكف كػػانكا سػػكانيا غالبيػػة اف كجػػد الػػذم مػػارككبكلك الرحالػػة زارىػػا ، بػػكذا االػػؼ كيػػكؼ منيػػا بػػالحرب
 الحيكانػػات مػف مختمفػػة انػكاع فييػػا شػاىد كقػػد كالمسػحييف، المسػػمميف مػف عػػدد كجػكد عػػف" ،فضػال اا ػناـ
 ال ػيف جغرافيا شيكل، ، قكانغ ؛ٓٚابف خرداذبة، المسالؾ كالممالؾ،ص: ينظر التفا يؿ مف لمزيد.كالطيكر

 العػػالـ دكؿ اطمػػس شػػكقي،.خميػػؿ،د ابػػك ؛ٙٗٔآسػػيا،ص حسػػيف، كفيػػؽ،،د الخشػػاب ؛ٕٚٔص-ٓٚٔص ،
 ؛ابػػػػػكٖ٘كصٖٗكاستشػػػػػكافاتو،ص مغامراتػػػػػو بكلػػػػػك مػػػػػاركك جػػػػػي، رشػػػػػارد كلػػػػػش، ؛ٓٚٔ،ص ااسػػػػػالمي
 . ٚ٘ٗكصٕ٘ٗالمكسمية،ص آسيا احمد، سيد حسف.العينيف،د

592- . 25 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 
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593- . 25 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

594- . 25 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

595- . 25 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

596- . 25 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

597- . 25 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

598- . 25 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

599Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.719. – 

611Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.719. - 

610Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.719. - 

612Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.719. - 

613 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.719. - 

614Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.719. - 

615- .26 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

616- .26 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

: كىـ مف ااقكاـ التركية ااكلى الميمة في تػاريخ ااتػراؾ الحػدماا كػانكا مػف اكامػؿ Bozkir"اقكاـ بكزككر،" -ٚٓٙ
ااقػػكاـ التركيػػة الػػذيف اىتمػػكا بتربيػػة ااح ػػنة كليػػـ بػػاع طكيػػؿ فػػي الفركسػػية كركػػكب الخيػػؿ، فضػػالن عػػف 

، مارسػكا رعػي ااغنػاـ كالزراعػة، كػاف تفحكقيـ في  ػناعة الحديػد، كػانكا مػف ااقػكاـ التركيػة الكثيػرة اليجػرة
يكجػػد عنػػدىـ مايسػػمى مجمػػس الدكلػػة يجتمػػع مػػرة كاحػػدة فػػي السػػنة، يتضػػمف اجػػراا تفتػػيش فػػي  ػػفكؼ 

(، فضػػالن عػػف مناقشػػة أمػػكر Toyالمحػػاتميف كالنظػػر فػػي احتياجػػاتيـ، ككػػاف يسػػمى عنػػد ااتػػراؾ الحػػدماا )
جػدان كتنػتج مختمػؼ انػكاع المحا ػيؿ مػف الحنطػة الزراعة كححػكؽ الممكيػة، كانػت ليػـ ححػكؿ زراعيػة غنيػة 

 كالشعير كالدخف كغيرىا.لمزيد مف التفا يؿ ينظر:
 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s.33-37,40,42                                             

618- .26 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

619- .26 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

601- .26 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

600- .26 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

602- .26 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

603- .26 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

604- .26 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

605- .26 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

606- .26 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

607- .27 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

608- .27 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

609- .27 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

621- .719 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s 

620- .28 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

622- .28 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

623- . 27 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

624- . 27 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 
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625- .27 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s. 

626- .28 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

627- .28 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

628- .28 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

629- .28 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

خاتكف:ىكػػػذا يمفػػػظ بالفارسػػػية كالتركيػػػة كالكرديػػػة،كمعناه السػػػيدة، كىػػػي المػػػرأة  ػػػاحبة النفػػػكذ فػػػي البيػػػت  -ٖٓٙ
كالمت رفة فيو، دخؿ ىذا المفظ العالـ ااسالمي عف طريؽ ااتراؾ كقد استعمؿ في النحػكش كالمؤلفػات بيػذا 

ر:شػير ،السػيد ادم، االفػاظ المعنى فجاا عمى  ػيغة الجمػع خاتكنػات أك خػكاتيف لمتعبيػر عػف الحػريـ .ينظ
المنجد،  ػالح الػديف،  ؛ٕ٘ٙكصٕٗٙ،ص؛ الباشا،د. حسف، االحاب ااسالمية ٔ٘الفارسية المعربة ،ص

 .ٜٙٔ، صالمنجد
630- .28 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

632- .28 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

633- .28 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

634- .28 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

635- .28 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

636- .27 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

637- .27 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

638- .27 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

639- .27 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

641- .27 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

640- .28 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

642- .28 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

643- .28 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

644- .28 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

645- .719 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s 

646- .29 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

647- .29 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

648- .29 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

649- .29 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

651- .29 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

ٙ٘ٔ- .29 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

652- .29 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

653- .29 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

654-  .29 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

655-  . 29 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

656- . 29. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

657- . 29 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

658- . 29 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

659- . 29 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 
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661- . 29 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

660-   Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.720. 

662- . 29 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

663- . 29 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

66429-30.-  .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

665- .30 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

666- .30 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

667- .30 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

668- .30 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

669- .30. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s  

671- .30 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

670- .30 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

672- .31 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

673- .31 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 
ٙٚٗGüzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.729. - 

ٙٚ٘Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.720. - 

 .ٖٗص، الترؾ تاريخ -ٙٚٙ
، المعطػػي عبػػد فػػؤاد. د، ال ػػياد؛ ٜ٘ ص، المغػػكؿ تػػاريخ، عبػػاس، اقبػػاؿ؛ ٘ٗ ص، التػػرؾ تػػاريخ، بارتكلػػد -ٚٚٙ

 ؛ٓ٘ص، التاريخ في المغكؿ
Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.43; 

  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2, s.31.                                     

  

678- Kafalı, Altın Orda Hanlıǧının Kuruluş ve Yükseliş Devirleri         ،Dr  .Mustafa           

                             ,Istabul,1976,s.34,35;      , Edebiyat Fakültesi Matbaası 

Tang , Li, Asia Research Institute Working  Paper Series,p.43.  
. د، ال ػػياد؛ ٕٔٔص، ٕج، ااسػػالمية الشػعكب تػػاريخ، كػػارؿ، برككممػاف؛ ٘ٗص، التػػرؾ تػػاريخ، بارتكلػد  -ٜٚٙ

 الدكلة تاريخ، العزيز عبد السالـ عبد. د، فيمي؛ ٓ٘ص ك ٖٓ ص، التاريخ في المغكؿ، المعطي عبد فؤاد
 تػػػػاريخ،  محمػػػػكد أحمػػػػد. د، السػػػػاداتي؛ ٜٕص، المغػػػػكؿ، لبػػػػازا السػػػػيد. د، العرينػػػػي؛ ٛٔص، المغكليػػػػة
 التػػاريخ الػػى المػػدخؿ،اكزطكنا،يمماز؛  ٖٖٓص، ااسػػالمي الشػػرؽ، نيكيتػػا، ايميسػػؼ؛  ٕٔٔص،المسػػمميف
 اسػػػػامة.د،  تركمػػػػاني؛ ٕٖص، الكسػػػػطى الع ػػػػكر فػػػػي الترؾ،زبيػػػػدة. د، عطػػػػا؛ ٚٙكصٙٙص،  التركػػػػي
، العظػاـ المغػكؿ تػاريخ، سػييؿ محمػد.د،  طحكش؛ ٜٗص، ركمافكالت ااتراؾ تاريخ  في سريعة جكلة،احمد
،  رحمتػػي؛ ٗٔص، الشػػفكية الكسػػطى آسػػيا مالحػػـ،  فيكتػػكر، جيرمكنسػػكي ك،نػػكراؾ، تشػػادكيؾ؛  ٕٓص

، البػار؛  ٕٙٔص،ااسػالمية الشعكب، المؤلفيف مف مجمكعة؛ ٕٚص،  ال يني التيجير،  احمد ا رحمة
  ؛ٔٚص،النابغة الكحشي جنكيزخاف،  ا أسد محمد، فا؛ ٖ٘ص،المغكؿ أسمـ كيؼ، عمي محمد. د

Howorth,Henry.H, History of the Mongols,part 1,p.6; 

,The Cambridge  History of China,p.161; Franke,Herbert,Twitchett,Denis           

Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.78; 
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711; .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s 

Kafalı  , Dr.  Mustafa  ,  -  Altın Orda,s.34; Tang , Li, Asia Research Institute 

Working Paper Series,pp.10,42; 

   Litvinsky,B. A., Guang-da, Zhang, Samghabadi, R. Shabani, History of     

Civilizations of Central Asia, The crossroads of civilizations: A.D. 250 to   

750,  Multiple History Series UNESCO Publishing, Printed by Imprimerie  

Darantiere, 21800 Quétigny ,France, 1996  ,Volume III,p.308; 

Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi,pay 1,s.75;   

 ص، التػرؾ مادة، ٘مج، ااسالمية المعارؼ دامرة في منشكر بحث، كجنسية تاريخية المامة– ؾالتر ، بارتكلد       
ٗٔ. 

 .ٜٕ ص،  المغكؿ،  الباز السيد. د، العريني -ٓٛٙ
 .ٜ٘ ص، المغكؿ تاريخ، عباس، اقباؿ؛ ٓ٘ص،التاريخ في المغكؿ،المعطي عبد فؤاد. د، ال ياد -ٔٛٙ
682-  .31. ,pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

ٖٙٛ- .31. ,pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

684- . Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.10 
 ؛ٜ٘ص، المغػػػكؿ تػػػاريخ، عبػػػاس، اقبػػػاؿ؛ ٓ٘ص، التػػػاريخ فػػػي المغػػػكؿ، المعطػػػي عبػػػد فػػػؤاد. د، ال ػػػياد -٘ٛٙ

 .ٜٕص، المغكؿ، الباز السيد. د، العريني
 .ٜ٘ص، المغكؿ تاريخ،عباس،اقباؿ؛ٓ٘ص، التاريخ في المغكؿ، المعطي عبد فؤاد.د،ال ياد -ٙٛٙ
 الحسػـ فػي كيحػع،  مربػع كػـ ٖٓٓٓٓ٘ مسػاحتو تبمػغ،  ال ػيف فػي داخمػي حػكض أكبػر يعد: تاريـ حكض -ٚٛٙ

، المعػيف يشػبو كشػكمو،  تػاغ كآلتػكف كككنمػكف شػاف يافت جباؿ بو كتحيط،  شينجيانغ محاطعة مف الجنكبي
،  كػـٓٓ٘ٔ الشػرؽ الػى الغػرب مػف كطكلػو،  كانسػك حػدكد الشػرؽ كمػف، البػامير ىضػبة الغرب مف كتحده
،  الشػػرؽ فػػي كمػػنخفض الغػػرب فػػي مرتفػػع كىػػك،  كػػـ ٓٓ٘ -ٓٓٗ حػػدكد الػػى الجنػػكب الػػى الشػػماؿ كمػػف
 تسػاقط كقمػة بالجفػاؼ مناخػو كيتميػز،  البحر سط  فكؽ كـ ٖٓٓٔ-ٓٓٛ حدكد الى يرتفع ااكسط كجزؤه
 فتتكػكف انكلػى المجمكعػة فأمػا،  المركػز متحػدة نطاقػات مف مجمكعة مف سطحو تركيبة كتتككف،  اامطار

 اراضػػي الكسػػط كفػػي،  الكاحػػات مػػف مجمكعػػة ثػػـ،  جػػكبي  ػػحراا ثػػـ،  بػػو المحيطػػة العاليػػة الجبػػاؿ مػػف
 الحريػر طريػؽ كػاف كقػد، الػنفط عػف" فضػال كالمعػادف بػالمم  غنػي حػكضال كىػذا، ممحية كبحيرات  حراكية

؛ ٜٕكصٜٕص، ال ػيف جغرافيا،شػيكل،  قكانػغ: ينظػر الفا ػيؿ مػف لمزيػد. الحػكض ىػذا مػف بػالحرب يمر
،  الػرحمف عبػد.د، حميػدة؛ ٔٗص،-آسػيا قػارة – لمعالـ انقميمية الجغرافيا، كاخركف عحمة أحمد.د، المكمني
 الجغرافيػػػة، نحػػػكا. د، زيػػػادة؛ ٜٛص، آسػػػيا، خمػػػيس محمػػػد.د،الزككػػػة؛  ٕٖٗص، لكبػػػرلا الػػػدكؿ جغرافيػػػة
 كالنشػػر لمطبػػع العػػالمي الكتػػاب كدار، المبنػػاني الكتػػاب دار، لمكتػػاب العالميػػة الشػػركة،  العػػرب عنػػد كالػػرحالت
 ؛ٕٕٓص، ٜٚٛٔ، لبناف – بيركت،  كالتكزيع

Jiang , Leiwen ,  Yufen , Tong, Zhijie, Zhao,  Tianhong,  Li ,  Jianhua  , Liao , 

Water  Resources  ,   Land  Exploration  and  Population   Dynamics  in  Arid    

Areas—The Case of the Tarim River Basin in Xinjiang of China, Population 

and Environment, Vol. 26, No. 6, 2005,p.471-503. 
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 تػػػػاريخ،  محمػػػػكد أحمػػػػد. د، السػػػػاداتي؛  ٕٔٔص، ٕج، ااسػػػػالمية الشػػػػعكب تػػػػاريخ، ؿكػػػػار، برككممػػػػاف -ٛٛٙ
 .ٜٗص،كالتركماف ااتراؾ تاريخ  في سريعة جكلة،احمد اسامة.د،  تركماني؛ ٕٔٔص، المسمميف

 .ٕٔٔص،المسمميف تاريخ -ٜٛٙ
 .ٙٗ ص، الترؾ تاريخ -ٜٓٙ
 الجغرافيػػا، شػػاكر.د، خ ػػباؾ؛ ٜٖٔكص ٖٛٔ ص، ٔج، العربػػي الجغرافػػي اادب تػػاريخ، ، كراتشككفسػػكي -ٜٔٙ

 .ٕٛص،العرب عند
 خر تبتيكف ليذا كانت الحرب قاممػةكىي تعد مف مدف ال يف ، ن ؼ سكانيا  ينيكف كالن ؼ ان:خامجك -ٕٜٙ

، العػالـ حػدكد،  مجيػكؿ بينيـ بشكؿ دامـ، كىـ عبػدة ا ػناـ ، كسػمطانيـ يعينػو خاقػاف التبػت.ينظر: مؤلػؼ
 .ٔ٘ص

 .ٜٖٔكص ٖٛٔ ص، ٔج،  الجغرافي اادب تاريخ،  ككفسكيكراتش -ٖٜٙ
 .ٖٛٔص،ٔج، الجغرافي اادب تاريػػػخ، كراتشكفسكي -ٜٗٙ
 . ٕٗص،ٕج، البمداف معجـ -ٜ٘ٙ
 .ٕٛص،العرب عند الجغرافيا -ٜٙٙ
ٜٙٚAsia Research Institute Working Paper Series,p.10. - 

 .ٖ٘ٔص، ٔج، ااسالـ تراث -ٜٛٙ
 .ٖ٘ٔص، ٔج، سالـاا تراث -ٜٜٙ
 .ٜٖٔص، ٔج، الجغرافي اادب تاريخ، كراتشكفسكي؛ ٔ٘ص، الترؾ تاريخ، بارتكلد -ٓٓٚ
 .ٜٖٔص،ٔج، الجغرافي اادب تاريػػػخ، كراتشكفسكي -ٔٓٚ
 .ٜٗص،كالتركماف ااتراؾ تاريخ  في سريعة جكلة -ٕٓٚ
، ٔج، ،ااسػػػالـ تػػػراث، ؼجكزيػػػ، كشػػػاخت، كميفػػػكرد، بػػػكزكرث؛ ٕ٘كصٔ٘ص، التػػػرؾ تػػػاريخ، بارتكلػػػد -ٖٓٚ

 .ٖ٘ٔص
 ت،كىػي مدينػة عػامرة ذا ال ػيف حػدتعد  كىي، تحع عمى سف  الجبؿ بفارس  مدينة كىي :ااعمى نكشجاف -ٗٓٚ

 تحطعيا" يكما عشر سبعة مسيرة عمى تحع كىي، كبار  خمس اك كاربع،  غار مدف اربع كىي،خيرات كثيرة 
 مرحمػة اربعػكف كالشػاش ااعمػى نكشػجاف كبػيف ،ايػاـ ثػةثال  رةمسػي التػرؾ كبريػد، كالمياه المرعى في الحكافؿ
 كص ٕٛ ص،  الممالػؾ مسػالؾ،  خرداذبػة ابف: ينظر التفا يؿ مف لمزيد.أشداا نكشجاف كمحاتمة، لمحكافؿ

 ٜ٘ٔكص٘ٓٔكصٖٓٔكصٕٓٔص، الكتابػػػػػػػة ك ػػػػػػػناعة الخػػػػػػػراج،جعفر بػػػػػػػف قدامػػػػػػػة؛ ٖٓ كص ٜٕ
 ؛ٖٚص، العػالـ حػدكد،  مجيػكؿ مؤلػؼ ؛ٕٖٛ ص، افالبمد كتاب مخت ر،اليمذاني الفحيو ابف؛ ٜٙٔكص
 .ٖٔٔ ص، ٘ج، البمداف معجـ، الحمكم ياقكت

، كالمػاعز الضػأف كلحػـ كالبػاقالا الحمص كطعاميـ، الحيكاف جمكد مف بيكتيـ ااتراؾ مف جنس ىـ: كيماؾ -٘ٓٚ
 ثػـ يحػتمـ حتػى مرهبػأ قػاـك  كاعالػو ربػاه كلػد لمرجؿ كلد فأذا، الكأل يبيعكفبدك  كىـ"، يكما ٖ٘ مسيرة بالدىـ
 بمػا كانػاثيـ كلػده ذككر يبيع مف كمنيـ، الغريب بمنزلة كي ير منزلو مف كيخرجو" كسياما" قكسا اليو يدفع

 احداىف راس عمى الحى يتزكج اف الرجؿ اراد فأذا، الرؤكس مكشفات البككر البنات اف سنتيـ كمف، ينفحكنو
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 مػػف قػػـك شػػرقيا مػػف يحػػدىا، البػػرد شػػديدة بالدىػػـ، مػػانع منػػو يمنعيػػا ا زكجتػػو  ػػارت ذلػػؾ فعػػؿ فػػأذا" ثكبػػا
عػامر مػف لمػف الحسػـ غيػر ا جزاك ،خفجػاخ مػف جػزا غربيػا كمف، اتؿ كنير ارتش نير جنكبيا كمف، خرخيز
، كالمرعػػى المػػاا عػػف" بحثػػا كال ػػيؼ الشػػتاا فػػي كينتحمػػكف، كبيػػرة خػػيـ فػػي النػػاس معظػػـ كيسػػكف،  الشػػماؿ
 كتسػمـ" عػامال عشػر اثنػي كيماؾ ناحية في كلو، خاقاف ممكيـ يسمى، اغناـكا السمكر حيكاف مف كثركتيـ

 التفا ػيؿ مػف لمزيػد. بػو يكتبػكف قمػـ كليػـ عبادة بيت ليـ ليس، العامؿ ذلؾ ابناا الى كميراث ااعماؿ تمؾ
 ٘ٓٔ ص، الكتابػػة ك ػػناعة الخػػراج، جعفػػر بػػف قدامػػة؛  ٖٔص، كالممالػػؾ المسػػالؾ، خرداذبػػة ابػػف: ينظػػر
؛ ٛٛ٘ص، الػػػبالد اثػػػار، الحزكينػػػي؛ٜٙص-ٛٙص، العػػػالـ حػػػدكد،  مجيػػػكؿ مؤلػػػؼ ؛ٜٙٔكصٜ٘ٔكص

 يػػػػاقكت؛ ٛٔكصٙٔكص ٕص، ال ػػػػيف ابػػػػكاب، المػػػػركزم؛ ٕٖٔ ص، ٔج، الػػػػذىب مػػػػركج، المسػػػػعكدم
، الػػكردم ابػػف؛  ٚٚٔص،الجغرافيػػا، المغربػػي سػػعيد ابػػف؛ ٕٗكص ٖٕص، ٕج،  البمػػداف معجػػـ، الحمػػكم
، التػػػػػػػػرؾ تػػػػػػػػاريخ، بارتكلػػػػػػػػد؛  ٖٖٗص، ٗٔج، اارب نيايػػػػػػػػة ،النػػػػػػػػكيرم؛ ٜٛص، العجامػػػػػػػػب خريػػػػػػػػدة

 ٖٚٔكصٓٚكصٜٙص، التركػي التػاريخ الػى المػدخؿ،يمماز، اكزطكنا؛ ٖٔٔكصٕٔٔكصٓٙكصٜ٘ص
،  ا ذبػػي  دكتػػر،   ػػفا؛  ٚ٘ص،كالتركمػػاف ااتػػراؾ تػاريخ  فػػيسػػريعة  جكلػػة،احمد اسػػامة.د،  تركمػاني؛ 

 . ٔٛ ص، ٕج،  ايراف در ادبيات تاريخ
 ثالثػة كالفرسػخ، محض عربي الفرسخ المغكيكف كقاؿ، فرسنؾ كا مو معرب فارسي فحيؿ فيو اختمؼ: رسخف -ٙٓٚ

 كاا ػػبع"، ا ػػبعا كعشػػركف اربعػػة كالػػذراع، ذراع الػػؼ عشػػر اثنػػا فالفرسػػخ، ذراع ااؼ اربعػػة كالميػػؿ، اميػػاؿ
 من ػكر ابػك،  الجػكاليحي:ينظػر التفا ػيؿ مػف لمزيػد. بعػض الػى بعضػيا بطػكف م ػفكفة شػعير حبات ست

 حكاشػيو كضػع،  المعجػـ حػركؼ عمػى ااعجمػي الكػالـ مف المعرب، الخضر بف محمد بف احمد بف مكىكب
 ياقكت؛ ٖٕٔص،ـٜٜٛٔ/ ىػٜٔٗٔ، ٔط، بيركت، العممية الكتب دار، المن كر عمراف خميؿ: عميو كعمؽ

 ابػػػف؛ ٖٙص -ٖ٘ص، ٔج، ـٜٚٚٔ/ ىػػػػٜٖٚٔ، بيػػػركت،  ػػػادر دار طبعػػػة، البمػػػداف معجػػػـ، الحمػػػكم
 .ٗٗص، ٖ ج،الفرسخ مادة، ، خ باب، ؼ ف ؿ، العرب لساف، منظكر

 .ٖٔكصٖٓص، الممالؾ مسالؾ، خرداذبة ابف -ٚٓٚ
 .ٔ٘كصٓ٘ص، الترؾ تاريخ -ٛٓٚ
 .ٔ٘كصٓ٘ص، الترؾ تاريخ -ٜٓٚ
 .ٖٔٔص،ٔج، الجغرافي اادب تاريخ -ٓٔٚ
 .ٕٖٛص، البمداف كتاب مخت ر -ٔٔٚ
 .ٕٙٔص،ٔج، الجغرافي اادب تاريخ -ٕٔٚ
 .٘ص، ٔج،التحاسيـ احسف -ٖٔٚ
 عميػػو)الرضػػا عمػػي الثػػامف اامػػاـ مػػزار فييػػا اف مشػػيد اسػػميا غػػدا طػػكس مدينػػة اف ذكػػر: مشػػيد مدينػػة -ٗٔٚ

 مسػافة عمػى يحػع المػزار اف" ايضػا كذكػر، فييػا المكجكد المزار بو فالمح كد الثاني مشيد اسـ اما(، السالـ
 ىػػػامش، ٕـ ،جيانكشػػػام تػػػاريخ،الجكيني: ينظػػػر لتفا ػػػيؿا مػػػف لمزيػػػد. طػػػكس مدينػػػة مػػػف فرسػػػخ ربػػػع
 تػاريخ شػاه، خكاكنػد الػديف برىػاف سػيد بػف محمػد ميػر ،ميرخكاند؛ ٔ٘ٗص،البمداف تحكيـ ،ابكالفدا؛ٚٚٔص
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 تيػػراف، كتابفركشػػييام، ىجػػرم، نيػػـ درسػػده فػػارس درادبيػػات نظيػػر كػػـ شػػركنكارش شػػيكه ، ال ػػفا ركضػػة
 . ٜٛٔص، ٘ـ، ىػ،ٜٖٖٔ

 .ٖٙٔكصٜٖٔص،ٔج، الجغرافي ادبا تاريخ -٘ٔٚ
 .ٜٖٔص،ٔج، الجغرافي اادب تاريخ -ٙٔٚ
 .ٜٗص،كالتركماف ااتراؾ تاريخ فيسريعة  جكلة؛ ٖ٘ٔص، ٔج،ااسالـ تراث -ٚٔٚ
 .ٖ٘ٔص، ٔج،ااسالـ تراث -ٛٔٚ
 .ٖ٘ٔص، ٔج،ااسالـ تراث، جكزيؼ، كشاخت، كميفكرد،بكزكرث -ٜٔٚ
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 .ٜٗص،كالتركماف ااتراؾ تاريخ فيسريعة  جكلة -ٕٔٚ
 .ٕٗص، ٕج، البمداف معجـ،الحمكم ياقكت -ٕٕٚ
 .039ص،0ج، انجغزافً اال ب ذارٌخ  -723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الفصل  

ّش٘ء دٗٝدخ األٗٝغ٘س فٜ ٍذُ تشمستاُ 

اىششقٞح ٗدٗسٌٕ اىسٞاسٜ ٗاىؼسنــشٛ 

اسٛ ٗاألداسٛ فـٜ ػٖــذ ٗاىحضــــ

 ً (7250-048/ ـ656ٕ- 226اىَغ٘ه )

اىَثحث األٗه: ٕجشج األٗٝغ٘س ٍِ ٍْغ٘ىٞا *

ً  048/ـ226ٕاىٚ ٍذُ  تشمستاُ اىششقٞح سْح 

 ٗاّؼناساتٖا اىسٞاسٞح.
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اىَثحث اىثاّٜ: خض٘ع األٗٝغ٘س ىيَغ٘ه 

ٗاألداسٛ  ٗدٗسٌٕ اىسٞاسٜ ٗاىؼسنشٛ ٗاىحضاسٛ

 ً(.7250-7281/ ـ686-656ٕ)
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 األٗه اىَثحث   

ٕجشج األٗٝغ٘س ٍِ ٍْغ٘ىٞا اىٚ ٍِ 

ً 048/ـ226ٕتشمستاُ اىششقٞح سْح 

 ٗاّؼناساتٖا اىسٞاسٞح

أٗالً: تأسٞس اىذٗٝدخ األٗٝغ٘سٝح فٜ ٍذُ *

 تشمستاُ اىششقٞح ّٗتائجٖا اىسٞاسٞح.

*ثاًّٞا: اىؼدقاخ اىسٞاسٞح تِٞ اىذٗٝدخ 

فٜ ٍذُ تشمستاُ اىششقٞح ٗاىذٗه  األٗٝغ٘سٝح

 اىَجاٗسج ىٖا.

تاىٞغ ٗػدقاتٖا  -دٗىح األٗٝغ٘س فٜ تٞش - أ

 ٍغ اىصِٞ.

"، Kan-Chuچ٘"، " -دٗىح األٗٝغ٘س فٜ " مِ-ب

"  Sarı Uygurlarأٗ دٗىح األٗٝغ٘س اىصفش"

" Tangutٗػدقاتٖا اىسٞاسٞح ٍغ اىتاّن٘خ "

 ٗاىصِٞ.

ط٘سفاُ" دٗىح األٗٝغ٘س فٜ ت٘سفاُ،أٗ " -ج

 ٗػدقاتٖا اىسٞاسٞح ٍغ اىصِٞ.

*ثاىثًا: صشاع اىخطا ٍغ األتشاك اىقٞشغٞض 

 ٍٗ٘قفٌٖ اىسٞاسٜ ٍِ األٗٝغ٘س.

*ساتؼـــًا: اىَذىـــــ٘ه اىسٞــاسٜ ىيقة 

" ٗإَٔٞتٔ Idi- kut"إٝذٛ قــ٘خ"، "

 اىسٞاسٞح.
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       ﴾ تركستاف الشرقية  مدف ىجرة انكيغكر مف منغكليا الى ﴿    

 ﴾ـ كانعكاساتيا السياسيةٓٗٛق/ٕٕٙ نةس ﴿          
عػػػػػػد هجػػػػػػرة اركيةػػػػػػكر مػػػػػػف منةكليػػػػػػا بعػػػػػػد نتايػػػػػػة دكلػػػػػػتتـ اركرقكنيػػػػػػة ايتػػػػػػا الػػػػػػنة تي         
لآل ػػػػار  ـ مػػػػف ارحػػػػداث التاريقيػػػػة المتمػػػػة التػػػػي لػػػػتدتتا وػػػػارة أالػػػػيا نظػػػػراَْٖهػػػػػ/ِِٔ

 ي لتدها اركيةكر.الالياالية التي ترتبت ى يتا ،الاليما اف  انت هجرة جماىية  الت
الػػػتعرض هنػػػا أهػػػـ المنػػػاطؽ التػػػي مػػػركا بتػػػا ، كأهػػػـ القػػػكل الالياالػػػية التػػػي أكالػػػكؼ      

 اي ب كرة حياتتـ كتةيير قارطتتـ الالياالية.كالتي أالتمت اصطدمكا معتا 

تركسػػتاف الشػػرقية كنتامجيػػا مػػدف الت انكيغكريػػة فػػي ػ: تأسػػيس الدكيػػأكان ٭
 السياسية : 

،الالػػيما اف  انػػت هجػػرتتـ هػػذ  وػػد  هينػػا أمػػرا الػػل أقػػر دو وػػكاـ مػػف ب ػػهجػػرة ار عػػدال تي     
حد ت نتيجة اةكط الياالية ىصفت بتـ كأجبرتتـ ى ل الرحيؿ ىف كطنتـ الػذم أالالػكا 

اف مػػف المم ػػف اػػي التػػاريا ،ك ػػاف  حاالػػما كىالػػ ريا الياالػػيا ايػػه دكلػػة وكيػػة مارالػػت دكرا
 تا البقاب كارالتمرار .در لتصب  دكلة مترامية ارطراؼ ايما لك وي 

 

 المبحث األول
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أقػػرل لتػػـ  تر الػػتاف اللػػروية كت اليالػػتـ لػػدكيةتو مػػدف غيػػر اف هجػػرة اركيةػػكر الػػل      
اػػػارع دكلػػػتتـ الالػػػابقة اػػػي القػػػكة كالالػػػ طة كالنفػػػكذ ا نتػػػا كاف لػػػـ تػػػنج  ايتػػػا كاف  انػػػت التي 

قةلػػػػه تفػػػػكؽ مػػػػف  متميػػػػزا ك قاايػػػػا حاػػػػاريا مارالػػػػت دكرااقػػػػد  الالػػػػابؽ  كىالػػػػ ريا الياالػػػػيا
 عاصرهـ مف القكل الالياالية.اركيةكر ى ل مف  اف يي 

تر الػػتاف  ىػدد مػف مػدف إالػػتقرار اركيةػكر اػي ذ ػر هنػا انػه كنظػراأكمػف المتػـ اف       
لعامة لعكب آاليا المتحاػرة اػي العصػكر  اقد أصبحكا معبراالمتمة  -الصينية -اللروية

م ػػػػؿ الفػػػػرس، كالصػػػػينييف، الكالػػػػطل، كأصػػػػبحكا ح قػػػػة كصػػػػؿ بػػػػيف أوػػػػكاـ كلػػػػعكب ىػػػػدة 
 (.ُ)كالتنكد

عػػدكف أكؿ مػػف أف اركيةػػكر يي مػػف قةلتػا كوػد ألػػار بارتكلػػد الػػل حقيقػة متمػػة يؤ ػػد 
بالصػبةة " تر التاف الصينية عرؼ اليـك بػ"  اف له النصيب اركار اي صب  البةد التي تي 

ػ ة مدينػة  الػةر كمػا دَّ العػرب منػذ البدايػالتر ية، كربما ود يعكد ذلؾ لمػف  ػاف وػب تـ، اذ ىى
 .(ِ)تر ية قالصة أصقاىاالل لروتا مف البةد 

الػػتعرض هنػػا أهػػـ الػػدكيةت التػػي أالالػػتا ارتػػراؾ اركيةػػكر بعػػد هجػػرتتـ أكالػػكؼ 
مػػا ألػػار اليػػه المػػؤرخ التر ػػي  ةن ،مؤ ػػد -الصػػينية -تر الػػتاف اللػػروية ىػػدد مػػف مػػدف الػػل

دكيػػالت  ػػغيرة فػػي مػػدف كػػاف انكيغػػكر يعيشػػكف عمػػى شػػكؿ  :)ي مػػاز أكزطكنػػا بقكلػػه
 (ْ). ( ( ٖ)تركستاف الشرقية عمى عيد الحراخانييف

:) فحػػػػػدت الدكلػػػػػة التركيػػػػػة الكبػػػػػرل  ػػػػػفتيا العالميػػػػػة ك ػػػػػفة  كأاػػػػػاؼ وػػػػػاية
ـ. كقػػػد حكػػػـ خػػػالؿ ٜٓٗ- ٘ٗٛىػػػػ /ٜٕٖ-ٖٕٔانمبراطكريػػػة ايسػػػيكية بػػػيف عػػػاـ

فر لػػػػدينا ىػػػػذه ممػػػػكؾ مػػػػف انكيغػػػػكر كالحراخػػػػانييف كا تتػػػػك  الخمػػػػس كالتسػػػػعيف عامػػػػا



 

 

077 

المعمكمات الكافية لمجـز بسيطرة أحػدىما عمػى انخػر . اا اننػا نسػتطيع أف نحػكؿ بػأف 
 (٘) الحراخانييف كانكا ممكؾ الغرب كانكيغكر ممكؾ الشرؽ(.

قيػادة بك ػانكا  ،(ٔ)بػالي ،  -اقد تم ف ىدد مف اركيةكر مف التكجػه الػل مدينػة بػيش
Wo-Nie-Tegin" " (ٕ)،  ىػػػػػػف  ،ااػػػػػػةن  (ٖ).تقػػػػػػذكها ىاصػػػػػػمةن لتػػػػػػـاالػػػػػػتقركا ايتػػػػػػا كاك

كبذلؾ ت كف حدكد دكلتتـ ود امتدت بعد هجػرتتـ ، (ٗ).المناطؽ المجاكرة لتااي  ارهـاالتقر 
 .(َُ)"وراقكجهوكجك،أك"  هذ  حتل مدينة

بػػالي  ،  -اػػي مدينػػة بػػيش ـ أصػػب  اركيةػػكر م ك ػػان ٖٔٔهػػػ/ِِٓمػػف الػػنة  ان كابتػػداب
 هػػػػذ  تكالػػػػعت  قػػػػااتتـ كتطػػػػكرت اػػػػيكوػػػػد ، (ُُ)."بػػػػاليغ -أكيغػػػػكر بػػػػيش" كىيراػػػػكا ب الػػػػـ

 ( ُِ.)مدينةال

بػالي  وػػد تكجتػػكا  –مػػف اركيةػػكر ممػف هػػاجركا الػل مدينػػة بػػيش   ػػر اف والػماكوػد ذي 
،كوػد ي ػكف الالػبب الػرييس لتجػرتتـ الػل  (ُْ)كاالتقركا ايتا. (ُّ)بعدها الل دلت القفجاؽ 

ىػػف   ػػرة ىػػددهـ  ،ااػػةن  دلػػت القفجػػاؽ هػػك لقػػكاتـ مػػف االػػتمرار زحػػؼ القيرغيػػز الػػيتـ
 ا صب  الم اف ال يالعتـ افا كا التجرة منه.

 ككجيػػػػػػػػوادة ػػػػػػػػػػية بقػػػػػػػػػػػػػوبي  ة ػػػػػػػػػػػػػػة ىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ت ػػػػػػػػػػػػػػػتكجتاػػػػػػػػي الكوػػػػػػػػت نفالػػػػػػػػػػػػػػػػه ك 
عػػرؼ جنكبػػان ، اذ ىبػػركا الصػػحراب المنةكليػػة ككصػػ كا الػػل مػػا يي   "Wujie Tele"تيمػػي،

  ػػػػر ايتػػػػا ،اذ  انػػػػت تي  "Jinhe"جينييػػػػو،الػػػػمل  انػػػػت تي  اليػػػػـك بمنةكليػػػػا الداق يػػػػة التػػػػي
 (ُٓ)الحاميات الصينية.
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القاغػػػاف "  مػػػنتـ هػػػػاجركا الػػػل الجنػػػػكب كاقتػػػػاركا زىيمػػػػان لتػػػـ كهػػػػك كذي ػػػر اف والػػػما
" ك ػػػاف ذلػػػؾ اػػػي Kağan i'Tagin (Üge) Wu-Chia "،")كجػػػي( تكػػػيف-جيػػػا-كك

 (  ُٕ)ـ.ْٕٖهػ/ ِّّ ، غير انه ويتؿ اػي النة (ُٔ)ـ.ُْٖهػ/ ِِٕحدكد النة 
ت ػػػػػػػػػػتكجت ،(ُٖ) منػػػػػاطؽرت الػػػػػل  ة ػػػػػة ػػػػػػػػػػػػهاج كىػػػػػات ػػػػػـ انقالػػػػػمكا الػػػػػل  ػػػػػةث مج

 (ُٗ)رػػػػػػػػػاميػػػة البػػػػػػػػػػػػوبي ػػػػة ب تجػػػػا  هاب ُٓة مػػػػف ػػػػػػػػػػػت مؤلفػػػػػػػػػػة اركلػػػػل التػػػػي  انػػػػػػالمجمكى
"Pamir Plateau"أك" كػػػػػكف لػػػػػف"ككنكمنػػػػػؾ"  ، الكاوعػػػػػة غػػػػرب جبػػػػاؿ،" (ٕٓ) ،- 

Congling-، ط ػػػؽ ى ػػػيتـ ايمػػػا بعػػػد االػػػـ كوػػػد اناػػػمكا هنػػػاؾ الػػػل وبي ػػػة القػػػارلكؽ، كأي-
أكيغػكر - االػـط ػؽ ى ػيتـ ُاقػد أاػي الالػجةت الصػينية أمػا ، (ُِ)-أكيغكر غرب ككنكمنػؾ

 – ُّٓ) القراقػػػػػػػانييفامػػػػػػػارة كهػػػػػػػذ  المجمكىػػػػػػػة أالالػػػػػػػت ايمػػػػػػػا بعػػػػػػػد ،-بػػػػػػػامير الغربيػػػػػػػة
 (ِِ). (ـَُُِ – ِٕٗ(/)هػَٕٔ

ال انية ا انػت تاػـ غالبيػة اركيةػكر ممػف هربػكا غربػان كاالػتقركا ىنػد  ما المجمكىةأ
،كوػرب المنطقػة  Shan  Tian (ِّ)الطػرايف الجنػكبي كاللػمالي لال الػ ة جبػاؿ تيػاف لػاف

 "Chu-Kan،"ك"چػػ –،أك" كػػف ،أك" كػػاف تشػػك" "Gansu،" كانسػػكعػػرؼ ب الػػـ التػػي تي 
القالػميف الػيطر ى ػل معظػـ  ،كانقالػمكا الػل والػميف ،أحػد هػذيف(ِْ)"  Kan- Chu ،أك"

ت معظػػػـ المنػػػاطؽ عػػػػػػػكقا،(ِٓ) .الػػػل مدينػػػة  انالػػػك كصػػػكالن التبػػػت مػػػف المنػػػاطؽ الممتػػػدة 
 (ِٕ.)أياػػػػا لال طتتـاي التبت  (ِٔ)" ككككنكر"،أككككك" رة "ػػػػػحيالمحيطة بب

اػي الػنة  كأالالك دكلة صةيرة لتـ هناؾ االتمرت وايمة حتل وال التان كت ى يتػا
 (ِٖ).ـََُٔق/ِْٓ

، (ِٗ)" ىيكسػػي ممػػر " ا ػػػػػػػػد تكجتػػكا ب تجػػػػػػػػػػكر وػػػػػػػػػػذا القالػػـ مػػف اركيةػػػػػػ ػػر اف هكذي 
Hexi Ccorridor"  " كانزىككاالتقركا حكؿ، "Ganzhou"،-  كأالالػكا - انزك حاليػان،
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كر ػػػػػػػػػػػػانكيغ أك" ك"،ػػػػػػػػػػكر كانزىػػػػػػػػػػػػػأكيغ الػػػػـ" مكا بك، كاليػػػػػػػػػػػػزهػػػػػاركيةػػػػػكر اػػػػي  اندكلػػػػة 
Uygurlar  Sarı "أك،  " Yellow Uighur"، ر"ػػػػػػػػال ف

كالػل يكمنػا هػذا  ،(َّ.)"
بػػ الـ أقػر  راػت أياػاكىي  ،( ُّ)." Uygurlar  Sarı "كيةػكر الصػفرأيكجػد مػا ييالػمل 

 (  ِّ). " Uighur Kan- Chu "ك"،چ –"أكيغكر كف  هك
ك،أك "  ػػاف تلػػك"،" چػػ– ػػف  يػػػػػػػػدكلػػتتـ امػػف الجػػدير بالػػذ ر اف اركيةػػكر أالالػػكا ك 

Kan – Chu " ـٗهػ/  ّمنتصؼ القرف  حدكد يػػػػػا.(ّّ)  

مػف القالػـ   ػاف أ  ػر ىػددااقد أما القالـ ارقر مف المجمكىة ال انية مف اركيةكر 
، كوبػػؿ اف تحػػؿ (ّْ)اركؿ اقػد االػػتقركا اػػي المنطقػػة الكاوعػػة بػػالقرب مػف جبػػاؿ تيػػاف لػػاف .

 (ّٓ). "Mong-Li "، لي –مكنؾ دىل ك اف يي لتـ  م  ان اقتاركا ـ ْٖٖهػ/ِّْالنة 

،انلػ ت بػذلؾ ( ّٔ)كرااف مدينة طبينما هاجرت المجمكىة ال ال ة مف اركيةكر الل 
 دكلة طكرااف اركيةكرية. 

 - Basin Tarim -ىف اليطرتتـ ى ػل مػدف الكاحػات اػي حػكض تػاريـ، ااةن 
مكا يجاكرهػػػا مػػف مػػػدف، كوػػد اليػػػ ، كمػػا -Xizhou -،-Qoço -، بمػػا ايتػػا  وكجػػػك، (ّٕ)

، أك -Qoço-، " الحكجػػػػػػك"،أك" الككجػػػػػػك أكيغػػػػػػكر" اػػػػػػي الالػػػػػػجةت التاريقيػػػػػػة ب الػػػػػػـ 
"Xizhou" كجػػػكػ " واركيةػػػكر الػػػدكلػػػة ، كأالالػػػكا" ،- Qoço – ـٗهػػػػ/ ّرف ػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػا 
  -اػػػػي الصيػػػػػػػػػف ةػػػػػػػػػػػػالمةكلي يػػػػكافامبراطكريػػػػػػػػػػػة  ىتػػػػػػػد حتػػػلوايمػػػػػػػػة رت ػػػػػػػػػػاالتم ػػػػػيالت

Dynasty Mongol Yuan –"元朝" ,( ٕٔٓ-ُِِٕٕٖٓػ(/) هػػػ- َُّٕ )ـ
.(ّٖ) 

كبػػػذلؾ نلػػػ ت دكي ػػػة أكيةكريػػػة اػػػي هػػػذ  المدينػػػة االػػػتطاىت أف تبقػػػل وايمػػػة حتػػػل 
 (َْ)ـ.َُِٗهػ/َٔٔ. أم اي حدكد النة (ّٗ)ـُّهػ/ ٕوال ى يتا المةكؿ اي القرف 
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 انػػػت المدينػػػة اركيةكريػػػة  كجػػػكوة اف مدينػػػة كوػػػد كرد اػػػي أحػػػد المصػػػادر التاريقيػػػ
ـ كلةايػة ىػاـ َُِٗهػػ/  َٔٔانػه كمنػذ ىػاـ الكحيدة اي ذلؾ الكوػت لػبه مالػتق ة ، غيػر 

ادارتتػػػا ىػػػدد مػػػف  ـ  ػػػاف المةػػػكؿ يفراػػػكف الػػػ طتتـ ى يتا،ك ػػػاف يتػػػكلل ُِٕٓهػػػػ/ ْٕٔ
 (ُْ)ىنتـ. نيابةارمراب ،أك المكظفيف 

الدكيالت انكيغكرية في مدف تركستاف الشػرقية كالػدكؿ : العالقات السياسية بيف ثانيان ٭
 المجاكرة ليا:

هجػػػرات اركيةػػػكر المتتابعػػػة مػػػف منةكليػػػا الػػػل مػػػدف تر الػػػتاف  بعػػػد اف االتعراػػػتي 
در يف انتػا الػكؼ لػـ ت ػكف اللروية ،كأهـ الدكيةت التي كاعكا لتا حجر ارالاس ايتا مي 

يف بػػرغبتتـ اػػي ت الػػيس دكيػػةت تحمػػؿ بمالػػتكل دكلػػتتـ اػػي منةكليػػا،غير انتػػـ  ػػانكا مقتنعػػ
لػػدكلتتـ الالػػابقة ،كهػػذا الػػكؼ لػػـ يتحقػػؽ اال مػػف  متػػداداإأالػػمتـ كاف  انػػت صػػةيرة لت ػػكف 

قػػػةؿ ىقػػػد تحالفػػػات مػػػع الػػػدكؿ المجػػػاكرة لتػػػـ الالػػػيما القكيػػػة منتػػػا كالتػػػي ارتبطػػػت معتػػػا 
 .طيبة الابقان  بعةواتو 

العةوػات كأبػرز الػماتتا  كالكؼ أحاكؿ هنػا االػتعراض أهػـ المةمػ  الالياالػية لتػذ 
ى ػػل أهػػـ  مػػف قػػةؿ ذلػػؾ الػػل و ػػة المصػػادر التاريقيػػة التػػي ألػػارت اليتا،كمؤ ػػدةن  ملػػيرةن 

 الدكيةت اركيةكرية التي جمعتتا ىةوات متينة مع هذ  الدكؿ كاي مقدمتتا الصيف.

اقػػد أرتػػبط اركيةػػكر ممػػف االػػتقركا اػػي مػػدف تر الػػتاف اللػػروية بعةوػػات ك يقػػة مػػع 
مػػع مػا  ػػاف بيػنتـ مػػف ىةوػات كلػػيجة كمصػاهرات الياالػػية اػػي  كتكاصػة متػػداداالصػيف ا

 ىتد واغانات الدكلة اركرقكنية اركيةكرية اي منةكليا.
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 أصػػدواب  ػػانكا اللػػروية تر الػػتاف مػػدف اػػي االػػتقركا الػػذيف اركيةػػكر اف  ػػرذي  كلتػػذا
 لػػاراتإ يفالصػػ تػػاريا اػػي نػػرل لتػػذا كمحنتػػا، مصػػايبتا اػػي كأنصػػارها ل صػػيف مق صػػيف

 .(ِْ)لتـ ج ي ه قدمات مف ودمك  كما لأكيةكر اريجابي المكوؼ ىف تنك    يرة

 كعالقاتيا مع ال يف: باليغ -دكلة انكيغكر في بيش -أ 

بػػالي  بعػػد اف  –هجػػرة ىػػدد  بيػػر مػػف اركيةػػكر الػػل مدينػػة بػػيش  الػػابقان  لقػػد ذ ػػرتي 
 واتتـ الالياالية مع الصيف.طردهـ القيرغيز مف منةكليا.كالكؼ أكا  هنا طبيعة ىة

 طػػػةع ب قبػػػار دكلػػػة اركيةػػػكر اػػػي إ ػػػاف أبػػػاطرة الصػػػيف مػػػف أالػػػرة تػػػان  ى ػػػل قػػػد ا
ف المصػادر التاريقيػة لػـ إ،غيػر ( ّْ)بالي  ىند وياـ التبتييف بالتجـك ى ػيتـ.  -بيشمدينة 

 لر الل مع كمات مكالعة ىف مكوفتـ حيالتـ.تي 

 أالػػػػرة مػػػع كدب كماالػػػػية الػياالػػػػية وػػػػاتىػةبػػػالي   -بػػػيشاػػػي مدينػػػة  لأكيةػػػكر  ػػػافك 
 .(ْْ)الصيف اي الحا مةـ( ُِٕٗ-َٔٗهػ(/)ٖٕٔ-ّْٗ) سكنغ

 االػػػتقبؿ اذ ـ،ِٖٗ/  هػػػِّٕ الػػنة الػػل الطػػرايف بػػػيف العةوػػاتكوػػد االػػتمرت هػػذ  
كالمبعػػكث الرالػػمي رالػػرة  الصػػيني الالػػفير بػػالي  -بػػيش مدينػػة اػػي اركيةػػكرأحػػد واغانػػات 

 (ْٓ)." تي – يف – كانػج الكن  "

 أهػػـ أك الالػػفارة، هػػذ  كراب ت مػػف التػػي ارالػػباب الػػل التاريقيػػة المصػػادر لػػرتي  كلػػـ
 . الطرايف بيف العةوات حالف لنا يؤ د ارمر هذا اف ،غير نتايجتا
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" ،أك دكلػة "انكيغػكر ال ػفر" ،"  Kan -Chuچػك"، " –دكلة انكيغػكر فػي " كػف  -ب
Sarı Uygurlar" تانككتكعالقاتيا السياسية مع ال"Tangut" :كال يف 

البد لنا مػف االػتعراض الظػركؼ كالتحػديات الالياالػية التػي كاجتتػا اركيةػكر ىقػب 
ك ،أك  انالػػػك ،ا قػػػد أدرؾ اركيةػػػكر حجػػػـ چػػػ –قػػػركجتـ مػػػف منةكليػػػا كهجػػػرتتـ الػػػل  ػػػف 

التحػػديات التػػي الػػػكؼ تػػكاجتتـ كمػػػدل قطكرتتػػا ال الػػػيما كاف هػػذ  المنطقػػػة  انػػت محػػػط 
 ىدة .نزاع طكيؿ بيف وكل 

    "Kan- Chu"،ػػػػك "چ –فػكػ  " يػػػػػة انكيغػػػػػكر فػػػف دكلػاسي بيػال ػػػػػػػراع السي-0

 :Tangut "،"كالتانككت

ك صػػراىات الياالػػية مػػع ىػػدد مػػف القػػكل چػػ –كاجػػه اركيةػػكر بعػػد هجػػرتتـ الػػل  ػػف   
اػي ممػا رهميػة مكوعتػا الجةرا التي  انت تطم  لفرض الػيطرتتا ى ػل هػذ  المنطقػة نظػرا

 اوتصادية مرمكوة بيف الدكؿ . جع تا تحتؿ م انة
قد  انت هذ  الدكلة تقع اي كالط آاليا مما م نتـ مف الاليطرة ى ل طريػؽ الحريػر ل  

 ( ْٔ)ظـ منػااذ التجػارة التي تمر مف هػذا الطػريؽ .ل معالتجػارم كى 
 ػاف هنػاؾ صػراع كمف الجدير بالذ ر أنه وبؿ أف تنلػ  دكلػتتـ هػذ  اػي هػذا الم ػاف   

 .(ْٕ) دايمان  ،ك انت  فة التبت هي الراجحة يهبيف الصيف كالتبت ى 
ـ تم ػػػػػف التبتيػػػػػكف مػػػػػف الالػػػػػيطرة ى ػػػػػل حػػػػػكض ٖكٕهػػػػػػ/ ِكُافػػػػػي قػػػػػةؿ القػػػػػرنييف  
، ك ػػاف (ْٗ) لالػػ طتتـ كاداريػػا كبػػذلؾ أصػػبحت منطقػػة  انزهػػاك قااػػعة الياالػػيا،(ْٖ)تػػاريـ.

 (َٓ.)ةرض الاليطرة ى ل هذ  المنطقةلد  لأف ى ل يالصراع بينتـ كبيف الصيني
ـ  ُٖٓهػػػػػػ/ِّٕتم ػػػػػف الصػػػػػينيكف مػػػػػف اقاػػػػػاع  انزهػػػػػاك لالػػػػػيطرتتـ اػػػػػي ىػػػػػاـكوػػػػػد  

 (ُٓ).الصينية تان االرة مةؾ أصبحت جزبان مف أك 
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أك  ،-كػػانزك-الػػمل حاليػان تي  -كىنػدما هػاجر والػػـ مػف اركيةػػكر الػل ممػػر هي الػي،
 -كانزىػػػػػػاك،الػػػػػػمل ة تي "، االػػػػػػتقركا بلػػػػػػ ؿ م حػػػػػػكظ اػػػػػػي منطقػػػػػػ Gansu"، -كانسػػػػػػك –

Gnzhou- ،-  سػػػيانكام،ب الػػػـ  عػػرؼ حاليػػػان تي-Zhangya -،  بعػػػض  كا الػػػل اناػػػمك
 (ِٓ)هناؾ. كؿ مف اركيةكرُالمتاجريف ار

لتػػػـ اػػػي هػػػذ  المنطقػػػة ، كاتقػػػذكا مػػػف  انزهػػػاك  بت الػػػيس دكلػػػةحينتػػػا بػػػدأ اركيةػػػكر 
هػػ/ ّكؿ نتايػة القػرفمر زان لتـ مالتقريف اػي معظػـ المنػاطؽ كالمػدف الكاوعػة حكلتػا اػي ح ػ

ـ، ك انػػت أ ػػارهـ كااػػحة دايمػػان ايتػػا،اذ بػػدأكا يمت  ػػكف أرااػػي قاصػػة بتػػـ، ااػػةن ىػػف ٗ
 (ّٓ).اريبة ل صيفويامتـ بداع 

 ايتػا انػدلعت  ػكرة ىارمػةاالػرىاف مػا  طػكيةن  اي مدينة  انزهاكلـ تالتقر اركااع 
، اػػػػد " Chengfeng Zhag "، جينكفينػػػؾ زىانػػػػؾبقيػػػادة  ـ َٓٗهػػػػ/ ِّٗالػػػنة اػػػي 

القكات الصينية ، كتم ػف وايػد هػذ  بعض مف الصينية، كود انامت اليه   تانمبراطكرية ا
 (ْٓ). -  Jinshan -جينشاف،رات ب الـ ال كرة مف ت اليس مم  ة له ىي 

كوػػػػد االػػػػتةؿ اركيةػػػػكر ااػػػػطراب اركاػػػػاع اػػػػي مدينػػػػة  انزهػػػػاك كبػػػػدأكا بتحلػػػػػيد 
 (ٓٓ.)جيكلتـ لةطاحة بمم  ة جينلاف

ىػػف النتيجػػة الحاالػػمة لتػػذ  الحم ػػة التػػي  يان المصػػادر التاريقيػػة التػػذ ر لػػياف غيػػر 
 واـ بتا اركيةكر.

، مػػف ت الػػيس  "Panteler" ،"بػػانتيمر القاغػػاف "ىتػػد اػػي تم ػػف اركيةػػكر وػػد ك 
 (ٔٓ)ـ  .َُٗهػ/ِٖٗ النة ،أك"  انالك"جديدة لتـ اي  انزهاك صةيرة أكيةكريةدكلة 
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الػػتقرار لمػػدة طكي ػػة االػػرىاف مػػا الػػقطت ى ػػل يػػد غيػػر اف دكلػػتتـ هػػذ  لػػـ تػػنعـ بار
 التان كت. 

" ط ػػػػػؽ ى يتػػػػػا االػػػػػـ أي تػػػػػـ ل دكلػػػػػةن كأالالػػػػػكا الصػػػػػيف  ػػػػػار التػػػػػان كت اػػػػػي لػػػػػماؿ اقػػػػػد 
ـ مػػػف َُِٖهػػػػ/ ُْٗكبػػػدأكا بمتاجمػػػة اركيةػػػكر اػػػي  انزهػػػاك كتم نػػػكا اػػػي الػػػنة ،"كػػػانزك

ر بقػكا مالػتقريف اركيةكر ايتا، غيػر اف اركيةػك دكلة ارالتيةب ى ل  انزهاك كواكا ى ل 
وػد   انالػكاػي  ،كمف الجدير بالذ ر اف دكلة اركيةكر(ٕٓ)المنطقة قااعيف لتـ .هذ  اي 

 (ٖٓ) .ـَُِٖهػ/ ُْٗ النة حتل القطت بيد التان كت اي النة ُٖٔاالتمرت ما يقارب 

،كوػػد نجػػػ  المػػػةكؿ ايمػػا  هػػذ  المنطقػػة لتػػـ اػػي مالػػتق ةن  اانلػػ  التػػان كت بػػذلؾ دكلػػةن 
 .(ٗٓ)ـُِِٕهػ/ِْٔاي النة  اةب ى يتبعػد مف ارالتي

دكلػة ت الػيس كبعد أف وال التان كت ى ل دكلة اركيةػكر اػي  انزهػاك تم نػكا مػف 
ـ ، غيػر انتػا لػـ ت بػث أف الػقطت َُّٔهػػ/ ِْٖصةيرة لتـ اي مدينة لازهاك اػي ىػاـ 

كأجبػػركا اركيةػػكر ى ػػل داػػع اػػريبة ، (َٔ)ـ.ََُٔهػػػ/ ِْٓالػػنة  اػػي أياػػا بيػػد التػػان كت
 (ُٔ).كية لتـالن

 كچػػػ -دكلػػػة اركيةػػػكر اػػػي مدينػػػة  ػػػفاػػػي الالػػػيطرة ى ػػػل التػػػان كت رغبػػػة ف إ كأرل
ىػػف رغبػػتتـ اػػي الػػتح ـ  وتصػػادية متنكىة،ااػػةن إلمػػا تتمتػػع بػػه أرااػػيتا مػػف  ػػركات نظػػرا ن 

 بطرؽ التجارة المارة بتا.

ك وػد كصػ ت چػ -كود ألار بارتكلد الل اف أقبار تػدمير الدكلػة اركيةكريػة اػي  ػف
يؤ ػػػد لنػػػا ى ػػػل حػػػرص العػػػرب ى ػػػل تتبػػػع أقبػػػار اركيةػػػكر  ، ممػػػا(ِٔ)لػػػل مالػػػامع العػػػربا



 

 

084 

كلمعظػػػـ المالػػػتجدات الالياالػػػية، لمكا بتتػػػا كرقػػػذ الحيطػػػة كالحػػػذر ممػػػا الػػػكؼ تػػػؤكؿ اليػػػه 
 ارمكر.  

لير بارتكلد الل اف ارتراؾ اركيةػكر مػازالكا يعيلػكف اػي او ػيـ التبػت حتػل ا ف كيي 
 حتفظيف ب ةػػتتـ الػل حػدو زالكا مي  ت ؾ المدة أم نلاط الياالي، كمادكف أف ي كف لتـ طػكاؿ 

، (ْٔ)ى ػػل ىةوػػاتتـ الكديػػة مػػع ح ػػاـ التبػػت طػػكاؿ هػػذ  الالػػنكات.حػػااظيف بػػذلؾ مي ، (ّٔ)مػػا
 ، " سػكجكؼ " منطقػةيالػتقركف ايتػا حتػل ا ف اركيةػكر مػا زاؿ كمف أهـ المناطؽ التػي 

 (ٓٔ). - انالك -" اي او يـ واف صك،  كاجكؼ" ك

اػػي المنػػاطؽ  كأهمتػػا ى ػػل أ بػػر النصػػب التر يػػة مػػالكؼى ػػر العػػالـ الركالػػي  كوػػد
 (  ٔٔ) ياركؽ سكترا ". –آلتكف  "المل التي تي  اركيةكر الصفرالتي يالتقر ايتا 

 ك كال يف: چ –العالقات السياسية بيف دكلة انكيغكر في كف  -ٕ   

جاهػػػديف لتعميػػػؽ  ك الػػػعل ح امتػػػاچػػػ –اػػػي  ػػػف  منػػػذ أف ت الالػػػت دكلػػػة اركيةػػػكر
كاف لػػـ ت ػػف بمالػػتكل مػػا  أكاصػػر الصػػداوة مػػع الػػدكؿ المجػػاكرة لتػػـ كاػػي مقػػدمتتا الصػػيف

  انت ى يه اي ىتد دكلة االكيةكر اركرقكنية اي منةكليا.

 الياالػػياتػػان  الصػػينية أالػػرة عةوػػاتو جيػػدة مػػع ك بچػػ –اػػي  ػػف  اركيةػػكراقػػد ارتػػبط 
 (ٕٔ). ، كأوتصاديا،كىال ريا

 – تػػكف ـ ميالتقػػػريف اػػي مدينػػةَُهػػػ/ ْاركيةػػػكر لةػػػاية القػػرف  د مػػفىػػد لتػػذا بقػػي
 ( ٖٔ.) " Dun-Huang"، " ىػػػػػػكنؾ  -" دكف، أك "Tun-Huang ىػػػػػػػكنؾ،"

الالػػػيرااي الػػػل ركايػػػة أ ػػػد مػػػف قةلتػػػا أالػػػتمرار العةوػػػات الحالػػػنة بػػػيف  كوػػػد ألػػػار
 نا هـ التةزغز.الصيف كارتراؾ ،غير أنه ود ألار اف المقصكد بارتراؾ ه
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كود إتفؽ المالعكدم مع الاليرااي اي ذ ر تفاصيؿ هذ  الركاية كى ل الػرغـ انػه لػـ 
أنػػػه مػػػف المػػػرج  أف ي ػػػكف  يلػػػر مػػػف قػػػةؿ ركايتػػػه هػػػذ  الػػػل هكيػػػة هػػػؤالب ارتػػػراؾ غيػػػر

 چك . -دكلتتـ اي مدينة  ف االمقصكد بتـ هـ اركيةكر الذيف أالالك 

ـ ، ٕٕٖهػػػ/ِْٔرة إنػػدلعت اػػي الصػػيف الػػنة اقػػد ألػػار الالػػيرااي الػػل اف  ػػكرةن  بيػػ
 (ٗٔ)." بالشكا " بقيادة لقص ييدىل

نػػدلعت  ػػكرة اػػي الصػػيف ـ إّْٗهػػػ/ ِّّاػػي حػػيف ذ ػػر المالػػعكدم إنػػه اػػي الػػنة 
 (َٕ)."يعبكر " اد ارمبراطكر الصيني" يانشك بقيادة "

ف قػػػػػػػػةؿ الػػػػػػػػياؽ ارحػػػػػػػػداث التاريقيػػػػػػػػة أرل اف ال ػػػػػػػػكرة وػػػػػػػػد إنػػػػػػػػدلعت الػػػػػػػػنة ػػػػػػػػػػػػػػػكم
 ـ .ٕٕٖ/هػِْٔ

مدينػػػة بالقػػػراب الػػػذم لحػػػؽ اف  اكوػػػد ألػػػار د. ز ػػػي محمػػػد حالػػػف الػػػل ذلػػػؾ مؤ ػػػد
التػػي بالػػبب اراػػطرابات التػػي حػػد ت اػػي الصػػيف ـ ٕٕٖهػػػ/ ِْٔالػػنة   ػػاف اػػي قػػانقك

المكاصػػػةت  طػػػرؽ ويتػػؿ بالػػػببتا ال  يػػػر مػػػف المالػػ ميف،كهذا  ػػػاف لػػػه أ ػػػر  بيػػر اػػػي ىرو ػػػة
 ( ُٕ)نل .البحرية التجارية بيف الصيف كاللرؽ ارد

ذ ػػر هنػػا اف قطػػر هػػذ  ال ػػكرة وػػد إزداد ال الػػيما بعػػد إناػػماـ ىػػدد أكمػػف المتػػـ اف 
،كممػػا زاد مػػف  -باللػػكا - بيػػر مػػف أهػػؿ الفػػتف كال صػػكص كوطػػاع الطػػرؽ الػػل يانلػػك ،أك
،  (ِٕ)تفػػاوـ قطػػر مػػف  تحػػدي وكتػػه اف ارمبراطػػكر الصػػيني لػػـ يتقػػذ منػػذ البدايػػة أيػػة تػػدابير 

ى ل ىػدد مػف المػدف الصػينية المتمػة م ػػؿ مدينػة قػانقكا ، كوػد حاكلػت ابدأ بلف الةػارات 
جيػػكش ارمبراطػػكر الصػػيني ردىػػه غيػػر أنتػػا الػػ ت اػػي ذلػػؾ ، كوػػد وػػاـ يانلػػك بقتػػؿ ىػػدد 

 ، ااػة( ّٕ) بيػر مػف المال ميف كالمالػيحييف كاليتػكد كغيػػرهـ بعػػد الػيطرته ى ػل المدينػة .
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يني كمعظمتػػػـ مػػف التجػػػار ك بػػار رجػػػاؿ ألػػؼ رجػػػؿ صػػ َُِىػػف ويامػػه بقتػػػؿ مػػا يقػػػارب 
 (ْٕ)الدكلة .

لحقػػػه يانلػػػك أكوػػػد ألػػػار المالػػػعكدم كالالػػػيرااي الػػػل حجػػػـ القػػػراب كالػػػدمار الػػػذم 
:) كقطع ىذا العدك ما كاف حكؿ مدينة خانحكا مف غابػات شػجر التػكت ؛ واي يف بالمدينة

تج منػو الحريػر اذ كاف يحتفظ بو لما يككف مف كرقو ،كما يطعـ منو لدكد الحز الذم ينػ
 (ٕٓ).نسالـ(انحطاع الحرير ال يني كجيازه الى ديار االى  ، فكاف ذىاب الشجر داعيا

تم ف مف اػرض الػيطرته ى ػل مدينػة  ال اليما بعد أف ال اير يانلكتفاوـ قطر كود 
التػػي  انػػت دار الم ػػؾ ، اتصػػدل لػػه ارمبراطػػكر الصػػيني  اػػي نحػػك مايػػة ألػػؼ  (ٕٔ) أنمػػكا

لمػػدة لػػتر،  معػػه مػػف قكاصػػه كأتباىػػه ، كاالػػتمرت الحػػرب بينتمػػا الػػجاالمقاتػػؿ ممػػف بقػػي 
 الػػػرع ارمبراطػػػكر الصػػػيني بػػػالترب محتميػػػا حتػػػل تم ػػػف يانلػػػك مػػػف إلحػػػاؽ التزيمػػػة بػػػه ا

ب حػػدل المػػدف الصػػينية الكاوعػػة اػػي أطػػراؼ الصػػيف ،أمػػا يانلػػك ابعػػد الػػيطرته ى ػػل مدينػػة 
حػاؽ الػدمار كالقػراب اػي هػذ  المدينػة أنمكا االػتكلل ى ػل  نػكز ارمبراطػكر، كأمعػف اػي إل
 (ٕٕ)كالمدف ارقرل ، كأمر بقتؿ ىدد  بير مف ال انتا.

الػػل م ػػؾ التػػرؾ  وػػد بعػػث رالػػالة الصػػيني كوػػد ألػػار المالػػعكدم الػػل اف ارمبراطػػكر
الػػدكؿ  إيػػا  بكاجبػػات الم ػػكؾ حيػػاؿ مػػف يالػػتنجد بتػػـ مػػف م ػػكؾ منػػه المالػػاىدة ميػػذ را طالبػػا

 (ٖٕ) .المجاكرة لتـ

مػػػػف قػػػػةؿ  ةمػػػػه ى ػػػػل الرالػػػػالة التػػػػي بع تػػػػا  ي حػػػػيف ألػػػػار الالػػػػيرااي مؤ ػػػػدااػػػػ
كتػػػب ممػػػؾ ال ػػػيف الػػػى ممػػػؾ :)ارمبراطػػكر الصػػػيني الػػػل م ػػػؾ التػػػرؾ مػػػف التةزغػػػز وػػػاية

يسألو كؼ ىذا الرجػؿ  التغزغز مف بالد الترؾ كبينيـ مجاكرة كم اىرة ككجو اليو رسال
 (ٕٗ) عنو(.



 

 

088 

لم ػػؾ التر ػػي لنجدتػػه كبعػػث وػػكات ىالػػ رية لػػه كاػػي معظػػـ ارحػػكاؿ اقػػد االػػتجاب ا
ب ػػ  ىػػددها مػػا يقػػارب أربعمايػػة ألػػؼ مقاتػػؿ بقيػػادة ابنػػه، كألػػتبؾ الطراػػاف بمعػػارؾ طاحنػػة 

لمػػػدة الػػػنة حتػػػل تم ػػػف الم ػػػؾ التر ػػػي مػػػف إلحػػػاؽ التزيمػػػة  ك انػػػت الحػػػرب بينتمػػػا الػػػجاال
حػرؽ ، كوػد كوػع كويػؿ  ،بال اير يانلك ، غير أنه اقتفل قةؿ المعر ػة اػذي ر أنػه ويتػؿ أنػه ي

ىػػػػدد  بيػػػػر مػػػػف أتباىػػػػه أالػػػػرل بيػػػػد الجػػػػيش التر ػػػػي ، كبعػػػػد هػػػػذا ارنتصػػػػار ال بيػػػػر ىػػػػاد 
 (َٖ.)م رما ارمبراطكر الصيني الل دار م  ه معززا

ك كالصػػيف لػػـ تالػػتمر چػػ –غيػػر اف حالػػف العةوػػات بػػيف اركيةػػكر اػػي مدينػػة  ػػف 
 طرايف . الارر بمصال   ة ال االرىاف ما تكترت م حقةن  طكيةن 

 ى ػػػػل أ ػػػػر ويػػػػاـ ـَٓٗهػػػػػ/ ِّٗاػػػػي الػػػػنة اقػػػػد أاػػػػطربت اركاػػػػاع اػػػػي الصػػػػيف 
ىدد  بير مف اركيةػكر، كاػرض ااىتقؿ الجيش الصيني بتمرد اد ارمبراطكر الصيني، 
   (ُٖ)اليطرته ى ل طرؽ التجارة كال بكها مف اركيةكر.

كلػػػػة كوػػػد  ػػػاف لتػػػػذا ارمػػػر تػػػداىيات اوتصػػػػادية الػػػ بية ألحقػػػت الاػػػػرر ب وتصػػػاد د
 ك.چ –اركيةكر اي  ف 

بفػػرض ـ ُُٗق/ ِٗٗاػػي الػػنة ويػػاـ ارمبراطػػكر الصػػيني  كممػػا زاد ارمػػر الػػكبان 
كلل ى ػػػيتـ مػػػف قػػػةؿ تدق ػػػه اػػػي لػػػؤكنتـ الداق يػػػة،ا كيةػػػكر بلػػػ ؿ تػػػاـى ػػػل ارالػػػ طته 

لػػػـ يقػػؼ م تػػػكؼ اليػػديف، اقػػػد  الجػػػيش اركيةػػكرم،غيػػر اف  (ِٖ)."Jen- Mei "قاغػػاف ال
 ( ّٖ) ".Tenginمف ارض اليطرته ى ل مدينة"  Tegin تم ف بقيادة القايد

هكنػؾ  -دكف مدَنــنـي  ى ػل  هرض الػيطرتػػػػػػمػف ا كتم ف الجػيش اركيةػكرم أياػان 
"، Dun-Huang، "  أى نكا االػتقةلتـ الصينييف ك ى ل   بيران  نصران  بذلؾ حقؽ اركيةكرك

  (ْٖ) .ىنتـ
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ج ايجابيػة ى ػل مالػتقبؿ دكلػتتـ ك اف لتذا النصػر ال بيػر الػذم حققػه اركيةػكر نتػاي
 ك كأالتـ اي تحاليف ىةواتتـ الالياالية مع الصيف.چ –الالياالي اي  ف 

ـ( تكجتػت ىػدد مػف ُُٗ-َٗٗهػػ/ ِٗٗ - ِٕٗ) الممتدة بيػػػػػػػػػف قةؿ الالنكاتا
 فػػػػػػػػد الصينييػػػػػػىن تتـارات اركيةكريػػة الػػل الػػبةط الصػػيني، اقػػد ارتقػػت م ػػانػػػػػػػػػالكاػػكد كالالف
 (ٖٓ)." Dun –Huang هكنػػػػػؾ ،" –دكف  ةػػػػػل مدينػػػػػػـ ى ػػػػػػػػرتتػػػػػػـ كاليطػػػػػػػػػػبعد انتصاره

لحػػرص  ػػة الطػػرايف  كوػػد االػػتمرت العةوػػات الحالػػنة بػػيف اركيةػػكر كالصػػيف نظػػران 
 ى ل مصالحتما.

حظػي اـ ، ِْٗهػ/  ُِّالل الصيف اي النةرال ه " Jen-Mei"  رالؿ القاغافا
اػػػا ارمبراطػػػكر الصػػػيني الالػػػيما بعػػػد أف وػػػدـ لػػػه ال  يػػػر مػػػف التػػػدايا ال مينػػػة  القمػػػاش بر 

 ( ٖٔ)الصكاي كالحرير كغيرها. 
ـ ِْٗهػػػػػ/ ُِّاػػػػي الػػػػنة  "Jen-Mei"كالػػػػرىاف مػػػػا تػػػػكاي القاغػػػػاف اركيةػػػػكرم 

" الذم  اف وايد الجػيش اركيةػكرم، كبعػث هػذا بالالػفراب  Teginكتكلل الح ـ بدالن ىنه" 
  (ٕٖ.)ـ لنيؿ راا ارمبراطكر الصيني  ِٓٗهػ/ ُّّاي النة  الل الصيف

ىنػه  بػدالن كلل الح ػـ ػػػػػػػػـ تِٖٗهػػ/ ُّٔي الػنة ػػػا Teginافػػػػػػػػاة القاغػػػػػػػد كاػػػػػػػػكبع 
الػل الصػيف قػةؿ رالػ ت أي ىػدد الالػفارات التػي كوػد أزدادت ، ( ٖٖ).Yü- Jenاف ػػػػػػػػػػػالقاغ

 هذا يدؿ ى ل االتمرار ىةوات الصداوة بيف الطرايف.، ك ( ٖٗ)النكات ح مه. 
قػةؿ  Chu- Kan ك، چػ -كػف غير اف اراطرابات الػرىاف مػا ىمػت منطقػة

التػػان كت ،الالػػيما بعػػد ويػػاـ ( َٗ)( .ـِّٗ-ِْٗهػػػ/َِّ - ُِّ) الممتػػدة بػػيف  الالػػنكات
اتفؽ بػػػالتجـك ى ػػػل القكااػػػؿ التجاريػػػة اركيةكريػػػة، ممػػػا أ ػػػار غاػػػب اركيةػػػكر كالصػػػيف، اػػػ

  (ُٗ)الطرااف ى ل ردىتـ. 
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ك كالصػػيف چػػ –كهػػذا ارمػػر يؤ ػػد االػػتمرار حالػػف العةوػػات بػػيف اركيةػػكر اػػي  ػػف 
مما حذا بتما ل تحػالؼ اػد التػان كت بالػبب اراػرار اروتصػادية الػي أصػابت تجارتتمػا 

 ى ل أيديتـ.
اػي  Yü- Jen  القاغػافغيػر اف اركاػاع لػـ تبػؽ ى ػل حالتػا الالػيما بعػد كاػاة 

ىتػد   ،كاػي(ِٗ)" . Jen- Mei القاغػاف د ػػػػػكلل الح ػـ مف بعػػػػػػػػػػػػػػتػ،اـ ّّٗهػ/ِِّة الن
ىػػػدد مػػػف ـ تكجػػػه ّْٗهػػػػ/ ِّّالػػػنة االػػػتمرت الالػػػفارات بػػػيف اركيةػػػكر كالصػػػيف، افػػػي 

  (ّٗ)مف الرهباف المانكييف.  الالفراب اركيةكر الل الصيف ك اف الكاد يتامف ىددا
ـ، كلػػـ ّٗٗهػػػ/ ِّٖالػػنة  الح ػػـ حتػػل نتايػػةاػػي  Jen-Meiلقػػد االػػتمر القاغػػاف 
االػػمه اػػي  ذ رييػػجديػد لػػـ واغػػاف تػكلل الح ػػـ مػػف بعػػد  ،( ْٗ)ط. بييعػرؼ تػػاريا كااتػػه بالاػػ

 ِّْ - ِّّ  الػػػل الصػػػيف قػػػةؿ الالػػػنكات )بالمصػػػادر التاريقيػػػة غيػػػر انػػػه بعػػػث الػػػفرا
لحمايػػػة القكااػػػؿ  (،أتفػػػؽ قةلتػػػا الطراػػػاف ى ػػػل اتقػػػاذ ارجػػػرابات الةزمػػػةّٓٗ -ّْٗهػػػػ/

  (ٓٗ)التجارية. 
ك ى ػل تقكيػة چػ –كهذ  الارة متمة تؤ د ى ػل حػرص القاغانػات اركاغػرة اػي  ػف 

 أكاصر الصداوة مع الصيف.
 ػػاف بػػيف الب ػػديف (  ـْٔٗ -ّٕٗ)/ق(ّّٓ -ِّٔ)الممتػػدة بػػيف ةؿ الالػػنكاتاقػػ

الػػػذم أرالػػػ ه  كقيػػػر دليػػػؿ ى ػػػل ذلػػػؾ هػػػك الكاػػػد،(ٔٗ)الػػػفراب يم  ػػػكف العتػػػد الػػػذهبي بينتمػػػا. 
ـ  حػػػامةن معػػػه ّٖٗهػػػػ/ ّّٕاػػػي الػػػنة  الػػػل الصػػػيف كچػػػ -م اػػػي  ػػػف اركيةػػػكر القاغػػػاف 

،كوػد  (ٕٗ)التدايا ال مينة الل ارمبراطكر الصيني لتعزيز العةوات كتقكيتتػا بػيف الطػرايف. 
 أالتـ هذا الل حد  بير اي ازدهار النلاط التجارم بيف الب ديف.

ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػة رايجػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ال ريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ كارحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة القيػػػػػػػػػػػػػػػػجت تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  انػػػػػػػػػػػػػػػػػػقا
 (ٖٗ)ف.ػػػػػػػػالطراي
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 مع ال يف:السياسية كعالقاتيا  "طكرفاف انكيغكر في تكرفاف،أك" دكلة -ج
 مػػف منةكليػػا هػاجر ىػػدد مػػف اركيةػػكر - مػػا ألػػرنا آنفػػا –ـ َْٖهػػػ/ِِٔاػي الػػنة 

اتجه والـ منتـ الل الةرب كاالػتقركا ا،  (ٗٗ)تكزىكا اي مالاحات كاالعة الل مناطؽ ىدة ك 
 ( ََُ). كطكرااف ، كوكجك ، ك الةر اي ىدد مف المدف م ؿ بيش بالي ،

، أم (َُِ) –طكراػاف -،أك (َُُ)ااةن ىف االػتقرارهـ اػي منطقػة مػنقفض تكراػاف 
لػػماؿ لػػروي تر الػػتاف  ػػل ىمؿ ت، التػػي تلػػػ(َُّ)المػػػناطؽ المحػػػيطة ب كاالػػػط نػػػتر الفكلةػػا

 .(َُْ)الحالية

كمف الجدير بالذ ر اف أحد المؤرقيف ارتراؾ ذ ر اف اركيةػكر الػذيف االػتقركا اػي 
يػػة التػػي ت الالػػت اػػي اركيةكر  الػػدكيةت ىػػف بقيػػة حػػكض طكراػػاف  ػػانكا ميالػػتق يف الياالػػيا

 ـأالػػػػ التاريقيػػػػة المصػػػػادر بعػػػػض  اػػػػي ى ػػػػيتـ ط ػػػػؽأي  كوػػػػد،(َُٓ).مػػػػدف تر الػػػػتاف اللػػػػروية
Kao-Ch'ang.(َُٔ) اف ػػػػػػػراطك  اػػي مدينػػة كيػةػػػكردكلػػة ارـ ػػػػػػػػػر وػاغػػػاف ح ػػػػػػػػ،ك ػػػاف آق

 ( َُٕ)." Yeğeni Mengli'yi Kağan"ـ ييػدىػل َْٖهػ/ ِِٔ اػي النػة

 دكلػػة اػػي ىتػػد هػػذا القاغػػاف  ػػاف الصػػينيكف مرتػػابيف مػػف التبتيػػيف لتػػذا تقربػػكا مػػف
 جةراايػػة كاوتصػػادية متمػػة جػػدا منطقػػة ا  انػػت تقػػع اػػيكراػػاف ل كنتػػاػػي مدينػػة طكيةػػكر ار

تتمتػػػع بمر ػػػز م نتتػػػا مػػػف الالػػػيطرة ى ػػػل الطػػػرؽ التجاريػػػة اػػػي كالػػػط آالػػػيا، لتػػػذا  انػػػت 
   (َُٖ).اوتصادم مرمكؽ

لتػا حػدكد ملػتر ة كود ازدادت اهمية دكلة اركيةكر اػي طكراػاف بعػد اف اصػبحت 
 ( َُٗ)تل حدكد بةد القارلكؽ. اي الجنكب مع التبتييف، كاي الةرب مع تر التاف ح
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ـ ِٔٗهػػػ/ ُّٓفػػي الػػنة كهػػذا ارمػػر لػػجع الصػػيف ى ػػل تقكيػػة ىةواتتػػا معتػػـ ،ا
لػقص الػل  ِْتتػ لؼ مػف  اي طكرااف كيةكرار دكلة تكجتت الفارة أك هيية تجارية مف
 (  َُُ)لأمبراطكر الصيني.متنكىة الصيف، كودمكا منتجات أكيةكرية 

منػػػاطؽ أقػػػرل مػػػف الػػػل اػػػؿ كهييػػػات تجاريػػػة أقػػػرل تكجتػػػت وكااػػػي الكوػػػت نفالػػػه ك 
  (ُُُ) الصيف لعرض نماذج مف هذ  المنتجات اركيةكرية.

رتقػػاب النلػػاط اروتصػػادم لػػدكلتتـ كالػػاىد إ بيػػر اػػي  كهػػذا ارمػػر وػػد أالػػتـ بلػػ ؿو 
 ى ل تصريؼ منتجاتتـ التجارية بلتل أنكاىتا.

اػػػي مدينػػػة  اركيةػػػكردكلػػػة كبالمقابػػػؿ بعػػػث امبراطػػػكر الصػػػيف الػػػفير  الرالػػػمي الػػػل 
، كوػػد االػتمرت هػػذ  العةوػات الكديػػة ( ُُِ).كالػ انتا  أ  ػػر ى ػل الصػػيفطكراػاف لػيط عتـ 

،كوػػػػد  (ُُّ)ـ(. ْٖٗ -ُٖٗهػػػػ/ّْٕ-ُّٕ) الممتػػػدة بػػػيف بػػػيف الطػػػرايف قػػػةؿ الالػػػنكات
 " Wang- Yen- Te'nin " كردت تفػاصيػػػؿ ذلػػػؾ اػػػي التقػاريػػػر الصػيػنيػػػة المالمػػػاة

(.ُُْ ) 
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 :انكيغكر مف السياسي كمكقفيـ الحيرغيز انتراؾ مع (ُُٓ)الخطا  راع:ثالثان ٭
 تةيػر ما الرىاف اذ طكي ة، مدة اركيةكر بةد ى ل القيرغيز ارتراؾ اليطرة تبؽ لـ

 القػػكل لجميػػع الالياالػػية القارطػػة غيػػرت اقػػرل وػػكة ظتػػكر قػػةؿ مػػف برمتػػه الكاػػع هػػذا
 .المنطقة هذ  اي المتنازىة

 منةكليػا مػف طػردهـ مػف كتم نػكا كوػات كهـ القيرغيػز مػع ىال ريان  القطااصطدـ  اقد
 (.ُُٕ)القطا لالػ طة القيػرغيز ارتراؾ قاػع كبػذلؾ ،(ُُٔ)ـ َُ/هػٓ القرف بداية اي

 لػبةد ارتػراؾ ح ػـ انتتػاب بػيف الفاصػؿ الحػد عػدي يي  القيرغيػز ى ػل القطا انتصاراف 
االػػتقرت  التػػي التر يػػة اروػػكاـ آقػػر هػػـ القيرغيػػز  ػػاف ذا هػػؤالب، ح ػػـ ابتػػداب كبػػيف المةػػكؿ

 كوتنػػػػا الػػػػل منةكليػػػػا اػػػػي وايمػػػػة ذ ػػػػرا  مازالػػػػت الػػػػذم الكحيػػػػد اللػػػػعب كهػػػػك ، منةكليػػػػا اػػػػي
 الػػملتي  التػػي اركيةػػكر وبػػكر ذلػػؾ اػػي بمػػا االفحتػػل  وايمػػة آ ػػارهـ زالػػت مػػا اذ الحااػػر،

 .(ُُٖ)–آر خركز –القيرغيز وبكر

 ،(ُُٗ)الينيالػي نتػر أىػالي اػيمالػتقريف  القيرغيز ارتراؾ فم ار بر القالـ بػقي قدل
 الػػنة اػي ل مػػةكؿ قاػعكا حتػل المنطقػة هػذ  اػي مالتقريف كبقكا الزراىة، متنة احتراكا اذ

 .(َُِ)ـُُِٖ/هػ ُٓٔ

  الػػ طته تحػػت القيرغيػػز بػػةد أبػػا ي دىلييػػ  ػػاف الػػذم القطػػا م ػػؾ أقاػػع اف بعػػدك 
 اػػػػي لةالػػػػتقرار العػػػػكدة كچػػػػ - ػػػػف مدينػػػػة اػػػػي مالػػػػتقريف  ػػػػانكا ممػػػػف اركيةػػػػكر مػػػػف ط ػػػػب

 رااػػكا أنتػػـ ،غيػػر(ُِِ)منةكليػػا اػػي اركرقػػكف نتػػر اػػفاؼ كى ػػل ،(ُُِ)اركلػػل منػػاطقتـ
 لتػػـ تعػػد ،كلػػـ ايػػه العػػيش ى ػػل كاىتػػادكا الجديػػد كطػػنتـ اػػي تػػ و مكا وػػد  ػػانكا اذ ،(ُِّ)ذلػػؾ
 .(ُِْ)أقرل مرة بدكا العيش اي رغبة
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 كتقػػديرهـ كاحتػػرامتـ اركيةػػكر، مػػع هػػذا المتالػػام  القطػػا مكوػػؼ كراب الالػػبب كلعػػؿ
 . مال ايما منتـ كيةكرار اتقذ  الذم االيجابي المكوؼ الل يعكد لتـ

 كتاشيػػػػػػػػػػػيم" اف اػػػػػػػػػػػػػػػمفاده ةػػػػػػػػػػػالتاريقي المصػػػػػػػػادر أحػػػػػػػػد اػػػػػػػػي ركايػػػػػػػػة كردت اقػػػػػػػػد
 الػػبةد معظػػـ ى ػػل الػػيطرته لفػػرض غربػػا اتجػػه وػػد  ػػاف" Dashi   Yelu""،اميػػػػػػالخط

 كجػكو مدينػة اػي "Bilege" ،"بيمجػي "اركيةػكرواغػاف  الػل رالػالةن  ،ك تػب هناؾ الكاوعة
 كمنحػػه مالػػاىدته ى ػػل بي جػػيالقاغػػاف  اكااػػؽ ، ب رااػػيه بػػالمركر لػػه كالالػػماح لمالػػاىدته

 هػذا كليس ،(ُِٓ).قةلتا مصاىب يةأ يكاجه اف دكف برح ته ليالتمر كجماال كقرااا جيادا
 (ُِٔ).له قااعةن  ذريته ت كف أف كىد  ود كيةكرارواغاف  اف بؿ احالب

الرييس الذم داع بقاغاف اركيةكر رتقػاذ  الالبب الل التاريقية المصادر لرتي  كلـ
 تـتمقػدم كاػي لػبةد  المجػاكرة الالياالػية القػكل مػف ىدد مف قليته اف كأرل ،هذا المكوؼ

 .اي ذلؾ الرييس الالبب  انت القيرغيز

 غيػػػر حيػػػالتـ مػػػارسيي  كلػػػـ كجػػػكو أكيةػػػكر مػػػع كدكدان  اييالقطػػػ ي كتالػػػي  ػػػاف لتػػػذا
 كدىمػه بػه رحػب ىنػدما لهواغانتـ بي جي  جميؿ ى ل منه حفاظان  ، المبالرة غير الال طة
 (ُِٕ).ب راايه مركر  ىند وكته مف كىزز

 اػي المالػتقريف اركيةػكر ارتػراؾ حالػاب ى ل دكلتتـ انل كا ود القطا أف  رذي  لتذا
 .  (ُِٖ)ارتراؾ مف غيرهـ حالاب ى لك  التاريـ، نتر حكض

 معظػـ ى ػل الػيطرتتـ كاراػكا القيرغيػز ى ػل القطػا واػل اف بعػد انػه هنا كالمتـ
 اركيةػػػكر ارتػػػراؾ معظػػػـ كأصػػػب  ،(ُِٗ)القطػػػا م ػػػؾ طاىػػػة اػػػي اركيةػػػكر دقػػػؿ أرااػػػيتـ
 اػػرض أف بعػػد الالػػيما ،(َُّ)أتباىػػه أهػػـ مػػف راػػافك كط التػػاريـ نتػػر حػػكض اػػي المالػػتقريف
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 دليػػػؿ قيػػػر ك ػػػاف ،(ُُّ)النتػػر مػػػاكراب كبػػػةد تر الػػػتاف مػػدف معظػػػـ ى ػػػل الػػػيطرتتـ القطػػا
 .(ُِّ)النكيان  لتـ الجزية أك القراج داع ى ل مكااقتتـ هك لال طتتـ اركيةكر قاكع ى ل

 الممتػدة كالمنػاطؽ تر الػتاف أو ػيـ معظػـ ى ػل تلتمؿ القطا أمةؾ أصبحت كبذلؾ
 .(ُّْ) غربا  (ُّّ)"  آراؿ "أك قكارـز كبحيرة فجيحك  نتػر حتل لروا اركيةػكر بػةد مف

 :السياسية كأىميتو"  Idi-Kut،" " قكت إيػدم" لمحب السياسي المدلكؿ:رابعان ٭

 قػػػةؿكح ػػػامتـ  اركيةػػػكرزىمػػػاب  بتػػػا ت قػػػب التػػػي ارلقػػػاب أهػػػـ مالػػػبقا تذ ػػػر  لقػػػد
 يؤ ػػد اتػػك لػػ  ى ػػل دؿ اف كهػػذا ، اركيةػػكر دكيػػةت بتػػا مػػرت التػػي التاريقيػػة المراحػػؿ

 اػي كلػرغبتتـ ، دكيةتتػـ لػه قاعت الذم كالت قايي التاريقي ل تطكر اركيةكر تقبؿ ى ل
 وػػػـك هػػػاجس بػػػدكرهاظتػػػر لتي  كالتطػػػكر ل تةييػػػر واب ػػػة ىػػػدة الياالػػػية لمالػػػميات ذاتتػػػـ تطكيػػػع
 مػف االػتمدكها تجػددةمي  كحاػارية الياالػية معطيػات ل الػب الفػرص يتحينكف ما غالبان   انكا

 ل حاػػػارة محػػػب لػػػعب بػػػ نتـ أجمػػػع ل عػػالـ قةلػػػه مػػػف كليؤ ػػػدكا لتػػػـ، معاصػػػرة حاػػارات
 .  كل الةـ

زىمػػػػاب  ى ػػػػل ط قػػػػتأي  التػػػػي ارلقػػػػاب اػػػػي  لمالػػػػنا  الػػػػذم كالتطػػػػكر التنػػػػكع هػػػػذا اف
لػػير الػػل يي   ػػاف لقػػب ا ػػؿ ، زىمػػايتـ بػػه تميػػز الػػذم الالياالػػي البعػػد الػػل لػػيريي  اركيةػػكر
 ىةوػاتتـ معػالـ رالػـ اػي الالياالػية أهميتػه هكلػ ،تػاريا دكيةتتػـ مػف متمػة تاريقيةو  مرح ةو 

 .  الجكار الدكؿ مع القارجية

 كوػد ،(ُّٓ)- قػكت إيػدم -لقػب اركيةػكرح ػاـ  بتػا ت قػب التي ارلقاب ألتر كمف
 .(ُّٔ)ـُّ/ هػٕ القرف حدكد اي ال قب هذا ـى يت ط ؽأي 
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الػػنة ط ػػؽ ى ػػيتـ بعػػد كوػػد كردت الػػارة اػػي أحػػد المصػػادر التر يػػة اف هػػذا ال قػػب أي 
   (ُّٕ)ـ.ْٖٗهػ/ ّّٕ

كظ كا ل قطػػػا، قاػػػكىتـ بعػػػد اركيةػػػكرح ػػػاـ  ى ػػػل ط ػػػؽأي  وػػػد ال قػػػب هػػػذا اف كأرل
  قبكف به حتل بعد قاكىتـ ل مةكؿ.يي 

 الباالػػػػػميؿ أوػػػػػكاـ حػػػػػا ـ ى ػػػػػل ط ػػػػػؽيي   ػػػػػاف ال قػػػػػب هػػػػػذا اف بالػػػػػذ ر الجػػػػػدير كمػػػػػف
 (ُّٖ).أكرقكف نقكش اي ارلارة هذ  كردت التر ية،كود

 ىطيػػتأي  التػػي الالياالػػية كالمػػػدلكالت المعػػاني أهػػػـ ةػػكم لتػػذا ال قػػب ك أمػػا ارلػػتقاؽ ال
 .بالتفصيؿ هنا التعراتاأ كالكؼ ىديدة اتيله 

" Majestat "   مػةتقاب تػا اػي ال ةػة ارن  يزيػة  التر يػة ال ةة اي -قكت –   مةا
 (ُّٗ).  الجاللة  احب أم" مآب حشمت"  مة  التر ية بال ةةتقاب تا ،ك 

 أف  ػركذي  ،(َُْ)الدكلػة  ػاحب هػك نل هػذا ال قػبمع اف الل العبرم ابف ألار ودك 
 .  (ُُْ)الدكلة رميس أك ،الدكلة ممؾ معنا 

 الػل اػامبرم كألػار ،(ُّْ)العظمػة أك ،(ُِْ)المحدسة السعادة معنا  اف أياان   ركذي 
 سػػػبحانو ا مػػػف المرسػػػؿ معنػػػا  اف الػػػل ألػػػار مػػػف كهنػػػاؾ ،(ُْْ)الحػػػظ رب معنػػػا  اف

 .(ُْٓ)كتعالى

 آنفػػان  اليػػه ألػػرنا مػػا  ػػؿ ىػػف بعيػػد ال قػػب لتػػذا آقػػر معنػػل الػػل الجػػكيني ألػػار بينمػػا
 .(ُْٔ)جدرانيـ عمى حشتن   التي الشجرة كهك
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 -أك ،طكراػاف كهػي مػدنتـ أحػدل اي المكجكدة ا  ار بقايا اف بالذ ر الجدير كمف
" الػػملتي   انػػت أك ،(ُْٕ)"إيديكيشػػرم"  أ ػار كهػػي ال قػب هػػذا الػل ميت نالػػبةن اليػ وػػد -راػافك ت

 (ُْٖ)".شيرم إديحكت

 - لقػػب منتػػا اركيةػػكرح ػػاـ  بتػػا قػػبلي  أقػػرل األقابػػ هنػػاؾ اف بالػػذ ر الجػػدير كمػػف
 الفػرس م ػكؾ ى ػل ط ػؽيي  ك ػاف ،"السػيد" ،أك "الممػؾ" يعنػي اارالػي لقب كهك ،(ُْٗ)-شاه
 (َُٓ.)بتـ تلبه مف أك

 ، -شػػػاد - لقػػػب تقػػػذكاا اركيةػػػكر اف الػػػل الالػػػاداتي محمػػػكد أحمػػػد.د ألػػػار كلتػػػذا
 (ُُٓ). - شاه - الفارالي ال قب المعنل اي يقاب ه الذم

 العربيػة المصػادر اػي الػكاب تاريقيػة ركايػة أيػة ى ػل الع كر مف أتم ف لـ أني غير
 أرل لتػذا اركيةكريػة، الػدكيةت ح ػاـ ى ل ال قب هذا طةؽإ ؤ دت الفارالية أك التر ية أك
 . تاريقتـ مف جدان   مت قرة مرح ة اي  امتـح به ت قب ودربما  ال قب هذا اف
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 اىثاّٜ اىَثحث    

خض٘ع األٗٝغ٘س ىيَغ٘ه ٗدٗسٌٕ اىسٞاسٜ 

-686ٗاىؼسنـــــشٛ ٗاىحضاسٛ ٗاألداسٛ)

 ً(7250-7281/ـ656ٕ

*أٗاًل : خض٘ع األٗٝغــــ٘س اىششقِٞٞ 

 ً.7281/ ـ686ٕىجْنٞضخاُ فٜ سْح 

ٞاسٜ ٗاىؼسنشٛ ىألٝذٛ ق٘خ *ثاًّٞا: اىذٗس اىس

 األٗٝغـــ٘سٛ  

 -686تاس ٘ق فٜ ػٖذ  ْنٞضخاُ ) 

 ً(.7226 -7281/ـ624ٕ

*ثاىثًا:اىَصـــإشاخ تِٞ اىَغــــ٘ه 

 ٗاألٗٝغـــــــ٘س ٗاّؼناساتٖا  اىسٞاسٞح .

*ساتؼــــــــًا : دٗس األٗٝغــــ٘س 

 اىسٞــــــاسٜ فـــٜ ػٖـــــذ خيفــــاء 

 ً(.7250 -7220/ ـ656ٕ -626 ْنٞضخاُ ) 

*خاٍسـًا:دٗس األٗٝغ٘س اىحضاسٛ ٗاألداسٛ فٜ 

 -7281/ـ656ٕ-686األٍثشاط٘سٝح اىَغ٘ىٞح)

7250.)ً 
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                   ﴾كالعسكرم السياسي كدكرىـ لممغكؿ انكيغكر ضكعخ﴿

 ﴾ ـ(ٕٛ٘ٔ-ٜٕٓٔ/قٙ٘ٙ-ٙٓٙ) اندارمالحضارم ك ك ﴿
 حيػػػػاتتـ هػػػػددت جمػػػػة لمقػػػػاطر راػػػػكا،كتع ىػػػػدة صػػػػراىات اركيةػػػػكر قػػػػاض لقػػػػد
 االناػػكاب الػػكل مػػامتـأ ي ػػف كلػػـ مػػنتـ أوػػكل هػػـ مػػف لالػػ طة كقاػػعكا بنػػايتـ،أ كمالػػتقبؿ

 كالعػيش ىػنتـ القطػر كلػدرب الاػرادهـ الحمايػة لتػكاير لتػا، الطاىػة كاىػةف حمايتتػا تحت
 افكالتػػك  بالػػذؿ يراػػكا لػػـ ذلػػؾ مػػف الػػرغـ ى ػػل أنتػػـ مم نػػة،غير مػػدة رطػػكؿ كأمػػاف بالػػةـو 

 وػػػكة المتنازىػػػة ارطػػػراؼ أ  ػػػر ىػػػف بالبحػػػث بػػػدأكا لتػػػذا ، كحريػػػة ب رامػػػة العػػػيش محػػػاكليف
 .معتا كالتحالؼ لتا الطاىة الىةف

 لػػرؽ لمنطقػػة التاريقيػػة ارحػػداث اػػي هامػػا تاريقيػػا دكرا اركيةػػكر مػػارس اقػػد لتػػذا
 .(ُِٓ)آاليا وارة كأكاالط

 كمػا المةػكؿ، ىتػد اي عال رمكال الاليااليزىيمتـ  كدكر دكرهـ هنا كا أ كالكؼ
 جن يزقػػػػاف كمكوػػػػؼ كاردارم، الالياالػػػػي اركيةػػػػكر مالػػػػتقبؿاػػػػي   بيػػػػر أ ػػػػر مػػػػف لػػػػه  ػػػػاف

 .  منتـ كق فايه

 لثانًالمبحث ا
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 :ـٜٕٓٔ/ىػٙٓٙ سنةفي  لجنكيزخافالشرقييف  كيغكران  خضكع :أكان ٭

 بةدهػػػـ قاػػػعت أف بعػػػد كالعالػػػ رم الالياالػػػي اركيةػػػكر ارتػػػراؾ دكر تكاػػػ  لقػػػد
 الكاوػع الظ ـ مف  تق صحا متـ ل محاكلة قةؿ مف كاكحان  أ  ر  كأصب القطا، لال طة
 . الالياالية حياتتـ قارطة تةيير اي متـ أ ر لبةدهـ جن يزقاف الجتياح ك اف ى يتـ،

 التػػػي الرييالػػػة ارالػػػباب كالػػػل جػػػدا متمػػػة حقيقػػػة الػػػل اوبػػػاؿ ىبػػػاس المػػػؤرخ ألػػػارك 
 جتػد  بػذؿ اف جن يزقػاف وػد مؤ ػدان اركيةكر، بػةد ى ػل الػيطرته لفػرض جن يزقػاف داعت
 طريػؽ أم - كالصيف (ُّٓ)قراالاف بيف يربط  اف الذم القديـ التجارة طريؽ ات  أجؿ مف

 كالنايمػػػاف، كالقطػػػا، اركيةػػػكر، بػػػةد ى ػػػل الػػػيطرته لفػػػرض جاهػػػدان  الػػػعل لتػػػذا ،-الحريػػػر
 ريػػةالتجا القكااػػؿ لمػػركر مانعػػان  حػػاجزان  لػػ  كفيي   ػػانكا اذ الػػ طته، تحػػت كاقاػػاىتـ كغيػػرهـ
 .(ُْٓ)الطريؽ هذا مالالؾ اي ارمف اقداف اي ،كالببا

 ـ،ُُُْ/هػػػ ّٔٓالنة القطا لاليطرة النتر ماكراب كبةد تر التاف قاعت اعندما
 مدينػػة اػػي قػػػيـيي  هػػذا ك ػػػاف ،(ُٔٓ)الػػبةد هػػذ  الػػل شػػاككـ دىلييػػ (ُٓٓ)لػػحنة م  تػػـ بعػػث

 ادارتتػػا كتػػكلل المدينػػة هػػذ  اػػي هػػذا االػػتقر كىنػػدما، (ُٕٓ)اركيةكريػػة وراقكجػػةوكجػػك ،أك 
 .(ُٖٓ)اد  ارمراب بقية بتحريض كبدأ بارجكؽ اركيةكرماريدم وكت  ب مر االتقؼ

 ىبػػػػد اػػػػؤاد المػػػػؤرخ ألػػػػار كوػػػػد الالػػػػ اف، كىامػػػػة اركيةػػػػكر بحػػػػؽ لػػػػاك ـ أالػػػػاب كوػػػػد
 عمػييـ يشػؽ ،ككػاف كالتعسػؼ الظمػـ طريػؽ فػييـ سػمؾ:)وػاية ذلؾ الل الصياد المعطي

 بحكميػـ، كبرمػكا الحراخطػامييف،  ػنيع مػف جػدا فتضػايحكا حػؽ، بغيػر انمػكاؿ طمب في
 .(ُٗٓ)( منيـ تخم كا لك ككدكا
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 كنفػر كالحيػر الظمػـ سػبيؿ عاممو كاتخذ:)وػاية ذلؾ ى ل اوباؿ ىباس المؤرخ كأ د
 تمػرد  اػدهـ  ىػف بػارجكؽ اركيةكرم وكت اريدم فا ى  ،(َُٔ)( الخطا حكـ مف الناس

 .(ُُٔ)ـَُِٗ/ هػَٔٔ النة طاىتتـ ىف كقركجه

 م ػػػؾ اػػػد ب ػػكرة وػػػاـ بػػػارجكؽ اركيةػػػكرم وػػكت اريػػػدم أف الػػػل بارتكلػػد ألػػػار كوػػد
 .  (ُِٔ)القطا

 ذلػؾ اػي دكر (ُّٔ)خػاف ككجمػؾ النايمػاف وبي ػة لػزىيـ  ػافمف الجػدير بالػذ ر انػه ك 
 ح ػػػػػـ ى ػػػػػل ارنتفػػػػػاض ى ػػػػػل كتلػػػػػجيعتـ اركيةػػػػػكر ى ػػػػػل ل اػػػػػةط محاكلتػػػػػه قػػػػػةؿ مػػػػػف

 .وكتتـ كتلتيت الاعااتـ منه محاكلة كذلؾ ،(ُْٔ).القطا

 اىػةف ى ػل بػارجكؽ اركيةػكرم وػكت لػجعت اريػدم التػي الرييالة ارالباب كمف
 ارالػػتيةب اػػي كنجاحػػه جن يزقػػاف انتصػػارات ىػػف أقبػػار مػػف تصػػ ه  انػػت مػػا هػػك  كرتػػه
  انػػت مػػا ىػػف ااػػة الػػ طته، تحػػت المةكليػػة القبايػػؿ ل ااػػة كاقاػػاىه القطػػا، بػػةد ى ػػل

 معراػػػة أرااػػػيتـ أصػػػبحت أف بعػػػد ،الالػػػيما(ُٓٔ)كجبركتػػػه بطلػػػه ىػػػف أقبػػػار مػػػف صػػػ هت
 التزيمػػػة ذؿ مػػػف نفالػػػه أكال لػػػيحفظ لػػػه القاػػػكع وػػػرر لتػػػذا جن يزقػػػاف، جيػػػكش لتجمػػػات

 يفلػؿ الػكؼ ب نػه قتنعان مي   اف التي الحرب كيةت مف كبةد  لعبه كليحفظ ارالر، هانةا  ك 
 كتعالػفتـ، القطػا ظ ػـ مػػف ل الػػةـ المحػب لػعبه ذنقػاإ اػي رغبتػػه ىف ااة أمامتـ، ايتا

 .(ُٔٔ)دكلتتـ  ػرامة لتػدر انتقامان  اد   اال  بتجـك القطا ويػاـ مف كلقليته

 كوتػػؿ القطػػا اػػد  كرتػػه كأى ػػف الفرصػػة هػػذ  اركيةػػكرم وػػكت اريػػدم االػػتةؿ لتػػذا
 .(ُٕٔ)شاككـ المدىك لحنتتـ
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 ى ػل جن يزقػاف االػتكلل ندماى أنه الل التاريقية المصادر بعض ألارت حيف اي
 ى ػػػل القػػػبض بالقػػػاب أمػػػر   ػػػـ ،(ُٖٔ)همعػػػ ح فػػػا كيةػػػكرمار وػػػكت يػػػدمار ىقػػػد القطػػػا بػػػةد

 القطػػػا، ى ػػػل ىصػػػيانه اىػػػةف ى ػػػل جبػػػر كيي  ايػػػه، هكيالػػػجن منزلػػػه اػػػي  يقيػػػد كأف لػػػاك ـ،
 الػػػنة بقت ػػػه ذلػػػؾ بعػػػدافعػػػؿ مػػػا أمػػػر  بػػػه جن يزقػػػاف  ػػػـ وػػػاـ ، (ُٗٔ) ل مةػػػكؿ تبعيتػػػه كاىػػػةف
 .(َُٕ)ـَُِٗ/ هػَٔٔ

 بػػارجكؽ اركيةػكرم وػػكت قاػكع اريػػدم أف الػػل التاريقيػػة المصػادر لػػارتلتػذا أ
 .  (ُُٕ)ـ َُِٗ/هػ َٔٔ النة حدكد اي  اف لجن يزقاف

  ػػاف طكىيػػالجن يزقػػاف  مكمػػف الجػػدير بالػػذ ر أف قاػػكع اريػػدم وػػكت اركيةػػكر 
ه، كقاػػع وكمػػه ك ػػاف ، اقػػد أالػػرع بتقػػديـ كاليػػه كطاىتػػه لػػ(ُِٕ)كف أم اػػةط مػػف أحػػدكد

 .(ُْٕ)،كبػذلؾ كاع نفاله كوكمه تحت حماية المةكؿ(ُّٕ)أياا أغ بتـ مف المال ميف له
 قتػػالمش بيػػنتـ مػػف ك ػػاف جن يزقػػاف الػػل رالػػ ه اركيةػػكرم وػػكت اريػػدم بعػػث اقػػد

 قاػػػكىتـ كالىػػػةف باالػػػمه، لػػػه كالطاىػػػة الػػػكالب ليقػػػدمكا ،كتاربػػػام أغػػػكؿ، كعمػػػر ،قيػػػا
 ىػف ىبػر كود هذا، ط به ى ل قاف جن يز اكااؽ كلرىيته، لنفاله مافار كليط ب ،(ُٕٓ)له

 .(ُٕٔ)لرال ه ت ريمه قةؿ مف ىنه راا 

 الػػػل جن يزقػػػاف برالػػػالةو  بعػػػث وػػػد بػػػارجكؽ اركيةػػػكرم وػػػكت اف اريػػػدم  ػػػرذي  كوػػػد
 تنحشػػع فكمػػا:) يػػ تي مػػا ى ػػل تػػنص  انػػت كوػػد ، لػػه طاىتػػه اىػػةف احكاهػػا اػػي تتاػػمف
 عػػف المتكسػػر الجميػػد يكشػػؼ ككمػػا ، المتجػػرد بكىجيػػا ةمشػػع الشػػمس كتبػػزغ السػػحب
 كالسػػركر بالبيجػػة غمرنػػي الػػذم ك ػػكلؾ بػػي فعػػؿ كػػذلؾ ، تحتػػو الػػذم انزرؽ النبػػع

 (ُٕٕ)(.الخالص في كبانمؿ
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 ممػػؾ زىػػك أتػػى لحػػػد) :هػػذ  الرالػػالة بمػػا ي ػػي نػػص الػػل المػػؤرقيف أحػػد ألػػار كوػػد
 لمتػك ككنػت الخػاف، اجػرااات مػع يػبقر  كقػت كلحيف أتفحت فحد.  ليإ العالمي انحتالؿ

 يديػو بػيف نفسػي كنضػع ، مػكقفي عمػى طػرأ الذم التغيير السفارة كعبر لمتكضي  أتييأ
 لػي،إ قػادميف مبعكثيػؾ رأيػت ذلػؾ فػي أفكػر أنػا كفيمػا.العظػيـ الحػكم الممػؾ أمػره، كرىف

 مشػػعا نيػػرا كػػذلؾ كرأيػػت.... بػػي تحػػيط الغيػػكـ عبػػر الزرقػػاا السػػماا لمحػػت كحينيػػا
 كأضػع كالسػركر، بالبيجػة قمبػي امػتأل. شػي  كػؿ قػبال يغطػي كػاف الجميػد حيث بالزرقة

 (ُٖٕ) ...(.انكيغكر أرض أمرؾ كرىف يديؾ بيف

  ػػـ ،(  ُٕٗ).النظيػػر منقطعػػة كحفػػػاكة  بيػػر بفػػػرح الرالػػالة هػػذ  جن يزقػػاف ت قػػػل لقػػػد
 بػػػػػيف  ػػػػػكؿل م اليػػػػه بػػػػػارجكؽ اركيةػػػػكرم وػػػػػكت اريػػػػدم حاػػػػػكر باػػػػركرة أكامػػػػػر  أصػػػػدر
 يػػػ مر  دكربػػػام دىلييػػػ ىنػػػد  مػػػف الػػػفيران  اليػػػه أرالػػػؿ قػػػاف جن يػػػز أف  ػػػرذي  كوػػػد ،(َُٖ)يديػػػه

/ هػػػػػ َٔٔ الػػػػنة اػػػػي لدىكتػػػػه اركيةػػػػكرم وػػػػكت اريػػػػدم ااالػػػػتجاب ،(ُُٖ)اليػػػػه بالحاػػػػكر
 مػف بجم ػة كأتحفػه ،(ُّٖ)بعطفػه قػاف جن يػز كغمػر  ،(ُِٖ)كاادته كأ ـر به ارحب ـَُِٗ
 .(ُْٖ)الفاقرة التدايا

 لػه، بنفالػه بتقػدمتا وػاـ قػاف لجن يػز ىظيمػة هػدايا اركيةػكرم وػكت اريػدم هدلكأ
 .(ُٖٔ) رماكمي  عززامي  ىند  مف ىاد  ـ ،(ُٖٓ)به القاف اهتماـ ا زداد

 كأصػػدر ، أراػػا ،كأوطعػػه (ُٕٖ) " تشتشػػكنج  قامػػد"  لقػػب جن يزقػػاف يػػه ى كق ػػع
 أحفػػاد  ،كأالػػتمر وػػرنيف كلمػػدة  طةالالػػ بعػػد  مػػف كأحفػػاد  أبنػػاؤ  يتػػكارث أف يتاػػمف ارمانػػا

 (ُٖٖ). ـُّ/ هػٕ القرف أكاالط حتل ارمتيازات بتذ  يتمتعكف



 

 

113 

 كمناصػريه قػاف جن يػز أتبػاع أهػـ مف اللرويػكف اركيةػكر أصػب  الكوت ذلؾ كمنذ
 م ػػػػػػؿ لتػػػػػـ كوػػػػػػكيا صػػػػػػادوا حاميػػػػػا اركيةػػػػػكر يجػػػػػد لػػػػػـ اذ.(ُٖٗ) المبالػػػػػرة الػػػػػيطرته كتحػػػػػت

 (َُٗ). جن يزقاف

 جن يػز لالػ طةكاريػدم وػكت بػارجكؽ  اللػروييف اركيةكر  قاكع ى ل دليؿ يركق
 لقػي طػػكرااف مػدينتتـ اػي المةػػكلي الجػيش دقؿ ىندما هك قاطر، طيب كىف ال مان  قاف
 ظ ػػـ مػػف ىػػانك  لمػػا نظػػرا محت ػػيف، ال محػػرريف يعػػدكنتـ  ػػانكا اذ أه تػػا، مػػف الترحيػػب  ػػؿ
 قااػعة  انػت كالتػي بةدهػـ ى ػل الػيطر الػذم فالنايمػا وبي ػة زىػيـ قػاف  كج ؾ يد ى ل

 .(ُُٗ)آنذاؾ القطا لال طة

 اػػي هداػػه حقػػؽ وػػد جن يزقػػاف ي ػػكف المةػػكؿ لالػػ طة اللػػروييف اركيةػػكر كبقاػػكع
 .(ُِٗ) معظـ دكيةتتـ اي مدف تر التاف اللروية ى ل اع يا واايه

 مػػذهبان  اذهبػػك  اقػػد كقػػتف  الػػةر اػػي التػػرؾ مالػػ مكا الالػػيما كفالةربيػػ اركيةػػكر أمػػا
 ى ػػػػل يجػػػػرأ ال جن يزقػػػػاف بقػػػػي لتػػػػذا اع ػػػػك ، مػػػػا يفع ػػػػكا كلػػػػـ اللػػػػروييف، لأكيةػػػػكر مةػػػػايران 
 .(ُّٗ)ل قطا قااعيف  انكا حينما الاليما ـتمجابتت

اقةؿ ت ؾ المرح ة التاريقية  اف  كج ؾ قاف زىيـ وبي ة النايماف ود الػيطر ى ػل 
لحػاؽ ارذل بعامػة إد ىمػد الػل معظـ أمةؾ دكلة القطا ،كاػي مقػدمتتا  الػةر كقػتف كوػ

 الناس الاليما المال ميف منتـ .

ابعػد الػيطرته ى ػل مدينػػة  الػةر بعػث جيلػه ليجمعػػكا الةػةت اػي مكىػد الحصػػاد 
رتفػاع ارالػعار كانتلػار الفقػر كالقحط،كممػا إكأمرهـ ب حراؽ مػا يتبقػل منػه ،ممػا الػبب اػي 

ىف دينتـ، كاىتنػاؽ المالػيحية أك جبار ىامة المال ميف ى ل االرتداد إهك  زاد ارمر الكبا
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الك نيػػػة ،أك ارتػػػداب مةبػػػس القطػػػا،غير انتػػػـ رااػػػكا اررتػػػداد ىػػػف االالػػػةـ،ككااقكا ى ػػػل 
ى ػػل حيػػاتتـ،كأمر  كج ػػؾ قػػاف بمنػػع ارذاف اػػي  ارتػػداب الػػزم القطػػايي ماػػطريف قكاػػا

الػةر ،كود اتقذ  كج ػؾ قػاف مػف مدينػة  (ُْٗ)محي ذ رها.غ قت المدارس كأي الجكامع ، كأي 
 (  ُٓٗ)له. كمقرا مر زا

كارت ػػب ،(ُٔٗ) ػـ تكجػه  كج ػػؾ قػاف الػل مدينػػة قػتف كاػرض الػػيطرته ى يتػا بػالقكة 
يػػػػػاهـ ب بلػػػػػػػػع إ عذبػػػػػػػػػػاارذل بال انتػػػػػػػػا كمي   حقػػػػػػػاايتػػػػػا لػػػػػتل أنػػػػػكاع المكبقػػػػػات كأوبحتػػػػػا ، مي 

 (ُٕٗ.  )الكالايؿ

 جنكيزخػاف عيد فيبارجكؽ  مغكر انكي قكت لأليدم كالعسػكرم السػياسي الدكر :ثانيان ٭
 ( :ـٕٕٙٔ-ٜٕٓٔ(/)ىػٕٗٙ -ٙٓٙ) 

 نظػػػرا لالػػػ طته، ماركيةػػػكر  وػػػكت لأيػػػدم اقاػػػاىه اػػػي مكاقػػػا جن يزقػػػاف  ػػػاف لقػػػد
 أوصػػر اػػي لتنفيػػذها جاهػػدا الػػعل التػػي العالػػ رية مقططاتػػه تنفيػػذ اػػي كلقكمػػه لػػه لحاجتػػه
 قبػرة مػف يمت  ػه  ػاف مػا فىػ ااػة العالػ رية، ودراتػه مػف االاادة حاكؿ اقد مم ف، كوت
 .  ارمر هذا صحة التاريقية ارحداث أ بتت كود المجاؿ، هذا اي  بيرة

 بػارجكؽ اركيةػكرم وػكت قاػكع اريػدم ب هميػة تمامػا در اميػ جن يزقاف  اف لتذا
 .(ُٖٗ)له أميف ح يؼ أوكلا صب  ل مةكؿ، ىظيما م البا هذا عدي يي  اذ ،له

 مػػف أك اركيةػػكر، ىامػػة مػػف اراػػراد  بقيػػة ىػػادم اػػرد مجػػردبػػارجكؽ  يصػػب  لػػـ اذ
 كاليػػػػػه اػػػػػي ق صػػػػػامي  تابعػػػػػا  ػػػػػاف بػػػػػؿ المةػػػػػكؿ، لالػػػػػ طة قاػػػػػعكا ممػػػػػف كاالمػػػػػراب الح ػػػػػاـ

 مع كمػات مػف يحتاجػه مػا كب ػؿ بػه زكد  مػا قػةؿ مػف مػرارا هػذا لػه أ ػد كوػد لجن يزقاف،
 قططػػػه ادىػػػدإ اػػػي جن يزقػػػاف المع كمػػػات هػػػذ  الػػػاىدت اقػػػد القطػػػا، بدكلػػػة تتع ػػػؽ الػػػرية
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 طيػػب  ػػرأ ذا انطبػػاع لجن يزقػػاف  ػػاف لتػػذا نجاحتػػا، اػػي متمػػا الػػببا ك انػػت ، العالػػ رية
 وبػؿ الػباوان   ػاف لتػذا كال نػاب، ارطػراب هػذا تالػتحؽ ج ي ة قدمات مف ودمه لما نظرا حياله
 هػػػذاأ ػػػر  كوػػػد كأىدايػػػه، جن يزحػػػاف قصػػػـك اػػػد المعػػػارؾ قػػػكض اػػػي ارمػػػراب مػػػف غيػػػر 

 جميػػػع ى ػػػل كالمالػػػيطرة الةالبػػػة القػػػكة يم  ػػكف صػػػبحكاأ الػػػذيف كيةػػػكرار معظػػػـاػػػي  ايجابيػػان 
 ارمبراطكريػػػػػػة أر ػػػػػاف ىمػػػػػـك اػػػػػي كالحاػػػػػػرية، كالمدنيػػػػػة ،كارداريػػػػػة ،العالػػػػػ رية اللػػػػػؤكف
 .(ُٗٗ)المةكلية

ؽ النصػػػػر ػػػػػػػػػػػة اػػػػي الجػػػػيش ك ػػػػاف لتػػػػـ دكر اػػػػي تحقيػػػػػػػمناصػػػػب متم كاكلػػػػػػػػػػػػلتػػػػذا ت
 ( ََِ)ل مةكؿ. 

لقػػػػكات  تابعػػػػا وكيػػػػا اركيةػػػػكرم جيلػػػػا بػػػػارجكؽ وػػػػكت اريػػػػدماقػػػػد أصػػػػبحت وػػػػكات 
 (َُِ)جن يزقاف كجيله ، كود أىجب جن يزقاف بلجاىته كبراىته.

ى ػػػل أ ػػػر اناػػػماـ ىػػػدد  بيػػػر مػػػف اركيةػػػكر الػػػل الجػػػيش  كوػػػد اتاػػػ  هػػػذا اع يػػػا
المةػػػػكلي ،اذ ذي ػػػػر اف ىػػػػدد العناصػػػػر غيػػػػر المةكليػػػػة التػػػػي  انػػػػت اػػػػي صػػػػفكؼ الجػػػػيش 

مف أجناس ىدة، ك ػاف اركيةػكر اػي مقػدمتتـ،  ق يطا، ك انكا َََِٗب ةت المةكلي ود 
 .(َِِ)ااةن ىف الصينييف كالقطا

 مػػف الق يػػؿ أدرؾ كوػػد المةػػكؿ ى ػػل  بيػػر ااػػؿ اركيةػػكرم وػػكت لأيػػدم  ػػاف لتػػذا
 .(َِّ)نذاؾآ ويمته المةكؿ ارمػراب

 مػػػدل ىػػػف كىبػػػر كالعالػػػ رم، الالياالػػػي اركيةػػػكرم وػػػكت اريػػػدم دكر اتاػػػ  كوػػػد
التػػػػي  ػػػػاف الجػػػػيش  العالػػػػ رية الحمػػػػةتاػػػػي  ملػػػػار ته قػػػػةؿ مػػػػف لجن يزقػػػػاف اقةصػػػػه
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 منةكليػػا مػػف الةربيػػة المنػػاطؽ اػػي المالػػتقرة كالتر يػػة المةكليػػة القبايػػؿالمةػػكلي يلػػنتا اػػد 
 (.َِْ)قااىتا لاليطرتتـإ

 ى ػػل ل قاػػاب لػػنتا التػػي العالػػ رية حمةتػػه اػػي قػػاف لجن يػػز مالػػاىدته أبػػدل اقػػد
 زىػػيمتـ مقتػػؿ بعػػد اركيةػػكر بػػةد الػػل هربػػت التػػي ا ػػكلتـ كمطػػػاردة ،(َِٓ)المر ييػػػت وبايػػؿ

 .(َِٔ)  ـَُِّ/هػََٔالنة اي  تكوتابي ي

 حيػػػالتـ ىػػػدة اجػػػرابات اتقػػػذ ىنػػػدما مصػػػيبا بػػػارجكؽ اركيةػػػكرم ارميػػػر  ػػػاف اقػػػد
 .بةد  اي كارحتماب مالاىدتتـ منه ط بكا ىندما

 اػػػي جن يزقػػػاف أمػػػاـ هػػػزيمتتـ بعػػػد كىمتػػػـ  ة ػػػةال تكوتػػػابي ي أبنػػػاب هػػػرب اعنػػػدما
 منػػػه البيفطػػػ بػػػارجكؽ اركيةػػػكرم وػػػكت اريػػػدم الػػػل رالػػػكلتـ بع ػػػكا ـَُِّ/هػػػػََٔالػػػنة

 الػكؼ بةد  اي كجكدهـ اف أدرؾ اركيةكرم ارمير اف غير ، ديار  الل كال جكب حمايتتـ
 ، وػػكاتتـ يتتلػػت ى ػػل كىمػػؿ الػػيتـ رالػػكلتـ ىػػكدة اػػ قر ، لػػعبه كى ػػل ى يػػه قطػػران  لػػ ؿيي 

 ربمػػػا هػػػؤالب اف يتكوػػػع  ػػػاف اذ هػػػذا تصػػػراه جػػػراب مػػػف بالنػػػدـ لػػػعر مػػػا الػػػرىاف أنػػػه غيػػػر
 اػد  الطػرايف أحػد حراكفيي  كود جن يزقاف، الل كربما القطا الل أما بعد ايما ينحازكف

 جن يزقػاف رالػؿ  -آنفػا ألػرنا  مػا –ؿك كصػ ىنػد بارمػاف كلعر قكاه تبدد ما كالرىاف ،
 (َِٕ.)اليه

 تكجػػػػه ىنػػػػدما المةػػػػكلي  جػػػػيشل تهمالػػػاىداريػػػػدم وػػػػكت بػػػػارجكؽ اركيةػػػػكرم كوػػػدـ 
 ب ة مايػػة امػػداد  قػػةؿ مػػف ،اػػي مدينػػة  الػػةر النايمػػاف وبي ػػة زىػػيـ قػػاف  كج ػػؾ لمحاربػػة
  (.َِٖ) تهلقدم كحلمه أه ه مع ارالتعداد أهبة ى ل البقابكىد جن يزقاف بك  ، جندم
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جن يزقاف ود بعػث الػل مدينػة  الػةر كود كرد اي ىدد مف المصادر التاريقية اف 
الػػندت ويػػادة هػػذ  وػػكة ىالػػ رية مؤلفػػة مػػف ىلػػرة آالؼ ،كويػػؿ ىلػػريف ألػػؼ مقاتػػؿ ،كوػػد أي 

، كوػد لػارؾ معتػـ اريػدم وػكت اركيةػكرم مػع ىػدد مػف (َِٗ)القكات الل القايد جبه نكياف
     (َُِ)وكاته. 

 آالؼ ىلػرة ىدتػه اجيلػ واد اركيةكرم وكت اريدم اف الل بارتكلد ألار حيف اي
 (ُُِ).قاف  كج ؾ ى ل المةكؿ لنتا التي العال رية الحمةت اي مقاتؿ

كهػػذا بػػالطبع ىػػدد  بيػػر اليم ػػف التةااػػي ىنػػه أك التق يػػؿ مػػف أهميتػػه، اتػػك يؤ ػػد 
ى ػل ىػػـز اريػدم وػػكت كاتباىػه مػػف اركيةػكر ى ػػل التفػاني لمالػػاىدة جن يزقػاف لةطاحػػة 

 اف .بزىيـ وبي ة النايماف  كج ؾ ق

كىندما كص ت ارنباب الل  كج ؾ قاف اي مدينة  الػةر بتقػدـ جيػكش جن يزقػاف 
 كدقػػػؿ ماػػػيقا (ُُِ)،اتبعه الجػػػيش المةػػػكلي حتػػػل ب ػػػ  مدينػػػة بذقلػػػافنحػػك  هػػػرب مالػػػرىان 
" ،كوػػد تم ػػف ىػػدد مػػف الصػػياديف مػػف أهػػؿ بذقلػػاف ممػػف كرارنػػيدىل "لػػيس لػػه مقػػرج ييػػ

لقاب القبض ى يه كتالػ يمه ل مةػكؿ، اقطعػكا إمف  انكا يصطادكف اي ت ؾ المنطقة الجب ية 
حصػػػػل مػػػػف ارمػػػػكاؿ التػػػػي  ػػػػاف رأالػػػػه كحم ػػػػك  معتػػػػـ ، كغػػػػنـ الػػػػ اف بذقلػػػػاف غنػػػػايـ ال تي 

 (ُِّ)يمت   تا  كج ؾ قاف.

كه ػػذا تحػػررت مػػدينتا  الػػةر كقػػتف مػػف الػػيطرة  كج ػػؾ قػػاف كأصػػبحتا قااػػعتيف 
طة جن يزقػػػػاف دقػػػػؿ ، كبنتايػػػػة  كج ػػػػؾ قػػػػاف كقاػػػػكع  الػػػػةر كقػػػػتف لالػػػػ (ُِْ)ل مةػػػػكؿ.

 .ال انتا مف اركيةكر كغيرهـ تحت ال طته أياا
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كوػػد ألػػار الجػػكيني الػػل الياالػػة المةػػكؿ حيػػاؿ الػػ اف مدينػػة  الػػةر بعػػد اف واػػكا 
:)كأجػػاز المغػػكؿ انذاف كالتكبيػػر كأداا ال ػػمكات ،كخػػرج منػػاد ى ػػل  كج ػػؾ قػػاف وػػاية

فػػي أف يعػػيش كمػػا يريػػد مػػنيـ ينػػادم فػػي المدينػػة أف لكػػؿ فػػرد مػػف أىػػؿ المدينػػة الحػػؽ 
 (ُِٓ).كيديف بالديف الذم يعتحد بو....(

مػا حيػاؿ المالػ ميف مػف  ىادلػة نكىػا كهذا دليػؿ ى ػل اف جن يزقػاف وػد اتبػع الياالػة
 اركيةكر كغيرهـ اي مدينة  الةر بعد اف ىانكا مف ظ ـ  كج ؾ قاف كااطتاد  .

 جن يزقػػػاف لػػنتا التػػي الحػػرب اػػي ياػػاأ اريػػدم وػػكت بػػارجكؽ اركيةػػكرم كلػػارؾ
 ى ػػل العالػػ رية حمػػػةته اػػي أياػػا كلػػار ه ،(ُِٔ)  ـَُُِ/ هػػػَٕٔ الػػنة التان ػػػكت ى ػػل

-ُُُِ/هػػػػػػػػػػػُِٔ-َٖٔ) الممتػػػػػػػػػدة بػػػػػػػػػيف الالػػػػػػػػػنكات قػػػػػػػػػةؿ االػػػػػػػػػتمرت التػػػػػػػػػي الصيػػػػػػػػػػف
 .  (ُِٕ)(ـُُِٓ

 بعػػػػث ىنػػػػدما ل مةػػػػكؿ عالػػػػ رمدىمػػػػه ال اركيةػػػػكرم بػػػػارجكؽ  وػػػػكت ريػػػػدموػػػػدـ اك 
 ى ػػيتـ يعػػرض (ُِٗ)جنػػد مدينػػة الػل ـُُِّ/ هػػػَُٔ الػػنة (ُِٖ)جنتيمػػكر وايػػد  جن يزقػاف
اريػدم وػكت  مػع جنتيمػكر القايػد اػاتفؽ ، ذلػؾ رااػكا انتػـ يرغ،الػ مان  طاىتػه اي الدقكؿ

 الالػػػػيطرة لفػػػػرض تمتيػػػػدا المدينػػػػة أبػػػػكاب أمػػػػاـ معالػػػػ رهـ اوامػػػػةاركيةػػػكرم بػػػػارجكؽ ى ػػػػل 
 اف بعػد اوتحامتػػا اػي كنجحػكا أركاحتػـ، ى ػل لالػ انتا مػافار أىطكا أف بعد ى يتا،كنتبتا

 .(َِِ)ى يتا طكيؿ حصار اراكا

/  هػػػُٔٔ الػػنة (ُِِ)أتػػرار مدينػػة ى ػػل الػػيطرته لفػػرض قػػاف جن يػػز تكجػػه كىنػػدما
 أرالػػةف ارميػػر مػػف  ػػؿ تر الػػتاف نػػكاحي الػػل كصػػؿ ىنػػدما جيلػػه الػػل اناػػـ ـ،ُُِٗ
 بػػالي ، بػػيش مػػف وػػكت يػػدمكار ، (ِِّ)المػػالي  مػػف الػػقناؽ كارميػػر ،(ِِِ)ويػػالي  مػػف قػػاف

 .(ِِْ)معه بعالا رهـ كالاركا
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 الػػيطرتتـ لفػرض اتجتػػكا ـُُِٗ/ هػػُٔٔ الػػنة أتػرار لمدينػػة المةػكؿ احػػتةؿ كبعػد
 مالػتمران  وػكت اريدم ك اف ،َُِِ/ هػُٕٔ النة النتر كراب ما بةد مف أقرل مدف ى ل
 .(ِِٔ)طنهك  الل بالعكدة أمر  بةد  الل العكدة جن يزقاف ورر كىندما ،(ِِٓ)قدمتتـ اي

اف ملػػار ة اريػػدم وػػكت بػػارجكؽ اركيةػػكرم اػػي معظػػـ حمػػةت المةػػكؿ العالػػ رية 
 جن يزقػاف أف الػل ألػارت التػي التاريقيػة المصػادر أحػد اػي كرد مػا صػحة ىػدـ لنػا يؤ د
 كمػػنعتـ جيلػػه، اػػي تقاتػػؿ  انػػت التػػي المةكليػػة غيػػر العناصػػر بعػػض ىػػف تق ػػل وػػد  ػػاف
 كغيػرهـ، اركيةػكر مقػدمتتـ كاػي الػبةد هػذ  اػي  ريةالعالػ حمةتػه اػي معػه الملار ة مف

 أىدايػػػه مػػػع يتحػػػالفكف كربمػػػا اػػػد ، تمػػػرد أك ب ػػكرةو  يقكمػػػكا أف مػػػف كلقكاػػػه بتػػػـ  قتػػػه لعػػدـ
 .(ِِٕ)ى يه لتـ ىكنا ايصبحكا

كبعػػد  ػػؿ هػػذ  ارنتصػػارات التػػي حققتػػا جن يزقػػاف كالمةػػكؿ بمالػػاىدة اريػػدم وػػكت 
چػػػك أم   - ػػػف مدينػػػة اركيةػػػكر اػػػي اب ى ػػػل دكلػػػة اركيةػػػكرم ىػػػـز جن يزقػػػاف اػػػي القاػػػ

   (ِِٖ)ـُِِٔهػ/ِّٔمف إقااىتـ لال طته اي حدكد النة  اركيةكر الصفر،كنج  اعة

 بػػػةدمعظػػػـ  ى ػػػل الػػػيطرته قػػػاف جن يػػػز اػػػرض اف بعػػػد انػػػه بالػػػذ ر الجػػػدير كمػػػف
 مػػػف الممتػػػدة المنػػػاطؽ ى ػػل( ـَُِْ/هػػػػّٖٔ ت)(ِِٗ) قػػػاف جةتػػام ابنػػػه كلػػػل اركيةػػكر

 .(َِّ)كبقارل المروند الل اركيةكر بةد حدكد

 ، -الػػابقا ذ رنػػا  مػػا – مةمحتػػـ تةيػػرت لتػػذا المةػػكؿ مػػع اركيةػػكر انػػدمج كبػػذلؾ
 الةػػػايرة بػػػالعيكف تتميػػػز  انػػػت كالتػػػي المةػػػكؿ بمةمػػػ  يظتػػػركف الػػػزمف كبمػػػركر بػػػدأكا اقػػػد

 الصػينييف احالب بؿ مػع المةكؿ مع اندماجتـ بالبب هذالـ ي ف ك  ، البارزة الكجه كىظاـ
 .(ُِّ) أياا
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 :السياسية كانعكاساتيا كانكيغكر المغكؿ بيف اتالم اىر  :ثالثان ٭

 أى ػػػػف اف منػػػػذ جن يزقػػػػاف ظػػػػف حالػػػػف اركيةػػػػكرم بػػػػارجكؽ وػػػػكت اريػػػػدم نػػػػاؿ لقػػػػد
 كأ  ػػػرهـ اليػػػه النػػػاس أوػػػرب مػػػف ،ا صػػػب  أمرتػػػه تحػػػت كوكمػػػه نفالػػػه ككاػػػع لػػػه قاػػػكىه
 معظػػـ اػي ملػار ته قػػةؿ مػف مناالػبة مػػف أ  ػر اػي ارمػػر هػذا تكاػ  كوػػد ،لػه اقةصػا
 القبايػؿ معظػـ كاػد ارالػةمي الملػرؽ بػةد اي المةكؿ قااتا التي العال رية الحمةت
  ػاف  انػه بػؿ معظمتػا، اػي لتػـ ىػكف قيػر جن يزقاف،ا ػاف كجػه اػي كوفت التي المةكلية

 بػػػػه ىجػػػػبأي  ،لتػػػػذا ب ىػػػػدايتـ التزيمػػػػة  حقػػػػاكمي  لصػػػػالحتـ النصػػػػر تحقيػػػػؽ اػػػػي رييالػػػػا الػػػػببا
 .  قته كمنحه جن يزقاف

 ل قػػػدمات  ػػػاف ا قػػػد منػػػه، اريجػػػابي جن يزقػػػاف مكوػػػؼ هػػػك ذلػػػؾ ى ػػػل دليػػػؿ كقيػػػر
 ،حتػل(ِِّ)كىاطفتػه محبتػه مػف مزيػدان  أكال  لتػذا نفاله، اي  بير أ ر له ودمتا التي الج ي ة

 أكاده خػامس أكػكف اف انعظػـ الخاف كـر مف آمؿ):واية بمقاطبته لبارجكؽ  الم  انه
 ال ػػامد العنيػػد لجنكيزخػػاف كابنػػا خادمػػا نفسػػي كأعمػػف.... :) لػػه وػػاؿ انػػه  ػػرُ،كذ(ِّّ)(

 (ِّْ)(.يتزعزع ا الذم

 ى ػػػل جن يزقػاف كااػػؽ ،كبالفعػؿ بناتػه احػػدل مػف الػػزكاج اػي رغبتػه ى ػػل يػدؿ كهػذا
 .(ِّٓ)له زكجة لتػ كف منتف كاحدة ،ااقػتار بناته احدل مف تزكيجه

عث ػػػـ بُُُِػ/ ػػػػػػػػػهَٖٔي الػنة ػػػػػػػػػػػه اػػػػػػة انػػػػػػاريقيػػػػد المصػادر التػػػػػػكود كرد اي أح
ت ػػػػػػارجكؽ التػػي  انػػػػباركيةػػكرم  يػػدم وػػكتةن لأػػػػػػػه لت ػػكف زكجػػػػػػػػدل بناتػػػػػاف إحػػػػػػػػػجن يزق

   (ِّٔ).Al -Ha-Tunileدىل  ػػػػي ت
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يػػاة جن يػػز قػػاف ،كبػػ ف هػػػذا كوػػد كردت ركايػػات أقػػرل تنفػػي ىقػػد هػػذا الػػزكاج اػػي ح
ـ، اتػػكجه اريػػدم وػػكت الػل ُِِٔهػػ/ ِْٔالػزكاج لػػـ يػتـ بالػبب كاػػاة جن يػز قػػاف الػنة 

 – ُِِٖهػػ/ ّٗٔ –ِٔٔ) (ِّٕ)بالػي  كبػقي اػيتا حتػػل تكلػػل أك تػػام قػػاف -مدينة بػيش
التػي  انػت  كامر أبيػػه،اتزكج اريػػدم وػػكت مػف ابػػنة جن يزقػاف ـ( الح ـ ، االتـز بػُُِْ
آاجػيف " غير أنتا تكايػت وبؿ أف تيزؼ اليػه،اتػزكج مػػف اقتتػػا ،(ِّٖ)"آلتكف بيكي" تيدىل 
 (ِّٗ)."  بيكي

اركيةكرم وػد تيػكاي وبػؿ اريدم وكت محمد الةامدم الل أف كود ألار د. العد بف 
 .(َِْ)أف تيزؼ اليه ابنة جن يزقاف آالجيف بي ي

أك ىػػػدـ ىقػػػد  امجػػػرد مكااقػػػة  ىقػػػد هػػػذا الػػػزكاجكمػػػع تاػػػارب آراب المػػػؤرقيف اػػػي 
ى ػػل  قتػػه ال بيػػرة بػػه كبقدراتػػه ،كوػػد أ ػػر هػػذا ايمػػا  واطعػػا عػػد دلػػيةجن يزقػػاف ى ػػل ط بػػه يي 

 بعػػػػد بلػػػػ ؿ ايجػػػػابي لصػػػػال  اركيةػػػػكر بلػػػػ ؿ ىػػػػاـ اػػػػي ىتػػػػد ق فػػػػاب جن يزقػػػػاف الياالػػػػيا
تقػػػدير مػػػف لػػػدف ،كوػػػد اتاػػػ  هػػػذا مػػػف قػػػةؿ الػػػعة نفػػػكذهـ كمػػػا نػػػالك  مػػػف احتػػػراـ ك كاداريػػػا

  .   قانات المةكؿ ىامة
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-ٕٕٛٔ/ىػػٙ٘ٙ -ٕٙٙ) جنكيزخػاف خمفػاا عيػد في السياسي انكيغكر دكر :رابعان ٭
 (:ـٕٛ٘ٔ

 اػي  انػت  مػا جن يزقاف ق فاب ىتد اي لأكيةكر الالياالي الدكر معالـ تتا  لـ
 ـ،ُِِٔ/ هػػػِْٔ الػػنة كااتػػه ىقػػب المةكليػػة ارمبراطكريػػة مػػكرأ الاػػطراب نظػػرا ىتػػد 

 .اقبارهـ مف الق يؿ الل الكل التاريقية المصادر تلر لـ تذال

 بػػةد بػػيف الكاوػػع ارصػػ ي المكاػػع الػػل انتقػػؿ  العػػرش قػػاف أك تػػام تػػكلل اعنػػدما
 -ْْٔ) (ُِْ)قػػػػػػاف  يػػػػػػكؾ ابنػػػػػػه الػػػػػػل المكاػػػػػػع هػػػػػػذا مػػػػػػن  اركيةػػػػػػكر، ـ كبػػػػػػةد القطػػػػػػا
 .(ِِْ)بعد ايما( ـُِْٗ -ُِْٔ(/)هػْٕٔ

 الالػباب يعػكد الم ػاف هػذا الػل قػاف أك تام انتقاؿ كراب لالببا أف ايه اللؾ كمما
 دالالتتػػا اتاػػحت ىالػػ رية أهميػػة ذلػػؾ كاػػي الجةرااػػي تػػامكوع أهميػػة مقػػدمتتا اػػي متمػػة
 .  متمة طبيعية  ركات مف به تتميز  انت ما ىف ااةن  الكوت، بمركر

 ىػػف ةن ااػػ (ِّْ)بيػػؾ مسػػعكد ارميػػر الػػل اركيةػػكر بػػةد ادارة قػػاف أك تػػام كأالػػند
  انتػا ال تػيف كوراقكجػه، بػالي  – بػيشك  النتػر كراب مػا بػةد تاـ  انت التي الكاليات ادارة
 .(ِْْ)أقرل كاليات ىف ااة اركيةكرية الكاليات امف مف

 ىتػد اػي ـُِّٓ/ هػػّّٔ الػنة اػي اركيةػكرم بػارجكؽ وػكت اريػدم كايتي  اعندما
 الػػػذم( ـ ُِْٓ -ُِّٓ(/)هػػػػ ّْٔ-ّّٔ)  كسػػػمايف ار بػػػر ابنػػػه ق فػػػه قػػػاف أك تػػػام
 اػػي ـُِْٓ/هػػػّْٔ الػػنة  الػػػمايفكاػػاة  ،كبعػػد وػػكت أيػػدم لقػػب امنحػػه بزيارتػػه، تلػػرؼ
 قػػاف، أك تػػام أرم ػػة( ـ ُِْٔ - ُُِْ(/)هػػػ ْْٔ -ّٗٔ) (ِْٓ)قػػػاتكف تكار ػػػينا ىتػػد
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 ب قػب أياػان  قػبلي  الػذم( ـُِٓٓ -ُِْٓ( /)هػ ّٓٔ-ّْٔ)سالندم اركالط أقك  ق فه
 .(ِْٔ)" قكت أيدم" 

 أوػػر  اذ بيػػؾ مالػػعكد ارميػػر ادارة تحػػت اركيةػػكر بػػةد بقيػػت قػػاف  يػػكؾ ىتػػد كاػػي
 (ِْٕ.) منصبه ى ل  يكؾ القاف

 جميػػع شػػؤكف يػػدير كػػاف بيػػؾ مسػػعكد فػػأف:) وػػاية ذلػػؾ الػػل بارتكلػػد ألػػار كوػػد
 اف أم ،(ِْٖ) بخػكارـز كانتيػااا انكيغػكر بػبالد بػداا الكسػطى آسػيا سػكاف مف الحضر
 (.ِْٗ)(كحدىا ااسالمية ااقطار عمى فحط تحت ر لـ ادارتو

 بػػػػػةد بقيػػػػػت( ـُِٗٓ –َُِٓ(/)هػػػػػػ ٖٓٔ -ْٗٔ) (َِٓ)قػػػػػاف من ػػػػػك ىتػػػػػد كاػػػػػي
 تر الػػػتاف مػػػف  ػػػؿ اركيةػػػكر بػػػةد ىػػػف ااػػػة كال  اذ بيػػػؾ، مالػػػعكد ادارة تحػػػت اركيةػػػكر

 بػػالي  – شبػي مدينػة حػػا ـ  ػاف أنػه  ػػرذي  كوػد ،(ُِٓ)كقػكارـز كارغانػػة النتػر كراب مػا كبػةد
 (.ِِٓ) أياا

 ارتػػػػػراؾ مصػػػػػال  تاػػػػػاربت اقػػػػػد المقت فػػػػػة التاريقيػػػػػة ارحػػػػػداث لمجريػػػػػات كنظػػػػػرا
 الالياالػػػية المصػػػال  قارطػػػة لتةيػػػر نظػػػرا المةػػػكؿ قانػػػات حيػػػاؿ مػػػكوفتـ كتةيػػػر اركيةػػػكر
 . ارحداث مالرح ى ل ىدة لقصيات ،كلظتكر

 مػف الجديػد مةػكؿال قػاف الياالػة اػي أ ػر الػ بي كبلػ ؿ الالياالػي دكرهػـ اتا  اقد
 مػػػف لعػػػددو  حػػػدو  كاػػػعقةلتػػػا مػػػف  مػػػف تم ػػػف التػػػي ارجػػػرابات مػػػف العديػػػد اتقػػػاذ  قػػػةؿ

 . اد  كالمتآمريف المتمرديف اركيةكر

 مػف ىػدد مػف كبتحػريضو  قػاف من ػك حياؿ ال بيان  دكران  اركيةكر مف ىدد مارس  قدا
 .(ِّٓ)العرش لتكليهالمعارايف  ارمراب المةكؿ
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 وػد الالنػدم، دىليي  ك اف بارجكؽ اركيةكرم يدم وكتلأ ال اني االبف اف  رذي  اقد
 .(ِْٓ)الجمعة صةة قةؿ بةد  اي المال ميف معظـ لقػتؿ مؤامرة دبر

 (ِٓٓ)غػػايميشأكغػػكؿ  العػػرش ى ػػل كالكصػػية قػػاف  يػػكؾ أرم ػػة أف بارتكلػػد كذ ػػر
 -،ابتيكجيبػا كالمػدىك ارلػقاص أحػد اليػه هػذ  أكامرهػا نقػؿ كوػد بػذلؾ، مرتػهأ التػي هػي

Bala Bitikchi -(ِٓٔ)كأىيانتا الدكلة أر اف أهػـ كمف ك نيا أكيةكريا هذا ،ك ػاف(ِٕٓ). 

 الػػل رالػػ تـ بع ػػكا وػػد لمن كقػػافالمعاراػػيف  مػػف ىػػددا أف الجػػكيني ذ ػػر حػػيف اػػي
 ،(ِٖٓ)مػانيبار غػرك أك  ىػدة بكىػكد دك ككى اركيةكرم وكت الل اريدم ليتكجه باالبتي جي

 كمػػػا بػػػالي  – بػػػيش مدينػػػة اػػػي المقيمػػػيف المالػػػ ميف معظػػػـ وتػػػؿ هػػػك اتفػػػاوتـ م قػػػص ك ػػػاف
 الرجػاؿ مػف ألفا قماليف المؤامرة هذ  لتنفيذ كأىدكا ممت  اتتـ، كال ب ابنايتـ كأالر حكلتا،
 مػػع ملػػاكرات كجػػرت اتفػػاؽ قػػدىي  اقػػد ذلػػؾ ىػػف ،ااػػة(ِٗٓ)الحاجػػة كوػػت لتػػـ مػػددا لي كنػػكا
 ،كأيػدكاج كساقكف، كبكقا، كتككميش، ،بيمكافتي قدمتتـكاي م اركيةكر ارمراب مف ىدد
 .(َِٔ)كاحدة يدا ي كنكا اف ى ل اتفقكا كود

 المالػػػجد صػػػحف كاػػػي الجمعػػػة، يػػػـك مقططتػػػـ تنفيػػػذ هػػػك اتفػػػاوتـ جمػػػؿمي   ػػػاف كوػػػد
 كينقاػكا م ػامنتـ مػػف يػػبرزكفا الجمعػة، صػةة أداب اػي المالػ مكف ينلػةؿ كحػيف الجػامع
 .(ُِٔ)كيقت كنتـ ى يتـ

 قدمػػػة اػػػي  ػػػاف الػػذم اركيةػػػكرم وػػػكت اريػػػدم وػػاـ قططتػػػـ بكاػػػع بػػػدأكا كىنػػدما
 ىػدد ىنػد  كاجتمػع الصػحراب، كالػط اي له قيمة قاف،ب وامة  يكؾ أرم ة غايميش أكغكؿ
 -  Tegmish– "،تكمػيش ،أك" تكمش تم ػف هذا اجتماىتـ كقةؿ اركيةكر، مف  بير
 الػػيتـ، االالػػتماع مػػف صػػداة بيمكػػافتي المػػدىك اركيةػػكرمارميػػر  غ مػػاف أحػػد  ػػاف الػػذم



 

 

105 

 الػػمعه مػػا أقفػػل أنػػه غيػػر المالػػ ميف، بحػػؽ كأذل من ػػر مػػف لػػه يقططػػكف  ػػانكا مػػا اػػ درؾ
 .(ِِٔ)ارمر بداية اي

 لػػػه اقػػػاؿ ،(ِّٔ)الالػػػكؽ اػػػي المالػػػ ميف أحػػػد مػػػع ت مػػػش اقتصػػػـ االػػػبكع مػػػركر كبعػػػد
 .(ِْٔ)( أياـ ثالثة غضكف في حياتؾ تنتيي أف تحرر فحد ماتريد، افعؿ): ت مش

 ك يقػػػة صػػ ة ى ػػل الالػػكؽ اػػػي ت مػػش مػػع اقتصػػـ الػػػذم المالػػ ـ الرجػػؿ هػػذا ك ػػاف
 اػي الكوػت ذلػؾ اػي قيمػامي   ػافك  من كقػاف، مػف جػدا قربػامي   اف الذم الديف سيؼ بارمير
 .  (ِٓٔ)بالي  – بيش مدينة

 بػػالي  – بػػيش مدينػػة اػػي قػػيـيي   ػػاف الػػديف الػػيؼ ارميػػر أف الػػل بارتكلػػد ألػػار كوػػد
 .(ِٔٔ)البةد ت ؾ أمير  اف الذم بيؾ مالعكد ارمير ىف نايبا  اف بصفته

 المالػػػ ـ الرجػػػػؿ هػػػػذا بيػػػػف حػػػدث مػػػا ب ةػػػػه وػػػد الػػػديف الػػػيؼ ارميػػػر أف هنػػػا كالمتػػػـ
 .(ِٕٔ)ل مال ميف كااحان  تتديدان  عدي يي  هذا أف كأدرؾ الالكؽ، اي كت مش

  ةمػه ؿقػة مػف يقصػد   ػاف مػا ىػف كالػ له ت مػش الػديف الػيؼ ارمير ااالتدىل
  ام ػةن، القصػة لػه الػرح معػه، قصػكمته ا نػاب الالػكؽ اػي المالػ ـ الرجػؿ لتػذا كجته الذم

 .(ِٖٔ)كالمت مريف المقالفيف ورار له ككا 

 ـ،ُُِٓ/ هػػػػػ ْٗٔ الػػػػنة العػػػػرش ى ػػػػل من كقػػػػاف تنصػػػػيب مكىػػػػد اوتػػػػرب كىنػػػػدما
 بالةػػػػػدر نيتػػػػػه ىػػػػػف كالعػػػػػزكؼ مالػػػػػاىيهالعػػػػػدكؿ ىػػػػػف  اركيةػػػػػكرم وػػػػػكت اريػػػػػدم ااػػػػػطر

 غػػػػػايميش أكغػػػػػكؿ مقاب ػػػػػة ينػػػػػكم  ػػػػػاف أف بعػػػػػد ،(ِٗٔ)من كقػػػػػاف لقػػػػػاب كوػػػػػرر مالػػػػػ ميف،بال
 .(َِٕ)كأبنايتا
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 مػف معػه كمف ت مش مع ككاجته وكت اريدم الل رالكال الديف اليؼ ارمير ابعث
 بػػػػيف جػػػػرت ىػػػػدة مناولػػػػات كبعػػػػد  ام ػػػػةن، الحقيقػػػػة بقػػػػكؿ ت مػػػػش االػػػػتمر كوػػػػد المقػػػػالفيف،

 ىػػف كأى نػػكا ارمػػر، هػػذا المقػػالفيف مػػف معػػه كمػػف رماركيةػػك  وػػكت اريػػدم أن ػػر الطػػرايف
 تػػذ ب الػػمعكا اذا بػػ نتـ اركيةػػكر تعتػػد ىػػف ااػػة الػػيتـ، المكجتػػة التتمػػة هػػذ  مػػف تبػػرأتتـ

، ىقػػػاب االػػػينالتـ من كقػػػاف ىػػػف كأقفكهػػػا المقططػػػات  كمػػػالتـ مالػػػفكح دمتػػػـ كبػػػ ف صػػػاـر
 .(ُِٕ)مباح

 – بػيش الػى ي ؿ لـ انمر ـمادا:) وػاية كأجابتـ م انه مف نتض اقد ت مش أما
 ىػذه ابعػاد كيكشػؼ كبػرل محاكمػة ليحػاكميـ العالـ ممؾ حضرة الى فمنذىب حتما باليغ

 .(ِِٕ)( الح ة

 وػػػػػكت اريػػػػػدم وػػػػػدـك لحػػػػػيف التحقيػػػػػؽ ىػػػػػف يتكوفػػػػػكا أف الػػػػػديف الػػػػػيؼ ارميػػػػػر اػػػػػ مر
     ،(ِّٕ) انتظػػػار طكيػػػؿ بعػػػد يصػػػ كا لػػػـ أنتػػػـ ،غيػػػر بػػػالي  – بػػػيش الػػػل كاتباىػػػه اركيةػػػكرم
 قكاػان  أوكالػه أن ػر ت مػش أف ،غيػر بمحا متػه كطالب ت مش الديف اليؼ ارمير ا التدىل

 الػػديف الػػيؼ ارميػػر ،اػػ مر الحقيقػػة بان ػػار المتػػ مركف االػػتمر اف أذل مػػف يصػػيبه وػػد ممػػا
 بتػػا قػػرعتي  التػػي بالعصػػا كاػػربه  يابػػه مػػف بتعريتػػه ىنػػدهـ المتبعػػة كالتقاليػػد ل عػػادات كاقػػاك 

 اركيةػكرم وػكت اريػدم اتفػاؽ تفاصػيؿ دويػؽ بلػ ؿ كيكاػ  لأمػر، يراا حتل الطبكؿ
 .(ِْٕ)لمن كقاف كمقالفتتـ كأتباىه

 لمن ػػػػك مقػػػػالفتتـ ا ػػػػرة ىػػػػف اعػػػػة تق ػػػػكا أنتػػػػـ ت ػػػػػمش بػػػػه صػػػػػرح مػػػػا م ػػػػةجي  كمػػػػف
 حاػػػرة الػػػل بػػػكالد منفػػػك المػػػدىك الػػػديف الػػػيؼ ارميػػػر رالػػػكؿ مػػػع ت مػػػشقػػػؿ اني  ،(ِٕٓ)قػػػاف

 أالػػػرع مالػػػامعه الػػػل اليػػػه الرالػػػؿ كصػػػكؿ أقبػػػار كصػػػ ت فكحػػػي اركيةػػػكرم، وػػػكت اريػػػدم
 .  (ِٕٔ)لطريقتـ مقالفا أقر طريؽو  الل طريقه بتةيير
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 مػػف وػػكت اريػػدم أتبػػاع بتتديػػد بػػدأ بػػالي  – بػػيش الػػل كصػػؿ حػػيف ا نػػه ت مػػش أمػػا
 ل ػػف اليػػه يحتػػاج مػػا ك ػػؿ اليػػه، الرلػػكة تقػػديـ كحػػاكلكا حيػػاتتـ ى ػػل منػػه اقػػااكا اركيةػػكر،

 .(ِٕٕ)جدكل دكف

 كحػػػيف ، من كقػػػاف معالػػػ ر الػػػل اركيةػػػكرم وػػػكت اريػػػدم كصػػػؿ ار نػػػاب هػػػذ  كاػػي
 حاالػما وػرارا ،اتقػذ فانكيػ من الػار مػرابار ميػرأك  المةػكلي الجػيش وايػد ى ل ارمر رضىي 

  ػػـ اؽ،ػػػػػػػالك  ى يتػػا لػػدكيي  يػػدا  ربطتيػػ كبػػ ف اركيةػػكرم، وػػكت اريػػدم بمعاوبػػة كأمػػر كاكريػػا
 عػػػػػػػكمكا هػػػػػػػػقاصرت ى ػػل ةػػػػػػػغ يظ بعصػػا مػػرة ىلػػر ةػػػػػػػػالبع اػػربكيي  ةػػػػػػػقلب ى ػػل ربطييػػ
 (ِٖٕ) زار   .آ

 مػػػا  ػػػؿ مػػػف الػػػرغـ ى ػػػل بػػػه تػػػـتي أي  مػػػا  ػػػؿ أن ػػػر اركيةػػػكرم وػػػكت اريػػػدم اف غيػػػر
 لػػف:)  وػػاية (َِٖ)بكوػػا   اركيةػػكرم بػػارمير ت مػػش اكاجتػػه ،(ِٕٗ)تعػػذيب مػػف لػػه تعػػرض
 ااحاػركا الحقيقػة، وػكؿ بعػدـ اركيةػكرم وكت اريدم كاالتمر ،(ُِٖ)( ال راحة اا تنفعؾ
 اريػدم اتعجػب المقػالفيف، بيف جرل الذم الحديث لتـ الرح باالبيت جي المدىك الرالكؿ
 .(ِّٖ)( أجؿ: فأجابو ف بالا أأنت:)واية كأجاب ،(ِِٖ)بالتعج غاية اركيةكرم وكت

 الػػتبعدأي ك  ويػػكد  اف ػػكا  ام ػػة، يقػػةبالحق بػػاالىتراؼ اركيةػػكرم وػػكت اريػػدم ا اػػطر
 بدايػػػة اػػػي  ام ػػػةن  الحقيقػػة أن ػػػر اقػػػد بي  ػػااتي أمػػػا ،(ِْٖ)بحقػػػه الػػةـز ارجػػػراب اتقػػػاذ لحػػيف
 الػل االالػي ة كجتػت  ػـ ،(ِٖٓ)ذلػؾ بعػد بتػا لأىتػراؼ ااػطر مػا الػرىاف انػه غيػر ارمر،
 لةىتػػراؼ كاأاػػطر ىػػدة  بطػػرؽو  تعػػذيبتـ كبعػػد قػػر،ا  ت ػػك الكاحػػد اركيةػػكر مػػف اتبػػاىتـ
 (ِٖٔ). بذنبتـ

 اوػػػكالتـ ا ػػػرركا أقػػػرل مػػػرة معتػػػـ ل تحقيػػػؽ  انيػػػة مػػػرة جمػػػيعتـ المتتمػػػيفمػػػع جي   ػػػـ
 مالػػػامع ى ػػػل كأىػػػاد، (ِٕٖ)ية تػػػـ أيػػػديتـ اػػػي ويػػػد دكف كمػػػف بػػػذنكبتـ،  انيػػػة مػػػرة معتػػػرايف
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 اىػذ لػيس:) اقػالكا مػذنبيف  ػانكا اف بتػـ ي حػؽ الػكؼ كبمػا ى يػه اتفقكا الذم العتد الجميع
 .(ِٖٖ)( كربنا بمى: فحالكا. بالحؽ

 كمعػػػه بػػػالي  –بػػػيش مدينػػة الػػػل اركيةػػػكرم وػػػكت اريػػدم عػػػاديي  بػػػ ف من كقػػػاف اػػ مر
 الػػػػذم نفالػػػه اليػػػـك اػػػػي الجمعػػػة يػػػـك اػػػػي ىنػػػاوتـأ قطػػػعتي  كأف كايػػػػد اج، كبي  ػػػااتي الرالػػػؿ
 غيػرهـك  المال ميف مف المدينة ظػاهر الل جميعا الناسىي كدي  المال ميف، لقتؿ ايه قططكا
 "Oginch ،" أك ػػػنج كالمػػػدىك اركيةػػػكرم وػػػكت اريػػػدم أقػػػك كتقػػػدـ ،(ِٖٗ)ذلػػػؾ لملػػػاهدة
 .(َِٗ)الصحراب اي صحابهأ كج ث ج ته مػيتري   ـ بيػد ، أقيػه رأس كوطػع

 الصػػحراب اػػي بتػػـ كرمػػكا أتباىػػه مػػف أقػػر ىػػدد مػػع أحاػػرك  اقػػد بػػاالبيت جي أمػػا
 ىنػه بػالعفك اركامػر صػدرت مػا الرىاف أنه يرغ بحقتـ، الةـز ارجراب اتقاذ ،لحيف راةىي 

 .(ِِٗ)كالدة من كقاف  (ُِٗ)بيكي سيكرقكقيتيتي مف مقربا  اف ل ػكنه

 كأكالد  نالػايه بمصػادرة أكامػر  أصػدر قػاف من ػك أف غيػر هػذ  بفع تػه نجػا أنه كمع
 مػػف أف كتقاليػػدهـ المةػػكؿ ىػػادات اػػي متبعػػان   ػػاف مػػا ككاػػؽ ،(ِّٗ)ممت  اتػػه ك ػػؿ كمكالػػيه،
 مػف كي ػكف ، الحػرب الػل رالػؿيي  الحياة له كتكهب ىنه عفليي   ـ بحقه ارىداـ ح ـ يصدر

 المػػػػناطؽ الػػػل نقػػػؿيي  أك ى يػػػه، عتمػػػديي  أف غيػػػر مػػػف الرالػػػؿ مػػػع رالػػػؿيي  أك الفػػػدايييف، م ػػػةجي 
 .(ِْٗ) العفنة الحارة

 القاصػػرة ى ػػل ج ػػدات كىلػػر الظتػػر، ى ػػل ج ػػدة بميػػة ى يػػه  ػػـحي  اقػػد الػػاوكف أمػػا
 ارميػػػر أتبػػاع مػػف  ػػاف كل كنػػه المتػػآمريف، المقػػػالفيف مػػع  بيػػر بلػػ ؿ تكرطػػه دـلعػػ نظػػرا

 .   (ِٔٗ)اليه المقربػيف كمػف( ِٓٗ)باتكقاف
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 كتالػػ ـ ،(ِٕٗ)كت ريمػػه من كقػػاف ىطػػؼ نػػاؿ اقػػد مػػؤامرتتـ  لػػؼ الػػذم ت مػػش أمػػا
 .(ِٗٗ)الةـار اىتنؽ مدة كبعد ،(ِٖٗ)حياله اريجابي لمكوفه ت ريمان   بيرة م اا ةن 

 وػكت اريػدم ب قػب قػبكلي  أقيػه، ىف بدال  أك نج بتعييف أكامر  من كقاف أصدر  ـ
 .(ََّ)ـُِِٓ/ هػ َٓٔ النة

 بػارجكؽ اركيةػكرم وػكت لأيػدم ارصػةر اربف هك أك نج اف بالذ ر الجدير كمف
 منصػبه اػي االػتمر كوػد.(َُّ) اركيةػكرالح اـ  مف الالةلة هذ  ح ـ ينتتي ح مه كبنتاية
 .(َِّ) (.ـَُِٔ -ُِٓٓ(/)هػ ٗٓٔ-ّٓٔ)الممتدة بيف لالنكاتا قةؿ

 ىػػػذا عنػػػد تحػػػؼ انديحػػػكت أسػػػرة أخبػػػار أف كالظػػػاىر) : وػػػاية بارتكلػػػد ألػػػار كوػػػد
 ( َّّ)(.الحد

كألػػػػار بارتكلػػػػد الػػػػل اف هػػػػذ  ارالػػػػرة بقيػػػػت تح ػػػػـ اػػػػي بػػػػةد اركيةػػػػكر حتػػػػل ىتػػػػد 
كايػػػػػػة انكيغػػػػػػكر  )اف:ـ( وػػػػػػايةن ُِّٗ-ُِٗٓهػػػػػػػ(/)ّٗٔ-ٖٓٔ) (َّْ) وػػػػػػكبيةم قػػػػػػاف

ككانػت تحػاكؿ  (َّٓ)احتفظت بحيادىا اثناا الحرب التي نشأت بيف قكبيالم خاف كقايدك
 (َّٔ) .(تحسيف عالقاتيا بالطرفيف معا

:)انكيغكريػكف فػي  ػفاا اي ذلؾ الل ركاية التمذاني التي ذ ر ايتا واية التندامي 
 (َّٕ). معيما كيخدمكف الجانبيف(
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-ٙٓٙ)المغكليػػػػػة انمبراطكريػػػػػة فػػػػػي الحضػػػػػارم كاندارم انكيغػػػػػكر دكر :امسان ػػػػػػػخ*
 : ـ(ٕٛ٘ٔ -ٜٕٓٔق/ٙ٘ٙ

 بيػػػػر اػػػػي ب ػػػػكرة الف ػػػػر الحاػػػػارم كاردارم ىنػػػػد المةػػػػكؿ  أالػػػػتـ اركيةػػػػكر بلػػػػ ؿو 
،كىم كا ى ل ارتقايه كالتفنف به مػف قػةؿ مػا أاػااك  مػف أطػر كمةمػ  حاػارية كأداريػة 

 حت المةم  اركلل لدكرهـ هذا مػف قػةؿ تػكلي اي معظـ أر اف أمبراطكريتتـ ،كود تكا
  قػػػػة الػػػػل بالت  يػػػػد يعػػػػكد كهػػػػذا المةػػػػكلي، الػػػػبةط اػػػػي متمػػػػة اداريػػػػة مناصػػػػبىػػػػدد مػػػػنتـ ل
 . كبقدراتتـ بتـ كأبنايه جن يزقاف

 المةػكؿ احػتةؿ وبػؿ االالةـ اىتنقكا ود  انكا ارتراؾ معظـ أف بالذ ر الجدير امف
 مالػػػتكل اػػػي التر يػػػة القبايػػػؿ معظػػػـ أصػػػبحت لتػػػذا رته،بحاػػػا كتػػػ  ركا ارالػػػةمية ل ػػػبةد

 .(َّٖ)ل مةكؿ الحاارم المالتكل مف ب  ير أى ل حاارم

  بيػرا الكالػطل آالػيامػدف  اػي كاالػتقركا ح مػكا ممػف المةػكؿ ى ػل ت  يرهػا  ػاف لتذا
  ػػاف ممػػف االصػػ ييف الالػػ اف الىػػداد بالنالػػبة أو يػػة  ػػانكا المةػػكؿ هػػؤالب اف الالػػيما ، جػػدا

 اراػػػكا التػػػي ارالػػػةمية الػػػبةد الػػػل يتػػػاجركا لػػػـ المةػػػكؿ اػػػاف لتػػػذا التػػػرؾ، مػػػف معظمتػػػـ
 كتنػػكب كتػػدىمتـ ح متػػـ تالػػند  بيػػرة ىالػػ رية حاميػػات ايتػػا تر ػػكا ى يتا،كانمػػا الػػيطرتتـ

 (َّٗ) . لتـ قاكىتا االتمرار كتاػمف ادارتتا اي ىنتـ

 اقت طػت اقد المح ييف، الال اف ىف بمعزؿ تبؽ لـ المةكلية الحاميات هذ  اف غير
 ى ػل المةػكؿ أىتمػد اذ المالػ ميف، اركيةػكر مقػدمتتـ كاػي ارتػراؾ مػف ارقػريف الجنػد مع
 التػي الحػركب مػف   يػر اػي لتػـ ك مػددو  العال رية المتاـ مف   ير تنفيذ اي العناصر هذ 

 جيلػه اػي التر يػة القبايػؿ مػف  بيػرا ىػددا اػـ الػذم جن يزقػاف ىتد اي الاليما قااكها
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  ػانكا ممػف ارتػراؾ تفػكؽ كبذلؾ له، قاكىتـ أى نكا أف بعد كغيرهـ اركيةكر فم الاليما
 .(َُّ)المال ميف مف معظمتـ ك اف العدد اي المػةكلي العنصر ى ل المػةكلي الجيػش اي

 مػػف ىػػدد ى ػػل ارداريػػة لػػؤكنتا داػػة تالػػيير اػػي المةكليػػة ارمبراطكريػػة اىتمػػدت اذ
 الصػينية الحاػارة م ػؿ مقت فػة حاػارات الػل تػامعظم تنتمػي كالتػي المتميػزة اللقصيات
 .(ُُّ)المال ميف مف ىدد ىف ااة كاركيةكرية

كلتذا ألار المؤرخ ىباس اوباؿ الل أف أرباب الفف كالفاؿ مف الصػينييف كالفػرس 
كاركيةػػػكر كالمة ػػػكبيف بقػػػكة الالػػػيؼ وػػػد انتقمػػػكا مػػػف المةػػػكؿ مػػػف قػػػةؿ وػػػكة حاػػػارتتـ، اذ 

 .(ُِّ)يانتتـ كأصكؿ ادارتتـ كأح امتـاراكا ى يتـ  قااتتـ كد
كمػػػف المؤ ػػػد لنػػػا كمػػػف قػػػةؿ كصػػػؼ المػػػؤرخ ىبػػػاس اوبػػػاؿ رالػػػ كب انتقػػػاـ هػػػؤالب 

لأمبراطكريػػػة  عػػػد أالػػػ كب حاػػػارم ايجػػػابي أىطػػػل دىمػػػاالمتحاػػػريف مػػػف المةػػػكؿ اانػػػه يي 
م اػي التقػدـ الحاػارم الػذ متمػا لمعظػـ أر انتػا، ك ػاف الػببا رييالػا المةكلية كأصب  الندا

 لتدته ارمبراطكرية المةكلية ىبر المراحؿ التاريقية المقت فة مف ىمرها .
ابعػػػػػد أف تة ػػػػػب المةػػػػػكؿ ى ػػػػػل الػػػػػبةد المتحاػػػػػرة اػػػػػي الصػػػػػيف كقراالػػػػػاف كغيرهػػػػػا 

، كمع اف ظاهر ارمػر ك بيرا م حكظا كاالتقرارهـ اي المدف تةيرت المرااليـ المةكلية تةيرا
حاػريف مػف الػبةد التػي اراػكا الػيطرتتـ ى يتػا يقتاي أف يػتح ـ المةػكؿ اػي آداب المت

، اذ أصب  أبناب جن يزقاف كأحفاد  مح ػكميف ب ح ػاـ ( ُّّ)أصب  ارمر ى س ذلؾ تماما
الرىايػػػػػػػػا المة ػػػػػػػػكبيف لتػػػػػػػػـ كآدابتػػػػػػػػـ ، كأهم ػػػػػػػػكا   يػػػػػػػػران مػػػػػػػػف ىقايػػػػػػػػد أجػػػػػػػػدادهـ كوػػػػػػػػكانينتـ 

 (.ُّْ)كمرااليمتـ
المغػػكؿ قػػد انغمبػػت بعػػد  :) حػػؽ أف مراسػػيـ كأاػػاؼ المػػؤرخ ىبػػاس اوبػػاؿ وػػاية

منيػػػا ظمػػػكا  اسػػػتيالميـ عمػػػى الػػػبالد المتحضػػػرة يداب ىػػػؤاا المتحضػػػريف لكػػػف كثيػػػرا
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يترسمكنو كيرعكنو كىي التي لـ تكف عندىـ أسباب لتركيا كحبكؿ مذاىب المغمػكبيف أك 
الجنكيزيػػة فأنتشػػرت بػػيف ( ٖ٘ٔ)تمػػؾ التػػي كػػانكا يتبعكنيػػا بسػػبب تعمحيػػـ بخػػانيـ كالياسػػا

 .(ُّٔ)( بيف ايضاالمغمك 
:) كمػػف ثػػـ تػػأثر المغػػكؿ بمػػدينات تمػػؾ آرنكلػػد وػػاية الػػيرت .ك.كوػػد ألػػار المػػؤرخ 

الػى جنػب مػع  الشعكب ، كخرجكا عف بربرية بداكتيـ انكلى ،حيف كجدكا أنفسيـ جنبػا
ىػػذه انجنػػاس ذات الػػديانات الراقيػػة، كقػػد اتفػػؽ اف كانػػت الشػػعكب التػػي اخػػتمط بيػػا 

مػػف البػػكذييف كالمسػػيحييف  كبيػػرا كحػػاتيـ ،تضػػـ بػػيف أفرادىػػا عػػدداالمغػػكؿ عمػػى أثػػر فت
 .(ُّٕ)كالمسمميف(

:)اف النزعة البدكية المتأ ػمة فػي نفػس الػزعيـ كأ د د. محمد التيؿ طقكش واية
المغػػػػكلي قػػػػد تيػػػػذبت أثػػػػر اختالطػػػػو بالشػػػػعكب المتحضرة،ال ػػػػينييف كانكيغػػػػكرييف 

 (ُّٖ) كاايرانييف..(.
ركيةكر اي مقدمة هذ  اللعكب ،اذ تفكوكا ى ل أاليادهـ المةػكؿ كود  اف ارتراؾ ا

،ا صػػػػبحت حاػػػػارتتـ كىػػػػاداتتـ كتقاليػػػػدهـ كنظػػػػامتـ اردارم هػػػػي الةالبػػػػة اػػػػي  حاػػػػاريان 
 .(ُّٗ)معظـ أرجاب ارمبراطكرية المةكلية

كبمػػا أف بػػةد اركيةػػكر  انػػت تقػػع بػػيف منػػاطؽ االػػتقرار ىػػػدد مػػف القبايػػؿ التر يػػة 
النايمػػػاف كال راييػػػت ، اقػػػد تػػػ  رت هاتػػػاف القبي تػػػاف بحاػػػارة اركيةػػػكر ى ػػػل المةكليػػػة م ػػػؿ 

  (َِّ.)الرغـ مف اعؼ نفكذها الالياالي بعد ذلؾ
الػذيف احت ػػكا  اركيةػكر ىنػد معػركؼ هػك مػػا أالػاس ى ػل المةػكؿ دكاكيػف ظمػتني  اذ
 (ُِّ) .كالفرس،كالتان كت ،الصينييف ىف ،ااةن طكي ة كلمدة بينتـ اركلل الم انة

 مػػػف  ػػػانكا المةكليػػػة ارمبراطكريػػػة ىمػػػاؿ أكؿ اف القػػػكؿ الػػػتطيعأ ذلػػػؾ قػػػةؿ كمػػػف
 .اركيةكر
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 المةكليػة، العالػ رية الحمػةت صػحبة اي المتحارة الدكؿ معظـ ىمالتـ دقؿ اذ 
 الػبةد ت ػؾ أهػالي بنجػاح ينااالػكف ك ػانكا ارالػةمية، الػبةد معظػـ كاي الصيف اي انراهـ
 ىمػػاؿ  ػػانكا بػػ نتـ ارتػػراؾ المػػؤرقيف أحػػد كصػػفتـ كوػػد.(ِِّ)مػػنتـ  قااػػة أ  ػػر  ػػانكا ممػػف
 (ِّّ). جيديف

 مػف كىػدد ،الصينييف مف كغيرهـ اركيةكر مف المالتلاريف اي جن يزقاف كجد اقد
 ارمبراطكريػػػػة اػػػػي اردارة نػػػػكاة ا ػػػػانكا رحيمػػػػان  ىنصػػػػران  بةطػػػػه اػػػػي ىم ػػػػكا ممػػػػف المالػػػػ ميف
 (ِّْ).  المةكلية

 الالػػتار أالػػدلكا وػػد منػػه العتػػد القريبػػي أك لجن يزقػػاف المعاصػػريف معظػػـ اػػ ف لتػػذا
 اركيةػػػكر بمالػػػاىدة أوامػػػه الػػػذم اردارم العمػػػؿ الػػػل ،كألػػػاركا اوتراتػػػا التػػػي المػػػذاب  ى ػػػل

 ( ِّٓ) . كغيرهـ

 كرهميػة ، لػه متينػة واىدة جن يزقاف روامة نظرا وايما اردارم النظاـ هذا بقي اقد
 اركيةػػكر مػػفكؿ ُار كق فػػاؤ  جن يزقػػاف ط ػػب اقػػد ،(ِّٔ. )راركيةػػك  انلػػ ها التػػي الػػدكاكيف
 دكاكيػنتـ كاػي لديتـ معمكالن   اف ما ككاؽ رمبراطكريته، المدنية لأدارة متينة وكاىد كاع
 (ِّٖ)،اقدـ اركيةكر مالاىداتتـ ل مةكؿ لتنظيـ دكلتتـ كادارتتا.(ِّٕ) . كال تابة ال ةة مف

 المةكليػة ارمبراطكريػة اػي متمة ادارية مناصب اركيةكر مف  بير ىدد تكلل لتذا
 . ارتراؾ مف غيرهـ ى ل لتفكوتـ

اػػػػي  متمػػػػة اداريػػػػة مناصػػػػب يتكلػػػػكف  ػػػػانكا ممػػػػف اركيةػػػػكر ى ػػػػلط ػػػػؽ يي   ػػػػاف اقػػػػد
 أهػػػـ مػػػف عػػػديي  الػػػذم ،- فنجػػػاف – لقػػػب الػػػديكاف كنػػػكاب  ػػػالكزراب يػػػةالمةكلارمبراطكريػػػة 
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 ارداريػػػة ل مناصػػػب بالنالػػػبة ال ال ػػػة المرتبػػػة يحتػػػؿ  ػػػاف اذ الػػػبةد، اػػػي ارداريػػػة المناصػػػب
 .(ِّٗ)القبايؿ مقت ؼ كمف الديكاف كزير لنايب المنصب هذا ارقرل،كي كف

 ". فنجػاف ييغميش "ك ،(َّّ)" فنجاف تكو"  هػك اركيةكر الفناجيف ألتر مف ك اف

 زبػدة - كمعنػا  ، - كفنجافػػػػػش – لقػب كرييالػتـ الفنػاجيف مقػدـ ى ل ط ؽيي  ك اف، (ُّّ)
 (ِّّ). - الفناجيف

 لػػػقص هنػػػاؾ  ػػػاف ـُُِِ/ هػػػػ ُٖٔ الػػػنة اػػػي أنػػػه الػػػل ألػػػار بارتكلػػػد اف غيػػػر
 – االػػػػػـ ى يػػػػػػه ط ػػػػػؽيي  المتحاػػػػػػرة الكالػػػػػطل آاليػػػػػػا بػػػػػةد معظػػػػػـ اػػػػػي المةػػػػػكؿ ىػػػػػف ينػػػػػكب

 اػي أمػا الػبةد، هػذ  اػي المةكليػة ل الػ طة نايب أكؿ الماليؽ داركغجي ك اف ،-داركغجي
 .(ّّّ)ايتا المةكلية الح كمة ىف مم ؿ العتد ذلؾ اي اؾهن ي ف ا ـ اركيةكر بةد

 آف اػػي يقػػـك ك ػػاف ،(ّّْ)المةػػكلي القػػاف أم الدكلػػة ريػػيس نايػػب هػػك كالػػداركغجي
 يحػػػػيط  ػػػاف انػػػه ىػػػػف ااػػػة الاػػػرايب، جمػػػػع ككظيفػػػة العالػػػ رم، الحػػػػا ـ بكظيفػػػة كاحػػػد

 ك ػاف المح ػي،  ـالحػا جانػب الػلمدينتػه  اػي يحػدث  ػاف مػا ب ؿ ما ٍ ىً  المر زية الح كمة
 المكاصػػػةت كاوامػػػة ارهػػػالي، مػػػف جػػػيش كجمػػع الالػػػ اف، ىػػػدد احصػػػاب أياػػػان  كاجبػػػه مػػف

 (.ّّٓ)المةكلي البةط اي المر زية القزينة الل كالارايب القراج ،كأرالاؿ البريدية

 الكوػت ذلػؾ اػي الكحيػدة اركيةكريػة المدينة  انت -آنفا ألرنا ك ما – كجكو امدينة
  ػػػاف ـُِٕٓ/ هػػػػْٕٔ ىػػػاـ كلةايػػػة ـَُِٗ/ هػػػػ َٔٔ ىػػػاـ كمنػػػذ انػػػه مالػػػتق ة،غير لػػػبه

 - الػػػػػمليي  مكظػػػػػؼ ىػػػػػنتـ نيابػػػػػةادارتتػػػػا  يتػػػػػكلل ى يتا،ك ػػػػػاف الػػػػػ طتتـ يفراػػػػػكف المةػػػػكؿ
 الالياالػػػػػػػػي الكاػػػػػػػػع كلمراوبػػػػػػػػة ،" Baqshi Darugbachi "،-باخشػػػػػػػػي داركغجػػػػػػػػي
 (ّّٔ). ايتا كالعال رم كاروتصادم
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 ىتػػػد اػػػي المةكليػػػة ارمبراطكريػػػة مػػػاؿ بيػػػت اػػػي اركيةػػػكر مػػػف  بيػػػر ىػػػدد كىمػػػؿ
 .(ّّٖ)دكاكيف كىماؿ حجابا  انكا منتـ كبعض ،(ّّٕ)كق فايه جن يزقاف

 المةػكؿ لػدل يعم ػكف  ػانكا الػذيف اركيةػكر ابَّػتػال ي  مف  بير ىدد كجكد ىف ااةن 
 .(ّّٗ)- البيتيكشيكف – لقب ى يتـ ط ؽيي   انكا كالذيف

 الالػػيما اركيةػػكر، مػػف الم قفػػيف بقػػةط ى ػػل ارىتمػػاد ى ػػل قػػاف من ػػك حػػرص اقػػد
 ديانػػات يعتنقػػكف  ػػانكا كممػػف ارتػػراؾ مػػف غيػػرهـ ى ػػل اىتمػػاد  ىػػف ااػػةن  مػػنتـ، ابتٌػػال ي 

 .(َّْ)مقت فة

كمف المتـ اف أذ ر هنا اف معظـ مم  ي الطبقػة الم قفػة مػف اركيةػكر ممػف ىم ػكا 
 مالػػػتق ة بػػػذاتتا تقريبػػػان اػػػي قدمػػػة المةػػػكؿ  ػػػانكا مػػػف البكذييف،ا كنػػػكا بػػػذلؾ طبقػػػة متميػػػزة ك 

(ُّْ). 
امنػػذ أف اػػرض المةػػكؿ الػػيطرتتـ ى ػػل بػػةد اركيةػػكر كاقت طػػكا معتػػـ اتقػػذكا مػػف 

 " باخشي"،" "،أك بخشيط ؽ ى يتـ لقب "  اف يي بعض البكذييف اركيةكر كى مايتـ ممف 
Baqshi  بػاف ى ػل الره ط ػؽ أياػان ،كمف الجػدير بالػذ ر اف هػذا ال قػب أي (ِّْ).لتـ ابان َّتػ"  ي

،كلتػػذا (ّّْ)بػػة م ػػكؾ تر الػػتاف ممػػف ال ى ػػـ لتػػـ البتػػة بال ةػػة الفارالػػية .َّتػػػالبػػكذييف،كى ل  ى 
   (ّْْ). كالساحر،  الكثنيأقرل منتا  ال قب معافو 

،اقػػد لػػاع االػػتقداـ (ّْٓ)بينمػػا  ػػاف لتػػا معنػػل آقػػر بػػيف المةػػكؿ كهػػك ىامػػؿ الدكلػػة.
ـ،  ُٓهػػػ/  ٗفايػػه اػػي القػػرف ـ( كق َُْٓهػػػ/  َٕٖهػػذ  ال  مػػة اػػي ىتػػد تيمكرلنػػؾ )ت 

حػرر الك ػايؽ بػالحركؼ كهي التعني الراهب البكذم كانما تػدؿ ى ػل المكظػؼ الػذم  ػاف يي 
 (ّْٔ. )اركيةكرية، كهؤالب  انكا مكجكديف اي ىتد قانات الجةتام أياا
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 ذ ػرأ كالػكؼ المةػكلي البةط اي المعالـ كاا  دكرا اركيةكر مف ىدد مارس كود
 . همتـأ هنا

ػد نجػػػػاح جن يزقػػػػاف اػػػػي اقاػػػػاع وبي ػػػػة النايمػػػػاف، أمػػػػر بت  يػػػػؼ اركيةػػػػػػػػػػػكرم ابعػػػػ
،الػذم "  Ta–Ta-Tonga"،""تػػاتػا تػكنكػك"،أك" تاتػا تػػكرنػغػا، أك" تػاتأ نجك"،أكتاشػاتكف

 –أم  اتػب الالػر - اف يعمؿ لدل وبي ة النايماف اي منصب حااظ قتـ القاف النايمػاني 
 (ّْٕ)د المةكؿ ل قياـ بتذ  الكظيفػة نفالتا اي بةطه .وبؿ كوكىه اي ارالر بي

كوػػػد ألػػػار المػػػؤرخ هاركلػػػد المػػػب الػػػل نػػػص المحػػػاكرة التػػػي جػػػرت بػػػيف جن يزقػػػاف 
:) ج  بأكيغكرم كاف في خدمة أحد الرؤكساا المحيكريف الػى مجمػس " كتالػاتكف واية

 ػيغة  م ػاغا غيرا  ذىبيا تيمكجيف" ،"جنكيزخاف" كمازاؿ ذلؾ انكيغكرم يحمؿ غرضان 
بيذا ف فأجابو الػكزير  :لماذا ا تزاؿ متمسكا -أم جنكيزخاف –عجيبة .فسألو المغكلي 

ال ادؽ : رغبت في اف أحتفظ بو حتى مكت مف امتمنني عميو . ف ػدقو الخػاف كقػاؿ: 
لػي . كااف  انت تابع  دكؽ ، كلكف قد مات سيدؾ . كا ػبحت بػالده كمػا يممكػو ممكػا

فػػع ىػػذا الػػذم تحممػػو ف فأجابػػو انكيغػػكرم : عنػػدما كػػاف يرغػػب سػػيدم فػػي خبرنػػي مػػا ن
جمع الفضة أك الحبكب ، كاف يفكض اامر الى أحد رعاياه. كالضركرة تحضي اف يؤيػد 
أكامػػره بختمػػو ، لكػػي يبػػرىف المفػػكض اليػػو بػػانمر عمػػى اف مػػا يطمبػػو ىػػك مػػف أمػػر 

ن يزقػاف بػ قةص هػذا الػػكزير ،اف هػذا الػنص يؤ ػد لنػا مػدل اىجػاب ج (ّْٖ). سػيده...(
 لاليد  ككاايه له .                       

 ػػػر انػػػه أصػػػب  بم ابػػػة ، كذي  (ّْٗ)اػػػي ديكانػػػه . متمػػػا لتػػػذا و ػػػد  جن يزقػػػاف منصػػػبا
اي ال تابة بالقط اركيػةكرم ااالػتعم تا اػي  تابػة ال ةػة  .ك اف هذا بارىا(َّٓ)الكزير لديه 

 (ُّٓ)المةكلية.
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، كأمػػر  بتحديػػد االػػتقدامه (ِّٓ)قػػاف أكامػػر  بصػػنع قػػتـ قػػاص لػػهاقػػد أصػػدر جن يز 
: )اسػتخدـ ، كود واؿ لػه جن يزقػاف(ّّٓ)تبع اقط اي ال تب الرالمية.يي  كأال كبا لي كف نتجا

 .(ّٓٓ)) كاف السكرتير انكؿ....(لتذا كصؼ ب نه ،(ّْٓ).الختـ بأسمي.....(
الػػندت اليػػه كظيفػػة ، اقػػد أي (ّٔٓ)لتػػذا  ػػاف لػػه الفاػػؿ اػػي تتػػذيب المةػػكؿ كتمػػدينتـ .

، كبتػذا تػكلل اركيةػكر متمػة (ّٕٓ)تع يـ أبناب جن يزقػاف القػرابة كال تابػة بال ةػة اركيةكريػة
دكر  اي تع ػيـ المةػكؿ  كالكؼ أكا  الحقا،(ّٖٓ)ارلراؼ ى ل تنل ة أبناب جن يز قاف. 

 ال تابة اركيةكرية.
 ا صػػب  جن يزقػػاف  قػػة (ـُِِٓ/ هػػػَٓٔ ت) -جينكحػػام –، (ّٗٓ) مجينغػػا نػػاؿك 
 قترنػػان مي  الإ اللػػمالية الصػػيف ىػػف يصػػدر مرالػػـك مػػف امػػا المةكليػػة، ارمبراطكريػػة مالتلػػار
 (َّٔ).لتا تقناكمي  اركيةكرية بال ةة بال تابة  مامي   اف اقد بقطه،

 الػػػكزير بم ابػػػة ا ػػػاف ،ىنػػػد  مميػػػزة ةم انػػػ كاحتػػػؿ قػػػاف أك تػػػام ةب قػػػ أياػػػان  كحظػػػي
 اػػي  بيػػرةو  م انػػةو  مػػف الػػكزير هػػذا بػػه يتمتػػع  ػػاف مػػا مػػدل كىػػف ،(ُّٔ)اػػي ىتػػد   ارىظػػـ
 أـ أفضػػػػؿ أكزيػػػػرؾ:)لػػػػه وايػػػػػةن  قػػػػاف جةتػػػػام أقػػػػا  الػػػػ ؿ قػػػػاف أك تػػػػام أف ذي ػػػػر ىتػػػػد 

 .(ّّٔ)( أفضؿ جينكحام يككف أف ابد):واية قاف جةتام ا جػاب ،(ِّٔ)!...(كزيرمف

 كابنػػه قػػاف أك تػػام ىتػػد اػػي الملػػتكريف الدكلػػة أر ػػاف أهػػـ مػػف جينةػػام  ػػاف لتػػذا
 (ّْٔ). مف اركيةكر الماليحييف  افانه  مف الرغـ ى ل قاف  يكؾ

 التػي قػاتكف تكار ينػا زكجتػه حاكلػت ـُُِْ/ هػػّٗٔ النة قاف أك تام كااة كبعد
 مػػف ىػػدد مػػف بالػػعايةو  كتصػػفيته نفػػكذ  تحجػػيـ مؤوػػت كبلػػ ؿ بعػػد  الػػبةد امػػكر ادارة تكلػػت

  كتػػاف ابنتػػا لػػدل كال جػػكب بػػالترب رالػػراىه ذلػػؾ، قيػػؽتح اػػي الػػ ت نتػػاإ غيػػر الحاوػػديف
 (ّٓٔ). لتا تال يمه راض الذم
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 كلػم ه ىنػد ، لػ نه أرتفػع ـُِْٔ/ هػػْْٔ الػنة العرش قاف  يكؾ تكلل أف كبعد
 مالتلػػارا تقػػاذ إ ىػػف ااػػةن  ،(ّٔٔ). أقػػرل مػػرة الػػكزارة منصػػب كو ػػد  ، كالرىايػػة بػػالعطؼ

 بالمالػػػػيحييف ارهتمػػػػاـ ى ػػػػلجيع  يػػػػكؾ قػػػػاف اػػػػي تلػػػػ أالػػػػتـ جينةػػػػام أياػػػػان ك ،(ّٕٔ.)لػػػػه
 (ّٖٔ).ىتد  اي ل نتـ اارتفع ، ىبادتتـ كمرا ز

 ررم تػػػه مالتلػػػارا جينةػػػام أصػػػب  ـُِْٗ/هػػػػ ْٕٔ الػػػنة قػػػاف  يػػػكؾ كاػػػاة كبعػػػد
 (ّٗٔ).الح ـ اي لتـ كمالاىدا كابنايتا غايميش أكغكؿ

 اداريػة مناصػب مػنتـ ىػدد تق د اقد اقط، المجاؿ هذا اي اركيةكر نفكذ يتكوؼ كلـ
 قااػػػػعة  انػػػػت التػػػػي ارالػػػػةمية الػػػػبةد معظػػػػـ كاػػػػي المةكليػػػػة ارمبراطكريػػػػة اػػػػي متمػػػػة
 قراالػػػػػػػاف امػػػػػػػارة تػػػػػػػكلل الػػػػػػػذم (ُّٕ)ككركػػػػػػػكز ارميػػػػػػػر مقػػػػػػػدمتتـ اػػػػػػػي ك ػػػػػػػاف ،(َّٕ)لتػػػػػػػـ

 .(ّّٕ)ايتا ىدة ب صةحاتو  كواـ( ـ ُِّْ – ُِّٗ(/)هػ ُْٔ – ّٕٔ)(ِّٕ)كمازندراف

 اذ ، (ّْٕ). اركيةػكر ارتػراؾ مػف وكمػه بيف  قااته ةبالع  كر كز ارمير التتر لقد
 هػذا اػي كملػتكرا بارىا ا صب  ، ل صبياف اركيةكرم القط بتع يـ  بير بل ؿ مامتت  اف

   (ّٕٓ). المجاؿ

 ارمػػػراب مػػػف ىػػػددان  االتحالػػػاف نػػػاؿ اقػػػد ك دابتػػػا ال ةػػػة لتػػػذ  كاتقانػػػه لبراىتػػػه كنظػػػرا
 مػػف ،ا صػػب ـ(ُِِٔق/ِْٔ)ت جن يزقػػاف بػػف (ّٕٔ)قػػاف جػػكجي مقػػدمتتـ كاػػي المةػػكؿ

 ارػػػػالصة المةػػكؿ أبنػػاب تع ػػيـ متمػػةاليػػه  تالػػندأي  ،لتػػذا(ّٕٕ). ىنػػد  المرمػػكويف ابتٌػػال ي  أهػػـ
 (ّٖٕ).اركيةكرم القط

  دىػػػـ مػػػف بػػػه حظػػػي مػػػا هػػػك طمكحاتػػػه تحقيػػػؽ ى ػػػل  كر ػػػكز ارميػػػر الػػػاىد كممػػػا
 (ّٕٗ). كاحدة لقبي ة مارنتمايت نظرا قاف أك تام كزير جينةاممف لدف  كاهتماـ
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 قانػػػات أبتػػػرت ىػػػدة ب صػػػةحات وػػػاـ كمازنػػػدراف قراالػػػاف او ػػػيـ امػػػارة تكليػػػه كبعػػػد
 . كأمرايتـ المةكؿ

 بفػػػرض أكامػػر  كأصػػدر بدوػػة، نالػػبتتا كحػػدد قراالػػػاف او ػػيـ اػػي الاػػرايب نظػػـ اقػػػد
 المالػتكل مػع متكازنة  انت الارايب هذ  نالبة اف ايه لؾ ال كمما،(َّٖ) .أقرل ارايب
 كلراػع ، كرىاياهػا الدكلة احتياجات الد هك ارجراب هذا مف هداه ،ك اف ل ال اف المعالي

 .  اه تـ ىف كارجحاؼ الظ ـ

 مػف يعانكنػه  ػانكا مػا بالػبب قراالػاف اػي كأمة تػـ بػاةالجي  بحمايػة ويامه ىف ااة
 اكتحجيمتػ صػةحياتتـ تقييػد ى ػل العمػؿ قػةؿ مف ال بار المةكؿ المكظفيف يد ى ل ظ ـ
 اػي يفع ػكف  ػانكا م  مػا الطػػرؽ ب بلػع أالػتةةلتـ أك الناس، وتؿ ب التطاىتتـ عديي  لـ ،لتذا

 (ُّٖ). الالابؽ

 ى ػل الػبةد هػذ  أودامػه كطػ ت اف منػذ دؤكب بلػ ؿو  كىمؿ  كر كز ارمير كاجتتد
 (ِّٖ. )لتا احتةلتـ بافإ المةكؿ دمرها التي كمعالمتا مبانيتا تعمير

 شػمميا بما الكاية فضاا في يحكـ انمؿ فبدأ ):بقكله ذلؾ لال الجكيني ألار ودك 
 (ّّٖ)(.ثانية مرة العمارة أنكاع مف

 لػػػػػػػػى  ـػػػػػػػداي بلػػػػ ؿ كالػػػػعل ا،ػػػػػػػػايت الصػػػػةيرة عػػػػػػػػالمصان يلػػػػبه مػػػػا بت الػػػػيس اـػػػػػػػػاق
 لػػه  ابتػػا مقػػرا كلت ػػكف ، ايتػػا لأالػػتقرار لػػه ىاصػػمةن  ريجػػاد جاهػػدا ،كالػػعل (ّْٖ) اتنظيمتػػ

 الػػنة منػػذ لػػه ىاصػػمةن  ا صػػبحت ، (ّٖٓ) طػػكس مدينػػة ى ػػل أقتيػػار  اكوػػع ، أىمالػػه دارةر
 مرااػؽ مقت ػؼ اي  بير دمار مف تعاني الكوت ذلؾ اي ك انت ،(ّٖٔ) ـَُِْ/  هػّٖٔ
 (ّٕٖ). لتا المةكلي الةزك جراب مف الحياة
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الػر اري  هػذ  ك انػت ،أالػرة قماليف قاربيي  ما لتا المةكلي الةزك بعد يال نتا  اف اذ
 ىػػدد الػػدكر هػذ  بػػيف تقػع ك انػػت الػبعض، بعاػػتا ىػػف تباىػدةكمي  تفروػػةمي  بيػكت اػػي تعػيش
 ل  ػرة نظػرا بالػتكلة اليتػا الكصكؿ الال اف بمقدكر ي ف ،كلـ المتم ة الصةيرة ارالكاؽ مف

  كر ػػكز ارميػػر أمػػر لتػػذا اليتػػا، المػػؤدم الطريػػؽ تةطػػي  انػػت التػػي كارىلػػاب ارلػػكاؾ
 (ّٖٖ).حقكلتا ،كأالتصةح يتػاا المقازف ببناب

 الالػػ اف احتياجػػات الػػد اػػي مػػا نكىػػاأالػػتمت  وػػد هػػذ  اجراباتػػه اف اػػي اللػػؾ كممػػا
 .ارالاالية مالت زماتتـ لتـ ،ككارت

 كالعمػػؿ اررااػػي لػػراب ى ػػل كامرايتػػا المدينػػة كجتػػاب مػػف ىػػددا لػػجع ارمػػر كهػػذا
 ى ػػل كالعمػؿ، تااػياى حكاالتصػة ، ايتػا القنػكات ،كبنػاب أالػكاوتا ،كىمػارة ىمارتتػا ى ػل

  (ّٖٗ) .يرىاها مالؾ لتا ي ف لـ التي ت ؾ اليما ال بتا ارهتماـك زراىتتا 

 ارميػػػرأتبػػػاع  مػػػف ىػػػددا المدينػػػة هػػػذ  لػػػتدتتا التػػػي ارىمػػػار حر ػػػة لػػػجعت كوػػػد
 لعامػػة القػػدمات لتػػكاير ايتػػا  القدميػػة المؤالالػػات مػػف ىػػدد انلػػاب ى ػػل كامرايػػه  كر ػػكز
 ،كأمػػػر(َّٗ). كجػػػه أحالػػػف ى ػػػل أرااػػػيتا بزراىػػػة ل نتػػػكض التػػػرع ابب نلػػػ ،كأهتمػػػػكا النػػػاس
  ػػػؿ كتػػػكاير البريػػػد، محطػػػات اػػػي القيػػػكؿ مػػػف  بيػػػر ىػػػدد بتػػػكاير أياػػػا  كر ػػػكز ارميػػػر

 بالاػػيؽ اليػه القػادميف كالكاػكد الرالػؿ اليلػعر حتػػل المحطػات هػذ  اػي الراحػة مالػت زمات
  (ُّٗ). كالم ؿ

 ارقبػػػار لنقػػػؿلأمبراطكريػػػة المةكليػػػة  نالػػػبةبال البريػػػد أهميػػػة ى ػػػل يػػػدؿ ارمػػػر كهػػذا
 اػي ىمػالتـ الػل ارمراب مف ،أك المةكلي القاف مف ت ؾ الصادرة الكاب تايصالا  كاركامر ك 
 .كب مانة كبالتكلةمم ف ، كوت ب الرع الكاليات
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 القػػراب ابعػػد ،أياػػا  (ِّٗ) هػػراة مدينػػة رىمػػار اهتمامػػه  كر ػػكز ارميػػر كجػػه كوػػد
 ب الػػػػتعادة بػػػػدأت لتػػػػا المةػػػػكلي ارحػػػػتةؿ بالػػػػبب المدينػػػػة هػػػػذ  نػػػػهم ىانػػػػت الػػػػذم كالػػػػدمار
 لمػػدة الػػ انتا معظػػـ هجرهػػا اف بعػػد ، (ّّٗ) الػػ انتا ىػػدد زيػػادة اػػيأالػػتـ  ممػػا ، ازدهارهػػا
 كبعػػػد انػػػه ،غيػػػر ايتػػػا ارمػػػف ،كانعػػػداـ كترديتػػػا أكاػػػاىتا الػػػكب بالػػػبب الػػػنة ىلػػػرة قمػػػس
 الالػ اف لػعر لتػا المجػاكرة يةارالػةم المػدف معظػـ اػي ارمف كأالتتاب أكااىتا االتقرار
 بلػػ ؿ لةالتقػػػرار الػػرةأ ميػػة المدينػػة هػػذ  الػػل اعػػادت ، أركاحتػػـ ى ػػل كارطمينػػاف بػػارمف
 (ّْٗ). مالا نتـ هجركا أف بعد ايتا دايػـ

 مػػػف  بيػػر لعػػدد دااعػػا هػػراة مدينػػة لػػػتدتتا التػػي كالبنػػاب العمػػراف رىمػػاؿ  ػػاف اقػػد
/  هػػػّٕٔ الػػنة الػػ انتا ىػػدد أصػػب  ،لتػػذا ايتػػا كارالػػتقرار ىػػدة مػػدف مػػف لأنتقػػاؿ ارالػػر
 لتػػا المجػػاكرة المػػدف بقيػػة ارمػػر هػػذا لػػجع كوػػد ، لػػقص آالؼ الػػتة مػػف أ  ػػر ، ـُِّٗ
 بعػد المةػكؿ دمرهػا التي الحيكية مرااقتا معظـ اي الحياة مظاهر ،كأىادة معالمتا ب ىمار
  (ّٓٗ). لتا غزكهـ

 أكامػػػر  أصػػػدر مػػػا االػػػرىاف اقػػػط هػػػراة مدينػػػة ب ىمػػػار  كر ػػػكز ارميػػػر ي تػػػؼ كلػػػـ
 اػي الحيػاة مظػاهر كأىادة اردارية لؤكنه كتنظيـ كورا ، مازندراف أو يـ مدف معالـ ب ىمار
 (ّٔٗ). ربكىه معظـ

 الػػػػػػنة الػػػػػػل هػػػػػػذ  لدراالػػػػػػتي التاريقيػػػػػػة المرح ػػػػػػة حػػػػػػددت اننػػػػػػي مػػػػػػف الػػػػػػرغـ ى ػػػػػػلك
  ػاف ممػف اركيةكريػة اللقصػيات أهػـ الػل ب قتصػار ألير اف لي اةبد ـُِٖٓ/هػٔٓٔ
 .ـُِٖٓق/ٔٓٔبعد النة  اردارم المةكؿ تاريا اي بارز دكر لتـ
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 مػف لعػدد أىطػل ود( ـُِْٗ-َُِٔ(/ )هػ ّٗٔ-ٖٓٔ)  قاف وكبيةم  اف اقد
 كالالياالػػػػػي اردارم المجػػػػاؿ اػػػػي ذلػػػػػؾ  ػػػػاف الػػػػكاب  بيػػػػػرة منزلػػػػة اركيةكريػػػػة اللقصػػػػيات
 .   ك فابتتـ بقدراتتـ ريمانه كالعال رم

 اػػػي االػػػتمر كوػػػد ، الػػػكزارة منصػػػب اركيةػػػكرم"  سػػػنكة"  قػػػاف وػػػكبيةم كلػػػل اقػػػد
 مػف   يػرا ىتػد  اي اكاجتكا ، المال ميف الل أالاب انه غير،(ّٕٗ).النكات البع هذا منصبه
 لةيقػػػػػػػػػاع كالبػػػػػػػػػكذييف المالػػػػػػػػػيحييف مػػػػػػػػػع تاػػػػػػػػػامنامي   ػػػػػػػػػاف ،اذ( ّٖٗ). كارجحػػػػػػػػػاؼ الظ ػػػػػػػػػـ

 (ّٗٗ.)بالمال ميف

 كارالػػػػػتي ار ارمػػػػػكاؿ كجمػػػػػع ةسبػػػػػارقت تػػػػػـتي أي  اقػػػػػد أياػػػػػا ادارتػػػػػه اػػػػػي أالػػػػػاب كوػػػػػد
 (ََْ).بالنفكذ

 الحاوػديف أحػد يد ى ل أمر  كاا  به الكلاية بعد قاف وكبيةم  لفه ما كالرىاف
   .ى يه

 ىػددا يعطيػه أف يكمػا منػه ط ػب وػد  ػاف قػاف وػكبيةم اف الل التمذاني ألار كود
 ،أمػػػر لػػػهاأوك  فمػػػ القػػػاف تحقػػػؽ أف كبعػػػد لتػػػا، امتة ػػػه أن ػػػر انػػػه غيػػػر ،ال ؤلػػػؤ حبػػػات مػػػف

 كىنػدما ، المرصػعال ؤلػؤ  حبػاتمػف  ىػددان  ايتمػا  ػاف صندكويف ىند  اكجدكا دار  بتفتيش
 (َُْ). الكاليات امراب مف ىدد له أهداها هدية أنتا أقبر  مصدرها ىف ال له

 كالمر ػعات الحبػات ىػذه مػف أيضػا لي يحضركا لـ كلـ:)  قاف وكبيةم له اقاؿ
 مثيػؿ ا التي كالعحكد النحكد لنفسؾ كتأخذ ، كالرديمة الخشنة الثياب لي تحدـ حيف عمى
 يصػػدر أم منػػه كط ػػب ، لػػه وػػدمكها مػػف هػػـ بػػ نتـ الػػن ة الػػكزير ا جابػػه،(ٕٓٗ)!...(.ف ليػػا
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 ، كأالػػتيايه القػػاف غاػػب هػػذا جكابػػه أ ػػار كوػػد، (ٖٓٗ).لػػه بتقػػديمتا بػػدكر  يقػػـك ل ػػي أكامػػر 
 (َْْ).كوت ه ب ىتقاله أكامر  ا صدر

  حمةتػػه مػػف ىػػدد اػػي اركيةػػكر ى ػػل قػػاف وػػكبيةم اىتمػػد العالػػ رم مجػػاؿال كاػػي
 اػد الصػينية المػدف مػف ىػدد اػي اندلعت التي ال كرات ى ل ل قااب لنتا التي العال رية
 . المةكؿ

 وايػػدا قػػاف وػػكبيةم أرالػػ ه الػػذم يحيػػل ى ػػي اركيةػػكرم القايػػد مقػػدمتتـ اػػي ك ػػاف
  ،كمدينػة فػك -يػانغ – سيانغ مدينػة اي اندلعت تيال ال كرة ى ل ل قااب العال رية ل حم ة
 أحػػػد صػػػنعه الػػػذم المػػػداع االػػػتقدامه كبفاػػػؿ اركيةػػػكرم القايػػػد هػػػذا تم ػػػف كوػػػد ، فػػػانغ

 مدينػػػة  ػػػـ ،أكال فػػػانغ مدينػػػة اػػػت  مػػػف االػػػماىيؿ يػػػدىلك  جيلػػػه اػػػي المكجػػػكديف المالػػػ ميف
 كط بػكا رمػر  اػعكاق الػذيف ال ػكرة زىمػاب ى ػل القػبض ألقل  ـ ، انيا فك – يانغ -سيانغ
  فػػك -يػػانغ – سػػيانغ مدينػػة اركيةػػكرم يحيػػل ى ػػيالقايػػد  كدقػػؿ بػػذلؾ اقبػػؿ ارمػػاف، منػػه

 (َْٓ).كأىاد اليتا ارمف كارالتقرار
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 : كم ادره الثاني الف ؿ ىكامش٭
 .ٛ٘ص المغكؿ، تاريخ عباس، اقباؿ، -ٔ

 .ٛٗ ص الترؾ، مادة ،٘ااسالمية،مج عارؼالم دامرة في منشكر بحث كجنسية، تاريخية المامة– الترؾ -ٕ

 ـٜ٘٘/ىػػٖٗٗ سػنة يالمتػكف الكريـ عبد بغراخاف" سبؽ" أك ستكؽكيعد  ، ااتراؾ مف جنس كىـ: الحراخانيكف -ٖ
 اامػػارة ىػذه اسػػتمرت ،كقػدبأسػػمو  ميتس ػ  التػػي الحراخانيػة لالمػػارة الفعمػي المؤسػػس قراخػاف بمحػػب لحػب الػذم ،

 – ٕٜٚ(/)ىػػػٜٓٙ – ٖ٘ٔ) السػػنكات خػػالؿ كػػر،كذ  ( ـٕٓٔٔ – ٕٜٚ( / )ىػػػٚٓٙ – ٖ٘ٔ) السػػنكات خػػالؿ
 سػػػنة مػػػنيـ كبيػػػر عػػػدد بعػػػده أعتنػػػؽ ثػػػـ قبيمتػػػو أفػػػراد بػػػيف مػػػف اإلسػػػالـ اعتنػػػؽ مػػػف اكؿكىػػػك  ،(ـٕٕٔٔ
 معظػـ عمػى انمػارةىػذه  سػمطة إسالمية،أشػتممت تركية أمارة أكؿ الحراخانية اامارة تعد ليذا ، ـٖٗٓٔ/ىػٖ٘ٗ
 ليػذهِ  الفعميػة السػمطة انتيػت ، ال ػيف فػي كجنكبيػا شػاف تيػاف جبػاؿ شػماؿ حتػى كتركسػتاف النيػر امػاكرا بالد

  محمػد الػديف عػالا خكارزمشػاه يػد كعمػى الحراخػاني عثمػاف خاقػاف إرسالف قمج الديف ن رة انمير بمحتؿ انمارة
 كراا مػا كبػالد افتركسػت خضػعت كبػذلؾ ذلػؾ، غيػر كػركذ   ـٕٕٔٔ/ ىػػٜٓٙ سػنة كذكػر ـ،ٕٓٔٔ/ىػٚٓٙ سنة
 عمػر بػف احمػد السػمرقندم، العركضػي النظػامي:  ينظػر التفا ػيؿ مػف لمزيد.  الخكارزمية اإلمارة لسمطة النير
: العالمػة كحكاشػي خال ػة كعميػو كالطػب، كالنجػـك كالشعر الكتابة في ،(ااربع المحاات) محالة جيار عمي، بف

 كالنشػر، كالترجمة التأليؼ لجنة مطبعة الخشاب، كيحيى عزاـ الكىاب عبد: ترجمة الحزكيني، الكىاب عبد محمد
راجعػػو ك ػػححو :د.محمػػد  ، التػػاريخ فػػي الكامػػؿ انثيػػر، ابػػف؛ ؛ ٗٔٔص ـ، ٜٜٗٔ/ ىػػػ ٖٛٙٔ ،ٔط الحػػاىرة،

، ٓٔكج ٖٕٖص -ٕٖٓ، صٜـ،جٖٕٓٓق/ٕٗٗٔ، ٗط بيػػػػػػركت، يكسػػػػػػؼ الػػػػػػدقاؽ،دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة،
 كتعميحػات كحكاشػي جديػدة بات ػحيحات طبعػة ، االبػاب لباب ، محمد الديف سديد ، عكفي ؛ٜٖٖكصٖٖٛص
 ىػػٖٖٖٔ ، اسػفند ، عممػي عمي حاج كتابخانة – سينا ابف كتابفركشى بسرماية نفيسي كسعيد بككثش كامؿ: 
 المشػاىير ككفيػات ااسػالـ تػاريخ عثمػاف، بػف احمػد بػف محمد ا عبد ابك الديف شمس ، الذىبي ؛ٓٚ٘ص ،

 ، ـٜٜٜٔ/ ىػػػػٕٓٗٔ ،ٕط ت، بيػػػرك المبنػػػاني، الكتػػاب دار تػػػدمرم، السػػػالـ عبػػد عمػػػر. د: تححيػػػؽ كااعػػالـ،
 الحضػارة تػاريخ ، بارتكلػد ؛ ٖٛص الترؾ، تاريخ بارتكلد، ؛ٕٗص  ، ىػ ٓٔٙ -ٔٓٙ السنكات ككفيات حكادث

 ، أرنكلػد ؛ ٖٗٔص – ٕٖٔص  ، ٜٙٙٔ ،ٗط ، م ػر ، المعػارؼ دار طػاىر، حمزة. د:  ترجمة ، اإلسالمية
 كااسػػرات اانسػػاب معجػػـ ، فػػكف ادكرد ، زامبػػاكر ؛ ٚٛٔص – ٙٛٔص ، ااسػػالـ الػػى ،الػػدعكة. ك. سػػيرت
 ف ػكلو بعػض ترجمػة في كاشترؾ ، محمد احمد حسف ، بؾ حسف محمد زكي. د: اخرجو ، التاريخ في الحاكمة

/ ىػػٓٓٗٔ، بيػركت ، العربي الرامد دار ، حمدم ممدكح كأحمد حمدم أحمد كحافظ ، كاشؼ اسماعيؿ سيدة.د: 
 ، الحاكمػػة انسػػرات كمعجػػـ اإلسػػالمية الػػدكؿ تػػاريخ ، السػػعيد أحمػػد.د ، سػػميماف ؛ٖٗٔص-ٕٖٔـ،صٜٓٛٔ
 -ٜٕٚص ،ٔت،ج.بػػال ، م ػر ، المعػارؼ دار سػميماف، السػعيد أحمػػد.د: كتعميحػات بزيػادات التركيػة عػف نحمػو
 ، الطػرازم ؛ٜٛص -ٖٜكصٚٗٔكصٜٔص -ٗٛ،ص التركػي التاريخ الى يمماز،المدخؿ ؛اكزطكنا، ٕٕٛص
 آسػيا فػي ،اإلسػالـ أحمػد حسػف ، محمػكد ؛ٔٓٔص -ٓٓٔص كحاضػرىا، ماضػييا تركسػتاف مبشػر، ا ن ر
 محمػػػد. د ، إدريػػػس ؛ٜٖص -ٖٙ،ص الكسػػػطى الع ػػػكر فػػػي زبيػػػدة،الترؾ. ،د عطػػػا ؛ ٛٛٔص ك ٛٚٔ،ص
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 – ٓٙٔص ، ت.بػال ، الحػاىرة ، الشػرؽ نيضػة مكتبػة ، انكؿ السػمجكقي الع ػر خالؿ العراؽ تاريخ ، محمكد
 تالبكت،السػػػالجحة تامػػػارا رايػػػس،  ؛ٖٖص -ٖٓ،ص السػػػالجحة تػػػاريخ ، سػػػييؿ محمػػػد. طحػػػكش،د ؛ ٓٚٔص

از نشػػرات ، كتابفركشػػى قزكينػػي ، أحمػػد غفػػارم ، تػػاريخ جيػػاف آرا،  ؛كىامشػػيا ٕٔ،ص كحضػػارتيـ تػػاريخيـ
 المعػػػػارؼ دامػػػػرة فػػػػي منشػػػػكر بحػػػػث ، اايمكخانيػػػػة ، بارتكلػػػػد؛  ٙٙٔص – ٕٙٔ، صفظ، تيػػػػراف، بػػػػال.تحػػػػا

 قبػػؿ مػػف يراجعيػػا يػػكنس، الحميػػد عبػػد. كد زكػػي كابػػراىيـ الشػػنتناكم أحمػػد:  العربيػػة بالمغػػة ي ػػدرىا اإلسػػالمية،
 ، بػكزكرث ؛ ٕٙٓص – ٕ٘ٓص ، اايمكخانيػة مادة ، ٖمج ، ت.بال ، عالـ ميدم محمد. د:  المعارؼ كزارة

 أحمػػػد:  العربيػػة بالمغػػة ي ػػدرىا ، اإلسػػػالمية المعػػارؼ دامػػرة فػػي منشػػػكر بحػػث ، خانيػػة الحػػره أك اايمكخانيػػة
 – ٜٜٖص ، اايمكخانيػػة مػػادة ، ٘مػػج ، ت.بػػال ، الحػػاىرة ، زكػػي كابػػراىيـ يػػكنس، الحميػػد عبػػد.د ، الشػػنتناكم

 . ٜٓٗص

 .ٛٛ،ص التركي التاريخ الى المدخؿ -ٗ

 .ٗٛ،ص التركي التاريخ الى يمماز،المدخؿ ، أكزطكنا -٘

6-.31. ,pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

7-   Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.721. 

 ؛ٓٛالمغكؿ،ص تاريخ محمد، بف سعد الغامدم، ؛ٙٗ ص الترؾ، تاريخ بارتكلد، -ٛ

,pay1,s.720; Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 
   Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Tarihi, pay1,s7.      

ٜ-  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.721. 

ٔٓ-     Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.720;   

 الترؾ، مادة ،٘مج ااسالمية، المعارؼ دامرة في شكرمن بحث كجنسية، تاريخية المامة– الترؾ بارتكلد،        
        .Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyati Tarihi, pay1,s7؛ٔٗص

ٔٔ- Gena,D r.Resat, Karahanlı Devlet TeşKilâtl (xl.Yilzyıl) – (TürK HaKimiyet A 

Nlayisi ve Karahanlılar) , Tifdruk Matbaası , Istanbul , Birinci  

Baskı,1981,s.34,35.                                                                                                    

02-  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.723.  

 ، الحفجػػاؽ  ػحراا انتػراؾ عنػد بيػا يح ػد الحفجػاؽ كدشػػت دشػت بالفارسػية ىػي ال ػحراا ،:الحفجػاؽ دشػت -ٖٔ
 يكقػدكف أىميػا فػأف ليػذا الحطػب فييػا كايكجػد ، كابنػاا كاتػؿ كاجبؿ فييا اشجر قاحمة كاسعة  حراا كىي
 كػاف مػف إا قميػؿ خالليػا السػفر فػأف ال ػحرااىػذه  فػي الحاسية المناخية لمظركؼكنظرا"  ، انركاث مف النار
 ال ػحراا فػي مسػاكنيـ أتػراؾ كىػـ الن ػارل، الحفجػاؽ مػف فيػـ ال ػحراا ذهِ ىػ سكاف أما ، أمره مفعجمة  في
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 عمػييـ فػأطمحكا الركس اما ، "الككماف" اسـ كالبيزنطيكف المجريكف عمييـ اطمؽ كالبدك، كترحاؿ حؿ اىؿ ،كىـ
 سالػرك  بحػر يمػي مما شركاف دربند كراا مف كالغياض الجباؿ يسكنكف ككانكا ،  "Polovtzy بكلفستي"  اسـ
 كغيرىػا الثياب مف ألييا يجمبكنو ما لبيع الحفجاؽ بالد يح دكف التجار كاف ، سرداؽ أسميا مدينة عميو كليـ

 عمػى تحػع كىػي الحفجػاؽ بالد ق بة سغناؽ مدينة تعد ، كغيرىا كالبرطاس كالحندس كالمماليؾ الجكارم كلشراا
 بػرج ، اارس ،بػرت  ، ايثبػا ، طحسػبا ، ركػكاب:  الحفجػاؽ طكامػؼ أىـ مف ، اترار مدينة شماؿ فرسخان  ٕٗ بعد

 ، بجنػػا ، بزانكػػى ، قمنكػػكا ، يشػػحكط طػػغ،:  منيػػا مػػنيـ أ ػػغر طكامػػؼ كفػػييـ ، بمػػؾ ، اغمػػكا منكػػكر ، اغمػػكا
 ٙ٘ص ،ٕج التػػػرؾ، لغػػػات ديػػػكاف الكاشػػػغرم،: ينظػػػر التفا ػػػيؿ مػػػف لمزيػػػد. كغيػػػرىـ اكزجػػػرطف ، قرابككمػػػكا

 المغربػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػعيد ابػػػػػػػػػػف ؛ٔٚي ، المعػػػػػػػػػػرب، ص؛الجػػػػػػػػػػكاليح ٕٙ٘كص ٖٕ٘كص ٕٕٙكص ٕ٘ٔكص
 ،صٖج ، ااب ػار مسػالؾ ، العمػرم، ا فضؿ ؛ابف ٕٗٙ،ص الدىر نخبة ، الربكة شيخ ؛٘ٛ،الجغرافيا،ص

 ٘ج تػاريخ، ، خمدكف ؛ابفٖٚ٘ص ك ٖٙ٘ص ، ٔج ، النظار تحفة ، بطكطة ابف ؛ٕٚٔص-ٖٕٔكصٜٙ
 ،ٔج ، تمفيػػػػػؽ ـ،. ـ الرمػػػػػزم، ؛ ٛ٘ٗص – ٙ٘ٗص ، ٗ،ج ااعشػػػػػى  ػػػػػب   الحمحشػػػػػندم، ؛ ٖٛ٘ص ،

 دكتػر ،  ػفا ؛ ٖٙص ، الترؾ ، زكريا ، كتابجي ؛ ٜٕ٘ص ، الشرقية الخالفة بمداف ، ،كي لسترنج ؛ٕٙص
 ؛ٔٛٔص -ٓٛٔ،ص المغػكؿ ، البػاز السػيد. د ، العرينػي ؛ ٗٛص ،ٕج ، درايراف أدبيات تاريخ ، ا ذبي 

 الع ػػػػػػكر فػػػػػػي زبيػػػػػػدة،الترؾ. ،د عطػػػػػػا ؛ٕٔٔ،ص المسػػػػػػمميف تػػػػػػاريخ ، محمػػػػػػكد أحمػػػػػػد. ،د السػػػػػػاداتي
 كٛ٘كالتركمػػػاف،ص ااتػػػراؾ تػػػاريخ فػػػي سػػػريعة جكلػػػة أحمػػػد، أسػػػامة. تركمػػػاني،د ؛ ٕٔكصٛالكسػػػطى،ص

 اليػالؿ ا،دار عبػد  ػكفي: الشػعكب،،ترجمة سػفاح جنكيزخاف فاسيمي، ياف، ؛ٜ٘ٔكصٜٛٔص-ٛٛٔص
 فػي منشػكر ،بحث كجنسية ةتاريخي إلمامة – الترؾ بارتكلد، ؛ٕٛكصٔٛكصٛٚكصٚ٘ص، ت.بال ،م ر،
 . ٛ٘ص ك ٔ٘ص – ٜٗكص ٚٗص ، الترؾ ،مادة ٘،مج اإلسالمية المعارؼ دامرة

04-  ,s.37. Kafalı, Altın Orda ،Dr  .Mustafa                  

ٔ٘–Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.10;    

                         .s.34  ,Karahanlı Devlet TeşKilatı,   Gena,Dr.Reşat                                

06- .31. ,pay2,s Güzel,Hasan Celal,Birinci,Ali, Genel Turk Tarihi 

07- .31. ,pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

ٔٛ-Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.10.  

تعػد مػف أىػـ المظػاىر الجغرافيػة التػي يتػألؼ منيػا سػط  طاجيكسػتاف الػذم يتػألؼ مػف نطػاؽ :البامير ىضبة -ٜٔ
 جبمي مرتفع يبمغ أق ى ارتفاعو فػي الجنػكب الشػرقي حيػث تكجػد ىضػبة البػامير الػذم كػاف يعػد أعمػى نطػاؽ

قسػػميف رميسػػييف ىمػػا البػػامير الشػػرقية التػػي ، كينحسػػـ نطػػاؽ البػػامير الػػى جبمػػي فػػي ااتحػػاد السػػكفيتي سػػابحان 
تتألؼ مف عدة سالسؿ جبمية يف ػميا عػف بعضػيا الػبعض عػدد مػف ااكديػة كالسػيكؿ التػي يتػراكح منسػكبيا 

قػدـ فػكؽ  ٛٔقدـ فكؽ سط  البحر، في حيف ي ػؿ ارتفػاع السالسػؿ الجبميػة الػى نحػك  ٓٓ٘ٗ-ٖٓٓٓبيف 
مػػف مثميتيػػا فػػي البػػامير  لؼ مػػف سالسػػؿ جبميػػة أقػػؿ ارتفاعػػان تػػأمنسػػكب سػػط  البحػػر، أمػػا البػػامير الغربيػػة فت
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ألػػؼ قػػدـ فػػكؽ سػػط  البحػػر، كىػػي كعػػرة كشػػديدة اانحػػدار،كيغطي  ٕٔ-ٜح منسػػكبيا بػػيف الشػػرقية اذ يتػػراك 
الجميػػد السػػفكح الجبميػػة المرتفعػػة كىػػك يغػػذم المجػػارم النيريػػة التػػي تنحػػدر فػػكؽ السػػفكح الػػكعرة لت ػػؿ الػػى 

؛الخشػاب ،د. ٗٓ٘كصٛٛزيػد مػف الفا ػيؿ ينظر:الزككػة ،د. محمػد خمػيس ،آسػيا،صالنطاقات السيمية .لم
 .٘٘كفيؽ حسيف ،آسيا،ص

التبػػت  –عػػرؼ بأسػػـ عمػػكد آسػػيا الفحػػرم، تحػػع فػػي شػػماؿ ىضػػبة تشػػينغيام كت   ،أك" كػػكف لػػف" :ككنكنػػؾ جبػػاؿ-ٕٓ
مػى ر فػي الغػرب عدااا" مػف ىضػبة البػاميكػـ شػرقا" ابتػ ٕٓٓ٘ـ، فكؽ سػط  البحػر، ممتػدة  ٓٓٓٙكبأرتفاع 

طكؿ حدكد شينجيانغ كالتبت، كتنحسـ سمسمة جباؿ ككنمكف كىي ممتدة الى الشػرؽ الػى ثالثػة اقسػاـ ،سمسػمة 
آلتػػػػػكف التػػػػػي ت ػػػػػب  جبػػػػػاؿ تشػػػػػيمياف ،كسمسػػػػػمة تشيمانتاؽ،كسمسػػػػػمة ىكىشػػػػػيمي التػػػػػي ت ػػػػػب  سمسػػػػػمة 

الشرؽ حتى ت ػؿ الػى الحػدكد مف ىضبة البامير في الغرب كتتجو  كب  كسمسمة جباؿ ككف لف تبدأبايانكاا،
ـ فكؽ سط  البحر كاف كانت بعض قمميا يتجاكز  ٓٓٓ٘الغربية لحكض سيتشكاف ، كيبمغ متكسط ارتفاعيا 

ـ،كيمكف اف نميز بيف ثػالث سالسػؿ فرعيػة  لمرتفعػات كػكف لػف ىػي السمسػمة الشػمالية التػي ٓٓٓٚمنسكبيا 
الشػمالية ليضػبة التبػت، كالسمسػة الكسػطى تتػألؼ مػف  تمتد شرقا" لتككف مرتفعات تشيمياف التي تشكؿ الحافة

مرتفعات تشيمنتاج التي تحيط بحكض تسيداـ،أما السمسمة الجنكبية فتتألؼ مف مرتفعات ككككشيمي التي تمتد 
 ػػكب الشػػرؽ حيػػث تعػػرؼ بأسػػـ مرتفعػػات بايانكػػارا التػػي تشػػكؿ خطػػا" لتحسػػيـ الميػػاه بػػيف نيػػرم اليانجسػػتي 

؛أبػػك العينيػػيف، د. حسػػف ٕٕٕكصٛٛينظر:الزككة،د،محمػػد خميس،آسػيا،صتفا ػػيؿ لمزيػد مػػف الكاليكانجيك.
 .ٛٔكصٚٔ؛ قكانغ ، شيكل، جغرافيا ال يف، صٚٙٗسيد أحمد، آسيا المكسمية، ص

ٕٔ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,pp.10,11; 

  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.720.              

ٕٕ-Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.11.  

: تسمى أيضا" الجباؿ السماكية ،تعد مف أكبر السالسؿ الجبميػة فػي قػارة آسػيا ،كتمتػد ىػذه  جباؿ تياف شاف: -ٖٕ
، كاف ىػذه السمسػمة التػي تمتػد  الجباؿ عبر كسط شينجيانغ في ال يف فتحسػميا الػى حػكض تشػكنحار كتػاريـ

كشػرقا" الػى حػدكد قانسػك كشػينجيانغ ،   -سػابحا" –غربا" الى الجزا ايسيكم انكسط  مف انتحاد السػكفيتي 
 ٖٓٓ -ٕٓ٘كـ يحػع ضػمف أراضػي ال ػيف ، كعرضػيا يتػراكح بػيف  ٓٓ٘ٔكـ منيا  ٕٓٓ٘طكليا ااجمالي 

راقيا اسيما انيا تتألؼ مف عػدة سالسػؿ متكازيػة يف ػؿ كـ مف الشماؿ الى الجنكب مما يزيد مف  عكبة اخت
ـ ٗ٘ٔبينيا بعض ااحكاض كااكدية المنخفضة مثؿ منخفض تكرباف في جزميا الشػرقي الػذم يبمػغ منسػكبو 

، كذكػػر اف قػػدـ ٗٔ, ٓٓٓتحػػت سػػط  البحػػر ،ككادم ايمػػي فػػي جزميػػا الغربػػي ،كيبمػػغ متكسػػط ارتفاعيػػا نحػػك 
ـ فػػكؽ سػط  البحػػر كاف كػاف منسػػكب بعػػض قمميػا ي ػػؿ الػػى ٓٓٓ٘-ٖٓٓٓمتكسػط ارتفاعيػػا يتػراكح بػػيف 

 ؛ٜٔص -ٛٔقكانػغ ، شػيكل، جغرافيػا ال ػيف ، ص:  ـ في جزميا الغربي.لمزيد مػف التفا ػيؿ ينظػر:ٓٓٓٚ
؛ الخفاؼ،د.عبػػد عمػػي، جغرافيػػة العػػالـ انسػػالمي ٕٖٗحميػػدة ،د.عبػػد الػػرحمف ، جغرافيػػة الػػدكؿ الكبػػرل ،ص

؛ محمػد،د.  ػباح ٜٓـ،صٜٜٛٔ، ٔف الطبيعػي كالبشػرم ،دار الشػركؽ ،عمػاف، طاسس عامة في المحيطػي
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؛ ابػػػػك  ٖٕٕالزككة،د.محمػػػػد خمػػػػيس ،آسػػػػيا،ص ؛ٕٕ٘كصٖٕٚمحمػػػػكد، جغرافيػػػػة الػػػػدكؿ ااسػػػػالمية ،ص
؛ الػػريس، ٚٗ،صالخشػػاب ،د،كفيػػؽ حسػػيف، آسػػيا ؛ٚٙٗالعينيف،د.حسػػف سػػيد احمػػد، آسػػيا المكسػػمية ،ص

، ٔ، مطبعػػة ريػػاض الػػريس ، بيػػركت ، ط-مػػة الػػى سػػمرقند كزنجبػػاررح –ريػػاض نجيب، ػػحافي كمػػدينتاف 
 .ٓٛ،صٜٜٚٔ

ٕٗ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.10;  

   .s.34 ,Karahanlı Devlet TeşKilatı,   Gena,Dr.Reşat     

ٕ٘-  .s.34 ,Karahanlı Devlet TeşKilatı,   Gena,Dr.Reşat     

 قارة في لمياىيا الداخمي الت ريؼ ذات البحيرات اىـ مف عدت  " " : Kokonor ،" ككككنكر" كككك،أك يرةبح -ٕٙ
 بالممكحة، مياىيا كتمتازكتعد مستنحعاتيا مع حكض تسايداـ الكبير منطحة طبيعية مف مناطؽ التبت، ، آسيا
 ، قكانغ: ينظر. ال يف في خاف قكبيالم بالط الى رحمتو خالؿ الييا ك ؿ قد بكلك ماركك الرحالة ككاف

 الخشاب ؛ٖ٘كاستشكافاتو،ص مغامراتو بكلك ماركك جي، رشارد كلش، ؛ٛٙال يف،ص جغرافيا شيكل،
 .ٚٛٔ،ص آسيا حسيف، كفيؽ،،د

 ؛ٛٙص التركي، التاريخ الى المدخؿ يمماز، اكزطكنا، -ٕٚ

Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili ,s.78.          

ٕٛ-  .s.34 ,Karahanlı Devlet TeşKilatı,   Gena,Dr.Reşat     

،ليذا الممر اىمية تاريخيػة كاقت ػادية كبيػرة فيػك يحػع عمػى  "كانسك "،أك "كانزك"  سمى حاليان ي   :ىيكسي ممر -ٜٕ
طريؽ الحرير، فحد كاف معظػـ التجػار كالرىبػاف كالدبمكماسػييف المسػافريف الػى ال ػيف يمػركف قػرب مدينػة 

 ينظر: غرض الك كؿ الى العا مة ال ينية جانؾ آف.دكف ىكانؾ كممر ىيكسي ل

Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.36.                             

ٖٓ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.11  

ٖٔ-  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.720.  

32- .31., pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

  ؛ٙٗص الترؾ، تاريخ بارتكلد، -ٖٖ

Franke,Herbert,Twitchett,Denis ,The Cambridge  History of China,p.161;            

 ، الترؾ مادة ،٘مج ااسالمية، معارؼال دامرة في منشكر بحث كجنسية، تاريخية المامة–الترؾ بارتكلد،    
 .ٔٗص
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ٖٗ-  .s.34 ,Karahanlı Devlet TeşKilatı,   Gena,Dr.Reşat     

ٖ٘-  .s.34 ,Karahanlı Devlet TeşKilatı,   Gena,Dr.Reşat     

ٖٙ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.11.  

                                 Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.23.  

ٖٚ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,pp.11,23.  

ٖٛ-Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.11.  

 ، تركماني ؛ ٕٔٔ ص ،ٕج ااسالمية، الشعكب تاريخ كارؿ، برككمماف، ؛ٙٗص الترؾ، تاريخ بارتكلد، -ٜٖ
 المغكؿ، تاريخ محمد، بف سعد الغامدم، ؛ٜٗ،ص كالتركماف ااتراؾ تاريخ فيسريعة  احمد،جكلة اسامة.د

  ؛ٓٛص

s.34;                                                   ,Karahanlı Devlet TeşKilatı,   Gena,Dr.Reşat     

 ص الترؾ، مادة ،ٖمج ااسالمية، المعارؼ دامرة في منشكر بحث ، كجنسية تاريخية المامة -الترؾ بارتكلد،  
ٗٔ. 

ٗٓ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,pp.60-61. 

ٗٔ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,pp.60-61.  

 .ٖٗ ص، العالقات، حي الديف بدر، ال يني -ٕٗ

43-  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.721.  

 .ٓٛص،المغكؿ تاريخ،  محمد بف سعد، الغامدم -ٗٗ

 .ٓٔٗ ص، بالؽ بيش مادة، ٗمج،  ااسالمية المعارؼ دامرة في منشكر بحث، بالؽ بيش، بارتكلد -٘ٗ

46- .31., pay2,s  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

 .ٙٗص الترؾ، تاريخ بارتكلد، -ٚٗ

ٗٛ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.23. 

ٜٗ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.35. 

٘ٓ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.35 
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٘ٔ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.35 

ٕ٘- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.35 

ٖ٘-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,pp.35-36 

٘ٗ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.36. 

٘٘- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.36 

٘ٙ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.36. 

٘ٚ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.23. 

 ؛ٚٙص التركي، التاريخ الى المدخؿ يمماز، أكزطكنا، -ٛ٘

  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.720.  

 ؛ٚٗص -ٙٗص الترؾ، تاريخ ، بارتكلد  -ٜ٘

  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.720.  

 ص ،ٕج ااسالمية، الشعكب تاريخ ، كارؿ ككمماف،بر  ؛ ٚٗ ص – ٙٗص ، الترؾ تاريخ بارتكلد، -ٓٙ
 المغكؿ تاريخ محمد، بف سعد الغامدم، ؛ ٚٙص التركي، التاريخ الى المدخؿ يمماز، ؛اكزطكنا،ٕٔٔ
 ؛ٔٛ،ص

                                            Howorth,Henry.H, History of the Mongols ,part 1, p.6; 

Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.36;                                     

 الترؾ، مادة ،٘مج ااسالمية، المعارؼ دامرة في منشكر بحث كجنسية، تاريخية المامة – الترؾ بارتكلد،    
 .ٔٗص

 .ٔٛ،ص المغكؿ تاريخ محمد، بف سعد الغامدم، -ٔٙ

 .ٖ٘ ص الترؾ، تاريخ -ٕٙ

 . ٙٗ ص الترؾ، اريخت -ٖٙ

64-   .p.162  . Franke,Herbert,Twitchett,Denis ,The Cambridge  History of China 

 .ٛٙص التركي، التاريخ الى المدخؿ يمماز، أكزطكنا، -٘ٙ

 . ٛٙص التركي، التاريخ الى المدخؿ يمماز، أكزطكنا، -ٙٙ
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67- . ,pay1,s.720 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

68- .31. ,pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

 .ٔٙص الرحمة، -ٜٙ

 .ٖٛٔكصٖٚٔص ،ٔج ، الذىب مركج -ٓٚ

 .ٕٕص الكسطى، الع كر في المسممكف الرحالة -ٔٚ

 .ٕٙكص ٔٙ ص ، الرحمة ، السيرافي ؛ٖٛٔكصٖٚٔص ،ٔج ، الذىب ،مركج المسعكدم -ٕٚ

 .ٕٙكص ٔٙ ص ، الرحمة ، السيرافي ؛ٖٛٔكصٖٚٔص ،ٔج ، الذىب ،مركج كدمالمسع -ٖٚ

 .ٕٙص الرحمة، ، السيرافي -ٗٚ

 .ٕٙ،ص الرحمة ،ٖٛٔص ،ٔج ، الذىب مركج -٘ٚ

 . عنيا كافية معمكمات عمى العثكر مف اتمكف لـ: أنمكا -ٙٚ

 .ٕٙص الرحمة، ، السيرافي ؛ٜٖٔكصٖٛٔص ،ٔج ، الذىب مركج المسعكدم، -ٚٚ

 .ٜٖٔص ،ٔج ، الذىب مركج -ٛٚ

 .ٖٙص -ٕٙالرحمة،ص -ٜٚ

 المحاتميف عدد يذكر ،لـٖٙالرحمة،ص ، السيرافي ؛ٜٖٔكصٖٛٔص ،ٔج ، الذىب مركج المسعكدم، -ٓٛ
 .التركي الممؾ بعثيـ الذيف

80- .31. ,pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

82-  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.720.   
83- .31., pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

84-  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.721.   
85- .32., pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

86 - .32., pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

87 - .32. ,pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

88- 32.. ,pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

89- .32. ,pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 
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91- .32. ,pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

90- .32. ,pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

92- .32., pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

93- .32., pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

94- .32. ,pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi  

95- .32. pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi, 

96-  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.720.  
97- .32. ,pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

98 - .32. ,pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

ٜٜ - .32., pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

011- .32. ,pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

 مسػاحات فيػو ، شػينجيانغ محاطعػة شػرؽ كجيكيمتاؽ دابكق جباؿ بيف يحع:-طكرفاف – ،أك فافر تك  منخفض -ٔٓٔ
 يبمغ جباؿ بو كتحيط ، ال يف غرب بشماؿ ااخرل لممناطؽ مماثؿ مناخ فييا يسكد ، ال حارم مف شاسعة
 المنخفضػة الحميمػة المنػاطؽ مػف يعػد الحػكض كىػذا ، البحػر سػط  فػكؽ ـ ٓٓٗ٘-ٓٓ٘ٔ حكالي ارتفاعيا

 يحػػارب بمػػا الشػػرؽ الػػى الغػػرب مػػف كيمتػػد ، البحػػر سػػط  تحػػت ـٗ٘ٔ – الػػى انخفاضػػو ي ػػؿ العػػالـ فػػي
 مػػنخفض يسػػمى ، مربػػع كػػـ ٓٓٓٓ٘ ااجماليػػة كمسػػاحتو ، كػػـ ٘ٚ الجنػػكب الػػى الشػػماؿ كمػػف ، كػػـٕ٘ٗ
 منطحػة الحػكض ىػذا يعػد اامطػار، سػحكط كلحمػة فيو الحرارة درجات نرتفاع" نظرا" النار كاحة"  باسـ تكرفاف
 ارض اسػػـ عميػػو يطمػػؽ لػػذا كالشػػماـ كالعنػػب كالحطػػف الحمػػ  بزراعػػة يشػػتير اذ ال ػػيف فػػي ميمػػة زراعيػػة
 عبػػد.،د حميػػدة ؛ٖٔكصٖٓ،ص ، ال ػػيف جغرافيػػا شػػيكل، ، قكانػػغ: ينظػػر التفا ػػيؿ مػػف لمزيػػد. الفكاكػػو

 طريػػػػػػؽ عمػػػػػى رحالتػػػػػي مظفػػػػػر، محمػػػػػد. د اندىمػػػػػػي، ؛ٕٖٗ،ص الكبػػػػػرل الػػػػػدكؿ جغرافيػػػػػة ، الػػػػػرحمف
 . ٖٗٔكصٖٓٔص -ٕٛٔالحرير،ص

 عمى سميـ،امبراطكرية كاكيـ، ؛ٛٔٗص ك ٔٔٗ،صٖج ال ميبية، الحركب تاريخ ستيفف، رنسيماف، -ٕٓٔ
 ؛ٙٔالمغكلي،ص الغزك اباف الشاـ التكنجي،محمد،بالد ؛ٗٗالجياد،ص  يكات

Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili, s.78.       

 .ٖٙ ص التتار، ىـ مف ابرار،. د ا، كريـ -ٖٓٔ

 التاريخ، في المغكؿ المعطي، عبد فؤاد.د ال ياد، ؛ٜ٘ٔص ،ىامشٔ،جٕمج ، التكاريخ جامع اليمذاني، -ٗٓٔ
 عبد. د فيمي، ؛ٖٚٗص ايراف، تاريخ عباس، اقباؿ، ؛ٛٗص المغكؿ، تاريخ عباس، اقباؿ، ؛ٕٔص

 تاريخ  فيسريعة  احمد،جكلة اسامة.د ، تركماني ؛ٛٔ ص ، المغكلية الدكلة تاريخ العزيز، عبد السالـ
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 محمكد،تاريخ رجب. بخيت،د ؛ٙٔص المغكؿ، حركب احمد،. حطيط،د ؛ ٜٗكالتركماف،ص ؾااترا
 .ٖ٘المغكؿ،ص أسمـ ،كيؼ عمي محمد. د البار، ؛ٛالمغكؿ،ص

015-  ,s.78. Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili 
016- .32. ,pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

017 - .32. ,pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

018 - .32., pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

019 - .32., pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

001- .32., pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

000- .33., pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi 

002- .33. pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi, 

003- .33. ,pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi  

004 - .33. ,pay2,s Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi  

 كىػي الخطا بالد في بالدىـ مف نزحكا الكثنية، التركية الحبامؿ احدل كىـ العميا، ال يف ىي بالدىـ:  الخطا -٘ٔٔ
 فػي الحاكمػة كػيف اسػرة طػردتيـ اف بعػد ال ػيف فػي امبراطكريػة ليػـ كاسسكا تكراف مممكة مف الثالث الحسـ
 ليػػـ،مركػػزا"  كا ػػبحت كبالسػػاغكف، كخػػتف اشػػغرك مثػػؿ اخػػرل مػػدف كاسػػتكطنكا تركسػػتاف الػػى فمجػػأكا ال ػيف
 كضػـ ندامػو فمبػى مسػاعدتوطالبا" الخطا ككرخاف الى فبعث الترؾ قبامؿ فخمعتوضعيفا"  البالد تمؾ امير ككاف

 فحػػد ال ػػينيكف امػػا ،"ختػػا" كأ "،قطػػام"  أك، قراخطػػام اسػػـ المغػػكؿ عمػػييـ اطمػػؽ ممتمكاتػػو، الػػى بالسػػاغكف
 كالمانكيػػة البكذيػػة منيػػا عػػدة ديانػػات الخطػػا اعتنػػؽ ،(ليػػانك – سػػي) أك( كليػػ - سػػي) اسػػـ عمػػييـ اطمحػػكا

 تشػي)  المػدعك لػككيـ اخػر بمػكت ـ، ٖٕٔٔ/ ىػ ٓٔٙ سنة دكلتيـ انتيت كغيرىا، كالمسيحية كالمجكسية
 كٕٕٛ،كرقػةٔم ػكرة،ج مخطكطػة التػرؾ، لغػات ديػكاف الكاشػغرم،: ينظر التفا يؿ مف لمزيد(. كك – لك –

 ،ٜج الكامػػػؿ، ااثيػػػر، ابػػػف ؛ٛٓٔص -ٚٓٔص محالػػػة ، جيػػػار السػػػمرقندم، العركضػػػي النظػػػامي ؛ٓ٘٘
 بسػػػعى االبػػػاب، لبػػػاب ، عػػػكفي ؛ٖٓٗص -ٜٖٖص ،ٓٔكج ٖٕٖ كص ٕٕٖص -ٕٖٔكص ٜٖٔص

 ٖٔٗكص ٕٕٖص -ٕٖٔص ،ٔج ليػػػػدف، بريػػػػؿ، مطبعػػػػة انكميسػػػػى، بػػػػركز ادكارد: كت ػػػػحي  كاىتمػػػػاـ
 ،ٕمػج التػكاريخ، جامع اليمذاني، ؛ٖٖٙص -ٜٖٕص ،ٕج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، ؛ٖ٘ٗكص
 ،ٕالنظػػػػار،ج تحفػػػػة بطكطػػػػة، ابػػػف ؛ٕٔٔكص ٜٔٔص -ٚٔٔكص ٘ٔٔكص ٔٔٔص -ٓٔٔص ،ٔج

 المغػكؿ،ص تػاريخ محمػد، بف سعد الغامدم، ؛ٗٔ٘ -ٖٚٛص ،ٗااعشى،ج  ب  الحمحشندم، ؛ٖٗ٘ص
 مبشػػر، ا ن ػر ، ؛الطػرازمٕٛٔص -ٕٛٓالسػالجحة،ص تػاريخ ، سػييؿ محمػد. طحػكش،د ؛ٜٙص-ٙٛ

 تػػاريخ  فػػيسػػريعة  احمد،جكلػػة اسػػامة.د ، تركمػػاني ؛ٙٔٔ ص -٘ٔٔص كحاضػػرىا، ماضػػييا تركسػػتاف
 ال ػالبي ؛ كىامشػيا ٕٔالعظػاـ،ص المغػكؿ تاريخ سييؿ، محمد.د ، طحكش ؛ ٔٔٔ،ص كالتركماف ااتراؾ
 ؛ٙص المغكؿ، قاىرة م ر ، فتحي محمد. د الشاعر، ؛ٕٙكالتتار،ص المغكؿ ،دكلة محمد ،عمي
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Howorth,Henry.H, History of the Mongols ,part 1, pp.1-3,5-7,19; 

Jeremiah,Curtin, AHistory The Mongols, pp.75,89,90; 

Onon,Urgunge, The Secret History of The  Mongols The  Mongols ,p.154. 

 ال ػياد، ؛ٜٕ ص البػاز،المغكؿ، سػيدال. العرينػي،د ؛ٚٙص ، التركػي التػاريخ الى ،المدخؿ ،يمماز أكزطكنا -ٙٔٔ
 ؛ ٖٖٓص ااسػػػالمي، الشػػػرؽ نيكيتػػػا، ، ايميسػػػؼ ؛ٖٓ ص التػػػاريخ، فػػػي المغػػػكؿ المعطػػػي، عبػػػد فػػػؤاد. د

 أسػػػمـ ،كيػػػؼ عمػػػي محمػػػد. د البػػػار، ؛ٖٕكصٕٓص العظػػػاـ، المغػػػكؿ تػػػاريخ سػػػييؿ، محمػػػد.د ، طحػػػكش
 .ٖ٘المغكؿ،ص

 .ٕٔٔ ص ،ٕج ااسالمية، الشعكب تاريخ كارؿ، برككمماف، -ٚٔٔ

 مادة ،٘مج ااسالمية، المعارؼ دامرة في منشكر بحث كجنسية، تاريخية المامة– الترؾ بارتكلد، -ٛٔٔ
 .ٕٗ ص كٔٗالترؾ،ص

 منغكليػا فػي آسػيا قػارة مػف الشػمالي الحسػـ فػي يحػع العػالـ، فػي الكبيػرة اانيػار اىػـ مػف كىك:الينيسي نير -ٜٔٔ
مػػػػا يحػػػػرب مػػػػف  طكلػػػػو يبمػػػػغ ، المنطحػػػػة ىػػػػذه مػػػػف يػػػػةكالغرب الكسػػػػطى الجيػػػػات فػػػػي اسػػػػيما الخارجيػػػػة
 كعػػرة منػػاطؽ مػػف النيػػر ىػػذا ينبػػع الثمػػكج، ذكبػػاف عػػف الناتجػػة الميػػاه مػػف كبيػػرة كميػػات ميؿ،يحمػػؿٕٓٓٗ

 لي ػب سػيبيريا ىضػبة مػف تنبػع التػي الركافػد مف مجمكعة فيو كت ب الشرقية، ساياف جباؿ مف كبالتحديد
 مناخيػة ظػركؼ ذات منػاطؽ فػي امتػداده بفعػؿ الفامدة محدكد ااخر كىك يانسي دلتا مككنان  يانسي خميج في

 ىػذا كانكارا،كيعػد اندنى، كتكنجكساكا ، ال خرم تكنجكساكا ك انعمى، تكنجكساكا ركافده أىـ كمف ،  عبة
 كجػػكد عػػف" ،فضػػال الكيرباميػػة الطاقػػة لتكليػػد" جػػدا" ميمػػا سػػيبيريا مػػف الغربػػي الجػػزا فػػي يجػػرم الػػذم الرافػػد
 عثػر كقػد ، الحمػ  الينيسػي نيػر ضػفاؼ عمػى يػزرع كػاف ، كالحديػد الػذىب اسػيما منػو بػالحرب عػدة معادف
. النيػر ىػذا أعالي في الحيرغيز الترؾ استحرار مناطؽ كانت ،اذ منو بالحرب كالحرل المدف مف كبير عدد عمى

 عحمػػػة أحمػػػد.المػػػكمني،د ؛ٔٓٚكص ٗٙ٘كص ٔٙ٘تركسػػػتاف،ص بارتكلػػػد،: ينظػػػر التفا ػػػيؿ مػػػف لمزيػػػد
 حسػػػػػػيف، كفيػػػػػػؽ،،د الخشػػػػػػاب ؛ٓٙكصٜ٘،ص-آسػػػػػػيا قػػػػػػارة – لمعػػػػػػالـ انقميميػػػػػػة ،الجغرافيػػػػػػا كأخػػػػػػركف
 .ٖٔ،آسيا،ص خميس محمد.؛الزككة،دٖٗكصٕٗ كصٜٖكصٖٛآسيا،ص

 .ٜٕ ص ، المغكؿ الباز، السيد. د العريني، ؛ٖٓ ص التاريخ، في المعطي،المغكؿ عبد فؤاد. ال ياد،د -ٕٓٔ

 تاريخية المامة– الترؾ بارتكلد، ؛ٖٔٔ ص – ٕٔٔ ص ،ٕج ااسالمية، الشعكب يختار  كارؿ، برككمماف، -ٕٔٔ
 .ٔٗ ص الترؾ، مادة ،٘ااسالمية،مج المعارؼ دامرة في منشكر كجنسية،بحث

 ، الترؾ مادة ،٘مج ااسالمية، المعارؼ دامرة في منشكر بحث كجنسية، تاريخية المامة – الترؾ بارتكلد، -ٕٕٔ
 .ٔٗ ص

 .ٖٔٔ ص ،ٕج ااسالمية، الشعكب تاريخ كارؿ، اف،برككمم -ٖٕٔ
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 الترؾ، مادة ،٘مج ااسالمية، المعارؼ دامرة في منشكر بحث كجنسية، تاريخية المامة – الترؾ بارتكلد، -ٕٗٔ
 .ٔٗ ص

ٕٔ٘- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.55. 

ٕٔٙ- . Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.55 

ٕٔٚ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.58. 

 .ٛٔٗ ص ،ٖج ال ميبية، الحركب تاريخ ستيفف، رنسيماف، -ٕٛٔ

 الى ،المدخؿ يمماز ، اكزطكنا ؛ٜٔ٘ ص تركستاف، بارتكلد، ؛ٜٕٕ ص الدكؿ، مخت ر تاريخ العبرم، ابف -ٜٕٔ
 ؛ٜٔ ص ،ٕج ايراف، در ادبيات تاريخ ا، ذبي  دكتر  فا، ؛ ٚٙالتركي،ص التاريخ

Howorth,Henry.H, History of the Mongols ,part 1,pp.6,66; 

 .ٔٔٗ ص بالؽ، بيش مادة ،ٗمج ااسالمية، المعارؼ دامرة في منشكر بحث بالؽ، بيش بارتكلد،    

 .ٛٔٗ ص ،ٖج ال ميبية، الحركب تاريخ ستيفف، رنسيماف، -ٖٓٔ

 ااقمػيـ ىػذا يخمػك ،اخيران  كاكثرىا كانزىيا منزلة اارض اقاليـ اخ ب مف ااقميـ ىذايعد :النير كراا ما بالد -ٖٔٔ
 كابردىا،كىكاؤىػػػا الميػػػاه اعػػػذب فانيػػػا ميػػػاىيـ لػػػدكابيـ،اما مػػػراع كأ مبػػػاخس كأ تسػػػحى كقػػػرل مػػػدف مػػػف

 ،كفيما ككرعظاـ النير كراا ما بالد كغيرىا،كفي ضةكالف الذىب منيا عدة معادف ااقميـ ىذا في  حي،يكثر
 سػػمرقند الػػى المنسػػكب ال ػػغد سػػامر بيػػا كيت ػػؿ خراسػػاف معبػػر عمػػى بخػػارل كػػكرة جيحػػكف نيػػر ي ػػاقب

 ترمذ مف جيحكف نير عمى يمتد كما كالختؿ كاعماليا كال غانياف كنسؼ ككش كفرغانة كالشاش كاشركسنة
،يكثر كاخسيسؾ كالحكاذياف  كالرمػاف التفػاح فييػا المشػيكرة الفكاكػو كاارز،كمػف كالشػعير الحم  يافي كخكارـز
مؤلؼ مجيػكؿ ؛ٕ٘٘ص -ٖٙٗص ،ٕاارض،ج حكقؿ، كرة ابف:ينظر التفا يؿ مف لمزيد.كغيرىا كالخكخ

 ككضػػػع حححػػػو كالممالػػػؾ، العزيز،المسػػػالؾ عبػػػد بػػػف ا عبػػػد البكػػػرم،؛ٖ٘ٔص-ٕٙٔص، حػػػدكد العػػػالـ، 
 يػػاقكت ؛ٕٔكصٕٓص ،ٕج ـ،ٖٕٓٓ/ ىػػػٕٗٗٔ بيػػركت، العمميػػة، الكتػػب ردا طمبػػة، جمػػاؿ. د: فيارسػػو

 الخالفػة كي،بمػداف ؛لسػترنج، ٛ٘٘ص -ٚ٘٘الػبالد،ص ؛الحزكيني،اثارٖٔ٘،صٕالبمداف،ج الحمكم،معجـ
 .ٛٛٗص -ٙٚٗالشرقية،ص

 ؛ٗٛ ص ،ٔج العراؽ، تاريخ ؛العزاكم،عباس،ٓ٘ص ، التاريخ في المعطي،المغكؿ عبد فؤاد. د ال ياد، -ٕٖٔ
      ؛ٔٛالمغكؿ،ص تاريخ ، محمد بف سعد الغامدم،

Jeremiah,Curtin, AHistory The Mongols, p.76. 

، بحيرة -ٖٖٔ ، بحر ،اك جند بحر تسمى ماكثيرا" كانت: - آراؿ -أك خكارـز ، فػي البحيػرة ىػذه تحػع خػكارـز   خػكارـز
 ،-جغراغػز -بجغراغػر،اك بأسػـ ؼيعػر  جبػؿ يحػع البحيػرة ىذه شط كعمى فرسخيف، نحك المدينة عند عرضيا
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 كلػـ الح ػب يغطيػو ضػحالن  كاف انو ام ق باا اجمة كلو ال يؼ، ف ؿ طكاؿ ىكذا كيبحى الماا عنده يجمد
 ميػاه الشػرقي شػمالو مػف يستحبؿ ككاف ظاىر، مغيض ليا كليس مال  كماؤىا فيو، السفف لسير ي م  يكف
 كا" عػذبا ماؤىػا يجعػؿ ا ىػذا اف غيػر كغيرىمػا كالشػاش جيحػكف نيػر البحيرة ىذه في سيحكف،كي ب نير
 تكجد كا ال يادكف، فيو يكثر مكضع في خكارـز بحيرة في جيحكف نير كينتيي فييا، الماا محدار مف يزيد
 محابػؿ مػف البحر ىذا شط كعمى ،-خميجاف -أك "خمنجاف "بأسـ المكضع ىذا كيعرؼ ،ابنية اية اك قرية فيو

 جيحػكف نيػرم فمػي بػيف كالكاقعة الشرقي آراؿ بحر لساحؿ المتاخمة البالد كانت ،ليذا الغزية ارض خمنجاف
.  "الحديثػػة" اك "،الجديػػدة الحريػػة" العػػرب سػػماىا التػػي الغػػز ق ػػبة الغػػز،اك التركمػػاف بمفػػازةتعػػرؼ  كسػػيحكف

، بريػػػؿ ، ليػػػدف ، النفيسػػػة ،ااعػػػالؽابػػػك عمػػػي أحمػػػد بػػػف عمػػػر  ،رسػػػتو ابػػػف: ينظػػػر التفا ػػػيؿ مػػػف لمزيػػػد
  ػػػكرة حكقػػػؿ، ابػػػف ؛ٛٗٔص الكتابػػػة، ك ػػػناعة الخػػػراج جعفػػػر، بػػػف قدامػػػة ؛ٕٜكصٜٔ،صٚ،ــٜٔٛٔ

 الممالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ، مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؾ اا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطخرم، ؛ٔٛٗكصٓٛٗكصٚٚٗكص٘ٚٗص ،ٕاارض،ج
 ؛ٚٗٔكصٕٔٔص الػدىر، نخبػة ، الربػكة شػيخ ؛ٕٛصمؤلؼ مجيكؿ ، حدكد العالـ، ؛ٖٗٓكصٖٖٓص
 الػركض الحميػرم، ؛ٜٙٗكصٖ٘ٗص ،ٗج عشػى،اا  ػب  الحمحشندم، ؛ٗٗص البمداف، تحكيـ الفدا، ابك

 ك ٕٓ٘ص كىػػػػػامش ٔٓ٘ص -ٜٜٗص الشػػػػػرقية، الخالفػػػػػة بمػػػػػداف لسػػػػػترنج،كي، ؛٘ٛٔالمعطػػػػػار،ص
 ؛ٕ٘ص الفيرسػػت، امػػيف، بػػؾ، كا ػػؼ ؛ٖٗص انكلػػى، عظمتػػو فػػي اإلسػػالـ مػػكريس، لكمبػػار، ؛ٜٕ٘ص

 ابػراىيـ:  ترجمػة ،-طبيعػيال الكسػط -ٔٔ الحػرف منت ػؼ حتػى البشػرية ااسالـ دار ميكيؿ،أندريو،جغرافية
  ـٕٜٜٔ ، ،دمشػػػػػؽ كالتكزيػػػػػع كالنشػػػػػر لمدراسػػػػػات اشػػػػػبيمية ، ،دمشػػػػػؽ الثحافػػػػػة كزارة منشػػػػػكرات خػػػػػكرم،

 .ٖٜٗ،آسيا،ص خميس محمد.الزككة،د ؛ٖ٘ٓكصٖٗٓكصٕٗٛ،صٔ،ؽٖ،ج

 الحكمة، ايراف،بيت تاريخ في الكجيز حسف،. الجاؼ،د ؛ٜٖٕ ص ااسالـ، تاريخ اطمس حسيف،. مؤنس،د -ٖٗٔ
 .ٕٛٗص ،ٕ،جٖٕٓٓ، ٔط

 ؛ٜٕ ص الػػدكؿ، مخت ػر تػاريخ العبػرم، ابػػف ؛٘ٚ ص كٙٛ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشػام، تػاريخ الجػكيني، -ٖ٘ٔ
 تػػػاريخ ارمينػػػكس، فػػػامبرم، ؛ٙٗ ص التػػػرؾ، تػػػاريخ،  بارتكلػػػد ؛ٖٔٔص ،ٗج ك ػػػاؼ، تػػػاريخ الشػػػيرازم،
 ،يممػػاز اكزطكنػا ؛ٓ٘ص كٕٕص التػػاريخ، فػي المغػكؿ المعطػػي، عبػد فػػؤاد. د ال ػياد، ؛ٖٙٔ ص بخػارل،
 ؛ٕٔ ص العػراؽ، فػي السياسػية الحيػاة داكد،  ػال  محمد. د الحزاز، ؛٘ٙ،ص التركي التاريخ الى ،المدخؿ
 ىػػامش العظػػاـ، المغػػكؿ تػػاريخ سػػييؿ، محمػػد.د ، طحػػكش ؛ٗٛ ص ،ٔج العػػراؽ، تػػاريخ عبػػاس، العػػزاكم،

 ؛ٓٔ،ص المغػكؿ محمكد،تػاريخ رجػب. بخيػت،د ؛ٓٛ،ص المغػكؿ تاريخ محمد، بف سعد ؛الغامدم، ٕٓص
 الحديديػػة السػػكؾ مطبعػػة نػػكرم، الػػديف بيػػاا:  ترجمػػة كميػػـ، النػػاس امبراطػػكر جنكيزخػػاف ، ىاركلػػد امػػب،
 ؛ٗ٘ٔص، ٜٙٗٔ ، بغداد ، العراقية

Howorth,Henry.H, History of the Mongols ,part 1,pp.6,22; 

Jeremiah,Curtin, AHistory The Mongols, pp.40,76; 
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 الترؾ، مادة ،٘مج ااسالمية، المعارؼ دامرة في منشكر بحث كجنسية، تاريخية المامة– الترؾ بارتكلد،    
 .ٔٔٗص بالؽ، بيش مادة ،ٗمج ااسالمية، المعارؼ دمرة في منشكر بحث بالؽ، بيش بارتكلد، ؛ٜٖ ص

 ص الترؾ، مادة ،٘مج المية،ااس المعارؼ دامرة في منشكر بحث كجنسية، تاريخية بارتكلد،الترؾ،المامة -ٖٙٔ
ٖٜ. 

ٖٔٚ- . Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s721 

 .ٙٗ ص الترؾ، تاريخ بارتكلد، - ٖٛٔ

 .ٙٗ ص الترؾ، تاريخ بارتكلد، -ٜٖٔ

 .ٜٕٕ ص الدكؿ، مخت ر تاريخ -ٓٗٔ

 التػػػاريخ، فػػػي المغػػػكؿ المعطػػػي، عبػػػد فػػػؤاد. د ال ػػػياد، ؛٘ٚ،صٔج ،ٔـ ، جيانكشػػػام تػػػاريخ الجػػػكيني، -ٔٗٔ
 ؛ٓٔالمغػػكؿ،ص محمكد،تػػاريخ رجػػب. بخيػػت،د ؛ٓٛالمغػػكؿ،ص تػػاريخ محمػػد، بػػف سػػعد الغامػػدم، ؛ٕٕص

 .ٖ٘المغكؿ،ص أسمـ ،كيؼ عمي محمد. د البار،

 .ٕٓص العظاـ،ىامش المغكؿ تاريخ سييؿ، محمد.د طحكش، ؛ٙٗ ص الترؾ، بارتكلد،تاريخ -ٕٗٔ

 .ٙٗ ص ،الترؾ تاريخ بارتكلد، -ٖٗٔ

 .ٖٙٔ ص بخارل، تاريخ -ٗٗٔ

 ص ،ىامشٔج العراؽ، تاريخ عباس، العزاكم، ؛ٜٕٕ ص ىامش الدكؿ، مخت ر تاريخ العبرم، ابف -٘ٗٔ
ٛٗ. 

  .  ٙٛ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ -ٙٗٔ

 لترؾ،ا مادة ،٘مج ااسالمية، المعارؼ دامرة في منشكر بحث كجنسية، تاريخية المامة – الترؾ بارتكلد، -ٚٗٔ
 .ٜٖ ص

 .ٖ٘٘ص طكرفاف، مادة ،٘مج ااسالمية، المعارؼ دامرة في منشكر بحث طكرفاف، بارتكلد، -ٛٗٔ

 .ٜٕ ص المغكلية، الدكلة تاريخ المعطي، عبد السالـ عبد. د فيمي، -ٜٗٔ

 .ٕٖ٘ص ااسالمية، االحاب حسف،.د الباشا، -ٓ٘ٔ

 .ٕٕٔالمسمميف،ص تاريخ -ٔ٘ٔ

 .ٜٚالمغكؿ،ص تاريخ ، مدمح بف سعد الغامدم، -ٕ٘ٔ
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 كسجستاف كغزنة كطخارستاف اليند حدكدىا كاخر العراؽ، يمي مما حدكدىا اكؿ كاسعة، بالد كىي خراساف: -ٖ٘ٔ
 يتخمػؿ كمػا سرخس، ابيكرد، نسا، الطالحاف، بمخ، مرك، ىراة، نيسابكر، منيا عدة كككر مدف تضـ ككرماف،

 النػاس، اليػو يحتػاج مػا كسػامر كالممبكس كااطعمة كالرقيؽ بالدكا انكاع اجكد خراساف كفي المدف، مف ذلؾ
 مػرك، فػي البػز انػكاع كاجكد كمرك، نيسابكر في كاابريسـ الحطف ثياب انكاع كاجكد بمخ، مف الدكاب فانفس
 التفا ػػيؿ مػف لمزيػػد. كالكػالـ كالنظػر كالػػديف الفحػو فػي كمػػرك بمػخ مػػف عممػاميـ كاكثػر خراسػػاف اىػؿ كانجػب
 -ٕٙٗص ،ٕج  اارض،  ػػكرة حكقػػؿ، ابػػف ؛ ٕٙٛص -ٖٕ٘ص الممالػػؾ، مسػػالؾ رم،اا ػػطخ: ينظػػر
 يػاقكت ؛ٜٔص ،ٕج الممالؾ، مسالؾ البكرم، ؛ٖٕٔص-ٗٔٔصمؤلؼ مجيكؿ ، حدكد العالـ، ؛ٛ٘ٗص

حمػػد ا بػػف ابػي بكػػر بػف احمػػد بػػف  ،قزكينػي ؛مسػػتكفيٖٗ٘ص -ٖٓ٘ص ،ٕ،ج البمػداف معجػػـ الحمػكم،
 كتابخانػو: ناشػر سػياقى، دبيػر محمػد بككشػش: كفيػارس كتعميحػات كحكاشى محابمو با الحمكب، نزىة ، ن ر

 خراسػاف اربػاع ، السػتار عبػد قحطػاف. د ، الحديثي ؛ٔٛٔىػ،صٖٖٙٔ آباد، شاه خياباف -تيراف طيكرل،
 دار خراسػػػاف، نقمػػػيـ المحميػػػة التػػػكاريخ ، السػػػتار عبػػػد قحطػػػاف. د ، الحػػػديثي ؛ٜٖص -٘ٔ،ص الشػػػييرة
 . ٚ٘ص -ٙ٘ص ،ٜٜٓٔ ، الب رة لنشر،كا لمطباعة الحكمة

 .ٖٓٛ ص ايراف، تاريخ -ٗ٘ٔ

-ٚٗٗ)السػػػػػالجحة اسػػػػػتحدثيا كقػػػػػد ااسػػػػػالمية، الػػػػػبالد فػػػػػي شػػػػػامعة الكظيفػػػػػة ىػػػػػذه كانػػػػػت:الشػػػػػحنة -٘٘ٔ
 الػػى تكػػكف مػػا أقػػرب كىػػي السػػمجكقي، السػػمطاف مػػف بػػأمر  ػػاحبيا ،كيعػػيف( ـٖٜٔٔ-٘٘ٓٔ(/)ىػػػٜٓ٘
 بغػداد شحنة الى بالنسبة تمثؿ اايمخاني العيد في  ارت انيا يرغ شرطة، مدير أك العسكرم الحاكـ كظيفة

 العػاـ اامػف عمى المحافظة كاجباتو اىـ كانت الذم المسمحة لمحكات العاـ الحامد ااف نسمية  مما العراؽ أك
 كامػو لضػماف العػراؽ حػاكـ أم الػديكاف  احب كمراقبة الشغب كاعماؿ الثكرات عمى الحضاا مثؿ العراؽ في
 كظػؿ المػدنييف، المػكظفيف مػف العػراؽ ادارة رؤكسػاا عمػى السػمطاف عػيف الشحنة كا ب  اايمخانية، مدكلةل

 الػػى اسػػنادىا سػػبب اف كيبػػدك اايمخػػاني، العيػػد آخػػر الػػى عامػػة ب ػػكرة المغػػكؿ بايػػدم الكظيفػػة ىػػذه امػػر
 يتعمػػؽ فيمػػا المغػػكؿ فمػػ جنسػػو ابنػػاا بغيػػر اايمخػػاني السػػمطاف ثحػػة عػػدـ كالػػى اىميتيػػا، الػػى يعػػكد المغػػكؿ
 ىػذه عػف التفا ػيؿ مػف لمزيػد.العػراؽ شػحنة احيانػان  يدعى الكظيفة ىذه  احب كاف كقد العسكرية، باامكر
: كترجمػة دراسػة خػاف، غػازاف بتاريخ الخاص التكاريخ،الجزا جامع اليمذاني،:ينظر تحمدىا مف كاىـ الكظيفة

 ،ٔط ااسػػػالمية،الحاىرة، لمطباعػػة الحاىرة،دارالن ػػػر ،لمنشػػر الثحافيػػة الػػػدار ال ػػياد، المعطػػػي عبػػد فػػؤاد. د
 احمػد، الػديف تػاج بف الرزاؽ عبد الفضؿ ابك الديف عماد الفكطي، ؛ابفٖٙٔص ـ،ىامشٕٓٓٓ/ ىػٕٓٗٔ
 بطبعو ع نيت جكاد، م طفى ااستاذ: كتعميؽ السابعة،ت حي  المامة في النافعة كالتجارب الجامعة الحكادث
 ؛ابػػف ٖٓ٘كص ٖٖٗ،كصٜٚٔكص ٚٚٔ،ص ىػػػ ٖٔ٘ٔبغػػداد، الفػػرات، ،كمطبعػػةبغداد العربيػػة، المكتبػػة
: كتححيػؽ ترجمػة السػمجكقية، الحكايػة في العراضة ا، عبد بف محمد بف محمد بف محمد الحسيني، النظاـ
 ؛امػػػيف،ٚٗص ،ٜٜٚٔ بغػػػداد، بغػػػداد، جامعػػػة مطبعػػػة امػػػيف، حسػػػيف. د ،ك حسػػػنيف محمػػػد المػػػنعـ عبػػػد

 ٙٚص ـ،ٕٙٓٓ/ ىػػػػػٕٚٗٔ ،ٕط الثحافيػػػػة، الشػػػػؤكف السػػػػمجكقي،دار لع ػػػػرا فػػػػي العػػػػراؽ حسػػػػيف،تاريخ
 ـ،ٖٖ٘ٔ -ٕٛ٘ٔ/ ىػػػػ ٖٙٚ -ٙ٘ٙ اايمخػػانييف المغػػكؿ عيػػد فػػي العػػراؽ حسػػيف، جعفػػر. د ؛خ ػػباؾ،
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 طبعػػو، عمػػى بغػػداد جامعػػة سػػاعدت العػػاني، ااجتماعية،مطبعػػة ااحػػكاؿ -ااقت ػػادية الفت ،اادارة،ااحػػكاؿ
 ىػػامش العػػراؽ، فػػي السياسػػية الحيػػاة داكد،  ػػال  محمػػد. د الحػػزاز، ؛ٙٚص -٘ٚص ،ٜٛٙٔ،ٔط بغػداد،
 .ٕٗٓص ،ٔالعراؽ،ج تاريخ عباس، العزاكم، ؛ٖٗٔص

 عبد فؤاد. د ال ياد، ؛ٜٔ٘ص تركستاف، بارتكلد، ؛ ٘ٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٙ٘ٔ
 شاككـ اسـ ذكر ٗٛص ،ٔج ،العراؽ تاريخ عباس، العزاكم، ؛ٓ٘ص التاريخ، في المغكؿ ، المعطي

 اخر بمفظ اسمو ذكر ٔٛص كٓٛص المغكؿ تاريخ محمد، بف سعد الغامدم، ؛"ـ شاككة"  ىك اخر بمفظ
 ".شككف"ىك

 .ٜٔ٘ص تركستاف، بارتكلد، -ٚ٘ٔ

 ٓ٘ص التاريخ، في المغكؿ المعطي، عبد فؤاد. د ال ياد، ؛٘ٚص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٛ٘ٔ
 . ٗٛ ص ،ٔج العراؽ، تاريخ اس،عب العزاكم، ؛

 .ٓ٘ص التاريخ، في المغكؿ -ٜ٘ٔ

 . ٓٙص المغكؿ، تاريخ -ٓٙٔ

 .ٕٛٗص ،ٕج الكجيز، حسف،.الجاؼ،د -ٔٙٔ

 .ٜٔ٘ص تركستاف، -ٕٙٔ

 تايانػؾ المغكليػة، التركيػة النايماف قبيمة زعيـ ابف كىك: خاف كشمي – أك ،– خاف كشمك – أك خاف، ككجمؾ -ٖٙٔ
 مػع اليػرب مف خاف كشمك تمكف كمحتمو، ـ ٖٕٓٔ/ ىػ ٓٓٙ سنة خاف جنكيز اماـ كالده ىزيمة فبعد خاف،
 تمػرد انػو غيػر بناتػو، احػدل كتػزكج ممكيـ لدل محتميان  الخطا بالد الى الغرب باتجاه فتكجو اتباعو مف عدد
 حضػاالم محمػد الػديف عػالا خكارزمشػاه مػع اتفاقػو بعػد ممكيػـ كأسػر الخطػا امػالؾ معظـ عمى كسيطر عميو
 مػػف لمزيػػد. ـٕٛٔٔ/ ىػػػ ٘ٔٙ سػػنة كقتمػػو عميػػو الحضػػاا مػػف خػػاف جنكيػػز تمكػػف كقػػد الخطػػا، دكلػػة عمػػى

باىتماـ كت ميـ الحكاشػي كالفيػارس :دكتػر حسػيف نػكامي،  كزيدة، تاريخ ،قزكيني مستكفي: ينظر التفا يؿ
ي اخبػار البشػر، فػ المخت ر الفدا، ابك ؛ٕٜٗص ،ىػ  ٜٖٖٔمؤسسة طبع كمنشكرات امير كبير، تيراف ، 

 ٔعمؽ عميو ككضػع حكاشيو: محمكد دّيكب، منشكرات: محمد عمي بيضكف ، دارالكتػب العمميػة، بيػركت، ط
 -ٔٓٙ السػنكات ككفيػات ،حػكادث ااسػالـ تاريخ الذىبي، ؛ٕٛٔكص ٕٚٔص ،ٕح ـ،ٜٜٚٔىػ/ٚٔٗٔ، 

 ىػػالؿ محػي. كد معػػركؼ عػكاد بشػار. د: تححيػػؽ النػبالا، اعػالـ سػػير الػذىبي، ؛ٕٙكص ٕ٘ص ىػػ، ٓٔٙ
 ؛ٕٕٙص ،ٕٕح ـ،ٜٜٙٔ/ ىػ ٚٔٗٔ ،ٔط بيركت، كالتكزيع، كالنشر لمطباعة الرسالة مؤسسة السرحاف،
 لمكتاب، العامة الم رية الييمة ابراىيـ، م طفى كمحمد شمتكت فييـ محمد: تححيؽ ااسالـ، دكؿ الذىبي،
 ،٘ح ،تػػاريخ خمػػدكف، بػػفا ؛ٜٕص ،ٖٔح كالنيايػػة، البدايػػة كثيػػر، ابػػف ؛ٕٔٔص ،ٕح ـ،ٜٗٚٔ م ػػر،

 ٖٚص -ٔٚص ،٘كح ٖٜٖكص ٕٜٖص ،ٗـ ، ال ػػفا ركضػػة تػػاريخ خكانػػد، ميػػر ؛٘ٛ٘كص ٕٙٔص
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 افػراد اخبػار فػي السػير حبيػب تػاريخ الحسػيني، الػديف ىمػاـ بف الديف غياث مير، خكاند ؛ٚٚص -٘ٚكص
 ٕٙص ،ٖـك ٘ٗٙص ،ٕـ ىػػػ، ٖٖٖٔ تيػػراف، خسػػرك، نا ػػر خيابػػاف خيػػاـ، تابخانػػو انتشػػارات از بشػػر،
 ٜٔ٘كص ٙٔ٘كص ٘ٔ٘ص تركسػػػتاف، بارتكلػػػد، ؛٘٘ٔص -ٗ٘ٔص التػػػرؾ، تػػػاريخ بارتكلػػػد، ؛ٕٚكص
 ىػػػػػامش ااخبػػػار، تمفيػػػؽ ـ، ، الرمػػػزم،ـ ؛ٜٖٗص ايػػػراف، تػػػاريخ عبػػػاس، اقبػػػاؿ، ؛ٕٙ٘كص ٕٔ٘كص
 تػػاريخ عبػػاس، اقبػػاؿ، ؛ٕٗٙكص ٕٔٙص ،ٕج ااسػػالمية، الشػػعكب تػػاريخ كػػارؿ، برككممػػاف، ؛ٖٙٗص

 ٛٔكص ٙٔص التػػاريخ، فػػي المغػػكؿ المعطػػي، عبػػد فػػؤاد. د ال ػػياد،؛٘ٙص -ٗٙكص ٛ٘ص المغػػكؿ،
 داكد،  ػػال  محمػػد. د الحػػزاز، ؛ٕٓٔص المغػػكؿ، البػػاز، السػػيد. د العرينػػي، ؛ٕٗكص ٖٕ كص ٜٔكص

 ٘٘ص بخػػػػارل، تػػػػاريخ ارمينػػػػكس، فػػػػامبرم، ؛ٕٗكص ٕٕ كص ٕٔص العػػػػراؽ، فػػػػي السياسػػػػية الحيػػػػاة
 العربيػػػة الدكلػػػة كتػػاريخ كالسػػػند الينػػػد لػػبالد ااسػػػالمية الفتكحػػػاتا محمػػد، بػػػف سػػػعد الغامػػدم، ؛ٗٙٔكص

 -ٜٜٜٔ الريػػػاض، ـ،ٖٕٔٔ -ٔٔٔٔ/ ىػػػػٜٕٙ -ٕٓٙ المغػػػكلي الغػػػزك حتػػػى المشػػػرؽ فػػػي ااسػػػالمية
 ٕٚص المغػػكؿ، تػػاريخ محمػػد، بػػف سػػعد الغامػػدم، ؛ٗٚٗص – ٔٚٗكص ٜٙٗص – ٘ٙٗـ،صٕٓٓٓ
 ٓٗٔص -ٜٖٔ،ص مػف الشػرؽ اع ػار ،محمكد ثركت. د عكاشة، ؛ٙٓٔص -ٜٚكصٙٚكص٘ٚكص
 طحػكش ؛ٙٗص -٘ٗكص ٜٖص المغكليػة، الدكلػة تاريخ العزيز، عبد السالـ عبد. د فيمي، ؛ٖٗٔ كص

 التعػارؼ ،دار المغػكلي الغػزك حسػف، ، اامػيف ؛ٔ٘ص -ٓ٘ص ، العظػاـ المغػكؿ تاريخ سييؿ، محمد.د ،
 الكثنيػػة بػػيف المغكؿ،حسػػف، اامػػيف ؛ٔٗص -ٓٗـ،صٜٙٚٔ/ ىػػػٜٖٙٔ لبنػػاف، - بيػػركت ، لممطبكعػػات
. حمػػػادة،د ؛ ٚٗص -٘ٗ،ص ـٖٜٜٔ/ ىػػػػٗٔٗٔلبنػػػاف، -بيػػػركت ، التعػػػارؼ دار ، كااسػػػالـ كالن ػػػرانية

" ـٗٓٗٔ-ٜٙٓٔ/ىػػٕٙٓٔ-ٜٛٗ ااسػالمي لمعػالـ المغػكلي كالغػزك ال ػميبية الحػركب ماىر،كثامؽ محمد
 .ٖٔٗص -ٖٓٗـ،صٜٜٚٔ/ىػٜٜٖٔ ،ٔبيركت،ط الرسالة، مؤسسة منشكرات ،"كن كص دراسة

 .ٗ٘ٔالدمكم،ص انمبراطكر جنكيزخاف محمكد، ثركت.عكاشة،د -ٗٙٔ

 عبد فؤاد.د ال ياد، ؛ ٓٙص المغكؿ، تاريخ عباس، اقباؿ، ؛ٜٕٕص الدكؿ، مخت ر تاريخ العبرم، ابف -٘ٙٔ
 الغامدم، ؛ٗٛ ص ،ٔج العراؽ، تاريخ عباس، العزاكم، ؛ٔ٘ص-ٓ٘ص التاريخ، في المغكؿ المعطي،

 ؛ٗٛكص ٕٛالمغكؿ،ص ريختا محمد، بف سعد

Jeremiah,Curtin, AHistory The Mongols,p.76; 

 .ٔٔٗ ص بالؽ، بيش مادة ،ٗمج ااسالمية، المعارؼ دامرة في منشكر بحث بالؽ، بيش بارتكلد،  

 .ٕٛالمغكؿ،ص تاريخ ، محمد بف سعد الغامدم، -ٙٙٔ

 ؛ٔ٘ص التاريخ، في المغكؿ معطي،ال عبد فؤاد. د ال ياد، ؛ٓٙص المغكؿ، تاريخ عباس، اقباؿ، -ٚٙٔ
 ؛ٕٛالمغكؿ،ص تاريخ محمد، بف سعد الغامدم، ؛ٗٛ ص ،ٔج العراؽ، تاريخ عباس، العزاكم،

 ؛ٓٛٔالنابغة،ص الكحشي جنكيزخاف ، ا أسد  فا،محمد

Howorth,Henry.H, History of the Mongols ,part 1,p.66; 
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Jeremiah,Curtin, AHistory The Mongols,p.76; 

Franke,Herbert,Twitchett,Denis, The Cambridge  History of China,p.350. 

  ؛ٜٔ٘ ص ، تركستاف بارتكلد، -ٛٙٔ

Franke,Herbert,Twitchett,Denis, The Cambridge  History of China,p.350;         

 .ٗٓٔص ، العربي مجمة في منشكر بحث ، المسممكف ال يف ،أكيغكر أشرؼ اليزيد، ابك   

 . ٕٓ٘ ص – ٜٔ٘ ص تركستاف، بارتكلد، ؛ ٘ٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٜٙٔ

 .ٜٔ٘ ص ، تركستاف ، بارتكلد -ٓٚٔ

 الدكلة تاريخ العزيز، عبد السالـ عبد. د فيمي، ؛ٜٖٕص ااسالـ، تاريخ اطمس حسيف،.مؤنس،د -ٔٚٔ
 ؛ٖٚص ااسالمي، ؽالمشر في سالطيف محمد، ع اـ. شبارك،د ؛ٜٖ ص المغكلية،

Litvinsky,B. A., Guang-da, Zhang, Samghabadi, R. Shabani, History of  

Civilizations of Central Asia, ,Volume III,p.309; 
  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s33.                                                        

 المغػػكؿ، بػػيف ااسػػالـ انتشػػار محمػػد، رجػػب. د الحمػػيـ، عبػػد ؛ٖٙٔص بخػػارل، تػػاريخ ارمينػػكس، فػػامبرم، -ٕٚٔ
 ؛ٕٛ ص ت،. بال الحاىرة، العربية، النيضة دار كالتكزيع، كالنشر الطبع ممتـز

Litvinsky,B. A., Guang-da, Zhang, Samghabadi, R. Shabani, History of  

Civilizations of Central Asia,  Volume III,p.309; 
Franke,Herbert,Twitchett,Denis, The Cambridge  History of China,p.349. 

 تاريخ محمد، بف سعد الغامدم، ؛ٜٖ ص المغكلية، الدكلة تاريخ العزيز، عبد السالـ عبد. د فيمي، -ٖٚٔ
 .ٕٛالمغكؿ،ص

 . ٔٔٗبالؽ،ص بيش مادة ،ٗالمية،مجااس المعارؼ دامرة في منشكر بالؽ،بحث بارتكلد،بيش -ٗٚٔ

 ال ياد، ؛ٜٕٕ ص الدكؿ، مخت ر تاريخ العبرم، ابف ؛٘ٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -٘ٚٔ
 اسماا يذكر لـ، ٓٙ ص المغكؿ، تاريخ عباس، اقباؿ، ؛ٔ٘ ص التاريخ، في المغكؿ المعطي، عبد فؤاد. د

 لـ، ٗٛص ،ٔج العراؽ، تاريخ عباس، العزاكم، ؛ٕٛغكؿ،الم تاريخ محمد، بف سعد الغامدم، المبعكثيف؛
 .ٕٛٔالنابغة،ص الكحشي جنكيزخاف ، ا أسد  فا،محمد ؛ المبعكثيف اسماا يذكر

 . ٜٕٕ ص الدكؿ، مخت ر تاريخ العبرم، ابف -ٙٚٔ

ٔٚٚ- Howorth,Henry.H, History of the Mongols ,part 1,p.66.                      
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ٔٚٛ- Jeremiah,Curtin, AHistory The Mongols,p.76. 

ٜٔٚ- Howorth,Henry.H, History of the Mongols ,part 1,p.66;                                                

 .  ٕٛٔ،ص النابغة الكحشي جنكيزخاف ، ا أسد  فا،محمد  

 ؛ٜٕٕ ص الػػػػدكؿ، مخت ػػػر تػػػاريخ ، العبػػػرم ابػػػف  ؛ ٘ٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشػػػام، تػػػاريخ الجػػػكيني، -ٓٛٔ
  ؛ٔ٘ص التاريخ، في المغكؿ المعطي، عبد فؤاد. د ال ياد،

Howorth,Henry.H, History of the Mongols ,part 1,p.66;                                            

Franke,Herbert,Twitchett,Denis, The Cambridge  History of China,p.350; 

Soucek, Svat, A History of Inner Asia, University press, Cambridge,p.105. 

 .ٖٛالمغكؿ،ص تاريخ محمد، بف سعد الغامدم، ؛ٗٛ ص ،ٔج العراؽ، تاريخ عباس، العزاكم، -ٔٛٔ

 . د ال ػياد، ؛ٜٕٕ الدكؿ،ص مخت ر تاريخ العبرم، ابف ؛٘ٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٛٔ
 النابغػػػة، الكحشػػػي جنكيزخػػػاف ، ا أسػػػد  ػػػفا،محمد ؛ٔ٘ ص التػػػاريخ، فػػػي المغػػػكؿ معطػػػي،ال عبػػػد فػػػؤاد
 ؛ٕٛٔ،ص

Franke,Herbert,Twitchett,Denis, The Cambridge  History of China,p.350; 

Soucek, Svat, A History of Inner Asia,p.105.                                                                      

 .ٕٛص ااسالـ، محمد،انتشار رجب. الحميـ،د ؛عبدٖٙٔ بخارل،ص فامبرم،ارمينكس،تاريخ -ٖٛٔ

 .ٔ٘ص التاريخ، في المغكؿ المعطي، عبد فؤاد. د ال ياد، -ٗٛٔ

 . ٘ٛ ص ،ٔج العراؽ، تاريخ عباس، العزاكم، -٘ٛٔ

 . ٜٕٕص الدكؿ، ت رمخ العبرم،تاريخ ابف ؛٘ٚ ،صٔ،جٔـ جيانكشام، الجكيني،تاريخ -ٙٛٔ

 المنا ب أىـ مف يعد كاف أنو ،كأرل المحب ىذا عف معمكمات أية عمى العثكر مف اتمكف لـ:  تشتشكنج -ٚٛٔ
 .المغكلية اامبراطكرية في" معا كاادارية العسكرية

 .ٚٓٔص العربي، مجمة في منشكر بحث ، المسممكف ال يف أكيغكر أشرؼ، اليزيد، أبك -ٛٛٔ

 المغكؿ، اسمـ كيؼ عمي، محمد. البار،د ؛ٔ٘ ص التاريخ، في المغكؿ المعطي، عبد فؤاد. د ال ياد، -ٜٛٔ
 .ٖ٘ص

 .ٜٗٔص المغكؿ، الباز، السيد. العريني،د -ٜٓٔ
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 .       ٕٓٗ ص – ٜٔٗ ،صٖج ال ميبية، الحركب تاريخ  ستيفف، رنسيماف، -ٜٔٔ

لمشرؽ ااسالمي منذ مستيؿ الع ر العباسي ، الدكؿ المستحمة في االرؤكؼ عبد الديف ع اـ. د الفحي، -ٕٜٔ
دراسة لدكؿ اسيا الكسطى )الككمنكلث الجديد( في ع كرىا ااسالمية المزدىرة، دار  –حتى الغزك المغكلي

 .ٔٚٔـ، صٜٜٜٔىػ/ ٕٓٗٔ، الحاىرة ، الفكر العربي

 .ٗٙٔكصٖٙٔ،ص بخارل تاريخ ارمينكس، فامبرم، -ٖٜٔ

 .ٛٛ،صٔ،جٔـ جيانكشام، الجكيني،تاريخ -ٜٗٔ

 .  ٖٚٗالفتكحات ااسالمية ، صالغامدم،د، سعد بف محمد،  -ٜ٘ٔ

 .٘٘ال ياد ، د. فؤاد عبد المعطي ، المغكؿ في التاريخ،   ص؛ٛٛ،صٔ،جٔجيانكشام،ـ الجكيني،تاريخ -ٜٙٔ

 .٘٘ال ياد  ، د. فؤاد عبد المعطي ، المغكؿ في التاريخ، ص -ٜٚٔ

 .ٖٖ المغكلية،ص الدكلة العزيز،تاريخ عبد السالـ عبد.؛فيمي،دٖٙٔ بخارل،ص تاريخ فامبرم،ارمينكس، -ٜٛٔ

 .٘ٛكص ٗٛص المغكؿ، تاريخ محمد، بف سعد الغامدم، -ٜٜٔ

ٕٓٓ- Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s.33.  

 .ٚٓٔص العربي، مجمة في منشكر بحث ، المسممكف ال يف أكيغكر أشرؼ، اليزيد، أبك -ٕٔٓ

 انمبراطػػكر جنكيزخػػاف محمػػكد، ثػػركت.عكاشػػة،د ؛ٕ٘ٔ،صمػػف الشػػرؽ محمكد،اع ػػار ثػػركت. عكاشػػة،د -ٕٕٓ
 .ٕٙٔكصٔٙٔالدمكم،ص

ٕٖٓ- Soucek, Svat, A History of Inner Asia,p.105.     

 دامرة في منشكر بحث بالؽ، بيش بارتكلد، ؛ٕٔٗ ص ،ٖج ال ميبية، الحركب تاريخ ستيفف، رنسيماف، -ٕٗٓ
 . ٕٔٗ ص – ٔٔٗص بالؽ، بيش ،مادةٗااسالمية،مج ارؼالمع

 بحيػرة جنػكب اجسػيمين نيػر ضػفاؼ قػرب منغكليػا في يستحركف نكا كا المغكلية، الحبامؿ احدل ىي:المركييت -ٕ٘ٓ
 لمشػغب بمػيميـ عػنيـ ،عرؼ" قكيا" شعبا ،كانكا الجنكب مف المغكلية ااكيرات قبيمة يجاكركف ،ككانكا بايكاؿ

 ىػذه اسػتحبمت ،" بكػي" أك "،باكي" بمحب زعماميـ اشتير الغابات، في ال يد مينة يمارسكف نكاكا كالحركب،
 الخا ػػة لغػػتيـ كانػػت ، الشػػامانية الديانػػة تعتنػػؽ كانػػت اف بعػػد النسػػطكرم المسػػيحي التبشػػير حركػػة الحبيمػػة
 بػالد باتجػاه ىربػكا ؿالحميػ اا مػنيـ احػد ينج كلـ خاف جنكيز لسمطة خضعت ااكيغكرية، عف فضالن  المغكلية
 جػػامع اليمػػذاني، ؛ٚٛ ص ، ج ،ٔـ جيانكشػػام، تػػاريخ الجػػكيني،: ينظػػر التفا ػػيؿ مػػف لمزيػػد. الحفجػػاؽ
 كالجػػزا ،ٜٖ كص ٜٖٕ ص ك ٖٓٔ ص ك ٜٙ ص خػػاف، جنكيػػز خمفػػاا بتػػاريخ الخػػاص الجػػزا التػػكاريخ،
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 بارتكلػػد، ؛ٖٚٓ ص ،ٗج ااعشػػى،  ػػب  الحمحشػػندم، ؛ ٛٚٔ ص ىػػامش خػػاف، غػػازاف بتػػاريخ الخػػاص
 ٖٙٗ ص ىامش ،ٔج ااخبار، تمفيؽ ، ـ.  ـ الرمزم، ؛٘٘ٔ ص – ٗ٘ٔ ص ك ، ٗ٘ ص الترؾ، تاريخ

 ص المغػػكؿ، البػػاز، السػػيد. د العرينػػي، ؛ ٜٕ ص التػػاريخ، فػػي المغػػكؿ المعطػػي، عبػػد فػػؤاد. د ، ال ػػياد ؛
 برككممػاف، ؛٘ٔ كص ٗٔ ص المغكلية، الدكلة تاريخ العزيز، عبد السالـ عبد. د فيمي، ؛ ٖٛ كص ،ٖ٘
. د، بػدر ؛ ٘ٔص المغػكؿ، حػركب احمد،. حطيط،د ؛ٖٕٚ ص – ٕٔٙ ص ، ٕج الشعكب، تاريخ ، كارؿ

 تػػػاريخ سػػػييؿ، محمػػػد.د ، طحػػػكش ؛ ٘ٓٔكصٗٓٔكصٔٓٔ الكبػػػرل،ص ااسػػػالـ محنػػػة طػػػو، م ػػػطفى
. د ، الحػػزاز ؛ ٓٙص -ٙ٘،ص المغػػكؿ ،دكلػػة محمػػد عمػػي.،د ال ػػالبي ؛ ٖٗكصٖٔص العظػػاـ، المغػػكؿ
 قػاىرة م ػر ، فتحػي محمػد. د الشػاعر، ؛ٕٗ ص ىػامش العػراؽ، فػي السياسػية الحيػاة داكد،  ال  محمد

 الخالػػدم، ؛٘ٚص -ٖٚكص٘ٙ المغػػكؿ،ص تػػاريخ محمػػد، بػػف سػػعد الغامػػدم، ؛ ٕٕكصٛص ، المغػػكؿ
  ؛ ٕٚ ص ااسالمي، العالـ ا، عبد اسماعيؿ

Howorth,Henry.H, History of the Mongols ,part 1,pp. 22,23,55,56,60  ;                   

Soucek, Svat, A History of Inner Asia,p.104; 

Franke,Herbert,Twitchett,Denis, The Cambridge  History of China,pp.339,342  ; 

Jeremiah,Curtin, AHistory The Mongols,pp. ,41,57,62-65,90; 

Onon,Urgunge, The Secret History of The  Mongols The  Mongols 

,pp.116,120,129,144,153,197. 

 . ٕٓ٘ ص تركستاف، بارتكلد، -ٕٙٓ

ٕٓٚ- Jeremiah,Curtin, AHistory The Mongols,p.76.  

 تاريخ ، بارتكلد ؛ٖٔٔص ،ٗج ك اؼ، تاريخ الشيرازم، ؛٘ٚ ص ،ٔ،جٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٛٓ
 .ٜٓٔص الترؾ،

 مػف مككنػة فرقػة رمػيس ام تكمػاف رمػيس معناىػا مغكليػة كممػة ىي:  ،- النكياف -،أك- نكييف - أكنكيف، -ٜٕٓ
 اميػر كيػدعى ااؼ العشػرة امير كىك نكيف، اعالىا طبحات اربع المغكؿ عند اامراا اف اذ رجؿ، آاؼ عشرة

 مػػف لمزيػػد عشػػرة، اميػػر ثػػـ مامػػة اميػػر ثػػـ الػػؼ اميػػر ثػػـ ااؼ، عشػػرة عنػػدىـ تعنػػي تكمػػاف اف اذ تكمػػاف،
 ،ٗك ػاؼ،ج تػاريخ الشػيرازم، ؛ ٕٗٔص شىػام ،ٔج ،ٕ،مػج التػكاريخ جػامع اليمػذاني،: ينظر التفا يؿ

 ص ،ٗج ـ،ٕٕٜٔ/ ىػػٖٓٗٔ الحػاىرة، الم ػرية، الكتػب دار طبعػة ااعشػى،  ب  الحمحشندم، ؛ٖٔٛص
 تػاريخ عبػاس، اقبػاؿ، ؛ٗٔص ،ٕج ااخبار، تمفيؽ ، ـ. ـ الرمزم، ؛ٕٔٓص الترؾ، تاريخ بارتكلد، ؛ٖٕٗ
 الحػرف مػف كالمماليػؾ المغػكؿ شػحادة،تاريخ ر،جميؿ،كالنػاطك  بيضػكف، احمػد،ك. عػكدات،د ؛ٜٖٔ،ص ايراف

 ثػػركت.عكاشػػة،د ؛ٓ٘،صٜٜٓٔ اربػػد، ، الكنػػدم دار اليجػػرم، عشػػر الثالػػث الحػػرف حتػػى اليجػػرم السػػابع
 .ٓٔالنابغة،ص الكحشي جنكيزخاف ، ا أسد  فا،محمد ؛ٜ٘الدمكم،ص انمبراطكر جنكيزخاف محمكد،
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؛  ابػػف ابػػي  ٚٗص– ٙٗالسػػمطاف جػػالؿ الػػديف منكبرتػػي، ص لمزيػد مػػف التفا ػػيؿ ينظػػر: النسػػكم ، سػػيرة -ٕٓٔ
حديد ، عز الديف بف ابي حامد ، شرح نيج البالغة ، تححيؽ : محمد ابك الفضؿ ابراىيـ ، منشكرات مكتبػة 

؛  الجػػكيني ،  ٕٕٕ،صٛايػػة ا العظمػػى المرعشػػي النجفػػي ، كدار احيػػاا الكتػػب العربيػػة ، بػػال .ت ، ج
 – ٕٚٔ، صٕ؛ ابػػػك الفػػػدا ، المخت ػػػر ، ج ٓ٘ص – ٜٗك ص ٖٖ، ص ٔ، جٔ،ـتػػػاريخ جيانكشػػػام 

، ذكر اف الحامػد المغػكلي الػذم تػكلى قيػادة الجػيش المغػكلي ىػك دكشػي خػاف،أك"جكجي خػاف" بػف  ٕٛٔص
 ٜٗ، ص ٖابف كثير ، البداية كالنيايػة ، ج ؛ ٕٕٙ، ص ٕٕسير اعالـ النبالا ، ججنكيزخاف ؛ الذىبي ، 

،  ٖ؛  خكانػػػدمير ، تػػػاريخ حبيػػػب السػػػير،ـ  ٙٚص -٘ٚ، ص ٘ـال ػػػفا ،  ؛ ميرخكانػػػد ، تػػػاريخ ركضػػػة
؛ الحػزاز ،د. محمػد  ػال  داكد ،  ٕٗ؛  ال ياد . د.  فؤاد عبد المعطػي ، المغػكؿ فػي التػاريخ ، صٕٚص

 -ٔٚٗ؛  الغامػػدم ، سػػعد بػػف محمػػد ، الفتكحػػات ااسػػالمية ، ص ٕٗ، ص فػػي العػػراؽ الحيػػاة السياسػػية
؛امػػػب ، ىاركلػػػد ،  ٘ٗبػػػد السػػػالـ عبػػػد العزيػػػز ، تػػػاريخ الدكلػػػة المغكليػػػة ، ص؛  فيمػػػي ، د. ع ٖٚٗص

 .   ٘ٛجنكيزخاف ، ص

 .ٕٔٗ ص بالؽ، بيش مادة ، ٗمج ، اسالميةا المعارؼ دامرة في منشكر بحث بالؽ، بيش -ٕٔٔ

ف كىػي متاخمػة مدينة بذخشاف، أك" بدخشاف"  : اسـ لممدينة كااقميـ معا"، تحع في اعمى مدينة طخارسػتا - ٕٕٔ
لػػبالد التػػرؾ ، كىػػي اقمػػيـ قػػامـ بذاتػػو ، كليػػا رسػػتاؽ كبيػػر عػػامر جػػدا" كخ ػػب ، يكثػػر فييػػا معػػدف الػػبمخش 
كالػػالزكرد كالبجػػادم الػػذم يشػػبو حجػػر اليػػاقكت ، كىػػذه المعػػادف تسػػتخرج جميعيػػا مػػف الجبػػاؿ كيكثػػر فييػػا 

ىػػ( /)  ٖٜٔ-ٓٚٔالعباسي ىاركف الرشيد )زبيدة زكجة الخميفة قامت ببنامو الكرـك كاانيار ، كفييا رباط 
.  لمزيػػد مػػف ةـ ( كفييػػا أيضا"ح ػػف عجيػػب ، كبػػيف مدينػػة بذخشػػاف كبمػػخ ثالثػػة عشػػر مرحمػػٛٓٛ -ٙٛٚ

؛  اا طخرم ، مسالؾ الممالػؾ ،  ٕٕٖالتفا يؿ ينظر: ابف الفحيو اليمذاني ، مخت ر كتاب البمداف ، ص
، ٔ؛  اادريسػػي ، نزىػػة المشػػتاؽ ، ج ٘٘ٗ، صٕ؛ ابػػف حكقػػؿ ،  ػػكرة اارض ، جٜٕٚص -ٕٚٚص
،  ٘كج ٖٓٙ، ص ٔ؛  يػػػػاقكت الحمػػػػكم ، معجػػػػـ البمػػػػداف ، ج ٛٛٗص -ٙٛٗكص ٔٛٗكص ٙٙٗص
 .   ٗٗٗص -ٖٗٗ، ص ٗ؛ الحمحشندم ،  ب  ااعشى ، ج ٖٗٛص

ال ياد ، د. فؤاد عبد المعطي ، المغكؿ في  ؛ٜٓص -ٜٛ،صٔج ،ٔـ ، جيانكشام تاريخ الجكيني، -ٖٕٔ
 .٘٘ص التاريخ،

 .ٜٓ،صٔج ،ٔـ ، جيانكشام تاريخ الجكيني، -ٕٗٔ

 .ٜٛ،صٔج ،ٔـ ، جيانكشام تاريخ -ٕ٘ٔ

 .ٙٚ ص – ٘ٚ ص ،ٔج ،ٔـ ، جيانكشام تاريخ الجكيني، -ٕٙٔ

 أكيغػػػكر ؛ٕٛص ااسػػػالـ، انتشػػػار رجػػػب،. د الحمػػػيـ، عبػػػد ؛ٖٙٔبخػػػارل،ص تػػػاريخ ارمينػػػكس، فػػػامبرم،  -ٕٚٔ
 .ٙٓٔالعربي،ص مجمة في منشكر بحث ، -يركالحر  الحرب درب – المسممكف ال يف
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، شحنة  عمى جنكيزخاف بف خاف جكجي عينو التركية، الخطا قبيمة مف أ مو: جنتيمكر  -ٕٛٔ  ا ػب  ثػـ خػكارـز
 كنسػا، يػازر، منيػا عدة مدف كاخضع ،حاجبا"   ب أ حتى مراتبو في ترقى ثـ جكرماغكف، ميرلألمعاكنا" 
 ميػرأ كؿأ ككػاف كمازنػدراف، خراساف امارة تكلى ،ثـ بالحرب خران بعضكال بالسمـ بعضيا كغيرىا، كككركخ
 سػنة تػكفى حتػى( ـٖٕ٘ٔ -ٕٖٕٔ(/)ىػػٖٖٙ -ٖٓٙ)السػنكات خػالؿ عمييػا "ميراأ كبحي ، عمييمايعيف 
 كىامشػػيا، ٙٔٔص ،ٕـ جيانكشػػال، تػػاريخ الجػػكيني،: ينظػػر التفا ػػيؿ مػػف لمزيػػد. ـٖٕ٘ٔ/ ىػػػٖٖٙ
 -ٜٗخػػاف،ص جنكيػػز خمفػػاا بتػػاريخ الخػػاص الجػػزا التػػكاريخ، جػػامع اليمػػذاني، ؛ٕٔٔص -ٚٔٔكص
 كاكػػػيـ، ؛ٕٔٔص كالمغػػػكؿ، محمكد،التتػػػار.السػػػيد،د ؛ٙٛٔص المغػػػكؿ، تػػػاريخ عبػػػاس، اقبػػػاؿ، ؛ٕ٘ص

 ؛ٖٙٔالمغكؿ،ص أسمـ ،كيؼ عمي محمد. د البار، ؛ٜٔٔالجياد،ص  يكات عمى سميـ،امبراطكرية

Howorth,Henry.H, History of the Mongols ,part2, Division 1,1880,p.90. 

 مف قريب النير كراا مما الترؾ بالد تمحاا أياـ عشرة خكارـز كبيف بينيا ، عظيمة مدينة كىي: جند مدينة -ٜٕٔ
 بف يعحكب النحكم المنشيا الشاعر العالـ ااديب الحاضي اليياينسب  مسممكف، اىميا سيحكف، نير

 الحمكم، ياقكت ؛ٙٓٚص ،ٕج ، المشتاؽ نزىة ، ادريسيا: ينظر التفا يؿ مف لمزيد. الجندم شيريف
 .ٜٗٗص -ٛٗٗص البمداف، تحكيـ ، الفدا ابك ؛ٜٙٔص -ٛٙٔص ،ٕج البمداف، معجـ

 .ٜٔ٘كصٜٓ٘ص تركستاف، بارتكلد، ؛ٖٗٔص ،ٗك اؼ،ج تاريخ الشيرازم،: ينظر التفا يؿ مف لمزيد -ٕٕٓ

 أك، بنػد اطرار التاريخػية المراحػؿ عػبر اسػميا ا ب  ثـ "ارابب "  أك فػارابسابحا"  تسمى كانت: اترار مدينة -ٕٕٔ
 تركسػػتاف يمػي ممػػا الشػاش بػالد أق ػػى مػف سػيحكف نيػػر كراا مػف مدينػة كىػػي ،- اتػرار - كأ ،- طػرار -
 ح ػف فييػا مدنو، كبرأ اترار كتعد لرستاؽ، اسـ كاترار النير، كراا ما بالد يمي مما ااسالـ بالد اخر كىي،

 غيػاض ليػا سػبخة ناحيػة اترار مدينةكتعد  قيندز، كليا الربض، في اسكاقيا كتحع يسيرة، حكانيت فيو تكجد
 مػػدنيا اىػػـ كمػػف كػػدر، مدينػػة فيػػي ق ػػبتيا مػػاأ الشػػاش، نيػػر مػػف مياىػػو ايخػػذ الػػكادم عػػرض فػػي كمػػزارع
 كتاب مخت ر ،اليمذاني الفحيو ابف: ينظر التفا يؿ مف لمزيد. الفارابي ن ر ابك عمماميا اىـ كمف كسيج،

 الممالػػػؾ، اا طخرم،مسػػػالؾ ؛ٔٔ٘ص -ٓٔ٘ص ،ٕج اارض،  ػػػكرة حكقػػػؿ، ابػػػف ؛ٕٕٖص البمػػػداف،
 ، المشػػػتاؽ نزىػػػة اادريسػػػي، ؛ٖٕٚ كص ٖٙص ،ٕج التحاسػػػيـ، احسػػػف المحدسػػػي، ؛ٖٙٗكص ٜٕ٘ص
 -ٕٜٗص البمػػػػداف، تحػػػػكيـ الفػػػػدا، ابػػػػك ؛ٕٚص ،ٗج البمػػػػداف، معجػػػػـ الحمػػػػكم، يػػػػاقكت ؛ٜ٘ٙص ،ٕج

 .ٕٛ٘ص الشرقية، الخالفة بمداف كي، نج،لستر  ؛ٜٗٗص

ىػػ/ ٖٖٙكلػيـ ركبػركؽ سػنة  كالمبشر كالرحالة زارىا الراىبلمغاية، جميؿ سيؿ كىي: - قياليؽ -،اك قياليغ -ٕٕٕ
يكمػػا" ،كك ػػفيا بانيػػا مدينػػة كبيػػرة كسػػكقيا نشػػطة، كفييػػا ثالثػػة معابػػد بكذيػػة  ٕٔـ كبحػػي فييػػا ٖٕ٘ٔ

 ارسػالف بمحػب يمحػب عنػو النامػب اميرىػا ككػاف الخطػا، ممػؾ ككرخػاف مطةس تحت البالد ىذه كانت لالكيغكر،
 مثػؿ الػبالد مػف تجاكرىػا ما مع البالد ىذه خضعت عميو ااطراؼ امراا كتمرد الخطا دكلة تدىكر كبعد خاف،

 بػدس ابنػو قػاـ الػذم السابؽ اميرىا خاف ارسالف ابف كىك قياليغ عمىأميرا"  كككمكا المغكؿ، لسيطرة الماليغ
 فتػػاة فزكجػػكه ليػػـ كااه كاعمػػف المغػػكؿ خدمػػة فػػي ىػػذا كدخػػؿ عنػػو،بدا" الحكػػـ كتػػكلى تػػكفي حتػػى لػػو السػػـ
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 ىػذه عمػى العسػكرية حمالتيػـ شػنكا عنػدما لممغػكؿ المساعدة اكزار بف سحناؽ الماليغ امير مع كقدـ منيـ،
 احػد كلػى الحكػـ خػاف منكػك لىتػك  كعنػدما خػاف، جنكيػز لمسػاعدة الرجاؿ مفعددا" كبيرا"  بعثكا اذ ، الممالؾ
 مػػف لمزيػػد.  سػػيحكف نيػػر منطحػػة عمػػى كاليػػان  كػػاف الػػذم اكزجنػػد يػػدعى ككػػاف رعايتػػو خػػاف ارسػػالف ابنػػاا

 ٙٚ٘ص تركسػػتاف، بارتكلػػد، كىامشػػيا؛ ٜ٘ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشػػام، تػػاريخ الجػػكيني،: ينظػػر التفا ػػيؿ
 .ٖٜٔ؛بارتكلد، تاريخ الترؾ، صٖٛٙ كص

 كقػت فػي كانػت تركسػتاف مػدف احػدل كىػي: -Almalik -،-الماليؽ -أك ،-المالؽ -أك الماليغ،: الماليغ -ٖٕٕ
 الػى اىميتيػا ترجػع ال ػيف، بػالد كاكؿ النيػر كراا مػا بػالد مػف الػبالد كاخػر الخطا، بالد مدف اميات مف ما

 فييػا ،كاحػدا" يكمػا تركسػتاف فػي نيمػي مدينػة كبػيف بينيػا كفػارس، منغكليػا بػيف الطريػؽ عمى تحع كانت انيا
 المغػػكؿ فػػرض ثػػـ الخطػػا، ممػػؾ لككرخػػافتابعػػا"  خػػاف ارسػػالف يمحػػب اميرىػػا كػػاف كااغنػػاـ، الخيػػؿ مػػف الكثيػػر

 مػػع كت ػاىر كطاعتػو، خػػاف جنكيػز خدمػة فػي سػػحناؽ ابنػو بعػده كمػف اكزار اميرىػػا كدخػؿ عمييػا سػيطرتيـ
: ينظػػر التفا ػػيؿ مػػف يػػدلمز . الممالػػؾ ىػػذه احتمػػكا عنػػدما لممغػػكؿ المسػػاعدة كقػػدـ خػػاف، جنكيػػز بػػف جػػكجي

 ،ٔج ،ٔـ جيانكشػػال، تػػاريخ الجػػكيني، ؛ٖٗص ىػػامش  منكبرتػػي، الػػديف جػػالؿ السػػمطاف سػػيرة النسػػكم،
 ؛ٛٔٗكص ٘ٔٗكص ٗٓ٘ص ،ٔج النظػػػار، تحفػػػة بطكطػػػة، ابػػػف ؛ٜٚص -ٜٙكص كىامشػػػيا، ٜ٘ص

 ٜٓٙكص ٓٚٙكص ٗٙٙكص ٕٚ٘ص تركسػػتاف، بارتكلػػد، ؛ٕٗٗص ،ٗج ااعشػػى،  ػػب  الحمحشػػندم،
 مادة ،٘مج ااسالمية، المعارؼ دامرة في منشكر بحث كجنسية، تاريخية المامة الترؾ، بارتكلد، ؛ٔٓٚكص
 . ٔ٘ص الترؾ،

 حسػيف،.مػؤنس،د ؛ٖٖٔص ،ٗج ك ػاؼ، تػاريخ ؛الشػيرازم، ٖٕٓ الػدكؿ،ص مخت ر تاريخ العبرم، ابف -ٕٕٗ
 محمػد بػف سػعد غامدم،ال ؛ٔٔٔ ص ،ٔج العراؽ، تاريخ عباس، العزاكم، ؛ٕٓٗص ااسالـ، تاريخ اطمس

 المشػرؽ، فػي المسػتحمة ااسػالمية الدكلػة ، الػرؤكؼ عبد الديف ع اـ. ؛الفحي،دٚٔٔص المغكؿ، تاريخ ،
 الثحافيػة المكتبػة كالتتػار، العرب ابراىيـ،. العدكم،د ؛ ٕٓٙ ص -ٜٕ٘ص ت،.بال العربي،م ر، الفكر دار
 الحمػػػػـ، كالنشػػػػر،دار كالطباعػػػػة كالترجمػػػػة أليؼلمتػػػػ العامػػػػة الم ػػػػرية المؤسسػػػػة كاارشػػػػاد، الثحافػػػػة كزارة ،

 الكػريـ، عبد احمد. د سميماف، ؛ٖٓص المغكؿ، حركب احمد،. د حطيط، ؛ٖ٘ص -ٔ٘،صٖٜٙٔالحاىرة،
 المغػػكلي، الغػػزك ابػػاف الشػػاـ بػػالد التكنجي،محمػػد، انكيغػػكر؛ أميػػر الػػى يشػػر لػػـ ٚٔ كالمماليػػؾ،ص المغػػكؿ

 ؛ٖ٘ص

Jeremiah,Curtin, AHistory The Mongols,p.104. 

 عبد ؛ٖٙٔ،ص بخارل تاريخ ارمينكس، فامبرم،  ؛٘ٚ ص ،ٔج ،ٔـ ، جيانكشام تاريخ الجكيني، -ٕٕ٘
 . ٕٛص ااسالـ، انتشار رجب،. د الحميـ،

 .ٙٚ ص ،ٔ،جٔـ ، جيانكشام تاريخ الجكيني، -ٕٕٙ
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 انمبراطكر خافجنكيز  محمكد، ثركت.عكاشة،د ؛ٕ٘ٔ ص ، مف الشرؽ اع ار محمكد، ثركت. د عكاشة، -ٕٕٚ
 .ٕٙٔالدمكم،ص

ٕٕٛGüzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,S.32. -  

جغتام خاف: كىك انبف الثاني لجنكيزخاف ،كالدتو ىي زكجة جنكيزخاف الكبرل كىي بكرتو فكجيف مف قبيمة  -ٜٕٕ
أشيرىف ييسكلكف خاتكف التي كانػت قنحرات ابنة دم نكياف ممؾ الحبيمة، كاف لجغتام خاف زكجات كثيرات 

اما" لجميع ابنامو،كالثانية دككاف خاتكف كىي اختيا تزكج بيا جغتام خػاف بعػد كفػاة اختيػا ، لديػو ثمانيػة 
ابناا ىـ: مكجي يبو، مكاتككاف، بمكشي ، سارباف، ييسكمكنككا، بايدار، قداتي، بػايجك، كػاف جغتػام خػاف 

كاف يريد التفحو في معرفة الحػكانيف كا ػكؿ الممػؾ عميػو اف يستشػيره  ممكا" عادا" كفكاا" كمييبا" ككؿ مف
، كاف يحكد الجنػكد كيسػتكفي شػركط الجػد كانجتيػاد كفحػا" لمفرمػاف فػي ااشػراؼ عمػى امػراا "قراجػار" مػف 
قبيمة " براكس"ك" مككو"، ،كانت ممالؾ الخطا كبالد ما كراا النير قد آلت اليو بعد كفاة جنكيزخاف ككانت 

مؿ بالد انكيغكر، كسمرقند ،كبخارل، كالماليغ، كتكرفاف ،كقرة شير، ككاشػغر، كياركنػد، تدكد مممكتو تشح
كختف، كفرغانة ،كاترار، كبناكت، كبذخشاف كغيرىا ،ككانت عا ػمتو مدينػة "قنػاس"،أك" قكنػاس" كبنػى فػي 

عػػدة مػػع اخكتػػو فػػي عيػػد  ىػػذا المكػػاف قريػػة اسػػميا قتمػػغ  التػػي تحػػع بجػػكار مدينػػة الماليغ،قػػاـ بفػػت  مػػدف
جنكيزخػػػاف كمنيػػػا مدينػػػة اتػػػرار ، اذ تػػػرؾ جنكيزخػػػاف ابنامػػػو جغتػػػام خػػػاف كأككتػػػام خػػػاف كتكلػػػكم خػػػاف 
لمحا رتيا حتى تمكنكا مف انستيالا عمييا ثـ فرضكا سيطرتيـ عمى مدينة بناكػت كمعظػـ مػدف تركسػتاف 

، كبسػػط نفػكذه عمػػى الشػطر انكبػػر مػػف المنػاطؽ ااسػػالمية فػ ي آسػػيا الكسػطى،كاف لديػػو كزيػػراف كخػكارـز
ـ بعد ا ابتو بمرض عضػاؿ.لمزيد ٕٓٗٔىػ/ٖٛٙانكؿ يدعى كزير، كالثاني حبش العميد،تكفي في سنة 

، ٔ،جٔمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف التفا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ ينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر: الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيني، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ جيانكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػام ، ـ
٘ٗٔكصٗٗٔكصٕٗٔكصٓٗٔكصٜٖٔكصٖ٘ٔكصٖٖٔكصٕٖٔكصٔٓٔكصٗٚكصٕٚص
؛اليمػػذاني،  ٕٓ٘ك  صٜٕٗكصٕٛٗكصٖٕ٘كصٖٕٓكصٜٔٔص -ٔٛٔكصٙٚٔكصٖٚٔكص

؛  ٛ٘ٔص-٘٘ٔكصٓ٘ٔص-ٖ٘ٔجػػػػامع التػػػػكاريخ، الجػػػػزا الخػػػػاص بتػػػػاريخ خمفػػػػاا جنكيزخػػػػاف،ص
؛ ٖٚٔكصٗٓٔص-ٔٓٔ؛اقبػػاؿ، عبػػاس، تػػاريخ المغػػكؿ، صٙٛ٘مسػػتكفي قزكينػػي، تػػاريخ كزيػػدة،ص

 -ٔٔٙكصٖٜ٘كصٙٛ٘كصٕٙ٘كصٜ٘٘كصٜٕٔكٕٚٔكص٘ٔٔكصٖٔٔبارتكلػػد، تركسػػتاف،ص
كصٜٗٙكص٘ٗٙكصٖٗٙكصٔٗٙكصٓٗٙكصٖٚٙكصٖٗٙكصٖٕٙكصٛٔٙكصٗٔٙص

؛ ال ػػػياد،د. فػػػػؤاد عبػػػد المعطػػػػي، المغػػػكؿ فػػػػي التػػػػاريخ، ٛٙٙكصٗٙٙص-ٓٙٙك ص٘٘ٙكصٓ٘ٙ
 .ٜ٘ٔكصٛ٘ٔكصٕٕٔ؛ العريني،د. السيد الباز، المغكؿ، ص ٘ٙٔكصٖٙٔكصٖٛٔكصٕٔٔص

 ،الشػػيرازم ؛ ٜ٘٘،ص ٘،ج تػػاريخ خمػػدكف، ابػػف ؛ٚٚ ص ،ٖج انب ػػار، العمرم،مسػػالؾ ا فضػػؿ ابػػف -ٖٕٓ
 ، محمد عمي.د ، ؛ال البيٕٗٔالمغكؿ،ص تاريخ محمد، بف الغامدم،سعد ؛ٕٚص ،ٔج ك اؼ، تاريخ
 محمػػػد الػػػديف  ػػػالح. د نػػػكر، ؛٘ٗص ، المغػػػكؿ حػػػركب أحمػػػد،. د حطػػػيط، ؛ٗٚٔ ،ص المغػػػكؿ دكلػػػة

 ع ػر فػي كالعمرانيػة كالمغكيػة كانجتماعيػة كالسياسػية العسػكرية كتأثيراتيػا م ػر فػي المغكليػة ،الطكامػؼ
 ، انسػػػكندرية ، المعػػػارؼ منشػػػأة ،الناشػػػر(ـٖٔٛٔ-ٕٓٙٔ/ىػػػػٖٛٚ -ٛ٘ٙ)  البحريػػػة المماليػػػؾ دكلػػػة
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 الشػاـ التكنجي،محمػد،بالد ؛ٜٗصالجيػاد،  ػيكات عمػى سػميـ،امبراطكرية كاكيـ، ؛ٕٔص ىامش ت،.بال
 ؛٘ٗالمغكلي،ص الغزك اباف

Howorth,Henry.H, History of the Mongols ,part 1,p.105;                                          

Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.62. 

 .ٓٚص التركي، التاريخ الى المدخؿ يمماز، اكزطكنا، -ٖٕٔ

 .٘ٛ ص ،ٔج العراؽ، تاريخ عباس، العزاكم، -ٕٖٕ

ٕٖٖ- part1,P.66; Howorth,Henry.H, History of the Mongols, 

 .٘ٛ ص ، ٔج العراؽ، تاريخ عباس، عزاكم،ال   

ٕٖٗ- Jeremiah,Curtin, AHistory The Mongols,p.76.   

 ؛ٗٛص المغكؿ، تاريخ محمد، بف ؛الغامدم،سعدٙٚ ،صٔ،جٔجيانكشام،ـ الجكيني،تاريخ -ٖٕ٘

part1,PP.22,66. Howorth,Henry.H, History of the Mongols,                                   

236Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,S.33. -  

ـ(: ىػك انبػف الثالػث لجنكيزخػاف ،زكجتػو بكرتػو فػػكجيف أك " ٕٔٗٔ-ٕٕٛٔق/ٜٖٙ-ٕٙٙأككتػام خػاف ) -ٖٕٚ
بكرا قجيف"  مف قبيمة "قكنحرات" ،كانت أكبر الخكاتيف  كاما" لخمس بنيف  كخمس بنات، كمف أشير زكجاتو 

اركينػػا خػػاتكف مػػف قبيمػػة "أكىػػات مركييػػت" ،اشػػتير بالعحػػؿ كالكفػػااة كسػػداد الػػرأم كالتػػدبير كالثبػػات كالكقػػار تك 
كالفتكة كالعدؿ ،غير انو كاف مياا" لميك كالشراب ، فكاف جنكيزخاف كثيرا" ما يؤنبو كيزجره، كػاف ن ػيبو مػف 

ؿ كحكض نير ايميؿ الذم ي ب في تمػؾ أمالؾ أبيو ينح ر في مناطؽ جباؿ تارباجام كأطراؼ بحيرة ايجك
ـ كأمر بتكزيع انمكاؿ عمى انقػارب ، كأعمػف عػف العفػك العػاـ  ٕٕٛٔق/  ٕٙٙالبحيرة، تكلى العرش سنة 

عف كؿ مف أساا كأخؿ بالنظاـ ،حارب في جبيػات عػدة منيػا فػي شػماؿ ال ػيف كبػالد فػارس كالكػرج كآسػيا 
كرمػاغكف قامػدا" لحممػة متجيػة الػى بػالد الحفجػاؽ كسحسػيف ال غرل كأكربا ،كحدد لكؿ قامػد كجيتػو فعػيف ج

كالبمغار يرافحو ثالثكف الؼ جندم مع عدد مف انمراا المغكؿ، كجيػز حممػة" أخػرل الػى التبػت ، كاتجػو ىػك 
الػى بػالد الخطػا ،قػاـ بأ ػالحات اداريػة عػدة فحػػد انشػأ مدينػة جديػدة فػي "أكردك بػاليغ" شػماؿ منغكليػا قػػرب 

ككف عا مة" لو ، كبنى ق ر شامخ فييا ، كاىػتـ بنظػاـ البريػد كانشػأ العديػد مػف المحطػات جباؿ قراقكـر لت
ـ نظرا" ندمانو عمػى الخمػر .لمزيػد مػف التفا ػيؿ ينظػر: الجػكيني، ٕٔٗٔق/ٜٖٙالبريدية ،تكفي في سنة 

؛ابػػػػػػػػػػف العبػػػػػػػػػػرم، تػػػػػػػػػػاريخ مخت ػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػدكؿ، ٕٕٔص-ٕٚٔ، صٔ،جٔتػػػػػػػػػػاريخ جيانكشػػػػػػػػػػام ، ـ
-ٚٔاني، جػػامع التػػكاريخ، الجػػزا الخػػاص بتػػاريخ خمفػػاا جنكيزخػػاف،ص؛اليمػػذٕٙ٘كصٕٛٗكصٕٚٗص
-ٖٛٔ، ص٘ـ؛ميرخكانػد، تػاريخ ركضػة ال ػفا،ٗٛ٘كصٖٛ٘؛ مستكفي قزكيني، تاريخ كزيدة،صٜٗص
؛اقبػاؿ، عبػاس، تػاريخ المغػػكؿ، ٖٛٚص-ٖ٘ٙكصٜٖ٘، صٔ؛ الرمػزم، ـ،ـ، تمفيػؽ ااخبػار، جٙٙٔص
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؛ ال ػػياد،د. فػػؤاد عبػػد المعطػػي، المغػػكؿ ٔٚٙص-ٜٗٙ؛ بارتكلػػد، تركسػػتاف، ٖٚٔكصٕٚٔكصٖٚٔص
 .ٛٛٔص-ٜ٘ٔ؛العريني،د. السيد الباز، المغكؿ، صٜٗٔص-ٜٚٔكصٚٙٔص-٘ٙٔفي التاريخ، ص

 . ٙٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٖٕٛ

 .٘ٛالمغكؿ،ص تاريخ محمد، بف سعد الغامدم، ؛ٙٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٜٖٕ

 .٘ٛغكؿ،صالم تاريخ -ٕٓٗ

ـ(:ىك اابف انكؿ نككتام خاف ، امو تكاركينا خاتكف ، تػكلى ٜٕٗٔ-ٕٙٗٔق/ٚٗٙ-ٗٗٙكيكؾ خاف ) - ٕٔٗ
ـ ككاف لكالدتو تكاركينا خاتكف دكر كبير في  اقنػاع انمػراا المغػكؿ عػؿ تكليتػو ٕٙٗٔق/ٗٗٙالعرش سنة 

كا" لو عظمة الممكؾ كشككة البحر لمعرش بعد اف كاف أككتام خاف قد رش  لمعرش حفيده شيرامكف ،كاف مم
مع ات افو بالعظمة كالكبرياا ، كاف الجميػع يخشػى  ػكلتو كسػطكتو ، فممػا تػكلى العػرش أقػر قػكانيف جػده 
جنكيزخاف كلـ يدع سبيال" لمتغيير كالتبديؿ في أحكاميا ، ك اف قػكانيف كالػده كأحكامػو مػف عػكارض الزيػادة 

ميػػاا" الػػى الحػػركب كالمغػػامرة كىػػك بػػذلؾ أقػػرب بالشػػبو مػػف جػػده أك المخالفػػة ، كػػاف عمػػى العكػػس مػػف أبيػػو 
جنكيزخاف، فمػـ يكػد يسػتحر فػي الحكػـ حتػى نبػو انمػراا كاننجػاؿ الػى ضػركرة مراعػاة أحكػاـ الياسػا كتجنػب 
الخػػركج عنيػػا ،كأمػػر بمعاقبػػة المح ػػريف مػػنيـ، عبػػأ الجنػػكد كسػػيرىا الػػى الجكانػػب كانطػػراؼ كأرسػػؿ سػػبتام 

يػػاف بجيػػكش جػػرارة الػػى بػػالد الخطػػا كمحاربػػة ااسػػماعيمية كككػػؿ أمػػر قيػػادة ىػػذه الجيػػكش بيػػادر كجغػػاف نك 
كانشراؼ عمييا ايميجتكتام كفكض اليو ميمة الت رؼ فػي شػؤكف بػالد الػركـ، كالكػرج، كالمك ػؿ، كحمػب، 

نيػر، كديار ربيعة ،ككلى ال ػاحب محمػكد يمػكاج بػالد الخطػا، ككلػى ابنػو مسػعكد بيػؾ عمػى بػالد مػا كراا ال
كتركسػػتاف ، أمػػا خراسػػاف، كمازنػػدراف، كالعػػراؽ ،كاذربيجػػاف، كشػػيركاف، كالمػػكر، كآراف ،ككرمػػاف، ككرجسػػتاف، 
كأطراؼ اليند فحد عيد بأدارتيا الى انمير آرغكف آغا،كاف ميػاا" لممسػيحييف فجمػع حكلػو عػددا" مػنيـ مػف 

مبو ككزيره فضال" عف عدد كبيػر مػف انطبػاا أبرزىـ قداؽ الذم كاف بمثابة اتابكا" لو، كجينغام الذم كاف نا
المسيحييف ، كاف لػو ثالثػة أبنػاا ىػـ: خكاجػو أغػكؿ ،كنػاغك ،ككانػت كالػدتيما أكغػكؿ غػايميش، أمػا انبػف 

ـ.  ٕٔ٘ٔق/ ٜٗٙالثالث فيك ىكقػك كامػو كانػت مػف المحظيػات،تكفي كيػكؾ خػاف ن ػابتو بػالمرض سػنة 
؛ابػف العبػرم، تػاريخ ٕٓٗص-ٜٕٕ، صٔ،جٔجيانكشػام ، ـ لمزيد مف التفا ػيؿ ينظػر: الجػكيني، تػاريخ

؛اليمػػػػػػذاني، جػػػػػػامع التػػػػػػكاريخ، الجػػػػػػزا الخػػػػػػاص بتػػػػػػاريخ خمفػػػػػػاا ٕٛ٘ص-ٕٙ٘مخت ػػػػػػر الػػػػػػدكؿ، ص
؛ميرخكانػد، تػاريخ ٚٛ٘؛ مستكفي قزكيني، تاريخ كزيػدة،ص ٛٛٔص-ٙٚٔكصٜٔص-ٛٔجنكيزخاف،ص

؛اقبػػػػاؿ، ٖٔٛكصٖٓٛ، صٔ؛ الرمػػػػزم، ـ،ـ، تمفيػػػػؽ ااخبػػػػار، جٙٚٔص-ٔٚٔ، ص٘ـركضػػػػة ال ػػػػفا،
؛ ال ػػياد،د. فػػؤاد عبػػد ٔٛٙص-٘ٚٙ؛ بارتكلػػد، تركسػػتاف، ص٘ٚٔص-ٖٚٔعبػػاس، تػػاريخ المغػػكؿ، ص

 .ٖٜٔص-ٛٛٔالسيد الباز، المغكؿ، ص ؛ العريني،د.ٕٔٓص-ٜٗٔالمعطي، المغكؿ في التاريخ، ص 

 .ٜ٘٘ص ،٘تاريخ،ج خمدكف، ابف ؛ ٚٚ ص ،ٖااب ار،ج العمرم،مسالؾ ا فضؿ ابف -ٕٕٗ
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ابتػدااا"  النيػر كراا مػا بػالد فػي الكايػات ادارة تػكلى يمكاج، محمكد ال احب اامير ابف: بؾ مسعكد اامير -ٖٕٗ
 نيػػر شػػاط  حتػػى كبخػػارل كسػػمرقند كقيػػاليؽ كالمػػاليؽ ككاشػػغر كخػػتف كقراخكجػػو بػػاليغ بػػيش مدينػػة مػػف

 عػففضػال"  خػارلب فػي منيػا عػدة مػدارس بنػى خػاف، كمنكػك خػاف ككيػكؾ خػاف اككتال عيد كفي جيحكف
 اعمػػار فػػي يمػػكاج محمػػكد كالػػده مػػع عػػدة كاداريػػة عمرانيػػة باعمػػاؿ كقػػاـ كاشػػغر، فػػي المسػػعكدية المدرسػػة
 المسػعكدية المدرسة في ـ،كدففٕٙٛٔ/ ىػ ٛٛٙ سنة تكفي ليا، المغكلي ااحتالؿ بعد دمرت التي المدف
 ٖٙ،صٔ،جٔنكشػػػػال،ـجيا الجكيني،تػػػػاريخ:ينظػػػػر التفا ػػػػيؿ مػػػػف لمزيػػػػد.بخػػػػارل فػػػػي انشػػػػأىا التػػػػي

 ؛اليمػػػذاني،ٕٕٙكص ٚ٘الػػػدكؿ،ص مخت ػػػر العبرم،تػػػاريخ ؛ابػػػفٕٕٚ،صٖ،جٕ،ـكٛٛٔ،صٕ،جٕـك
 ٗٛٔكص ٔٛٔكص ٜٗص -ٖٜص خػػػػػاف، جنكيػػػػػز خمفػػػػػاا بتػػػػػاريخ الخػػػػػاص التػػػػػكاريخ،الجزا جػػػػػامع
 معجػػـ فػػي ااداب مجمػػع الفػػكطي،تمخيص ابػػف ؛ٖٚٙص ،ٖٕالنػػبالا،ج اعػػالـ ؛الذىبي،سػػيرٕ٘ٔكص

 م ػطفى:تححيػؽ بدمشػؽ، الظاىريػة الكتػب دار فػي كالمحفكظػة الفريػدة المؤلػؼ سػخةن عف االحاب،حححو
 ك ػاؼ، تاريخ ؛الشيرازم،ٜٜٖص -ٜٖٛص ىامش ،ٗ،جٖت،ؽ. بال دمشؽ، الياشمية، جكاد،المطبعة

 خكانػد ؛ٕٛٔكص ٙٚٔكص ٗٚٔص -ٖٚٔص ،٘ـ ال ػفا، ركضػة تػاريخ خكانػد، مير ؛ٕٖٛص ،ٗـ
 كىامشػػػػيا ٘٘ٙكص ٗ٘ٙص ىػػػػامش تركسػػػػتاف، بارتكلػػػػد، ؛ٜ٘ص ،ٖج السػػػػير، حبيػػػػب تػػػػاريخ ميػػػػر،
 ،ٔج ااخبػػػار، تمفيػػػؽ ـ،.ـ الرمػػػزم، ؛ٙٛٔص -٘ٛٔكص ٘ٗٔص التػػػرؾ، تػػػاريخ بارتكلػػػد، ؛ٓٚٙكص
 كىػػػػامش ٛٓٗص ايػػػػراف، تػػػػاريخ عبػػػػاس، اقبػػػػاؿ، ؛ٔٚٔص المغػػػػكؿ، تػػػػاريخ اقباؿ،عبػػػػاس، ؛ٖٔٛص
و الػى العربيػة : خالػد اسػعد عيسػى العالـ انسالمي فػي الع ػر المغػكلي، نحمػ ، رتكلديب شبكلر، ؛ٙٔٗص

 عبػد فػؤاد. د ال ػياد، ؛ ٙٛصـ،ٕٜٛٔ، ٔ،راجعو كقدـ لػو : د. سػييؿ زكػار، دار احسػاف ، دمشػؽ ، ط
 العظػػاـ، المغػػكؿ تػػاريخ سػػييؿ، محمػػد.د ، طحػػكش ؛ٜٛٔكص ٜٙٔص التػػاريخ، فػػي المغػػكؿ المعطػػي،

 محمػكد، رجػب. ت،دبخيػ ؛ٖٛٔكصٓٛٔص ، المغػكؿ دكلػة ، محمد ،عمي ال البي ؛ٕٙٔكصٖٔٔص
-ٗٛالمغػػػػػػػػػػػكؿ،ص أسػػػػػػػػػػػمـ ،كيػػػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػػػي محمػػػػػػػػػػػد. د البػػػػػػػػػػػار، ؛ٔٚٔص المغػػػػػػػػػػػكؿ، تػػػػػػػػػػػاريخ

 ؛ٜٙكصٙٗالمغكلي،ص الغزك اباف الشاـ التكنجي،محمد،بالد ؛ٖٖٔكصٜٙكصٚٛكص٘ٛص

part1,P.164. Howorth,Henry.H, History of the Mongols, 

 عبػاس، اقبػاؿ، ؛ ٜٗ ص– ٖٜ ص خػاف، جنكيػز خمفػاا بتاريخ الخاص الجزا ، التكاريخ جامع اليمذاني، -ٕٗٗ
 ص ك٘ٗٔالتػػرؾ،ص تػاريخ بارتكلػد، ؛ٛٓٗ ص ايػػراف، تػاريخ عبػاس، ، اقبػػاؿ ؛ ٔٚٔ ص المغػكؿ، تػاريخ
 عبػػد فػػؤاد. د ال ػػياد، ؛ٙٛص المغػػكلي الع ػػر فػػي ااسػػالمي العػػالـ ، رتكلديشػػبكلر،ب ؛ ٙٛٔ ص – ٘ٛٔ

 الػديف رشػيد الكبيػر المغػكؿ مػؤرخ المعطػي، عبػد ادفػؤ . ال ػياد،د ؛ٜٛٔ ص التػاريخ، فػي المغػكؿ المعطي،
 .ٖ٘ص ، العراؽ في السياسية الحياة ، داكد  ال  محمد. د الحزاز، ؛ٛٔٔكصٚٔٔص اليمذاني،

 امػكر تكلػت كالكفػااة، كالػدىاا، كالحكمػة بالح ػانة تميزت الكبرل، خاف اككتام زكجة ىي: خاتكف تكاركينا -ٕ٘ٗ
 ااجتمػػاع مكعػػد يحػػيف حتػػى( ـٕٙٗٔ -ٕٔٗٔ(/) ىػػػٗٗٙ-ٜٖٙ)  مػػدةال خػػالؿ زكجيػػا كفػػاة بعػػد المغػػكؿ
 الحديمة الحكانيف تختؿ ا حتى الع ر، اكفاا كبمساعدة البالد ادارة فتكلت جديد، خاف نختيار العاـ الرسمي

 قمػػكب الييػػا كجػػذبت كحيمػػة، بمطػػؼ الػػبالد امػػكر فضػػبطت الخػػاف، حكػػـ متابعػػة فػػي براعػػة كأثبتػػت كالحديثػػة،
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 قكانينيػا، تحػت كانضػككا "كرغبةطكعا"  اكامرىا الى الناس فانحاد كالتحؼ، كاليدايا اا طناع بانكاع ااقكياا
 لمزيػد. ـٜٕٗٔ/ ىػػٚٗٙ سػنة تكفيػت ارادت، مػا ليػا فػتـ الحكػـ خػاف كيػكؾ ابنيا ليتكلى "جاىدة سعت كقد
 التكاريخ، جامع اليمذاني، ؛ٕٕ٘ص -ٕٕٕ،صٕج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني،: ينظر التفا يؿ مف

 لػػب ، ، يحيػػى بػػف عبػػد المطيػػؼ،قزكينػػي ؛ٜٚٔص -ٙٚٔص خػػاف، جنكيػػز خمفػػاا بتػػاريخ الخػػاص الجػػزا
بخػػط محمػػد بػػاقر بػػف اسػػماعيؿ بػػف ايػػة ا الحػػاج شػػيخ جعفػػر، بسػػفارش، داشػػمند كرامػػي ضػػياا  التػػكاريخ،

كبػت جػاب :اكؿ ، تػاريخ الديف بف محمد كاظـ بف محمد عمي بف اية ا الحاج شيخ جعفر الشكشػترم ،، ن
 ٖٚٔص المغػػكؿ، تػػاريخ عبػػاس، اقبػػاؿ، ؛ ٖٕٓص-ٜٕٕص ،ٖ الحسػػـ ،ٖٖٙٔانتشػػار : مػػرداد مػػاه ، 

 المغػكؿ المعطػي، عبػد فػؤاد. د ال ياد، ؛ٜٖٔكص ٖٓٛ،صٔ،ج ااخبار تمفيؽ ـ،ـ ، الرمزم، ؛ٗٚٔكص
 تاع ػػر مػػاد ستأسػػي -از ايػػراف مف ػػؿ تػػاريخ ا، عبػػد رازم، ؛ٜٛٔكص ٜٙكص ٜ٘ٔالتػػاريخ،ص فػػي

 باب ىػ،ٖٖ٘ٔ ، سـك جاب ، تيراف ، كشركاه اقباؿ حسيف محمد حاج نسبي شركت:  انتشارات از حاضر،
،  السػػيد.العرينػػي،د ؛ٓٗ،ص المغػػكلي الع ػػر فػػي ااسػػالمي العػػالـ رتكلػػد،يب شػػبكلر، ؛ٖ٘ٓص ،ٔؼ دـك

 ؛ٖٔٔص -ٔٔٔص العظػػاـ، المغػػكؿ تػػاريخ سػػييؿ، محمػػد.د طحػػكش، ؛ٜٛٔص -ٛٛٔالبػػاز،المغكؿ،ص
 دكلػة ، محمػد ،عمػي ال البي ؛ٜٕٔ،ص كالتركماف ااتراؾ تاريخ فيسريعة  جكلة احمد، اسامة ، تركماني
. د البػار، ؛٘ٚٔكصٖٚٔكصٔٚٔالمغكؿ،ص محمكد،تاريخ رجب. بخيت،د ؛ٗٛٔكصٖٛٔص ، المغكؿ
 ؛ٖٜكصٕٜالمغكؿ،ص أسمـ ،كيؼ عمي محمد

Howorth,Henry.H, History of the Mongols, part1,PP.160,161; 

Jeremiah,Curtin, AHistory The Mongols,p. xxiii.   

 .ٜٓٔص الترؾ، تاريخ بارتكلد، ؛ٙٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٙٗ

 مف ؿ تاريخ عباس، اقباؿ، ؛ٕ٘ٔص خاف، جنكيز خمفاا بتاريخ الخاص الجزا التكاريخ، جامع اليمذاني، -ٕٚٗ
 ٖٚٗٔ ، ايراف ، كبير امير انتشارات ، سـك جاب مؤسسة ، مشركطيت اعالف تا مغكؿ استيالل از ،ايراف
 ال ياد، ؛ٛٔٗص ايراف، تاريخ عباس، اقباؿ، ؛ٛٚٔص المغكؿ، تاريخ عباس، اقباؿ، ؛ٛ٘ٔص ،ٔـ ،ىػ
 .ٚٚص ااسالـ، انتشار محمد، رجب. د الحميـ، عبد ؛ٕٓٔص التاريخ، في المغكؿ المعطي، عبد فؤاد. د

 خراسػاف، في اخرل ق بة كليا ىيطؿ في العظمى ق بتيا جيحكف، نير حافتي عمى تحع ككرة ىي: ـزخكار  -ٕٛٗ
 كالفكاكػػو كالشػػجر كالمػزارع كالمنػػازؿ البسػػاتيف كثيػرة العمػػارة، ممتػػدة المػدف كثيػػرة جميمػػة كاسػعة كػػكرة كىػي

 معػدف أم أك ةكالفضػ الػذىب معػدف بمػدىـ فػي كلػيس كال ػكؼ، الحطػف مػف الثيػاب فييا ت نع كالخيرات،
. كغيرىػا كخػكاش ككػردراف، كتػكزكار، كخيػكة، اسب، كىزار قاعدتيا، كىي الجرجانية مدنيا، اكبر مف اخر،
 العمارة، بيا التي السبعة ااقاليـ عجامب كتاب بيمكؿ، بف الحسف ابك سيراب،: ينظر التفا يؿ مف لمزيد
 ؛ٔٗص ـ،ٜٕٜٔ/ ىػػٖٚٗٔ زف،ىكلزىػك  آدكلػؼ مطبعػة مزيػؾ، فػكف ىػانس: كت ػحيحو بنسخو اعتنى
 ابػك البمخػي، ؛ٖٗٓص -ٜٜٕص الممالػؾ، مسالؾ اا طخرم، ؛ٜٔ،صٚالنفيسة،ـ رستو،ااعالؽ ابف
 الحكػيـ ا ايػة مكتبة في محفكظة مايكركفيمـ عمى م كرة مخطكطة ااقاليـ،  كر ، سيؿ بف احمد زيد
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 -ٔٛٗص ،ٕج اارض، كرة ػ حكقػؿ، ؛ابػفٖٖٔ كرقػة -ٖٔٔ كرقػة ،ٕٖٙ رقػـ تحػت النجػؼ، العامة،
 -ٕٗٛص ،ٕج التحاسػػػػػيـ، احسػػػػػف المحدسػػػػػي، ؛ٖٚٔصمؤلػػػػػؼ مجيػػػػػكؿ ، حػػػػػدكد العػػػػػالـ، ؛ٕٛٗص
 ذكر في المرجاف حسيف،آكاـ بف اسحاؽ المنجـ،الشيخ ؛ٕٓص ،ٕج الممالؾ، مسالؾ البكرم، ؛ٕٙٛص

 رحيـعبػػػدال بػػػف محمػػػد ، الغرنػػػاطي حامػػػد ابػػػك ؛ٕٓص ت،.بػػػال ،د.ـ مكػػػاف، كػػػؿ فػػػي المشػػػيكرة المػػػدامف
 المغربػػػي سػػػعيد ابػػػف ؛ٚٛكصٙٛص ـ،ٕٜ٘ٔ ، بػػػاريس ، ااعجػػػاب كنخبػػػة االبػػػاب ااندلسػػػي،تحفة
 ؛ٜٗالعجامػػػب،ص خريػػػدة الػػػكردم، ابػػػف ؛ٕٕٗص -ٖٕٕنخبػػػة،ص الربػػػكة، شػػػيخ ؛ٜٓٔ،الجغرافيػػػا،ص

 امػػػػػيف، بػػػػػؾ، كا ػػػػػؼ ؛ٔٙص -ٚ٘ص، المحميػػػػػة التػػػػػكاريخ ، السػػػػػتار عبػػػػػد قحطػػػػػاف. د ، الحػػػػػديثي
 .  ٕ٘ص ك٘ٗالفيرست،ص

 .ٓٚٙ ص ، تركستاف -ٜٕٗ

ـ(:ىك اابف انكبر لتكلكم خاف بػف جنكيزخػاف ، كالدتػو سػيكرقك ٜٕ٘ٔ-ٕٓ٘ٔق/ٛ٘ٙ-ٜٗٙمنككخاف ) -ٕٓ٘
قيتيتي بيكي ابنة جاكمبك أخي أكنؾ خاف ممػؾ قبيمػة الكراييػت ،كىػي زكجتػو الكبػرل ، كػاف لمنككخػاف زكجػة 

عػدة احػداىف تػدع بايػاكجيف مػف قبيمػة بايػاكت  اسميا أكقكؿ قكيمش مف قبيمة أكيرات ،فضال" عف محظيات
انجبت لو كلدا" اسمو شيركي ، أما المحظية الثانية فكانت تػدعى كػكم يبػو أنجبػت لػو كلػدأ اسػمو اسػكتام، 
تكلى منككخاف العرش بعد كفاة كيكؾ خاف ، كقد كاف لألمير باتك خاف زعيـ دكلة الحبيمػة الذىبيػة دكر كبيػر 

فض عدد مف انمراا المغكؿ مف أبنػاا كأحفػاد أككتػام خػاف تكليػو العػرش كحػاكلكا في تكليو الحكـ بعد اف ر 
انطاحة بو ،غير انو نج  في كشؼ مؤامرتيـ كمعاقبتيـ ، أمر بأرساؿ الجنػكد الػى أقا ػي الشػرؽ كالغػرب 

النيػػر كراا  كديػػار العػػرب كالعجػػـ ، ككلػػى عمػػى بػػالد الشػػرؽ ال ػػاحب محمػػكد يمػػكاج ، ككلػػى عمػػى بػػالد مػػا
تركسػتاف كبػػالد انكيغػػكر، كفرغانػػة، كخػكارـز ابنػػو مسػػعكد بيػػؾ ، كفػكض حكػػـ اقػػاليـ خراسػػاف، كمازنػػدراف، ك 

كاذربيجػػاف، كأراف ،كالمػػكر، كالعػػراؽ، كبػػالد الػػركـ، كديػػار بكػػر، كالمك ػػؿ ،كحمػػب الػػى انميػػر آرغػػكف آغػػا، 
لمسػمميف بمزيػد مػف كأ در مرسكما" لتخفػيض نسػبة الضػرامب المفركضػة عمػى عامػة النػاس ، كقػد خػص ا

ىػػػ/  ٛ٘ٙااحتػػراـ كالتحػػدير ، كاطمػػؽ سػػراح معظػػـ المعتحمػػيف فػػي سػػامر الممالػػؾ ، تػػكفي منككخػػاف فػػي سػػنة 
، ٖ،جٕـ بعػػػد أ ػػػػابتو بػػػالمرض .لمزيػػػػد مػػػف التفا ػػػػيؿ ينظػػػر: الجػػػػكيني، تػػػاريخ جيانكشػػػػام ، ـٜٕ٘ٔ

التػكاريخ، الجػزا  ؛اليمػذاني، جػامعٕٕٙ-ٕٔٙ؛ابف العبرم، تاريخ مخت ػر الػدكؿ، ص ٕٚٗص-ٜٔٔص
-ٚٛ٘؛ مسػػػػتكفي قزكينػػػػي، تػػػػاريخ كزيػػػػدة،ص  ٕٕ٘ص-ٜ٘ٔالخػػػػاص بتػػػػاريخ خمفػػػػاا جنكيزخػػػػاف،ص

، ٔ؛ الرمػػػزم، ـ،ـ، تمفيػػػؽ ااخبػػػار، جٜٗٔص-ٙٚٔ، ص٘ـ؛ميرخكانػػػد، تػػػاريخ ركضػػػة ال ػػػفا،ٛٛ٘ص
-ٕٛٙ؛ بارتكلػػػد، تركسػػػتاف، صٔٛٔص-٘ٚٔ؛اقبػػػاؿ، عبػػػاس، تػػػاريخ المغػػػكؿ، ص ٖٔٛكصٖٓٛص
؛ العرينػي،د. السػيد البػاز، ٕٙٔص-ٕ٘ٓفؤاد عبد المعطي، المغكؿ في التاريخ، ص  ؛ ال ياد،د.ٜٔٙص

 .ٕٓٓص-ٜٗٔالمغكؿ،ص

 كيؼ عمي، محمد. البار،د ؛ٕ٘ٔ ص خاف، جنكيز خمفاا بتاريخ الخاص الجزا التكاريخ، جامع اليمذاني، -ٕٔ٘
 .ٕٓٔص المغكؿ، اسمـ
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 . ٕٔٗ بالؽ،ص بيش ،مادةٗمج ااسالمية، المعارؼ دامرة في منشكر بحث بالؽ، بيش بارتكلد، -ٕٕ٘

 .ٙٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٖٕ٘

 ؛ٕٓٔص المغكؿ، اسمـ كيؼ عمي، محمد. البار،د ؛ٜٓٔص الترؾ، تاريخ ؛٘ٛٙ ص تركستاف، بارتكلد، -ٕٗ٘
 .ٕٔٗ ص بمؽ، بيش مادة ، ٗمج ااسالمية، المعارؼ دامرة في منشكر بحث بالؽ، بيش بارتكلد،

 لػو انجبػت المغكليػة، المركييػت قبيمة مف خاف، اككتام بف خاف لكيكؾ الكبرل الزكجة ىي: غايميش أكغكؿ -ٕ٘٘
 رجػاؿ مػف جػدان  قريبػة ككانػت خػاف، كيػكؾ زكجيػا كفػاة بعػد كلدييا مع الحكـ تكلت كخكاجو، ناقك ىما كلديف
 ككانػت الحكػـ، تػكلييـ خػالؿ اامػكر اضػطراب الى ادل مما معيا، دامـ خالؼ عمى كلدييا كاف بينما الديف،

لبػاد  فػيلفػت  اذ معيا التححيؽ بعد بحتميا خاف منكك مرأف الحكـ، خاف منكك تكلي فكرة ابناميا معمعارضة" 
: ينظػػر التفػا ػػػيؿ مػػف لمزيػػد. ضػػده بتآمرىػػا اكتشػػػافو بعػػد ـٕٕ٘ٔ/ ىػػػٓ٘ٙ سػػنة النيػػر الػػى بيػػا كقػػذفكا

 تػػػػاريخ العػػػػبرم، ابػػػف ؛ٕٚٔص ،ٖج ،ٕـك ٖٕٗص -ٕٓٗص ،ٕج ،ٔـ جيانكشػػػػال، تػػػاريخ الجػػػكيني،
 ٛٔص جنكيزخػػػاف، خمفػػػاا بتػػػاريخ الخػػػاص التكاريػػػخ،الجزا جػػػػامع اليمػػػػذاني، ؛ٕٛ٘ص الػػػػدكؿ، مخت ػػر

 ؛الرمػػػػػػػػػػػػػزم،ٕٕٔكص  ٕٔٔكصٕٕٓكصٜٛٔكصٜٚٔكصٜ٘ٔكص ٙٛٔكص ٘ٛٔكص ٘ٚٔكص
 تػػػاريخ ، عبػػػاس ، اقبػػػاؿ ؛ٔٛٙص -ٓٛٙص تركسػػػتاف، بارتكلػػػد، ؛ٜٖٔص ،ٔج ااخبػػػار، تمفيػػػؽ ـ،.ـ

. د العرينػي، ؛ٕ٘ٓص التػاريخ، فػي المغػكؿ المعطػي، عبػد فؤاد. د ال ياد، ؛ ٙ٘ٔص ،ٔـ ، ايراف مف ؿ
 المغكليػػة، الدكلػػة تػػاريخ العزيػػز، عبػػد السػػالـ عبػػد. د فيمػػي، ؛ٖٜٔكص ٜٔٔص المغػػكؿ، البػػاز، السػػيد
 محمكد،تػاريخ رجػب .بخيػت،د ؛ٔٓٔالجياد،ص  يكات عمى سميـ،امبراطكرية كاكيـ، ؛ٙٓٔص -٘ٓٔص

 .ٗٚٔالمغكؿ،ص

 .٘ٛٚ كص٘ٛٙ ص ، تركستاف  -ٕٙ٘

 .ٙٚ ص ،ٔج ،ٔـ ، جيانكشام تاريخ الجكيني، -ٕٚ٘

 .ٙٚ ص ،ٔج ،ٔـ ، جيانكشام تاريخ  -ٕٛ٘

 .ٛٛ٘ص كزيدة، تاريخ قزكيني، مستكفي ؛ٙٚ ص ،ٔج ،ٔـ ، جيانكشام الجكيني،تاريخ -ٜٕ٘

 .ٙٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٓٙ

 . ٕٛٔ ص – ٔٛٔ،ص٘ـ ال فا، ركضة ميرخكاند،تاريخ ؛ٙٚ،صٔج ،ٔجيانكشام،ـ تاريخ الجكيني، -ٕٔٙ

 .ٚٚكص ٙٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٕٙ

 .ٚٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٖٕٙ

 .ٚٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٗٙ
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 .٘ٛٙص ، تركستاف ، بارتكلد ؛ٚٚ ص ،ٔج ،ٔـ ام،جيانكش تاريخ الجكيني، -ٕ٘ٙ

 .ٕٔٗ بالؽ،ص بيش ،مادةٗ،مج ااسالمية المعارؼ دامرة في منشكر بالؽ،بحث ؛بيش٘ٛٙتركستاف،ص -ٕٙٙ

 .٘ٛٙ ص ، تركستاف ، بارتكلد ؛ٚٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٚٙ

 .ٚٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٛٙ

 .٘ٛٙ ص تركستاف، ، بارتكؿ ؛ٚٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ جكيني،ال -ٜٕٙ

 .٘ٛٙ ص ، تركستاف ، بارتكلد  -ٕٓٚ

 .ٚٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٔٚ

 .ٚٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٕٚ

 .ٚٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٖٕٚ

 .ٛٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٗٚ

 .ٛٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕ٘ٚ

 .ٛٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٙٚ

 .ٛٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٚٚ

 .ٛٚ ص ،ٔج ،ٔـ ، جيانكشام تاريخ الجكيني، -ٕٛٚ

 .ٙٛٙص تركستاف، بارتكلد، ؛ٛٚ ص ،ٔج ،ٔـ ، جيانكشام تاريخ الجكيني، -ٜٕٚ

 .ٛٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٓٛ

 . ٛٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٔٛ

 .ٙٛٙ ص ، تركستاف ، بارتكلد ؛ٛٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٕٛ

 .ٛٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٖٕٛ

 .ٛٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٗٛ

 .ٛٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕ٘ٛ

 .ٗٛالمغكؿ،ص تاريخ محمد، بف سعد الغامدم، ؛ ٛٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٙٛ
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 .ٛٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٚٛ

 .ٚٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٕٛٛ

 ؛ٛٛ٘ص كزيدة، تاريخ قزكيني، مستكفي ؛ٜٚ ص ك ٛٚ،صٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٜٕٛ
 .ٕٓٔص المغكؿ، اسمـ كيؼ عمي، محمد. البار،د

 ؛ٜٓٔص الترؾ، تاريخ ، بارتكلد ؛ٙٛٙبارتكلد،تركستاف،ص ؛ٜٚ،صٔ،جٔجيانكشام،ـ الجكيني،تاريخ -ٜٕٓ

Jeremiah,Curtin, AHistory The Mongols,p.325.                                                           

 أخػي ابنػة ىػي: -بيكػي سرقكقتي –أك - بيكي سرقكتي - أك ،-بيكي سرقكيتي - ،أك بيكي سيكرقكقيتيتي -ٜٕٔ
 خػػاف كقػػكبيالم خػػاف منكػػك ااربعػػة ابنامػػو ككالػػدة زكجاتػػو، كاحػػب خػػاف تكلػػكم الن ػػرانية،كزكجة خػػاف أكنػػؾ

 بػػذلت كقػػد كالع ػػمة، كالسػػتر كالعفػػة الثبػػات مػػف يػاكل العػػالـ، سػػيدات محدمػػة فػػي كانػػت بكقػػا، كاريػػؽ كىكاكػك
 كقامػت زكجػاتيـ، قمػكب بػيف كألفػت كااداب، الفضػامؿ كلحنػتيـ ابػييـ كفػاة بعػد ابناميػا تربية في كبيرةجيكدا" 

 زكجتػػو بػػرأم كالم ػػال  اامػػكر تسػػير اف جنكيزخػػاف أمػػر كفاتػػو كبعػػد كااحفػػاد، اابنػػاا كبرعايػػة برعػػايتيف
 فػي نجحػت كقػد اعتػراض، غيػر مػف ت ػرفيا تحت الجيكش كتسيير كالعحد الحؿ يككف كافبيكي، ييترقكيتيك س

 عمػػى كاشػػرفت كدرايػػة، رأم كحسػػف ككفػػااة بيمػػة الدكلػػة احػػكاؿ كضػػبط اابنػػاا كتربيػػة كترتيبيػػا، اامػػكر ادارة
 ادـ عمييػيحػ التػي كالم ػال  اامكر معظـ في يستشيرىا خاف جنكيز ككاف بخداعيا، نحد تسم  كلـ المباني،
 تحػدـ الكفػكد ككانػت ال ػحي ، مسػارىا عػف اامػكر تنحػرؼ ا حتػى الجيػكش تكجيو عند استشارتيا عففضال"
 رعايػػة فػي كبالغػت ، الطاعػػة شػرقا" كغربػا" الػػبالد معظػـ مػف ليػػا الرعيػة كقػدمت كالتػػكقير، ااحتػراـ كاجػب ليػا

 مػػػف خكفػػػان  بالرعيػػػة اان ػػػاؼ خػػػالؿ مػػػف مرىػػػاكاكا بتعاليميػػػا كالعمػػػاؿ اامػػػراا ،فػػػالتـز شػػػرقا" كغربػػػا" السػػػكاف
 ابنيػا انتخػػاب كاليػدايا التحػػؼ بانفػػاذ المغػكؿ مػف ااطػراؼ امراا اسػتمالة في كبير دكر ليا ككاف سياستيا،

 جيانكشػال، تػاريخ الجػكيني،: ينػظر التفػا يؿ مف لمزيد. خػاف كيكؾ كفػاة بعد المغكؿ عمىحاكما" خػاف منكك
 الجػػزا التكاريػػػخ، اليمػػذاني،جامع ؛ٛٛٔص -ٙٛٔص ،ٖج ،ٕـك ٖ٘ٔكص ٚٗٔكص ٙٔٔص ،ٕج ،ٕـ

 ٕٕٔكص ٖٙص -ٕٙكص ٗ٘كص ٜٗص كىامشػػػػيا، ٖٚ ص جنكػػػػػػػػػػػػيزخاف، خمفػػػػػاا بتػػػػػاريخ الخػػػػػاص
 تمفيػػؽ ـ،. الرمػػزم،ـ بعػػدىا؛ كمػػا  ٜٜٔكص ٜٚٔكص ٙٛٔكص٘ٛٔكص ٕٚٔكص ٓٙٔكصٖٕٔكص

 ؛اقباؿ،عبػػاس،ٙٚٔكص ٘ٚٔص المغػػكؿ، ختػػاري عبػػاس، اقبػػاؿ، ؛ ٜٓٗص كىػػامش ٜٖٔ،صٔااخبػػار،ج
 عبػد فػؤاد. د ؛ال ػياد،ٙ٘ٔ،صٔ،ـ ايػراف مف ػؿ تػاريخ ، عبػاس ، اقبػاؿ  ؛ٙٔٗكص ٘ٔٗايػراف،ص تاريخ

  ػػػػػػػػػيكات عمػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػميـ،امبراطكرية كاكػػػػػػػػػيـ، ؛ٕٛٓص -ٕٙٓالتػػػػػػػػػاريخ،ص فػػػػػػػػػي المعطي،المغػػػػػػػػػكؿ
 ؛ٛٛكصٚٛالمغكؿ،ص أسمـ ،كيؼ عمي محمد. د البار، ؛ٕٓٔكصٔٓٔالجياد،ص

Howorth,Henry.H, History of the Mongols, part1,P.172; 

Jeremiah,Curtin, AHistory The Mongols,p. xxiii.   

 .ٙٛٙ ص ، تركستاف ، بارتكلد ؛ ٜٚ ص ،ٔج ،ٔـ ، جيانكشام تاريخ الجكيني، -ٕٜٕ
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 .ٜٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٖٜٕ

 .ٜٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٜٕٗ

 بعػد الذىبيػة الحبيمػة لدكلػة الححيحػي المؤسػسيعػد  خػاف، جنكيز بف خاف جكجي ابف ىك:  خاف باتك اامير -ٜٕ٘
 معظػـ سػمطتو ضػمت ،(ـٕٙ٘ٔ -ٕٕٚٔ(/)ىػػٗ٘ٙ-ٕٗٙ)السػنكات خػالؿ حكمػو مدة استمرت كالده، كفاة
 التػي المنػاطؽ عػف فضالن  رتش،ا نير غرب الكاقعة كالده عف كرثيا التي البالد كمعظـ الغربي، الحفجاؽ بالد

 قاـ الفكلغا، لنير اايسر بالشاط  المحيطة كااراضي لخكارـز المجاكرة المناطؽ مثؿ سيطرتو تحت ا بحت
،كاف قامد الحممة العسكرية التي كجييا أككتام خاف لمسيطرة عمى أكربا ،كقد تمكػف مػف السرام مدينة ببناا

 الجػكيني،: ينظػر التفا ػيؿ مػف لمزيػد. ـ ٕٙ٘/ ىػػٗ٘ٙ سػنة تػكفي ،فرض سيطرتو عمى مدف أكربية عػدة
  ػػدر الجكزجػػاني، ؛ٕٔٙص الػػدكؿ، مخت ػػر تػػاريخ العبػػرم، ابػػف ؛ٕٗٗص ،ٔج ،ٔـ جيانكشػػال، تػػاريخ
 كلػػيـ كيتػػاف: بت ػػحي  نا ػػرم، ،طبحػػات محمػػد الػػديف سػػراج بػػف عثمػػاف الػػديف كمنيػػاج عمػػر ابػػك الػػديف

 مك ػكؼ،  ػاحب ليس كيتاف: اىتماـ  احباف، الحي بدع كمكلكم حسيف خادـ كمكلكل  احب ناسكليس
 كزيػػػده، تػػػاريخ قزكينػػػى، مسػػػتكفي ؛ٚٓٗكصٙٓٗ،صٕ،ج ـٗٙٛٔ كمكتػػػو، كػػػرد، طبػػػع بػػػريس كػػػالج در
 ، خكانػػد، ميػػر ؛ٖٙص ،٘ج ، تػػاريخ خمػػدكف، ابػػف ؛ٖٖٔص ،ٗـ ، ك ػػاؼ تػػاريخ الشػػيرازل، ؛ٖٚ٘ص

 تمفيػػؽ ـ،. ـ الرمػػزم، ؛ٖٕٓص ،ٖ لحسػػـا ، التػػكاريخ لػػب ، قزكينػػي ؛ٖٗٔص ،٘ـ ال ػػفا، ركضػػة تػػاريخ
 ٜٖٗكص ٕٜٖكص ٜٖٛص – ٖ٘ٙص -ٖٗٙص – ٜٖ٘كص ٖٛ٘ص ىػػػػػػػػػػػامش ،ٔج ااخبػػػػػػػػػػػار،

 شػبكلر، ؛ٗٚٔكص ٕٚٔكص ٔٚٔص التػرؾ، تػاريخ بارتكلػد، ؛ ٕٓٗكص ٔٓٗكص ، ٜٖ٘ص كىامش
 فػي ةالحاكمػ ااسرات ،.أ. كميفكرد بكزكرث، ؛ٔٗص-ٖٛص المغكلي، الع ر في ااسالمي العالـ بيرتكلد،
 ابػراىيـ سػميماف. د:  مراجعػة المبػكدم، عمػي حسػيف:  ترجمػة اانساب، تاريخ في دراسة ااسالمي، التاريخ

 اانسػػانية كالبحػػكث لمدراسػػات عػػيف مؤسسػػة مػػع بااشػػتراؾ الككيػػت، العربػػي، الشػػراع مؤسسػػة ، العسػػكرم
 ايػػراف، مف ػػؿ تػػاريخ ا، عبػػد رازم، ؛ٕٗٔكص ٕٔٓكص ٕٓٓص ـ،ٜٜ٘ٔ ،ٕم ػػر،ط كااجتماعيػػة،

 النفػامس دار كالينػد، الذىبيػة الحبيمػة مغػكؿ تػاريخ ، سػييؿ محمػد،. ،د طحػكش ؛ ٖ٘ٓص ،ٔ،ؼ دـك باب
 ؛ٜٕص -ٕٗكصٛٔكصٚٔـ،صٕٚٓٓ/ ىػػػٕٛٗٔ ،ٔط لبنػػاف، - بيػػركت ، كالتكزيػػع كالنشػػر لمطباعػػة
 فاسػػيمي، يػػاف، ؛ٗٔٔكصٔٔٔكصٙٓٔص -ٔٓٔص العظػػاـ، المغػػكؿ تػػاريخ سػػييؿ، محمػػد.د ، طحػػكش

 ؛ٕٔٔص -ٕٓٔالشعكب ،ص سفاح نكيزخافج

Howorth,Henry.H, History of the Mongols, part2 ,Division 1,,PP.36,91; 

Jeremiah,Curtin, AHistory The Mongols,p. xxiii; 

Onon,Urgunge, The Secret History of The  Mongols The  Mongols 

,pp.269,270,275,281;                 

                          Kafalı, Altın Orda,s. 49-53.              .Mustafa,Dr 

 .ٙٛٙ ص ، تركستاف بارتكلد، ؛ٜٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٜٕٙ
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 .ٙٛٙ ص تركستاف، بارتكلد، ؛ٜٚ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٜٕٚ

 .ٙٛٙ ص ، تركستاف ، بارتكلد -ٜٕٛ

 ، بارتكلد ؛ٛٛ٘ص كزيدة، تاريخ قزكيني، مستكفي ؛ٜٚ ص ،ٔج ،ٔـ ، جيانكشام تاريخ ي،الجكين -ٜٜٕ
 . ٙٛٙ ص ، تركستاف

 ؛ٙٛٙ ص تركستاف، بارتكلد، ؛ٓٛ ص ،ٔج ،ٔـ جيانكشام، تاريخ الجكيني، -ٖٓٓ

Jeremiah,Curtin, AHistory The Mongols,p. 325.                                                       

 .٘ٙص التركي، التاريخ الى المدخؿ يمماز، اكزطكنا، -ٖٔٓ

 .٘ٙص التركي، التاريخ الى المدخؿ يمماز، اكزطكنا، -ٕٖٓ

 .ٜٔٔص الترؾ، تاريخ -ٖٖٓ

ـ(: كىػػػك اابػػػف الرابػػػع لتكلػػػكم خػػػاف بػػػف جنكيزخػػػاف ،امػػػو ٜٕٗٔ-ٕٓٙٔق/ٖٜٙ-ٛ٘ٙقػػػكبيالم خػػػاف ) -ٖٗٓ
جػات كمحظيػات عػدة كانػت كبػراىف جميعػا" جػابكم خػاتكف ابنػة ايمجػي سيكرقكقيتيتي بيكػي ، كانػت لديػو زك 

كلػػدا" مػػف أبػػرزىـ : تػػكرجي ، جػػيـ كػػيـ، ٕٔنكيػػاف مػػف أتبػػاع زعمػػاا قبيمػػة قنحػػرات المغكليػػة ، كػػاف لديػػو 
مينكحػػػاا، نكمكغػػػاف، قكريػػػدام ،ىككػػػاجي ،أكقركقجػػػي ،ايػػػاجي كغيػػػرىـ، كمفػػػو منككخػػػاف لحيػػػادة الحمػػػالت 

 "مينػؾ فػك"ـ فػي مدينػة ٜٕ٘ٔىػػ/ ٛ٘ٙالشرقية كممالؾ الخطا، تكلى العػرش فػي سػنة العسكرية في البالد 
 جمػيعيـ  سنة ،كجريا" عمػى رسػكميـ كعػاداتيـ كتػب انمػراا كاننجػاؿ ٙٗفي ال يف، ككاف يبمغ مف العمر 

خيػو كثامؽ خطية كركعكا اجالا" كتعظيما" لػو ، كقػد جػرل انتخابػو خانػا" أعظػـ فػي ظػؿ ال ػراع بينػو كبػيف أ
تػك  –ان غر  أريؽ بكقا ،كقد أدل ذلؾ الى انحساـ انسرة الحاكمة ، بعد اف عحد اجتماعا" فػي مدينػة شػانغ

فك" في ال يف ، كقد حضره معظـ أعكانو كانتخبو المجمػس خانػا" أعظػـ عمػى الػرغـ مػف  –بينغ  –أك " كي 
بايدار بف جغتام ، تمكف قػكبيالم عدـ شرعية ىذا المجمس، كقد سانده في ذلؾ كؿ مف ىكاكك ، كألغك بف 

ىػػ/  ٕٙٙخاف مف الحضاا عمى تمرد أخيو أريؽ بكقا كأعكانػو كانتػزع مػنيـ العا ػمة التحميديػة قراقػكـر سػنة 
ـ ، ثـ كاجو تمرد أخر يحكده قايدك بف قاشي بف أككتام خاف كقد استمر ال راع قامما" بينيما حتى  ٖٕٙٔ

، قػػاـ بحمػػالت عسػػكرية عػػدة فػػي ال ػػيف الجنكبيػػة ، كجنػػكب ـٖٜٕٔىػػػ/  ٖٜٙكفػػاة قػػكبيالم خػػاف سػػنة 
شرقي آسيا ، كبعض جزر الياباف ، فشممت سمطتو مساحات كاسعة فػي آسػيا كأكربػا ،فحػد كػاف نفػكذه يمتػد 
، كجػزا مػف ركسػيا  الى ال يف ،كككريا، كاليند، ال ػيف، كالتبػت، كالينػد، كخراسػاف، كآسػيا ال ػغرل، كالحػـر

،كقػػاـ بأ ػػالحات اداريػػة عػػدة فػػي ال ػػيف كأ ػػالح الطػػرؽ كانشػػاا خانػػات الحكافػػؿ  حتػػى حػػدكد نيػػر الػػدنيبر
كمحطػػػات البريػػػد ، كاىػػػتـ بالحضػػػاا كمؤسسػػػاتو ،فضػػػال" عػػػف اىتمامػػػو بػػػالطرؽ التجارية،كتنفيػػػذ المشػػػاريع 

،فحػد  انركامية كااىتماـ بزراعة انراضي ، كتعديؿ نظاـ الضرامب ، كأعطػى اىتمامػا" كبيػرا" بالبنػاا كالعمػراف
قاـ بتعميػر مدينػة خػاف بػاليؽ عا ػمة بػالد الخطػا كاتخػذ منيػا عا ػمة" لػو بػدا" مػف قراقػكـر فػي منغكليػا، 
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كبنى الح كر فييا ،كقػد سػميت اسػرتو الحاكمػة فػي ال ػيف بػػ"يكاف" التػي اسػتمرت تحكػـ فػي ال ػيف خػالؿ 
ذاني، جػامع التػكاريخ، ـ(.لمزيد مف التفا ػيؿ ينظػر: اليمػٖٓٚٔ-ٜٕ٘ٔق/ٕٚٚ-ٛ٘ٙالسنكات الممتدة )

؛ مسػػػػتكفي  ٜٕٛص-ٖٕٚكصٕٕ٘كصٕٕٗكصٕٕٓالجػػػػزا الخػػػػاص بتػػػػاريخ خمفػػػػاا جنكيزخػػػػاف،ص
؛ اقبػػاؿ، ٖٕٔص-ٜ٘ٔ، ص٘ـ؛ميرخكانػػد، تػػاريخ ركضػػة ال ػػفا،ٛٛ٘كصٚٛ٘قزكينػػي، تػػاريخ كزيػػدة،ص

؛ ال ػػياد،د. ٛٓٚكصٚٓٚكصٜٜٙ؛ بارتكلػػد، تركسػػتاف، صٖٛٔص– ٔٛٔعبػػاس، تػػاريخ المغػػكؿ، ص
؛ طحػػكش،د. محمػػد سػػييؿ، تػػاريخ المغػػكؿ ٕٕٚص– ٕٙٔعطػػي، المغػػكؿ فػػي التػػاريخ، ص فػػؤاد عبػػد الم
 .ٖٛٔص-٘٘ٔالعظاـ، ص

قايدك بف قاشي بف أككتام خاف،امو مف قبيمػة" بكػريف" ، أك "مكػريف" التػي تسػكف فػي منطحػة جبميػة تتػاخـ  -ٖ٘ٓ
كيزخاف ، كبعد كفاة أككتػام اسي كالعسكرم ، تربى في معسكر جنيبشجاعتو كدىامو الس امتازبالد انكيغكر،

ـ  ػار مالزمػا" لمنككخػاف ، كمػف ثػـ اـز أريػؽ بكقػا كسػعى فػي اجالسػو عمػى  ٕٔٗٔق/ ٜٖٙخاف سػنة 
العرش ، كعندما خضع أريؽ بكقا بف تكلكم خػاف لحػكبيالم بػف تكلػكم خػاف كأطػاع أمػره بعػد اف تمػرد ضػده 

أيػػده عػدد مػػف انمػػراا المغػكؿ مػػف اسػػرة  استشػعر قايػػدك خكفػػا" مػف قػػكبيالم خػػاف غيػر انػػو تمػػرد ضػده كقػػد
جغتام خاف كاسرة جكجي خاف ،كاعترفكا بو خانا" ليـ كتمكػف بمسػاعدتيـ مػف فػرض سػيطرتو عمػى منػاطؽ 

ـ، ىمػؾ خػالؿ حركبػو معػو عػدد ٖٜٕٔق/ٖٜٙكاسعة ،كبحي في  راع طكيؿ معو حتى كفاة قكبيالم سنة 
كانت أراضػييا سػاحة"لمعاركيما مثػؿ تركسػتاف كبػالد  كبير مف المغكؿ فضال" عف عدد مف سكاف البالد التي

ما كراا النير ،كدخؿ في  راع طكيؿ مع تيمكر خاف حتى جرح فػي احػدل معاركػو معػو كتػكفي متػأثرا" بيػا 
ـ، لػػػو أبنػػػاا عػػػدة مػػػنيـ :جابػػػار، بانكيجػػػار، أكركس، أكرك كتيمػػػكر، نػػػكداف، سػػػاه ٖٔٓٔىػػػػ/ ٔٓٚسػػػنة 

يػرىـ .لمزيػد مػف التفا ػيؿ ينظر:اليمػذاني، جػامع التػكاريخ ، الجػزا جكنكتام، ايػؿ بكبػار، عمػر خكاجػو، كغ
ك ٕ٘ٔكص ٖٗٔص -ٓٗٔكصٕٓٔكصٔٓٔكصٕٚص-ٕٔالخػػػاص بتػػػػاريخ خمفػػػاا جنكيزخػػػػاف، ص

 -ٖٕٙكص ٕٕ٘كصٕٓٗكص٘ٚٔكص ٕٕ٘كص  ٕٓٗكص٘ٚٔكصٗٙٔكصٗ٘ٔكص ٘٘ٔكص
؛ ٛٛ٘؛مسػػػػتكفي قزكينػػػػػي، تػػػػػاريخ كزيػػػػػدة،ص ٜٕٗكصٕٜٕكصٕٕٛص-ٕٔٛكصٕٚٙكصٕ٘ٙص

؛ بارتكلػػػػػػػػػػػػػػػػػد، تركسػػػػػػػػػػػػػػػػػتاف ٕٗٓص-ٕٓٓ،ص٘تػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ ركضػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػفا،ـ ميرخكانػػػػػػػػػػػػػػػػػد،
؛ طحػػػػكش،د. محمػػػػد سػػػػييؿ، تػػػػاريخ ٔٔٚص-ٛٓٚكصٙٓٚص-ٗٓٚكصٜٛٙكصٔٛٙكصٓٚٙ،ص

 .ٚ٘ٔص-ٙ٘ٔالمغكؿ العظاـ، ص

 .ٜٓٔتاريخ الترؾ،ص -ٖٙٓ

 .ٕٕٛصجامع التكاريخ ، الجزا الخاص بتاريخ خمفاا جنكيزخاف،  -ٖٚٓ

 .ٔٛ ص  ااسالـ، ارانتش محمد، رجب. د الحميـ، عبد -ٖٛٓ

 .ٔٛ ص ااسالـ، انتشار محمد، رجب. د الحميـ، عبد -ٜٖٓ

 .ٕٛص -ٔٛ ص ااسالـ، انتشار محمد، رجب. د الحميـ، عبد -ٖٓٔ
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 .ٓٛٔص ، المغكؿ دكلة ، محمد ،عمي ال البي ؛ٜٓٔص المغكؿ، تاريخ محمد، بف سعد. د الغامدم، -ٖٔٔ

 . ٖٙٛتاريخ ايراف ، ص   -ٕٖٔ
 . ٖٙٛ، عباس ، تاريخ ايراف ، ص  اقباؿ -ٖٖٔ
 . ٖٙٛاقباؿ ، عباس ، تاريخ ايراف ، ص  -ٖٗٔ
ىي مجمكعة قػكانيف كضػعيا زعػيـ المغػكؿ جنكيزخػاف كقررىػا مػف تمحػاا نفسػو، رتػب  الياسا ،أك" اليساؽ": - ٖ٘ٔ

مػف الفػكاذ ،  فييا أحكاما"،كحدد فييا حدكدا" سماىا الياسة الكبرل، كقد اكتتبيا كأمر أف تكتب عمى  ػفام 
كجعمو شريعة لحكمو فالتزمكا بيا في حياتو كبعػد مماتػو ، مػف أىػـ قػكانيف اليسػاؽ : أف مػف زنػى قتػؿ كمػف 
تعمد الكذب أك سحر اك تجسس عمى أحد اك دخػؿ بػيف اثنػيف كىمػا يتخا ػماف كأعػاف أحػدىما عمػى ايخػر 

ير قػـك اك كسػاه بغيػر أذنيػـ قتػؿ ، قتؿ ، كمف أعطى بضاعة فخسر فييػا يحتػؿ بعػد الثالثػة، كمػف أطعػـ أسػ
كمف كجد عبدا" ىاربا" أك أسيرا" قد ىرب كلـ يرده عمػى مػف كػاف فػي يػده قتػؿ ، كىػك يكػر أك يفػر فػي حالػة 
الحتاؿ ككاف كرااه أحػد فأنػو ينػزؿ كينػاكؿ  ػاحبو مػا سػحط منػو فػاف لػـ ينػزؿ كلػـ يناكلػو قتػؿ . فضػال"عف 

؛ ابػف ٜٖٔص -ٖٛٔ، ص ٖٔابػف كثيػر، البدايػة كالنيايػة،  جقكانيف أخػرل. لمزيػد مػف التفا ػيؿ ينظػر: 
،  ٖٔٔص – ٖٓٔ، ص ٗ؛ الحمحشػػندم،  ػػب  انعشػػى، جٕٚ٘ ص-ٕٙ٘، ص٘خمػػدكف ، تػػاريخ ، ج

المحريزم، تحي الديف أبك العباس أحمد بف عمي ، المكاعظ كااعتبار بذكر الخطط كايثار "الخطط المحريزيػة" 
 – ٕٕٓ، ص ٕ،ج  ٜٓٚٔبانكفيسػػػت مكتبػػػة المثنػػػى ، بغػػػداد ،مطبعػػػة البػػػكاؽ، م ػػػر، أعػػػادت طبعػػػو 

؛ العرينػػػي، السػػػيد البػػػاز،  ٖٓ٘ص -ٖٖٛال ػػػياد،د. فػػػؤاد عبػػػد المعطػػػي، تػػػاريخ المغػػػكؿ،ص ؛ ٕٕٔص
حسف ، حسف ابراىيـ، تاريخ ااسالـ السياسي كالديني كالثحػافي كااجتمػاعي ،  ؛ٕٙص  -ٜ٘المغكؿ، ص

ـ( ، دار ٕٛ٘ٔ-٘٘ٓٔىػػ/ ٙ٘ٙ -ٚٗٗر كالمغػرب كاانػدلس ) الع ر العباسي الثػاني فػي الشػرؽ كم ػ
 ؛ٖٖٔص-ٖٔٔ،صٗ،ج ـٜٜٙٔىػػ/ ٙٔٗٔ، ٗٔ، طالجيؿ ، بيركت، مكتبػة النيضػة الم ػرية ، الحػاىرة

؛ فيمػػي،د. عبػػد السػػالـ عبػػد العزيػػز، تػػاريخ الدكلػػة  ٖٚص -ٖٓالعػػدكم،د. ابػػراىيـ، العػػرب كالتتػػار، ص
كر، جنكيزخػاف امبراطػكر الشػػرؽ كقػاىر العػالـ، مطبعػػة دار ؛عبػد الحكػيـ ، من ػػٖٚص-ٖٖالمغكليػة ، ص

 ؛ٕٚحمػػػد فتحػػػي ، م ػػػر قػػػاىرة المغػػػكؿ،ص؛ الشػػػاعر، د. مٗٙ، صٕٛٓٓالكتػػػاب العربػػػي ، الحػػػاىرة ، 
 .ٓٛص -ٔٚصال البي ،د.عمي محمد ، دكلة المغكؿ ، 

 .ٖٙٛتاريخ ايراف،ص -ٖٙٔ
 .ٜٔٔالدعكة الى ااسالـ ، ص  -ٖٚٔ
 .ٜٓٔعظاـ، صتاريخ المغكؿ ال -ٖٛٔ
 .٘ٛكص ٔٛالغامدم،د. سعد بف محمد، تاريخ المغكؿ، ص -ٜٖٔ
؛ حكمد ، د. اسعد محمكد ، تػاريخ الجيػاد ، ٔٔٗ، ص ٖرنسيماف، ستيفف ، تاريخ الحركب ال ميبية ، ج -ٕٖٓ

 .ٖٔٔ، ص ٕج
 .ٕٙٔكصٔٙٔص المغكؿ، المغكؿ، الباز، السيد. العريني،د -ٕٖٔ
 الحرب درب – المسممكف ال يف أكيغكر أشرؼ، ، اليزيد ؛ابكٗ٘٘ ص – ٖ٘٘ ص تركستاف، بارتكلد، -ٕٕٖ

 .ٗٓٔالعربي،ص مجمة في منشكر بحث ، -كالحرير
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ٖٕٖ-Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili ,s.78.  

 .ٕ٘ٔص الباز،المغكؿ، السيد. د ، العريني ؛ٛ٘ٔص ، التاريخ في المغكؿ المعطي، عبد فؤاد. د،.ال يا -ٕٖٗ

 . ٜ٘ٔكصٛ٘ٔص ، التاريخ في المغكؿ ، المعطي عبد فؤاد. ال ياد،د -ٕٖ٘

 .ٖ٘ٔص المغكؿ، الباز، السيد. العريني،د -ٕٖٙ

 .ٖ٘ٔكصٕ٘ٔص ، المغكؿ الباز، السيد. ،د العريني -ٕٖٚ

ٖٕٛ-Litvinsky,B. A., Guang-da, Zhang, Samghabadi, R. Shabani, History of     

          Civilizations of Central Asia, Volume III,p.309. 
 

 .ٕٙٚص خاف، جنكيز خمفاا بتاريخ الخاص الجزا التكاريخ، جامع اليمذاني، -ٜٕٖ

 .ٕٚٚص خاف، جنكيز خمفاا بتاريخ الخاص الجزا التكاريخ، جامع اليمذاني،-ٖٖٓ

 .ٕٚٚص خاف، جنكيز خمفاا بتاريخ الخاص الجزا التكاريخ، جامع اليمذاني،-ٖٖٔ

 .ٕٙٚص خاف، جنكيز خمفاا بتاريخ الخاص الجزا التكاريخ، عجام اليمذاني، -ٕٖٖ

 . ٖٚ٘ ص تركستاف، -ٖٖٖ

 .ٕٚ٘ ص تركستاف، بارتكلد،-ٖٖٗ

 .ٖٚ٘ ص – ٕٚ٘ ص تركستاف، بارتكلد،-ٖٖ٘

ٖٖٙ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series, pp.60-61. 

 .ٖٙٔ ص بخارل، تاريخ ارمينكس، فامبرم، -ٖٖٚ

 ؛ ٖٕٔص المسمميف، تاريخ محمكد، احمد. د ، الساداتي ؛ٖٙٔ ص بخارل، تاريخ ارمينكس، فامبرم، -ٖٖٛ
 .ٜٔص المغكلية، الدكلة تاريخ العزيز، عبد السالـ عبد. د فيمي،

 .ٙ٘ٔ ص ،ٔج ااسالـ، تراث ،جكزيؼ، كشاخت كميفكرد بكزكرث، -ٜٖٖ

 . ٚٛٙ ص تركستاف، بارتكلد، -ٖٓٗ

 .٘٘٘تركستاف ، ص  بارتكلد ، -ٖٔٗ
 .ٜٖٛريخ ايراف ، صاقباؿ ، عباس ، تا ؛ٕٚٔبارتكلد، تركستاف، ص -ٕٖٗ
 .ٕٚٔبارتكلد، تركستاف، ص -ٖٖٗ
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 .ٜٖٛباؿ ، عباس ، تاريخ ايراف ، صاق - ٖٗٗ
  ؛٘٘٘؛ بارتكلد ، تركستاف ، ص ٖٓٔ، صٗالشيرازم، تاريخ ك اؼ ، ج -ٖ٘ٗ

Caferoǧlu,Ahmet,Türk Dili Tarihi, pay 1 ,s.181.                     
 .ٕ٘ٔبارتكلد ، تاريخ الترؾ ، ص -ٖٙٗ
؛ الحػزاز ، د. محمػد ٖ٘كىامشػيا ؛ العرينػي ،د. السػيد البػاز، المغػكؿ، ص  ٖ٘٘بارتكلد ، تركستاف ، ص  -ٖٚٗ

؛ ٘ٗ،ص كاكيـ، سميـ،امبراطكرية عمى  ػيكات الجيػاد ؛ٚٔ ال  داكد ، الحياة السياسية في العراؽ، ص 
التكنجي،محمػػد،بالد الشػػاـ ابػػاف الغػػزك  ؛ٜٖرك،د. ع ػػاـ محمػػد، سػػالطيف فػػي المشػػرؽ العربػػي، صشػػبا

 ؛ٕٕ،صالمغكلي
AHistory,p.57;                                                               Mongols Jeremiah,Curtin, The 

Franke,Herbert,Twitchett,Denis, The Cambridge  History of China,                   
p.345; Caferoǧlu,Ahmet,Türk Dili Tarihi, pay 1 ,s.182; 
Ostrowski,Donald, The "Tmma"and the Dual –Administrative  Structure of the 

Mongol Empire,Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 

University of London,1998, Volume 61, No.2,p.271;                                                

 .ٖٗٛبارتكلد ، جنكيز خاف ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج ، مادة جنكيز خاف ،ص    
 .ٜٗ،صجنكيزخاف  - ٖٛٗ
 .ٜٗ،صامب، ىاركلد ، جنكيزخاف  -ٜٖٗ
 .ٚٔة السياسية في العراؽ ، ىامش ص الحزاز ، د. محمد  ال  داكد ، الحيا -ٖٓ٘
 ؛ٚٔالحزاز ، د. محمد  ال  داكد ، الحياة السياسية في العراؽ ، ص  -ٖٔ٘

Franke,Herbert,Twitchett,Denis, The Cambridge  History of China, 
p.345. 

 .ٜٗ،صامب، ىاركلد ، جنكيزخاف  -ٕٖ٘

ٖٖ٘- Franke,Herbert,Twitchett,Denis, The Cambridge  History of China, p.345. 
ٖ٘ٗ-AHistory,p.57.   Mongols Jeremiah,Curtin, The  
 .ٜٓٔسعد بف محمد، تاريخ المغكؿ، صالغامدم،د.  -ٖ٘٘
  .ٕٕالتكنجي،محمد،بالد الشاـ اباف الغزك المغكلي،ص -ٖٙ٘
يمػي ، د. عبػد السػالـ عبػد ؛ فٖ٘؛ العرينػي، د. السػيد البػاز ، المغػكؿ ، ص ٖ٘٘بارتكلد، تركستاف ،ص  -ٖٚ٘

؛ الحزاز ، د. محمد  ال  داكد ، الحياة السياسية في العػراؽ، ص ٜٔالعزيز ، تاريخ الدكلة المغكلية ، ص 
؛ شبارك،د. ع اـ محمد،  ٓ٘،صتاريخ ااتراؾ كالتركماف في  سريعة جكلة ؛ تركماني،د. اسامة احمد،ٚٔ

امػػب،  ؛ٕٕ،صبالد الشػػاـ ابػػاف الغػػزك المغػػكليالتكنجي،محمػػد،؛ ٜٖسػػالطيف فػػي المشػػرؽ العربػػي، ص
 ؛ٜٗ،صىاركلد ، جنكيزخاف 

Franke,Herbert,Twitchett,Denis, The Cambridge  History of China,p.345;            
 .ٖٛٗبارتكلد ، جنكيز خاف ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج ، مادة جنكيز خاف ، ص  
؛ السػػػاداتي ، د. احمػػػد محمػػػكد، تػػػاريخ ٖٙاحمػػػد محمػػػكد ، تػػػاريخ الػػػدكؿ ااسػػػالمية ، ص السػػػاداتي، د.  -ٖٛ٘

 .ٓ٘،صتاريخ ااتراؾ كالتركماف في  سريعة جكلة ؛ تركماني،د. اسامة احمد،ٖٕٔالمسمميف، ص
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 ةالمغكليػ الحبيمػة الػى ا ػكلو تعكد جينغام الكزير  اف الى تشير أخرل أراا كردت: -جينحام -،أك جينغام -ٜٖ٘
/ ىػػػ ٓ٘ٙ سػػنة مػػف رمضػػاف شػػير فػػي الحاجػػب دانشػػمند يػػد كعمػػى خػػاف منكػػك عيػػد فػػيقتػػؿ  ، الكراييػػت
 ٖٔٔ،صٔ،جٕجيانكشػػػػػػػػػام،ـ الجكيني،تػػػػػػػػػاريخ: ينظػػػػػػػػػر عنػػػػػػػػػو التفا ػػػػػػػػػيؿ مػػػػػػػػػف لمزيػػػػػػػػػد. ـٕٕ٘ٔ
 العبرم،تػػػػػػػػػػػاريخ ؛ابػػػػػػػػػػػفٜٕٔ،صٖ،جٕ،ـكٖٛٔكص ٖٖٔكص ٖٔٔكص ٜٕٔكصٕ٘ٔكصٗٔٔكص

 ٓٚخػػػػاف،ص جنكيػػػػز خمفػػػػاا بتػػػػاريخ الخػػػػاص الجزاالتػػػػكاريخ، ؛اليمػػػػذاني،جامعٕٚ٘الػػػػدكؿ،ص مخت ػػػػر
 تمفيػػػػػػػػػػػػػػػؽ ـ،. الرمػػػػػػػػػػػػػػػزم،ـ ؛ٕٕٔكص ٛٛٔكص ٙٛٔكص ٗٛٔكص ٜٚٔكص ٚٚٔكص ٙٚٔكص

 عبػػد فػػؤاد.د ال ػػياد، ؛ٚٚٔكص٘ٚٔكص ٖٚٔص المغػػكؿ، اقباؿ،عباس،تػػاريخ ؛ٜٖٚص ،ٔااخبػػار،ج
 ٕٙٔص البػػػاز،المغكؿ، السػػػيد.د العرينػػػي، ؛ٜٜٔكص ٜٙٔكصٜ٘ٔالتػػػاريخ،ص فػػػي المغػػػكؿ المعطػػػي،

 ؛ٕٔٔص العظػػاـ، المغػػكؿ تػػاريخ سػػييؿ، محمػػد.د ، طحػػكش ؛ ٕ٘ٓكص ٕٜٔكص ٛٛٔكص ٖٙٔكص
 .ٖٗالمغكلي،ص الغزك اباف الشاـ بالد التكنجي،محمد، ؛ٔٚٔالمغكؿ،ص تاريخ محمكد، رجب. بخيت،د

 .ٖٙٔص الباز،المغكؿ، السيد.د العريني، -ٖٓٙ
 السػػػيد.د العرينػػػي، ؛ٙ٘ٔ ص خػػػاف، جنكيػػػز فػػػااخم بتػػػاريخ الخػػػاص الجػػػزا التػػػكاريخ، جػػػامع اليمػػػذاني، -ٖٔٙ

 .ٕٙٔص الباز،المغكؿ،
 .ٙ٘ٔ ص خاف، جنكيز خمفاا بتاريخ الخاص الجزا التكاريخ، جامع اليمذاني، -ٕٖٙ
 .ٙ٘ٔ ص خاف، جنكيز خمفاا بتاريخ الخاص الجزا التكاريخ، جامع اليمذاني، -ٖٖٙ
 .ٙ٘ٔ ص ىامش خاف، جنكيز ااخمف بتاريخ الخاص الجزا التكاريخ، اليمذاني،جامع -ٖٗٙ
 ٖٛٔص ،ٕ،جٕ،ـك ٖٕٕص-ٕٕٕص ،ٔ،جٔ،ـ جيانكشػام الجكيني،تػاريخ: ينظػر التفا ػيؿ مف لمزيد -ٖ٘ٙ
 اقباؿ،عباس،تػاريخ ؛ٚٚٔكصٙٚٔخػاف،ص جنكيػز خمفػاا بتػاريخ الخػاص الجػزا التػكاريخ، اليمذاني،جامع ؛

 التػػػػاريخ فػػػػي المغػػػػكؿ المعطػػػػي، عبػػػػد فػػػػؤاد.د ال ػػػػياد، ؛٘ٚٙص تركسػػػػتاف، بارتكلػػػػد، ؛ٖٚٔ،ص المغػػػػكؿ
 تػػاريخ سػػييؿ، محمػػد.د ، طحػػكش ؛ٜٛٔكصٛٛٔ البػػاز،المغكؿ،ص السػػيد.د العرينػػي، ؛ٜٙٔكصٜ٘ٔ،ص

 .ٔٚٔالمغكؿ،ص محمكد،تاريخ رجب. بخيت،د ؛ٕٔٔص العظاـ، المغكؿ
 اقباؿ،عباس،تػاريخ ؛ ٗٛٔكصٜٚٔخاف،ص جنكيز خمفاا بتاريخ الخاص الجزا التكاريخ، اليمذاني،جامع -ٖٙٙ

 .ٜٜٔكصٜٛٔالتاريخ،ص في المغكؿ المعطي، عبد فؤاد.د ؛ال ياد،٘ٚٔ،ص المغكؿ
 .ٕٜٔالباز،المغكؿ،ص السيد.د العريني، -ٖٚٙ
 جنكيػز خمفػاا بتػاريخ الخػاص الجػزا التػكاريخ، اليمػذاني،جامع ؛ٕٚ٘الػدكؿ،ص مخت ر العبرم،تاريخ ابف -ٖٛٙ

 ال ػػياد، ؛٘ٚٔالمغػػكؿ،ص اؿ،عباس،تػػاريخاقب ؛ٜٖٚص ،ٔااخبػػار،ج تمفيػػؽ ـ،. الرمػػزم،ـ ؛ٛٛٔخػػاف،ص
 .ٜٜٔالتاريخ،ص في المغكؿ المعطي، عبد فؤاد.د
 .ٙٛٔخاف،ص جنكيز خمفاا بتاريخ الخاص الجزا التكاريخ، اليمذاني،جامع -ٜٖٙ
 .ٜٔ ص المغكلية، الدكلة تاريخ العزيز، عبد السالـ عبد. د فيمي، -ٖٓٚ
 -ٜٖٕٔ(/ ) ىػػػ ٔٗٙ -ٖٚٙ)المغػػكؿ عيػػد فػػي كمازنػػدراف سػػافخرا أقمػػيـ امػػراا احػػد ىػػك: ككركػػكز ااميػػر -ٖٔٚ

 ااكيغػكر، بػالد فػي يرليػغ اسػميا فراسػخ اربعػة بػاليغ – بػيش عػف تبعػد  ػغيرة قريػة رأسػو مسحط ،(ـ ٖٕٗٔ
 تجػاكزات بسػبب محاكمػة لػو أجريػت عػدة، اداريػة با ػالحات قاـ ،"بكذيا كاف اف بعد كفاتو قبؿ ااسالـ اعتنؽ
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 تػػاريخ الجػػكيني،:ينظػػر التفا ػيؿ مػػف لمزيػػد. بحتمػػو اغػكؿ قػػرا المغػػكلي ااميػػر فػأقر مغػػكؿ،ال ضػػد اقترفيػػا عػدة
 خمفػاا بتاريخ الخاص الجزا التكاريخ، جامع ؛اليمذاني،ٓٚٔكص ٜٖٔص -ٕٕٔص ،ٕج ،ٕـ جيانكشام،

 ؛ٛٛٔكص ٚٛٔالمغكؿ،ص ؛اقباؿ،عباس،تاريخٜٔٔكص ٓٙٔكص ٜٗكص ٔٚص -ٛٙ خاف،ص جنكيز
 -ٕٔٔص كالمغػػػكؿ، محمكد،التتػػػار.السػػػيد،د ؛ٕٔٔص العظػػػاـ، المغػػػكؿ تػػػاريخ ،سػػػييؿ محمػػػد.د ، طحػػػكش

 رجػػػػػػب. بخيػػػػػػت،د ؛ٕٓٔكصٜٔٔالجيػػػػػػاد،  ػػػػػػيكات عمػػػػػػى سػػػػػػميـ،امبراطكرية كاكػػػػػػيـ، ؛ٓ٘ٔكصٖٕٔص
 ؛ٔٚٔالمغكؿ،ص محمكد،تاريخ

Howorth,Henry.H, History of the Mongols, part2 ,Division 1,P.90. 

ـ كخػػالؿ الحمػػػالت العسػػكرية التػػػي كػػاف يحكدىػػػا ٖٔق/ٚفػػػي حػػدكد الحػػػرف :   -مازنػػداف - أك مازنػػدراف، -ٕٖٚ
جنكيزخاف عمى بالد المشرؽ انسػالمي اختفػى اسػـ طبرسػتاف كحػؿ محمػو اسػـ مازنػدراف،كربما اشػتمؿ اسػـ 

، كمنػذ ذلػؾ الكقػت أ ػب  اسػـ  جرجػاف كانػت قاعدتػومازندراف عمى اقميـ جرجاف المجاكر لو،كليذا ذكر اف 
مازندراف مترادفيف،كقد نكه  ياقكت الحمكم كىك أكؿ مف ذكػر اسػـ مازنػدراف بأنػو ايعمػـ متػى بػدأ طبرستاف ك 

تػػداكؿ ىػػذه التسػػمية ،كمػػع أنػػو لػػـ يعثػػر عمػػى ااجابػػة فػػي الكتػػب الحديمػػة غيػػر اف ىػػذا ااسػػـ كػػاف شػػامع 
ى الجبػاؿ العاليػة ااستعماؿ في جميع أنحاا البالد ، كمػف الجػدير بالػذكر اف اسػـ طبرسػتاف كػاف  يطمػؽ عمػ

بكجو خاص كيشػتمؿ عمػى الرقعػة الضػيحة مػف اارض المنخفضػة المحاذيػة لمبحػر كالممتػدة مػف دلتػا سػفيد 
ركد الػػى جنػػكب شػػرقي بحػػر قػػزكيف ،كقػػد ظيػػر اسػػـ مازنػػدراف داا" فػػي بدايػػة اامػػر عمػػى ىػػذه ااراضػػي 

كطػكؿ  اامطػار، تاز ىذا ااقمػيـ بكثػرةالمنخفضة أيضا" ، ثـ اطمؽ فيما بعد عمى المناطؽ الجبمية أيضا"،كيم
كجػكد مسػاحات كاسػعة  عففضػال" ،بػو مػف كػؿ جانػب الجبػاؿكتحيط  كيجرم في كسطو نير ، الشتاا،ف ؿ 

 البمػداف، معجػـ الحمػكم، يػاقكت: ينظػر التفا يؿ مف لمزيد. الخمنج كخشب الجكز،يكثر فيو  ،مف السيكؿ 
 ىفػػػػػػت ، احمػػػػػػد ،امػػػػػػيف رازم ؛ٖٛٛص -ٖٙٛص ،ٗح ااعشػػػػػػى،  ػػػػػػب  الحمحشػػػػػػندم، ؛ٓٗص ،٘ج

 سػػػػام ادبية،شػػػػركة عممي،ككتابفركشػػػػى اكبػػػػر عمػػػػي ،كتابفركشػػػػى فاضػػػػؿ جػػػػكاد: كتعميػػػػؽ اقميـ،بات ػػػػحي 
 – ٜٓٗص الشػرقية، الخالفػة بمػداف ،كػي، لسػترنج ؛ٕ٘ٔص ،ٖج ،  ت،. بال ، ايراف كتب جاب،انتشارات

 .ٔٔٗص

 ؛ٔٗٔ كص ٖ٘ٔ كص ٕٖٔ ص كٕٙٔ كصٕ٘ٔ ص ،ٔج ،ٕـ جيانكشػػػػػػػػػام، تػػػػػػػػػاريخ الجػػػػػػػػػكيني، -ٖٖٚ
 ؛ ٜٗ ص ، ٔٚ ص ،ٜٙص خػػػاف، جنكيػػػز خمفػػػاا بتػػػاريخ الخػػػاص الجػػػزا التػػػكاريخ، جػػػامع اليمػػػذاني،
 بارتكلػد ؛ ٛٛٔ ص ك ٚٛٔ ص المغػكؿ، تػاريخ عبػاس، اقبػاؿ، ؛ٗٛ٘ص كزيػدة، تاريخ قزكيني، مستكفي

 ااسػالمي لمعالـ خاف كيزجن غزك كالمغكؿ، الخكارزمية الدكلة احمد، حافظ حمدم، ؛ٖٚٙ ص ، تركستاف ،
 ااعتمػاد، مطبعػة العربػي، الفكػر دار: كالنشػر الطبػع ممتػـز كالثحافيػة، كااقت ػادية كالدينيػة السياسػية كاثاره

. د الحمػػيـ، عبػػد ؛ٕ٘ٓ ص المغػػكؿ، البػػاز، السػػيد. د العرينػػي، ؛ ٖٕٓص ك ٜٕٕ ص ـ،ٜٜٗٔ الحػػاىرة،
 .ٙٚ ص ااسالـ، انتشار محمد، رجب

 .ٕٗٓص المغكؿ، الباز، السيد. د ،العريني -ٖٗٚ
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 .  ٖٚٙص تركستاف، بارتكلد، ؛ٖ٘ٔص ،ٔج ،ٕـ جيانكشال، تاريخ الجكيني، -ٖ٘ٚ

 قبيمػػة مػػف نكيػػاف دم ابنػػة تػػكجيف بكرتػػو كالدتػػو ،أكاد جنكيزخػػاف اكبػػر ىػػك: خػػاف جنكيػػز بػػف خػػاف جػػكجي -ٖٙٚ
م ػػاحبا" كمالزمػػا"  كػػاف كبػػر نػػدماكع كمسػػكنو، ممبسػػو فػػي متكمػػؼ غيػػر المرحمػػة كثيرعػػادا" كػػاف فنحػػرات،
 خػاف، كاككتػام خػاف جغتػال اخكيػو مػع كالخػالؼ النػزاع دامػـ كػاف انػو ،غيركالضػراا السػراا في لوكمعاكنا" 

 ال ػيد امػكر عمػى ااشػراؼ خػاف جنكيز اليو فكض كاسرتو، خاف تكلكم اخيو مع دامـ كفاؽ عمى كاف بينما
 الم ػايؼ كجميػع التػام كجبػاؿ ارتػش حػدكد بػيف مػا الكاقعة ؽكالمناط الكايات معظـ كحكـ الح كر كتنظيـ

 كفػػت  اتػػرار  مدينػػة عمػػى خػػاف جػػكجى كاسػػتكلى الحفجػػاؽ، دشػػت عػػف فضػػالن  ، المنػػاطؽ تمػػؾ فػػي كالمشػػاتي
 امتناعػو بعد اسيما تكترت ما سرعاف خاف جنكيز كالده مع العالقات اف اا اخرل، مدف كفت  كخربيا قمعتيا
 اا ال ػحية، حالتػو بسػكامتعمال"  كغيرىا كالبمغار كالجركس الباشغرد بالد عمى السيطرة في اكامره تنفيذ عف
 سػنة بكفاتػو اليو ااخبار ك مت ما سرعاف انو اا منو، النيؿ فحرر ذلؾ،  حة عدـ اكتشؼ خاف جنكيز اف

 ٜٓكص ٖٚص-ٕٚص ،ٔـ جيانكشػال، تػاريخ الجػكيني،: نظػري التفا ػيؿ مػف لمزيد.ـٕٕٙٔ/ ىػ ٕٗٙ
 جػػػػػػػػػػػػػامع اليمػػػػػػػػػػػػػذاني، ؛ٕٗٗكص ٘ٚٔكص ٜٗٔكص ٗٗٔكصٕٖٔكص ٜٚكص ٜٙكص ٜٔكص

 خمػدكف، ابػف ؛ٕٔٔص -ٜٔٔكص ٜٚص -ٜٙص خػاف، جنكيػز خمفػاا بتػاريخ الخػاص الجػزا التكاريخ،
 ٕٖٙكص ٖٛ٘ص ،ٔج ااخبػػػػػار، تمفيػػػػػؽ ـ،. ـ الرمػػػػػزم، ؛ٖٓٙكص ٕٓٙكص ٜ٘٘ص ،٘ج تػػػػػاريخ،

 تػاريخ عبػاس، اقباؿ، ؛ٗٙٔص – ٖٙٔص التاريخ، في المغكؿ المعطي، عبد فؤاد. د ؛ال ياد، ٖٖٙكص
 تػػػػاريخ سػػػػتيفف، رنسػػػػيماف، ؛ٗٓٔص -ٖٓٔكص ٕٛص -ٔٛكص ٕٚكص ٙٙكص ٔٙص المغػػػػكؿ،
 . ٜٕٗص ،ٖج ، ال ميبية الحركب

  .ٚٛٔص المغكؿ، تاريخ عباس، اقباؿ، -ٕٖٚ

 الباز، السيد. د العريني، ؛ٖٚٙص تركستاف، ؛بارتكلد،ٕٗٔص ،ٔج ،ٕـ جيانكشال، تاريخ الجكيني، -ٖٛٚ
 .ٕ٘ٓص المغكؿ،

 ؛ٗٚٙكص ٖٚٙكص ٚ٘٘ص تركستاف، بارتكلد، ؛ٕ٘ٔص ،ٔج ،ٕـ جيانكشال، تاريخ الجكيني، -ٜٖٚ
 .ٕ٘ٓص المغكؿ، الباز، السيد. د العريني،

 خمفاا بتاريخ الخاص الجزا التكاريخ، جامع اليمذاني، ؛ٕٙٔص ،ٔج ،ٕـ جيانكشال، تاريخ الجكيني، -ٖٓٛ
 .ٕ٘ٓص المغكؿ، الباز، السيد. د العريني، ؛ٚٛٔص المغكؿ، تاريخ عباس، باؿ،اق ؛ٜٙجنكيزخاف،ص

 .ٕ٘ٓص المغكؿ، الباز، السيد. د العريني، -ٖٔٛ

 .ٖٕٓص الخكارزمية، الدكلة احمد، حافظ حمدم، -ٕٖٛ

 . ٕٙٔص ،ٔج ،ٕـ جيانكشال، تاريخ -ٖٖٛ

 .ٕٙٔص ،ٔج ،ٕـ جيانكشال، تاريخ الجكيني، -ٖٗٛ
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 جميمػة، اسػالمية كابنيػة اثار فييا فراسخ، عشرة نيسابكر مدينة كبيف بينيا خراساف، مدف فم كىي: طكس -ٖ٘ٛ
 قريػػة، الػؼ مػف أكثػػر كليػا العظمػى، مػػدينتيا كىػي نكقػاف، كالثانيػػة الطػابراف، ااكلػى مػػدينتيف طػكس كتضػـ
 فحيػػػوال ابػػػف ؛ٜٗص -ٖٜص البمػػػداف، اليعحػػػكبي،: ينظػػػر التفا ػػػيؿ مػػػف لمزيػػػد. العجػػػـ مػػػف اىميػػػا معظػػػـ

 احسػػف المحدسػػي، ؛٘ٔٔصمؤلػػؼ مجيػػكؿ ، حػػدكد العػػالـ، ؛ٕٖٔص ،، مخت ػػر كتػػاب البمػػدافاليمػػذاني
 معجػػـ الحمػػكم، يػػاقكت ؛ٖٜٙص -ٕٜٙص ،ٕج المشػػتاؽ، نزىػػة اادريسػػي، ؛ٕٖٗص ،ٕج التحاسػػيـ،
 .ٓ٘ص -ٜٗص ،ٗج البمداف،

 حافظ حمدم، ؛ٛٛٔص ؿ،المغك تاريخ عباس، اقباؿ، ؛ٖٗٔص ،ٔج ،ٕـ جيانكشال، تاريخ الجكيني، -ٖٙٛ
 .ٕ٘ٓص المغكؿ، الباز، السيد. د العريني، ؛ٜٕٕص الخكارزمية، الدكلة احمد،

 .ٛٛٔص المغكؿ، تاريخ عباس، اقباؿ، -ٖٚٛ

 خمفػاا بتػاريخ الخػاص الجػزا التػكاريخ، جػامع اليمذاني، ؛ٖ٘ٔص ،ٔج ،ٕـ جيانكشال، تاريخ الجكيني، -ٖٛٛ
 تفا ػيؿ ذكػر دكف عمارىػاأب قػاـ انػو فحط ذكر ٛٛٔص المغكؿ، تاريخ عباس، اقباؿ، ؛ٔٚص خاف، جنكيز
 احمػد، حػافظ حمدم، بناميا؛ اعاد انو فحط ذكر ٙٚص ااسالـ، انتشار محمد، رجب. د الحميـ، عبد اخرل؛
 .ٖٕٓص الخكارزمية، الدكلة

 .ٖ٘ٔص ،ٔج ،ٕـ جيانكشال، تاريخ الجكيني، -ٜٖٛ

  .   ٛٛٔص المغكؿ، تاريخ عباس، اقباؿ، -ٜٖٓ

 . ٖ٘ٔص ،ٔج ،ٕـ جيانكشال، تاريخ الجكيني، -ٜٖٔ

 ككػػاف كح ػػف، كربػػض قينػػدز ،كليػػا مح ػػف سػػكر بيػػا يحػػيط كػػاف خراسػػاف،أقمػػيـ  مػػدف مػػف: ىػػراة مدينػػة ٕٜٖ
 فػي يحع الجامع كالمسجد ،أيضا" ابكاب اربعة كلمح ف سكؽ، باب كؿ كعمى ، ابكاب اربعة الداخمة لمدينتيا
 مػػالف،:  مػػدنيا اىػػـ مػػف ، النفيسػػة كالفكاكػػو الجيػػدة ااعنػػاب بسػػتاف ىػػراة دتعػػ  ااسػػكاؽ، كحكلػػو المدينػػة
 السػبعة ااقػاليـ عجامػب كتػاب ، سػيراب:  ينظر التفا يؿ مف لمزيد.  كغيرىا كباشاف ، استربياف كخيسار،

 ، الممالػػػػؾ مسػػػػالؾ ، ؛اا ػػػػطخرم ٖٚٔكصٕٚٔص ،ٚـ النفيسػػػػة، ااعػػػػالؽ رسػػػػتو، ابػػػػف  ؛ٖٙص ،
  ػػػكرة ، حكقػػػؿ ابػػػف ؛ ٕٖٔص ، البمػػػداف كتػػػاب مخت ػػػر ، اليمػػػذاني الفحيػػػو ابػػػف ؛ٕٙٙص -ٖٕٙص

 البمخػي، ؛ابػف ٖٚٓص -ٖٙٓص ،ٕج ، التحاسػيـ احسف المحدسي، ؛ ٓٗٗص -ٖٚٗص ،ٕج اارض،
 لمنشػر، الثحافيػة الػدار اليػادم، يكسػؼ: لػو كقػدـ الفارسػية عػف كترجمػو حححػو نامػو، فارس ااسـ، مجيكؿ
 ،٘ج ، البمػػداف معجػػـ ، الحمػػكم يػػاقكت ؛ ٙٔٔص ، ـٕٔٓٓ/ىػػػ ٕٔٗٔ ة،الحػػاىر  كمنححػػة، مزيػػدة طبعػػة
  ، انلبػػػػػػػػػػاب تحفػػػػػػػػػػة ، الغرنػػػػػػػػػػاطي حامػػػػػػػػػػد ابػػػػػػػػػػك ؛ٜٔص المرجػػػػػػػػػػاف، آكػػػػػػػػػػاـ المػػػػػػػػػػنجـ، ؛ٜٖٚص
 نزىػة ، قزكينػي مسػتكفي ؛ٕٙٔص -ٔٙٔ،الجغرافيػا،ص المغربي سعيد ابف ؛ٕٚٔكصٕٗٔكصٕٕٔص

 الحيػار الممػؾ كعجامب ااثار تمخيص كرم،ن بف  ال  الرشيد عبد ، الباككم ؛ٚٛٔص -ٙٛٔص الحمكب،
 معيػػد ، السػػكفيتية لالتحػػاد العمػػـك اكاديميػػة نيػػاتكؼ، بػػك مكسػػى بػػف الػػديف ضػػياا:  عميػػو كعمػػؽ ترجمػػو ،
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 ادارة ، العمـ:  النشر دار ، ااستشراؽ معيد ، السكفيتية اذربيجاف لجميكرية العمـك كاكاديمية ، ااستشراؽ
 العمػػػـك كميػػػة مكتبػػػة فػػػي محفكظػػػةمخطكطػػػة  ، ٜٔٚٔ ، مكسػػػكك ، الشػػػرقية لػػػالداب الرميسػػػية ، التحريػػػر
 المعطػار، الركض الحميرم، ؛aٖٔٔ ككرقة ،a٘ٔ ،كرقة ٖٕٙ/ٜٓٔ رقـ تحت ، بغداد جامعة ، ااسالمية

 ، الحػديثي ؛ٛٚص -ٙٚ،ص المحميػة التػكاريخ ، السػتار عبد قحطاف. د ، الحديثي ؛ ٜ٘٘ص -ٜٗ٘ص
 .ٕٚٛص – ٖٕٚ ص ، الشييرة خراساف رباعا ، الستار عبد قحطاف. د

 .   ٖٕٓص الخكارزمية، الدكلة احمد، حافظ حمدم، -ٖٜٖ

 .ٖٕٓص الخكارزمية، الدكلة احمد، حافظ حمدم، ؛ٕ٘ٓص المغكؿ، الباز، السيد. د العريني، -ٜٖٗ

 .ٖٕٓص الخكارزمية، الدكلة احمد، حافظ حمدم، -ٜٖ٘

 .ٔٚص ،ٔ ،جٕ،ـ جيانكشام تاريخ ، الجكيني -ٜٖٙ

 فػػؤاد.د ال ػػياد، ؛ٜٕٓكصٜٕٛخػػاف،ص جنكيػػز خمفػػاا بتػػاريخ الخػػاص الجػػزا التػػكاريخ، جػػامع اليمػػذاني، -ٜٖٚ
 .ٖ٘ٔكصٖٔٔص المغكؿ، اسمـ كيؼ عمي، محمد. البار،د ؛ٕٕٗص التاريخ، في المغكؿ المعطي، دعب

 ؛ٜٕٓخػاف،ص جنكيػز مفػااخ بتػاريخ الخػاص الجػزا التػكاريخ، جػامع اليمذاني،: ينظر التفا يؿ مف لمزيد -ٜٖٛ
 ؛ٖٛٔ؛ أقبػػاؿ ،عبػػاس، تػػاريخ المغػػكؿ، صٕٕٗص التػػاريخ، فػػي المغػػكؿ المعطػػي، عبػػد فػػؤاد.د ال ػػياد،
 .ٖٔٔص المغكؿ، اسمـ كيؼ عمي، محمد. البار،د

 .ٖ٘ٔكص ٖٔٔ ص المغكؿ، اسمـ كيؼ عمي، محمد. البار،د -ٜٜٖ

 .ٖٛٔ؛ أقباؿ ،عباس، تاريخ المغكؿ، صٕٕٗص التاريخ، في المغكؿ المعطي، عبد فؤاد.د ال ياد، -ٓٓٗ

 .ٜٕٔخاف،ص جنكيز خمفاا بتاريخ الخاص الجزا التكاريخ، جامع  -ٔٓٗ

 .ٜٕٔخاف،ص جنكيز خمفاا بتاريخ الخاص الجزا التكاريخ، جامع اليمذاني، -ٕٓٗ

 .ٜٕٔخاف،ص جنكيز خمفاا بتاريخ الخاص الجزا التكاريخ، جامع اليمذاني، -ٖٓٗ

؛ أقباؿ ،عباس، تاريخ ٜٕٔخاف،ص جنكيز خمفاا بتاريخ الخاص الجزا التكاريخ، امعج اليمذاني، -ٗٓٗ
 .ٖٛٔالمغكؿ، ص

 .ٕٓ٘العالقات،ص حي، الديف بدر ال يني،: ينظر التفا يؿ مف لمزيد -٘ٓٗ
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 الثالث الفصل

اىجزٗس اىتاسٝخٞح ىألتجذٝح األٗٝغ٘سٝح 

فٜ ٗاألدتٜ ػيٚ اىقثائو ٗأثشٕا اىثقا

 اىتشمٞح ٗاىَغ٘ىٞح

اىَثحث األٗه: األتجذٝح األٗٝغ٘سٝح *

 ٗتط٘سٕا.

اىَثحث اىثاّٜ: أثش األٗٝغ٘س اىثقافٜ *

ٗاألدتٜ ػيٚ اىقثائو اىتشمٞح ٗاىَغ٘ىٞح 

 اىَجاٗسج ىٌٖ.
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 األٗه اىَثحث    

 ٕااألتجذٝح األٗٝغ٘سٝح ٗتط٘س

   ىألتجذٝح   *أٗالً: اىجزٗس اىتاسٝخٞح

 األٗٝغ٘سٝح.

  اّتشاس األتجذٝح  *ثاًّٞا: طشق

 األٗٝغ٘سٝح ٗٗسائيٖا تِٞ  األتشاك 

 ٗأسثاب ت٘قفٌٖ ػِ تذاٗىٖا.

 ػْذ األٗٝغ٘س  *ثاىثًا: تط٘س فِ اىطثاػح
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  ﴾ اػػػػػػة كتطكرىػػػكريػػػػة انكيغػػػػػػػديػػػانبج ﴿        

كااحة المعػالـ مػف قػةؿ مػا أاػااكا ى ػل  حاارية احتؿ ارتراؾ اركيةكر م انة
ىالميػة، حظيػت باهتمػاـ العديػد  لةة  تػابتتـ كأبجػديتتـ مػف تفاصػيؿ لةكيػة جع تتػا أبجديػة

 مف اللعكب كىبر مراحؿ تاريقية مقت فة .
مػف ارلػارة الػل أهػـ  كوبؿ القكض اي الجذكر التاريقية لأبجديػة اركيةكريػة البػد

 ما يميز ال ةات التر ية كالالمات الملتر ة بينتا كآراب ى ماب ال ةات التر ية اي ذلؾ.
اقػػد ألػػار ىػػدد مػػف الع مػػاب المقتصػػيف اػػي ى ػػـ ال ةػػات الػػل أف ال ةػػات كال تجػػات 
التػػي  انػػت تػػت  ـ بتػػا القبايػػؿ التر يػػة هػػي وريبػػة اللػػبه مػػع بعاػػتا الػػبعض؛ لتػػذا جع كهػػا 

ي ػػػة لةكيػػػة كاحػػػدة، متلػػػعبة الػػػل اػػػركع ىػػػدة، كوالػػػمكا هػػػذ  العاي ػػػة ال ةكيػػػة الػػػل اػػػمف ىا
تمايزة تمتد مػف الةػرب الػل اللػرؽ كهػي الف نديػة، كاركيةكريػة، كالتر يػة، مجمكىات ىدة مي 

كالمةكليػػػػة، كالمنلػػػػكرية، كوػػػػد جع ػػػػكا ال تجػػػػة اركيةكريػػػػة اػػػػمف المجمكىػػػػة اركلػػػػل كهػػػػي 
 .(ُ)ارودـ

براب العام يف اي مجاؿ الدراالات ال ةكيػة يرااػكف كجػكد أم مف الق ف ىدداإغير 
كهػػػي التر يػػة، كالمةكليػػة، كالتكنجكزيػػػة كبػػيف ال ةػػػة  (ِ)ارتبػػاط أصػػيؿ بػػػيف ال ةػػات االلتاييػػة

 (.ّ)اركيةكرية

 المبحث األول
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كمػػػف قػػػةؿ ذلػػػؾ تكاػػػ  اف لةػػػة اركيةػػػكر الفصػػػحل  انػػػت تنتمػػػي الػػػل مجمكىػػػة 
تبػت بتػا ار ػار المةكليػة، ةػة التر يػة التػي  ي ال ةات الالامية نفالتا ل نتا اػي ذلػؾ لػ ف ال 

كهػػي ال تقت ػػؼ ىنتػػا الػػػكل بعػػض ارقتةاػػات البالػػيطة المتعػػػ قة بال تجػػة أم الماػػػاؼ 
 .   (ْ" )" دف كالمجركر المنتتي بػ " نؾ "،اليه المنتتي بػ 

كود ألار د.نصر ا مبلر الطرازم الل اف ال ةة التر يػة تتفػرع الػل اػرىيف اركؿ 
" ، كمػف هػذيف الفػرىيف تتفػرع ال تجػات التر يػة المقت فػة انكغػكزم، كال ػاني"  يغكرم""انك 

 (  ٓ)التي تت  ـ بتا معظـ لعكب آاليا الكالطل.
كوػػد ألػػار أحػػد المقتصػػيف اػػي ى ػػـ ال ةػػات التر يػػة الػػل اف ال ةػػة التر يػػة ارـ أم 

 ال ةة اركيةكرية أك ال كؾ تكرؾ تنقالـ الل لةتيف كهما  ما ي تي :
 -Gagatay-، (ٔ)الجغتاميػػة" ، كال ةػػة الحفجػػاؽ: كهػػي لةػة "  المغػة التركيػػة الشػػػرقية-ُ

،كلةة القفجاؽ هي التي االتقدمتا المماليؾ اي مصر، أمػا ال ةػة الجةتاييػة المنالػكبة الػل 
 (ٖ)اي تر التاف اللروية. (ٕ)انكزبكيةجةتام بف جن يزقاف اقد ح ت مح تا اليـك ال ةة 

 - Oguz -،أكغكز المل لةة: كتي الغربيةالمغة التركية -ِ
(.9)

 

كالػػكؼ أالػػتعرض هنػػا ارصػػكؿ التاريقيػػة لأبجديػػة اركيةكريػػة كمراحػػؿ تطكرهػػا ، 
مػع ارلػارة الػل أهػػـ الكالػايؿ كالعكامػؿ التػػي أالػتمت اػي نلػرها بػػيف القبايػؿ التر يػة كبػػيف 

 غيرهـ مف اللعكب ارقرل.
 
 

 ورٌة :أولا: الجذور التارٌخٌة لألبجدٌة األوٌغ٭
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لقػػػد تفػػػكؽ ارتػػػرؾ اركيةػػػكر ى ػػػل غيػػػرهـ مػػػف القبايػػػؿ التر يػػػة المجػػػاكرة كالمعاصػػػرة  
بتػـ أصػبحت ايمػا بعػد مػف أهػـ ال ةػات  قاصػةو  لتـ مف قةؿ ما أكجدك  كطكرك  مف لةػةو 

 الحية كالمتداكلة اي بةد ىدة.
صػػكر اػػي كالػػط آالػػيا كلع لقػػد  ػػاف اركيةػػكر مػػف القكميػػات التر يػػة المتطػػكرة  قاايػػا

، اقػػد  ػػانكا معػػركايف كملػػتكريف  ػػكنتـ وػػد  رالػػكا ( َُ)طكي ػػة مػػف قػػةؿ لةػػتتـ الم تكبػػة .
 (ُُ)أنفالتـ اي تع يـ معظـ ارمـ التر ية التي نت ت مف ى متـ .
،كمػف الجػدير بالػذ ر انتػـ (ُِ)ااركيةكر هػـ أكؿ وبي ػة تر يػة االػتعم ت لةػة م تكبػة

،أم ال ةػػػػة التر يػػػػة  (ُّ) ؾ تػػػػكرؾ التر يػػػػةحػػػػركؼ دكلػػػػة ال ػػػػك  االػػػػتقدمكا اػػػػي بدايػػػػة ارمػػػػر
 (ُْ)لتـ. كأتقذكها أبجدية" Orkhon Turkic"  اركرقكنية

كف ػػػػػػػػػػػػػػػ،"مكياحتػػػػػػػػػػل النصػػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػذم وامػػػػػػػػػػػكا بنقلػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػػؿ القاغػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف     
تػػب ب ةػػة  ي ، ـ(ٕٗٓ - ْٕٕهػػػ/ ُِْ - َُّ)"Moyen Çor Kağanكر"،"ػػػػػػػػػػػػك

حػػؿ رمكزهػػا، تبػػت ب ةػػة ال ػػكؾ تػػػػػػػػػكرؾ لػػـ تي كجػػكد  تابػػات ىػػدة  ي  ىػػف ال ػػكؾ تػػكرؾ ،ااػػة
كهػػػػي تتاػػػػمف مع كمػػػػات   يػػػػرة ىػػػػف الحيػػػػاة الالياالػػػػية كالعالػػػػ رية كارجتماىيػػػػػػة يعػػػػػػػػػػػػػكد 
 "تاريػػػػػػقتا الػػػػل ىتػػػػػػػػػػػػػػد القاغػػػػػػػػاف مكيػػػػكف  ػػػػكر كأبيػػػػػػػػػه وكت ػػػػػػػػػػػػػػػػػكغ بي  ػػػػػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػػكؿ واغػػػػػػػاف

Kağan   Bilge Kül "Kutlug (ُِٕ-َُّ  /ْْٕهػػ - ْٕٕ)ىػف  ،ااػة(ُٓ).ـ
 (ُٔ)تب بتذ  ال ةة."  ي بالساغكف ،أك" بالساغكف " قرااف مقطكط " 

جديػػػػدة ل ةػػػػة التر ػػػػػية كهػػػػي  غيػػػػر انتػػػػـ كىبػػػػر المراحػػػػؿ التاريقيػػػػة ابػػػػػت ركا أبػػػػػجديةن 
يػػػة ال ػػػكؾ تػػػكرؾ الػػػل جانػػػب ،مػػػع االػػػتمرارهـ اػػػي االػػػتقداـ أبجد(ُٕ)اربجديػػػة اركيةكريػػػة.

 (ُٖ)أبجديتتـ ، ـ  بتكا ى ل أبجديتتـ كتر كا اربجدية الالابقة. 
ا صػػبحت لتػػـ ، (ُٗ)ل ةػػتتـ الجديػػدة . اذ لػػـ تعػػد لةػػة ال ػػكؾ تػػكرؾ متطػػكرة وياالػػان  

 قاصػان  ،كلػيس هػذا احالػب بػؿ طػكركا قطػان ، (َِ) ىػنتـ. لتجة كأبجدية قاصة بتـ مةػايرةن 
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الػػذم امتػػاز بجماله،اقػػد تكاػػحت ايػػه معػػالـ ،(ُِ)لقػػط اركيةػػكرممي ب الػػمتـ كهػػك ابتػػـ اليػػ
، اذ  انػػت لتػػـ داػػاتر كدكاكيػػف دكنػػت بتػػذا (ِّ)ابػػدأكا يػػدكنكف بػػه  تابػػاتتـ، (ِِ.)تقػػانتـ لػػه إ

 .(ِْ)القط
كوػػد ألػػار ال الػػةرم الػػل أف ال ةػػة التػػي  ػػاف يػػت  ـ بتػػا اركيةػػكر  انػػت لةػػة تر يػػة 

:) كقد بمغنا أف انكيغػكر أنفسػيـ كانػت ليػـ لغػة واية . كود أ د بارتكلد ذلؾ(ِٓ) قالصة
،كلتػذا اػ ف لةػػة اركيةػكر  انػت (ِٔ)أخرل يتخاطبكف بيا عمى لسانيـ التركي الخػالص (

 (ِٕ)م ؿ أحدل ال تجات التر ية القديمة.تي 
كمف الجدير بالذ ر انػه لػـ ي ػف االػتبداؿ القػط اركيةػكرم بػالقط اركرقػكني بدايػة 

طػػكة الػػل الػػكراب، رف اربجديػػة اركيةكريػػة ال تػػدؿ ى ػػل ارصػػكات التر يػػة روػػي بػػؿ  ػػاف ق
 (ِٖ)داللة اربجدية اركرقكنية.

مػػػف المػػػؤرقيف ىػػػف حقيقػػػة الجػػػذكر التاريقيػػػة لأبجديػػػة  كوػػػد كردت ارآب ىػػػدة لعػػػددو 
 اركيةكرية كأصكلتا الكؼ أالتعراتا هنا بالتفصيؿ. 

قتبالػػة مػػف القػػط كيةػػكرم  انػػت مي لقػػد ذ ػػر ىػػدد مػػف المػػؤرقيف اف أصػػكؿ القػػط ار
.كوػد ألػار المػؤرخ (ِٗ)التندت ى ل الحركؼ الالػريانيةإالالرياني، كأف اربجدية اركيةكرية 

 (َّ.)هاركلد المب الل انه ربما ي كف الرهباف النالاطرة ود نق كها اليتـ منذ أزمنة وديمة
لشػػػكؿ :) كىػػػك خػػػط ينحػػػدر مػػػف اكأ ػػػد هػػػذا ارمػػػر المػػػؤرخ  ػػػارؿ برك  مػػػاف وػػػاية

السػػرياني لألبجديػػة السػػػامية، تمػػؾ انبػػػجدية التػػي يحػػـك عمػػى أساسػػيا خطنػػا الالتينػػي 
  (.ُّ)( أيضا

)كالكاقػػػع أف ىػػػذا الخػػػط بتػػػذا القصػػػكص: كذ ػػػر المػػػؤرخ  ػػػارؿ برك  مػػػاف أياػػػا
ا طنع في كتابة المغة التركية الشرقية مف تحريؼ انبجدية السػامية، كالػذم ا ػطنعو 
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خانات انتراؾ في تدكيف تاريخيـ فػي الحػرف الثػامف عمػى ضػفاؼ أقدـ مف نعرؼ مف ال
 .(ِّ)نير أكرخكف(

بت ػػار هػػذ  اربجديػػة كنلػػرها إكوػػد ألػػار ىػػدد مػػف المػػؤرقيف الػػل دكر الصػػةد اػػي 
اػي القػرف  تامػا الػا نالػقاقذ مف القط الصةدم الذم ني ،مؤ ديف اف القط اركيةكرم ود أي 

 .(ّّ)ة كهي ال تابة اركرقكنيةـ ىف أودـ اربجديات التر يُُهػ/  ٓ
: ) كيرجػػع الػػى ال ػػغد الكتابػػة كوػػد ألػػار د. الالػػيد البػػاز العرينػػي الػػل ذلػػؾ وػػاية

التي اشتيرت في الحرف التاسع بالكتابة انكيغكريػة التػي حمػت مكػاف انبجديػة التركيػة 
 .(ّْ)(-انكرخكنية –الحديمة التي منيا النحكش انرخكنية ،

عػػرؼ بانبجديػػة انكيغكريػػة :) كالكاقػػع اف مػػا ي  از العرينػػي وػػايةكأ ػػد د. الالػػيد البػػ
نبجديػػة ال ػػغد اايػػرانييف ، التػػي انتحمػػت مػػف ال ػػغد الػػى التػػرؾ ،  ليسػػت اا تعػػديال

 (ّٓ) فنشرىا انكيغكر في منغكليا...(.
لت  ر اركيةكر بالصةد اقد االتقدمكا اي البداية الحركؼ التجايية الصػةدية  كنظران 

،  ػـ الػرىاف  (ّٔ)تجية ال ةة التر ية القديمة ك تابتتا وبؿ هجرتتـ الػل مدينػة طكراػافاي ت
بعػػد االػػتقرارهـ اػػي  الػػتبدلكا قطتػػـ كلةػػتتـ هػػذ   بػػالحركؼ التجاييػػة الصػػةدية نتاييػػان إمػػا 

   (ّٕ)ميت ايما بعد ال ةة اركيةكرية.مدينة طكرااف كالي 
راػت هػذ  لصػةد الػل التػرؾ، اعي كود حااظ اركيةػكر ى ػل ال تابػة التػي انتق ػت مػف ا

 .  (ّٖ)ال تابة ىند الع ماب ايما بعد ب الـ ال تابة اركيةكرية
 ر أف اربجدية اركيةكرية التػي  ػاف يػت  ـ بتػا ارتػراؾ  ااػة وػد أقػذكها مػف لتذا ذي 

 ّـ ك ٖهػػ/  ِاركيةكر ىف طػريؽ الصةد قػةؿ المرح ػة التاريقيػة الممتػدة بػيف القػرنيف 
قػػذت أنتػػا أي  ظػػف الػػابقا، ك ػػاف يي (ّٗ)حػػدل اربجػػديات الالػػامية اللػػماليةإعػػد تي ـ، كهػػي ٗهػػػ/ 

 .(َْ)-ارالترانجي ك –مف الالريانية القديمة 
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كوػػػد أ ػػػد ىػػػدد مػػػف المػػػؤرقيف الػػػتقاؽ أصػػػكؿ اربجديػػػة اركيةكريػػػة مػػػف الصػػػةد اذ 
 .(ُْ) انت تتةول مع اربجدية الف تكية الملتقة مف اربجدية ا رامية

 ػػد  د. محمػػد مػػاهر حمػػادة ىػػف مػػدل تػػ  ير القػػط ا رامػػي اػػي  تابػػات كهػػذا مػػا أ
 (ِْ)اركيةكر.

عتقػد أنػه نقػش أكيةػكرم، غيػر أف  ػر ى ػل نقػش  ػاف يي كود ألػار بارتكلػد الػل أنػه ىي 
 ػػر عػػد أوػػدـ مػػا ىي نػػه نقػػش صػػةدم، كأف لةتػػه تي إا تلػػؼ   W.K Mullerالعػػالـ مػػكلر 

 .(ّْ)ى يه مف لةة الصةد
 ػػر ى ػػل نقػػش يعػػكد رحػػد واغانػػاتتـ م تػػكب بال ةػػة الػػل أنػػه ىي  اػػان كألػػار بارتكلػػد أي

الصػػػينية، كوػػػد كجػػػد الػػػل جانبػػػه نقػػػش صػػػةدم صػػػةير منقػػػكش ايػػػه أالػػػطر بال ةػػػة التر يػػػة 
، كيعػػكد تػػاريا هػػذا الػػنقش الصػػةدم الػػل النصػػؼ اركؿ مػػف (ْْ)تبػػت بالرالػػـ اركرقػػكني ي 

بػػػيف ارتػػػراؾ كهػػػك القػػػط  م ػػػؿ أكؿ قػػػط غيػػػر أكرقػػػكني انتلػػػرـ، كهػػػك يي  ٗهػػػػ/  ّالقػػػرف 
 .(ْٓ)اركيةكرم

 ػػػػػر ى يتػػػػػا اػػػػػي كهػػػػػذ  الصػػػػػكرة تكاػػػػػ  أهػػػػػـ ار ػػػػػار كالنقػػػػػكش الصػػػػػةدية التػػػػػي ىي 
 (ْٔ)منةكليا.
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:) كيمكػػف اف نعمػػؿ الفػػرؽ  بػػيف الرسػػـ وػاية جػػدا متمػػةو  كألػار بارتكلػػد الػػل مالػػ لةو 

ذم احظػػو كىػػك الفػػرؽ الػػ –انمالمػػي عنػػد أتػػراؾ آسػػيا الكسػػطى كأتػػراؾ آسػػيا الغربيػػة 
بػأف الغػز لػـ يككنػكا عمػػػى عمػـ بانبجديػة انكيغكريػة، كقػد كػاف مػػف  –عممػاا ليننجػراد 

اف يثبتػكا بالحركػات  –عادة اتػراؾ آسػيا الكسػطى كىػـ يسػتعممكف انبجديػة انكيغكريػة 
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لػكاك مػف اسػتعماؿ االػؼ كا الطكيمة فمما استعممكا انبجديػػػػػػػػة العربيػػػػة أفػػػػػػػػػػػادكا كثيػران 
 .(ْٕ)كالياا (

أمػػػا اػػػي آالػػػيا الةربيػػػػة اتػػػدؿ الك ػػػايؽ الم تكبػػػة هنػػػػاؾ ى ػػػل اف الاػػػبط باالػػػػتعماؿ 
"  دمحتػل اف نتايػػة المااػػي ل مفػػرد الةايػػب كهػػي "  الػػتعمؿ اال نػػادراحػركؼ الحر ػػة لػػـ يي 

 .(ْٖ)م الكرة اقط بحذؼ الياب اتصب  داال  تب أحيانا انت تي 
اػػػػػبط المقطكطػػػػػات حتػػػػػيج الػػػػػل أف تي قػػػػػد أي لتػػػػػذا الةمػػػػػكض اػػػػػي ارمػػػػػةب ا كنظػػػػػرا

التر يػػػة الماػػػبكطة بحػػركؼ الحر ػػػة أ  ػػػر مػػػف  ت، اقػػػد  ػػػاف ىػػدد المقطكطػػػا(ْٗ)باللػػ ؿ
 .(َٓ)ىدد المقطكطات العربية كالفارالية المابكطة بالل ؿ

 -الخػػا -: ) لمػػا قمبػػكا كمػػف أبػػرز مػػا ابت ػػرك  اػػي أبجػػديتتـ وػػػكؿ ال الػػػةرم ىػػنتـ
،ثػـ -يػا  -، كىػذا قيػاس عظػيـ أم بجعػؿ الػذاؿ  -يػا  -خذ  جعمكا الذاؿ التي في ألفا

بالغيف، كالغػيف بالخػا جػايز كمػا  -الخا–كمبادلة  غينان  -خذ –التي في  -الخا -جعمكا 
 .(ُٓ)يحاؿ ختر ،كغدر(

منتػػا اػػي  ككاػػكحان  أمػػا الحر ػػات اػػي اربجديػػة اركيةكريػػة اقػػد  انػػت أ  ػػر ظتػػكرا
،اقػػػػد (ِٓ)الػػػػتعم ت ايمػػػػا بعػػػػد.ربجديػػػػة العربيػػػػة التػػػػي أي اربجديػػػػة الركنيػػػػة، كأرؽ منتػػػػا اػػػػي ا

 .(ّٓ) ۈ، ’ٔ هء      تءُُزأل ۉ، ۆالل الحرايف  –أم  -ايؼ الحرؼ أي 
لتػػػػ  ير ال ةػػػػة العربيػػػػة اػػػػي اربجديػػػػة  بػػػػذت هػػػػذ  الطريقػػػػة بمػػػػركر الػػػػزمف نظػػػػراكوػػػػد ني 

 .(ْٓ)اركيةكرية اي العػالـ االالةمي
ي اربجديػػػة اركيةكريػػػة القديمػػػة منػػػه اػػػي أمػػا تػػػرويـ الحػػػركؼ اقػػػد  ػػػاف أ  ػػػر دوػػة اػػػ

 .  (ٓٓ)" دكف تمييز بينتما الداؿ"، ك"  التااالتعمؿ حراي " الحدي ة، اقد أي 
كوػػد أقػػذت أكاالػػط آالػػيا القػػط اركيةػػكرم ايمػػا يقػػتص بالحر ػػات اال اذا أالػػت نينا 

 .(ٔٓ)، ك اف ذلؾ أياـ اصطناع اربجدية العربية- ۈ، ´ٔ -بالػ  قاصا ترويما
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فػرؽ ، كاػي هػذ  اربجديػة ال يم ػف اف ني  حراػا ِّكف اربجدية اركيةكريػة مػف كتت 
ö/ü (ٔ،o/u ))) بػػػػػػػػػيف هػػػػػػػػػذ  الحػػػػػػػػػركؼ أك ارصػػػػػػػػػكات ىنػػػػػػػػػد ال تابػػػػػػػػػة كهػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػا تي:

(ٔ،h/ğ(ٔ،)b / p (ٔ،)/g k ) ،كهذ  ارصكات تيعطي معنل لحرؼ كاحد(٘ٚ.) 
ا تي تب كالػط ال  مػة ك تابة هذ  الحركؼ اي بداية ال  مة ت كف بل ؿ مةاير ىندم

 (ٖٓ).، كتي تب بل ؿو أقر ىندما ت كف اي نتاية ال  مة 
 ـ كنظػراُّهػػ/ ٕ، كاػي القػرف (ٗٓ) تب مػف اليمػيف الػل اليالػارك انت اي الالابؽ تي 

(َٔ) تب مف ارى ل الل ارالفؿ .لت  رها بال ةة الصينية أصبحت تي 
 

اػػي نقػػكش أكرقػػكف كاػػي كوػػد بقيػػت اػػي هػػذ  ال ةػػة كحػػدها طريقػػة العػػدد  مػػا كردت 
 .(ُٔ)بعض النصكص اركيةكرية

:) كىي عبارة عػف كضػع ايحػاد قبػؿ العشػرات التػي  كود كا  بارتكلد ذلؾ واية
كاحػػػد  –ك  –أحػػػد عشػػػر  –مػػػف  بػػػدا –كاحػػػد كعشػػػركف  – تمييػػػا فيػػػـ يحكلػػػكف مػػػثال

، فكاحػػد كعشػػركف عنػػدىـ معناىػػا كاحػػد فػػي -كاحػػد كعشػػريف  –مػػف  بػػدا –كثالثػػكف 
 –اتجاه  العشريف أم احد عشػر ككاحػد كثالثػكف معناىػا كاحػد فػي اتجػاه الثالثػيف أم 

 .(ِٔ)( -كاحد كعشركف 
كمػػػػف المعػػػػركؼ أف ارتػػػػراؾ وػػػػد االػػػػتمركا اػػػػي االػػػػتعماؿ هػػػػذ  اربجديػػػػة حتػػػػل بعػػػػد 

 .(ّٔ)اىتناوتـ ارالةـ كلـ يتر كها بالتكلة
.اذ تػرؾ (ْٔ)بجدية اركيةكريػة  تب باراقػد  انػت المؤلفات التر ية المتمة كالقيمة تي 

. اركيةكر أ اران    (ٓٔ) متمة اي اردب، كالف الفة ،كالديف، كالع ـك
اػػػاهي يي  مالػػػتقةن  نلػػػ كا أدبػػػان كى ػػػل الػػػرغـ مػػػف ذلػػػؾ اػػػاف ارتػػػراؾ لػػػـ يالػػػتطيعكا اف يي 

اردب الفارالػػي،ى ل الػػرغـ مػػف أف اركيةػػكر وػػد كاقػػكا اػػي حااػػرتتـ طكراػػاف اػػي ترجمػػة 
الػػػتعمؿ اػػػي . اذ أي (ٔٔ)ب،كتحػػػت تػػػ  ير البع ػػػات التبلػػػيرية البكذيػػػة كالمانكيػػػةالعديػػػد مػػػف ال ت
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، كوػػد  لػػفت البع ػػة ارلمانيػػة اػػي آالػػيا (ٕٔ)هػػذ  الترجمػػات القػػط اركيةػػكرم كل مػػرة اركلػػل
 .  (ٖٔ)الكالطل بقايا منتا

ىف الع كر ى ل   ير مف نقكش القلب اركيةكريػة كالمصػنفات اركيةكريػة  ااة
ي  لػػػفت ىنتػػا البع ػػات ارن  يزيػػة، كالركالػػػية، كالفرناليػػػة، كااللمانيػػػة اػػي المقطكطػػة التػػ

  .(ٗٔ)تر التاف اللروية
 ػر ى يتػا اػي تر الػتاف كود درس ىدد مف الع ماب النصػكص اركيةػكريػػػػػػػػػػػػػػة التي ىي 

 Radloff   ,  Bang   ,Von  Le  Coq  ,    Maloffاللروية  كاػػي مقػػػػػػػػػػػػػدمتتػػػػػػػػـ 

  Muller, Von Gabain.(َٕ) 
كوػػد ى ػػر ىػػدد مػػف الع مػػاب ارلمػػاف ى ػػل  تابػػات أكيةكريػػة يعػػكد تاريقتػػا الػػل ىتػػد 

بترجمتتػا "W.K Muller"القاغاف بكوك ،كهي ىبارة ىف نصيف، كود وػاـ العػالـ مػكلر 
ىػػػػف الع ػػػػػكر ى ػػػػل نصػػػػكص أقػػػػرل اػػػػي مديػػػػػنة طػػػػػكرااف كوػػػػد أهػػػػتـ  ، ااػػػػػة(ُٕ) كنلػػػػرها

(ِٕ).Bang , Von Gabainراالتتا كنلرها ىدد مف الع مػاب كاػي مقدمتػتـ بد
 

اػػػػي أ ػػػػار تر الػػػػتاف اللػػػػروية الميػػػػات مػػػػف ال تػػػػب يعػػػػكد تػػػػاريا   تلػػػػؼ أياػػػػاكوػػػػد أي 
 (ّٕ)دوؽ الكل والـ و يؿ منتا.نلر أك يي معظمتا الل ىتد اركيةكر،كلـ يي 

ال تػػب التر يػػة اػػي كوػػد ألػػار المػػؤرخ ي مػػاز أكزطكنػػا الػػل الع ػػكر ى ػػل الميػػات مػػف 
أم  -ىػػػػػدد مػػػػػف المعابػػػػػد اركيةكريػػػػػة والػػػػػـ منتػػػػػا مػػػػػدكف بحػػػػػركؼ الػػػػػةلة ال ػػػػػكؾ تػػػػػكرؾ ،

 .(ْٕ)، كوالـ منتا مدكف باربجدية اركيةكرية -اركرقكنية
لػػر الػػل هكيػػة هػػذ  المعابػػد أم هػػؿ  انػػت معابػػد بكذيػػة أـ مانكيػػة أـ غيػػر انػػه لػػـ يي 

هكيػػة أصػػحاب هػػذ  المصػػنفات هػػـ مػػف  غيػػر ذلػػؾ. كالمتػػـ هنػػا اف هػػذا يؤ ػػد لنػػا ى ػػل اف
 اركيةكر مع اقتةؼ دياناتتـ. 
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 ػر ى يتػا اػي المرح ػة التر يػة القديمػة  انػت  ر اف أ  ر النصػكص التػي ىي كلتذا ذي 
الػمل هػذ  المرح ػة بالمرح ػة نصكص دينيػة كأ  رهػا مدكنػة بػالحركؼ اركيةكريػة ، كلتػذا تي 

 عػػػد مصػػػط حا،رنػػػه يي  القديمػػػة أ  ػػػر صػػػكابان اركيةكريػػة ، غيػػػر اف تالػػػمية المرح ػػػة التر يػػػة 
ل كنػػػػػه يتاػػػػػمف ال تابػػػػػات المدكنػػػػػة بحػػػػػركؼ ال ػػػػػكؾ تػػػػػرؾ، كالنصػػػػػكص المدكنػػػػػة  لػػػػػمكليا

 (ٕٓ)بالحركؼ اركيةكرية.
 ر ى ل ال  يػر مػف النصػكص التػي بقيػت مػف حاػارة اركيةػكر يعػكد تػاريا كود ىي 

لقػكانيف أكيةكريػة،  ـ ، كتاـ بعض منتػا نصػكصُْكُّهػ/ ٖك ٕمعظمتا الل القرنيف 
، ك ػػؿ مػػا يتع ػػؽ بالالػػحر كالتنجػػيـ ،كمع كمػػات (ٕٔ)ىػػف نصػػكص طبيػػة تعػػكد لتػػـ  ااػػةن 

  يػػػرة ىػػػف حيػػػاة اركيةػػػكر ارجتماىيػػػة م ػػػؿ أنػػػكاع اروملػػػة التػػػي  ػػػانكا يالػػػتقدمكنتا اػػػي 
قياطػػة مةبالػػتـ، كأنػػكاع ارطعمػػة التػػي  ػػانكا يتناكلكنتػػا، كطبيعػػة حقػػكلتـ الزراىيػػة كأهػػـ 

 (ٕٕ.)فرض ى يتـ زرع ايتا، كأهـ الارايب التي  انت تي يؿ الزراىية التي  انت تي المحاص
 م ػػؿ تـىطتنػػا مع كمػػات متمػػة ىػػف تػػاريقأالتػػي ىي ػػر ى يتػػا اركيةكريػػة اال تابػػات 

 (ٖٕ)الرالـ. براىتتـ اي اف الصناىات اليدكية ك  كجكد
اػي منةكليػا  ـَُٗٗهػ/ ُِّٕالنة  ر ى يتا كمف أهـ ال تابات اركيةكرية التي ىي 

الػػػػػػماة المي  تابػػػػػػة  بيػػػػػػػػرة اػػػػػػي تػػػػػػاريقتـ ال " ك انػػػػػػت لتػػػػػػا أهميػػػػػػةن  "Sin-Usu وػػػػػػرب بحيػػػػػػرة
""Sine-Usu  كود إ تلفتا  ؿ مف الع مابRamstedt, Sakari,Palsi  مػف قػةؿ

بنلرها اػي  Ramstedtكود واـ العالـ ،الحفريات التي  انكا يقكمكف بتا اي هذ  المنطقة
 (  ٕٗ)." Fin-Oğur  " مج ة جميعة اي ـُُٖٗ هػ/ ُّّٕ النة

 دكلػػػػتتـاركيةػػػػكر اػػػػد أىػػػػدايتـ كت الػػػػيس كوػػػػد تاػػػػمنت هػػػػذ  ال تابػػػػة إنتصػػػػارات 
   (َٖ)ـ. ٕٗٓ هػ/ُِْ النةاي   كر كااة القاغاف مكيكفكتك يؽ ، اركرقكنية اي منةكليا
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 "، " بالسػػػػاغكف كػػػػارا الػػػػماة "كمػػػػف ال تابػػػػات اركيةػػػػػكرية المتمػػػػة هػػػػي ال تابػػػػة المي 
Karabalsagun" عػػػد كتي   ،ـِٖٔ هػػػػ/ُُِ الػػػنةى ػػػل ارغ ػػػب الػػػل  ، كيعػػػكد تاريقتػػػا

 " كهػػػي تلػػػبه   تابػػػة، كرقكنيػػػةال تابػػػة ار تـ كاػػػي تػػػاريايبحػػػث اػػػي تػػػاريق متمػػػان  امصػػػدر 
Sin- Usu"الحػركبمعظػـ  كيةػكر اػيإنتصارات ار مع كمات متمة ىف ، كود تامنت 

ىػػف الديانػػة متمػػة مػػف مع كمػػات  ىمػػا تاػػمنته ، ااػػة(ُٖ). التػػي قااػػكها اػػد أىػػدايتـ
   (ِٖ).بالنالبة لأكيةكر هميتتاأالمانكية ك 

كتيرجمػػػت الػػػل  ،تم ػػػف الع مػػػاب مػػػف ورابتتػػػا كنلػػػرها ـُٖٔٗ هػػػػ/ُُّْ كاػػػي ىػػػاـ
 (ّٖ).الحدي ة ال ةة التر ية

ال ػػكؾ تػػكرؾ،  كهػػي لةػػة بػػ ةث لةػػات تػػبوػػد  ي  هػػذا الػػنقش كمػػف الجػػدير بالػػذ ر اف
 بيػر كبقػي اقػط الجػزب  ود تميزت معالـ ال ةتيف اركليتيف بلػ ؿو ك ،(ْٖ)الصينية.ك دية،ةالصك 

،كمػػف قػػةؿ وػػرابة بعػػض المقػػاطع كارجػػزاب (ٖٓ) الم تػػكب بال ةػػة الصػػينية صػػال  ل قػػرابة.
م ػػػػاف المتتلػػػػمة التػػػػي بقيػػػػت مػػػػف هػػػػذا المقطػػػػكط كالم تكبػػػػة بال ةػػػػة الصػػػػينية أصػػػػب  باإ

واغانػػػػػات اركيةػػػػػكر الديانػػػػػة الحصػػػػػكؿ ى ػػػػػل بعػػػػػض المع كمػػػػػات المتع قػػػػػة ب ىتنػػػػػاؽ أحػػػػػد 
 (ٖٔ)المانكية.
ط ػػؽ  ػػر اػػي مدينػػة طكراػػاف ى ػػل نصػػكص أكيةكريػػة كهػػي ىبػػارة ىػػف ح ايػػة أي كىي 

،كهػػي تتاػػمف مع كمػػات ىػػف المةكؿ،كوػػد " Iki Kardeş Hikayesiى يتػػا االػػـ " 
ػػػ ىػػػف الع ػػػكر  دت مػػػف اردب اللػػػعبي، كتتاػػػمف وطػػػع بال ةػػػة المةكليػػػة كالتر يػػػة ،ااػػػةىي

 (ٕٖ)" . Eski Turfan ل أغاني طكرااف"المى ل ما يي 
كالقالػػـ المتػػـ مػػف النصػػكص اركيةكريػػة نلػػرتتا ار اديميػػة الركالػػية ، كهػػي تتػػ لؼ 

 ة ػػة منتػػا ، أمػػا ال تػػاب  "W.K Muller"العػػالـ مػػكلر  مػػف أربػػع  تػػب ، كوػػد درس
،كتتاػػمف هػػذ  ال تػػب مع كمػػات ىػػف Von Gabain""الرابػػع اقػػد أهػػتـ بدراالػػته العػػالـ 
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ىػػػف  نػػػة المالػػػيحية كأقبػػػار ىػػػف الرهبػػػاف كرجػػػاؿ الػػػديف المالػػػيحييف كمنػػػاوبتـ ،ااػػػةالديا
مػػف أهػػـ ال تػػب المقدالػػة ىنػػد  عػػدي الػػذم يي  "Altun Yarukمع كمػػات كاالػػعة ىػػف  تػػاب"

 (ٖٖ)أتباع الديانة البكذية.
بنلػػر معظػػـ النصػػكص اردبيػػة اركيةكريػػة ، كوػػد حظيػػت  "Bangكوػػد وػػاـ العػػالـ" 

ابػدأ بدراالػتتا كأنجػز العديػد  "Reşid Rahmeti"الـ رليد رحمتي معظمتا ب هتماـ الع
نجػػازات اركيةػػكر اػػي إىػػف ويامػػه بنلػػر مع كمػػات ىػػف  مػػف البحػػكث بقصكصػػتا، ااػػة

 (ٖٗ)ى ـ الطب.
تبػػت معظمتػػػا اػػي القػػػرف كمػػف الجػػدير بالػػػذ ر اف هػػذ  النصػػػكص اركيةكريػػة وػػػد  ي 

مػػػف  تابيػػػػػػػػػػػف يحمػػػػػػةف االػػػـ "  الػػػتقدمت اػػػي اردب التر ػػػي ،كهػػػي تتػػػ لؼـ كوػػػد أي ٗهػػػػ/ّ
Zur Heilkunde Der Uiguren" لػػرا اػػي رجمػػا الػػل ال ةػػة ارلمانيػػة كني " ،كوػػد تي
 (َٗ)ـ.ُِّٗ-َُّٗهػ/ ُُّٓ- ُّْٗبرليف قةؿ الالنكات الممتدة بيف الالنكات 

كود برز ىدد  بير مػف القبػراب اػي ى ػـ ال ةػات التر يػة اػي االػطنبكؿ ممػف تم نػكا 
ـ ك ػػاف اػي مقػدمتتـ ارالػػتاذ  ُٔهػػ/  َُمكز اربجديػة اركيةكريػة اػي القػرف مف ورابة ر 

بػػػػػركث "،  كػػػػػال ، أمػػػػػا اػػػػػي أكربػػػػػػا اقػػػػػد بػػػػػدأ   ػػػػػؿ مػػػػػف الع مػػػػػاب  "(ُٗ)ىبػػػػػد الػػػػػرزاؽ بقلػػػػػي
"Klaproth"   ،ك" ريمػػكسا ،" "Remusa"  ،،"ك "جػكبير"Jauber"    بقػػرابة

 .  (ِٗ)ـ ُٗهػ/ ُّالقػط اركيةكرم اي النػصػؼ اركؿ مف القرف 

كود ألار أحد المؤرقيف ارتراؾ الل أهـ  ة ة ألػ اؿ بقيػت مػف ال ةػة اركيةكريػػػػػػة 
  كهي  ا تي :
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 Sevilen Halk Yazını-الكتابة انكيغكرية الشعبية المحببة كالمفضػمة،-ٔ

-(ّٗ) : 

" أكغػػػػػػػػػػػػػكز خػػػػػػػػاف " التقػػػػػػػدـ هػػػػػػذا النػػػػػػػكع مػػػػػػف ال تابػػػػػػػة اػػػػػػػي  تػػػػػػػابة أالاطيػػػػػػػركيي 
(ٜٗ)،"Oguz Kagan" كأغػػاني مدينػػة طكراػػاف القديمػػة، كهػػذا النػػكع مػػف ال تابػػة هػػك،

بػػيف ىامػػة الناس،كيتاػػمف ال  يػػر مػػف ال  مػػات الفارالػػية كالمةكليػػة ، غيػػر  ار  ػػر لػػيكىا
كتالػتقدـ ايػه ال كاحػؽ  ، (ٓٗ).  انػه مػف الناحيػة ال ةكيػة ينحػدر مػف ال ةػة التر يػة الكالػطل

 (96).(-gen- /gan -  ،se-  /sa ) ة :ال ةكيػػػػة ا تيػػػػ

 :(ٕٗ) -Yargı Belgeleri -الكتابة انكيغكرية الخا ة بكثامؽ الحكـ،-ٕ
يتامف هذا النكع مف ال تابػة مةمػ  ال ةػة التر يػة القديمػة كقصكصػيتتا ، كاػي   

الكوػػت نفالػػه تتاػػمف نصػػكص مةكليػػة كبعاػػتا اارالػػية ، كلتػػذا انتلػػرت اػػي ب ػػداف ىػػدة 
 (ٖٗ)ىتد الاليطرة المةكلية .الاليما اي 
 -Dinsel Metinler-الكتابػػة انكيغكريػػة الخا ػػة بالن ػػكص الدينيػػة،-ٖ

(ٜٜ)  : 
عػػد معظػػـ النصػػكص الم تكبػػة بتػػذ  ال ةػػة مػػف الناحيػػة ال ةكيػػة وديمػػة ،كهػػي مػػف تي   

الناحيػػػة ال ةكيػػػة تنحػػػدر مػػػف ال ةػػػة التر يػػػة القديمػػػة ، كالتحتػػػكم ى ػػػل مفػػػردات مةكليػػػة أك 
 (  ََُ)كانمػا تحتكم ى ل مفردات هندية ،كصةدية، كصينية ،كتبتية .اارالية ، 
مػػف الجػػداكؿ التػػي تكاػػ  المةمػػ  اركليػػة لتطػػكر  كالػػكؼ أالػػتعرض هنػػا ىػػددان   

الػػػل اربجديػػػة  اربجديػػػة اركيةكريػػػة كدرجػػػة ت  رهػػػا ب بجديػػػة ال ػػػكؾ تػػػكرؾ كالصػػػةد كصػػػكالن 
 اركيةكرية المتبعة اي الكوت الحاار.
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"انبجديػػػػػػػػػػة دكؿ يكاػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػركؼ أبجػػػػػػػػػػػػػػػدية ال ػػػػػػػػػػػػػػػكؾ تػػػػػػػػػػكرؾ أكاتػػػػػػػػػػذا الجػػػػػػػػػػ  
  (َُُ)انكرخكنية".
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أمػػػػػػػا الجػػػػػػػدكؿ ا تػػػػػػػي اتػػػػػػػك يكاػػػػػػػ  الحػػػػػػػركؼ الصػػػػػػػةدية كالحػػػػػػػركؼ اركيةكريػػػػػػػة 
 (َُِ)القديمة.
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كيكاػػػػػ  هػػػػػذا الجػػػػػدكؿ تطػػػػػػػكر اربجديػػػػػة اركريةكريػػػػػة المقتبالػػػػػة مػػػػػف اربجديػػػػػة   
 (َُّ)الصةدية.
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طػػػػػكر اربجديػػػػة اركيةكريػػػػػة المقتبالػػػػػة ىػػػػػف اربجديػػػػػة كهػػػػذا جػػػػػدكؿ أقػػػػػر يكاػػػػػ  ت
 (َُْ)الصةدية.
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كنةحظ اي هذا  الجدكؿ حركؼ اربجدية اركيةكرية القديمة كمرالـك مقابؿ  ؿ 
 (َُٓ)حرؼ منتا حركؼ ال ةة التر ية الحدي ة المما  ة لتا اي ال فظ كال تابة.
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ػػػػػػػػػكص المدكنػػػػة بال ةػػػػة اركيةكريػػػػة كتكاػػػػ  هػػػػػػػػػػػػذ  الصػػػػػػػػػػػكرة نمػػػػكذج رحػػػػد النصػ
 (َُٔ)القديمة .

 

كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذج أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػف النصػػػػػػػػػػػػػػكص المدكنػػػػػػػػة بال ةػػػػػػػػة اركيةكريػػػػػػػػة 
 (َُٕ.)القديمة
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كهػػػذ  الصػػػكرة تكاػػػ  ال تابػػػة اركيةكريػػػة بعػػػد مركرهػػػا بمراحػػػؿ ىػػػدة مػػػف التطػػػكر 
(َُٖ)كؼ ال ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة.لحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحت ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابتةن 
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أمػػا الجػػدكؿ ا تػػي اتػػك يكاػػ  الحػػركؼ اركيةكريػػة العربيػػة المتداكلػػة اػػي الكوػػت 
(َُٗ)الحااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر.
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كهػػذ  صػػكرة تكاػػ  الصػػفحة اركلػػل رحػػدل الصػػحؼ المح يػػة التػػي  انػػت تصػػدر 
كريػة الحدي ػة ،كى ػل الػرغـ مػف اي مقاطعة لين يانج اركيةكرية اي الصيف كبال ةة اركية

ىػػػدـ كاػػػكح مامكنتػػػػػػا اػػػ ف ىنكانتػػػا يػػػػػػػكا  الحػػػركؼ اركيةكريػػػة اللبيتػػػػػػػة بػػػالحركؼ 
 (َُُ)العربية.
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:طرؽ انتشار انبجدية انكيغكرية ككسػامميا بػيف انتػراؾ كأسػباب تكقػفػػيـ عػػف ثانيان  ٭
 تداكليا:

اؾ ىف طريؽ كالايؿ ىدة ل نتا اي ذلػؾ لقد انتلرت اربجدية اركيةكرية بيف ارتر 
لػػػػ ف ال ةػػػػات االقػػػػرل، كالػػػػكؼ أحػػػػاكؿ هنػػػػا االتعرااػػػػتا ى ػػػػل كاػػػػؽ مػػػػا كرد ىنتػػػػا اػػػػي 

 رهميتتا. المصادر التاريقية تبعا
اذ  ػػػػاف ل نصػػػػارل دكر ااىػػػػؿ اػػػػي نلػػػػر هػػػػذ  اربجديػػػػة، اقػػػػد أ ػػػػد المػػػػؤرخ  ػػػػارؿ 

مػى نشػره منػذ قػركف حتػى : ) ككاف المرسمكف النساطرة قد عممػكا عبرك  ماف ذلؾ واية
 .(ُُُ)بمغ قمب آسيا (

:)كػػػاف دخػػػكؿ المبشػػػريف بقكلػػػه كوػػػد ألػػػار المػػػؤرخ ىبػػػاس اوبػػػاؿ الػػػل ذلػػػؾ مؤ ػػػدا
فػي انتشػار أحػد أنمػاط الخػط السػرياني بػيف  المسيحييف مف ايراف الى تمػؾ الػبالد سػببان 

الػذم أ ػب  في تدكيف ليجتيـ التركية بذلؾ الخػط  المسيحييف انكيغكر كبدأكا تدريجيان 
 (ُُِ)عرؼ بالخط انكيغكرم (.ي  

) كاف ىذا ىك السػبيؿ الػذم اتخػذه المبشػركف :كأااؼ المؤرخ ىباس اوباؿ واية
 .(ُُّ)المسيحيكف في الدعكة بيف قبامؿ النايماف كاستػمالتيـ الى المسيحية (

ة كود أالتـ التجار ممف  انكا يتجكلكف بيف المدف اي نلر هذ  ال ةػة بػيف أوػكاـ ىػد
 ( ُُْ.)ىف ويامتـ بنلرها اي الصيف  كاي مقدمتتـ التجار الصةد ، ااةن 

اػي نلػر أبجػديتتـ اػي منةكليػا،  ػـ نق تػا المةػكؿ  كااػحان  كود مػارس اركيةػكر دكران 
، كبتػػذ  الطريقػػة انتق ػػت اربجديػػة (ُُٓ)الػػل الةػػرب، كانتق ػػت ىػػف طػػريقتـ الػػل بػػةد أقػػرل

 .(ُُٔ)ف طريؽ الصةد، كاركيةكر، كالمةكؿالالامية ارصؿ الل المحيط التادم ى
كود تكوؼ االتعماؿ اربجدية اركيةكرية بيف ارتراؾ بالتػدريج، نتيجػة االػتعارة   يػر 

ػػ نفت بال ةػػة اركيةكريػػة مػػف ال  مػػات العربيػػة كالفارالػػية، اتنػػاؾ   يػػر مػػف ال تػػب التػػي صي
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لػذم صػنفه رابةػكزل ا " ق ص اننبيػاا "المت بالحركؼ العربية، م ػؿ القالصة، ل نتا ري 
 .(ُُٕ)ـَُُّهػ/  َُٕىاـ 

صػػط حات   يػػرة مػػف ال ةػػة كوػػد دق ػػت اػػي الكوػػت الحااػػر الػػل ال ةػػة اركيةكريػػة مي 
(ُُٖ)الصينية، كالفارالية، كالتندية .

 

 : تطكر فف الطباعة عند انكيغكر:ثالثان ٭
ؾ رهتمػػػػاـ اركيةػػػػكر بتطػػػػكير أبجػػػػديتتـ كالػػػػعيتـ الػػػػدايـ لنلػػػػرها بػػػػيف ارتػػػػرا نظػػػػران 

كالمةػػػكؿ كغيػػػرهـ مػػػف ارمػػػـ ، اقػػػد الػػػعكا جاهػػػديف مػػػف أجػػػؿ ايجػػػاد طػػػرؽ تالػػػاىدهـ اػػػي 
ذلؾ،لتذا بدأكا بالبحث ىف أحدث كالػي ة تحقػؽ لتػـ مبتةػاهـ ، كوػد يالػر لتػـ ذلػؾ هػك مػا 

  انت تمتاز به أبجديتتـ مف مركنة اي تع متا كتع يمتا ك تابتتا.
،اقػػػد ألػػػار د. (ُُٗ) ػػػل الػػػكرؽ دكنكا  تابػػػاتتـ ى ػػػل ارلػػػجار بػػػؿ ىاػػػاركيةكر لػػػـ ييػػػ

نصػػػػػر ا مبلػػػػػر الطػػػػػػرازم الػػػػػل اف اركيةػػػػػػكر  تبػػػػػكا ى ػػػػػػل اركراؽ كالروػػػػػكؽ ، كزينكهػػػػػػا 
  (َُِ) بالتصاكير المنالقة البديعة ارلكاف.

كحػذقكا الكتابػة عمػى انكراؽ :(د. حاليف مجيب المصرم الل ذلؾ وايةكود ألار 
فػػي تنسػػيحيا كأختيػػار البػػديع المتسػػؽ مػػف كالرقػػكؽ ، كزينػػكا مػػا كتبػػكا بت ػػاكير تػػأنحكا 

 (ُُِ).ألكانيا(
 اف ي تبػكف بطريقػة الحفػر ى ػل  لير المصادر التاريقية الل اف ارتراؾ ىامةن اذ تي 

أم الػػػةلة  –ارلػػػجار ، كلػػػـ يالػػػتعم كا الػػػكرؽ اال اػػػي ىتػػػد اركيةػػػكر الػػػذيف ق فػػػكا هػػػؤالب 
كل ال تابػات المنحكتػة ى ػل ،كلذلؾ لـ يبؽ مف ىتػد الػةلة ال ػكؾ تػكرؾ الػ-ال كؾ تكرؾ 

 .(ُِِ)الصقكر بع س ك ايػؽ اركيةكر التي بقيت الل الكوت الحاار 
أما الػكرؽ فحػد عرفػو العػرب عػف طريػؽ :( تر ماني واية د. أالامة أحمد كود أ د

 (ُِّ) عف ال يف(. جيرانيـ انتراؾ انكيغكر في تركستاف الشرقية نحالن 
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:)فػػػي بػػػالد انكيغػػػكر  ألػػػار الػػػل ذلػػػؾ وػػػاية أمػػػا د. أحمػػػد محمػػػكد الالػػػاداتي اقػػػد
..عرؼ العرب المسممكف كرؽ الكتابة نكؿ مرة ليطمعكا العالـ ..عميو بػدكرىـ مػف بعػد 

 (ُِْ) ذلؾ ككاف ال ينيكف يستخدمكنو منذ زمف طكيؿ(.
 بيػػػر اػػػي نقػػػؿ صػػػناىة  كهػػػذا ت  يػػػد كااػػػ  ى ػػػل اف اركيةػػػكر وػػػد أالػػػتمكا  بلػػػ ؿو 

 تع مكها مف الصينييف. الكرؽ الل العرب بعد اف
اػػي حػػيف ذ ػػر د.ز ػػي محمػػد حالػػف اف العػػرب تع مػػكا صػػناىة الػػكرؽ ى ػػل يػػد ىػػدد 
مػػف الصػػينييف ممػػف كوعػػكا اػػي ارالػػر بيػػد المالػػ ميف قػػةؿ اتكحػػاتتـ لالػػمروند اػػي العصػػر 

اػػي ركايتػػه هػػذ  ى ػػل مػػاذ ر  ال عػػالبي  ،مالػػتندا(ُِٓ)ـ(.ْٕٗ-ُٔٔق/ُِّ-ُْارمػػكم )
و كقع في ال يف الى سػمرقند فػي سػبي ...مػف اتخػذ الككاغيػد بيػا :)انالذم ألار واية

نىؿ سمرقند فعـ خيرىا كانرتفػاؽ  ثـ كثرت ال نعة كاستمرت العادة حتى  ارت متجرا
 (ُِٔ).بيا في انفاؽ(

:)كمػػػف خ ػػػامص سػػػمرقند اػػػي هػػػذا القصػػػكص وكلػػػه كممػػػا أ ػػػد  ال عػػػالبي أياػػػا
التػػي كػػاف انكامػػؿ يكتبػػكف فييػػا ننيػػا الككاغيػػد التػػي عطمػػت قػػراطيس م ػػر كالجمػػكد 

 (ُِٕ).أحسف كأنعـ كأرفؽ كأكفؽ كا تككف اا بيا كبال يف(
اف ما ذ ر  ال عالبي ت  يد كاا  ى ل كجكد ىػدد مػف صػناع الػكرؽ الصػينييف اػي 

  بير اي نلر هذ  الصناىة بيف ال انتا . المروند ممف أالتمكا بل ؿو 
ذلػػػػؾ مػػػػف ركايػػػػات تاريقيػػػػة تك ػػػػؽ دكر   ػػػػر ىػػػػفكالبػػػػد مػػػػف ارلػػػػارة الػػػػل أهػػػػـ مػػػػا ذي 

 الصينييف اي هذا المجاؿ.
ـ كى ػل يػػد َُٓاقػد ظتػرت صػناىة الػػكرؽ اػي الصيػػػػػػػف ركؿ مػرة اػػي حػدكد ىػاـ 

"  ىػػػػػػػافاػػػي ىتػػػػػػػػػد امبراطػػػػػػػػكريػػػػػػػػػػػة "  " Tsai- Lun ""، لػػػػػػػػػػكف -تسػػامالصػيني " 
 ،اقػػد اقتػػرع طريقػػة م(111-ق.م111"  )"Han Dynasty "," 漢朝 الصينيػػػػػػػػة
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حاب ارلجار ،كلباؾ الالمؾ القديمػة، كالحبػاؿ القديمػة، كالقػرؽ الباليػة لصنع الكرؽ مف لي 
التقدـ القيزراف ال قيؿ الكزف كالحرير الةالي ال مف اي ال تابػة ااالػتقدامتما بعد اف  اف يي 

ارمبراطػػػػػكر الصػػػػػيني   بير،كوػػػػػد حظػػػػػي هػػػػػذا المقتػػػػػرع براػػػػػا الػػػػػل حػػػػػدو  لػػػػػـ ي ػػػػػف ىم يػػػػػان 
 ( ُِٖ.)كتقدير 

أما الطريقة التي  اف يتبعتا تالام لػكف اػي صػناىة الػكرؽ اتػي طحػف هػذ  المػكاد 
رقػػر حتػػل تت ػػكف ىجينػػة رويقػػة ايقػػـك بفرلػػتا ى ػػل لػػ ؿ  كااػػااة المػػاب اليتػػا مػػف حػػيفو 

لريحة رويقة كياعتا اػكؽ مصػفاة ،كبعػد أف يجػؼ المػاب يقػـك بػدؽ اللػريحة حتػل تجػؼ 
 (ُِٗ)، كبتذ  الطريقة حصؿ تالام لكف ى ل طبؽ رويؽ كمتيف مف الكرؽ. مان تما

نتجػػػػكف أجػػػػكد أنػػػػكاع لتػػػػذا ألػػػػار د. ز ػػػػي محمػػػػد حالػػػػف الػػػػل اف الصػػػػينييف  ػػػػانكا يي 
 ( َُّ)الكرؽ.

 كل ػف هػذا ارمػػر ال ينفػي اف ي ػكف اركيةػػكر وػد أالػػتمكا اػي نقػؿ تقنيػػة أ  ػر تطػػكرا
 لتاريقية المتعاوبة.ل عرب اي صناىة الكرؽ ىبر المراحؿ ا

كاػػي جميػػع ارحػػكاؿ اػػ ف أالػػتقداـ اركيةػػكر ل ػػكرؽ وػػد الػػاىدهـ ى ػػل أبت ػػار طػػرؽ 
 جديدة لتطكير ابجديتتـ كنلرها بيف لعكب ىدة .

اقد كردت الارة اي أحد المصادر التر ية اف اركيةكر ود بدأكا بطباىػة  تػبتـ اػي 
 (ُُّ).-كؼ الفقاريةأم الحر  -ـ كبالحركؼ المق كبة ،َُهػ/ ْحدكد القرف 

"   غػػػػػػػػػػشن -بػػيالـ الصيػػػني" ػا العػػػػػػػػػػػػكطريقػػػػػػػػة الطبػػػػػاىة بػػالحركؼ الفقاريػػة ا تلفت
"Pi –Shng" .(ُِّ ).كبذلؾ ي كف الصينيكف هـ أكؿ مف أبت ر اف الطباىة، 

بينمػػػػا ألػػػػار د. نصػػػػر ا مبلػػػػر الطػػػػرازم الػػػػل اف البػػػػاح يف ىػػػػف ار ػػػػار التر يػػػػة 
قلػػت ى ػػل القلػػب اف ارتػػراؾ هػػـ مػػف أبت ػػركا اػػف ا بعػػد ى ػػكرهـ ى ػػل حػػركؼ ني االػػتنتجك 

 ، كمف المؤ د اف المقصكد هنا بارتراؾ هـ اركيةكر.( ُّّ)الطباىة وبؿ الصينييف . 
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رجمػػػػػاع ىػػػػػدد مػػػػػف المصػػػػػادر  كأرل اف الػػػػػرأم اركؿ أوػػػػػرب الػػػػػل الصػػػػػكاب نظػػػػػرا
طباىػػة ، كاف اركيةػػكر وػػد أوتبالػػكا التاريقيػػة ى ػػل اف الصػػينييف هػػـ أكؿ مػػف ابت ػػر اػػف ال

 هذا الفف منتـ بح ـ مجاكرتتـ كأقتةطتـ معتـ .
اقػػد ألػػارت ىػػدد مػػف المصػػادر التاريقيػػة الػػل اف مػػف أهػػـ ارنجػػازات الصػػينية هػػك 

بال امػؿ ، كهػـ بػذلؾ  صػينيا عػد اػف الطباىػة اقتراىػاابت ارهـ لطرؽ ىدة ل طباىػة ، لتػذ يي 
 تلؼ الطباىة الحدي ػة بقمالػماية ىػاـ ، كوػد تطػكر هػذا الفػف ود البقكا العالـ غكتنبكرغ م

ىبػػػػر المراحػػػػؿ التاريقيػػػػة مػػػػف تػػػػاريا الصػػػػيف بفاػػػػؿ تػػػػكار مػػػػادة الػػػػكرؽ التػػػػي اقترىكهػػػػا 
  (ُّْ).أياا

 -انكيغػكر-: )استعمؿ انيغػكر،ذلؾ وػاية كود ألار د. محمد ماهر حمادة مؤ دان 
ف كطبحكىػػا فػػي طباعػػة كتػػبيـ مػػف شػػعكب آسػػيا الكسػػطى الطباعػػة كأخػػذكىا عػػف ال ػػي

 (ُّٓ)كتب بكتابتيـ انلفبامية ...(.التي ت  
أمػػا الطريقػػة التػػي  ػػاف  يالػػتقدمتا المقتػػرع الصػػيني بػػي لػػن  اػػي طباىػػة ال تػػب 

) كػػػاف يأخػػػذ بػػػالحركؼ المصػػػنكىة مػػػف الص صػػػاؿ الملػػػكم ا انػػػت تػػػتـ باللػػػ ؿ ارتػػػي: 
" رقيحػػة كرقػػة العممػػة  ا" حركفػػ نػػي" كي ػػنع منػػو رمػػكزا -ال م ػػاؿ الال ػػؽ " تشػػياك

مػف الحديػد كيطمييػا  النحاسية ثـ كاف يشكييا لتت مب كفي غضكف ىذا كاف يعد لكحػان 
كػاف يأخػذ  بخميط مف  مغ ال نكبر كالشمع كرماد الكرؽ . كحيف يريد اف يطبع شيما

مػػف الحديػػد كيضػػعو فػػكؽ المػػكح الحديػػدم ، كحػػيف كػػاف انطػػار يمتمػػ  بػػالرمكز "  طػػاراإ
كاف يتحكؿ الى كتمة  مبة . كحينمذ كاف يضع ااطار قرب النار لكي يسػخف الحركؼ" 

. كحيف تبدأ الشريحة المطمية في الذكباف كاف يضػغط عمػى السػط  بمػكح خشػبي لكػي 
 (ُّٔ)كحجر ال كاف(.  ت ب  الرمكز " الحركؼ " م حكلة
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ى )بيػذا الشػكؿ كػاف بػي شػنغ يح ػؿ عمػ:كود ذ ػر د.ال الػندر التيبتلػفيتش وػاية
 (ُّٕ)مف أم نص(. كبيرا ان ؿ الذم يستطيع بكاسطتو أف ينسخ عددان 

فيدة اػي الكوػت نفالػه الالػيما اػي حالػة غير اف هذ  الطريقة لـ ت ف الريعة كغير مي 
فيػػدة كالػػريعة اػػي حالػػة نالػػا ميػػات أك آالؼ نالػػا نالػػقتيف أك  ػػةث، غيػػر انتػػا  انػػت مي 

حػػكؿ دكف الحصػػكؿ ى ػػل نالػػػا ىػػف االػػتقداـ الص صػػاؿ الملػػكم  ػػاف ي النالػػا ، ااػػة
جيدة ، بينما  اف جماؿ الحركؼ كدوتتا بالنالبة ل صينييف مػف ارمػكر المتمػة اػي ال تابػة 

 (ُّٖ)كالطباىة .
كود ألار بعض المؤرقيف الل أالباب أقرل اي مقدمتتا  العدد ال بير مف الرمػكز 

كؼ المتحر ػػة أف المنفصػػ ة التػػي تتط بتػػا  تابػػة ال ةػػة الصػػينية ،اذ لػػـ ي ػػف ب م ػػاف الحػػر 
 ( ُّٗ)ت كف ذات نفع  بير. 

مػف العةمػات اػي ال ةػة  ََََْاعدـ كجكد حركؼ هجايية محددة ،كلكجػكد نحػك 
يتعػػذر االنتفػػاع منػػه  صػػعبا الصػػينية الم تكبػػة ، جعػػة اتبػػاع هػػذ  الطريقػػة اػػي ال تابػػة أمػػرا

 (َُْ)اي اللرؽ االوصل.
 شر ىذه الطريحة في ال ػيف انتشػاران ) كلـ تنت: كيؤ د د. محمد ماهر حمادة واية

مػف  جػدان  كبيػرا ، كيعكد ذلؾ الػى طبيعػة الكتابػة ال ػينية ،اذ يسػتعمؿ شػعبيا عػدداكبيران 
العالمات كالرمكز ، حتى انو كاف يمـز لطبع كتػاب عػادم عػدد يتػراكح بػيف أربعػة آاؼ 

 (ُُْ) كخمسة آاؼ حرؼ(.
منػػػه كهػػػك االػػػتبداؿ الحػػػركؼ  كلتػػػذا طػػػكر الصػػػينيكف هػػػذا ارقتػػػراع بػػػآقر أااػػػؿ

المصػػػػنكىة مػػػػف الص صػػػػاؿ الملػػػػكم بػػػػ قرل مصػػػػنكىة مػػػػف القلػػػػب كى ػػػػل يػػػػد المقتػػػػرع 
 (ُِْ)ـ.ُُّّق/ ُّٕ" اي النة  تشف -" كانغ الصيني 
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االمصادر التاريقية تؤ د اف اركيةكر ود بدأكا بطبع ال تب بحركؼ مصػنكىة مػف 
هػػػػذ  ارحػػػػرؼ القلػػػػبية  .ك انػػػػت(ُّْ)ـ ََُّهػػػػػ/ ََٕالقلػػػػب القػػػػكم اػػػػي حػػػػدكد الػػػػنة

، كلتػػذا يم ػػف القػػكؿ اف الطباىػػة بػػالحركؼ القلػػبية المتحر ػػة وػػد ظتػػرت   (ُْْ)متحر ػػة .
الػػػتقدمت ـ اػػػي الصػػيف كأي ُْكُّهػػػ/ ٖكٕقػػةؿ المرح ػػة التاريقيػػػة الممتػػدة بػػػيف القػػرنيف

 (ُْٓ)ىف الحركؼ الفقارية المتحر ة. بدالن 
"، ك تػاب شػك -نكنػغقػة  تػاب " بعػت بتػذ  الطريكمف أهػـ ال تػب الصػينية التػي طي 

 أقر يتامف ك ايؽ لةدارة المح ية ،كى ل الرغـ مف ذلؾ ا ف هذا ارقتػراع لػـ ي ػؽ أياػان 
،كأرل اف الالػػبب اػػي ذلػػؾ هػػك ل  ػػرة الحػػركؼ (ُْٔ)اػػي الصػػيف ايمػػا بعػػد .  بيػػرا اهتمامػػا

 الصينية كتنكع أل التا.
ل ػػكف أبجػػديتتـ  ة  تػػبتـ نظػػرابينمػػا نجػػ  اركيةػػكر ب الػػتعماؿ هػػذ  التقنيػػة اػػي طباىػػ

 (ُْٕ) انت تالتند الل النظاـ الصكتي، كهك أالتؿ ب  ير مف ال ةة الصينية.
كوػػد ألػػار د.ال الػػندر التيبتلػػفيتش الػػل براىػػة اركيةػػكر اػػي الطباىػػة بتػػذ  الطريقػػة 

بالػػت  -طكراػػاف –طبػػع اػػي مدينػػة تكراػػاف ،أكانػػه اػػي ذلػػؾ الكوػػت  انػػت ال تػػب تي  مؤ ػػدان 
أهمتػػػا اركيةكريػػػة ،كالصػػػينية، كالالنالػػػ ريتية، كالتبتية،كالتكنةكزيػػػة ،أك "  لةػػػات رييالػػػة مػػػف

الػػتقدـ اػػي الك ػػايؽ كاركراؽ المقت فػػة الػػبع ىلػػرة التكنجكزيػػة"، كالمةكليػػة ، بينمػػا  انػػت تي 
 (ُْٖ)لةة.

ىػػدة  كهػػذا ارمػػر يؤ ػػد اف ال ةػػة اركيةكريػػة  انػػت تحتػػؿ مر ػػز الصػػدارة بػػيف لةػػاتو 
 كوت.اي ذلؾ ال  انت دارجةن 

غيػػػر أف الطباىػػػة بتػػػذ  الطريقػػػة لػػػـ ت ػػػف تق ػػػك مػػػف العيػػػكب كالالػػػ بيات ىنػػػد طبػػػع 
 ال تب المدكنة بال ةة اركيةكرية.
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اقػػػػد ألػػػػار د. محمػػػػد مػػػػاهر حمػػػػادة الػػػػل ار ػػػػر الالػػػػ بي ل طريقػػػػة التػػػػي االػػػػتقدمتا 
)...كلكػػنيـ اسػػتعممكا انسػػمكب ال ػػيني بدقػػة ممػػا  :اركيةػػكر اػػي طباىػػة  تػػبتـ وػػاية

 (ُْٗ). اجزيف عف تطكير ىذا الفف ليالمـ كتابتيـ انلفبامية(جعميـ ع
كمتمػػػػا  ػػػػاف ارمػػػػر اػػػػ ف معراػػػػة اركيةػػػػكر كالصػػػػينييف ل طباىػػػػة الػػػػاىد اػػػػي تطػػػػكر 

 .(َُٓ)حاارتتـ كأدبتـ 
كاركيةػػػػكر بلػػػػ ؿ قػػػػاص اػػػػي مجػػػػاؿ تج يػػػػد ال تػػػػب  كوػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػرع ارتػػػػراؾ ىمكمػػػػان 

 كتذهيبتا. 
اني الػػل تطػػكر اػػف تج يػػد ال تػػب كتػػذهيبتا ى ػػل يػػد انػػاني اقػد ألػػار د. االػػامة تر مػػ

، كممػػػا اللػػػؾ ايػػػه اف (ُُٓ)الفػػرس كارتػػػراؾ، اقػػػد ب ةػػػت هػػذ  الفنػػػكف ذركتتػػػا ى ػػػل أيػػديتـ.
 اركيةكر  انكا اي مقدمة هذ  القبايؿ التر ية.

أمػا أهػػـ ار ػار التػػي ق فتػػا لنػا اركيةػػكر كالتػػي تػدؿ ى ػػل بػػراىتتـ اػي اػػف الطباىػػة 
 ة .اتي   ير 

 (ُِٓ) قلػػػت ى ػػػل القلػػػب.اقػػػد ى ػػػر البػػػاح كف ىػػػف ا  ػػػار التر يػػػة ى ػػػل حػػػركؼ ني 
اػػي منػػاطؽ متفروػػة مػػف تر الػػتاف اللػػروية ى ػػل لكحػػات قلػػبيية ىػػدة يعػػكد   ػػر أياػػا،كىي 

 (ُّٓ)ـ.َُهػ/ ْتاريا معظمتا الل القرف 
" "، ىػػػػػػػػػػكنؾ  -" دكف، أك ىػػػػػػػػػػػكنغ – تػػػػكف منطقػػػػةالمكجػػػػكدة اػػػػي افػػػي المةػػػػارة 

Dun-Huang  ػػػػر ى ػػػػل العديػػػػد مػػػػف ىي  -الصػػػػينية –" الكاوعػػػػة اػػػػي تر الػػػػتاف اللػػػػروية 
 (ُْٓ)أقرل . المقطكطات الم تكبة بال ةة اركيةكرية كالصينية كلةاتو 

راهػػب طػػاكم الػػنة  -مغػػارة االػػؼ بػػكذا  -الػػمل كوػػد أ تلػػؼ هػػذ  المةػػارة التػػي تي 
مػف الطػكب المبنػي ، اقػاـ ـ حيف الحظ أف أحد جدراف المةارة لـ ي ػف ََُٗهػ / ُُّٖ
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لفااػػة ، ك ػػاف مػػف  َُُّبال فااػػات كوػػد ب ػػ  ىػػددها مػػا يقػػارب  م ييػػةن  بتدمػػه اكجػػد واىػػةن 
 (ُٓٓ). الماسية" سكترا "بينتا أودـ  تاب صيني مطبكع بالقكالب القلبية كالمكالـك 

 ػر اف هػذا الراهػب وػد ا تلػؼ اػي هػذا ال تػؼ غراػة الػرية م ييػة بالك ػايؽ ، كود ذي 
تػػػب ى ػػػل الحريػػػر ، ككجػػػد مػػػف بينتػػػا تالػػػع رالػػػايؿ م تكبػػػة ى ػػػل الػػػكرؽ بػػػالقط  ي بعاػػػتا 
 (ُٔٓ)الصةدم.

نقػػب اػػي تر الػػتاف اللػػروية كبالتحديػػد اػػي منطقػػة كوػػد أ تلػػفت بع ػػة المانيػػة  انػػت تي 
ـ ىػػػدد  بيػػػر مػػػف َُٕٗ-َُِٗهػػػػ/ ُِّٓ-َُِّالػػػنة –طكراػػػاف  –كاحػػػة تكراػػػاف،أك 

فظػػت الػػل ا ف بفاػػؿ المنػػاخ الجػػاؼ تػػي حي ال تػػب المطبكىػػة بكالػػاطة القكالػػب القلػػبية ال
 (ُٕٓ). -طكرااف –لكاحة تكرااف ،أك
ديكرانػت الػل أهػـ ار ػار التػي ى ػر ى يتػا العػالـ الػير المػؤرخ كؿ كايريػؿ  كود ألار

ـ أف اسػػػتطاع سػػػير ٜٚٓٔ:)كحػػػدث فػػي عػػػاـ أكريػػؿ الػػتيف اػػػي تر الػػتاف اللػػػروية وػػايةن 
في بالد التركستاف بأف يسمحكا لػو  -ييفالبكذ -أكريؿ ستيف أف يحنع الكينة الدكييف ،

". فممػا تػـ لػو ذلػؾ ىكنػؾ -دكف " ىػكانج، –بفحص كيكؼ آالؼ بػكذا التػي فػي تػكف 
فػت  بعدمػذ ـ كلػـ ت  ٖ٘ٓٔد مػدخميا حػكالي عػاـ يمكح أنيػا قػد س ػ -عثر في حجرة منيا

ضػػمامة مػػف انكراؽ تشػػتمؿ كػػؿ منيػػا عمػػى نحػػك إ ٖٓٔٔعمػػى  -ٜٓٓٔاا فػػي عػػاـ 
أك أكثر مف اثني عشر ، تتككف منيا كميا مكتبة مػف خمسػة  مخطكطان  ممفان  اثني عشر

عشر ألؼ كتاب ، مكتكب عمى الكرؽ، قد حفظت بعنايػة فبحيػت فػي حالػة جيػدة كأنيػا 
  (ُٖٓ) كتب اا قبؿ العثكر عمييا بيـك كاحد (.لـ ت  

الػنة  كود ألرت ايما البؽ اف هذ  ال تب ود ى ر ى يتػا أحػد الرهبػاف الطػاكييف اػي
 ـ أم وبؿ أف يع ر ى يتا العالـ الير أكريؿ التيف.ََُٗق/ُُّٖ
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العػػالـ الػػير أكريػػؿ الػػتيف ر تلػػاؼ  كأرل اف مػػا أ تلػػفه الراهػػب الطػػاكم  ػػاف دااعػػان 
لما تتامنه مف مع كمػات ويمػة ىػف  نظران  المزيد ردرا ه ب همية هذ  المقطكطات تاريقيان 

 تاريا هذ  البةد كال انتا.
د ماهر حمادة الل أهمية ال تب التػي أ تلػفتا العػالـ الػير أكريػؿ كود ألار د. محم

:) الػػتيف اػػي تر الػػتاف اللػػروية كالتػػي تؤ ػػد ى ػػل تطػػكر اػػف الطباىػػة لػػدل اركيةػػكر وػػايةن 
كلكػف البرىػاف عمػى ىػػذه الطباعػة لػيس مجػػرد قطعػة مػف الػػكرؽ المطبػكع ،كانمػا كتػػاب 

فػػي  Aurel Steinػػػػػػػػػػػف كامػػؿ مطبػػكع .كلحػػد اكتشػػؼ ىػػذا الكتػػاب سػػير أكريػػؿ ستيػ
ـ كىك محفكظ في المتحػؼ البريطػاني ، كىػك ٜٚٓٔكيػػػػػؼ في  حراا تركستاف سنة 

، كىػك مػف أشػير -سػكترا الماسػية -دعى لؤلػؤة سػكترا عبارة عف ترجمة  ػينية لمػا ي ػ
 قػػدمان  ٙٔبػػع الكتػػاب عمػػى شػػريط مػػف الػػكرؽ طكلػػو الكتػػب البكذيػػة الدينيػػة . كقػػد ط  

ل ػؽ أحػدىما بػايخر ، د ، كىك مككف مف سػبعة أطبػاؽ مػف الػكرؽ أ  كعرضو قدـ كاح
 ( ُٗٓ)كلو  فحة عنكاف مكضحة كممكنة( .

) تػـ طبعػو فػي انتـ كجػدكا اػي نتايػة الػنص هػذا القػكؿ: كلقد أذهؿ الباح يف جميعان 
 Wang Chichـ عمػػػى يػػد كاف شػػيشٙٙٛىػػػ/ ٕٕ٘الحػػادم عشػػػر مػػف آيػػار سػػنة

كبتػػذ  . (ٓٙٔ)ليمػػا(.  لػػذكرل كالػػػديو كتخميػػدان  كذلػػؾ اكرامػػان  ، ػػار الػػى تػػػكزيعو مجانػػان لي  
 (ُُٔ)الطريقة تم نا مف معراة االـ أودـ  تاب مطبكع كأالـ أودـ  مطابع ال تب.

 تػاب التػي   َََُٓكيذ ر د. جكرج حداد اف هذا ال تاب هك كاحد مػف مجمػكع  
هكنػؾ -ذا اػي تػكف اي مةارة آاللؼ بػك  Aurel Steinسير أكريؿ ستيف ا تلفتا العالـ 

اػػػػي تر الػػػػتاف اللػػػػروية ،كهػػػك ت  يػػػػد كااػػػػ  ى ػػػػل  " Dun-Huangهكنػػػؾ" ،"  -أك" دكف
كجػػكد قبػػرة  بيػػرة كطكي ػػة اػػي اػػف الطبػػع ى ػػل القلػػب، كاف اػػف الطبػػع بتػػذ  الطريقػػة وػػد 

 (  ُِٔ)ظتر وبؿ طبع هذا ال تاب بمدة طكي ة.
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ل تػػػب اػػػي هػػػذ  اف اػػػي الػػػارة د. جػػػكرج حػػػداد الػػػل كجػػػكد هػػػذا العػػػدد ال بيػػػر مػػػف ا
مع تطػكر الػكىي ال قػااي بػيف ىامػة  المةارة داللة كااحة ى ل تطكر اف الطباىة مكا بةن 

 الناس اي ذلؾ الكوت.
عػػد داللػػة كااػػحة ى ػػل اف الطباىػػة بػػالحفر ى ػػل ألػػكاح اطريقػػة طبػػع هػػذا ال تػػاب يي 

مػػػف القلػػػب وػػػد مػػػرت بحقبػػػة طكي ػػػة مػػػف التطػػػكر كالروػػػي ،ا الػػػ كب الحفػػػر ى ػػػل القلػػػب 
 متطػػكران  الػػتعم ت اػػي طبػػع هػػذا ال تػػاب بتػػذ  الدوػػة يعػػداف االػػ كبان ؿ ارياػػاح التػػي أي ككالػػاي
 ( ُّٔ). كمتقنان 

 تلػػؼ اػػي الم ػػاف نفالػػه مجمكىػػة  بيػػرة مػػف المػػكاد المطبكىػػة بػػالحفر ى ػػل كوػػد أي 
القلب ، منتا  ة ة  تب مطبكىة اقط ، اي حػيف اف البيانػات كاردىيػة المطبكىػة ى ػل 

 (ُْٔ).ى ل القلب   يرة جدان صفحة كاحدة  بالحفر 
عػػد "  تػػاب كاحػػد يي لؤلػػؤة سػػكترا   ػػر ى يتػػا مػػع  تػػاب "كمػػف ال تػػب ال ة ػػة التػػي ىي 

ـ ، كهػك  تػاب صػةير ْٗٗهػػ/  ّّٖ أودـ نمػكذج معػركؼ ل  تػب يعػكد تاريقػه الػل ىػاـ
اػػي المتحػػؼ البريطػػاني ، كوػػد  ياػػـ مجمكىػػة مػػف اردىيػػة البكذيػػة ، كهػػك مكجػػكد أياػػان 

الػػـ الػػل ل تػػاب ى ػػل كجػػه كاحػػد مػػف لػػريط طكيػػؿ مػػف الػػكرؽ غيػػر أف الػػنص وي بػػع هػػذا اطي 
صػقت ظتػكر الصػفحات البياػاب مػع بعاػتا كم اللػريط الػكروي كلي صفحات ىدة ،  ـ طيػ

 بيػػر للػػ ؿ ال تػػاب الحػػديث كمظتػػر ، كال  ، ك انػػت النتيجػػة ظتػػكر  تػػاب ملػػابه الػػل حػػدو 
(ُٓٔ.)اي الصيف كالياباف لةاية اليـك ان كمعركا التعمةن يزاؿ هذا النكع مف أل اؿ ال تب  مي 

 

درج أدنػػا  صػػكرة تكاػػ  أهػػـ المقطكطػػات التػػي ى ػػر ى يتػػا العػػالـ الػػير أي كالػػكؼ 
 هكنػػؾ ،" -دكف   تلػػفت اػػي أحػػد ال تػػكؼ اػػي منطقػػةأكريػػؿ الػػتيف اػػي الم تبػػة التػػي أي 

Dun-Huang  .اي تر التاف اللروية(ُٔٔ   ) 
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التػػي ى ػػر ى يتػػا العػػالـ الػػير أكريػػؿ الػػتيف  كهػػذ  الصػػكرة تكاػػ  أهػػـ المقطكطػػات
 (ُٕٔ)كمف امنتا الالكترا البكذية. Dun-Huang "هكنؾ، "-دكف  اي منطقة
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 كاػػػي هػػػذ   الصػػػكرة نةحػػػظ مقطكطػػػة مدكنػػػة بال ةػػػة الصػػػةدية ى ػػػر ى يتػػػا أياػػػان 
   ( ُٖٔ).Dun-Huang "هكنؾ، "–العالـ الير أكريؿ التيف اي منطقة دكف 
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قطكطػػة مدكنػػة ى ػػل القمػػاش بال ةػػة الصػػةدية ى ػػر ى يتػػا كتكاػػ  هػػذ  الصػػكرة م
    (ُٗٔ).Dun-Huang "هكنؾ، " –العالـ الير أكريؿ التيف اي منطقة دكف  أياان 
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 اىثاّٜ اىَثحث

أثش األٗٝغ٘س اىثقافٜ ٗاألدتٜ ػيٚ 

اىقثائو اىتشمٞح ٗاىَغ٘ىٞح اىَجاٗسج 

 ىٌٖ

س اىثقافٜ ٗاألدتٜ *أٗالً: أثش األٗٝغ٘

ػيٚ اىقثائو اىتشمٞح ٗإٌٔ 

 إّجاصاتٌٖ األدتٞح.

 متاب ق٘تادغ٘تٞيٞل ٗإَٔٞتٔ األدتٞح.  -7

آساء اىؼيَاء ٗدساستٌٖ ىنتاب -2

 ق٘تادغ٘تٞيٞل ّٗقذٌٕ ىٔ.

أثش متاب ق٘تادغ٘تٞيٞل ػيٚ األدب -3

 اىتشمٜ.

 اىَدحٌ اىتشمٞح األدتٞح األسط٘سٝح.-4   

٘س اىثقافٜ ٗاألدتٜ *ثاًّٞا: أثش األٗٝغ

 ػيٚ اىقثائو اىَغ٘ىٞح.

 

 

 

 



 

 

212 

 
  ﴾ أثر األوٌغورالثقافً واألدبً على القبائل التركٌة ﴿

 ﴾المجاورة لهم  والمغـولٌة ﴿

كااػ  المعػالـ ى ػل مػف  ػاف يجػاكرهـ كأدبػي لقد  اف لأتراؾ اركيةػكر أ ػر  قػااي 
هنػا أهػـ نتػايج هػذا التػ  ير  الػتعرضكالمةكلية، كالكؼ أمف اللعكب كالقبايؿ التر ية منتا 

 االيجابية ى ل مالتقبؿ هذ  القبايؿ ال قااي كاردبي.

وأهوم انجواتاتهم  علوى القبائول التركٌوةواألدبوً : أثر األوٌغوور الثقوافً أولا ٭

 : األدبٌة
تكا  أ ر ارتراؾ اركيةكر ال قااي كاردبي ى ل ىػدد مػف القبايػؿ التر يػة مػف لقد 

 ية كاردبية. قةؿ انجازاتتا ال قاا
 –) لحد كانت ثحافة انكيغكر فػي تكرفػاف :كود ألار د. ا الندر التيبتلفيتش واية

تحكـ محاـ الجسر بيف ثحافة ال يف في الشرؽ كثحافات الينػد كالتبػت كآسػيا  -طكرفاف
لمثحافػػة المركبػػة التػػي سػػاىـ فييػػا  انسػػالمية . كىكػػذا فحػػد كانػػت ىػػذه الثحافػػة نمكذجػػا

 (َُٕ).ختمفة لمغاية ....(شعكب كأدياف م
ح قػػة الكصػػؿ بػػيف ال قااػػات  ااػػة  ُّعػػدكهػػذا ت  يػػد كااػػ  ى ػػل اف  قااػػة اركيةػػكر تي 

 نجازاتتا اردبية كال قااية ى ل مر العصكر. إتنكىة اي ،مما جع تا مي 

 المبحث الثانً
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كمػػف أجػػؿ التػػدويؽ اػػي اردب التر ػػي اػػي العصػػكر القديمػػة مػػف تػػاريا التػػرؾ يجػػب 
ىػف التػدويؽ اػي  تابػات اركيةػكر  تاريقية كمراجعتتا ، ااػةن ال لؼ كدراالة المصادر ال

كنصكصػػػتـ القديمػػػة كالمنقكلػػػة ى ػػػل وبػػػكرهـ، مػػػع اىطػػػاب أهميػػػة  بيػػػرة لدراالػػػة النقػػػكش 
 (ُُٕ)المرالكمة ى ل الحجر، كالالجاد كغيرها .

ا قد  اف مف بيف ارتػراؾ اركيةػكر   يػر مػف الع مػاب كهػذا مػا ألػار اليػه التمػذاني 
فػي  :) كاف ما أجممو ىذا الكتاب أك ف مو مما لـ يكف مذككران وػايةن  ـ(ُُّٖهػ/ُٖٕ)ت

غيره،قد استحيتو مف عمماا الخطا كحكماميـ ،كمف عمماا اليند كانكيغػكر.... كغيػرىـ 
مػػػف انقػػػكاـ كانعيػػػػػػػػػاف،كالممثميف لجمػػػػيع الطكامػػػؼ الذيػػػػف كانػػػػكا يالزمػػػكف الحضػػػرة 

 .  (ُِٕ)الشريفة العالية..... (
 -جػػػػامع التػػػػكاريخ  -تمػػػػاـ  تابػػػهإاقػػػد تم ػػػػف المػػػؤرخ رلػػػػيد الػػػػديف التمػػػذاني مػػػػف 
 (ُّٕ)بمالاىدة ىدد مف الع ماب اركيةكر، كالصيف، كالتبت.

اذ  ػػاف التمػػذاني يتنػػاوش مػػع اركيةػػكر كمػػع غيػػرهـ مػػف اروػػكاـ ارقػػرل ليحصػػؿ 
اف  ػػػانكا مػػػف  ،الالػػػيما(ُْٕ)مػػػنتـ ى ػػػل مػػػادة تاريقيػػػة تتع ػػػؽ بتػػػاريا بةدهػػػـ كحاػػػارتتـ .

 (ُٕٓ)الع ماب اركيةكر، كالصينييف كغيرهـ.
: ) كود ذ ر د.اؤاد ىبد المعطي الصياد ىف ما  تبه التمذاني ىػف اركيةػكر وػايةن 

عػػف انكيغػػكرييف حيػػث  كذلػػؾ الػػذم كتبػػو بتكسػػع عػػف تػػاريخ انمػػـ التركيػػة كخ ك ػػان 
ى ىػذه الحكليػات فػي شػير الػأستمده الكاتب مف حكليات ىذه الشعكب نفسيا ، كحيث ي  

 (ُٕٔ)أكثر مف مكضع(. 
،اقػػد  ػاف يعػػيش (ُٕٕ).راويػػان   ػاف اركيةػػكر اػي مقػػػدمة القبايػػؿ التر يػػة الم قفػة ت قيفػػػان 

بيػػػنتـ ىػػػدد  بيػػػر مػػػف الكجتػػػاب كالطبقػػػات الراويػػػة اػػػي المجتمػػػع م ػػػؿ المػػػؤرقيف ،كالع مػػػاب، 
 (ُٖٕ)كالمكاليقييف ،كأصحاب الحرؼ.
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 ر ى ػل ال  يػر مػف النصػكص التػي بقيػت الطب،اقد ىي  ىف براىتتـ اي ى ـ ااةن 
ـ اػػػي مدينػػػة ُْكُّهػػػػ/ ٖك ٕمػػػف حاػػػارة اركيةػػػكر يعػػػكد تػػػاريا معظمتػػػا الػػػل القػػػرنيف 

، كوػد وػػاـ العػػالـ (ُٕٗ.)طكراػاف ،كتاػػـ بعػػض منتػا مع كمػػات متمػػة ىػف الطػػب اركيةػػكرم
كمػات بنلػر نصػكص أكيةكريػة تتاػمف مع " Reşid Rahmetiالتر ػي رلػيد رحمتػي " 

   (َُٖ)متمة ىف تطكر ى ـ الطب اي ىتدهـ.
لتذا اهتـ ارمػراب اركيةػكر بتع ػيـ أبنػايتـ كت قػيفتـ مػف قػةؿ ت قيػنتـ معظػـ الع ػـك 

 (ُُٖ)كى ل يد أااؿ المع ميف .
كأ ػػد المؤرقػػاف نػػكراؾ تلػػادكيؾ، ك اي تػػكر جيرمكنالػػ ي اف أ ػػر اركيةػػكر ال قػػااي 

كاحاتتا ، كالصػحارل المجػاكرة لتػا كحػكض نتػر كالحاارم ود امتد ىبر صحراب جكبي ك 
التاريـ، كالجباؿ ال برل كالل معظـ اروػكاـ المالػتقرة الػل الةػرب مػنتـ ،الالػيما البػدك ممػف 
 ػػانكا يعيلػػكف اػػي منػػاطؽ الجبػػاؿ المجػػاكرة لػػبةدهـ ، كوػػد تكاػػ  هػػذا مػػف قػػةؿ ظتػػكر 

 ( ُِٖ)بكادر اردب اللفكم بيف البدك ارتراؾ .
) الػػل ذلػػؾ بقكلتمػػا: اي تػػكر جيرمكنالػػ ي  ؤرقػػاف نػػكراؾ تلػػادكيؾ كالمكوػػد ألػػار 

...كفي مجمكعات انغاني الممحمية الرميسية لألتراؾ سنرل انو يعزل الدكر الحامػد فػي 
عػػد ثحػػافتيـ الماديػػة الرفيعػػة كسياسػػتيـ الػػذيف ت   -انكيغػػكر -حضػػارة الشػػرؽ لميكغػػكر

 لمعجب لػدل ...الحيرغيػزم البػدكم(. ران مستم المتحدمة كعاداتيـ المحبة لم داقة م دران 
(ُّٖ) 

اقػػد انتلػػػرت حػػػركؼ اربجديػػػة اركيةكريػػػة اػػػي آالػػيا ى ػػػل الػػػرغـ مػػػف  كنتػػػا  انػػػت 
مػػػػػع حػػػػػركؼ أبجػػػػػػدية دكلػػػػػة ال ػػػػػكؾ تػػػػػػكرؾ التػػػػػػر ية،أم اربجديػػػػػة   معقػػػػػدة مقارنػػػػػةن  حركاػػػػػان 

اربجديػة  -ية الصػين -اقد أالتعمؿ ارتراؾ القدماب اي تر التاف اللػروية،(ُْٖ. )اركرقكنية
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ىػػػػػػف االػػػػػػتعمالتـ الحػػػػػػركؼ الرمػػػػػػػزية التر يػػػػػػة كاربجػػػػػػػديات المانكيػػػػػػة  اركيةكريػػػػػػة ااػػػػػػةن 
 .(ُٖٓ)،كالالريانية كغيرها

لتػػػذا انتلػػػرت ال تابػػػة اركيةكريػػػة بػػػيف معظػػػـ لػػػعكب آالػػػيا الكالػػػطل بلػػػ ؿ  بيػػػر 
 ـ، اقػد مػارس اركيةػكر دكران َُِٗهػػ /  َٔٔالاليما بعػد قاػكع اركيةػكر ل مةػكؿ الػنة 

 .(ُٖٔ)بيف الترؾ كالمةكؿ  بيران  كاليااليان   قاايان 
كىنػػدما اىتنػػؽ ارتػػراؾ اػػي آالػػيا الكالػػطل ارالػػةـ، كمػػا تبػػع ذلػػؾ مػػف تةييػػر اػػي 
ىقايػػػػػػدهـ الدينيػػػػػػة كمالػػػػػػايرتتـ  الحاػػػػػػارة ارالػػػػػػةمية، ابتعػػػػػػدكا ىػػػػػػف ال قااػػػػػػة كالحػػػػػػػاارة 

أهػـ الكالػايؿ الرييالػة مػف  . اقد أصبحت اربجدية اركيةكرية ايما بعػد كاحػدةن (ُٕٖ)الصينية
، بػػػؿ أصػػػبحت ال تابػػػة اركيةكريػػػة معركاػػػة اػػػي (ُٖٖ)النتلػػػار ال قااػػػة اػػػي آالػػػيا الكالػػػطل

 .(ُٖٗ)اللرؽ اردنل كالل الةرب منه
كىنػػدما بػػدأ أتػػراؾ آالػػيا الكالػػطل تع ػػـ ال ةػػة العربيػػة بعػػد اىتنػػاوتـ ارالػػةـ قػػةؿ 

ريػػػة لةػػػػة ال تابػػػػة اػػػي بػػػةط ـ، بقيػػػت اربجديػػػة اركيةك  ُُهػػػػ/  ٓـ ك َُهػػػػ/  ْالقػػػرنيف 
 .(َُٗ)أمػيرهـ

 كى ػػل الػػرغـ مػػف اف معظػػـ اركيةػػكر الصػػفر وػػد تر ػػكا ال ةػػة التر يػػة غيػػر اف ىػػددان 
ـ  ُٕهػػ/  ُُمػنتـ اليػزاؿ يػت  ـ ال ةػة اركيةكريػة، كوػد االػتمركا بتػداكلتا حتػل القػرف  بيران 

(ُُٗ). 
ديػة اركيةكريػة كاالػتمركا كاالتعمؿ أتراؾ الصيف ممف لـ ي كنػكا مػف المالػ ميف اربج

 .(ُِٗ)ـ ُٖهػ / ُِاي االتقدامتا حتل بداية القرف 
"، وػػد جػػك الكػػف"، ك"  السػػكجككوػػد ألػػار بارتكلػػد الػػل كجػػكد لػػعكب صػػينية م ػػؿ " 

احتفظت ب المتا كدينتا البكذم الل يكمنػا هػذا، كلػـ يتر ػكا القػط اركيةػكرم اال اػي القػرف 
 .(ُّٗ)بتيـ، اذ االتبدلك  بالقط الت ُٖهػ / ُِ
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ـ (اربجديػػة اركيةكريػػة َُُِ –ِٕٗهػػػ(/) َٕٔ– ُّٓكوػػد االػػتقدـ القراقػػانيكف)
الػػػػػػل أف ح ػػػػػػت مح تػػػػػػا الحػػػػػػركؼ  لمػػػػػػدة طكي ػػػػػػة،  ػػػػػػـ أقػػػػػػذت حركاتػػػػػػا تتةلػػػػػػل تػػػػػػدريجيان 

تػػػب ى يتػػػا باربجديػػػة اركيػػػػةكرية، اقػػػد  ػػػاف امػػػراؤهـ ، اذ  انػػػت لتػػػـ ىم ػػػة  ي (ُْٗ)العربيػػػة
اركيةكريػػػة، بعػػػد أف أصػػبحت هػػػذ  ارالػػػماب ىربيػػػة  ياػػربكف أالػػػمابهـ ى يتػػػا كبػػالحركؼ

 .  (ُٓٗ)االةمية
كمػػف قػػةؿ ذلػػؾ يم ػػف اف نػػرل اتجػػاهيف مػػف التطػػكر ال قػػااي اػػي جنػػكب تر الػػتاف 
اللػروية ،ارتجػػا  اركؿ  ػػاف يتم ػؿ اػػي اردب القراقػػاني الػػذم بػدأ يتػػ  ر بالعناصػػر كال ةػػة 

تجػػػا  ال ػػاني ا ػػػاف يتم ػػؿ اػػػي اردب العربيػػة كالفارالػػية ك ػػػاف مر ػػز  اػػػي  الػػةر ، أمػػا اال
 ( ُٔٗ)اركيةكرم التق يدم ك اف مر ز  اي مدينة طكرااف.

لػػػير د.حالػػػف أحمػػػد محمػػػكد ىنػػػد حدي ػػػه ىػػػف اىتنػػػاؽ القراقػػػانييف ارالػػػةـ الػػػل كيي 
) لكػػف اسػػالميـ كفػػتحيـ بػػالد مػػاكراا النيػػر كانػػت لػػو نتامجػػو :وػػايةن  جػػدان  هامػػةو  حقيقػػةو 

انسػالمية كيكفػي انيػـ نبػذكا انبجديػة انكيغػػػػػكرية الحديمػة اليامة في تاريخ الحضارة 
كاتخػػػػذكا انبجػػػػػدية العربيػػػة.كعمػػػػػمكا عمػػػػى تكغػػػػؿ الحضػػػػػارة العربيػػػػػػػػػػػة حتػػػػى حػػػػدكد 

 ( ُٕٗ) ال يػػػػػف(.
لمػػدة طكي ػػة، كقيػػر دليػػؿ  غيػػر أف أ ػػر اربجديػػة كال ةػػة اركيةكريػػة وػػد بقػػي كااػػحان 

اقػد  .(ُٖٗ)ـ ُٓهػػ/ ٗانييف لتا اػي بعػض ارحيػاف اػي القػرف ى ل ذلؾ هك االتقداـ الع م
 .(ُٗٗ)االتمػر ىدد مف أدباب االديكاف الع ماني يتقنكف اربجدية اركيةكرية 

حيػة بػيف اللػعكب  كود ألار بعض المؤرقيف الل اف ال ةة اركيةكرية ما زالت لةةن 
، اال ةػة اركيةكريػة (ََِ)الجةتاييػةعػػرؼ بال ةة التر ية التي تالتقر اي تر التاف اللرويػػة كتي 

 (َُِ)عد ارالاس الذم وامت ى يه ال ةة الجةتايية.تي 
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مػػف الم قفػػيف  ل مالػػتكل ال قػػااي المرمػػكؽ الػػذم نالػػه اركيةػػكر، اقػػد أراد ىػػددان  كنظػػران 
ط قػػػػكا ى ػػػػل أنفالػػػػتـ االػػػػـ اػػػػي الكوػػػػت الحااػػػػر أف يي  -الصػػػػينية -اػػػػي تر الػػػػتاف اللػػػػروية
اركيةػػػكر البػػػكذييف مػػػازالكا يعيلػػػكف اػػػي أوصػػػل اللػػػرؽ ى ػػػل مػػػف  اركيةػػػكر مػػػع أف ىػػػددان 

هػػػ/  ٗحػػدكد الصػػيف، كهػػـ يالػػتقدمكف اربجديػػة اركيةكريػػة التػػي نالػػيتا التػػرؾ منػػذ القػػرف 
الػػػتبدلكها ايمػػػا بعػػػد ـ، كلتػػـ أدب دينػػػي قػػػاص مػػدكف بال ةػػػة اركيةكريػػػة، غيػػػر أنتػػـ أي  ُٓ

 (َِِ)ب بجدية التبت.
اتػػي  يةػػكر كأ رهػػا اػػي تطػػكر اردب التر ػػي ىمكمػػان أمػػا أهػػـ ارنجػػازات اردبيػػة لأك 

   يرة ،كالكؼ أتناكؿ هنا أبرزها.
 كتاب قكتادغكبيميؾ كأىميتو اندبية: -ٔ 

ل ػي نتعػرؼ أ  ػر ى ػل أهػػـ مػا تر ػه اركيةػكر مػف أ ػػر أدبػي م مػكس ى ػل غيػػرهـ 
ركيةكريػػة كنػػت بال ةػػة الػػير الػػل أهػػـ ار ػػار اردبيػػة التر يػػة التػػي دي أمػػف ارتػػراؾ البػػد أف 

لما أحت ه هػذا ال تػاب مػف م انػة أدبيػة اػي اردب  كاي مقدمتتا  تاب وكتادغكبي يؾ ،نظران 
 التر ي .

اقػػد ذ ػػرت بعػػض المصػػادر التاريقيػػة أف أوػػدـ مػػا كصػػؿ الينػػا مػػف ك ػػايؽ ىػػف هػػذ  
 "Qutadeghu Bilig "،قػكتػػػػػػػػػادغػػػػػػػػك بيميػػػػػػػػؾ"ال ةة كهي وصيدة تع يمية ىنكانتا" 

،-福乐智慧-نة الػػػػػػػػ (َِّ)،التػػػػػػػػي  تبتػػػػػػػػا يكالػػػػػػػػؼ الحاجػػػػػػػػب القػػػػػػػػاص البةالػػػػػػػػاغكني
كاػػػي ىتػػػد ارمػػػارة القراقانيػػػة ، اقػػػد تطػػػكرت اػػػي ىتػػػدهـ ال ةػػػة التر يػػػة  ـَُٗٔهػػػػ/ِْٔ

الفصيحة، اذ االتعم كا اربجدية العربية اي معظـ  تاباتتـ، ك ػػاف ذلػؾ ى ػل أالػاس ال ةػة 
  (َِْ. ) اركيةػكرية الفصيحػة
مةمػػػ  الحيػػػاة  اػػػي  تابػػػه هػػػذا ىػػػف أر ػػػاف ارمػػػارة القراقانيػػػة مكاػػػحان  اقػػػد تحػػػدث

ىػػػف الػػػارته الػػػل تػػػاريا الدكلػػػة التر يػػػة القديمػػػة وبػػػؿ  ارجتماىيػػػة كال قاايػػػة ايتػػػا ، ااػػػةن 
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عػػػد مػػػرآة مرح ػػػة متمػػػة مػػػف مراحػػػؿ تػػػاريا هػػػذ  الػػػبةد اػػػي ، لتػػػذا اتػػػك يي  (َِٓ) ارالػػػةـ .
 (َِٔ) العصر االالةمي .

اذ تتج ػػل ايػػه الػػركح ،(َِٕ) تػػب بال ةػػة التر يػػة اػػي ظػػؿ ارالػػةـ. ي اتػػك أكؿ  تػػاب 
عػػد أوػػدـ أ ػػر لةػػكم نفػػيس لػػدل االتػػراؾ بعػػد ،لتػػذا يي (َِٖ)التر يػػة مػػف مقدمتػػه الػػل قاتمتػػه .

اماػػمكنه يؤ ػػد ى ػػل (،َُِ.)م ػػؿ قةصػػة الح مػػة ارالػػةمية ،اتػػك يي  (َِٗ) نقػػكش أكرقػػكف.
لح ػػػػػـ ، كهػػػػػك أكؿ  تػػػػػاب اجتمػػػػػاىي كتربػػػػػكم ارالػػػػػس الرييالػػػػػة ل الياالػػػػػة اللػػػػػرىية كادارة ا

ىػػف ى ػػـ ارجتمػػاع ،كمػػف قػػةؿ ذلػػؾ  مكالػػكىي بال ةػػة اركيةكريػػة التر يػػة ،اقػػد وػػدـ أا ػػاران 
ـ اػػػي ىػػػرض هػػػذ  َُْٓهػػػػ/ َٖٖي ػػػكف يكالػػػؼ البةالػػػاغكني وػػػػد الػػػبؽ ابػػػف ق ػػػدكف ت 

 (ُِِ)تاريا الع ـ.  لتػػػػػػػذا أحػدث ا تلااػه اجة  بػرل اػي، (ُُِ) ارا ار كتح ي تػػػػػػػػػػا.
يكالػػػػؼ الحاجػػػػب القػػػػاص البةالػػػػاغكني مػػػػف مؤلفػػػػه  لقػػػػد  ػػػػاف هػػػػذا ال تػػػػاب هديػػػػةن 

كالمتػكاي الػنة  (ُِّ)بػف وػدرقاف يكالػؼ بةراقػافهػاركف  القراقػانيالل ارميػر  اركيةكرم 
 ػػر انػػه أهػػدا  لأميػػر ،كذي (ُِْ) لػػه ـ،كوػػد  ػػاف يكالػػؼ البةالػػاغكني حاجبػػان َُُّهػػػ/ْٔٗ

، كلػي العتػد آنػذاؾ كالػذم ارتقػل العػرش (ُِٓ)حالف بف ال يماف أرالةف القراقاني بةراقاف
 (ُِٔ) ـ.َُٕٓهػ/ ْٖٔالنة 

الػمل  ر انه أهدا  الل ارمير هاركف بةراد أبي ى ي حالف قاف الػذم  ػاف يي كود ذي 
 (ُِٕ) طفةاج ورا بةراقاف.

كمف قػةؿ االػتعراض هػذ  ا راب أرل اف اللػقص الػذم ألػار اليػه المػؤرقيف هنػا 
لتبػػاس اػػي االػػمه ىنػػدهـ، كقيػػر إهػػاركف بةراقػػاف بػػف وػػدرقاف يكالػػؼ كأنػػه وػػد حصػػؿ هػػك 

ـ ، ك انػت كااتػه اػي الػنة َُٕٓهػػ/ ْٖٔدة الح ـ اي الػنة دليؿ ى ل ذلؾ هك ارتقاؤ  الي 
 . له كهذا يعني اف يكالؼ البةالاغكني الحاجب القاص  اف معاصران  ـَُُّهػ/ْٔٗ
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" عمػػـ ك ،أ " العمػػـ الػػذم يسػػعد " اتػػكبال ةػػة التر يػػة  بي يػػؾ –وكتػػادغك  أمػػا معنػػل
،  "أدب الممػػكؾ"كوػػد أالػػما  أهػػؿ الصػػيف ، (ُِٖ) " العمػػـ الالمػػؽ بػػالممكؾ "أك  ،السػػعادة "

" زينػػػػة مي اػػػي بػػػةد الملػػػػرؽ ، كاليػػػػ " مػػػػرآة المممكػػػة"كأالػػػما  كالة ىتػػػد التنػػػػد الصػػػينية 
مي التػػرؾ، كاليػػ ،كب نػػه لػػاهنامة "تػػاريخ ممػػكؾ التػػرؾ"، كأالػػما  أهػػؿ بػػةد اػػارس  العممػػاا"
 (ُِٗ)" مكاعظ الممكؾ". أياا" 

  ػاحب الحػظ كالسػعادةأك"   احب الجاللة"،تعني   مة وكت اي ال ةة التر ية " 
الػتعم ت اػي مكااػع ىػدة مػف هػذا ال تػاب نفالػه التعمؿ اي  ؿ م اف بؿ انتا أي "،ك انت تي 

صػنؼ لػرؽ أف تي اػي ال   داة ل تعظيـ م ؿ ىبارة صاحب الفقامة ، اذ  اف الم لكؼ وػديمان 
م ؿ هذ  ال تب ارقةوية التع يمية ل م كؾ كأصحاب المناصب كل ؿ الطبقات، كمػف أهػـ 

عػػد مػػا  ػػاف يميػػز هػػذ  ال تػػب هػػك مػػا  انػػت تركيػػه مػػف الح ايػػات ارالػػطكرية التػػي  انػػت تي 
لما تركيه مف النظريػات كالنصػاي  ارقةويػة ،غيػر اف  تػاب وكتػاد غكبي يػؾ  كت ييدان  دىمان 

يػػذ ر ايػػه مػػف  ػؿ ذلػػؾ ، اػػ ف مػف أبػػرز مػا اػػي هػػذا ال تػاب اف مؤلفػػه لػـ  تمامػان  ؿو  ػاف قػػا
 رمػػزان  هكانمػػا جع ػػرحػػد الم ػػكؾ  كاحػػد،كاف االػػـ اي يػػؾ لػػـ ي ػػف االػػمان  االػػـ لػػقص تػػاريقي

 (َِِ).  ل عدالة كالفاايؿ
كيتػػ لؼ مػػف الػػبعة  (ِِِ) .بابػػان  ٖٖ ػػر ، كذي ( ُِِ). بابػػان  ٖٓكهػػذا ال تػػاب يتػػ لؼ مػػف 

ت م تػػػػػػكب ى ػػػػػػل كزف " اعػػػػػػكلف اعػػػػػػكلف اعػػػػػػكلف اعػػػػػػكلف" مػػػػػػف أكزاف العػػػػػػركض آالؼ بيػػػػػػ
،كهنػػػاؾ مػػػف ذ ػػػر انػػػه  ػػػاف يتػػػ لؼ (ِِْ) . لػػػعريان  بيتػػػان  ََٓٔ ػػػر انػػػه يتػػػ لؼ مػػػف .كذي (ِِّ)

 (ِِٓ) .لعريان  بيتان  ْٓٔٔمف
كمػػع اقػػتةؼ أراب المػػؤرقيف اػػي ىػػدد اربيػػات اللػػعرية المػػذ كرة اػػي هػػذا ال تػػاب 

 واـ ، كهذا ت  يد ى ل ودرة ال اتب اردبية كاللعرية. نةحظ التقارب اي ارر 
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 (ِِٔ)دكبيتػان  ُّٕ، ك بيتان ُِْكود ألحؽ المؤلؼ اي المتف  ةث وصايد مؤلفة مف 
 (ِِٕ)أم رباىية كمعظمتا تم ؿ اللعر التر ي القديـ.

تػػب هػػذا ال تػػاب بال ةػػة اركيةكريػػة ،كهػػك مكالػػكىة أدبيػػة تاػػمنت  ػػؿ مػػا يتع ػػؽ  ي 
 تػاب لتذا اتػك  د أالاس لأدب اركيةكرم النمكذجي اي آاليا الكالطل ،د ىي باللعر ، كو

كيبدأ ال تاب بذ ر ا الػبحانه كتعػالل كق فايػه ارربعػة  ،اي الكوت نفاله  قةويأتع يمي 
، يت ػػك  مػػدي  لحػػا ـ الزمػػاف الػػعادة القاوػػاف ، كياػػـ ال تػػاب بػػيف  نايػػا  قصػػايص الع ػػـ 

أالػػػباب تػػػدهكر الػػػدكؿ كدكامتػػػا، ك يفيػػػة جمػػػع العالػػػا ر،  كالعقػػػؿ كالفكايػػػد الحالػػػنة ،كيبػػػيف
كتكجيػػه الحمػػةت، كتػػ ميف العػػدؿ، كيكاػػ  االػػس الدكلػػة كالعقػػؿ كالقناىػػة، كوػػد االػػتتدؼ 

اػػػي الػػػدنيا كا قػػػرة ،اذ تاػػػمف نصػػػاي   ارلػػػاد ارنالػػػاف الػػػل الػػػكاب الالػػػبيؿ لي ػػػكف الػػػعيدان 
ارجتماىيػػػػة اػػػػي ىػػػػف اياػػػػاحه لجكانػػػػب مقت فػػػػة مػػػػف الحيػػػػاة  الم ػػػػكؾ كاػػػػف الح ـ،ااػػػػةن 

مجتمعػػه، كارالػػتعانة ب صػػحاب الع ػػـ ، كيػػدىك هػػذا ال تػػاب الػػل ارهتمػػاـ بالتع يػػؿ العق ػػي 
كالف ر اريجابي، كألار الل ااايؿ الحالنات كأنكاىتا ، كيرل أف العقؿ يتػرأس ألػؼ نػكع 
مػػػف الفاػػػايؿ، كأ ػػػد ى ػػػل مالػػػ لة تع ػػػيـ ارطفػػػاؿ الفاػػػايؿ كالمعػػػارؼ، كتقريػػػب ارطبػػػاب 

رف هػػؤالب ال غنػػل ىػػنتـ ،اقػػد حػػاكؿ يكالػػؼ البةالػػاغكني أف يػػربط بػػيف تقاليػػد  كت ػػريمتـ
الح ػػػـ ىنػػػد القانػػػات ارتػػػراؾ القػػػدماب كبػػػيف مبػػػادئ اللػػػريعة ارالػػػةمية بمػػػا ي فػػػؿ اعاليػػػة 

  (ِِٖ) الدكلة ككحدة ترا تا ارالةمي .
كيذ ر مؤلػؼ هػذا ال تػاب اػي مصػنفه هػذا وصػص أقةويػة تلػرح كاجبػات العمػاؿ 

النزىػػة الق قيػػة مػػف أهػػـ مػػا يتصػػؼ بػػه هػػذا ال تػػاب، اتػػك منظػػـك  عػػدي ،لتػػذا تي .(ِِٗ) ػػكؾ.كالم
اػػي ارقػػةؽ كالياالػػة الم ػػؾ ، افيػػه تكاػػي  لحػػؽ الرىيػػة ى ػػل راىيتػػا ،ككاجػػب المح ػػـك 

 (َِّ.)نحك الحا ـ ،كألار الل الفاي ة كالرذي ة ككصؼ أ ر  ؿ منتما اي حياة الناس
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التكجػػػػد طبقػػػػات اجتماىيػػػػة ذات امتيػػػػازات اػػػػي كوػػػػد أ ػػػػد مؤلػػػػؼ هػػػػذا ال تػػػػاب أنػػػػه 
أمػػاـ  ذلػػؾ مػػف قػػةؿ ت  يػػد  ى ػػل اف حيػػاة الالػػتكب ت ػػكف ىايقػػان  المجتمػػع الكاحػػد ، مع ػػةن 

، اتك يرل الناس مف كجتة نظر  ى ل طبقتػيف ، الطبقػة اركلػل  (ُِّ)ظتكر هذ  الطبقات
ف ال تكجػد جماىػات مػف هـ النبةب ،كالطبقة ال انية هػـ ىامػة النػاس، كبػيف هػاتيف الطبقتػي

اف ىامػػة النػػاس يقت فػػكف ىػػف  الع مػػاب ،كاللػػعراب، كارطباب،كالتجػػار كغيػػرهـ، كيػػرل أياػػان 
النبةب ب كنتـ غير منظميف كغير مرتبيف،كى ل الرغـ مف ذلػؾ ينبةػي ارالػتناد كارىتمػاد 

 (ِِّ)ى يتـ. 
ارا ػار كا راب إ بػات  اروػكاؿ المػ  كرةك التلػتد بػ وكاؿ العظمػاب كود  اف المؤلػؼ ي

 (ِّّ).جتماىيةاربمقت ؼ النكاحي يتع ؽ  اف المتامنة ل دركس كالعبر، ايما 
)اف ىذا الكتػاب اعجكبػة انعاجيػب : كمف أهـ ما ألار اليه اي مقدمة  تابه وايةن 

، فحد أزداف بأقكاؿ الحكماا ال يف كعمماميا، كطكبى لكؿ مف تفيـ شعره كتدبر معانيو 
 .(ِّْ)ؾ مرتفع درجات(،ننو بذلؾ ا ش

: )لحد أجمع أىػؿ الػذكر فػي ال ػيف كالتركسػتاف ككػؿ بػالد كذ ر اي مقدمته وػايةن 
المشرؽ عمى اف ىذا الكتاب كحيد نسجو فريد في بابو ، كأف أقػالـ بمغػاا التػرؾ لتكبػك 

 (ِّٓ).دكنو كيعز عمييا أف تأتي بش  مثمو،....(
الحػانكف متمنػى عاقػؿ الحكػاـ ،كأيمػا :)العدؿ ك كمف أهـ ما أ د  مؤلؼ هذا ال تػاب

يريد الخير لبالده  حاكـ جعؿ العدالة رامده فحد أرسى أساس ممكو كأسعد أيامو.يا حاكمان 
، عميػػؾ أف تسػػكس الرعيػػة بخمػػكص نيػػة، كاا ىػػكل عنػػؾ ممكػػؾ كىػػاف شػػأنؾ ، فظيػػر 

كػو قمبؾ ، تممؾ رقاب مف يعاديػؾ ، كعػش فػي سػالـ ، كأنعػـ بالكمػاـ ، الحػاكـ ييػدـ مم
اف حاد عف ال راد السكم كركب الطريؽ عمى غير ق د .اذا شمت الغمبة عمػى عػدكؾ 
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فكػػف حديػػد الب ػػر مرىػػؼ السػػمع،كاعمـ أف العمػػؿ يبنػػي كالكسػػؿ ييدـ،فخػػذ مػػف الكسػػؿ 
 (ِّٔ)حذرؾ ، كاذا تراخيت فمف ذا الذم يدفع عنؾ عداؾ(.

اليندسػػة كالجبػػر ) اقػػرأ أييػػا اننسػػاف الحسػػاب ك : كيؤ ػػد مؤلػػؼ هػػذا ال تػػاب وػػايةن 
كالمحابمة ....استعف با حاب العمـ كأستشر بيـ فاذا بدأ اننساف عممو بػالعمـ ا غػرك 
انػػو سػػينجزه ، أمػػا الحػػانكف فيمثمػػو الحػػاكـ كالحػػاكـ ذك عمػػـ كعحػػؿ . كالحػػانكف ثابػػت 

غير منحك ة ،يشػع نػكره عمػى النػاس كافػة  كالشمس ينبغي الحفاظ عمى كحدتو كاممةن 
ن ػيبو ، كانىػـ مػف كػؿ ذلػؾ يتطبػؽ الحػانكف كممارسػتو عمػى الجميػع  كيأخذ كؿ كاحػد

بالتساكم فاف العػدؿ أسػاس الممػؾ. كاف اىمػاؿ الدكلػة اىمػاؿ الكاجػب كظمػـ اننسػاف ، 
 (ِّٕ) كابد مف ازالة انشحياا مف الكجكد كانقت اص مف الظالـ كان اؼ المظمكـ (.

الدكلة مرتبة الكزارة كبيدىا الحمػـ ... )اف مف أىـ المراتب في : وايةن  كيؤ د أياان 
كبيدىا السيؼ. فاف الحاكـ بحاجة الى ثالثة مكظفيف مكظؼ يستخدـ السيؼ بشجاعة 

 (ِّٖ) .بة يحافظكف عمى ضبط الكاردات كال ادرات(َّتػكأخر الكزير كالثالث مجمكعة ك  
يػػؼ اػػف تكظمػػف حيػػث  متمػػان  ك بي يػػؾى أ ػػران غوكتػػاد  تػػاب عػػدي يي  اػػي المنظػػكر اللػػعرمك 

اللػػػػػػاىر مػػػػػػف أنػػػػػػكاع أاػػػػػػاد ىػػػػػػف القػػػػػػكااي ال ةالػػػػػػي ية،  افاػػػػػػةن البػػػػػػديع كوكاىػػػػػػد اللػػػػػػعر، 
كمػػػػػػػػف  -تلػػػػػػػػابه الحػػػػػػػػركؼ اػػػػػػػػي بػػػػػػػػدايات المقػػػػػػػػاطع أك ال  مػػػػػػػػاتأم  - "ايليتراسػػػػػػػػيكف"
كمػػف مكالػػيقل ال  مػػات  ،-تلػػابه أك ت ػػرار أصػػكات نتايػػات ال  مػػاتأم  – "ايسػػكنانس"

 (ِّٗ).أياان  نفالتا
ارا ػػار مػػف قػػةؿ الػػرد حػػكار جػػرل بػػيف أربعػػة ألػػقاص كوػػد ىػػرض ال تػػاب هػػذ  

م ػؿ ا الػفة " الػكزير الػذم يي "آم طكلدلم ػؿ العدالػة ،ك" الحا ـ الذم يي " ككف دكغدمكهـ: 
" لقػػيؽ الػكزير الػذم أكدغكرمشم ؿ العقػؿ، ك "" ابف الكزير الػذم يي أككدكلمش الدكلة ،ك"

 .(َِْ)م ؿ القنػاىةيي 
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 "دكغػػدم " كػػكف نػػاقش يت (:ا الحػػكار باللػػ ؿ ا تػػيلػػير د.جػػكاد هييػػت الػػل هػػذكيي 
كزيػره العػالـ الػكاعي حػكؿ  -آم طكلػدل-تكلػدمالممؾ العادؿ الحكيـ كالفاضػؿ مػع آم 

عبػر كيتجمػى الدكلػة كعػف السػعادة كالعدالػة كجػدكل اندب. كادارة المسامؿ اإلجتماعيػة 
عمػػر  "ممػا الحػاؿ داممػاالحػكار أف الممػؾ يمثػؿ العدالػة كالػكزير يمثػػؿ السػعادة، لكنمػا مث

– السػػػعادة ق ير،فسػػػرعاف مػػػا يمػػػػكت الكزير،فين ػػػب السػػػمطاف مكانػػػو اؤدكلمػػػػكش
حػكؿ السياسػة كالعمػـ أبكه.كيسػتأنؼ معػو الحػكار ربػاه نجػؿ الػكزير الػذم  -أككدكلمش

اننسػانية ،حتػى يسػتنتجا أف حاشػية الممػؾ تتبعػو كالذكؽ كالرغبات كالعدالة كالشجاعة 
 :لممػؾ اؤدكلمػكشا حكؿيلسػيميف.ااتجمع الحاشػية حكالييػا ،سػيمان  الممؾ،فأذا لـ يكف 

حػدتؾ؛ماذا فغير ثابتػة،فنف  د غدكت سبب استتباب العدالة كالسعادة في البالد،كالدنيالح
– عندىا يجػػػيا اؤدكلمػػػكش بأحػػػد ذكيػػػو إلػػػى الممػػػؾ كاسػػػمو اكدقكرمػػػكشك سػػػأعمؿف

فػػي التفكيػػر فػػي  ، كىكشػػخص فاضػػؿ، نزيو،زاىػػد فػػي الػػدنيا كمسػػتغرؽ-أكدغػػكرمش
ايخرة؛كلذا فيك غير مستعد لمتكاجد في حضػرة السمطاف؛فيراسػمو السػمطاف كيستشػيره، 
كيحػػـك بػػدكره بػػنعالـ السػػمطاف بكاجباتػػو الكطنيػػة كالكجدانيػػة كاإلنسػػانية إزاا مكاطنيػػو 

 (ُِْ).(ةكبالده؛ لكي يفكز بالدنيا كايخر 
ردة اي  تاب وكتادغكبي يػؾ بال ةػة مف اربيات اللعرية الكا درج أدنا  ىددان كالكؼ أي 

  (:ِِْ)اركيةكرية، كترجمتتا بال ةة العربية 
 :انبيات الشعرية بالمغة انكيغكرية-

  يلل تكغدل اؤلدل الؤز ك والدل  ؤر

  اؤلػل باردل يالنػكؽ آتل والػدل  ػؤر
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 بالمغة العربية: ترجمة انبيات الشعرية -

 ك ةمه باؽو أنظر إلل آدـ جاب إلل الدنيا كمال  

 .اقد مال كبقي إالمه اقط 

 :انبيات الشعرية بالمغة انكيغكرية -

 بكدكف بالةدلب  ر بيرله  ػبي ي  

 اك كش بيرله ايؿ  كف ايليف ايل ه دل
 بالمغة العربية:انبيات الشعرية  ترجمة-

 القـكالبي ات الراة بالع ـ يصير  

 سيدبركف لؤكف الناكبالعقؿ 
 :بالمغة انكيغكريةانبيات الشعرية  -

  يتلرتكش ت ػ تايانما تري  ي ه  

 اكتلارت ػ  ككنمه ويكل وكتقا وكش 
 بالمغة العربية:ترجمة انبيات الشعرية -

  الح ـتتبدد و بؾ بالحياة اتي ال يتمال ف  

 اتي تطير  الطيرالزايفة كالت قف بالالعادة 
 :انبيات الشعرية بالمغة انكيغكرية -

 تؤرك ىالمي  ػ تتؤركتتل تي ؾ 

  هـ آيي  كنك ػ ياركتنل آزكوا 
 بالمغة العربية:ترجمة انبيات الشعرية -

 ق ؽ العالـ ى ل مراـ و به

 كل دنيا ق ؽ اللمس كالقمر
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 آراا العمماا كدراستيـ لكتاب قكتادغكبيميؾ كنحدىـ لو: -ٕ
ب لقػػػد االػػػتعرض العديػػػد مػػػف الع مػػػاب كالبػػػاح يف العػػػرب كارجانػػػب آرابهػػػـ اػػػي  تػػػا

ليريف مف قةؿ ذلؾ الل نقدهـ رهـ مػا جػاب بػه مػف الػ بيات كايجابيػات وكتاغكبي يؾ ، مي 
 ػػراب اردب التر ػػي إب الػػ كب ى مػػي ايجػػابي مؤ ػػديف اػػي الكوػػت نفالػػه أهميتػػه اردبيػػة اػػي 

 بفركىه جميعتا .
)ا نجػػد فػػي قكتادغكبيميػػؾ : اقػػد أبػػدل المػػؤرخ بارتكلػػد رأيػػه اػػي هػػذا ال تػػاب وػػايةن 

زات سػػاذجة مثػػؿ شػػاعرنا العػػدؿ فػػي  ػػكرة أميػػر كالدكلػػة فػػي  ػػكرة كزيػػر غيػػر مجػػا
 (ِّْ)مف ن ام  جافة بعيدة عف الحياة (. كضركبان 

أم يكسػػؼ  -) كىػػك: اػػي حػػيف ألػػار المػػؤرخ  ػػارؿ برك  مػػاف الػػل رأيػػه ايػػه وػػايةن 
يضع مكاعظو عمػى ألسػنة شخ ػيات رمزيػة مػف اختراعػو ، فكاحػدة  -الحاجب الخاص

كأخرل تمثؿ السعادة ، الػى غيػر ذلػؾ مػف الشخ ػيات . كانمػا تكشػؼ لنػا  تمثؿ العدالة
ىذه الشخ يات ، عمى الرغـ مف ضركب التكمؼ الساذجة عف نكاح كثيػرة فيمػا يت ػؿ 

 (ِْْ). ببنية المجتمع كالدكلة في محيط الناظـ الثحافي (
اا ) لحد بنػى يكسػؼ ق ػيدتو ىػذه عمػى آر : كأااؼ المؤرخ  ارؿ برك  ماف وايةن 

  (ِْٓ) ابف سينا الفيمسكؼ كأفرغيا في كزف شعرم محتبس عف انكزاف الفارسية( .
انػػػه يبػػػدك مػػػف ىنػػػكاف ال تػػػاب اف  أمػػػا د. حالػػػيف ى ػػػي الػػػداوكوي اقػػػد ألػػػار مؤ ػػػدان 

جتنػل إـ ،كانػه وػد َٓٗهػػ/ّّٗل فػارابي ت " تح يؿ السػعادة "المؤلؼ ود أااد مف  تاب 
تطاع أف يجمػػع الػػل جانػػب أصػػالة  تابػػه مػػا  ػػاف  مػػرات مػػف  قااتػػه ارالػػةمية بحيػػث االػػ

  (ِْٔ) مف أا ار اي آاليا الكالطل. لايعان 
مػف  عد يكالؼ البةالاغكني الكارث المتميز را ار الفارابي ، كهذا يبدك ج يػان لتذا يي 

 (ِْٕ) أا ار  الالياالية كارجتماىية .
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أم  -ة أنػػػػػه ال يم ننػػػػػا أف نعػػػػػد هػػػػػذ  المنظكمػػػػػ كيؤ ػػػػػد المػػػػػؤرخ صػػػػػمكيي كاج أياػػػػػان 
تبػت احػداهما  ػر ى ػل نالػقتيف متػ قرتيف منتػا  ي اركيةكريػة قالصػة، اذ ىي  -وكتاغكبي يؾ 

 ُٓهػػػ/  ٗتبػػت ارقػػرل بػػالقط اركيةػػكرم اػػي مدينػػة هػػراة اػػي القػػرف بػػالقط العربػػي، ك ي 
 .  (ِْٖ)ـ

 ر كجكد  ةث نالا  ل تاب وكتادغكبي يؾ أكلتما النالقة المكجكدة اػي اينػا بينما ذي 
( كهذ  النالقػػة مدكنػػة ِْٗـ.)ُّْٗهػ/  ّْٖعناية ى ل يد العالـ رادكلؼ ىاـبعت بكطي 

 (َِٓ)بالحركؼ اركيةػكرية اي هراة. 
حداها اػي القػاهرة، كارقػرل إتبتا بال ةة العربية، تكجد أما النالقتاف ارقرياف اقد  ي 

 .  (ُِٓ) اي ارغانة
ي الم تبػة الكطنيػة بالقػاهرة اػ أما النالقة المصرية مف هذا ال تاب كالمكجكدة حاليػان 

ـ، كالنالػػػػقة المتقنػػػػة منتػػػػا اتػػػػي نالػػػػقة ارغانػػػػة  ُْهػػػػػ/  ٖتبػػػػت اػػػػي أكاالػػػػط القػػػػرفاقػػػػد  ي 
ق ػػت النالػػقة المكجػػكدة اػػي ارغانػػة الػػل م تبػػة .كوػػد ني (ِِٓ)ـ ُّق/  ٕالمصػػكرة اػػي القػػرف 

 (ِّٓ)لنينةراد.
اب لػػير بارتكلػػد الػػل تالػػاؤؿ متػػـ بقػػي لػػزمف طكيػػؿ مكاػػع جػػدؿ هػػك هػػؿ اف  تػػكيي 

 .  (ِْٓ)بال ةة اركيةكرية أـ بال ةة العربية ؟ تب أكالن وكتاغكبي يؾ  ي 
–  ػاحب الجاللػةامما ال لؾ ايػه أف االػـ ال تػاب الػذم يبػدأ ب  مػة وػكت كتعنػي 

"، يػػدؿ ى ػػل أف ا ػػر ارالػػةـ كقراالػػاف لػػـ ي كنػػا وػػكييف اػػي "  ػػاحب الحػػظ كالسػػعادة أك
 .(ِٓٓ)مقر القاف قراج ال الاف التر ي مفإ الةر، كلـ يالتطيعا 

فػي  –شػر كتػاب الكاشػغرم بعػد اف ن   –) لـ يبؽ أدنى شؾ :  كيؤ د بارتكلد وػايةن 
 ، كلـ يبؽ شؾ أيضػان سمكف أنفسيـ أكيغكران اف رعايا الحراخانييف مف الترؾ ، لـ يككنكا ي  

حرر كتابو بانكيغكرية، كانو لمػف المسػتحيؿ اف يكػكف في اف يكسؼ البالساغكني لـ ي  
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كر ككػػانكا يحتفظػػكف بالبكذيػػة كالن ػػرانية قػػد تػػأثركا بحكتادغكبيميػػؾ مػػع سػػرياف انكيغػػ
الركح انسػالمية فػي كػؿ تف ػيالتو، كأف يككنػكا قػد أثػركا بػدكرىـ عمػى المغػكؿ ، بيػذا 

 .(ِٔٓ)الكتاب........(
)كالحػػػؽ اف أثػػػر انسػػػالـ :كوػػػد ذ ػػػر المػػػؤرخ  ػػػارؿ برك  مػػػاف رأيػػػه ىػػػف ذلػػػؾ وػػػايةن 

في ىذه الح يدة ، في حيف انػو أخػذ فػي الكضػكح أكثػر  جميان  كاضحان الغامر ليس يبدك 
فأكثر في اندب الحكمي الذم نشأ عمى ىذا الغرار ، كالذم كاف يدكر في انعـ انغمب 

 (ِٕٓ)حكؿ معراج النبي "  مى ا عميو كسمـ"،كسير انكلياا(.
قػػد أهػػتـ  بػػار ى مػػاب لأهميػػة اردبيػػة كالتاريقيػػة التػػي احت تػػا هػػذا ال تػػاب ا كنظػػران 

 يااح م نكناته كمحتكياته.ا  العالـ بدراالته ،كالتمحص اي حقايقه، ك 
ى ػل هػذا ال تػاب ركؿ مػرة اذ  تػب مقالػة اػي  اميديػو يػكبرتاقد اط ع المالتلػرؽ 

ـ تحػػدث ايتػػا ىػػف هػػذا ار تلػػاؼ الػػذم دوػػؽ نالػػقته المصػػكرة مػػف ُِٖٓهػػػ/ ُُِْىػػاـ 
ـ ُّْٗهػػػػػ/ ّْٖيػػػػة المكجػػػػكدة اػػػػي هػػػػراة ىػػػػاـ الحػػػػركؼ العربيػػػػة الػػػػل الحػػػػركؼ اركيةكر 

لػػرت منتػػا مقطكىػػات مترجمػػة كهػػي كالمكجػػكدة اػػي الم تبػػة ارمبراطكريػػة اػػي اينػػا ، كوػػد ني 
 (ِٖٓ)نالقة اعيفة . 

ـ ،  ػػـ ُٕٖٓهػػػ/ ُِْٕاػػي ىػػاـ  بػػرزيفالعػػالـ الركالػػي  كدرس هػػذا ال تػػاب أياػػان 
اػػي  كمبػػرملـ المجػػرم ـ ،  ػػـ العػػأُِٖهػػػ/ ُِٕٗاػػي ىػػاـ  ايممينسػػكيالعػػالـ الركالػػي 

ـ ، كود ترجـ ألؼ بيػت مػف المنظكمػة الػل ال ةػة االلمانيػة كنلػرها  َُٕٖهػ/ ُِٕٖىاـ 
اػػي ىػػاـ  شػػكت، كوػػد أالػػتمت هػػذ  الترجمػػة الػػل لػػترة هػػذا المؤلػػؼ اعمػػد العػػالـ ارلمػػاني 

 (ِٗٓ)ـ الل دراالته. َُٖٗهػ/ َُّٖاي ىاـ  فاسيمكؼـ ، كالعالـ  ُُٕٖهػ/ ُِٖٖ
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المتقصػػػص بع ػػػـ ال تجػػػات التر يػػػة اقػػػد طبػػػع  رادلػػػكؼ لركالػػػي ال بيػػػرأمػػػا العػػػالـ ا
بعػػػد  ـ ، ػػػـ وػػػاـ بطبعػػػه مجػػػددان َُٖٗهػػػػ/ َُّٖاػػػي ليننةػػػراد اػػػي ىػػػاـ  نالػػػقة هػػػراة  ام ػػػةن 

 (َِٔ)مركر ىاـ. 
عػد أكؿ مػف ى ػر ى ػل هػذا يي  رادكلػؼ كود ألار بارتكلد الػل اف المالتلػرؽ الركالػي

م تكبػػػة بػػػالحركؼ التر يػػػة اركيةكريػػػة  ـ ك انػػػت نالػػػقةُُٖٗهػػػػ/َُِٗال تػػػاب اػػػي الػػػنة 
 (ُِٔ)بم تبة اينا ، ابدأ بترجمتتا  ـ واـ بنلرها بالزن كغراؼ.

كوػػد وػػاـ ىػػدد مػػف الع مػػاب بدراالػػة هػػذا ال تػػاب بدوػػة نػػذ ر مػػنتـ ى ػػل الػػبيؿ الم ػػاؿ 
االلمػػػػػػاني اػػػػػػي  البػػػػػػرتسـ، كُّٖٗهػػػػػػػ/ ُُُّالركالػػػػػػي اػػػػػػي ىػػػػػاـ  مينكرسػػػػػػكيالعػػػػػالـ 

ـ ُٖٖٗهػػػػػ/ُُّٔالفرنالػػػػي اػػػػي ىػػػػاـ  كانيػػػػو –رمكنػػػػت ككميـ،  ُٕٖٗهػػػػػ/  ُُّٓىػػػػاـ
ـ بػدأ العػالـ ََُٗهػػ/ ُُّٖـ، كاػي الػنة ُٖٖٗهػ/ُُّٔأقرل اي ىاـ  مرةن  رادلكؼ،ك

،كواـ العػالـ رادكلػؼ بنلػر نالػقتي ال تػاب المكجػكدة اػي مدينػة بدراالػته مجػددان  مينكرسكي
ة هػذا ال تػاب ىف ويامػه بترجمػ ـ ااػةن ََُٗهػ /ُُّٖأقرل اي النة  هراة كمصر مرةن 

 (ِِٔ" )الل ال ةة ارلمانية  .
ويمػة هػـ  ك تبػكا ىنػه أبحا ػان  كمف أهـ الع ماب ممف وػامكا بدراالػة هػذا ال تػاب أياػان 

الػدنمار ي الػذم تم ػف مػف وػرابة حػركؼ  طكمسػفـ ، كَُُٗهػػ/ ُُّٗاػي ىػاـ  ألبرت
ي ىػاـ المجػرم اػ جكزيػؼـ، كَُِٗهػ/ َُِّارلماني اي ىاـ  ىرتمافال كؾ تكرؾ، ك

 ػػمكميمك فػػج ـ ، كَُٖٗهػػػ/ُِّٔل مػػرة ال ال ػػة اػػي ىػػاـ  رادكلػػؼـ، كَُّٗهػػػ/ُُِّ
ـ، ُُْٗهػػ/ ُّّّاػي ىػاـ  كزكػي كليػدم طكغػافـ، ُُِٗهػػ/ ُُّّالركالي اي ىاـ

هػػػػػػػػ/ ُُّْاػػػػػػػي ىػػػػػػػاـ فػػػػػػػؤاد كػػػػػػػكبريمي ـ، كُِِٗهػػػػػػػػ/ ُُّْاػػػػػػػي ىػػػػػػػاـ  بارتكلػػػػػػػدك
بترجمػػة والػػـ منػػه  مميبػػكنيـ، كوػػاـ العػػالـ ُّّٗهػػػ/ ُِّٓاػػي ىػػاـ برككممػػافـ،كُِِٗ

المجػػرم اػػي ىػػاـ  نيميػػت،كدرالػػه العػػالـ كُّّٗهػػػ/ ُِّٓالػػل ال ةػػة االيطاليػػة اػػي ىػػاـ
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ـ،كأهػػػتـ بدراالػػػته ُّٔٗهػػػػ/ ُّٓٓاػػػي ىػػػاـ  رشػػػيد رحمتػػػي آراتـ، كُّٓٗهػػػػ/ ُّْٓ
كحسف نامؽ ـ، ُّٖٗهػػ/ ُّٕٓاي ىاـ  ضياا الديف فخرم فندؽ أكغمك ؿ مف  اياان 

ـ ، ُّْٗهػػ/ ُِّٔاػي ىػاـ  كأحمد جعفػر أكغمػكـ، َُْٗهػػ/ ُّٗٓاي ىاـ  أكرقكف
ـ، كغيػػرهـ ُْٓٗهػػػ/ ُّٓٔىػػاـ  بػػرتمسـ، كُْْٗهػػػ/  ُّْٔاػػي ىػػاـ  ك ػػادؽ آراف

 (  ِّٔ)  ير.
كود جمػع المجمػع ال ةػكم التر ػي النالػا الػ ةث لتػذا ال تػاب كمػف اػمنتا النالػقة 

ايػة لةػرض دراالػتتا التي واـ بدراالتتا العالـ رادكلؼ مف قػةؿ االػتقراج صػكرها الفكتكغرا
بدوة مف قةؿ مقارنتتا مع بعاتا كتصحي  ارقطاب التي كوع ايتا العالـ رادكلػؼ، كوػد 

لػػرت صػػكر النالػػا الػػ ةث االػػتمرت دراالػػة هػػذ  النالػػا الػػ ةث لمػػدة  مػػاني الػػنكات ، ػػـ ني 
 (ِْٔ)ـ اي االطنبكؿ .ُِْٗهػ/  ُُّٔبالزن كغرااية اي  ة ة مج دات النة 

رحمتػػػػػي آرات بنلػػػػػر نصكصػػػػػه بػػػػػالحركؼ الةتينيػػػػػة اػػػػػي  ػػػػػـ وػػػػػاـ المػػػػػؤرخ رلػػػػػيد 
 (ِٓٔ)ـ ،  ـ نلر ترجمتتا ال ام ة الل ال ةة التر ية.ُْٕٗهػ/  ُّٕٔىاـ

كهػػػذ  نالقػػػة مصػػكرة مػػف الكروػػة اركلػػػل مػػف مقطػػكط  تػػاب وكتػادغػكبي ػػػيؾ كبال ةػػة 
 (ِٔٔ)حدل المكالكىات التر ية كتبدك كااحة ل قارئ إلرت اي اركيةكرية ني 
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ذ  نالػػػػقة مصػػػػكرة لعػػػػدد مػػػػف الصػػػػفحات اركلػػػػل مػػػػف الجػػػػزب اركؿ مػػػػف  تػػػػاب كهػػػػ
الػػػقت مػػػف ال تػػػاب نفالػػػه كبال ةػػػة اركيةكريػػػة مػػػف النالػػػقة المحفكظػػػة اػػػي وكتادغكبي يػػػؾ ني 

 (ِٕٔ)اينا.
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كهػػػػذ  نالػػػػقة مصػػػػكرة لعػػػػدد مػػػػف الصػػػػفحات ارقيػػػػرة مػػػػف الجػػػػزب اركؿ مػػػػف  تػػػػاب 
   (ِٖٔ)قة المحفكظة اي اينا.القت مف ال تاب نفاله كمف النالوكتادغكبي يؾ ني 
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كهػػػذ  نالػػػقة مصػػػكرة ل صػػػفحة ارقيػػػرة مػػػف الجػػػزب اركؿ مػػػف  تػػػاب وكتادغكبي يػػػؾ 
 ( ِٗٔ)القت مف ال تاب نفاله كمف النالقة المحفكظة اي اينا.ني 
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 أثر كتاب قوتادغوبٌلٌك على األدب التركً:-3

العديد مف الع مػاب   بير ى ل كمما اللؾ ايه اف  تاب وكتادغكبي يؾ ود أ ر بل ؿو 
ممػػػػف ىاصػػػػركا يكالػػػػؼ البةالػػػػاغكني كممػػػػف جػػػػابكا بعػػػػد  كوػػػػد اتاػػػػ  هػػػػذا مػػػػف قػػػػةؿ 

 مصنفاتتـ التي صنفكها .
اػػي مقػػدمتتـ  ـ الػػذم ألػػرنا اليػػه الػػابقان  َُُٓهػػػ/ْٗٗك ػػاف محمػػكد ال الػػةرم ت 

(َِٕ). 
بػػيف عممػػاا بغػػداد فػػي ىػػذا  :) أشػػغؿ لػػو مكانػػةن وػػاؿ ىنػػه د. حالػػيف ى ػػي الػػداوكوي

بالمغػػة العربيػػة  كبيػػران  معجمػػان  ، تاركػػان  ر كبعػػده ، ىذبتػػو التجػػارب مػػذ كػػاف يافعػػان الع ػػ
ثاقػػػب كعمػػػـ كفيػػػر كبالمشػػػاىدة  كتبػػػو بعحػػػؿ   -ديػػػكاف لغػػػات التػػػرؾ –باسػػػـ  مشػػػيكران 

 (ُِٕ)كااستح اا الميداني (.
عػػد  تابػػه ديػػكاف لةػػات التػػرؾ أوػػدـ كأكالػػع  تػػاب لتع ػػيـ ال ةػػة التر يػػة ىراػػه العػػرب يي 

مػػػػا  ،االمػػػادة التػػػي أكردهػػػػا محمػػػكد ال الػػػػةرم اػػػي  تابػػػه هػػػػذا جػػػديرة بال قػػػػة ك  يػػػران  (ِِٕ.)
 (ِّٕ)دىمتتا ار تلااات الحدي ة اي آاليا الكالطل.

:) كالكاقع اننػا ا نعػرؼ اا  كود ألار  ارؿ برك  ماف الل أهمية هذا الديكاف وايةن 
بػيف أتػراؾ آسػيا  زدىر يكمػان الذم أ –الغنامي كالممحمي  –يسيرة مف اندب الحكمي  نتفان 

 (  ِْٕ).الكسطى(
:)يحػكؿ البػاحثكف  كود ألار د. محمد مظفر اردهمي الل أهمية هذا ال تاب وػايةن 

اف اننجاز الذم حححو محمكد الكاشغرم ىك فخر لشػعب  -انكيغكريكف –الكيككريكف 
 (ِٕٓ)كلجميع الحكميات ال ينية(.  -انكيغكر -الكيككر

بيكالػػؼ البةالػػاغكني كمحمػػكد ال الػػةرم ، اقػػد أ ػػد ال اتػػب  امػػةن كيفتقػػر ارتػػراؾ ى
قػػػػػدت ىػػػػف أىػػػػػةـ ارتػػػػػراؾ ىػػػػػاـ قػػػػػةؿ احػػػػػدل المػػػػؤتمرات التػػػػػي ىي  ايتمػػػػػاتكؼ القرغيػػػػزم
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:) اف يكسؼ خاص حاجػب كمحمػكد الكاشػغرم منسػكباف الػى  ـ وػايةن ُٖٖٗهػ/ َُْٗ
تركيػة انخػرل قػد بػدأكا . كالشػعكب ال، ثـ الى الشعب التركي ثانيػان الشعب انكيغكرم أكان 

 ( ِٕٔ).تدكيف مؤلفاتيـ اندبية بعد انكيغكر(
اقػػد تنػػاكؿ اػػي ديكانػػه هػػذا مكاػػكىات ىػػدة مػػف نحػػك، كلةػػة، كتػػاريا، كجةراايػػة ، 

بالف ك  كر اي آف كاحد، لتػذا اليم ػف ارالػتةناب  ، كىالمان ،كمكالكىيان  كيبدك انه  اف رالامان 
قيػػة ،كارجتماىيػػػة، كالالياالػػية الالػػػيما المتع قػػػة ىنػػه اػػػي معطػػـ الدراالػػػات كالبحػػػكث التاري

 (ِٕٕ)بلعكب آاليا الكالطل كالمناطؽ المجاكرة لتـ. 
لقد تامف هذا ال تاب ميتي مقطع مف ارىماؿ اردبية مػف اػمنتا مقتطفػات مػف 
وصػػػايد ىػػػف الحػػػركب القديمػػػة بػػػيف القبايػػػؿ التر يػػػة ، كأغػػػاني لػػػعبية ىػػػف الحػػػب ،كالعمػػػؿ 

ىػػف تفاصػػيؿ مكالػػعة ىػػف  قػػديـ ، كأ  ػػر مػػف ميتػػيف م ػػاؿ ،ااػػةن ،كالصػػيد اػػي التػػاريا ال
الزراىػػػػة ،كتربيػػػػة الحيكانػػػػات الداجنػػػػة ، كالصػػػػناىات اللػػػػعبية، كى ػػػػـ الطػػػػب ، كالمنلػػػػآت 
المدنية ، كالال طة الالياالية ، كالكظايؼ الح كمية ، كقطط الحػركب كالمعػارؾ ، كالتقػكيـ 

حيػػػػاة اليكميػػػػة المعالػػػػية المتع قػػػػة ىػػػػف تفاصػػػػيؿ دويقػػػػة ىػػػػف ال كالظػػػػكاهر الف  يػػػػة ، ااػػػػةن 
 (ِٖٕ)ب التتةؾ الطعاـ ،كالمةبس كغيرها.

 ػػػاف محمػػػكد ال الػػػةرم  قػػػة اػػػي ال ةػػػة التر يػػػة القديمػػػة، كأهميتػػػه اػػػي هػػػذا اللػػػ ف 
التػػي  تػػب بتػػا  تابػػه هػػذا هػػي لتجػػة التػػرؾ  –اركيةكريػػة  –ىظيمػػة ، اال تجػػة القاوانيػػة 

 (ِٕٗ)ف المال ميف.الناطقيف بتذ  ال تجة كممف  اف معظمتـ م
كمػػػػػػف قػػػػػػةؿ وػػػػػػرابة  تابػػػػػػه هػػػػػػذا نةحػػػػػػظ التلػػػػػػابه بػػػػػػيف االػػػػػػ كبه كاالػػػػػػ كب يكالػػػػػػؼ 

  تالػػػبا ى متمػػػا مػػػف منتػػػؿ كاحػػػد، كاتبعػػػا منتجػػػان إنتمػػػا وػػػد إالبةالػػػاغكني ، كهػػػذ يؤ ػػػد لنػػػا 
 (َِٖ).كاحدان 
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اقػػػد كردت نصػػػكص  اػػػي ديػػػكاف لةػػػات التػػػرؾ بال ةػػػة اللػػػعبية التر يػػػة كهػػػي أ  ػػػر 
 (ُِٖ)وكتادغكبي يؾ .مف لةة  تاب  كاكحان 

كوػػػػد ألػػػػار د. حالػػػػيف ىػػػػي الػػػػداوكوي الػػػػل أهميػػػػة القارطػػػػة التػػػػي ألحقتػػػػا محمػػػػكد 
:) أمػػػا الخريطػػػة المرسػػػكمة فػػػي كتابػػػو فيػػػي كثيحػػػة ىنتػػػا ال الػػػةرم اػػػي ديكانػػػه  وػػػايةن 

تاريخية جيدة ليا قيمتيا ، كانيا خريطة عالميػة عمػى شػكؿ دامػرة ، فييػا الجبػاؿ بمػكف 
ر ا ػػي ، البحػػار بمػػكف انزرؽ كال ػػحارم الرمميػػة بان ػػفر ، أحمػػر كاننيػػار بمػػكف 

 (ِِٖ) كتبيف الدكامر ال فر مكاقع المدف(.
بالنالػػػبة لأتػػػراؾ رنتػػػا أكؿ قريطػػػة تر يػػػة ىالميػػػة  عػػػد هػػػذ  القارطػػػة متمػػػة جػػػداكتي 

هػػ/ َُّٓىػاـ   Hermannىيرمػاف ،كزمي ػه   W.K Muller مػكلرنلػرها العالمػاف 
 (ِّٖ)ـ.ُُّٗ

مػع مدينػة  (ِْٖ)لقارطة نجد اف مر زها مدينة  الػةر كمنطقػة يػدم صػكافي هذ  ا
مف م ة الم رمة ، كمف المؤ د اف المؤلؼ  اف يعد هػذ  المنطقػة المر ػز  بةالاغكف بدالن 

عػػزز  مػػتف ال تػػاب، كممػػا ال لػػؾ ايػػه اف الػػرييس رالػػتقرار القبايػػؿ التر يػػة ، ارمػػر الػػذم يي 
  المنطقػة كالمنػاطؽ ارقػرل المتاقمػة لتػا ،أمػا لتصػكير هػذ المت قصيصػان القارطة ود ري 

الػػل نػػكاة  القارطػػة  اػػيفت مػػؤقران كلع تػػا أي  اروػاليـ ارقػػرل اػػ ف المؤلػػؼ لػػـ يتػػتـ بتػػا   يػران 
 (ِٖٓ)ارالاس.

كهػػػذ  هػػػي القارطػػػة التػػػي رالػػػمتا محمػػػكد ال الػػػةرم نةحػػػظ ايتػػػا منػػػاطؽ االػػػتقرار 
 ( ِٖٔ)لتي االتقركا ايتا.اركيةكر كالقبايؿ التر ية ارقرل ، كأهـ المدف ا
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"عتبػػة الححػػامؽ" كمػػف المصػػنفات المتمػػة التػػي تػػ  رت ب تػػاب وكتادغكبي يػػؾ  تػػاب 
 احمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػكد يككنػػػػػػاكي"، لمؤلفػػػػػه ،أك "عيبػػػػػػة الححػػػػػػامؽ"،أك" ىبػػػػػػة الححػػػػػػامؽ

،كهػػك منظػػـك اػػي  (ِٖٖ). –أم ال ةػػة اركيةكريػػة  –،   تبػػه ب ةػػة  الػػةر (ِٕٖ)اركيةػػكرم.
  (ِٖٗ.)-فعكلف فعكلف فعكلف فعكؿ –،كهي ى ل كزف  بيتان  َِٓ

محتكل هذا ال تاب انػه  ػاف يتاػمف نصػاي  أقةويػة ىاديػة  كود ذ ر بارتكلد ناودان 
لػػػيس بينتػػػا كبػػػيف كوػػػايع الحيػػػاة الحقيقيػػػة أيػػػة ىةوػػػة، كهػػػك ماػػػمكف  تػػػاب وكتادغكبي يػػػؾ 

 تػاب وكتادغكبي يػؾ لػـ ي ػف نالػيج كحػد  ، كيػدؿ  كيدؿ ال لؼ ىف هػذا ال تػاب اف ،نفاله
ى ػػػل كجػػػكد ىتػػػد أدبػػػي قػػػاص اػػػي اردب التر ػػػي ، كالبػػػد اف أ ػػػر هػػػذا العتػػػد  ػػػاف  أياػػػان 
 (َِٗ)بالنالبة ردب العتكد التي أىقبته. جدان  اعيفان 

بمػػػا  صػػػنؼ آقػػػر  ػػػاف لػػػه أهميػػػة أدبيػػػة اػػػي تػػػاريا اردب التر ػػػي متػػػ  ران كهنػػػاؾ مي 
عػػرؼ كلػػـ يي  -دده قػػكرد -،أك -دده قكرقػػكت –يػػؾ كهػػك  تػػاب تاػػمنه  تػػاب وكتادغكبي 

 (ُِٗ)االـ مؤلؼ هذا ال تاب أك أية مع كمات ىنه .
ػػػكوػػػد ذي  ـ كبال تجػػػة اركغكزيػػػة أم ب تجػػػة ُٓق/ٗنؼ اػػػي أكاقػػػر القػػػرف  ػػػر انػػػه صي

الةػػػز، كهػػػك يتاػػػمف مقدمػػػة كا نتػػػي ىلػػػرة ح ايػػػة ىػػػف حػػػركب الةػػػز مػػػع النصػػػارل اػػػػي 
مػػػػػػف ال  مػػػػػػات العربيػػػػػػة القاصػػػػػػة  و ػػػػػػيةن  يتاػػػػػػمف ىػػػػػػددان  االنااػػػػػػكؿ كبطػػػػػػكالتتـ ، كهػػػػػػك

 (ِِٗ)بالمصط حات الدينية.
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 المالحـ التركية اندبية انسطكرية:-ٗ
بما تر ه ى ماب اركيةكر كغيرهـ مػف مؤلفػات أدبيػة  لقد تطكر اردب التر ي مت  ران 

ػالػل أهمتػا ، كالػكؼ أالػتعرض هنػا أهػـ المةحػـ التر يػة التػي  ألرنا الػابقان  نفت لتق يػد صي
ياها ى ل كاؽ التال الػؿ إ ىدد مف ح امتـ ،أك لتالجيؿ تاريقتـ كالتذ ير ب مجادهـ ،ذا رةن 

 الزمني لح ـ  ؿ دكلة تر ية البقت دكيةت اركيةكر اي الت اليس كالظتكر.
-ؽ.ـ  َِٗ) "متػػو بػػف تيكمػػاف"ارالػػطكرية لتق يػػد  " أكغػػػكز خػػاف " م حمػػة -أ
" التػػػي ح مػػػػػػػػػػت الدكلػػػػػػػػػة التر يػػػػػػػػة  الكػػػكف،أك "ليػػػكفاؽ.ـ( م ػػػؾ التػػػرؾ مػػػف الػػػةلة ُْٕ

فػػاحـ الشػػعر  )كلػػد قاغػػاف طفػػالن ـ(،كأهػػـ مػػا جػػاب اػػي ماػػمكنتا:ُِٔ-ؽ.ـَِِال بػػػػػػػرل)
كالحاجبيف عمى العينييف أحمر الشفتيف . ككاف ىذا المكلكد أجمؿ مػف المالمكػة. رضػع 

. ككبػر كخمػران  نيمػان  نطػؽ كطمػب لحمػان مف امو مرة كاحدة ثـ انحطع عف الرضػاعة .أخػذ ي
عمى كادتػو كأخػذ يمشػي كيمعػب . ثػـ امتطػى  ػيكة الح ػاف.  بعد مضي أربعيف يكمان 

يشػػار اليػػو بالبناف.كػػاف ىػػذا المغػػكار المسػػمى  كأنطمػػؽ فػػي  ػػيد الغػػزاف .كأ ػػب  شػػابان 
بػػأكغكز قاغػػاف ينػػاجي الرب.كفجػػأة أظممػػت الػػدنيا،كنزلت مػػف السػػماا حزمػػة مػػف النػػكر 

ن ع مف ضياا الشػمس كالحمػر. كلمػ  أكغػكز قاغػاف كسػط النػكر فتػاة حسػناا عمػى أ
خػػدىا خػػاؿ يتػػكىج ضػػياا كنجمػػة الحطػػب. كانػػت الفتػػاة اذا ضػػحكت، ضػػحكت السػػماا 
الزرقػػاا معيػػا كاذا بكػػت أجيشػػت السػػماا الزرقػػاا بالبكػػاا. أحػػب أكغػػكز قاغػػاف ىػػذه 

ا ككف"الشػػػػػمس"،آم" الغػػػػادة الحسػػػػناا كتزكجيػػػػػا فأنجبػػػػت منػػػػو ثالثػػػػػة أبنػػػػاا سػػػػمك 
لم يد عندما لم  بػالحرب مػف  الحمر"،كيمدز"النجـ". كذات مرة كاف أكغكز قاغاف خارجان 

البحيػػرة شػػجرة معمػػرة ككانػػت فتػػاة حسػػناا تحتعػػد فسػػحة فػػي بػػدنيا.كانت الفتػػاة جميمػػة 
يشػػبو شػػعرىا النيػػر فػػي مسػػيره كأسػػنانيا الػػدر كال ػػدؼ .أمػػا عيناىػػا فكانتػػا زرقػػاكيف 

ا أكغكز قاغاف كتزكجيا فأنجبت لمحاغػاف ثالثػة أبنػاا أطمػؽ عمػييـ اسػـ كالسماا.أحبي
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كػػكؾ " السػػماا"، داغ " الجبػػؿ" ، كدنيػػز "البحػػر" . ككػػاف فػػي ىػػذه ايكنػػة حػػاكـ يسػػمى 
بػالكثير مػف  محمػالن  آلتكف قاغاف يحكـ المنػاطؽ الشػرقية كقػد أرسػؿ الػى قاغػاف رسػكان 

طاعتػو كاحترامػو. فحبػؿ منػو أكغػكز قاغػاف  ايػاه الذىب كالفضة كالدرر كالجػكارم مبمغػان 
. حتػى ك ػؿ الػى جبػاؿ الجميػد. كفػي الطاعة ثـ ىـ بالمسير فحطع مسيرة أربعػيف يكمػان 

ىػػذه البحعػػة البػػاردة خػػيـ أكغػػكز قاغػػاف. كعنػػد مطمػػع الفجػػر تسػػمؿ الػػى خيمػػة أكغػػكز 
يػو :اقاغاف شعاع مف النكر كخرج مف حزمػة النػكر ذمب...كخاطػب أكغػكز قاغػاف قامالن 

أكغكز سأسير أمامؾ مف ايف.أمػر أكغػكز قاغػاف بجمػع الخيػاـ كبػدأ بالمسػير . ككػاف 
الػذمب يسػػير أمػاـ طالمػػع الجػػيش . كبعػد أيػػاـ كقػؼ الػػذمب فػػأمر أكغػكز قاغػػاف جيشػػو 

. كاشتبؾ أكغكز قاغاف بجيش العدك في معركػة -اتؿ -بالكقكؼ عمى ساحؿ نير ايتيؿ
انعػداا . كتػـ نكغػكز قاغػاف الن ػر.ثـ سػار  بػدماا -اتؿ -دامية ف بغت مياه ايتيؿ

الذمب كىك يحكد أكغكز قاغاف الى اقميـ السند . كىنا حارب أكغكز الكثير مػف انعػداا 
. ككػاف يرافػؽ أكغػكز قاغػاف كزيػر  ػامب . كضـ ىذه انراضي الى دكلتو كطفؽ عامدان 

تكرؾ فػي منامػو  الرأم ،أغبر الشعر ، نا ع المحية يسمى أكلكغ تكرؾ. كقد رأل أكلكغ
كثالثػػة سػياـ فضػػية. كػاف الحػػكس يمتػد مػػف الشػرؽ الػػى الغػػرب  ذىبيػان  ذات ليمػة قكسػػان 

كالسػػياـ مػػف الجنػػكب الػػى الشػػماؿ فأفضػػى بحممػػو الػػى أكغػػكز قاغػػاف . كقػػاؿ : أييػػا 
الحاغاف مألت حياتؾ بالخيرات كأسبغ عميؾ الرب انزرؽ نعمو فححػؽ لػؾ مػا رأيتػو فػي 

اغػػاف الػػى ن ػػام  أكلػػكغ تػػكرؾ كسػػرتو كممػػات كزيػػره ثػػـ جمػػع الحمـ.فأسػػتمع أكغػػكز ق
: أننػػي أبغػي ال ػػيد كلكػف الػػكىف أدركنػي فخػػارت قػكام .يػػاككف ، أكاده كخػاطبيـ قػامالن 

كآم ، كيمدز انطمحكا الى الشرؽ كانتـ يا ككؾ ، كداغ، كدنيػز أذىبػكا الػى الغػرب. كنفػذ 
انطمػػؽ انخػػركف الػػى الغػػرب . انبنػػاا أكامػػر كالػػدىـ فػػذىب ثالثػػة مػػنيـ الػػى الشػػرؽ ك 

 فا ػػطاد كػػكف ك آم كيمػػدز الكثيػػر مػػف الغػػزاف كالطيػػكر ثػػـ لمحػػكا فػػي الطريػػؽ قكسػػان 
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ذىبية فأخذكىا الى كالدىـ فسر أكغكز قاغاف بذلؾ كقاؿ: أييا انخكة الكبار لػتكف ىػذه 
كا الحكس لكـ .أما ككؾ كداغ كدنيز فا طادكا بدكرىـ الكثير مف الغزاف كالطيكر ثػـ لحػ

في الدرب ثالثػة سػياـ فضػية فأخػذكىا الػى كالػدىـ الػذم سػر بػذلؾ كقػاؿ: أييػا انخػكة 
ال ػػغار لػػتكف ىػػذه السػػياـ لكـ.ثػػـ جمػػع أكغػػكز قاغػػاف مجمػػس الشػػكرل الكبيػػر كدعػػا 
الرعية الى اجتماع كبير كتبكدلت ايراا ، فحسـ أكغكز قاغػاف كطنػو بػيف أبنامػو كقػاؿ: 

غمار معارؾ عديدة ، رميت السػياـ بكثػرة كأمتطيػت  كخضت يا أبنامي لحد عشت طكيالن 
 ػػيكة الخيػػكؿ ، كأبكيػػت أعػػدامي كأضػػحكت أ ػػدقامي .فكفيػػت لمػػرب انزرؽ مػػا عمػػي 

  (ِّٗ)كىذه مممكتي أكدعتيا بيدكـ( .
ارالػػػػػػطكرية مػػػػػػف أهػػػػػػـ مةحػػػػػػـ دكلػػػػػػة ال ػػػػػػكؾ تػػػػػػرؾ "أركنػػػػػػة قػػػػػػكف"  م حمػػػػػػة -ب
)لػـ تكػف ىنػاؾ بحعػة كاحػدة ايتػا:،كأهـ مػا كرد (ـ ْْٕ-ِٓٓ(/ ) هػُِٕ -)....التر ية

اتتبع الككؾ تكرؾ في كطف انتراؾ . كقػد حػز ىػذا فػي قمػكب انقػكاـ انخػرل فتجمعػكا 
كأغػػاركا عمػػى الكػػكؾ تػػكرؾ لمثػػأر مػػنيـ. كجمػػع ىػػؤاا خيػػاميـ كقطعػػانيـ فػػي منطحػػة 

كانتظركا ك كؿ انعداا كبػدأت المعركػة التػي اسػتمرت عشػرة أيػاـ  حفركا حكليا خندقان 
فكؽ الككؾ تكرؾ فييا .كبعد ىذه اليزيمػة اجتمػع رؤسػاا الحبامػؿ المعاديػة كسػادتيـ كت

كتدارسكا ىذا انمر الجمؿ. كقرركا أف يأخذكا بالحيمة بعد أف خاب تػكفيحيـ فػي ال ػداـ 
المسم . كعند الفجر ترككا حمكلتيـ كىربكا مكىميف ااتراؾ بػأنيـ قػد خػذلكا أثػر ىجػـك 

ؾ اف انعػػداا قػػد فحػػدكا قػػكتيـ كاذكا بػػالفرار فأخػػذكا يحتفػػكف كتفرقػػكا. كظػػف الكػػكؾ تػػكر 
حتػى ك ػمكا  أثرىـ.كعمى حيف غػرة رجػع انعػداا كاخترقػكا  ػفكؼ الكػكؾ تػكرؾ تحتػيالن 

الػػى خيػػاميـ فنيبػػكا أمػػكاليـ كقتمػػكا كبػػارىـ كأسػػركا  ػػغارىـ كرحمػػكا بعػػد أف ا ػػطحبكا 
لػػذم لػػـ يػػنج مػػف أبنامػػو اا انسػػرل.ككاف عمػػى رأس انسػػرل الكػػكؾ تػػكرؾ ، ايػػؿ خػػاف ا

كاحد كىك قيػي مػع ابػف أخيػو  المسػمى دكقػكز أكغػكز . ككػاف قيػي قػد تػزكج فػي تمػؾ 
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السنة . كقد استطاع قيي كدكقكز اف ييربا مف طكؽ انعػداا بعػد عشػرة أيػاـ ع ػيبة 
مػف الخػراؼ  كقطعانػان  كخػيالن  قضكىا مع زكجتييما.كلما ك مكا الى ديػارىـ لمحػكا جمػاان 

التي ىربت مف ااعداا . فكجد اف أحسف طريحة لمخػالص أف يمتجمػا الػى مكػاف كالبحر 
غيػػر مطػػركؽ فػػي كسػػط الجبػػاؿ الشػػاىحة فسػػارا بالحطعػػاف الػػى طريػػؽ الجباؿ.كعنػػدما 
ك مكا الى مضيؽ ا طريؽ لػو سػكل ذاؾ الػذم سػمككه كجػدكا اف الطريػؽ مػف الضػيؽ 

ت الجبػاؿ مػف الكعػكرة بحيػث بحيث ايسم  اا بمركر ناقة أك ح ػاف كاحػد فحػط ككانػ
اف العابر اذا زلت قدمو سحط في ىاكية سحيحة.كخرجا مف ىذا الى سيؿ مكفكر المػاا 
كالكأل يكثر فيو ال يد كااشجار كالثمػار. فشػكركا الػرب عمػى ىػذه النعمػة كسػكنكا ىػذه 

. ك ػنعكا مػف جمكدىػا مالبػس كحميبيا  ػيفان  البحعة يحتاتكف عمى لحـ الحيكانات شتاان 
رتػدكنيا كأطمحػػكا عمػى ىػػذه انرض اسػـ أركنػػة قكف.كتكػاثر أطفػػاؿ ااميػريف فػػي أركنػػة ي

قػػػػكف كاسػػػػيما قيػػػػي خػػػػاف. كمضػػػػت سػػػػنيف عديػػػػدة كأكاد ىػػػػذيف ااميػػػػريف يعيشػػػػكف 
كيتكاثركف في ىذه المنطحة. كمرت قركف أربعة تكاثر عددىـ كحيكاناتيـ فييا الػى حػد 

كا مجمػػػس الشػػػكرل ليجػػػدكا طريػػػؽ ايسػػػم  بػػػالعيش فػػػي ىػػػذه البحعػػػة الضػػػيحة فجمعػػػ
 الخػػالص. كتدارسػػكا الكضػػع بيػػنيـ عمػػى اعتبػػار أنيػػـ سػػمعكا مػػف أبػػاميـ اف ليػػـ كطنػػان 
خػػارج أركنػػة قػػكف كعحػػدكا العػػـز عمػػى اكتشػػاؼ طريػػؽ الخػػركج منػػو كاالتحػػاا بمػػف ىػػـ 
خػػارج الػػكادم ليعيشػػكا بسػػالـ مػػع مػػف يسػػالميـ كيحتتمػػكا مػػع مػػف يعادييـ.كنتيجػػة ليػػذا 

حد أجمع الككؾ تكرؾ عمى الخركج مف أركنة قكف اا انيـ أخفحػكا فػي الك ػكؿ الحرار ف
مف الحديد المكجكد في الجبؿ  الى طريؽ الخركج كعند ذاؾ اقترح حداد أف يذييكا قسمان 

متأججػػة  المعنيػػة فجمعػػكا عمػػى سػػف  تمػػؾ البحعػػة كقػػكدا مػػف الكثػػرة بمكػػاف كأشػػعمكا نػػاران 
ثغػرة تسػم    الرب كعكنو ذاب جانػب مػف الجبػؿ مخمفػان . كبعناية رىيبة مف سبعيف مكانان 

بمركر ناقة محممة. كقد خرج الكػكؾ تػكرؾ فػي تمػؾ السػاعة المحدسػة مػف ىػذا المكػاف 
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يطػرؽ فيػو خػاف الكػكؾ تػكرؾ قطعػة  كقد اعتادكا عمى انحتفاؿ بػذكرل ذلػؾ اليػكـ عيػدان 
سػؿ بػكر تاجينػو مػػف حديػد محميػة فػي النػار بالمطرقػػة كيتبعػو انمػراا كالنػبالا. كقػػد ار 

الى انقكاـ كانمـ يطمعيـ عمى خػركج  ساللة خاقاف الككؾ تكرؾ العظيـ قيي خاف رسالن 
الككؾ تكرؾ مف أركنة قكف . كمرت السنيف كعػادت انمػـ تخضػع لحكػـ الكػكؾ تػكرؾ(. 

(ِْٗ) 
كأهػـ مػا كرد ،ارالػطكرية مػف أهػـ مةحػـ اركيةػكر"اليجرة كانستحرار"  م حمػة -ج

 خػالب بػارع حسػف عمػى ككانتػا.  جميمتػاف ابنتاف اليكف حكاـ نحد كاف):تامامكن اي
 كػذلؾ اليػكف حػاكـ ، انب فكػر كقػد. ايليػة مػف لمػزكاج خمحتػا بأنيما يعتحد كاف بحيث
 ايلػػو اسػتمع كقػد. فييػا ابنتيػو فػأكدع لمممكتػػو المحفػر الشػمالي انقمػيـ فػي قمعػة فبنػى
 الػزكاج ىذا نتج كقد الفتاتيف مف كتزكج..  مبذ شكؿ عمى فنزؿ كتكسالتو انب لدعاا
 كانكيغػكر التسػعة انكغػكز أكاد تكػاثر كقػد. أكيغػكر كعشػرة أكغػكز تسػعة انجػاب عف

 مػف أزرؽ نكر نزؿ ليمة كذات......كركحو... الذمب  كت يشبو كركح ب كت العشرة
 عديػدة أشػير داـ الذم النكر ىذا الحكـ كراقب.  النيريف بيف تكمف شجرة عمى السماا

 ثالثػيف مسافة الى الميالي في نكر كانتشر عذبة ان أنغام الحكـ كسمع الشجرة كانتفخت. 
 الجميع كقؼ كقد. النكر مف خمحكا محدسيف أطفاؿ خمسة منيا كخرج الشجرة عف قدمان 

 ،بككػك تيكػيف ،أكر تيكػيف تككػؾ ، تيكػيف قكتػكر ، تػيكف سػكنككر سمكا كقد ليـ اجالان 
 أف ايليػة قبػؿ مػف أرسػمكا قػد الخمسة انطفاؿ بأف أمنكا الذيف انتراؾ رقر  كقد. تيكيف
 أجمعػكا فحػد كأدىاىـ كأحكميـ أجمميـ تيكيف بككك كاف كلما. ليـ حاكمان  أحدىـ ين بكا
 عػرش كاعتمػى السػنيف كمػرت. قاغانػان  منػو كن ػبكا الػكامـ فػأكلمكا قاغانان  انتخابو عمى

 لػي -كيػك ال ػينية انميػرة مػف تيكػيف كالي ابنو زكجي أف في فكر جديد حاكـ انكيغكر
 فػي معسػكرىا انميػرة ن ػبت كقػد. ال ػينية التركيػة الحػركب تنتيػي أف فػي أمػالن  يف –
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 السفراا قدـ كقد. السعيد الجبؿ تسمى  خرة... الجنكب الى ىناؾ ككانت خاتكف جباؿ
 عمػى متكقفػة خػاتكف جبػاؿ سػعادة اف كقػالكا بيػنيـ فيمػا كتشاكركا الكفد مع ال ينيكف

 كطمػػب.انتػراؾ دكلػة نضػعاؼ الكجػكد مػف ال ػػخرة ىػذه تزيػؿ أف فالبػد.  ال ػخرة ىػذه
 ىػػذه أف رغػػـ الجديػػد التركػػي الحػػاؾ يمتنػػع كلػػـ لسػػيدتيـ ميػػران  ال ػػخرة ىػػذه السػػفراا
 فػػي ال ػػخرة ىػػذه ببحػػاا مرىكنػػة ااتػػراؾ كحػػدة ككانػػت مسػػحكرة محدسػػة كانػػت ال ػػخرة
 الحػاكـ أف اا.  ال ػخرة ىػذه بػزكاؿ ااتػراؾ الػبالد عػف سػتزكؿ السػعادة ككاف. كطنيـ
 شػػعكره لضػػعؼ أىميػػة أمتػػو اعتحػػاد يعػػر لػػـ ال ػػينية انميػػرة تػػأثير تحػػت كقػػع الػػذم

 الػى ال ػينيكف عمػد فحػد نحميػا ي عب بحيث ضخمة كبيرة ال خرة كانت كلما. الحكمي
.  النجػاح ليػذا ال ػيف بػالد الفرحػة كعمػت.  ال ػيف الػى كحممكىػا تحطيعيا ثـ احراقيا

 الطيػكر كبكػت.  العكاقب أكخـ الحادثة ىذه عف نتج كقد.المحدسة  خرتيـ انتراؾ فحد
 اا أيػاـ سػبعة بعػد انميػر كمػات. ال ػخرة لفحػداف كانتحبػت الخا ػة بمغتيا كالحيكانات

 كمػات. أثػر مػف كالخيػر كالبركػة لمراحػة يبػؽ كلػـ الكػكارث مػف ينج لـ التركي الكطف أف
 كسػمع.  قاغػاف بككػك أبنػاا أحػد العػرش اعتمػى كأخيػران .ايخػر تمك كاحدان  انتراؾ كاـالح

.  اليجػػرة.  اليجػػرة:  ينػػادكف انطفػػاؿ كحتػػى كالطيػػكر الكحشػػية الحيكانػػات عيػػده عمػػى
 الػى حمػكا أينمػا اليجرة نداا كسمعكا مكطنيـ فترككا ايلو مشيمة انتراؾ انكيغكر كلبى
 المناديػة ان ػكات خفتت كىناؾ بالؽ بيش مدينة فيو تكمف لذما انقميـ الى ك مكا أف

 تركيػػػة دكلػػػة ككلػػػدت بػػػالؽ بػػػيش مدينػػػة كانشػػػأكا انتػػػراؾ انكيغػػػكر فتكقػػػؼ بػػػاليجرة
 (ِٓٗ)(.قكية
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 ثانٌاا: أثر األوٌغور الثقافً واألدبً على القبائل المغولٌة:  ٭

قبايػػؿ التر يػػة احالػػب بػػؿ لػػـ يقتصػػر أ ػػر ارتػػراؾ اركيةػػكر ال قػػااي كاردبػػي ى ػػل ال
 ػػاف لتػػـ أ ػػر أ بػػر كأهػػـ ى ػػل معظػػـ القبايػػؿ المةكليػػة، كالػػذم اتاػػ  ايمػػا بعػػد مػػف قػػةؿ 

ػػػ نفت اػػػي ىتػػػدهـ كىبػػػر المراحػػػؿ التاريقيػػػة التػػػي مػػػرت بتػػػا المصػػػنفات اردبيػػػة التػػػي صي
 ارمبراطكرية المةكلية.

ذكم ال قااات كاػي  حياؿ اروكاـ المتمدنة كمف  بيران  ظتر ميةن لقد  اف جن يزقاف يي 
، اقػػد أاػػاد جن يزقػػاف مػػف اركيةػػكر اػػي (ِٔٗ) مقػػدمتتـ اركيةػػكر ،كالصػػينييف، كالمالػػ ميف .

اي أكرقكف كطكرااف مف حاػارة تر يػة وديمػة ، كبمػا تنطػكم  التعرؼ ى ل ما  اف الايدان 
 (ِٕٗ) ى يه مف مؤ رات الريانية ،كنالطكرية، كمانكية، كبكذية.

لقبايػػؿ المةكليػػة كاػػي مقػػدمتتا وبايػػؿ ال راييػػت كالمر ييػػت ا قػػد اوتبالػػت العديػػد مػػف ا
الالػتقبالتا التبلػير المالػيحي ،كمجػاكرتتـ لقبايػؿ تر يػة  كالنايماف اربجدية اركيةكرية نظران 

 .(ِٖٗ)ىدة كاي مقدمتتا اركيةكر
انػه وػد ترتػب ى ػل اىتنػاؽ وبي ػة  كهذا ما ألار اليه د. محمػكد الػعيد ىمػراف مؤ ػدان 

ـ ى ل اتصالتـ بػاركيةكر ُُهػ/ ٓديانة الماليحية النالطكرية اي مط ع القرف ال راييت ال
 .(ِٗٗ)الماليحييف النالاطرة 

كمػػػف الجػػػدير بالػػػذ ر انػػػه بعػػػد اف اػػػرض جن يزقػػػاف الػػػيطرته ى ػػػل معظػػػـ القبايػػػؿ 
، كهػك م ػكف مػف (ََّ)قػب ب قػب جن يزقػاف ،كهػك لقػب أكيةػكرم صػرؼالتر ية كالمةكليػة لي 

"، الحػكم"، أك"  الثابػت"، أك "  المسػتحيـ،كمعنػا  "  - جنػؾ -كؿ هكمقطعيف، المقطع ار
يعطيػػاف معنػػل  ، كالمقطعػػاف معػػان (َُّ)"الجبػػاركمعنػػا  "  – كيػػز -أمػػا المقطػػع ال ػػاني كهػػك

 .(َِّ)الجبار""، أك"  الحكم"، أك " الشديدكاحد هك " 
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كوػػػػػد ذ ػػػػػر ىػػػػػدد مػػػػػف المػػػػػؤرقيف آراب ىػػػػػدة ىػػػػػف هػػػػػذا ال قػػػػػب مػػػػػف أهمتػػػػػا أف لقػػػػػب 
"، الحػكم"، كمعناهػا"  Tchingلػتؽ مػف لفظػة صػينية مةكليػة هػي"  يزقاف هك لقب مي جن

 .(َّّ)لير الل الصفة العالمية التي تجع ه امبراطكر العالـكليس اي ذلؾ ما يي 
، ك" (َّْ) ".الحكػػػاـ أعظػػػـىػػػدة منتػػػا "  كوػػػد أىطػػػل المؤرقػػػكف لتػػػذا ال قػػػب معػػػافو 

 العالػػػػػػػـ حػػػاكـ"،ك" الممػػػػػػكؾ ممػػػؾ،ك" (َّٔ)"العػػػالـ امبراطػػػكر، ك" (َّٓ)"البشػػػر امبراطػػػكر
 .(َّٕ)  أجمع"

كمػػػع اقػػػتةؼ المػػػؤرقيف اػػػي أصػػػكؿ لقػػػب جن يزقػػػاف ال ةكيػػػة أرل اف ا راب التػػػي 
تؤ ػػد أصػػكلتا اركيةكريػػة هػػػي اروػػرب الػػل الصػػكاب الجمػػػاع المصػػادر التاريقيػػة ى يػػػه، 

 ػر  قػااي كلةػكم ى ػل كهذا اف دؿ ى ل ل  اتك يؤ د ى ل مدل ما تر ه اركيةػكر مػف أ
 ـ.َُِٗق/َٔٔالقبايؿ المةكلية منذ بداية قاكىتـ لجن يزقاف اي النة 

اػػػي ذلػػػؾ  عػػػد أروػػػل هػػػذ  القبايػػػؿ  قااػػػةاقػػػد  انػػػت وبي ػػػة النايمػػػاف التر يػػػة المةكليػػػة تي 
، كوػػد ألػػار د.الالػػيد البػػاز العرينػػي (َّٖ)الكوػػت لمجػػاكرتتـ لةتػػراؾ اركيةػػكر مػػف الجنػػكب

كجػػااتيـ أسػػباب الحضػػارة مػػف انكيغػػكر التػػرؾ الػػذيف يعيشػػكف الػػى : )الػػل ذلػػؾ وػػايةن 
 .(َّٗ)الجنكب منيـ (

لتػػذا ابعػػد قاػػكع وبي ػػة النايمػػاف لالػػ طة جن يزقػػاف ،كاقػػتةطتـ معتػػـ أقػػذ ىػػنتـ 
 .(َُّ)القط اركيةكرم لتدكيف دكاكيف الدكلة ك تاباتتـ

اليػػه الجػػكيني  . كهػػذا مػػا ألػػػار(ُُّ)اذ لػػـ ي ػػف ل مةػػكؿ أحػػرؼ أبجديػػة قاصػػة بتػػـ
 (ُِّ)...(.:) كلما لـ يكف لحـك التتار خط يكتبكف بووايةن 

كمف الجدير بالذ ر اف الجكيني ود وصد هنا بالتتار المةكؿ ، اقد أصبحت تالػمية 
التتػػار تلػػتمؿ ى ػػل معظػػـ القبايػػؿ المةكليػػة كهػػـ بالت  يػػد وبي ػػة منفصػػ ة ىػػنتـ  مػػا ألػػرنا 

 (ُّّ).الابقان 
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:) لػػػـ يكػػػف ليػػػـ كتػػػاب كا خػػػط كا ليػػػـ قمػػػـ يعرفػػػكف بػػػو كألػػػار القرمػػػاني وػػػايةن 
يكػكف ليػـ  كقممػان  عحالا مممكتو .... أف يضعكا لو خطان  -أم جنكيزخاف -قط.....فأمر

 (ُّْ)(.مان َلػَكعػ مان مْ عِ 
عد جن يزقاف أكؿ لقصػية مةكليػة بػدأت ب دقػاؿ مفػردات ال قااػة كالحاػارة الػل يي  

معظػػػػـ القبايػػػػؿ المةكليػػػػة كالتر يػػػػة م ػػػػؿ ال راييػػػػت بػػػػةد  ،اتػػػػك ىنػػػػدما حقػػػػؽ الكحػػػػدة بػػػػيف 
كالنايماف كاركيةكر ي كف ود حقؽ الكحدة بيف مقت ؼ  قاااتتـ ،ااوتبس المةكؿ  قااػة هػذ  

 (  ُّٓ)اللعكب.
 اركيةػػػػكر ااػػػػؿ الػػػػل لػػػػاقت كجكزيػػػػؼ بػػػػكزركث   يفػػػػكرد المؤرقػػػػاف ألػػػػار كوػػػػد

 عمػى كك ػمت آسيا، عبر اسعةش امبراطكرية المغكؿ أقاـ:)واي يف المةكؿ ى ل كارتراؾ
 ااسػالمي العػالـ الػى كالثحافيػة كالعرقيػة السياسػية التػأثيرات مػف جديػدة مكجػة ذلؾ أثر
 .(ُّٔ)(ااق ى كالشرؽ الداخمية آسيا سيكب مف

اقد ىرؼ جن يزقػاف ركؿ مػرة بعػد الػػيطرته ى ػػل وبي ػة النايمػػاف االػتعماؿ ارقتػاـ 
وتػػػبس جن يزقػػػاف إاركيةػػػكر تحػػػت الػػػ طة المةػػػكؿ ، كبعػػػد قاػػػكع بػػػةد (ُّٕ)كاػػػف ال تابػػػة

 .(ُّٖ)كأبجدية طكىت لةتتـ ل  تابة كهي اربجدية اركيةكرية ىنتػـ للعبه ىقيدةن 
الػػػل اف اركيةػػػكر وػػػد ىم ػػػكا ى ػػػل نقػػػؿ ابجػػػديتتـ د.ال الػػػندر التيبتلػػػفيتش كألػػػار 

 (ُّٗ)كمعراتتـ بطباىة ال تب الل المةكؿ.
ـ اربجديػػة اركيةكريػػة كلػػاع االػػتعمالتا  ُّهػػػ/ ٕكبػػذلؾ اتقػػذ المةػػكؿ اػػي القػػرف 

 .(َِّ)اي جميع أمة تـ الممتدة مف منةكليا الل جنكب ركاليا كاارس 
اب المةػػػػػكؿ القػػػػػػط اركيةػػػػػػكرم كبػػػػػدأكا يػػػػػػدكنكف بػػػػػػه َّتػػػػػػػػكمنػػػػػذ ذلػػػػػػؾ الكوػػػػػت تع ػػػػػػـ  ي 

 .(ِِّ)كؿع مي المةكؿ اري ، كأصب  اركيةكر بذلؾ مي (ُِّ) تاباتتـ
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الػس النظػاـ ال تػابي اػي ارمبراطكريػػة ةػكر اػي كاػع أي كمػف قػةؿ ذلػؾ أالػتـ اركي
، أمػػػر - مػػػا ذ رنػػػا الػػػابقان -المةكليػػػة، ابعػػػػد نجػػػاح جن يزقػػػاف اػػػي اقاػػػاع وبي ػػػة النايمػػػاف

 -تاتػػا تػكنكػػػك  –، أك –تاتػػا تكرنػػػغا –، أك–تاتػػأ نجػػك  –،أكتاشػػػاتكفبت  يػؼ اركيةػػكرم 
،"Ta –Ta –Tonga"   منصب حااظ قتـ القػاف ،ك اف يعمؿ ىند وبي ة النايماف اي

وبػػػؿ كوكىػػػه اػػػي ارالػػػر بيػػػد المةػػػكؿ ل قيػػػاـ بتػػػذ  الكظيفػػػػة  –كاتػػػب السػػػر -النايمػػػاني ،أم
 (ِّّ)نفالتا اي بةطه .

اػػػي ال تابػػػة بػػػالقط اركيػػػػةكرم ااالػػػتعم تا اػػػي  تابػػػة ال ةػػػة  بارىػػػان  تاشػػػػاتكفك ػػػاف 
انكيغػػػػػكر  : )....عمػػػػػـ أبنػػػػػامي المغػػػػػة، كعمػػػػػكـ،كوػػػػػد وػػػػػاؿ لػػػػػه جن يزقػػػػػاف(ِّْ)المةكليػػػػػة

الػػػػػندت اليػػػػػه كظيفػػػػػة تع ػػػػػيـ أبنػػػػػاب جن يزقػػػػػاف القػػػػػرابة كال تابػػػػػة بال ةػػػػػة ،ا ي (ِّٓ)الحكمػػػػػاا(.
) ....المعمػػـ الكبيػػر لالمػػراا ال ػػغار فػػي الػػبالط ، لتػػذا كصػػؼ ب نػػه  ػػاف (ِّٔ)اركيةكريػػة

 .(ِّٕ)انمبراطكرم ....(
،  ـ أمػر (ِّٖ)مااصدر جن يزقاف أكامر  بتع ـ أبناب الطبقات الراوية القط اركيةكر 

، كهػذا مػا ألػػار (ِّٗ)بعدها ب ف يتع ـ معظـ أبنػاب المةػكؿ كمػف الطبقػات  ااػة هػذا القػط 
.الػػاع (َّّ):) ...فحػػد أمػػر أف يػػتعمـ أطفػػاؿ المغػػكؿ الخػػط انكيغػػكرم(اليػػه الجػػكيني وػػايةن 

، كأوبػػؿ معظػػـ المةػػكؿ ى ػػل تع مػػه، كصػػاركا (ُّّ)بػػذلؾ االػػتعماله بػػيف جن يزقػػاف كأتباىػػه
 .(ِّّ)كنكف به الجةتتـ ك تاباتتـيد

بال ةػػػة اركيةكريػػػة  " اليسػػػاؽ"أكالياسػػػا، ػػػـ أمػػػر جن يزقػػػاف بتػػػدكيف أح ػػػاـ وػػػانكف 
 (ّّْ)، حتل يتع متا الصةار كال بار منتـ.(ّّّ)

، (ّّٓ)ااصػػػبحت ال ةػػػة المةكليػػػة منػػػذ ذلػػػؾ الكوػػػت ت تػػػب بحػػػركؼ ال ةػػػة اركيةكريػػػة
 .(ّّٔ)اكاػع بذلؾ أالػاس أدب المةكؿ
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اػي ىتػد أك تػام قػاف، ك ػاف تػ  ر   ي تالػاتكف اركيةػكرم بم انػة  بيػرة أياػان كحظ
 ، مما يدؿ ى ل اهتماـ قانات المةكؿ بالطبقة الم قفة مف اركيةكر.(ّّٕ)به ىظيمان 
بػػػػف جػػػػكجي قػػػػاف اب َّتػػػػػ ي  هػػػػـأمػػػػف  - مػػػػا ألػػػػرنا آنفػػػػان  –  كر ػػػػكزارميػػػػر أصػػػػب  ك 

ال ةػػػة اركيةػػػكرم ، كرتقانػػػه الحػػػديث بط بػػػالقلبراىتػػػه كقبرتػػػه  جن يزقػػػاف المتميػػػزيف نظػػػران 
لمػا ل نه اارتفع ،  (ّّٖ) ىاـ بل ؿو  آداب ال تابة كالبةغةلمامه بإىف  ااةن كيةكرية ، ار

   (ّّٗ) ة كاالعة، كى ـ غزير.ك قاا ب  بير،ذ ا اف يتميز به مف 
 بنػاب المةػكؿ الصػةارأتع يـ متمة  - ما ذ رنا الابقان  - جكجي قافلتذا أالند اليه 

لبراىتتـ اػي ذلػؾ  ،كنظران (ُّْ).بنايهر قاصان  ،كأمر  أف ي كف مع مان  (َّْ).كيةكرمالقط ار
اقػػػد حػػػرص من كقػػػاف ى ػػػل ارىتمػػػاد ى ػػػل الطبقػػػة الم قفػػػة مػػػف ارجػػػػناس جميعتػػػا كمػػػف 

 .(ِّْ)اب منتـ ، ك ػاف اركيػةكر اػي مقدمتتـَّتػمقت ؼ الديانات ال اليما ال ي 
ى ػل المةػكؿ مػف  اركيةكريػة ك قااػة اركيةػكر ىمكمػان  كود تكاحت معالـ اربجديػة

قةؿ تصنيؼ الع ماب اي ىتدهـ لعدد مف ال تػب بال ةػة المةكليػة الجةتاييػة القايمػة ى ػل 
 أالاس ال ةة اركيةكرية.

ػػػػ سػػػػػكترا نفت بال ةػػػػػػػػػػة المةكليػػػػػة الجةتاييػػػػػة  تػػػػاب" امػػػػف أهػػػػػـ المصػػػػػنفات التػػػػػي صي
 (ّّْ) ".البكذية

ػأما المرح ة التار  نؼ قةلتػا هػذا ال تػاب ا ػـ أجػد أيػة الػارة الػل ذلػؾ يقية التي صي
 اي المصادر التاريقية .

ػػػػػ نؼ بعػػػػػد كاػػػػػاة جن يزقػػػػػاف بمػػػػػدة ليالػػػػػت بالقصػػػػػيرة كأرل اف هػػػػػذا ال تػػػػػاب وػػػػػد صي
،اػػػػتع ـ المةػػػػكؿ ل ةػػػػة اركيةكريػػػػة كأبجػػػػديتتا  مػػػػا أمػػػػر جن يزقػػػػاف بػػػػذلؾ وبػػػػؿ كااتػػػػه اػػػػي 

 ،اةبد اف ي ػػػػػكف ذلػػػػػؾ وػػػػػد االػػػػػتةرؽ كوتػػػػػان ـ لػػػػػـ ي ػػػػػف بػػػػػارمر اليالػػػػػيرُِِٔق/ِْٔالػػػػػنة 
 طػػػػكيةن  لصػػػػعكبتتا كدوػػػػة مػػػػا تتاػػػػمنه مػػػػف تفاصػػػػيؿ نحكيػػػػة تتط ػػػػب كوتػػػػان  ،نظػػػػران  طػػػػكيةن 
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رتقانتػػػػػػػا الالػػػػػػػيما بالنالػػػػػػػبة للػػػػػػػعب م ػػػػػػػؿ المةػػػػػػػكؿ لػػػػػػػـ ت ػػػػػػػف لػػػػػػػه معراػػػػػػػة وػػػػػػػط بال تابػػػػػػػة 
 كانكنتا.

"سػػػكترا تكاػػػ  ل قػػػارئ ىػػػدد مػػػف الصػػػفحات المصػػػكرة ىػػػف  تػػػاب  كهػػػذ  الصػػػكرة
 (ّْْ). ب يفاي اي متحؼ القصر ارمبراطكرم  محفكظ حاليان ال البكذية"

 
كوػػػػػد االػػػػػتمر قانػػػػػات المةػػػػػكؿ يالػػػػػتقدمكف القػػػػػط اركيةػػػػػكرم اػػػػػي معظػػػػػـ أرجػػػػػاب 

 امبراطكريتتـ.
كألػػار بارتكلػػد الػػل انػػه لػػـ ي ػػف بمقػػدكر ال قااػػة الفارالػػية الالػػيطرة التامػػة ى ػػل ت ػػؾ 

رالػتقدامتـ اربجديػة  اف ،نظػران المناطؽ التي  انت قااعة  ؿ جةتام قاف بف جن يزقػ
 (ّْٓ)اركيةكرية بصكرة كاالعة .
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بة اركيةػػكر وػػد تمتعػػكا برىايػػة قانػػات المةػػكؿ مػػف آؿ ػتػػكيؤ ػػد بارتكلػػد اف معظػػـ ال ى 
الػند الػيتـ متمػة جةتام أ  ر مما  اف ى يه الحاؿ مع مم  ي ال قااة ارالػةمية ،كانػه وػد أي 

 (ّْٔ)تـ.تدكيف الحكليات التاريقية القاصة بدكلت
المةكليػػػة اقػػػد االػػػتقدمكا اربجديػػػة اركيةكريػػػة اػػػي  (ّْٕ)أمػػػا قانػػػات القبي ػػػة الذهبيػػػة

، ك ػاف تػاريا بعػض مػف هػذ  اركامػر (ّْٖ)ـ اي  تابة اركامػر كالمراالػيـ ُّهػ/  ٕالقرف 
ىػػف االتقدامػػػتا اػػي المصػػػنفات  ، ااػػػةن (ّْٗ)ـُْهػػػ/ ٖكالمراالػػيـ يعػػكد الػػل نتػػػاية القػػػرف 

 .(َّٓ)كالن ريةاللػعرية 
كوػػد تطػػكرت اربجديػػة الجةتاييػػة القايمػػة ى ػػل أالػػاس اربجديػػة اركيةكريػػة اػػي ىتػػد 

 القبي ة الذهبية ،كقير دليؿ ى ل ذلؾ هك االتقداـ اللعراب كاردباب لتا اي مصنفاتتـ.
ػػ "محنػػة  نفت اػػي ىتػػد القبي ػة الذهبيػػة  تػػاب يحمػػؿ ىنػكافكمػف أهػػـ ال تػػب التػي صي

الحػػػب ""، أم   Muhabbatnama Mihnatnama and "،"نامػػػة كمحبػػػة نامػػػة
، كهػػػك محفػػػكظ ـ كبال ةػػػة الجةتاييػػػةُّهػػػػ/ٕاػػػي القػػػرف " Hirkitiكوػػػد صػػػنفه" ،كالشػػػحاا"

اػػي  لػػينجيانج اركيةكريػػة" اػػي مقاطعػػة أكركمجػػي،أك"اكركمتشػػىمتحػػؼ مدينػػة اػػي  حاليػػان 
 (ُّٓ)الصيف.

 "،"ة"محنػػػػػػػػػػة نامػػػػػػػػػػة كمحبػػػػػػػػػػة نامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكهػػػػػػػػػػذ  أحػػػػػػػػػػدل صػػػػػػػػػػفحات  تػػػػػػػػػػاب 
Muhabbatnama Mihnatnama and  اػي المحفكظػة "، المصػكرة ىػف النالػقة

 (ِّٓ)اي الصيف. لينجيانج اركيةكريةاي مقاطعة  اكركمتشىمتحؼ مدينة 
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ػ مصػنؼ احتػؿ   نفت اػي ىتػد دكلػة القبي ػة الذهبيػةكمف المصنفات المتمػة التػي صي
ـ كالم قػب بػالقكارزمي ُْهػػ/ ٖ بيرة اي اردب الجةتايي صنفه أحد لػعراب القػرف  اهميةن 

، كتكجػػد نالػػقة منػػه (ّّٓ) " محبػػت نامػػو "ـ كيحمػػؿ ىنػػكاف  ُّّٓهػػػ /  ْٕٓاػػػي ىػػاـ 
هػػػػػ/  ّٖٓاػػػػي ىػػػػاـ  (ّْٓ)تبػػػػت بمدينػػػػة يػػػػزد ى ػػػػل لػػػػ ؿ مقطكطػػػػة بال ةػػػػة اركيةكريػػػػة  ي 

 .(ّٓٓ)ـُِّْ
كهنػػػاؾ مقطػػػكط أكيةػػػكرم تاػػػمف بعػػػض ألػػػعار اللػػػاىر التر ػػػي لطفػػػي كهػػػك مػػػف 

 .(ّٔٓ)ـ ُٓهػ/  ٗلعراب القرف 
ل لػاىر ميػر حيػدر مجػذكب ،  " مخزف انشعار"أما المقطكط الذم يحمؿ ىنػكاف 

لػػػػرت أجػػػػزاب منػػػػه ىػػػػف نالػػػػقة مقطكطػػػػة بال ةػػػػة اركيةكريػػػػة محفكظػػػػة اػػػػي متحػػػػؼ اقػػػػد ني 
 .(ّٕٓ)برليف
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ىػػػػف كجػػػػكد مقطػػػػكطيف م تػػػػكبيف بال ةػػػػة اركيةكريػػػػة يعػػػػكد تاريقتمػػػػا الػػػػل  ااػػػػةن 
كهػػك محفػػكظ اػػي ا الػػفكرد  " بختيػػار نامػػو"ـ، كهمػػا ُٓ هػػػ/ ٗالنصػػؼ اركؿ مػػف القػػرف 
"، كبػػػه " معػػػراج نامػػػوـ، كال ػػػاني يحمػػػؿ ىنػػػكاف ُّْٓهػػػػ /  ّٖٖيعػػكد تاريقػػػه الػػػل الػػػنة 

كيعػكد  (ّٖٓ)الذم صنفه اللاىر اريد الػديف العطػار " تذكرة انكلياا "ترجمة تر ية ل تاب 
 .(ّٗٓ)ت باريسحدل م تباإـ كهك محفكظ اي ُّْٔهػ/  َْٖتاريقه الل ىاـ 

ىػػف الع ػػكر ى ػػل وطعػػة نقديػػة تم ػػؿ آقػػر ىم ػػة الػػ تا أحػػد قانػػات القبي ػػة  ااػػةن 
قػش ى يتػا ـ( كوػد ني َُْٓ-َُّٖهػػ(/)َٖٖ-  ِٖٕ)(َّٔ)الخاف تكختػامش الذهبية كهك

الػتعمؿ اال ، كمػع ذلػؾ يؤ ػد بارتكلػد اف هػذ  الحػركؼ لػـ تي (ُّٔ)االمه بػالحركؼ اركيةكريػة
 .(ِّٔ)مقر القاف كلـ ي ػف ذلؾ ارمر بل ؿ دايـاي العم ة الماركبة اي 

 ػػػر ى يتػػػا تػػػدؿ ى ػػػل أف المةػػػكؿ كوػػػد أ ػػػد بارتكلػػػد أف هػػػذ  القطػػػع النقديػػػة التػػػي ىي 
حر ػػػة ، النتػػػا  انػػػت م تكبػػػة بػػػالحركؼ كبعػػػض ارتػػػراؾ  ػػػانكا ينطقػػػكف أالػػػماب القانػػػات مي 

ـ( ُّٔٓ – ُُّْهػػػ(/)ٖٕٓ – ُْٕ)(ّْٔ)الخػػاف جانبػػؾ ػػاف االػػـ  ، امػػ ةن (ّّٔ)العربيػػة
 –جػا مبػو ؾ  – تػب بػالحركؼ اركيةكريػػة  بتػذا اللػ ؿكهك أحػد قانات القبي ة الذهبيػػة يي 

(ّٔٓ).  
  - ُِّٓق/  ٕٔٓ- ُٓٔكاالػػػػػػػػػتعمؿ اي قانػػػػػػػػػات المةػػػػػػػػػكؿ اػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػةد اػػػػػػػػػارس )

ـ( اربجدبة اركيةكرية اي مراالةتتـ مع ىػدد مػف امػراب أكربػا كم ك تػا اػي أكاقػر ُّٓٓ
، ا تبػػكا بتػػا الػػل بابػػا ركمػػا، كاي يػػب الجميػػؿ م ػػؾ ارنالػػا ، كأدكارد (ّٔٔ)ـ ُّهػػػ/ ٕالقػػرف 

 .(ّٕٔ)م ؾ ان  ترا 
كاالػػػػػػػتمر المةػػػػػػػكؿ اػػػػػػػي االػػػػػػػتقداـ اربجدبػػػػػػػة اركيةكريػػػػػػػة حتػػػػػػػل ىتػػػػػػػد تيمكرلنػػػػػػػػؾ 

، كأرقػػكا بتػػا لػػه م  مػػػا (ّٖٔ)ـ( اػػي اصػػدار المراالػػيـ كاركامػػر المةكليػػػػةَُْْق/َٕٖ)ت
بػػة اركيةػػكر مكجػػكديف اػػي بةطػػه حتػػل نتايػػة َّتػػػال ى  .اقػػد  ػػاف(ّٗٔ)أرقػػػكا بتػػا لمػػف  ػػاف وب ػػه
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 مػنتـ ال الػيما أكليػؾ الػذيف ق فػكا لنػا تاريقػان  ،اقد أااد تيمكرلنؾ مف قبػرة ىػددو (َّٕ)ىصر .
 (ُّٕ)بال ةة التر ية لحمةته العال رية. منظكمان 

ػػ " كوػػد  خػػانى تػػاريخنفت اػػي ىتػػد تيمكرلنػػؾ  تػػاب ىنكانػػه " كمػػف ال تػػب التػػي صي
ـ،كمػف الكااػ  انػه  ػاف يم ػؾ  ُٔهػػ/  َُذا ال تاب مؤلؼ ىاش اػي القػرف ألار الل ه
 لر المصادر التاريقية الل االـ هذا المؤلؼ. ، كلـ تي (ِّٕ)نالقة منه

: ) كيبػػػػدك اف ىػػػػذا الكتػػػػاب ...يعنػػػػى كوػػػػد ألػػػػار بارتكلػػػػد الػػػػل هػػػػذا ال تػػػػاب وػػػػايةن 
كمػف المحتمػؿ أف  ....بالمنا ب كق ص البطكلة أكثر مما يعنى بػالحكادث التاريخيػة،

تككف الحكايات المتعمحة بأىمية أسالؼ تيمكر في آسيا الكسطى منذ عيد جنكيز خاف 
 .(ّّٕ)اب تيمكر مف انكيػغكر (َّتػكقبؿ عػيده، يحتمؿ اف تكػكف كميا مف اختراع ك  

كى ل الرغـ مػف انتلػار ال ةػة اركيةكريػة بلػ ؿ  بيػر بػيف المةػكؿ اػ ف االػتقدامتـ 
طكي ػة،ابمركر الكوػت تكوػؼ االػتقدامتـ ل  يػر مػف ال  مػات اركيةكريػة  ةن لتا لـ يالتمر مػد

القالصػػػة، كالترا يػػػب النحكيػػػة بالػػػبب االػػػتعارة بعػػػض المفػػػردات مػػػف ال تجػػػات التػػػي  انػػػت 
منتلػػػرة اػػػي آالػػػيا الكالػػػطل، بينمػػػا بقيػػػت حتػػػل ا ف بعػػػض ال  مػػػات كالصػػػي  التػػػي تعػػػكد 

الػػتعمؿ اال اػػي ال ةػػة الفصػػيحة انتػػا التي  اصػػكلتا الػػل ال ةػػة اركيةكريػػة متداكلػػة بيػػنتـ غيػػر
 .(ّْٕ)اقط
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 : ومصادره هوامش الفصل الثالث٭
 .ٚ٘ٔزغمكؿ ، سعد ، ااسالـ كالترؾ ، بحث منشكر في مجمة عالـ الفكر، ص  -ٔ
انلتاميػػة :كىػػي مؤلفػػة مػػف ثػػالث مجمكعػػات لغكيػػة رميسػػة كىػػي التركيػػة ، المغكليػػة، التكنغكزيػػة ، كىنػػاؾ مػػف  -ٕ

ام جبػػاؿ الػػذىب .  عمييػػا المغتػػيف الككريػػة كاليابانيػػة، كسػػميت بيػػذا ااسػػـ  نسػػبة" الػػى جبػػاؿ التػػام ،يضػػيؼ 
؛تركمػػاني،د. اسػػامة احمػػد، ٘ٚلمزيػػد مػػف التفا ػػيؿ ينظر:أكزطكنػػا ، يممػػاز، المػػدخؿ الػػى التػػاريخ التركػػي ،ص

 .٘ٔك صٖٔجكلة سريعة في تاريخ ااتراؾ كالتركماف،ص

 .ٚ٘ٔـ كالترؾ ، بحث منشكر في مجمة عالـ الفكر،صزغمكؿ ، سعد ، ااسال -ٖ
ي ػػدرىا بالمغػػة العربيػػة: احمػػد  ػػمكميمكفج ، المغػػات التركيػػة ، بحػػث منشػػكر فػػي دامػػرة المعػػارؼ ااسػػالمية،  -ٗ

الشنتناكم كابراىيـ زكي، كد. عبد الحميد يكنس، يراجعيػا مػف قبػؿ كزارة المعػارؼ: د. محمػد ميػدم عػالـ، بػال. 
 .ٙٙالترؾ،ص ، مادة٘، مج ت

  .ٙ٘تركستاف ماضييا كحاضرىا،ص -٘ 
المغة الجغتامية : سميت بيذا ااسـ نسػبة" الػى جغتػام خػاف جنكيزخػاف ، كىػي لغػة متفرعػة مػف المغػة التركيػة  -ٙ

، كبعضيـ يسمييا انلتاكية نسبة" الى جباؿ التام الكاقعة في تركسػتاف الشػرقية،  -أم انكيغكرية -الحديمة 
أ ػػؿ المغػػة الجغتاميػػة شػػرقي خػػالص ،كقػػد كػػاف بعػػض عممػػاا المغػػة يت ػػكركف اف شػػاعر المغػػة كقػػد ذكػػر اف 

التػي يتحػدث بيػا سػكاف فرغانػة ، غيػر اف العػالـ  نفسػيا المغػةبالجغتامية عمي شير نكامي كاف يكتػب ق ػامده 
غػػة مػػف لغػػات رادكلػػؼ اثبػػت اف المغػػة الجغتاميػػة كانػػت ت ػػطنع فػػي الكتابػػة الفنيػػة فحػػط كا عالقػػة ليػػا بػػأم ل

رادكلػؼ مػع ىػذا يػرل اف ىػذه المغػة اندبيػة نشػأت بتػأثير المغػة اندبيػة عػالـ المغػات  الخطاب المحمية ، ككاف
انكيغكرية الحديمة ، أم اف المغة الجغتامية ظيػرت نتيجػة لمنفػكذ الثحػافي الػذم مارسػو الشػرؽ عمػى الغػرب ، 

تامييف كعرفت ىذه المغة فػي عيػد التيمػكرييف أيضػا" ، كقد ك ؿ اادب التركي الى أرقى درجاتو في عيد الجغ
كانتشرت أيضا" في عيد الحبيمة الذىبية ، كمف أىـ شعراميـ مير عمي شير نكامي، الذم كػاف يحمػد فػي ديكانػو 
كفي معظـ ق امده شعراا الفرس غير انو لـ يكف مسرفا" في ذلؾ، ككاف لػالدب الجغتػامي نيضػة عظيمػة فػي 

بػػالد مػػاكراا النيػػر كخراسػػاف فػػي عيػػد السػػمطاف حسػػيف ميػػرزا بػػايحرا ككزيػػره عمػػي شػػير ـ فػػي ٘ٔىػػػ/ ٜالحػػرف
نكامي،كلمسمطاف مظفر الديف بابر فات  اليند كمؤسس الدكلة المغكلية فييا ديكاف شعر بيذه المغة، كلو كتاب 

لحديثة".لمزيػد مػف يسمى " تزؾ بابرم" ،أك " بػابر نامػة ، كقػد تخمػت ىػذه المغػة عػف مكانتيػا لمغػة ااكزبكيػة ا
ححػي، د. سػييؿ  ػاباف بػف الشػيخ ابػراىيـ، معجػـ  ٛٗٔكصٚٗٔالتفا يؿ ينظر: باتكلػد، تػاريخ التػرؾ، ص

، ٔانلفاظ العربية فػي المغػة التركيػة، مطػابع الجامعػة، جامعػة انمػاـ محمػد بػف سػعكد انسػالمية، الريػاض،ط
 ؛ٓٛكصٜٚماضػػييا كحاضػػرىا، ص ؛ الطػػرازم ، ن ػػر ا مبشػػر ، تركسػػتافٙٔـ ، صٕ٘ٓٓىػػػ/ ٕٙٗٔ

بارتكلػد ، اندب الجغتػامي ، بحػث منشػكر فػي دامػرة  ؛ٕ٘ٔالعبكدم، محمد بف نا ر، بالد التتار كالبمغػار،ص
ي درىا بالمغة العربية: احمد الشنتناكم كابراىيـ زكػي، كد. عبػد الحميػد يػكنس، يراجعيػا ،  المعارؼ انسالمية

؛ زنكي،د.سػياـ ٜٚكص ٙٚ، مادة التػرؾ ، ص ٘، مجتم عالـ، بال. مف قبؿ كزارة المعارؼ: د. محمد ميد
عبد المجيد، تطكر المغة التركية كالمغة الكردية كابجديتيما عبر الع كر )دراسػة تحابميػة(،بحث منشػكر ضػمف 

 .ٜٗٗمنياج المؤتمر العممي السادس المكسكـ ) التنكع الثحافي ك عكبة الترجمة(،ص
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بػػذلؾ انكزبػػؾ، كجػػاات تسػػميتيـ  ااتػػراؾ نسػػبة" الػػى ،كااكزبكيةعناىػػا الحػػر المسػػتحؿأكزبػػؾ م انكزبكيػػة: المغػػة-ٚ
ـ(،أحػػد امػػراا  الحبيمػػة ٕٖٗٔ-ٕٖٔٔىػػػ/ٖٗٚ-ٕٔٚنسػػبة" الػػى محمػػد أكزبػػؾ بػػف طغرلجػػام بػػف منكػػكتمر ) 

كزبػؾ الذىبية المغكلية ،فنظرا" لكثرة اسػفاره كحمالتػو العسػكرية فػي اذربيجػاف كخراسػاف كػانكا يحكلػكف ىجػـ ان 
،كحضػػر انكزبػػؾ فغمبػػت عمػػى معظػػـ رعايػػاه مػػف ااتػػراؾ السػػاكنييف فػػي بػػالد مػػاكراا النيػػر كفرغانػػة تسػػمية 
انكزبؾ ، كعندما سيطر الشيبانيكف المنحدركف مػف نسػؿ ااميػر شػيباف بػف جػكجي خػاف الػذيف حكمػكا خػالؿ 

كزبػؾ أك كمػا كانػت تسػمى ـ( في  ػحراا أٛ٘ٙٔ – ٕٕٗٔىػ(/)ٜٙٓٔ – ٕٔٙ) المرحمة التاريخية الممتدة
ـ حتػى تأسسػت ٓٓ٘ٔىػػ/ٜٙٓقازاؽ قرغيز ، ثـ ىػاجركا مػف ىنػاؾ ليؤسسػكا خانػات خيػكة كبخػارل فػي سػنة 

ـ المعػركؼ باسػـ الشػيباني التيمػكرييف مػف ٚٔىػػ/ٔٔاحد احفادىـ فػي الحػرف طرد ،اذ  الجميكرية السكفيتية
نييف ااكزبػػؾ التػػي ا ػبحت فيمػػا بعػػد أساسػػا" عمػػى بػالد مػػا كراا النيػػر مؤسسػػا" دكلػة الشػػيباالشػرؽ كسػػيطر 

لجميكرية اكزبكستاف اليـك ، كيعيش معظـ انكزبؾ ااف في جميكرية اكزبكستاف كىي مف جميكريات آسػيا 
الكسػػطى كعا ػػمتيا طشػػحند كتمييػػا مدينػػة سػػمرقند مػػف حيػػث ااىميػػة ، تحػػدىا افغانسػػتاف مػػف الجنػػكب ، 

ريػػة كازاخسػػتاف مػػف الغػػرب كالشػػماؿ، كبحػػر آراؿ مػػف الشػػماؿ ، كتركمانسػػتاف مػػف الجنػػكب الغربػػي ، كجميك 
معظػـ اراضػي المنػاطؽ الغربيػة كالشػمالية الغربيػة  ػحارل اف كجميكريتا قرغيزيػا كطاجيكسػتاف مػف الشػرؽ، 

تعػػد مركػػزا" لمتجمعػػات السػػكانية ، كتنػػتج أكزبكسػػتاف الػػنفط كالغػػاز ا العديػػد مػػف الكاحػػات الكبيػػرة ، ك تكجػػد فييػػ
لفحـ، فضال" عف ال ناعات الكيمياكمية، معظـ سكانيا مف ااكزبؾ كىـ مسممكف كيتحػدثكف المغػة الطبيعي كا

التركية ، فضال" عف كجكد أقميات أخرل مثؿ التتار كالركس، كيعيش أقمية منيـ في ال يف، كلـ يكف انكزبػؾ 
المثػؿ الجغتاميػة الحديمػة دكف أف اسيما في بداية أياميـ قد مثمػكا الثحافػة الفارسػية جيػدا" غيػر أنيػـ تشػبثكا ب

يستحدثكا شيما" جديدا" مبتكػرا" ، كلػـ تعػد انبجديػة انكيغكريػة تسػتعمؿ فػي عيػدىـ كمػا كػاف الحػاؿ فػي عيػد 
بنػػي تيمػػكر، كمػػف أشػػير مشػػاىير العيػػد انكزبكػػي مػػف المت ػػكفة  ػػكفي ا يػػار الػػذم عػػاش فػػي نيايػػة 

؛ الحمحشػػندم، ٚٓٙص  -ٙٓٙ، ٘ف خمػػدكف ، تػػاريخ ، جـ .لمزيػػد مػػف التفا ػػيؿ ينظػػر:ابٚٔىػػػ/  ٔٔالحػػرف
؛ بارتكلػػػػد، تػػػػاريخ التػػػػرؾ، ٘ٚ، صٖ؛ خكانػػػػدمير ، تػػػػاريخ حبيػػػػب السػػػػير، ـٖٚٗ، صٗ ػػػػب  ااعشػػػػى، ج

؛ زامباكر،ادكرد ٛٗ٘ص-ٕٓ٘، صٔتمفيؽ ااخبار، ج ـ،ـ،؛ الرمزم،ٕٕٗكصٕٓٗكصٛٙٔكصٚٙٔص
ترجمػة : محمػد  ػبحي  دكؿ ااسػالمية،؛ بػكؿ ، سػتانمي لػيف ، الػٖٙٙكص ٖٖٙفكف، معجـ اانسػاب، ص

فرزات ، أشرؼ عمى ترجمتو كعمػؽ عميػو : محمػد دىمػاف ،مػع اضػافات كت ػحيحات بارتكلػد ، كخميػؿ ادىػـ ، 
محمػػد،د.  ػػباح محمػػكد، جغرافيػػة الػػدكؿ  ؛ٖٕ٘ص -ٕٔ٘، صٕ، جمكتبػػة اإلسػػالمية ، دمشػػؽ ، بػػال.ت 

؛ ٔٓٔص -ٜٜالمي فػي الع ػر المغػكلي، صكلد، العػالـ ااسػتر ي؛ شبكلر، بٕٛ٘ص -ٕٓ٘،صااسالمية 
؛ طحػػكش، د. محمػػد سػػييؿ ، ٚٛٗص-ٙٛٗ، صٕسػػميماف،د. احمػػد السػػعيد، تػػاريخ الػػدكؿ ااسػػالمية، ج

؛ ىكيػػػدم، د. فيمػػي، ااسػػػالـ فػػػي ٓٚكصٜٙ،كىػػامش ص ٓٛص-ٙٙتػػاريخ مغػػػكؿ الحيبمػػة الذىبيػػػة ،ص
طػػرازم ، ال؛ ٕٗص -ٔٗ، ص؛ اليمشػػرم،محمد عمػػي، كأخػػركف، انتشػػار ااسػػالـ فػػي آسػػياٖٚٔال ػػيف، ص

الػػػريس، ريػػػاض  ؛ٖٛٔص-ٖٙٔكصٖٗٔك صٕٗن ػػػر ا مبشػػػر، تركسػػػتاف ماضػػػييا كحاضػػػرىا ،ص 
-ٗٗ، ص -رحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمرقند كزنجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار –نجيب، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحافي كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينتاف 

الخكند،مسعكد،المكسػػػػػػػػػػػػػػػػكعة التاريخيػػػػػػػػػػػػػػػػة الجغرافيػػػػػػػػػػػػػػػػة  ؛ٓٗٔكصٜٖٔكصٕٓٔكصٜٔٔصك ٘٘ص
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رتكلد ، اندب الجغتامي ، بحث منشكر في دامػرة ؛ با ٖٕٔكصٔٔٔكصٜٓٔكصٛٓٔالبانيا،ص،آسيا،ٕ،ج
 . ٓٛ، مادة الترؾ ، ص ٘مج ،المعارؼ ااسالمية

؛ تركمػاني،د. اسػامة ٙٔححي،د. سييؿ  اباف بف الشيخ ابراىيـ، معجـ انلفاظ العربية في المغػة التركيػة ،ص -ٛ
بشػػر، تركسػػتاف ماضػػييا م طػػرازم ، ن ػػر اال ؛ٙٔ،صفػػي تػػاريخ ااتػػراؾ كالتركمػػافسػػريعة  جكلػػة  احمػػد،

 .ٗٗكحاضرىا،ص
،ذكػر  ٙٔ،ص تػاريخ ااتػراؾ كالتركمػاف فػي سريعة  جكلة لمزيد مف التفا يؿ ينظر: تركماني،د. اسامة احمد، -ٜ

كىػي لغػة اليػكف ، كاليػاقكت فػي سػيبيريا  -اليكنية–فرع أخر لمغة التركية كىي المغة التركية الشمالية الشرقية 
حػػػػػي،د. سػػػػػييؿ  ػػػػػاباف بػػػػػف الشػػػػػيخ ابػػػػػراىيـ، معجػػػػػـ انلفػػػػػاظ العربيػػػػػة فػػػػػي المغػػػػػة الشػػػػػمالية كالشػػػػػرقية؛ ح

 ،ذكر اف المغة التركية الغربية أك لغة أغكز تفرعت الى ثالثة أقساـ كىي كما يأتي:ٙٔالتركية،ص
 الميجة ايذرية كتستخدـ في شماؿ ايراف كجميكرية أذربيجاف كبعض مناطؽ بحر قزكيف. –أ 
 كيتكمـ بيا سكاف جميكرية تركمانستاف شرؽ بحر قزكيف.الميجة التركمانية  -ب
  ليجة انناضكؿ التي يتكمـ بيا سكاف الجميكرية التركية في الكقت الحاضر . –ج 

ستيبتشفيتش، د. الكسندر ، تاريخ الكتاب، ترجمة : د. محمد ، ـ.انرنؤكط، عالـ المعرفة ،المجمػس الػكطني  -ٓٔ
اندىمػي، د. محمػد مظفػر، رحالتػي عمػى طريػؽ  ؛ٙٔ،صٕـ  ،جٖٜٜٔيت ، لمثحافة كالفنكف كايداب ، الكك 

 .ٖٓٔصالحرير،
ٔٔ-  AHistory, p.75                                        Jeremiah,Curtin, The Mongols 
 .ٜٗالبستاني، بطرس ، الترؾ ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ، مادة الترؾ ، ص  -ٕٔ
ٖٔ- Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyati Tarihi,pay 1,s.74.   
ٔٗ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.27.  
ٔ٘-   Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Turk Edebiyâti Târihi,pay 1,s.74.   
ٔٙ-                        Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.27.   
شمبي،د. محمكد، حياة الممؾ المظفر،  ؛  ٔٔٗ، ص  ٖرنسيماف ، ستيفف ، تاريخ الحركب ال ميبية ، ج -ٚٔ

البار،د. محمد عمي،  ؛ٕٗ،صجكلة سريعة في تاريخ ااتراؾ كالتركماف ؛ تركماني.د.اسامة أحمد،ٕٚص
 .Bozkurt,Fuat, Turklerin Dili,s.83؛ٖ٘كيؼ اسمـ المغكؿ، ص

 ؛ٚٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص-ٛٔ
Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi,pay 1,s.74.                               

 Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili, s.93؛ ٚٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص-ٜٔ
ٕٓ- Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi,pay 1,s.74.   
مػؤرخ المغػكؿ ؛ ال ياد،د. فػؤاد عبػد المعطػي،  ٜ٘ٔ، ىامش ص  ٔ، ج ٕاليمذاني ، جامع التكاريخ ، مج -ٕٔ

 .ٖ،ىامش صالكبير رشيد الديف فضؿ ا اليمذاني
 .7الم رم،د. حسيف مجيب، تاريخ اادب التركي،ص -ٕٕ
 .ٓٙالمغكؿ ، ص اقباؿ ، عباس ، تاريخ  -ٖٕ
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 .ٓٙاقباؿ ، عباس ، تاريخ المغكؿ ، ص  -ٕٗ
 .ٕ٘، كرقةٔديكاف لغات الترؾ ، مخطكطة م كرة ، ج -ٕ٘
 .ٛٗ، مادة الترؾ،ص ٘ااسالمية، مجالمامة تاريخية كجنسية ،بحث منشكر في دامرة المعارؼ  –الترؾ -ٕٙ
 .ٚٗتاريخ الترؾ ، ص  بارتكلد، -ٕٚ
 .ٓ٘ص  -ٜٗؾ ، ص تكلد ، تاريخ التر بار  -ٕٛ
طػػػرازم ، ن ػػػر ا مبشػػػر، تركسػػػتاف ال؛ ٔٔٗ، ص  ٖرنسػػػيماف ، سػػػتيفف، تػػػاريخ الحػػػركب ال ػػػميبية ، ج -ٜٕ

؛ مػادكف، محمػد عمػي ، تفػاعالت ٕٚشمبي،د. محمكد، حياة الممؾ المظفػر، ص؛  ٜٚماضييا كحاضرىا، ص
اـ ابػػػػػاف الغػػػػػزك ؛ التكنجي،محمػػػػػد،بالد الشػػػػػٖٗ،صٜٜ٘ٔ، دمشػػػػػؽ ، -تػػػػػدمر -عمػػػػػى طريػػػػػؽ الحريػػػػػر 

 .ٜٗ؛ امب، ىاركلد ، جنكيزخاف ،صٛٔالمغكلي،ص
 .ٜٗجنكيزخاف ،ص -ٖٓ
 . ٕٙٚ، ص ٕتاريخ الشعكب ااسالمية ، ج -ٖٔ
 .ٕٙٚ، ص ٕتاريخ الشعكب ااسالمية ، ج -ٕٖ

                                                            ؛                                            ٖٗ،صمادكف، محمد عمي ، تفاعالت عمى طريؽ الحرير -ٖٖ     
                      Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.83;    

Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s.40;                        

Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi,pay 1,s.75;  

 . ٔٗ،مادة الترؾ،ص ٘بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية،مج بارتكلد،الترؾ،المامة تاريخية كجنسية،
 .ٖٓالمغكؿ ، ص  -ٖٗ
 .ٖ٘ٔالمغكؿ، ص -ٖ٘
ٖٙ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.27,28. 

ٖٚ-      Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.37.  
 .ٜٗبارتكلد ، تاريخ الترؾ ، ص  -ٖٛ
 . ٙٙ، مادة الترؾ ، ص ٘ مكميمكفج ، المغات التركية ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج -ٜٖ
 .ٙٙ، مادة الترؾ ، ص ٘ مكميمكفج ،المغات التركية،بحث منشكر في دامرة المعارؼ  ااسالمية ، مج -ٓٗ
؛ السػاداتي ،د. أحمػد محمػكد ، تػػاريخ ٜٔد. عبػد السػالـ عبػد العزيػز، تػاريخ الدكلػة المغكليػة ، ص ، فيمػي -ٔٗ

 .ٖٕٔالمسمميف، ص
 .ٙٙٔكصٗ٘ـ، صٜٜٗٔىػ/ ٗٔٗٔ، ٔ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، طالكتاب في العالـ -ٕٗ
 ٓٗ، مػادة التػرؾ، ص ٘ية ، مػجالمامة تاريخية كجنسية ، بحث منشكر في دامرة المعػارؼ ااسػالم –الترؾ  -ٖٗ

 . ٔٗص  –
 .ٜٗتاريخ الترؾ ، ص  -ٗٗ
 .ٜٗبارتكلد ، تاريخ الترؾ ، ص  -٘ٗ
   Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2ينظر:-ٙٗ

 . ٛٓٔتاريخ الترؾ ، ص -ٚٗ
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 .ٛٓٔبارتكلد، تاريخ الترؾ، ص -ٛٗ
 .ٛٓٔبارتكلد، تاريخ الترؾ، ص -ٜٗ
 .ٛٓٔلد، تاريخ الترؾ، صبارتك  -ٓ٘
 . ٜٙ، كرقةٔديكاف لغات الترؾ ، مخطكطة م كرة ، ج -ٔ٘
 .ٔٚ، مادة الترؾ ، ص٘مج ،  مكميمكفج ،المغات التركية ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية -ٕ٘
 .ٔٚ ، مادة الترؾ ، ص٘ مكميمكفج،المغات التركية، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج -ٖ٘
 .ٔٚ، مادة الترؾ ، ص ٘ مكميمكفج،المغات التركية، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج -ٗ٘
 .ٔٚ، مادة الترؾ ، ص ٘ مكميمكفج، المغات التركية،بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية، مج -٘٘
 -ٔٚ، مػادة التػرؾ ، ص ٘ة، مػجمي مكميمكفج ، المغػات التركيػة ، بحػث منشػكر فػي دامػرة المعػارؼ ااسػال -ٙ٘

 .ٕٚص 
٘ٚ-                       Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi,pay 1,s.76  
٘ٛ-Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi,pay 1,s.76 .                            

ٜ٘ –  Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.83;  Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk -

Edebiyâti Târihi,pay 1,s.76 .                                                                                   

ٙٓ-. Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.83- 
 .ٚٗتاريخ الترؾ ، ص  بارتكلد ،-ٔٙ
 .ٜٗتاريخ الترؾ ، ص  -ٕٙ
 .ٜٗتاريخ الترؾ،صبارتكلد،-ٖٙ
 .ٛٛاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص-ٗٙ
 .ٛٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص-٘ٙ
 .ٕٚٚ، ص ٕبرككمماف ، كارؿ ، تاريخ الشعكب ااسالمية ، ج -ٙٙ
 .ٕٚٚ، ص ٕبرككمماف ، كارؿ ، تاريخ الشعكب ااسالمية ، ج -ٚٙ
 .ٕٚٚ، ص ٕاريخ الشعكب ااسالمية ، جبرككمماف ، كارؿ ، ت -ٛٙ
 .ٙٙ، مادة الترؾ ، ص ٘ مكميمكفج، المغات التركية ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية، مج -ٜٙ
ٚٓ-   Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi,pay 1,s.76.  
ٚٔ-                      Nihad,Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi,pay 1,s.76.  

ٕٚ- Nihad,Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi,pay 1,s.76.   
 .ٛٙ،صاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي-ٖٚ
 .ٛٙالمدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٗٚ
عبػػػػر الع ػػػػكر )دراسػػػػة  زنكػػػػي، د.سػػػػياـ عبػػػػد المجيػػػػد، تطػػػػكر المغػػػػة التركيػػػػة كالمغػػػػة الكرديػػػػة كابجػػػػديتيما -٘ٚ

تحابميػػػػة(،بحث منشػػػػكر ضػػػػمف منيػػػػاج المػػػػؤتمر العممػػػػي السػػػػادس المكسػػػػكـ ) التنػػػػكع الثحػػػػافي ك ػػػػعكبة 
 .ٜٗٗكص ٖٜٗالترجمة(،ص
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ٚٙ-  Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.84; Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk 

Edebiyâti Târihi,pay 1,s.77.                                                                                          

77-  Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.84 
77 -  34.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

77-  44.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

78-  44.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

71-  42,44.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

72 -  44.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

73 -  44.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

74-  44;. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.17.  

ٛ٘-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.17- 
ٛٙ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.17- 
ٛٚ-     Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi,pay 1,s.77.  
ٛٛ-     Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi,pay 1,s.77.  
ٜٛ-     Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi,pay 1,s.77.  
ٜٓ-      Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi,pay 1,s.77. 

 .ٙٙ، مادة الترؾ ، ص ٘ مكميمكفج، المغات التركية، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج -ٜٔ
  .ٙٙ، مادة الترؾ ، ص ٘ مكميمكفج، المغات التركية، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج-ٕٜ
ٜٖ-Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.85.   
خػػاف: خمػػد انتػػراؾ أعظػػـ ممػػؾ لػػدييـ حكػػـ سػػاللة اليػػكف، أك "الكػػكف "  التػػي حكمػػت الدكلػػة  -حمػػة أغػػكزمم -ٜٗ

ؽ.ـ(، كأطمحػػكا عميػػو لحػػب ٗٚٔ-ؽ.ـ ٜٕٓـ(، كىػػك متػػو  بػػف تيكمػػاف )ٕٙٔ-ؽ.ـ ٕٕٓالتركيػػة الكبػػرل ) 
فتكحػات متػو  أكغكز خاف في ممحمة شارؾ في ترديدىا الشعب التركي بأجمعو ، كتتنػاكؿ ىػذه الممحمػة معظػـ

في ال يف كاليند كاكربا كمعظـ أقاليـ آسيا الشمالية المتجمدة، كقد جعؿ ااتراؾ منو اسطكرة محدسػة ، كىػي 
مػػف أعظػػـ المالحػػـ التركيػػة كأبرزىػػا كىػػي تتحػػدث عػػف محػػدرات ااتػػراؾ التاريخيػػة .لمزيػػد مػػف التفا ػػيؿ ينظػػر: 

اليرمزم،أرشػػػػػد، التركمػػػػػاف كالػػػػػكطف ؛ ٖٔكصٖٓاكزطكنػػػػػا، يممػػػػػاز، المػػػػػدخؿ الػػػػػى التػػػػػاريخ التركػػػػػي ، ص
  .ٗٔصالعراقي،

ٜ٘- Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.85.  
ٜٙ- Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.85.  
ٜٚ- Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.85.  
ٜٛ- Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.85.   
ٜٜ- Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.85.   

ٔٓٓ- Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.85.  
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  .Caferoǧlu,Ahmet,Türk Dili Tarihi, pay 1 ,s.135ينظر:   -ٔٓٔ

  .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2 ,s461 ينظر: - ٕٓٔ
 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2 ,s.167 ينظر:  -ٖٓٔ
 ;Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2 ,s.477 ينظر:   -ٗٓٔ

Caferoǧlu,Ahmet,Türk Dili Tarihi, pay 1 ,s.168;     

Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi,pay 1,s.75.     
 ;Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2 ,s481 ينظر: -٘ٓٔ

     Caferoǧlu,Ahmet,Türk Dili Tarihi, pay 1 ,s.172.       
ٔٓٙ-  Bildirileri, Sempozyum, Göktürk  Devleti’nin Kuruluşunun 1450.  

Yıldönümü. , Yayına  Hazırlayan: Yücel  Hacaloğlu, Yeni Avrasya  

               Yayınları,Ankara,2001,s.27.    
ٔٓٚ- .  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2 ,s.475 
ٔٓٛ-Bildirileri, Sempozyum, Göktürk  Devleti’nin Kuruluşunun 1450. Yıldönümü. 

,s.24.                                                                                                                                 

187 - Hahn,Reinhard F ., Spoken Uyghur , Cobyright By University of   

Washington Press, United States Of  America  , 1991 ,p.97 .                        

 .ٜٖٔ،د. فيمي، ااسالـ في ال يف،صينظر: ىكيدم  -ٓٔٔ
 .ٕٙٚ، ص ٕتاريخ الشعكب ااسالمية ، ج -ٔٔٔ
 .ٜ٘اريخ المغكؿ ، ص ت -ٕٔٔ
 .ٜ٘تاريخ المغكؿ، ص -ٖٔٔ
ٔٔٗ- Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi,pay 1,s.77.   

 .ٖ٘ٔ؛ العريني ،د. السيد الباز، المغكؿ ، صٜٗبارتكلد ، تاريخ الترؾ ، ص  -٘ٔٔ
؛ العرينػي ،د، السػيد  ٛٙ،صالتركػي ، يمماز،المػدخؿ الػى التػاريخ؛ اكزطكناٜٗبارتكلد ، تاريخ الترؾ ، ص  -ٙٔٔ

 .ٖ٘ٔالباز ، المغكؿ ، ص
 . ٙٚ، مادة الترؾ ، ص ٘،مج انسالمية بارتكلد ، اادب الجغتامي ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ -ٚٔٔ
ٔٔٛ- Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.84. 

 ؛ٛٙاكزطكنا ، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص –ٜٔٔ
40.  .     Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

 .ٜٚتركستاف ماضييا كحاضرىا، ص  -ٕٓٔ
 .ٚتاريخ اادب التركي،ص -ٕٔٔ
 .ٓ٘اكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٕٕٔ
 .ٖٔٓكص ٓ٘كصٕٗااتراؾ كالتركماف،صجكلة سريعة في تاريخ  -ٖٕٔ
 .ٖٕٔتاريخ المسمميف، ىامش ص -ٕٗٔ
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 .ٖٖال يف كفنكف انسالـ،ص -ٕ٘ٔ
  LugduniBatavorum,E.J.Brillعبػػػد الممػػػؾ بػػػف محمػػػد بػػػف اسػػػماعيؿ،لطامؼ المعػػػارؼ ، طبعػػػة  -ٕٙٔ
 .ٕٙٔ،ص  ـٚٙٛٔ،
   .ٕٙٔلطامؼ المعارؼ،ص -ٕٚٔ

ستيبتشػفيتش، د. الكسػندر ، تػاريخ  ؛٘٘ٔكٓٗٔكصٜٖٔصحداد،د. جكرج،المدخؿ الى تػاريخ الحضػارة، -ٕٛٔ
 كىامشيا. ٖٖصحسف،د. زكي محمد،ال يف كفنكف انسالـ ،؛ ٘ٗ،صٔالكتاب،ج

 .٘ٗ،صٔستيبتشفيتش، د. الكسندر ، تاريخ الكتاب،ج -ٜٕٔ
 . ٖٖصال يف كفنكف انسالـ ،لمزيد مف التفا يؿ ينظر: -ٖٓٔ
131 -  40.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 
الشرؽ  -ق ة الحضارة، -ديكرانت، كؿ كايريؿ ، ؛ٗٔص،ٕر ، تاريخ الكتاب ،جستيبتشفيتش، د. الكسند -ٕٖٔ

،مطبعة الجامعة السكرية ، الحضارة ؛ حداد،د. جكرج، المدخؿ الى تاريخ ٚ٘ٔص، ٗااق ى ، ال يف ،ج
 .٘ٙٔ، ص ؛ حمادة، د. محمد ماىر، الكتاب في العالـٛ٘ٔكصٚ٘ٔ، صـ،ٜٛ٘ٔىػ/ ٖٛٚٔسكريا، 

 .  ٜٚا كحاضرىا،صتركستاف ماضيي -ٖٖٔ
المؤسسػة الجامعيػة لمدراسػات كالنشػر  ،الفمسػفة كالفكػر السياسػي فػي ال ػيف الحديمػة عبد الحي، د. عمر، -ٖٗٔ

حػديث  -العبػػكدم، محمػد  نا ػر، فػي جنػػػكب ال ػيف ؛ٕٗصـ،ٜٜٜٔىػ/ٜٔٗٔ، ٔكالتكزيع ، بيركت، ط
 .ٖٓٔص ،-عف المسمميف في ماضييـ كحاضرىـ

 .ٗٙٔ، صٕ،جالكتاب في العالـ -ٖ٘ٔ
حػػداد،د. جػػكرج،  ؛ كذكػػر الركايػػة نفسػػيا بأخت ػػار:ٗٔ، صٕ،جتػػاريخ الكتػػاب ،ستيبتشػػفيتش، د. الكسػػندر -ٖٙٔ

 .  ٚ٘ٔالحضارة، ص المدخؿ الى تاريخ 
 .ٗٔ، ص ٕتاريخ الكتاب،ج  -ٖٚٔ
 .٘ٔص -ٗٔص، ٕستيبتشفيتش، د. الكسندر ، تاريخ الكتاب،ج -ٖٛٔ
   حػػػػػػداد،د. جػػػػػػكرج، المػػػػػػدخؿ الػػػػػػى تػػػػػػاريخ  ؛ٜ٘ٔ، ص ي العػػػػػػالـحمػػػػػػادة، محمػػػػػػد مػػػػػػاىر، الكتػػػػػػاب فػػػػػػ -ٜٖٔ

 .ٛ٘ٔصالحضارة،
 .ٚ٘ٔص، ٗ،ج -الشرؽ ااق ى ، ال يف -ق ة الحضارة، -ديكرانت، كؿ كايريؿ ، -ٓٗٔ
 .ٙٙٔ، ص الكتاب في العالـ -ٔٗٔ
 .٘ٔص، ٕستيبتشفيتش، د. الكسندر ، تاريخ الكتاب،ج -ٕٗٔ
؛ اكزطكنػػػػا، يممػػػػاز، المػػػػدخؿ الػػػػى التػػػػاريخ  ٙٔ، صٕالكتػػػػاب ،ج ستيبتشػػػػفيتش، د. الكسػػػػندر ، تػػػػاريخ -ٖٗٔ

 .Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.78؛  ٚٙالتركي،ص
 .ٙٔ،ص ٕستيبتشفيتش، د. الكسندر ، تاريخ الكتاب،ج  -ٗٗٔ
،  ٕ؛ مجمكعػػة مػػف المػػؤلفيف، تػػاريخ ال ػػػيف ، جٜ٘ٔ،ص حمػػادة، د. محمػػد مػػاىر، الكتػػاب فػػي العػػػالـ -٘ٗٔ

 .ٕٚص
 .٘ٔص، ٕيبتشفيتش، د. الكسندر ، تاريخ الكتاب،جست -ٙٗٔ
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 .ٙٔص، ٕستيبتشفيتش، د. الكسندر ، تاريخ الكتاب،ج -ٚٗٔ
 .ٕٙكصٕ٘،صٕتاريخ الكتاب،ج -ٛٗٔ
 .ٗٙٔ، صالكتاب في العالـ -ٜٗٔ
 .ٛٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٓ٘ٔ
 .ٖٔٓجكلة سريعة في تاريخ ااتراؾ كالتركماف، ص -ٔ٘ٔ
 .ٜٚطرازم ، ن ر ا مبشر، تركستاف ماضييا كحاضرىا، صال -ٕ٘ٔ
 .ٚ٘ٔالحضارة، ص حداد،د. جكرج، المدخؿ الى تاريخ  -ٖ٘ٔ
       الحضػارة،  حػداد،د. جػكرج، المػدخؿ الػى تػاريخ ؛ ٙٔ، صٕستيبتشفيتش، د. الكسػندر ، تػاريخ الكتػاب ،ج -ٗ٘ٔ

 .ٚ٘ٔص
 .ٙٔ، ص ٕالكتاب،جستيبتشفيتش، د. الكسندر ، تاريخ  -٘٘ٔ
 .ٛٗٔ،صحمادة، د. محمد ماىر، الكتاب في العالـ-ٙ٘ٔ
 .ٕ٘ص،  ٕستيبتشفيتش، د. الكسندر ، تاريخ الكتاب،ج -ٚ٘ٔ
 .٘٘ٔص، ٗ،ج -الشرؽ ااق ى ، ال يف -ق ة الحضارة، -ٛ٘ٔ
 .ٕٙٔكصٔٙٔ، صٕ،جالكتاب في العالـ -ٜ٘ٔ
 .ٕٙٔحمادة ، د. محمد ماىر، الكتاب في العالـ، ص-ٓٙٔ
 .ٕٙٔ،صحمادة، د. محمد ماىر، الكتاب في العالـ-ٔٙٔ
 .ٚ٘ٔكص ٙ٘ٔلمزيد مف التفا يؿ ينظر: المدخؿ الى تاريخ الحضارة،ص-ٕٙٔ
 ؛ حمػػادة، د. محمػػد ٘٘ٔص، ٗ،ج -الشػػرؽ ااق ػػى ، ال ػػيف -ديكرانػػت، كؿ كايريػػؿ ،ق ػػة الحضػػارة، -ٖٙٔ

 .ٕٙٔ، صماىر، الكتاب في العالـ
 ؛ حمػػادة، د. محمػػد ٘٘ٔص، ٗ،ج -الشػػرؽ ااق ػػى ، ال ػػيف -، ق ػػة الحضػػارة،ديكرانػػت، كؿ كايريػػؿ  -ٗٙٔ

 .ٕٙٔ، صماىر، الكتاب في العالـ
 .ٕٙٔ، صحمادة، د. محمد ماىر، الكتاب في العالـ  -٘ٙٔ
ٔٙٙ- Whitfield, Susan, The International Dunhuang, Project: Chinese Central Asia 

Online, The Silk Road Journal, ―The Bridge between Eastern and Western 

cultures, 2005  , Volume 3, Number 2 ,p.3. 

067-Bloom,Jonathan M, Silk Road or Paper Road?, The Silk Road Journal, ―The-  

Bridge between Eastern and Western cultures, 2005  , Volume 3, Number 2 

,p.25.                                                                                                                              

068-             Bloom,Jonathan M, Silk Road or Paper Road?, The Silk Road Journal, 
p.23 

ٜٔٙ- Whitfield, Susan, The International Dunhuang, Project: Chinese Central Asia 

Online, The Silk Road Journal,p.4.                                                                             

 

 .ٕ٘تاريخ الكتاب ، ص -ٓٚٔ
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ٔٚٔ-     Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı ,Ürkiye Yayınevi,Üçünçu Baskı 

3,1973,pay2,s.53.                                                                                                
 .ٕٗٔ، ص ٔ، جٕجامع التكاريخ ، مج -ٕٚٔ
 .ٖاليمذاني،صفضؿ ا ال ياد،د. فؤاد عبد المعطي، مؤرخ المغكؿ الكبير رشيد الديف  -ٖٚٔ
 .ٖٕٗاليمذاني، ص فضؿ ا  كبير رشيد الديفال ياد،د. فؤاد عبد المعطي، مؤرخ المغكؿ ال -ٗٚٔ
 .ٕٗٛاليمذاني،صفضؿ ا ال ياد،د. فؤاد عبد المعطي، مؤرخ المغكؿ الكبير رشيد الديف  -٘ٚٔ
 .ٖٖٗاليمذاني،ص فضؿ ا مؤرخ المغكؿ الكبير رشيد الديف  -ٙٚٔ
 .ٚٗامب، ىاركلد ، جنكيزخاف ،ص -ٚٚٔ
ٔٚٛ-  Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.79. 

ٜٔٚ-  Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.84; Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk 

Edebiyâti Târihi,pay 1,s.77.                                                                                  

ٔٛٓ                  Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi,pay 1,s.77.   -

ٔٛٔ-Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.79.  

 .ٖٔمالحـ آسيا الكسطى الشفكية،ص -ٕٛٔ
 .ٗٔمالحـ آسيا الكسطى الشفكية،ص -ٖٛٔ
 .ٛٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٗٛٔ
 .ٙٙ، مادة الترؾ ، ص ٘مج  مكميمكفج ،المغات التركية، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، -٘ٛٔ
بآسػػيا كحضػػارتيا، مكتبػػة نيضػػة الشػػرؽ، الحػػاىرة،  السػػاداتي ، د. احمػػد محمػػكد ، تػػاريخ الػػدكؿ ااسػػالمية -ٙٛٔ

؛ فيمػي، د. عبػد السػالـ عبػد  ٖٕٔ؛ الساداتي ، د. احمػد محمػكد، تػاريخ المسػمميف،صٖٙ، ص ـٜٚٛٔ
 .ٙٔد، حركب المغكؿ، ص؛ حطيط،د. احمٜٔالعزيز، تاريخ الدكلة المغكلية ، ص 

 .ٜٔفيمي، د. عبد السالـ عبد العزيز ، تاريخ الدكلة المغكلية ، ص  -ٚٛٔ
 .ٙٗٔ، ص ٔ، تراث ااسالـ ، ج كشاخت ، جكزيؼ بكزكرث ،كميفكرد،  -ٛٛٔ
 .ٙ٘ٔ، ص ٔ، تراث ااسالـ ، ج كشاخت ، جكزيؼ بكزكرث ،كميفكرد،  -ٜٛٔ
 .ٙٙ، مادة الترؾ ، ص ٘نشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج مكميمكفج،المغات التركية ، بحث م -ٜٓٔ
 .ٙٙ، مادة الترؾ ، ص ٘ مكميمكفج ،المغات التركية، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج -ٜٔٔ
 .ٙٙ، مادة الترؾ ، ص ٘ مكميمكفج، المغات التركية، بحث منشكر في دامرة المعارؼ انسالمية ، مج -ٕٜٔ
 .ٗ٘، مادة الترؾ ، ص ٘رؾ،المامة تاريخية كجنسية ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ انسالمية، مجالت -ٖٜٔ
 ؛ٛٓٔكصٚٓٔبارتكلد ، تاريخ الترؾ ، ص -ٜٗٔ

Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.52.                               

 .ٛٓٔبارتكلد ، تاريخ الترؾ، ص -ٜ٘ٔ
ٜٔٙ-                     Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.52.  
 .ٚٛٔكصٙٛٔصااسالـ في آسيا الكسطى ،  -ٜٚٔ
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 .٘ٙٔ، ص ٔ، تراث ااسالـ ، ج كشاخت ، جكزيؼ بكزكرث ،كميفكرد،  -ٜٛٔ
 .ٛٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٜٜٔ
تركسػػتاف ماضػػييا  ؛الطػػرازم، ن ػػر ا مبشػػر،ٛكصٚ،د. حسػػيف مجيػػب، تػػاريخ اادب التركػػي،صالم ػرم -ٕٓٓ

 .ٓٛكصٜٚكحاضرىا،ص
 .  ٖٕٔالساداتي ، د. احمد محمكد، تاريخ المسمميف، ص -ٕٔٓ
 .ٕ٘٘كصٕٗ٘بارتكلد ، تاريخ الترؾ،ص -ٕٕٓ
شػػاعر الكبيػػر، كلػػد  فػػي سػػنة يكسػػؼ البالسػػاغكني انكيغػػكرم الحاجػػب الخػػاص : الفيمسػػكؼ كالمفكػػر كال -ٖٕٓ

ـ في مدينة بالساغكف ، انحدر مف اسرة عريحة، كنشػأ نشػأة حسػنة ، لحػب بػػ"  ابػف خمػدكف  ٜٔٓٔىػ/ ٓٔٗ
الشرؽ"، كاف يتحف المغة العربية فضال" عف عدد مف الميجات التركية،كاف عمى دراية بعمػـك عػدة منيػا التػاريخ 

كالطػػب كالجغرافيػػة كالحسػػاب كالفمػػؾ كاادب كغيرىػػا، كػػاف حاجبػػا" كالفمسػػفة كااديػػاف كشػػؤكف الدكلػػة كالمجتمػػع 
خا ا" لمحاكـ الحراخاني ساتكؽ بغراخاف،ثـ بدأ يكتب كتابو قكتادغكبيميؾ في مدينتو بالساغكف كبعد مدة رحػؿ 
ه الى كاشغر كانتيى مف كتابة كتابو فييا كقدمو الى اامير ىاركف بغراخاف حاكـ كاشغر الذم انعػـ عميػو بػدكر 

شػيرا" ،كىػك أكؿ مؤلػؼ تركػي كتػب بتػأثير الحضػارة  ٛٔلحب الحاجب الخاص اكراما" لو كبعد جيػكد اسػتغرقت 
ااسػػالمية ،كىػػك أكؿ مػػف كتػػب بالمغػػة الخاقانيػػة ام الحراخانيػػة كىػػي اسػػتمرار لمغػػة التركيػػة ااكيغكريػػة ، كيعػػد 

رم، كالمعبػػر عػػف اتجاىاتػػو العحميػػة فػػي المفكػػر السياسػػي ليػػذا العيػػد بػػال منػػازع ،كالنػػاطؽ بمسػػاف مذىبػػو الفكػػ
ـ فػػي مدينػػػة كاشػػغر.لمزيد مػػػف ٘ٛٓٔىػػػػ/ ٛٚٗااجتمػػاع كالتربيػػػة كااخػػالؽ كالسياسػػػة، كانػػت كفاتػػػو سػػنة 

؛ البغػػػدادم،  ٖٚٔص – ٖ٘ٔبارتكلػػػد، تػػػاريخ التػػػرؾ ، ص؛ٜ٘ٗالتفا ػػػيؿ ينظػػػر: بارتكلػػػد، تركسػػػتاف ، ص
لظنػكف عػف أسػامي الكتػب كالفنػكف، ت ػحي  : رفعػت اسماعيؿ باشا، ايضاح المكنكف فػي الػذيؿ عمػى كشػؼ ا

، يمماز،المدخؿ الػى ؛ اكزطكنإٙٗ، صٕلبناف، بال.ت،ج -بيمكو الكميسي ، دار احياا التراث العربي ، بيركت
 ؛   ٜٚطرازم ، ن ر ا مبشر، تركستاف ماضييا كحاضرىا،صال ؛ ٜٓكصٚٛالتاريخ التركي،ص

Gena,Dr.Resat, Karahanlı Devlet TeşKilâtl,s. 171- 173,176,178,182,183,186;  

Sultanova ,Razia, From Shamanism to Sufism,p.18;            

Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.54; 

Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı,pay2,s.69; 

كر في مجمة انخاا ،ت در عف نادم انخاا لداقكقي ،د. حسيف عمي ، يكسؼ الحاجب الخاص، بحث منشا
محمكد الكاشغرم ككتابو ديكاف لغات  الداقكقي،د.حسيف،؛ ٛص -٘صع ، .، بغداد، بال. ت ، بالالتركماني

بارتكلد، بالساغكف، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ؛  ٚٔالترؾ ،بحث منشكر في مجمة انخاا ، ص
بحث منشكر في  -ستكؽ بغراخاف عبد الكريـ -تكلد، بغراخاف بار  ؛ٔٙ، مادة بالساغكف،صٗمج ،ااسالمية

، ي درىا بالمغة العربية : أحمد الشنتناكم، كابراىيـ زكي ، ك د.عبد الحميد يكنس ، دامرة المعارؼ ااسالمية
مكسكعة  ؛ٕٗ، مادة بغراخاف، صٗ،مج يراجعيا مف قبؿ كزارة المعارؼ د.محمد ميدم في عالـ ، بال.ت،

 ؛ٛ٘ص-ٙ٘كماف المتكاجديف خارج العراؽ، صعمماا التر 
Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi ,pay1,s.231,232. 

      ،  الت بيف د. حسيف مجيب  ؛ الم رم،ٕٙٗ ، صٕ، ج البغدادم، اسماعيؿ باشا، ايضاح المكنكف-ٕٗٓ
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  د.  ؛الم رم،ٕٓ٘، صـٕٔٓٓىػ/ٕٔٗٔ، ٔط ، الدار الثحافية لمنشر، الحاىرة  ، العرب كالفرس كالترؾ      
 ؛ٚحسيف مجيب، تاريخ اادب التركي،ص      

Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.54; 

   -ٙٙ، مادة الترؾ ، ص ٘ مكميمكفج ، المغات التركية ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج      
 .ٙٙص      

 .ٚ٘مكسكعة عمماا التركماف المتكاجديف خارج العراؽ،ص -ٕ٘ٓ
 .ٚٔ، صبحث منشكر في مجمة انخاا  محمكد الكاشغرم ككتابو ديكاف لغات الترؾ، الداقكقي،د.حسيف، -ٕٙٓ
 ؛ٖٖٔكص ٕٖٔبارتكلد ، تاريخ الحضارة ااسالمية ، ص  -ٕٚٓ

  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.54;                               
 ؛ ىيمت،د. جكاد،  ٘الداقكقي ،د. حسيف عمي ، يكسؼ الحاجب الخاص، بحث منشكر في مجمة انخاا ،ص  
    ٜٕٓٓ، ترجمة : جالؿ زنكابادم ، العراؽ، كرككؾ، -الكطف –قكتادككبيميؾ ، محالة منشكرة في مجمة يكرد   
 .ٚٔ،ص ٜٔ،العدد  
 .ٚسيف مجيب، تاريخ اادب التركي،ص،د. حالم رم - ٕٛٓ
اكزطكنػػػا، يممػػاز، المػػػدخؿ الػػى التػػػاريخ  ؛ٕٛٚ، ص ٕبرككممػػاف، كػػػارؿ، تػػاريخ الشػػػعكب ااسػػالمية ، ج  -ٜٕٓ

الجنػابي ،ميػػثـ ، ااسػالـ السياسػي فػػي جميكريػات كسػط آسػػيا ااسػالمية ، مركػز الممػػؾ  ؛ٜٓالتركػي،ص
؛الػػػداقكقي ،د.  ٙٔكص٘ٔـ، صٕٔٓٓىػػػػ/ ٕٕٗٔكدية ، في ػػػؿ لمبحػػػكث كالدراسػػػات ااسػػػالمية ،السػػػع

 .٘حسيف عمػػي ، يكسؼ الحاجب الخاص، بحث منشكر في مجمة انخاا ،ص
 .ٖ٘ٗ،صٖ،ج-الحركف الكسطى –بركم، ادكارد، كأخركف ، تاريخ الحضارات العاـ،  -ٕٓٔ
 .ٚ٘ص -ٙ٘مكسكعة عمماا التركماف المتكاجديف خارج العراؽ، ص -ٕٔٔ
 .ٜٓيمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص اكزطكنا، -ٕٕٔ
، بعػػد اف  ٙٔكػػر انػػو حكػػـ مػػع اخيػػو طغػػرؿ خػػاف بغراخػػاف بػػف قػػدرخاف يكسػػؼ، ذ   ىػػاركف ميػػر الحراخػػانيان -ٖٕٔ

طفغػاج خػاف تػكلي شاركا معا" في حممتيما الػى سػمرقند فػي عيػد شػمس الممػؾ تكػيف بػف طفغػاج خػاف بعػد 
ثالػػث ، فعحػػدا ال ػػم  معػػو عمػػى اف تكػػكف خجنػػدة الحػػد الفا ػػؿ بػػيف الحكػػـ بعػػد كفػػاة ابػػراىيـ بػػف بغراخػػاف ال

امالؾ شمس الممؾ كخانات تركستاف، كمعنى ىذا تنازؿ شمس الممؾ عف فرغانػة كعػف اراضػي بػالد مػاكراا 
النير، كمما يؤكد ىذا اف السكة اخذت تضػرب فػي كػؿ مػف مرغينػاف كاخسػيكت بأسػـ طغػرؿ قراخػاف ، بينمػا 

ت كتكنكػػث قبػؿ ىػذه ااحػداث بأسػـ ابػػراىيـ فضػال" عػف اسػماا اكاده  ، كقػد انفػػرد كانػت السػكة فػي اخسػيك
ـ( ،حتى ٖٓٔٔ-ٗٚٓٔىػ(/) ٜٙٗ-ٚٙٗسنة ) ٜٕبغراخاف بحكـ كاشغر كختف كبالساغكف لمدة  ىاركف

ـ، كسػؾ ٜٛٓٔىػػ/ ٕٛٗخضع لتيديد السمطاف السمجكقي ممكشاه  فػاعمف طاعتػو لػو كخطػب بأسػمو سػنة 
ا ػػػػػبحت كاشػػػػػغر بػػػػػذلؾ تحػػػػػت سػػػػػمطة السػػػػػالجحة ،تػػػػػكفي ىػػػػػاركف بغراخػػػػػاف سػػػػػنة النحػػػػػكد بأسػػػػػمو ، ف

ـ.لمزيد مف التفا يؿ ينظر: ابف ااثير، الكامؿ،راجعو ك ححو :د.محمد يكسػؼ الػدقاؽ،دار ٖٓٔٔىػ/ٜٙٗ
-ٔٙٗ؛ بارتكلػد، تركسػتاف،صٓٙٗص -ٛ٘ٗ، صٛـ ،جٜٚٛٔق/ٚٓٗٔ، ٔالكتب العممية، بيػركت، ط

؛ سػميماف ، د.أحمػد السػعيد ، تػاريخ  ٖٖٔكف ، معجـ اانسػاب،ص؛ زامباكر ، ادكرد ف٘ٙٗص ٖٙٗكص
بحػػػث منشػػػكر فػػػي دامػػػرة المعػػػارؼ  -؛ بارتكلػػػد، بغراخػػػاف اميػػػػػػػر  كاشػػػغرٕٕٛ، صٔالػػػدكؿ اإلسػػػالمية ،ج
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، ي درىا بالمغة العربية : أحمد الشنتناكم، كابراىيـ زكي ، ك د.عبد الحميػد يػكنس ، يراجعيػا مػف ااسالمية
 . ٕٙ، مادة بغراخاف، صٗعارؼ د.محمد ميدم في عالـ ، بال.ت ،مجقبؿ كزارة الم

 ؛ٕٚٚص،  ٕبرككمماف، كارؿ، تاريخ الشعكب ااسالمية ، ج  -ٕٗٔ
                         Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,p.54;      

؛ ٚكص٘ػػػػث منشػػكر فػػي مجػػػػػمة انخػػاا ،صالػػداقكقي ،د. حسػػيف عمػػػي ، يكسػػؼ الحاجػػب الخػػاص، بح
،  ٗ،مػػج ،بحػػث منشػػكر فػػي دامػػرة المعػػارؼ ااسػػالمية -سػػتكؽ بغراخػػاف عبػػد الكػػريـ -بارتػػػكلد ، بغراخػػاف 
 .ٚ٘،ص،مكسكعة عمماا التركماف المتكاجديف خارج العراؽ  ؛ٕٙمادة بغراخاف، ص

 مكف مف العثكر عمى معمكمات  كافية عنو.انمير بغراخاف ابك عمي حسف بف سميماف أرسالف : لـ أتػ -ٕ٘ٔ
المدخؿ الى التاريخ  ، يمماز،؛ اكزطكنإٚٚص،  ٕ، كارؿ، تاريخ الشعكب ااسالمية ، ج برككمماف -ٕٙٔ

بحث منشكر في مجمة  ؛الداقكقي ،د. حسيف، محمكد الكاشغرم ككتابو ديكاف لغات الترؾ،ٜٓالتركي، ص
 .ٚ٘المتكاجديف خارج العراؽ،صمكسكعة عمماا التركماف  ؛ٚٔ، صانخاا 

الػػداقكقي ،د. حسػػيف عمػػي ، يكسػػؼ الحاجػػب  ؛132ص بارتكلػػد ، تػػاريخ الحضػػارة ااسػػالمية ، ىػػامش -ٕٚٔ
؛ىيمػت ، د. جػػػكاد ، قكتادككبيميػؾ ، محالػة منشػكرة فػي ٘الخػاص ، بحػػػث منشػكر فػي مجػػػػمة انخػاا ، ص

 .ٚٔ،ص -الكطف –مجمة يكرد 

 ؛ٕٖٔبارتكلػػد ، تػػاريخ الحضػػارة ااسػػالمية ، ىػػامش ص ؛ ٖٛٔص – ٖ٘ٔلتػػرؾ ، صبارتكلػػد، تػػاريخ ا -ٕٛٔ
، يمماز،المػػػػػدخؿ الػػػػػى التػػػػػاريخ اكزطكنػػػػػا ؛ٕٚٚص،  ٕالشػػػػػعكب ااسػػػػػالمية ، ج ارؿ،تػػػػػاريخكبرككمماف،
الم ػػرم،د.  ؛ٕٓ٘،ص ؛ الم ػػرم، د. حسػػيف مجيػػب،  ػػالت بػػيف العػػرب كالفػػرس كالتػػرؾ ٜٓالتركػػي،ص

،  طػػػرازم ، ن ػػػر ا مبشػػػر، تركسػػػتاف ماضػػػييا كحاضػػػرىا؛الٚ التركػػػي،صحسػػػيف مجيػػػب، تػػػاريخ اادب 
  ؛ٜٚص

                               Gena,Dr.Reşat ,Karahanlı Devlet TeşKilâtl,s. 171,177;     

   

؛  ٘خػػػػاا، صان في مجمػػػػةمنشػػػػكر  بحػػػػث، يكسػػػػؼ الحاجػػػػب الخػػػػاص ،  عمػػػػي حسػػػػيفد.الػػػػداقكقي ،  ؛
؛ ٚٔ، ص خػااان في مجمػةمنشػكر  بحػث، د الكاشغرم ككتابو ديػكاف لغػات التػرؾ ،محمك  الداقكقي،د.حسيف،
، مػػادة بغراخػػاف، ٗ، مػػج بحػػث منشػػكر فػػي دامػػرة المعػػارؼ ااسػػالمية ،-اميػػر كاشػػغر -بارتكلػػد، بغراخػػاف 

 ؛ٛ٘ص -ٙ٘ص،مكسكعة عمماا التركماف المتكاجديف خارج العراؽ  ؛ٕٙص
Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi  ,pay 1,s.232.                         

كمػػػاف المتكاجػػػديف خػػػارج ؛ مكسػػػكعة عممػػػاا التر ٛالم ػػػرم،د. حسػػػيف مجيػػػب، تػػػاريخ اادب التركػػػي،ص -ٜٕٔ
 .ٛ٘العراؽ،ص

 ؛ٖٙٔص -ٖ٘ٔبارتكلد ، تاريخ الترؾ ، صلمزيد مف التفا يؿ ينظر:  -ٕٕٓ
Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı,pay2,s.69;                      

                      Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi  ,pay 1,s.232. 
 .ٚ٘مكسكعة عمماا التركماف المتكاجديف خارج العراؽ،ص -ٕٕٔ
 .ٚصخاا ، منشكر في مجمة ان بحث، يكسؼ الحاجب الخاص ،  عمي حسيفد.الداقكقي ،  -ٕٕٕ
 .ٜٓ، المدخؿ الى التاريخ التركي،صنا، يممازاكزطك  -ٖٕٕ
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 .ٜٚص طرازم ، ن ر ا مبشر، تركستاف ماضييا كحاضرىا،ال -ٕٕٗ
 ؛ ٚص خاا ،منشكر في مجمة  ان بحث  ، يكسؼ الحاجب الخاص ، عمي حسيف د.الداقكقي ،  -ٕٕ٘

                       Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi  ,pay 1,s.232;    
يٕسااإعح عهًاااا    ؛ٚٔالػػػكطف ،ص –ىيمػػػت ،د. جػػػكاد، قكتادككبيميػػػؾ ، محالػػػة منشػػػكرة فػػػي مجمػػػة  يػػػكرد

 .57ص-56انرزكًاٌ انًرٕاجدٌٍ خارج  انعزاق،ص

بالمغػة الفارسػية عميو الدكبيت: كىك الرباعي كااخير،كىك عبارة عف بيتيف مف الشعر كمف اجؿ ذلؾ أطمحكا  -ٕٕٙ
اربعة شطرات مف الشعر كليذا أطمحكا عميو اسـ الربػاعي ،اك الرباعيػة. الدارسيف بعض عده بيت، ك اسـ الدك 
 .ٛٗنفيؿ، تاريخ اادب في ايراف، صبراكف، ادكارد جراينظر: 

 .ٚٔ،ص -الكطف –ىيمت،د. جكاد،قكتادككبيميؾ ، محالة منشكرة في مجمة يكرد  -ٕٕٚ

 .ٛص -ٚصخاا ،منشكر في مجمة  ان بحثجب الخاص ، ، يكسؼ الحا عمي حسيفد.الداقكقي ،  -ٕٕٛ
الم ػػرم، د. حسػػيف مجيػػب،  ػػالت بػػيف العػػرب كالفػػرس  ؛ٖٖٔبارتكلػػد ، تػػاريخ الحضػػارة ااسػػالمية ، ص -ٜٕٕ

 .ٕٓ٘كالترؾ،ص
 .ٛكصٚمجيب، تاريخ اادب التركي،ص الم رم،د. حسيف -ٖٕٓ
 .ٛصخاا ،نشكر في مجمة  انم بحث، يكسؼ الحاجب الخاص ،  عمي حسيفد.الداقكقي ،  -ٖٕٔ
 .ٛصخاا ،منشكر في مجمة  ان بحث، يكسؼ الحاجب الخاص ،  عمي حسيفد.الداقكقي ،  -ٕٖٕ
 .ٚٔ،ص -الكطف –ىيمت، د. جكاد، قكتادككبيميؾ ، محالة منشكرة في مجمة يكرد  -ٖٖٕ
 .ٛسيف مجيب، تاريخ اادب التركي،صالم رم،د. ح - ٖٕٗ
 .ٛب، تاريخ اادب التركي،صسيف مجيالم رم،د. ح - ٖٕ٘
 .ٛالم رم،د. حسيف مجيب، تاريخ اادب التركي،ص -ٖٕٙ

 .ٛصخاا ،منشكر في مجمة  ان بحث، يكسؼ الحاجب الخاص، عمي حسيفد.الداقكقي،  -ٖٕٚ
 .ٚٔ، ص -الكطف –ىيمت، د. جكاد ، قكتادككبيميؾ ،محالة منشكرة في مجمة يكرد -ٖٕٛ

الػػػداقكقي ،  ؛ٜٓ؛ اكزطكنػػػا، يممػػػاز، المػػػدخؿ الػػػى التػػػاريخ التركػػػي،صٖ٘ٔص بارتكلػػػد ، تػػػاريخ التػػػرؾ ، -ٜٖٕ
 .ٚصخاا ،منشكر في مجمة  ان بحث، يكسؼ الحاجب الخاص ،  عمي حسيفد.

 .ٚٔ،ص -الكطف -قكتادككبيميؾ ،  محالة منشكرة في مجمة يكرد ،ىيمت،د. جكاد  -ٕٓٗ

 .ٚٔ،ص -فالكط –قكتادككبيميؾ، محالة منشكرة في مجمة يكرد  -ٕٔٗ
 .ٚٔ،ص -الكطف –ىيمت،د. جكاد ، قكتادككبيميؾ، محالة منشكرة في مجمة يكرد  -ٕٕٗ

 .ٖٗٔكصٖٖٔصتاريخ الحضارة ااسالمية ،  - ٖٕٗ
 .ٕٛٚص،  ٕتاريخ الشعكب ااسالمية ، ج -ٕٗٗ
 .ٕٛٚص كٕٚٚص، ٕتاريخ الشعكب ااسالمية ، ج  -ٕ٘ٗ
 .ٚصخاا ،ة انمنشكر في مجم بحثيكسؼ الحاجب الخاص ،  -ٕٙٗ
 .ٚ٘مكسكعة عمماا التركماف المتكاجديف خارج العراؽ،ص -ٕٚٗ
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ي ػػدرىا بالمغػػة العربيػػة : أحمػػد الشػػنتناكم،  المغػػات التركيػػة، بحػػث منشػػكر فػػي دامػػرة المعػػارؼ ااسػػالمية، -ٕٛٗ
 بػال.ت،كابراىيـ زكي ، ك د.عبد الحميد يكنس ، يراجعيا مف قبؿ كزارة المعارؼ د.محمػد ميػدم فػي عػالـ ، 

 .ٚٙ، مادة الترؾ ، ص ٘مج
 .ٚٔ،ص  -الكطف –ىيمت ، د. جكاد ، قكتادككبيميؾ ،محالة منشكرة في مجمة يكرد  -ٜٕٗ
 .ٜٓ، يمماز،المدخؿ الى التاريخ التركي،ص؛ اكزطكنأٜٖبارتكلد ، تاريخ الترؾ، ص -ٕٓ٘
، ؛ اكزطكنػػػأٖٖ، ىػػػامش ص ؛ بارتكلػػػد ، تػػػاريخ الحضػػػارة ااسػػػالميةٜٖٔبارتكلػػػد ، تػػػاريخ التػػػرؾ، ص -ٕٔ٘

 ؛ٜٓيمماز،المدخؿ الى التاريخ التركي،ص
                              Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.54;   

 .ٚٔ،ص -الكطف –ىيمت،د. جكاد، قكتادككبيميؾ ، محالة منشكرة في مجمة يكرد  
 ؛ٜٓالتاريخ التركي،ص اكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى -ٕٕ٘

                                                                            Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.83.     
 .ٖٗٔبارتكلد ، تاريخ الحضارة ااسالمية ، ىامش ص -ٖٕ٘
 .ٖٚٔتاريخ الترؾ، ص -ٕٗ٘
 .ٖٚٔبارتكلد ، تاريخ الترؾ، ص -ٕ٘٘
 .ٖٚٔالترؾ، ص تاريخ -ٕٙ٘
 .ٕٛٚ، صٕلمزيد مف التفا يؿ ينظر: تاريخ الشعكب ااسالمية،ج -ٕٚ٘
 .ٜٓاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٕٛ٘
 .ٜٓأكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٜٕ٘
 .ٜٓأكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٕٓٙ
 .ٖٖٔمية ، ىامش صتاريخ الحضارة انسال -ٕٔٙ
 .ٜٓلمزيد مف التفا يؿ ينظر: أكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٕٕٙ
 .ٜٔص -ٜٓدخؿ الى التاريخ التركي،صلمزيد مف التفا يؿ ينظر: أكزطكنا، يمماز، الم -ٖٕٙ
تػػػػػاريخ ؛ أكزطكنػػػػػا، يممػػػػػاز، المػػػػػدخؿ الػػػػػى الٖٖٔبارتكلػػػػػد ، تػػػػػاريخ الحضػػػػػارة ااسػػػػػالمية ، ىػػػػػامش ص -ٕٗٙ

 .ٜٔالتركي،ص
؛ىيمػػت، د. جػكاد ، قكتادككبيميػػؾ ، محالػة منشػػكرة فػػي ٜٔأكزطكنػا، يممػػاز، المػدخؿ الػػى التػاريخ التركػػي،ص -ٕ٘ٙ

 .ٚٔ،ص -الكطف –مجمة يكرد 
 .Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi ,pay1,s.232 ينظر: -ٕٙٙ
 Has Hacib, Yusuf ,Kutadgu Biliǧ ,- Viyana   Nüshası -, Alâeddin Kıral ينظر:  -ٕٚٙ

Basımevi ,  Istanbul,1942,pay1,s.2, 10.                                                                           

    .Has Hacib , Yusuf  ,Kutadgu Biliǧ , pay1,s. 190,197ينظر:  -ٕٛٙ
ٕٜٙHas Hacib , Yusuf   ,Kutadgu Biliǧ , pay1,s.200.  – 

 . ٚٔٔص -ٙٔٔ( ، صٕٗىامش رقـ )،ٔـ، ٔلمزيد مف التفا يؿ ينظر: ؼ -ٕٓٚ
 .ٚٔ، ص خاامنشكر في مجمة ان محمكد الكاشغرم ككتابو ديكاف لغات الترؾ ،  بحث -ٕٔٚ
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 .ٕٚٚ، صٕريخ الشعكب ااسالمية ، جبرككمماف ، كارؿ، تا -ٕٕٚ
 .ٕٕٙ، صٔغرافي العربي، جاادب الجكراتشككفسكي، تاريخ  - ٖٕٚ
 .ٕٚٚ، صٕتاريخ الشعكب ااسالمية ، ج -ٕٗٚ
 .ٔٗٔرحالتي عمى طريؽ الحرير، ص -ٕ٘ٚ
 .ٛ٘كماف المتكاجديف خارج العراؽ،صمكسكعة عمماا التر  -ٕٙٚ
منشػكر  لمزيد مف التفا يؿ ينظر: الداقكقي ،د. حسيف، محمكد الكاشغرم ككتابو ديػكاف لغػات التػرؾ، بحػث -ٕٚٚ

 ؛ٚٔ، صخااجمة انفي م
                      Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi,pay1,s.250-256. 

 ؛ٓٗٔلمزيد مف التفا يؿ ينظر: اادىمي، د. محمد مظفر، رحالتي عمى طريؽ الحرير، ص -ٕٛٚ
Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi  ,pay1,s.250-256. 

 .ٚٔ، صخاامنشكر في مجمة ان الداقكقي ،د. حسيف، محمكد الكاشغرم ككتابو ديكاف لغات الترؾ، بحث -ٜٕٚ
 .ٚ٘مكسكعة عمماا التركماف المتكاجديف خارج العراؽ، ص -ٕٓٛ
 .ٕٜأكزطكنا ، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي، ص -ٕٔٛ
 .ٛٔ،صخااكر في مجمة انمنش محمكد الكاشغرم ككتابو ديكاف لغات الترؾ، بحث -ٕٕٛ
؛الػػػداقكقي ،د. حسػػػيف، محمػػػكد الكاشػػػغرم ٖٕٙ، صٔكراتشككفسػػػكي، تػػػاريخ اادب الجغرافػػػي العربػػػي، ج -ٖٕٛ

 .ٛٔ،صخاامنشكر في مجمة ان ككتابو ديكاف لغات الترؾ، بحث
 بػػػػػأسـ يػػػػدم  ػػػػك :أك مدينػػػػة ايالػػػػة، كيح ػػػػد بيػػػػا منطحػػػػة اننيػػػػار السػػػػبعة ، كتعػػػػرؼ بالمغػػػػة الركسػػػػية -ٕٗٛ

Semirechie  كتضـ مناطؽ تركستاف الشرقية ، عثر فييا عمى نحكش أرمنية كآثار قبكر،كآثار مسػيحية ،
ك  ٕٛٙك ص ٙٗٔبػػػالمغتيف السػػػريانية كالتركيػػػة . لمزيػػػد مػػػف التفا ػػػيؿ ينظػػػر: بارتكلػػػد ، تركسػػػتاف ، ص

؛ بارتكلػػػػػد ،  ٜٛٙك ص ٜٚٙك ص ٘ٛٙك ص ٖٔٙك ص ٕٗ٘ك ص ٕٕ٘ك ص ٙٔ٘ك ص ٚٓ٘ص
 .ٖٕٙ، صٔكراتشككفسكي، تاريخ اادب الجغرافي العربي، ج ؛ٕٚٔؾ، صتاريخ التر 

 .ٖٕٙ، صٔكراتشككفسكي، تاريخ اادب الجغرافي العربي، ج - ٕ٘ٛ
  .ٕٛ،بعد صٔالكاشغرم ،ديكاف لغات الترؾ ،جينظر: -ٕٙٛ
 .ٖٜ؛ أكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي، صٖٛٔبارتكلد، تاريخ الترؾ، ص -ٕٚٛ
 .ٖٛٔبارتكلد ، تاريخ الترؾ، ص -ٕٛٛ
 .ٖٜأكزطكنا ، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٜٕٛ
 .ٖٛٔتاريخ الترؾ، ص -ٜٕٓ
جػكادم ، فرىػاد، ك أكغمػك ، عبػد الػو،فرىنؾ  ؛ٚ٘كصٙ٘أكزطكنا ، يمماز، المدخؿ الػى التػاريخ التركػي،ص -ٜٕٔ

 .ٕٔكصٜكصٔ،صٖـ،جٜٕٓٓىػ/ٖٛٛٔناميال تركي)ناـ كناـ خانكادكى(،ايراف،ازربيجاف،
 .ٕٛكصٔٛالطرازم،د. مبشر ن ر ا، تركستاف ماضييا كحاضرىا،ىامش ص -ٕٜٕ
 .ٖٔكص ٖٓلمزيد مف التفا يؿ ينظر: أكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي، ص -ٖٜٕ
 .ٜ٘كصٛ٘دخؿ الى التاريخ التركي، صينظر: أكزطكنا، يمماز، الم -ٜٕٗ
 ؛ٙٙص ك٘ٙص، التركي التاريخ الى المدخؿ، زيمما، أكزطكنا ينظر: -ٜٕ٘
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 .ٛ٘ٔال ياد،د. فؤاد عبد المعطي ، المغكؿ في التاريخ ، ص -ٜٕٙ
 .ٕ٘ٔص العريني ، د. السيد الباز ، المغكؿ، -ٜٕٚ
 .٘٘ٔبارتكلد ، تاريخ الترؾ ، ص  -ٜٕٛ
 .ٖٔالمغكؿ كاكربا، ص-ٜٜٕ
؛ سػػميماف،د. احمػػد عبػػد الكػػريـ، المغػػكؿ كالمماليػػؾ، ٕٙٔفػػامبرم، ارمينػػكس، تػػاريخ بخػػارل، ىػػامش ص -ٖٓٓ

 .ٕٖ؛ طحكش ، د.محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ العظاـ،ىامش ص ٙٔىامش ص
؛ طحكش ، د.محمد سييؿ، تاريخ المغػكؿ العظاـ،ىػامش ٕٙٔمش صفامبرم، ارمينكس، تاريخ بخارل، ىا -ٖٔٓ

 .ٕٖص 
؛ سػػميماف، د. احمػػد عبػػد الكػػريـ، المغػػكؿ كالمماليػػؾ، ٕٙٔفػػامبرم، ارمينػػكس، تػػاريخ بخػػارل، ىػػامش ص -ٕٖٓ

؛ عمراف ، د. محمكد سعيد، المغػكؿ  ٙٚ؛ الغامدم، د. سعد بف محمد ، تاريخ المغكؿ ، صٙٔىامش ص
 .ٕٖ، د.محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ العظاـ، ىامش ص ؛ طحكشٖٔكاكربا، ص

كىامشػيا؛ شػػبارك،د. ع ػاـ محمػػد،  ٛٗلمزيػد مػف التفا ػػيؿ ينظػر: العرينػػي،د. السػيد البػاز، المغػػكؿ، ص -ٖٖٓ
 .ٕٖ؛ طحكش ، د.محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ العظاـ،ىامش صٖٚسالطيف في المشرؽ العربي، ص

؛ سػػػميماف، د. احمػػػد عبػػػد الكػػػريـ، المغػػػكؿ ٛٗغػػػكؿ فػػػي التػػػاريخ، صال ػػػياد،د. فػػػؤاد عبػػػد المعطػػػي، الم -ٖٗٓ
؛ حطػيط،د. احمػد، حػركب  ٓٔٔ؛  حمدم ، حافظ احمد، الدكلة الخكارزميػة، ص ٙٔكالمماليؾ، ىامش ص

   .ٜٔالمغكؿ، ص

؛ سػػػميماف، د. احمػػػد عبػػػد الكػػػريـ، المغػػػكؿ ٛٗال ػػػياد،د. فػػػؤاد عبػػػد المعطػػػي، المغػػػكؿ فػػػي التػػػاريخ، ص -ٖ٘ٓ
؛ حطػػيط،د. احمػد، حػػركب ٓٔٔ؛  حمػدم ، حػػافظ احمػد، الدكلػػة الخكارزميػة، صٙٔؾ، ىػػامش صكالمماليػ

   .ٜٔالمغكؿ، ص

؛ سػميماف، د. احمػد عبػد الكػريـ، المغػكؿ ٕٖفيمي، د. عبد السمـ عبد العزيز، تاريخ الدكلػة المغكليػة، ص -ٖٙٓ
   .ٛٔ؛ حطيط،د. احمد، حركب المغكؿ، ىامش صٙٔكالمماليؾ، ىامش ص

 .ٜٗ، صمف الشرؽ، اع ار محمكد كاشة، د. ثركتع -ٖٚٓ
؛ ال ػياد ، د. فػؤاد عبػد المعطػي ، المغػكؿ  ٕٓرتكلد ، العالـ ااسػالمي فػي الع ػر المغػكلي،صيشبكلر، ب -ٖٛٓ

شػػمبي،د.  ؛ٗٔ؛ فيمػػي، د. عبػػد السػػالـ عبػػد العزيػػز ، تػػاريخ الدكلػػة المغكليػػة ، ص ٜٕفػػي التػػاريخ ، ص 
؛ كاكػػػػػيـ، ٓٙ؛ ال ػػػػػالبي ،عمػػػػػي محمػػػػػد ، دكلػػػػػة المغػػػػػكؿ ، صٕٚصمحمػػػػػكد، حيػػػػػاة الممػػػػػؾ المظفػػػػػر، 

 ؛٘ٗسميـ،امبراطكرية عمى  يكات الجياد،ص
          Franke,Herbert,Twitchett,Denis, The Cambridge  History of China 
          ,p.323.             

 .ٖ٘المغكؿ ، ص  -ٜٖٓ
؛ برككمماف ، كػارؿ ، تػاريخ الشػعكب ااسػالمية ٜ٘ٔمش ص ، ىأ، جٕاليمذاني ، جامع التكاريخ ، مج -ٖٓٔ

؛ اقبػػاؿ ، ٔ٘؛ ال ػػياد ، د. فػػؤاد عبػػد المعطػػي، المغػػكؿ فػػي التػػاريخ ، ص  ٕٔٚك ص ٖٕٙ، ص ٕ، ج
 . ٓٙعباس ، تاريخ المغكؿ، ص
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 .ٔٛالغامدم،د. سعد بف محمد، تاريخ المغكؿ، ص -ٖٔٔ
 .ٕٙ، ص ٔ، جٔشام ، ـتاريخ جيانك -ٕٖٔ
 .ٚٗٔكصٙٗٔ،صٕ،ـٔ( ،ؼ  ٕٔٛىامش رقـ )ينظر: -ٖٖٔ
ابػػػك العبػػػاس احمػػػد بػػػف يكسػػػؼ بػػػف احمػػػد الدمشػػػحي ، اخبػػػار الػػػدكؿ كاثػػػار ااكؿ ، بحمػػػـ: محمػػػد جػػػكاد  -ٖٗٔ

 .ٕٗٛ، صػىٕٕٛٔالبغدادم،مطبعة : الميرزا عباس التبريزم ، 
 .ٕٕالتكنجي،محمد،بالد الشاـ اباف الغزك المغكلي،ص -ٖ٘ٔ
 .  ٙ٘ٔ ص – ٘٘ٔ ص ،ٔج ااسالـ، تراث -ٖٙٔ
ي درىا بالمغة العربية: احمد الشنتناكم ، بارتكلد ، جنكيز خاف ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية -ٖٚٔ

،  تكابراىيـ زكي، كد. عبد الحميد يكنس، يراجعيا مف قبؿ كزارة المعارؼ: د. محمد ميدم عالـ، بال. 
 .ٖٗٛ، مادة جنكيز خاف، ص ٘مج

؛ البار،د. ٜٖٕ؛ مؤنس، د.حسيف،اطمس تاريخ ااسالـ، صٖٙٔينكس، تاريخ بخارل، ص فامبرم، ارم -ٖٛٔ
 . ٖ٘محمد عمي، كيؼ اسمـ المغكؿ، ص

 .ٕٙصتاريخ الكتاب ، -ٜٖٔ
؛ ٖٓالعرينػػػػي، د. السػػػػيد البػػػػاز ، المغػػػػكؿ ، ص  ؛ٛٙ، يمماز،المػػػػدخؿ الػػػػى التػػػػاريخ التركػػػػي،صاكزطكنػػػػا -ٕٖٓ

؛ ٘ٛ؛ الغامػػدم،د. سػػعد بػػف محمػػد، تػػاريخ المغػػكؿ، صٖٖا، صعمػػراف،د. محمػػكد سػػعيد، المغػػكؿ كاكربػػ
؛ شػػبارك،د. ع ػػاـ محمػػد، سػػالطيف فػػي المشػػرؽ ٜٕرحمتػػي ، رحمػػة ا احمػػد ، التيجيػػر ال ػػيني ، ص

 ؛ٖٚالعربي، ص
Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.83.                                                                       

 ؛ٓٙاقباؿ ، عباس، تاريخ المغكؿ ، ص  -ٕٖٔ
                                                                      Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.83. 

ٖٕٕ-    Howorth,Henry.H, History of the Mongols,part 1,p3;                                       

 Litvinsky,B. A., Guang-da, Zhang, Samghabadi, R. Shabani, History of       

                                                              Civilizations of Central Asia, ,Volume III,p.309;     
 .ٕٔٗ، مادة بيش بالؽ، ص ٗبارتكلد ، بيش بالؽ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج

؛ الحزاز ، د. محمد ٖ٘، ص  د. السيد الباز، المغكؿ كىامشيا ؛ العريني ، ٖ٘٘بارتكلد ، تركستاف ، ص  -ٖٕٖ
؛ ٘ٗ،ص كاكيـ، سميـ،امبراطكرية عمى  يكات الجياد ؛ٚٔال  داكد ، الحياة السياسية في العراؽ، ص  

بالد الشاـ اباف الغزك   محمد،  التكنجي، ؛ٜٖ، ص د. ع اـ محمد، سالطيف في المشرؽ العربي شبارك،
 ؛ٕٕ،صالمغكلي

AHistory,p.57;                                                                Mongols Jeremiah,Curtin, The  

Franke,Herbert,Twitchett,Denis, The Cambridge  History of China, 
p.345; Caferoglu,Ahmet,Turk Dili Tarihi, pay 1 ,s.182; 

Ostrowski,Donald, The "Tmma"and the Dual –Administrative  Structure of the 

Mongol Empire , Volume 61, No.2,p.271;                                                



 

 

285 

 .ٖٗٛيز خاف ،صبارتكلد ، جنكيز خاف ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج ، مادة جنك      
 ؛ٚٔالحزاز ، د. محمد  ال  داكد ، الحياة السياسية في العراؽ ، ص  -ٕٖٗ

Franke,Herbert,Twitchett,Denis, The Cambridge  History of China, 
p.345. 

ٖٕ٘-AHistory,p.57.   Mongols Jeremiah,Curtin, The  
؛ فيمي ، د. عبد السالـ عبد ٖ٘از ، المغكؿ ، ص ؛ العريني، د. السيد البٖ٘٘بارتكلد، تركستاف ،ص  -ٕٖٙ

؛ الحزاز ، د. محمد  ال  داكد ، الحياة السياسية في العراؽ، ص ٜٔالعزيز ، تاريخ الدكلة المغكلية ، ص 
؛ شبارك،د. ع اـ محمد،  ٓ٘،صفي تاريخ ااتراؾ كالتركمافسريعة جكلة  ؛ تركماني،د. اسامة احمد،ٚٔ

امب،  ؛ٕٕ،صالتكنجي،محمد،بالد الشاـ اباف الغزك المغكلي؛ ٜٖ، صسالطيف في المشرؽ العربي
 ؛ٜٗ،صىاركلد ، جنكيزخاف 

Franke,Herbert,Twitchett,Denis, The Cambridge  History of China,p.345;     
 .ٖٛٗبارتكلد ، جنكيز خاف ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج ، مادة جنكيز خاف ، ص 

 .ٜٓٔلغامدم،د. سعد بف محمد، تاريخ المغكؿ، صا -ٕٖٚ
التكنجي،محمػػػػػػػػػد،بالد الشػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػاف الغػػػػػػػػػزك  ؛ٖ٘العرينػػػػػػػػػي، د. السػػػػػػػػػيد البػػػػػػػػػاز ، المغػػػػػػػػػكؿ ، ص  -ٕٖٛ

؛ بارتكلد ، جنكيز خػاف ، بحػث منشػكر فػي دامػرة المعػارؼ ااسػالمية ، مػج ، مػادة ٕٛكصٛٔ،صالمغكلي
 .ٖٗٛجنكيز خاف ، ص 

؛ فيمػػي، ، د. عبػػد السػػالـ عبػػد ٖٖٛ؛ اقبػػاؿ ، عبػػاس، تػػاريخ ايػػراف ، ص ٖ٘٘ص بارتكلػػد ، تركسػػتاف ،  -ٜٕٖ
 ؛ٖٖالعزيز ، تاريخ الدكلة المغكلية ، ص 

Howorth,Henry.H, History of the Mongols,part 1,p.112.                                       

    

 .ٕٙ، ص ٔ، جٔتاريخ جيانكشام ، ـ -ٖٖٓ
؛ اكزطكنػػا، يممػػاز، المػػدخؿ الػػى التػػاريخ ٔ٘فػػؤاد عبػػد المعطػػي، المغػػكؿ فػػي التػػاريخ ، ص ال ػػياد ، د.  -ٖٖٔ

 .ٛٙالتركي، ص
مػػؤرخ ؛ ال ػػياد،د. فػػؤاد عبػػد المعطػػي، ٔ٘ال ػػياد ، د. فػػؤاد عبػػد المعطػػي ، المغػػكؿ فػػي التػػاريخ ، ص  -ٕٖٖ

 ؛ٖ،ىامش صالمغكؿ الكبير رشيد الديف فضؿ ا اليمذاني
                    Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâti Târihi,pay 1,s.77.        

؛ فيمػػي، د. عبػد السػػالـ عبػد العزيػػز ، ٜٜٖال ػياد، د. د. فػػؤاد عبػد المعطػػي، المغػكؿ فػػي التػاريخ ، ص  -ٖٖٖ
؛ ٖٚ؛ شػػػبارك،د. ع ػػػاـ محمػػػد، سػػػالطيف فػػػي المشػػػرؽ العربػػػي، صٜٔتػػػاريخ الدكلػػػة المغكليػػػة ، ص 

 ؛ٗٓٔد ا ، جنكيزخاف الكحشي النابغة،ص فا،محمد أس
                                   Howorth,Henry.H, History of the Mongols,part 1,p.112; 

 .ٗٓٔابك اليزيد، أشرؼ ،أكيغكر ال يف المسممكف، بحث منشكر في مجمة العربي، ص    
 .ٖٙعمراف،د. محمكد سعيد، المغكؿ كاكربا، ص -ٖٖٗ
 ؛  ٕٛٗ، ص ٖرنسيماف، ستيفف، تاريخ الحركب ال ميبية ، ج -ٖٖ٘

Saunders, J.J , Ahistory of medievel Islam , Routledge and Kegan Paul 

 Ltd , London , p. 176, 179 .                                                             
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 .ٕٛٗ، ص ٖة ، جرنسيماف ، ستيفف ، تاريخ الحركب ال ميبي -ٖٖٙ
 .ٖ٘العريني، د. السيد الباز المغكؿ ، ص -ٖٖٚ
 .ٚٛٔ؛اقباؿ ، عباس، تاريخ المغكؿ، صٕٗٔ، صٔ، جٕام، ـالجكيني، تاريخ جيانكش -ٖٖٛ
 .ٖٚٙبارتكلد، تركستاف، ص -ٜٖٖ
 ؛ العرينػي، د. السػػيد البػػاز،ٖٚٙ؛ بارتكلػػد، تركسػػتاف، صٕٗٔ، صٔ،جٕالجػكيني، تػػاريخ جيانكشػيام، ـ -ٖٓٗ

 .ٕ٘ٓالمغكؿ ،ص
 .ٜٕٕحمدم، حافظ أحمد، الدكلة الخكارزمية، ىامش ص-ٖٔٗ
 .ٚٛٙبارتكلد ، تركستاف ، ص  -ٕٖٗ
ٖٖٗ- Adle, Chahryar, and Another Editors, History of Civilizations of Central Asia, 

p.611.        

344- Adle, Chahryar, and Another Editors, History of Civilizations of Central Asia, 

p.611. 

 .ٕٚٔتركستاف،ص- 345
 .ٕٚٔد مف التفا يؿ ينظر:تركستاف،صلمزي-ٖٙٗ
الحبيمة الذىبية : كىي أحدل أىـ الحبامؿ المغكلية التػي تأسسػت مالمحيػا انكلػى عمػى يػد جػكجي خػاف بػف  -ٖٚٗ

حيحػي ليػا بعػد كفػاة أبيػو ـ ، كيعػد أبنػو باتكخػاف ىػك المؤسػس الحٕٕٚٔىػ/ٕٗٙجنكيز خاف المتكفي سنة 
نظرا" لألنجازات السياسية كالعسكرية التي حححيا ىذا انمير ليذِه الحبيمة، ضػمت ىػذه الحبيمػة أراضػي كمػدف 
عدة منيا معظـ البالد الكاقعة بيف نير أرتش كالسكاحؿ الجنكبية لبحر قػزكيف كالتػي تسػمى بػالد الحفجػاؽ ، 

راف ، كىمذاف كتبريز كمراغة كسرداؽ كسحسيف كباشغرد كبالد الخطػا كخكارـز كبالد البمغار كالآلف كايس كآ
، كسػػرام ، كمعظػػـ ركسػػيا كسػػػيبيريا كغيرىػػا. سػػميت بالحبيمػػػة الذىبيػػة نسػػبة إلػػػى لػػكف خيػػاميـ كلركعػػػة 
معسكرىـ ، اعتنؽ سكانيا أدياف عدة منيا المسيحية ،كالشػامانية ،كانتشػر اإلسػالـ بيػنيـ فيمػا بعػد كأ ػب  

ـ . لمزيػػد مػػف التفا ػػيؿ ينظػػر: ٕٗٔٔىػػػ/ٗٔٚي فػػي معظػػـ أرجػػاا الحبيمػػة الذىبيػػة بعػػد سػػنة الػػديف الرسػػم
؛ الػػذىبي ، تػػاريخ اإلسػػالـ ، تححيػػؽ : د.عمػػر عبػػد السػػالـ  ٘ٛ٘مسػػتكفي قزكينػػي ، تػػاريخ كزيػػدة ، ص
ىػػ ، ٓٔٚ – ٔٙٙـ ، حػكادث  ككفيػات السػنكات ٕٕٓٓىػػ/ٖٕٗٔتدمرم، دار الكتػاب المبنػاني ، بيػركت ، 

؛ الذىبي ، العبر في خبر مف غبر ، تححيؽ: د.  الح الديف المنجد، مطبعة حككمػة  ٜٔٔص – ٜٓٔص
ك  ٕٓٙك ص ٜ٘٘، ص ٘؛ أبػػػػػػف خمػػػػػػدكف،تاريخ، ج ٕٓٛ، ص٘، جٜٛٗٔ، ٕالككيػػػػػػت ، الككيػػػػػػت ،ط

؛ المحريػػػزم ، السػػػمكؾ  ٚٚٗص – ٖٚٗ، ص ٗ؛ الحمحشػػػندم ،  ػػػب  ااعشػػػى ، جٓٔٙص – ٗٓٙص
 ٔ، ج ٖٜٙٔككضع حكاشيو : محمد م ػطفى زيػادة ، دار الكتػب، الحػاىرة،  لمعرفة دكؿ الممكؾ ،  ححو

؛  ٖٖٔك ص ٛٛ، ص ٘؛ ميرخكانػػػػد، تػػػػاريخ ركضػػػػة ال ػػػػفا ، ـ ٜٖ٘، كىػػػػامش ص ٜٖٗ، ص ٕ، ؽ
؛ ال ػػػياد، د.فػػػؤاد عبػػػد المعطػػػي ، المغػػػكؿ فػػػي  ٘ٚص – ٗٚ، صٖخكانػػػدمير ، تػػػاريخ حبيػػػب السػػػير، ـ

؛ بارتكلػػػػػد، تركسػػػػػتاف ، ٖٕٙك ص ٚٚٔص – ٖٚٔتػػػػػرؾ، ص؛  بارتكلػػػػػد،  تػػػػػاريخ ال ٜٓٔالتػػػػػاريخ، ص
؛ الحػػزاز ، د.محمػػد  ػػال  داكد ،  ٕٚٔص -ٕٕٔ؛ بػػكزكرث، كميفػػكرد.أ. ااسػػرات الحاكمػػة ، صٔٙ٘ص

؛ العبكدم، محمد بػف ٜٗٗص – ٛٗٗ، ك ص ٖٗكىامش ص ٕٗالحياة السياسية في العراؽ، ىامش ص
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طحػػكش ،د. محمػػد، سػػييؿ ، ؛ ٚ٘ٔكصٙ٘ٔ،كٕٔص-٘ٔ،كصٙكص٘نا ػػر، بػػالد التتػػار كالبمغػػار،ص
؛ نػػػكر،د.  ػػػالح الػػػديف محمػػػد  ٕٖص-ٖٓكصٛٔص-ٖٔتػػػاريخ مغػػػكؿ الحبيمػػػة الذىبيػػػة كالينػػػد ، ص

 ؛ٗٔ،الطكامؼ ،ص
Kafalı , Dr. Mustafa,-Altın Orda Hanliǧinin,pp.14-62;                                                     

                               

Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay5,s.75-96                    
، بحث منشكر في مجمة العربي ، ت در عػف -الكجو ايخر –قاسـ ، د. قاسـ عبدة،التتار كالعالـ ااسالمي ؛ 

يػػة، بحػػث رتكلػػد، الجنكز ي؛ شػػبكلر، بٕٓص -ٛٔ، ص ٜٛ٘ـ ،عٕٛٓٓىػػػ/ ٜٕٖٔكزارة ااعػػالـ ، الككيػػت ،
منشكر في دامرة المعارؼ اإلسالمية ، اعداد كتحرير: أبراىيـ زكي خكرشيد، أحمد الشنتناكم ، د. عبػد الحميػد 

؛ المكسػكعة العربيػة الميسػرة ، أشػراؼ  ٖٜٖ، مػادة الجنكزيػة، ص ٕٔيكنس ، الشعب، الحاىرة ، بال.ت، مػج
، مػػادة الحبيمػػػة الذىبيػػػة ، ٕ، مػػػج ٜٓٛٔمحمػػد شػػػفيؽ غربػػاؿ، دار نيضػػػة لبنػػاف لمطبػػػع كالنشػػػر ، بيػػركت، 

 .ٖٓٚٔص
 .ٙٙ، مادة الترؾ، ص ٘ مكميمكفج ،المغات التركية ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج -ٖٛٗ
 .٘ٚٔبارتكلد ، تاريخ الترؾ، ص -ٜٖٗ
 .ٙٙ، ص  ، مادة الترؾ٘ مكميمكفج،المغات التركية ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج -ٖٓ٘
؛ بارتكلد ، اادب الجغتامي ، بحػث منشػكر فػي دامػرة المعػارؼ ااسػالمية ، ٖٖٕبارتكلد، تاريخ الترؾ ، ص -ٖٔ٘

 .ٚٚ، مادة الترؾ ، ص ٘مج

352-Adle, Chahryar, and Another Editors, History of Civilizations of Central -Asia, 

p.608.                                                                                                                                      

 .ٛٚ، مادة الترؾ ، ص ٘بارتكلد ، اادب الجغتامي ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج -ٖٖ٘
ثػو) كىػي ق ػبتيا( كفيػرج كنػاميف كغيرىػا، ميبػد كك مػف اىػـ نكاحييػاكىي مف مدف بالد فارس،  مدينة يزد: -ٖٗ٘

كىػي مدينػة عػػامرة، كمنيػا تبػػدأ حػدكد كػػكرة ا ػطخر، مياىيػا مػػف الحنػكات، كىكاؤىػػا معتػدؿ لكنػػو يميػؿ الػػى 
الحػػرارة بسػػبب مجاكرتيػػا لم ػػحراا، فييػػا انػػكاع مختمفػػة مػػف الفكاكػػو اكثػػر مػػا فييػػا الرمػػاف، كىػػي رخي ػػة 

نظػػر: يف احمػػد بػػف جعفػػر اليػػزدم كغيػػره. لمزيػػد مػػف التفا ػػيؿ ااسػػعار، ينسػػب الييػػا ابػػك الحسػػف محمػػد بػػ
؛ البمخػي ، فػارس نامػو،  ٜٕٗ، صٔ؛ اادريسػي، نزىػة المشػتاؽ، جٖٕ٘اا طخرم، مسالؾ الممالؾ، ص

 .ٗٔٔص

 .ٚٚ، مادة الترؾ ، ص ٘سالمية، مجبارتكلد ، اادب الجغتامي ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ اا -ٖ٘٘
ٖ٘ٙ-Adle, Chahryar, and Another Editors, History of Civilizations of Central Asia, 

p.608.                                                                                                                       
 .ٛٚ، مادة الترؾ ، ص ٘مية ، مجبارتكلد ، اادب الجغتامي ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسال -ٖٚ٘
: ىػك ابػك طالػب محمػد ،اك) ابػك حامػد محمػد (، كىػك ابػف ابػي بكػر ابػراىيـ بػف الشاعر فريػد الػديف العطػار -ٖٛ٘

سػنة مػف طفكلتػو  ٖٔم طفى بف شعباف ، كىك مف شعراا المشرؽ كلد في مدينة نيسابكر كامضى  فييػا 
مشؽ، كمكة، كاليند ،كتركستاف ثػـ عػاد كاسػتحر فػي مدينتػو ، زار مدف عدة منيا الرم، كالككفة ،كم ر، كد

سنة مف حياتو في جمع اشعار ال كفية كاقكاليـ ، اختمؼ العمماا فػي سػنة  ٜٖاا مية نيسابكر ، اشتغؿ 
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سػػػنة  كذكػػػر ـ ، ٕٕٕٔىػػػػ/ ٜٔٙـ ، كىنػػػاؾ مػػػف يحػػػكؿ سػػػنة ٕ٘ٓٔىػػػػ/ٕٓٙكفاتػػػو ذكػػػر انػػػو تػػػكفى سػػػنة 
مػػف اىػػـ مؤلفاتػػو : بندنامػػو ام كتػػاب الن ػػيحة ، منطػػؽ الطيػػر . ، كىػػي أقػػرب لم ػػكاب ـ ٜٕٕٔىػػػ/ ٕٚٙ

لمزيد مف التفا ػيؿ ينظػر : عطػار ، شػيخ فريػد الػديف محمػد ، ديػكاف عطػار ، بػو اىتمػاـ كت ػحي  : تحػي 
؛ عطار ، شيخ فريد الديف  ٖٓص -ٕٙىػ، صٖٙٛٔتفضمى ، شركة انتشارات عممي كفرىنكى ، تيراف ، 

ة ت حي  كتعميحات : دكتر محمد رضا شفيعي ، كػككنى ، جػاب بخانػو ميػارت محمد ، منطؽ الطير ، محدم
؛ ٕٖٛ، صٗـ؛خكانػػػدمير ، تػػػاريخ حبيػػػب السػػػير ،  ٖٛص -ٚٔىػػػػ، جػػػاب سػػػـك ، صٖ٘ٛٔ، تيػػػراف ، 

بػػراكف ، ادكارد جرانفيػػؿ ، تػػاريخ اادب ، طبعػػة ، نحميػػا الػػى العربيػػة :د. ابػػراىيـ امػػيف الشػػكاربي ، الناشػػر 
؛ أربػرم،أ.ج.، كمجمكعػة  ٖ٘ٙص -ٕٗٙـ ،صٕٗٓٓىػػ/ ٕٗٗٔ، ٔالدينيػة ، الحػاىرة ، طمكتبة الثحافة 

؛ كلبر، دكنالػد، ايػراف ماضػييا كحاضػرىا، ترجمػو عػف اانكميزيػة: د.  ٖٕٚمف المستشرقيف،تراث فارس،ص
ىػػ/ ٖٚٚٔعبد النعيـ محمػد حسػنيف ، راجعػو كقػدـ لػو :د. ابػراىيـ امػيف الشػكاربي، مكتبػة م ػر، الحػاىرة، 

؛  ػػفا،دكتر ذبػػي  ا ، كػػنج سػػخف شػػاعراف برزكػػؾ بارسػػى كػػكم كمنتخػػب اثارانػػاف ، از ٕٙـ ،صٜٛ٘ٔ
جمػد ىػػ، جػاب دكـ ، ٖٗ٘ٔنظامى تاجافى ، انتشػارات دانشػكاه ، در سمسػمة انتشػارات دانشػكاف ، تيػراف ، 

؛  ٕٓ٘؛ اقبػػػػاؿ ، عبػػػػاس ، تػػػػاريخ ايػػػػراف  ، ص ٕ٘ٔص – ٓٔٔك ص ٜٓٔص – ٛٓٔ، ص ٕ،ـدـك
 .ٖٖٚكصٖٖٙ، صٔعبد ا، تاريخ مف ؿ ايراف، باب دـك ، ؼ رازم،

 .ٜٚص  -ٛٚ،مادة الترؾ،ص ٘بارتكلد، اادب الجغتامي،بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية،مج -ٜٖ٘
ـ(:الممؾ المعظـ نا ر الديف الغازم ٘ٓٗٔ-ٖٛٚٔىػ(/) ٛٓٛ -ٓٛٚ)  -تكقتامش -تكختامش خاف، أك -ٖٓٙ

عظـ ممكؾ المغكؿ شككة"، كاعالىـ ىمة"، كاحسنيـ سياسة"، كاقكاىـ جأشا" ،كاشػدىـ ابك المجد، كاف مف ا
كيعػػد آخػػر اميػػر قػػكم حكػػـ شػػعبة اكردا خػػاف مػػف شػػعب الحبيمػػة الذىبيػػة فػػي حػػدكد سػػنة  سػػطكة" كبأسػػا"،

، دخؿ في نػزاع عسػكرم طكيػؿ مػع تيمكرلنػؾ، كبعػد كفاتػو  ٖٓٛٔىػ/ ٕٛٚـ ، كذكر سنة ٖٛٚٔىػ/ ٓٛٚ
مػػف الحبيمػػة الذىبيػػة بسػػبب أطمػػاعيـ أسػػر ـ بػػدأت ال ػػدامات العسػػكرية بػػيف ثػػالث ٘ٓٗٔىػػػ/ٛٓٛسػػنة 

شػيباف خػاف ، أسػرة أكركس خػاف، كعاممػة تكختػامش خػاف ، كعػدد مػف أمػراا انسػر أسػرة بالعرش،مف ىذه 
 ككاف ىؤاا الخانات المتنافسكف يحكمكف جميعا" في بالد الحفجاؽ في كقت كاحد ككانكا يشػكمكف نكعػا" مػف
ممػػػػكؾ الطكامػػػػؼ ، ككانػػػػت ىػػػػذه انحػػػػكاؿ تنػػػػذر بنيايػػػػة الحبيمػػػػة الذىبيػػػػة التػػػػي ضػػػػمت الػػػػى ركسػػػػيا سػػػػنة 

 -ٚٓٙكصٔٓٙكص ٓٓٙ، ص٘ـ. .لمزيػػد مػػف التفا ػػيؿ ينظػػر: ابػػف خمػػدكف، تػػاريخ ،جٔٓ٘ٔىػػػ/ٜٚٓ
؛ ابػػف عربشػػاه، شػػياب الػػديف احمػػد بػػف  ٗٚٗكصٖٚٗ، صٗ؛ الحمحشػػندم،  ػػب  ااعشػػى، جٜٓٙص

لدمشحي اان ارم ،عجامب المحدكر في اخبار تيمكر، مطبعة احمػد بػف محمػد بػف عمػي محمد بف عبد ا ا
؛ ميرخكانػػػد، تػػػاريخ ٕٗص -ٖٕىػػػػ، صٖٖٕٔ-ٕٖٕٔاان ػػػارم اليمنػػػي الشػػػركاني ، كمكتػػػو ، الينػػػد ، 

ك ٖٖ٘كصٕٖ٘،صٖ؛ خكانػػػػػػػػػػػدمير، تػػػػػػػػػػػاريخ حبيػػػػػػػػػػػب السػػػػػػػػػػػير، ـٕٕٕ، ص ٘ـركضػػػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػػػفا،
؛ زامباكر ، ٖ٘ٙص -ٛٙ٘، صٔيؽ ااخبار، ج؛الرمزم،ـ.ـ، تمف ٘ٙٗك صٗٙٗكصٔ٘ٗكصٓ٘ٗص

؛  ٜٕ٘ص – ٕٙ٘، ص ٕ؛ بكؿ ، سػتانمي، الػدكؿ اإلسػالمية ، جٖٖٙادكرد فكف ، معجـ اانساب ، ص
؛  ٕٜٗص – ٜٔٗكىامشػػيا كص ٜٓٗ، ص ٕسػػميماف ، د.أحمػػد السػػعيد ، تػػاريخ الػػدكؿ اإلسػػالمية ،ج

د، حػػػػػػػػػػػػركب حطػػػػػػػػػػػػيط،د. احمػػػػػػػػػػػػ ؛ٕٙٓتػػػػػػػػػػػػاريخ جيػػػػػػػػػػػػاف آرا، ص قزكينػػػػػػػػػػػػي، احمػػػػػػػػػػػػد غفػػػػػػػػػػػػارم،
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تػاريخ مغػكؿ الحبيمػة الذىبيػة كالينػد طحػكش ،د. محمػد سػييؿ ،  ؛ٜٜص -ٜٙكصٚٛكصٙٛالمغػكؿ،ص
 ؛٘ٔٔص -ٜٗ،ص

Howorth,Henry.H, History of the Mongols,part 2,Division 1,pp.225-259; 
 Kafalı , Dr. Mustafa,-Altın Orda Hanliǧinin,pp.101-102,113-114; 
Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay5,s.84.                    

 .٘ٚٔبارتكلد ، تاريخ الترؾ، ص -ٖٔٙ
 .٘ٚٔتاريخ الترؾ، ص  -ٕٖٙ
 .٘ٚٔتاريخ الترؾ،ص  -ٖٖٙ
ـ(: السػػمطاف المعظػػـ كالخاقػػاف ااعظػػػـ ٖٙ٘ٔ -ٖٔٗٔىػػػ(/)  ٛ٘ٚ -ٕٗٚ)  -جػػاني بػػؾ -جانبػػؾ :اك -ٖٗٙ

ف محمكد ابف الممؾ المعظـ اكزبؾ خاف، كىك احد اىـ امراا شعبة باتك خػاف جالؿ الديف ابك المظفر السمطا
ـ ،كذكػر ٖٓٗٔىػػ/ ٔٗٚالتابعة لمحبيمة الذىبية ، تكلى جاني بؾ الحكـ بعد كفاة ابيو أكزبؾ في حدكد سنة 

ـ، كػاف لػو اخ اكبػر منػو يػدعى تينػي بػؾ ، كاخ ا ػغر منػو يػدعى خضػر بػؾ ، ككػاف ٖٔٗٔىػػ/ ٕٗٚسنة 
احؽ منو لتكلي السمطة غير اف كالػدتيما كمعظػـ اركػاف الدكلػة قػدمكا عميػو اخػكه جػاني بػؾ لتػكلي تيني بؾ 

ىػػػ/ ٛ٘ٚالحكػػـ لكفااتػػو كبأسػػو ، كاسػػتمر فػػي الحكػػـ حتػػى أ ػػيب بػػالمرض الػػذم تػػكفى عمػػى أثػػره سػػنة 
ـ ليتػػكلى العػػرش مػػف بعػػده أبنػػو برديػػؾ ،كتػػكلى الحكػػـ بعػػد كفاتػػو ابنػػو طغطمػػش حتػػى قتػػؿ سػػنة ٖٙ٘ٔ
،كقد كرد في الم ادر التاريخية أف نامب طغطمش الذم كاف يدعى مامام قد تكلي عػرش  ـٜٖٗٔىػ/ٜٚٚ

الحبيمػػة الذىبيػػة مػػف بعػػده ، كذكػػر  فػػي بعػػض الم ػػادر التاريخيػػة أف انضػػطرابات قػػد عمػػت أرجػػاا الػػبالد 
تػكلى الحكػـ بعػده ـ ، ك ٖٙ٘ٔىػ/ٛ٘ٚالخاضعة لحكـ الحبيمة الذىبية اسيما بعد كفاة جاني بؾ الكبير سنة 

بردم بؾ بف محمد لمدة سنتيف حتى ظير أثناف مف الخانات ممف أدعيا أنيما مف أبنػاا جػاني بػؾ كاسػتمرا 
،  ٘فػػػي الحكػػػـ سػػػنة" كاممػػػة خمفػػػا" لبػػػردم بػػػؾ . لمزيػػػد مػػػف التفا ػػػيؿ ينظػػػر : ابػػػف خمػػػدكف ، تػػػاريخ ، ج

اند ، تػاريخ ركضػة ميرخك   ؛ٗٚٗص -ٖٚٗ، ص ٗ؛ الحمحشندم ،  ب  ااعشى ، جٜٓٙص -ٚٓٙص
 ٔ؛ الرمػػزم،ـ.ـ، تمفيػػؽ ااخبػػار، ج ٘ٚ، ص ٖ؛ خكانػػدمير، تػػاريخ حبيػػب السػػير ،ـٕٕٕ، ص٘ال ػػفا، ـ
؛ بكؿ ، سػتانمي لػيف ، الػدكؿ ٖٖٙ؛ زامباكر ، ادكرد فكف ، معجـ اانساب ، صٙ٘٘ص -ٚٗ٘،ص ص

؛ سػميماف ،  ٕٓٔي، صرتكلد، العػالـ ااسػالمي فػي الع ػر المغػكلي؛ شبكلر، بٕٗ٘، ص ٕاإلسالمية ، ج
؛ قزكينػػػي، احمػػػد غفػػػارم، تػػػاريخ جيػػػاف آرا، ٛٛٗ، ص ٕد.أحمػػػد السػػػعيد ، تػػػاريخ الػػػدكؿ اإلسػػػالمية ، ج

 ؛ ٘ٛص  -ٔٛتاريخ مغكؿ الحبيمة الذىبية كاليند ،صطحكش ،د. محمد سييؿ ، ؛ٕ٘ٓكصٕٗٓص
Howorth,Henry.H, History of the Mongols,part 2,Division 1,pp.173-179; 
Kafalı , Dr. Mustafa,-Altın Orda Hanliǧinin,pp.82-85; 

Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay5,s.80.                    
 .٘ٚٔبارتكلد ، تاريخ الترؾ،ص -ٖ٘ٙ
 .ٜٔفيمي، د. عبد العزيز عبد السالـ ، تاريخ الدكلة المغكلية ، ص  -ٖٙٙ
؛ فيمػػي، د. عبػػد العزيػػز عبػػد السػػالـ ، تػػاريخ  ٖٕٔمحمػػكد، تػػاريخ المسػػمميف، صالسػػاداتي ، د. احمػػد  -ٖٚٙ

 .ٜٔالدكلة المغكلية ، ص 
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؛  مكميمكفج ، المغػات التركيػة،بحث منشػكر فػي دامػرة ٛٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي، ص -ٖٛٙ
 .ٙٙ، مادة الترؾ ، ص ٘المعارؼ ااسالمية، مج

؛ السػػػاداتي ، د. احمػػػد محمػػػكد، تػػػاريخ ٖٙد محمػػػكد ، تػػػاريخ الػػػدكؿ ااسػػػالمية ، ص السػػػاداتي، د. احمػػػ -ٜٖٙ
 .ٖٕٔالمسمميف، ص

 .ٕٚٔبارتكلد، تركستاف، ص-ٖٓٚ
 .ٕٛٔبارتكلد، تركستاف،ص  -ٖٔٚ
 .ٕ٘ٔبارتكلد ، تاريخ الترؾ، ص -ٕٖٚ
 .ٕ٘ٔتاريخ الترؾ،ص  -ٖٖٚ
  .ٚٚص  – ٙٚ،مادة الترؾ،ص ٘رؼ ااسالمية،مجبارتكلد،اادب الجغتامي، بحث منشكر في دامرة المعا -ٖٗٚ
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 الرابع الفصل

ٍؼتقذاخ األٗٝغ٘س اىذْٝٞح ٍٗظإش 

 دٗىتٌٖ اىحضاسٝح ٗاألقتصادٝح

اىَثحث األٗه: ٍؼتقذاخ األٗٝغ٘س اىذْٝٞح *

 ٗتط٘س فنشٌٕ اىذْٜٝ.

اىَثحث اىثاّٜ: اىَظإش اىحضاسٝح *

 ىذٗٝدخ األٗٝغ٘س.ٗاألقتصادٝح 
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 األول لمبحثا

ٍؼتقذاخ األٗٝغ٘س اىذْٝٞح ٗتط٘س 

 فنشٌٕ اىذْٜٝ

*أٗالً: ػثادج األٗٝغ٘س ىألٗثاُ ٗإػتْاقٌٖ 

 اىذٝاّح اىشاٍاّٞح.

*ثاًّٞا: إّتشاس اىذٝاّح اىضسادشتٞح 

 تِٞ األٗٝغ٘س.

ذٝاّح *ثاىثًا: إػتْاق األٗٝغ٘س اى

 اىث٘رٝح .

*ساتؼًا: إػتْاق األٗٝغ٘س اىذٝاّح 

 اىَاّ٘ٝح.

*خاٍسًا:إػتْاق األٗٝغ٘س اىذٝاّح 

 اىَسٞحٞح.

*سادسًا: إّتشاس اىذٝاّح اىطاٗٝح،أٗ" 

 اىتاٗٝح" تِٞ األٗٝغ٘س.

 *ساتؼًا: إػتْاق األٗٝغ٘س اىذِٝ األسدٍٜ.

 *ثاًٍْا: اىتساٍح اىذْٜٝ تِٞ األٗٝغ٘س.
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 ﴾الدٌنًفكرهم وٌغور الدٌنٌة وتطور معتقدات األ﴿ 

اىتنؽ اركيةكر ديانات ىدة كود ي كف هذا بالبب تػنق تـ مػف ب ػد الػل أقر،كتػ  رهـ 
ب وكاـ كلعكب ىدة كاقتةطتـ معتـ، ااةن ىف مػا لػتدك  مػف تطػكر ا ػرم كدينػي ىبػر 

 المراحؿ التاريقية لدكلتتـ .
تػػػا بػػػيف اركيةػػػكر يؤ ػػػد لنػػػا اف كالبػػػد لػػػي مػػػف التنكيػػػه هنػػػا اف تعػػػدد الػػػديانات كتنكى

أقػػػػرل ال يعنػػػػي  حػػػػؿ مح تػػػػا ديانػػػػةن حػػػػدل هػػػػذ  الػػػػديانات لتي إصػػػػيب الاػػػػعؼ الػػػػذم  ػػػػاف يي 
بالاػػػػركرة ىػػػػدـ كجػػػػكد أتبػػػػاع ل ديانػػػػة الالػػػػابقة، اذ اف تطػػػػكر الف ػػػػر الػػػػديني الػػػػذم لػػػػتد  

عمػػـ ى ػػل الجميػػع، كيعتمػػد هػػذا ارمػػر بالدرجػػة اركلػػل ى ػػل وػػكة اركيةػػكر ال ينبةػػي أف يي 
 ىتنقكها. إانتـ بمبادئ الديانة التي يمإ

) كعمػى كجػو العمػكـ فػاف كػؿ ديػف :وػايةن  جػدان  متمػةو  لتذا ألار بارتكلد الػل حقيقػةو 
 (ُ)بيف انكيغكر فيما عدا الييكدية (. كجد لو أتباعان 

ىػػف ت  يػػد  ى ػػل  كهػػذا ارمػػر يؤ ػػد تعػػدد الػػديانات التػػي اىتنقتػػا اركيةػػكر، ااػػةن 
اليتكدية بينتـ، كلعؿ أحد أهـ ارالباب التػي ت مػف كراب ذلػؾ هػك أنتػا ىدـ انتلار الديانة 

 لـ ت ف ديانة تبليرية.  
كمف الجدير بالذ ر اف ترجمة النصكص الدينية اركيةكريػة بمقت ػؼ ديانػاتتـ التػي 

      ( ِ)ىندهـ.   بيرة بالنالبة لتـ كتحتػؿ م انة  بيػرةو  عد ذات أهميةو  ر ى يتا تي ىي 

 المبحث األول 
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رض هنػػػػا أهػػػػـ هػػػػذ  الػػػػديانات كالمعتقػػػػدات التػػػػي آمػػػػف بتػػػػا اركيةػػػػكر كالػػػػكؼ أالػػػػتع
 كمكوفتـ حيالتا .

أولا: عبادة األوٌغور لألوثان وإعتناقهم الدٌانة الشامانٌة٭
(3)

: 

عػػد مػػف أكؿ اىتنػػؽ اركيةػػكر ديانػػات ىػػدة  ػػاف اػػي مقػػدمتتا الديانػػة الك نيػػة التػػي تي 
تتـ الػل ديػف، كوػانكف، كنظػاـ مقػدس لحػاج الديانات التػي انتلػرت بػيف لػعكب ىػدة، نظػران 

 نظـ لتـ حياتتـ كياع ارمكر اي نصابتا الصحي .يي 
مػػف قةلتػػا انتلػػار الديانػػة  مكاػػحان  أياػػان  متمػػةو  كوػػد ألػػار ال الػػةرم الػػل حقيقػػةو 

، بالػبب (ْ)اف ال اف بػةد اركيةػكر  ػانكا ألػد ال فػرة كأرمػاهـ الك نية بيف اركيةكر كمؤ دان 
 (ٓ)ىبادتتـ ارك اف. 

، اذ  ػاف القػايمكف (ٔ)أمػا ىف البب ىبادتتـ لتا ا اف لمعراتتػـ بالالحر كايمانتـ به
 .(ٕ)" كهك رجؿ الديف ىندهـ " شاماف"، أك قػامافط ؽ ى يتـ االـ" ب مكر الالحر يي 

ط ػؽ كمف الجدير بالذ ر اف رجاؿ الديف اللػامانييف مػف اركيةػكر كالقيرغيػز  ػاف يي 
ى ػل ال تنػة  باخشػيط ػؽ لقػب ، كأي (ٖ).-Baqshi – ي"،باخشي"،أك" بخشػى يتـ لقب " 

 (ٗ).اللامانييف اي ارغانة أياان 
،  الػػػكثنيىػػػدة منتػػػا  ىنػػػد المػػػؤرقيف القػػػدامل معػػػافو  باخشػػػيلتػػػذا ا تالػػػبت   مػػػة 

 (ُُ) ،كهذ  الصكر تكا  ل ؿ ال تنة مف اللاماف. (َُ).كالكاتب، كالساحر
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، كهػي  (ُِ)لديانات التي آمف بتا اركيةػكر.حدل أهـ اإاقد  انت الديانة اللامانية 

،كهػذ  الديانػة  انػت تت ػكف ى ػل كاػؽ مػا  ػاف (ُْ)البداييػة. (ُّ)ل طكطميػة حيػان  نمكذجان إعد تي 
اي ت ؾ المجتمعات مف أىراؼ كتقاليد ،افي مرح ػة ارمكمػة  ػاف معظػـ اللػامانات  الايدا

 ػر ى ػل العديػد مػف النقػكش لتػذا ىي مػف الرجػاؿ المتن ػريف بػزم النالػاب،  مف النالاب،كأحيانان 
اػػػي جبػػػاؿ آلتػػػام، كتيػػػاف لػػػاف كهػػػي تصػػػكر معظمتػػػا المةمػػػ  ارن كية،كحصػػػؿ الع ػػػس 

 (ُٓ)ىندما انتقؿ المجتمع الل مرح ة اربكة .
مػف القطػا كاركيػةػػكر  ػانكا يعبػػدكف اللػمػػس ، كىبػادة اللػمس   ر أف بعاػان كود ذي 

 .(ُٔ)تدقؿ امف نطاؽ الديانة اللامانية
مػف ىبػادات الديانػة  حيػان  نمكذجػان إ عػد أياػان كىبد اركيةكر القدماب الحيكانات التي تي 

 (ُٕ) المل الطكطمية الحيكانية.اللامانية، كتي 
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 االحيكانات المفترالػة م ػؿ الػذياب ، كال عالػب، كالدببػة،  انػت مقدالػة لػديتـ ،ااػةن 
النالػػػكر ،الػػػل جانػػػب  ىػػػف تقديالػػػتـ لعػػػدد مػػػف الحيكانػػػات ارليفػػػة ،كالطيػػػكر الجارحػػػة م ػػػؿ

 (ُٖ)تقديالتـ لأالماؾ.
مػػػػف الحيكانػػػػات يعػػػػكد لقػػػػكاتـ مػػػػف  كممػػػػا ال لػػػػؾ ايػػػػه اف تقػػػػديس اركيةػػػػكر لعػػػػددو 

 المفترالة منتا، كلما تدر  ى يتـ ارليفة منتا مف منتجات غذايية . 
غيػر اف المنزلػػة المقدالػة التػػي  ػاف يحت تػػا الػذيب لػػدل اركيةػكر  انػػت تفػكؽ غيػػر  

 تالػاب إكالػبب  (،ُٗ)عػد رمػزهـ المقػدس.، اقد  اف يي  المفترالة كار  ر تميزان مف الحيكانات 
" لػػه منػػذ القػػدـ ،كالػػذيف التكجػػكمالػػذيب هػػذ  المنزلػػة المقدالػػة ،لتقػػديس دكلػػة ال ػػكؾ تػػكرؾ "

 ،اقػػد  ػػاف الػػذيب اػػ ؿه (َِ) ػػانكا يظنػػكف اف االػػةاتـ  انػػت تػػربطتـ رابطػػة الػػدـ مػػع الػػذيب.
بعػػػػػد ارركاح اللػػػػػريرة كيطردهػػػػػا الحيػػػػػاة كالراحػػػػػة ، كيي  ىنػػػػػدهـ اتػػػػػك الػػػػػذم يمػػػػػنحتـ حالػػػػػفه 
 (.ُِ)ىنتـ.

ـ كهػػػػي الم حمػػػػة ُْهػػػػػ/ ٖتػػػػب اػػػػي القػػػػرف كوػػػػد كصػػػػؼ ارنجػػػػاز اردبػػػػي الػػػػذم  ي 
أرلػد  "، يػؼ اف ذيبػان The Leagend Of Oghuz Khan،"" أغكز خاف"ارالػطكرية 

 (ِِ)القاف التر ي أكغكز الل تحقيؽ النصر اي معظـ المعارؾ التي قااتا.
 الػػػابقان  ، كوػػػد ذ ػػػرتي ( ِّ) مقدالػػػة لػػػدل اركيةػػػكر. كوػػد  ػػػاف لألػػػجار ال بيػػػرة م انػػػةن 

 رىتقادهـ ب نتا النكاة اركلل لكجكدهـ اي الحياة. لتا  تـارالباب الرييالة لتقديال
كلػػػـ يقتصػػػر تقػػػديس ارلػػػجار ال بيػػػرة ى ػػػل اركيةػػػكر اقػػػط بػػػؿ الػػػتمؿ ذلػػػؾ ى ػػػل  

 قاص. بل ؿو  ىاـ كارتراؾ معظـ ال اف آاليا بل ؿو 

مػػػػػف أهػػػػػـ المقدالػػػػػات الدينيػػػػػة لػػػػػدل معظػػػػػـ الػػػػػ اف آالػػػػػيا   عػػػػػدي اارلػػػػػجار ال بيػػػػػرة تي  
) اذ اف التػرؾ أحبكىػا :،كود ألار د. نصر ا مبلر الطػرازم الػل ذلػؾ وػايةن (ِْ)كأودمتا.

لح  يـ الخرافيػة كأسػاطيرىـ، ففػي انسػاطير نجػد اف انتػراؾ  محدسان  كجعمكىا عن ران 
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تحػت  اف انجناس التسعة لبني اننساف قد أخذ رأس كؿ جنس منيا مكانةن يعتحػػػػػػػػدكف 
ظؿ شػجرة مػف تسػع أشػجار كػاف خمحيػا قػد تػـ مػف قبػؿ، كىكػذا ارتػبط انتػراؾ بالشػجر 

  (ِٓ) بأحساس مف الحب كالتحدير،كداـ ىػػػذا انرتباط بعد انسالـ(.
 انالػػػك اػػػي " اػػػي مقاطعػػػة  ككمـ اػػػي منطقػػػة " ُّّٗهػػػػ/ ُِّٓ ػػػر اػػػي كوػػػد ىي  

تػػػػػب ى ػػل ظتػػر  تػػب ى ػػل كجتػػه بال ةػػة الصػػينية ، ك ي الصػػيف ى ػػل نقػػش  نػػايي ال ةػػة ،  ي 
 ( ِٔ)بال ةة اركيةكرية ، كاي هذا النقش ألارة الل تقديس اركيةػػكر لألجػػػػار ال بيرة .

كوػػد ألػػارت المصػػادر الصػػينية الػػل اف ارتػػراؾ مػػف أتبػػاع الديانػػة اللػػامانية  ػػانكا 
م ػػؿ مػػف وػػاـ بقت تـ،كوػػد ىػػززت نقػػكش أكرقػػكف الػػل جػػكار وبػػكر جنػػكدهـ تما يػػؿ تي قيمػػكف يي 

 نػاب كاػع إوامػة مراالػيـ قاصػة إلر الػل نتا لـ تي إ تلفت ايما بعد هذا ارمر،غير التي أي 
 Balbal"،" بمبػػاؿط ػؽ ى ػػل هػػذا النػػكع مػػف التما يػؿ االػػـ " هػذ  التما يػػؿ اػػي القبكر،كوػػد أي 

المػرأة الػميتا الػركس "  بيػر التما يػؿ التػي يي   يػؿ تلػبه الػل حػدو ف هػذ  التماإ تلػؼ "،كود أي 
منتػػا اػػي   ػػر ى ػػل ىػػددو "،كوػػد ىي Kamennaya Boba،" ال ػػخرية"،أك" طػػاش نيتػػو"

مناطؽ متفروة مف ركاليا ،كبعد أف تم ف ى مػاب ار ػار كال ةػات مػف حػؿ النقػكش كال تابػة 
نتػا تر يػة إيالػي كأكرقػكف أتاػ    ر ى يتػا وػرب نتػر ينالمدكنة ى ل تما يؿ ب باؿ التي ىي 

 ػر ى يتػا " التػي ىي " المرأة ال خريةالماة قالصة ،كأصب  مما ال لؾ ايه أف التما يؿ المي 
 (ِٕ)اي ركاليا هي مف أصؿ تر ي.

مػػػف أهػػػـ تما يػػػؿ  عػػػدي " الػػػذم يي  بمبػػػاؿكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  الصػػػػػػػػػكرة تػػػػػػػػػػػكا  لػػػ ؿ تم ػػػػػػػػػػػػػاؿ " 
 (ِٖ)قاص كأودالتا . ىاـ كىند اركيةكر بل ؿو  ية ىند ارتراؾ بل ؿو الديانة اللامان
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لقػػػػد تػػػػرؾ لنػػػػا اركيةػػػػكر بعػػػػض النقػػػػكش أهمتػػػػا كأطكلتػػػػا م تػػػػكب بال ةػػػػة الصػػػػينية، 
كمعظمتػػػا تؤ ػػػد ى ػػػل ماذ رتػػػه المصػػػادر الصػػػينية مػػػف أف اركيةػػػكر لػػػـ يتمالػػػ كا بالديانػػػة 

 .  (ِٗ)بتا بقية القبايؿ التر ية كلـ يت  ركا بتا م  ما ت  رت اللامانية طكيةن 
يمػػانتـ إكهػػذا ت  يػػد كااػػ  ى ػػل و ػػة أتبػػاع الديانػػة اللػػامانية بػػيف اركيةػػكر كىػػدـ 

المط ػػػؽ بتػػػا ،كبػػػ نتـ لػػػـ يالػػػتمركا مػػػدة طكي ػػػة اػػػي اىتناوتا،كوػػػد ي ػػػكف الػػػبب ذلػػػؾ لعػػػدـ 
تػازكا اوتناىتـ بمباديتا، كرغبتتـ اي اىتنػاؽ ديػف يناالػب تطػكرهـ الف ػرم كالػديني الػذم ام

 به ىف غيرهـ مف القبايؿ التر ية ارقرل.
مػػػا اػػػي تػػػاريا  نكىػػػان  كى ػػػل الػػػرغـ مػػػف ذلػػػؾ اقػػػد بقيػػػت الديانػػػة اللػػػامانية مت صػػػ ةن 

مػػف مفػػردات  اػػي بعػػضو  اركيةػػكر كاػػي بعػػض تفاصػػيؿ حيػػاتتـ ، امػػا زاؿ ت  يرهػػا كااػػحان 
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 نكاتو حيػػػػاتتـ اليكميػػػػة اػػػػي الكوػػػػت الحااػػػػر ى ػػػػل الػػػػرغـ مػػػػف اىتنػػػػاوتـ ارالػػػػةـ منػػػػذ الػػػػ
 (َّ)طكاؿ.

 ثانٌاا:انتشار الدٌانة الترادشتٌة بٌن األوٌغور:٭
، (ُّ)لقد كرد اي بعض المصادر التاريقية انتلار الديانة الزرادلػتية بػيف اركيةػكر

، كيبػدك اف هػذا ارمػر وػد  ػاف اػي (ِّ) ر انتـ  انكا أ  ر ىددان مػف اركيةػكر المػانكييفكذي 
 بداية انتلارها بينتـ .

لر الل أهػـ العكامػؿ التػي أالػتمت اػي غـ مف أف المصادر التاريقية لـ تي كى ل الر 
انتلػػار هػػذ  الديانػػة بيػػنتـ اممػػا اللػػؾ ايػػه اف اػػي مقدمػػة هػػذ  العكامػػؿ هػػك الػػدكر ال بيػػر 

 الذم ماراله دىاتتا القادميف مف بةد اارس الكطف ارـ لتذ  الديانة.
مػف أف الديانػة الزرادلػتية  ىػف مػا ألػارت اليػه ىػدد مػف المصػادر التاريقيػة ااةن 

وػد  متمػان  ىػامةن  عػد أياػان ود انتلرت بيف وبايؿ تر ية أقرل كاي مقدمتتا التةزغز، كهػذا يي 
الػػاىد ى ػػػل انتلػػارها بػػػيف اركيةػػكر كغيػػػرهـ مػػف القبايػػػؿ التر يػػة ارقػػػرل بح ػػـ المجػػػاكرة 

 كارقتةط  .  
ةؿ رح تػػه الػػل بػػةد اقػػد ألػػار بارتكلػػد الػػل أف الرحالػػة تمػػيـ بػػف بحػػر المطػػكىي قػػ

مػػنتـ يعتنقػػكف الديانػػة الزرادلػػتية، ك انػػت هػػي الديانػػة الالػػايدة  التةزغػػز وػػد كجػػد ايتػػا ىػػددان 
آنػػذاؾ ، ك ػػاف هنػػاؾ كاػػي الكوػػت نفالػػه مػػف يعتنػػؽ الديانػػة المانكيػػة ،ال الػػيما ممػػف  ػػانكا 

 .(ّّ)يالتقركف اي مقر م  تـ
مانكيػػة، كلتػػذا الالػػبب لػػـ كهػػذا ت  يػػد كااػػ  ى ػػل اف م  تػػـ  ػػاف يعتنػػؽ الديانػػة ال

  ػه، ا ػاف هػذا أحػد ارالػباب ي ف يالم  لمعتنقي الديانة الزرادلػتية باالالػتقرار اػي مقػر مي 
 الرييالة التي أدت الل اعؼ الديانة الزرادلتية بينتـ لتفكؽ الديانة المانكية ى يتا.
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لتػػػذا ألػػػار بارتكلػػػد الػػػل انػػػه ىنػػػدما  ػػػاف العػػػرب يتحػػػد كف ىػػػف التةزغػػػز بكصػػػفتـ 
عػػان مػػانكييف اتػػذا يعنػػي اف الديانػػة الزردالػػتية  انػػت آقػػذة اػػي اراػػكؿ بالتػػدريج، ممػػا جمي

 .(ّْ)أدل اي نتاية ارمر الل زيادة أتباع الديانة المانكية كجع تا أوكل مف ذم وبؿ
كأرل اف هػػػػذا ارمػػػػػر لػػػػـ يقتصػػػػػر ى ػػػػل ارتػػػػػراؾ التةزغػػػػز اقػػػػػط بػػػػؿ الػػػػػتمؿ ى ػػػػػل 

ال تػػذ ر مع كمػػات   يػػرة ىػػف اركيةػػكر ممػػف  ػػانكا  اركيػػػةكر أياػػان، االمصػػادر التاريقيػػة
يػػػدينكف بالديانػػػة الزرادلػػػتية،كيبدك اف تػػػ  ير الديانػػػة المانكيػػػة وػػػد  ػػػاف أوػػػكل ب  يػػػر ى ػػػيتـ 

 ل مفردات الدينية الجديدة التي جابت بتا . ،نظران 

 ثالثاا: إعتناق األوٌغور الدٌانة البوذٌة:٭

ب ىتنػاؽ اركيةػكر الديانػة البكذيػة البػد وبؿ اف أالػتعرض أهػـ الركايػات التػي تتع ػؽ 
لير الل أقتةؼ المؤرقيف اي آرايتػـ ايمػا يتع ػؽ بتحديػد المرح ػة التاريقيػة التػي لي أف أي 

 انتلرت قةلتا الديانة البكذية بينتـ، كأيتما البقت ارقرل اي ارنتلار .
كػػاف  ) كيظيػػر تحػػارب الػػدينيف بكجػػو خػػاص فيمػػا :لػػير بارتكلػػد وػػايةن كىػػف ذلػػؾ يي 

بينيما مف ان طالحات المشتركة التػي تػدؿ فػي نفػس الكقػت عمػى أنيمػا كانػا يتػأثراف 
 أحدىما بانخر حتى اننا ا نستطيع بسػبب ىػذا التػأثر أف نجػـز أم الػدينيف انتشػر أكان 

 (ّٓ)بيف الترؾ :المانكية أـ البكذية..(. 
ظ تػا  ػؿ مػف  اي الفصػؿ اركؿ كبالتفصػيؿ الظػركؼ التػي انتلػرت اػي كود ذ رتي 

مػػا كهػػي اف  الػػل حػػدو  كمقنعػػةو  متمػػةو  الػػديانتيف البكذيػػة كالمانكيػػة ، كوػػد كصػػ ت الػػل نتيجػػةو 
الػل دكر  مفصػةن  الديانة البكذية ود انتلرت بيف اركيةكر وبؿ الديانة المانكية، كود ألػرتي 

اب ىدد مف القاغانات اركيةكر اػي دىػـ الديانػة المانكيػة كالالػعي لنلػرها بيػنتـ ى ػل حالػ
 الديانة البكذية ،كالكؼ أالتعرض هنا مع كمات متمة بقصكص ذلؾ.
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ا قػػد  .(ّٔ)عػػػد الديػػػانة البكذيػػػة مػػف أهػػـ المعتقػػدات الدينيػػة التػػي اىتنقتػػا اركيةػػػػػػػػػػكرتي 
 انػػػػت هػػػػذ  الديانػػػػة لػػػػايعة بػػػػيف ىػػػػدد مػػػػف القبايػػػػؿ التر يػػػػة وبػػػػؿ ت الػػػػيس دكلػػػػة اركيةػػػػكر 

ـ ،اذ  انت لتا جػذكر وديمػة اػي منطقػة حػكض  ٖػ/ هِاركرقكنية اي منةكليا اي القرف 
 اػي مدينػة طكراػاف أياػان  ، ك ػاف ت  يرهػا مكجػكدان  (ّٕ)تاجر اركيةكر اليتػا.تاريـ وبؿ اف يي 

وبػػؿ كصػػكؿ ارىػػداد ال بيػػرة مػػف المتػػاجريف اركيةػػكر اليتػػا ال الػػيما اػػي الجػػزب الجنػػكبي 
 (ّٖ)منتا.

لتػـ اػي مدينػة  ػف  ةػكر الػذيف أالالػكا دكلػةن بػيف اركي كانتلرت الديانة البكذيػة أياػان 
 ( ّٗ)ك ، اقد  انت الديانة البكذية منتلرة اي هذ  المنطقة وبؿ هجرتتـ اليتا.چ -

ذ ػر كجػكد معابػد  -تػي يػف كانػج -كألار بارتكلد الل أف الالفير الصيني المدىك 
انتلػػار ، كهػػذا يؤ ػػد ى ػػل أف (َْ)ـ ّٕٔهػػػ / ُٔبػػالي  منػػذ ىػػاـ  -بكذيػػة اػػي مدينػػة بػػيش 

 الديانة البكذية اي هذ  المدينة  اف وبؿ االتقرار اركيةكر ايتا.
 كلتذا تقبؿ اركيةكر الديانة البكذية التػي ماػل ى ػل كجكدهػا اػي هػذ  المػدف زمنػان 

 (  ُْ).طكيةن 
اف معظـ اركيةكر ممف أالالػكا دكيػةت لتػـ اػي هػذ  المػدف كبعػد اىتنػاوتـ الديانػة 

مزدهرة امتزجت مػع  قااػة دكلػتتـ اركرقكنيػة التػي ت الالػت اػي  البكذية أكجدكا  قااة بكذية
 (ِْ)ـ.ْْٕق/ُِٕمنةكليا اي النة 

كوػػد ألػػار د. جػػكرج حػػداد الػػل اف زيػػارة الحجػػاج الصػػينييف مػػف البػػكذييف الػػل التنػػد 
 بيػػر اػػي تطػػكر المدنيػػة ،اقػػد  ػػاف أ ػػر انتلػػار البكذيػػة اػػي آالػػيا الكالػػطل   ػػاف لػػه تػػ  يره 

انتلار الماليحية اي أكربا ،كاي معظـ ارحكاؿ  انت الديانػة مػف أهػـ  ما ؿ أ ركاللروية يي 
 (ّْ.)الكالايؿ لتطكر المدنية كأزدهارها  
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ـ بق يػػؿ كى ػػل ارغ ػػب ح ػػت الديانػػة َُهػػػ/  ْلػػير بارتكلػػد الػػل أنػػه بعػػد القػػرف كيي 
 .(ْْ)البكذية محؿ الديانة المانكية ىند اركيةكر
ـ اقػد ُُهػػ/ ٓبالديانة المانكيػة لةايػة القػرف  عةن كاذا لـ ي ف اركيةكر ود احتفظكا ا

يعتنقكف الديانة البكذية كالمالػيحية، بينمػا  ػاف المجػاكركف لتػـ مػف جتػة الةػرب   انكا يقينان 
 .(ْٓ)ود اىتنقكا االالةـ
 ػػػػػػر أف ىػػػػػػدد معتنقػػػػػي الديانػػػػػة البكذيػػػػػة مػػػػػف اركيػػػػػػةكر  ػػػػػاف يفػػػػػػكؽ ىػػػػػدد كلتػػػػػػذا ذي 

انه ى ل الرغـ مف اىتنػاؽ واغانػاتتـ الديانػة المؤرقيف الل  . كود ألار أحد(ْٔ)الماليحييػف
 (ْٕ)المانكية تقبؿ اركيةكر الديانة البكذية. 

ـ الػػذم َُّٕهػػػ/ْْٔكممػا يؤيػػد ذلػػؾ الػارة بارتكلػػد الػػل أف محمػكد ال الػػةرم ت 
لػير الػل أف الديانػة ـ،اليي  ُُهػػ/  ٓاػي حػدكد القػرف  " ديػكاف لغػات التػرؾ "صنؼ  تابه 

مػػف غيػػر   مػػػان  ٍ بػػيف اركيةػػكر، مػػع انػػه  ػػاف أ  ػػر ىً  ة  انػػت اػػي ذلػػؾ الكوػػت منتلػػرةالمانكيػػ
 (ْٖ)بػدكلتتـ كب قػبارهـ.

كهػػذا يؤ ػػد انتلػػار الديانػػة البكذيػػة بػػيف اركيةػػكر قػػةؿ هػػذ  المرح ػػة التاريقيػػة مػػف 
 تاريقتـ.

ةػكر كيؤ د المػؤرخ الػتيفف رنالػيماف أف الالػبب اػي انتلػار الديانػة البكذيػة بػيف اركي
 (ْٗ)هك لكوكع المانكييف مف اركيةكر تحت ت  ير الصينييف.

كأرل اف المػػػؤرخ الػػػتيفف رنالػػػيماف ال يقصػػػد بالاػػػركرة هنػػػا اف الديانػػػة المانكيػػػة وػػػد 
انتلػػرت بػػيف اركيةػػكر وبػػؿ الديانػػة البكذيػػة ، اربمػػا وصػػد مػػف قػػةؿ  ةمػػه تػػ  ر ىػػدد مػػف 

 –ة بػػدىكة مػػف القاغػػاف اركيةػػكرم بكوػػك اركيةػػكر المػػانكييف ممػػف اىتنقػػكا الديانػػة المانكيػػ
رحت ػػػا تـ  ،كتر ػػػكا ديػػػانتتـ الالػػػابقة كهػػػي البكذيػػػة ، غيػػػر أنتػػػـ كنظػػػران  - مػػػا ذ رنػػػا الػػػابقان 

 الدايـ كالمبالر مع الصيف جع تـ يت  ركف مف جديد بالديانة البكذية كمف  ـ اىتناوتا.
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انػػة البكذيػػة الػػل اقػػد ألػػار المػػؤرخ  ػػارؿ برك  مػػاف الػػل كصػػكؿ بع ػػات تبلػػيرية ل دي
 ، غير انه لـ يذ ر هنا االـ البةد التي ودمت منتا أك هكية دىاتتا.(َٓ)بةد اركيةكر

كوػػد ألػػار د. الالػػيد البػػاز العرينػػي الػػل دكر ىػػدد مػػف الػػدىاة البػػكذييف الفعػػاؿ اػػي 
 (ُٓ)نلر دينتـ اي الصيف كبةد الترؾ ،كاف الصػةد ود تحم كا مالػؤكلية هذ  الدىػكة. 

كا  لنا دكر الصةد ال بير اي نلر الديانة البكذية بيف ارتراؾ بلػ ؿ ىػاـ كهذا ي
كبػػػػيف اركيةػػػػكر بلػػػػ ؿ قػػػػاص، كاف البع ػػػػات التبلػػػػيرية البكذيػػػػة التػػػػي كصػػػػ ت الػػػػل بػػػػةد 

 اركيةكر كالتي ألار اليتا المؤرخ  ارؿ برك  ماف ربما  انت وادمة مف بةد الصةد .
" بخشػي ف اركيةػكر هػك   ػرة تػداكؿ   مػػػػػػػػة كقير دليؿ ى ل انتلار هذ  الديانة بي

ط ػػػػؽ اػػػػي ارصػػػػؿ ى ػػػػل الرهبػػػػاف " ايمػػػػا بيػػػػنتـ، اقػػػػد  انػػػػت هػػػػذ  ال  مػػػػة تي باخشػػػػي ،أك" "
ى ػػػل ال تنػػػػة اللػػػامانييف مػػػػف ارتػػػػراؾ  - مػػػػا ألػػػرنا آنفػػػػان  –  ط قػػػػت أياػػػان ،كأي (ِٓ)البػػػكذييف

مػف المفػردات الدينيػة بػيف كهذا يؤ د ى ل كجكد تلابه بػيف ىػدد  (،ّٓ.)اركيةكر كالقيرغيز 
 الديانتيف. 

ايمػػا  أقػػرل ألػػرنا اليتػػا مفصػػةن  كمػػف الجػػدير بالػػذ ر اف لقػػب باقلػػي جػػاب بمعػػافو 
 أقرل. البؽ ال يالعني ت رارها هنا مرةن 

مػػف مػػدف تر الػػتاف   ػػر ى يتػػا اػػي ىػػددو كمػػف المتػػـ أف أذ ػػر هنػػا اف ار ػػار التػػي ىي 
يانػػة البكذيػػة بػػيف اركيةكر،لتػػذا حظيػػت ب هتمػػاـ ى ػػل انتلػػار الد واطعػػان  دلػػيةن  عػػدي اللػػروية تي 

 العديد مف ى ماب ار ار.
 ر اػي تر الػتاف اللػروية ى ػل آالؼ مػف صػكر بػكذا مرالػكمة بلػ ؿ مصػةر اقد ىي 

 ( ْٓ.)بعت ى يتا صكرة بكذا بكاالطة ارقتاـ ى ل أكراؽ صةيرة طي 
مؤكػػد اف كشػػبو  :)كيبػػدك معحػػكان وػػايةن  ع ػػؽ د. محمػػد مػػاهر حمػػادة ى ػػل ذلػػؾكيي  

ضػغط باليػد الػى ال ػفحة الخشػبية البكذييف انتحمػكا بسػيكلة مػف الخػتـ ال ػغير الػذم ي  



 

 

315 

الكاسػػػػػػعة المحفػػػػػػكر عمييػػػػػػا انحػػػػػػرؼ كالرمػػػػػػكز فػػػػػػي الحػػػػػػرف السػػػػػػابع أك الثػػػػػػامف 
 (ٓٓ)الميالدم...(.
 ر اف مف امف ا تلااات العالـ آلبرت اكف لي  كؾ اػي أ ػار مدينػة وكجػك كود ذي 
ال  يػػر مػػف الي قػػل ا  اريػػة كال تابػػات التػػي تيعػػد   ىػػف الع ػػكر ى ػػلااػػةن ،(ٔٓ)م تبػػة بكذيػػة.

 (ٕٓ)دليةن ى ل العة انتلار الديانة البكذية بيف اركيةكر.
 ػػػر امػػف أهػػـ المميػػػزات الفريػػدة ل ديانػػػة البكذيػػة ىنػػد اركيةػػػكر هػػي النقػػػكش التػػي ىي 

 (ٖٓ)روية.ى يتا ى ل جدراف ال تكؼ كالمةارات اي مناطؽ متعددة مف تر التاف الل
كيلػػػير بارتكلػػػد الػػػل تفاصػػػيؿ مكالػػػعة ىػػػف صػػػ كات اركيػػػػةكر البػػػكذييف كطقكالػػػتـ 

:)كانكيغػػكر فػػي  ػػالتيـ كػػانكا يسػػتحبمكف الشػػماؿ كيضػػمكف أيػػدييـ الػػى الدينيػػة وػػايةن 
 .(ٗٓ)بعضيا كيركعكف ثـ يسجدكف كاضعيف جباىيـ في أيدييـ... (

، ك انػت (َٔ)- اني بادمة ىكـأـك م -عرؼ باالـ حدل ص كاتتـ البكذية تي إك انت 
 .(ُٔ)التعمؿ قةؿ ت ديتتـ لطقكالتـ الدينية النكاويس تي 

، كمػف ألػػتر (ِٔ)أحمػر ال ػكف ك اف الرهباف البكذييف اي بةد اركيةػكر يرتػدكف زيػا
كهػي   مػة صػينية ارصػؿ، كمػا زاؿ  " تكينػاف"،أك "، Toin " " تػكييف"، رهبػانتـ الراهػب 

ط ؽ اي كوتنػا ، كيي (ّٔ)لكوت الحاار ى ل ىدد مف الرهباف البكذييفط ؽ اي اهذا ارالـ يي 
الحااػػػر اػػػي منةكليػػػا ى ػػػل الرهبػػػاف البػػػكذييف مػػػف أصػػػؿ نبيؿ،كأصػػػب  هػػػذا ال قػػػب أ  ػػػر 

 . (ْٔ)ـ ُّهػ / ٕاي القرف  انتلاران 
ط ػؽ " التػي  انػت تي  Nom"،" النػكـكالبد أف ي كف هذا ارالـ وػد انتقػؿ مػع   مػة " 

هػػ /  ٕبيػنتـ منػذ القػرف  دالة مف اركيةػكر الػل المةػكؿ؛ رنػه  ػاف متػداكالن ى ل  تبتـ المق
 .(ٓٔ)ـُّ
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، اذ  ػػػانكا يزىمػػػكف انتػػػـ يالػػػتطيعكف تالػػػقير متميػػػزة ك ػػػاف ل  تنػػػة البػػػكذييف م انػػػةن 
اللػػػػياطيف، كاف ذكم ارركاح اللػػػػريرة يػػػػ لفكنتـ كيػػػػ تمركف بػػػػ مرهـ، كانتػػػػـ وػػػػادركف ى ػػػػل 

 .(ٔٔ)التنبكب بع ـ الةيب 
نكا ي جػػ كف الػػل طريقػػة بداييػػة يعتقػػدكف انتػػا تالػػاىدهـ اػػي التنبػػكب كى ػػـ الةيػػب ك ػػا

ك لؼ ارالرار، اقػد  ػانكا ياػعكف ىظػـ  تػػؼ القػػركؼ اػي النػار لمػدة مػف الػزمف حتػل 
صػػب  لكنػػه أالػػكد،  ػػـ ينظػػركف ايػػه بدوػػة، اػػاذا  ػػاف العظػػـ الػػ يمان لػػـ تػػؤ ر ايػػه النػػار كلػػـ يي 

لتػػـ أف ابػػراـ أم أمػػر الػػكؼ ت ػػكف نتايجػػه جيػػدة  يحػػدث ايػػه أم  الػػر يصػػب  مػػف المؤ ػػد
ػ ؽ رٌ كى ل كاؽ مايريدكنه ايماكف اي تنفيػذ ، أمػا اذا  انػت النتيجػة ى ػس ذلػؾ أم اذا حي

در كف أف ابراـ أم أمر الػكؼ ت ػكف ىاوبتػه الػيية ايمتنعػكف العظـ كان الر ىندها الكؼ يي 
 .(ٕٔ)ىف الماي به
بػػيف اركيةػػكر اقػػد أهتمػػكا ببنػػاب معابػػد   بيػػر رنتلػػار الديانػػة البكذيػػة بلػػ ؿو  كنظػػران 
 مف مدنتـ رداب لعايرهـ الدينية ايتا. ىدة اي ىددو 

، ك انػػػت (ٖٔ)بػػػالي  -كوػػػد ألػػػار بارتكلػػػد الػػػل كجػػػكد معابػػػد بكذيػػػة اػػػي مدينػػػة بػػػيش 
ىػػػف الع ػػػكر ى ػػػل العديػػػد مػػػف المعابػػػد  ااػػػةن . (ٗٔ)معظػػػـ معابػػػدهـ تزينتػػػا صػػػكر مكتػػػاهـ

ك التػػػي أالػػػس چػػػ-ممػػػر هي الػػػي اػػػي مدينػػػة  انالػػػك،أك"  ػػػف كارديػػػرة البكذيػػػة اػػػي منطقػػػة 
 (َٕ)اركيةكر ايتا دكلتتـ.

"، كهػػي   مػػة تر يػػة   بكرخػػافالػػمل الكاحػػد منتػػا " ك ػػاف لأكيةػػكر أصػػناـ بكذيػػة يي 
 ػػر هػػذا ارالػػـ كبلػػ ؿ دايػػـ مػػع االػػـ راهػػػبتـ البػػػكذم الػػذم  ػػػاف ، كوػػد ذي (ُٕ)تػػدؿ ى ػػل بػػكذا

 " Toin "" تكييف "،دىػل يي 
  (ِٕ) . 
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 ػػر ى ػػل أصػػناـ بكذيػػة اػػي ـ ىي  َُِْهػػػ/  ِّٖكألػػار بارتكلػػد الػػل أنػػه اػػي ىػػاـ 
، مما يدؿ ى ل كجكد ىػدد مػف (ّٕ)مدينة طكرااف اركيةكرية، ك اف بعاتا حديث الصنع

 معتنقي الديانة البكذية اي هذ  المدينة قةؿ هذ  المرح ة التاريقية. 
النػـك لمقدالػة  مػا يفعػؿ المةػكؿ االػـ ط قكف ى ل  تبتـ اك اف البكذيكف اركيةكر يي 

،- Nom-(ْٕ) مػػػا  -كهػػػك ارالػػػـ  " تكينػػػاف"، فػػػظ اػػػي ارصػػػؿ  تػػػب كتي ، كهػػػذ  ال  مػػػة تي 
ط ؽ اليـك اي منةكليا ى ل الرهباف البكذييف مػف أصػؿ نبيػؿ، كالريػب الذم يي  -ألرنا الابقا

اف هػػذ    ػػر أياػػان ُ، كذ(ٕٓ)اػػي أف أصػػؿ هػػذ  ال  مػػة هػػك يكنػػاني جػػاب ىػػف طريػػؽ الالػػرياف
 .(ٕٔ)ال  مة اغريقية ارصؿ جابتتـ ىف طريؽ ال ةة الصةدية، كتعني ال ػػتاب

ط ػػؽ ى ػػل معظػػـ ال تػػب المقدالػػة  انػػت تي  -  Nom-نػػكـ، ػػر أف   مػػة كلتػػذا ذي 
 .(ٖٕ)حتل ا ف اي ال ػةة المةػكلية الػتعمةن ، كهك اصطةح مازاؿ مي (ٕٕ)

طيػػػػؿ كخزعبالت،كحكػػػػػايات )أباكوػػػػد ألػػػػار الجػػػػكيني الػػػػل أف هػػػػذا ال تػػػػاب تاػػػػمف
،كتشػػبو أحاديػػث اننبيػػاا،مف ذلؾ:انمتنػػاع عػػف انذل كمػػكاعظ تناسػػب الشػػرامع جميعان 

 .(ٕٗ)كالظمـ،كرد السيمػػػػػػات بااحساف،كانمتنػػػاع عػف ايػذاا الحيكانات كغيػر ذلؾ (
 كود  اف ىدد مف المع ميف البكذييف يتكلكف متمة تع يـ اركيةكر مبادئ ديػنتـ مػف

 .(َٖ)قةؿ اوامة لعايرهـ الدينية كتةكة  تبتـ المقدالة
كوػػػد  تػػػب اركيةػػػكر نصػػػكص تعػػػاليـ الديانػػػة البكذيػػػة بال ةػػػة اركيةكريػػػة ، امعظػػػـ 

 (ُٖ)تبت بتذ  ال ةة .تع قػة بتذ  الديػانة  ي  ر ى يتا كالمي متكف النصكص التي ىي 
ة القطػػكط البكذيػػة مػػف  بيػػرة لترجمػػ اذ بػػذؿ الرهبػػاف البػػكذييف مػػف اركيةػػكر جتػػكدان 

 (ِٖ)ىدة منتا الصينية، كالتبتية كغيرها الل لةتتـ. لةاتو 
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أقػػػر مػػػف ال تابػػػة تعػػػكد أصػػػكلتا الػػػل التنػػػد  كوػػػد أالػػػتقدـ البكذيػػػكف اركيةػػػكر نكىػػػا
عػػد مػػف أهػػـ أنػػكاع ال تابػػة ،كهػػي ال تابػػة المنفػػردة التػػي ،كتي (ّٖ)" البراىميػػةميت ال تابػػة" اليػػ

 (ْٖ). " U,O  "،" Ü,Ö "، "e ,i:"ؼ الصكتية ا تية يم ف التفريؽ ايتا بارحر 
 (ٖٓ) ر ى يتا اي مدينة وكجك اركيةكرية.كهذا نمكذج مف ال تابة البراهمية التي ىي 

 

عطينػػػػػا صػػػػػكرة كااػػػػػحة ىػػػػػف  قػػػػػػااة اركيةػػػػػكر كالػػػػػعة ادرا تػػػػػـ  اف هػػػػػذ  الك ػػػػػػايؽ تي 
عػػد ة الديانػػة البكذيػػة كتي رجمػػت العديػػد مػػف النصػػكص اركيةكريػػة كالم تكبػػة ب ةػػ،لتػػذا تي (ٖٔ).

 (ٕٖ)مف أغنل ارنجازات اردبية اركيةكرية كأهمتا.
 ػػػػر اػػػػي مدينػػػػة وكجػػػػك اركيةكريػػػػة ى ػػػػل نصػػػػكص دينيػػػػة بكذيػػػػة كأهػػػػـ هػػػػذ  كوػػػػد ىي 
مي بتػػذا االالػػـ كوػػد اليػػ(،ٖٖ)، "Altun Yaruk" "، يػػاركؾ  آلتػػكفالػػماة " النصػػكص المي 

،كهػك  تػػاب  المحػػدس الػذم يشػػع نػػكره"" الشػػاه رف صػحيفته اركلػل تعنػػي بال ةػة التر يػة
عطػػي مع كمػػات متمػػة ىػػف بػػكذا ،كلتػػذا يحتػػكم ى ػػل أدىيػػة دينيػػة كنصػػاي  أقةويػػة،كهك يي 

 (  ٖٗ)ىند البكذييف. مقدالان  عد  تابان يي 
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" الػػػل ال ةػػػػػػػػػػػػة Saâdet Çağatay كوػػػػػػػػػػد تػػػػػػػرجـ هػػػػػػػػػػػػػػذا ال تػػػػػػػػػػاب الػػػد تكر" 
، ػػـ  (َٗ) ،كنلػر  اػػي انقػػرة"Singku Seli Tudunػػػػػػػػػػػة ،كأط ػػؽ ى يػػه ىنػكاف " التػػػػػػػػػػر يػ

بال ةػػػػػػة  "بنلػػػػػػر هػػػػػػذا ال تػػػػػػاب أياػػػػػػان  Radloff, Maloffوػػػػػػاـ  ػػػػػػؿ مػػػػػػف العػػػػػػالميف" 
 (ُٗ.)اركيةكرية

" المدكنػة بال ةػة Altun Yaruk" " ،آلتػكف يػاركؾكهػذ  أحػدل صػفحات  تػاب "
 (ِٗ) اركيةػػػػػػػػػكرية القديمة .
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اػػي  ىكنػػؾ"-دكف كمػػف قػػةؿ الع ػػكر ى ػػل ىػػدد مػػف الك ػػايؽ البكذيػػة اػػي منطقػػة" 
تر التاف اللروية يم ف اف نالتنتج اف بعض منتا م قكذ ىف ك ػايؽ اركيةػكر الػذيف  ػانكا 

 (ّٗ.)    ـ َُّٔهػ/ ِْٖلتـ ايتا النة  مالتقريف اي مدينة لازهاك التي أالالكا دكلةن 
أدبػػي بػكذم أكيةػكرم اػػي منطقػة ممػر هي الػػي  ػػر ى ػل نػص اع ػل الػبيؿ الم ػاؿ ىي 

 (ْٗ)." Säkiz Yükmükط ؽ ى يه االـ" ُأ
البكذيػػة  اف معظػػـ النصػػكص اركيةكريػػة البكذيػػة تتاػػمف أهػػـ مرت ػػزات ىناصػػر" 

 انػػػت مكجػػػػػػػػػكدة اػػػي اردب البػػػكذم "،التػػػي  Mahãyãna Buddism"  الماىيانيػػػة"،
"               البكذيػػػػػػػػػػػػػػة الييػنػػػػػػػػاىيػػػػػػػػػػػػػػػةكجػػػػػػكد ىنػػػػػػػػػػػػػاصر مػػػػػػف " ىػػػػػػػػػػػػػػػف  اركيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرم ااػػػػػػةن 

"،  Hĩnayãha Buddism ."(ٗٓ ) 
سػػكترا  –دىلأحػػد  تػػبتـ الدينيػػة الػػذم ييػػ كوػػد أالػػتـ البكذيػػكف اركيةػػكر اػػي ترجمػػة

  (ٔٗ).- Sutras -،-البكذية
بكذيػة التػي تناكلػت لػرح لعػدد مػف " مػف أهػـ  تػبتـ ال البكذية السكترا تاب "  عدي كيي 

)آلػػو الشػػمس كالحمػػر ىمػػا اذ نقػػرأ ايتػػا (،ٕٗ)المكاػػكىات التػػي تتع ػػؽ بالديانػػة المانكيػػة .
،اف هػػذ  (ٖٗ).،كاسػػعيف ،امعػػيف ،مر ػػعيف بػػالجكاىر(ق ػػريف مشػػرقيف ....كبيػػريف جدان 

مرتبطػػة بنظػػرة  الف ػػرة التػػي تناكلتػػا أتبػػاع الديانػػة البكذيػػة مػػف اركيةػػكر اػػي الالػػكترا البكذيػػة
 (  ٗٗ)المانكييف الل ارجراـ الالماكية ى ل انتا وصكر،كاف ا له ود اقتارهـ ليال نكا ايتا.

كوػػػد االػػػتطاع البكذيػػػكف اركيةػػػكر أف يمػػػدكا نفػػػكذهـ نحػػػك الةػػػرب ،كمػػػع انػػػه التكجػػػد 
الػػػارة الػػػل اف أم نفػػػكذ لأكيةػػػكر اػػػي ىتػػػد القطػػػا اػػػ ف الراهػػػب كالمبلػػػر كالرحالػػػة كلػػػيـ 

ـ أم ُِّٓهػػ/ ُٓٔمف اركيةكر البكذييف اي مدينػة وياليػػػػػؽ الػنة  رأل ىددان ركبركؽ ود 
اػػي ىتػػد المةػػػػػػػكؿ ، كمػػف المحتمػػؿ اف ي ػػكف هػػؤالب وػػد هػػاجركا الػػل هػػذا الم ػػاف كاالػػتقركا 

 (ََُ)ايه قػػػػػػةؿ ح ـ القطا .
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،اذ ـُْهػػ/  ٖف  قااة البكذييف اركيةكر ود تػداىت أمػاـ ارالػةـ اػي القػػرف إغير 
ى ػػػل لػػػعب اركيةػػػكر، كلعػػػؿ الػػػبب هػػػذا يعػػػكد الػػػل  مػػػان  ى طػػػةؽ االػػػـ اركيةػػػكر ىى إتكوػػػؼ 

 (َُُ)اىتناوتـ ارالةـ.
ـ حتػل ُْهػػ/ ٖاقد بقي الت  ير البكذم ى ل طػكؿ طريػؽ الحريػر حتػل بعػد القػرف 

 (َُِ)الديف ارالةمي. حؿ مح ه تدريجيان 
ز الدينيػة التػي أزدهػرت ايتػا عػد مػف المرا ػكمف أهـ المدف اركيةكريػة التػي  انػت تي 

، " Qočo"، أك" وكجػػػك" Kucha الديانػػػة البكذيػػػة هػػػي مدينػػػة طكراػػػاف، كمدينػػػة  كجػػػا،"
-الكاوعػػػػػػػة ى ػػػػػػػل الجانػػػػػػػب اللػػػػػػػمالي مػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ الحرير،كمدينػػػػػػػة قػػػػػػػتف،أك " قكتػػػػػػػاف"، 

Khotan-  الكاوعػػة ى ػػل الطريػػؽ الجنػػكبي،  ػػؿ هػػذ  المػػدف تقػػدـ نفالػػتا  -يكتيػػاف –،أك
 ػػر ايتػػا حاػػارية منػػذ آالؼ الالػػنيف ،كوػػد تكاػػ  ذلػػؾ مػػف قػػةؿ مػػا ىي  ى ػػل انتػػا أراضو 

، ( َُّ.)ىػف ازدهػػار ا داب كالع ػـك البكذيػة ايتػػا ى ػل العديػد مػف الرالػػـك الجداريػة ،ااػةن 
 منتا اي نلر الديانة البكذية. كالكؼ أالتعرض هنا دكر  ؿ كاحدةو 

 :"Qiuci""库车"،أك "Kucha"، ا"ككج "،أك"Qočoقكجك،أك"  مدينة-ٔ
" اػػػي و ػػػب المم  ػػػة القديمػػػة،"  Kucha "أك"  كجػػػا"،" ، Qočo "تقػػػع مدينػػػة وكجػػػك

Qiuci.اي ارواليـ الةربية، أم انتا تقع ى ل طريؽ الحرير اللمالي "(َُْ) 
أكربيػػة ممػػف يتصػػفكف بػػالعيكف الػػزرؽ، كاللػػعر  -أوػػكاـ هنػػدك Qiuciأحتػػؿ مدينػػة 

 تلػفت اػي  تكاتػا، ـ لرالػكمات التػي أي  قل ا  رية كاارحمر، كقير دليؿ ى ل ذلؾ هي الي 
لصينييف تار يف ادارتتا لعدد مف ارمراب يح مكف ايتا ب الػمتـ اليطرة ال Qiuciقاعت 

 -مػف دكلػة اركيةػكر اػي وكجػك،  ، ـ أصبحت  كجػا جػزبان (َُٓ.)الاليما اي ىتد أالرة تان 
Qočo - ـ .ٗهػ/ ّاي القرف(َُٔ) 
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انػػػه  ػػاف يكجػػػد ايتػػػا  Qiuciنػػة " مدي Jin Shu المػػؤرخ الصػػػيني " كوػػد كصػػػؼ
، كوػد (َُٕ.)بكذيػان   اف يبدك   نه معبدان  Qiuciآالؼ المعابد البكذية ، كحتل وصر مم  ة 

،  تلؼ ايتا ود ب   ىلػريف متػران ىرض المعبد الذم أي  ألار المؤرخ ي ماز أكزطكنا الل اف
 .(َُٖ) كرنكيؿكود نلر تفػاصيؿ تصميمه العالـ 

بيعػة الديانػة التػي اقػتص بتػا هػذا المعبػد ل ػف مػف المػرج  لر الػل طغير انه لـ يي 
 .بكذيان  انه  اف معبدان 

مف اركيةكر ى ل اركرة تطبيػؽ القػانكف كاللػريعة  Qiucu مدينة كود أ د ال اف
،ممػػػػػا يعطػػػػػي الػػػػػارة صػػػػػريحة ى ػػػػػل لػػػػػدة تمالػػػػػ تـ بتعػػػػػاليـ الديانػػػػػة البكذيػػػػػة (َُٗ)البكذيػػػػة.
 كبمباديتا.

ى ل جػدارف ىػدد مػف ال تػكؼ المكجػكدة اػي مدينػة  كتؤ د معظـ الرالـك المرالكمة
"كالتػػي يعػػكد تاريقتػػا الػػل Qumutura"،ك" Kirzil،" كيرزيػػؿوكجػػك الالػػيما اػػي منطقػػة 

ـ( ، انتلػػػار الديانػػػة البكذيػػػة اػػػي هػػػذ  ُّ-ّهػػػػ/ ٕ-المرح ػػػة التاريقيػػػة الممتػػػدة بػػػيف )...
 (َُُ)المدينة.

رداب ارياػة  مزدهػران  ر ػزان  ر اف مدينػة وكجػك  انػت اػي كوػت مػف اركوػات مكود ذي 
ى ػل طػكؿ - Hinayăna- ىينايانػا"،الػمل "الحج لمعتنقػي الديانػة البكذيػة كالػذم  ػاف يي 

 (ُُُ). التجارم طريؽ الحرير
 بػات ى ػػل  قااػػة إعػد أدلػػة تي  وكجػػك  ػر ى يتػػا اػي المدينػػة القديمػػة اػياا  ػار التػػي ىي 

 (ُُِ)اركيةكر التي غ ب ى يتا ت  ير الديانة البكذية.
 Xuanكوػد الحػظ ارزدهػار البػكذم اػي مدينػػػػػػػػػػػة وكجػك الراهػب البػكذم الصػيني" 

Zang  الػػػذم مػػػر بػػػالقرب مػػػف مدينػػػة وكجػػػك قػػػةؿ رح ػػػة حجػػػه الػػػل التنػػػد ك تػػػب تقييمػػػان" 
 Daنجػاز  هػذا ىنػكاف" إىػف  ػؿ مالػاهد  ى ػل طػكؿ طريػؽ الحريػر، كوػد حمػؿ  مفصػةن 
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Tang Xiyu Ji ،"  انقػػػػاليـ الغربيػػػػة لسػػػػاللة تػػػػانغ " تسػػػػجيالت عػػػػف كمعنػػػػا
نتػػا  انػػت تاػػـ آالؼ المعابػػد إ،كوػػد كصػػؼ هػػذا الراهػػب هػػذ  المدينػػة ى ػػل (ُُّ)"العظيمػػة

نػػه  ػػاف يكجػػد قػػارج البػػاب إالبكذيػػة مػػع كجػػكد أ  ػػر مػػف قمالػػة ا ؼ راهػػب بكذم،كأ ػػد 
ل تجمػػع البػػكذم، افػػي  ػػؿ اصػػؿ قريػػؼ  ػػاف يػػ تي ىػػدد مػػف  قاصػػان  الةربيػػة ل مدينػػة م انػػان 

رهباف البكذييف مف جميع أنحاب البةد الل هذا الم اف ،كمف جميػع الطبقػات الػكاب  ػانكا ال
مف الم كؾ كارغنياب أـ مف ىامة الناس الفقراب ، لحاكر هػذا التجمػع كلةالػتماع ل ح ػـ 

 (ُُْ.)كالمكاىظ البكذية
ـ َُهػػػ/ ْكوػػد كصػػ ت الديانػػة البكذيػػة الػػل ذركتتػػا اػػي مدينػػة وكجػػك قػػةؿ القػػرف 

 (ُُٔ)حتل غدت الديف الرالمي ايتا.  ،كأ  ر  باتان  ، بؿ أصبحت أكالع انتلاران  (ُُٓ)
اػػي ـ أرالػػؿ القاغػػاف اركيةػػكرم ٓٔٗهػػػ/ ّٓٓكقيػػر دليػػؿ ى ػػل ذلػػؾ انػػه اػػي الػػنة 

كمصػػنكىات مزججػػة  ،ليقػػدـ بقايػػا الػػف يعػػكد لبػػكذا Fayuant- -البػػكذم الراهػػب وكجػػك
الصػػينية، كهػػذا يؤ ػػد الم انػػة الرالػػمية م كنػػة، كأ ػػكاب مػػف ال تػػرب الػػل بػػةط أالػػرة الػػكن  

م  كف واغػاف دكلػة مف الرهباف البكذييف  انكا يي  ان التي احت تتا الديانة البكذية ايتا ،كاف ىدد
 (ُُٕ.)اركيةكر اي وكجك
ـ أرالػػػؿ ارمبراطػػػكر الصػػػيني مػػػف أالػػػرة الػػػكن  المبعػػػكث ُٖٗهػػػػ/ ُّٕكاػػػي ىػػػاـ 

، كبعػػد ىكدتػػه منتػػا بعػػد  ػػةث لزيػػارة مدينػػة وكجػػك  -Wang –Yanda-، يانػػده كانػػؾ
ىػػف  منطقػػة ايتػػا ، ااػػةن  َٓالػػنكات ذ ػػر اف المعابػػد البكذيػػة  انػػت مبنيػػة اػػي أ  ػػر مػػف 

كجػػػكد ىػػػدد مػػػف المعابػػػد المانكيػػػة كال نػػػايس المالػػػيحية النالػػػطكرية،ك انت معظػػػـ المعابػػػد 
 (ُُٖ.)يا  ارمبراطكرية الصينيةإمنحتتا  أاقيان  البكذية اركيةكرية تمت ؾ لكحان 
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مػػػف أهػػػـ المراالػػػيـ الرالػػػمية المتمػػػة  عػػػدي كأرل اف امتة تػػا لتػػػذا النػػػكع مػػػف ارلػػػكاح يي 
التي  انت متبعة اي ذلؾ الكوت ،كهك اف دؿ ى ل لػي  اتػك ت  يػد كااػ  ى ػل اىتػراؼ 

 ارمبراطكرية الصينية بتذ  الديانة، كاهتمامتا بتذ  المعابد كحرصتا ى ل رىايتتا.
هػػػػػػ/ ٓاػػػػػي مدينػػػػػة وكجػػػػػك حتػػػػػل أكاقػػػػػر القػػػػػرف  هػػػػػرةن لقػػػػػد بقيػػػػػت الديانػػػػػة البكذيػػػػػة مزد

 (ُُٗ.)ـُُ
 ـ.ُُهػ/ٓبعد القرف  كأ  ر ازدهاران  بيف اركيةكر بؿ انتا أصبحت أكالع انتلاران 

كوػػػد اتاػػػ  هػػػذا مػػػف قػػػةؿ الكصػػػؼ الػػػذم ذ ػػػر  مبعػػػكث أالػػػرة يػػػػػػػػػػػػػػػكاف المةكليػػػة 
"Yuan "  ىكنػؾ زىػاك زىيػز -اي الصيف الل الب ػداف المجػاكرة لتػـ كهػك-"، Zhou 

Zhi Hong " اذ بدأ بتدكيف  ؿ ما لاهد  ىػف ازدهػار الديانػة البكذيػة اػي مدينػة وكجػك ،
 (َُِ). "Yi Yu Zhi"، -كتابات عف انقاليـ انجنبية -اي  تابه المكالـك 

كهػػذ  الصػػكرة تكاػػ  أ ػػار رحػػد المعابػػد البكذيػػة المنحكتػػة اػػي الجبػػاؿ وػػرب مدينػػة 
 (ُُِ.)وكجك
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" اػي Stupa ،" سػتكباالػمل " ر ى ػل أ ػار لبقايػا مػف اربػراج البكذيػة التػي تي كود ىي 
مدينػػة وكجػػك كالتػػي وػػاـ الػػ انتا ببنايتػػا أمػػاـ منػػازلتـ رالػػتقباؿ الرهبػػاف كالػػزكار مػػف أتبػػاع 

 (ُِِ)الديانة البكذية الماريف بالقرب مف مدينتتـ.

 
 " ،"سػتكباصػ ي لأبػراج البكذيػة المالػماة "كهػذ  الصػكرة تكاػ  نمػكذج ل لػ ؿ ار

Stupa. "(ُِّ) 
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 :Turfan ،土鲁番 --مدينة طكرفاف، – ٕ

 انػػت مدينػػة طكراػػاف مػػف أهػػـ مرا ػػز الديانػػة البكذيػػة التػػي  انػػت كاوعػػة ى ػػل طػػكؿ 
 (ُِْ).مدينة وكجك الطريؽ الحرير اي ىتد الدكلة اركيةكرية اي

 –منتلػػػػرة اػػػي كاحػػػػة تكراػػػػاف،أك  -ابقان  مػػػا ألػػػػرنا الػػػ –لقػػػد  انػػػػت الديانػػػة البكذيػػػػة 
 (ُِٓ)وبؿ اف يالتقر اركيةكر ايتا الاليما اي الجزب الجنكبي منتا.  -طكرااف

قػل أ ريػة اػي مدينػة طكراػاف اػي المنطقػة التػي  ر ى ػل مقطكطػات بكذيػة كلي كود ىي 
 ػػر ى يتػػا اػػي  تػػكؼ ىػػف النقػػكش التػػي ىي  ،ااػػةن   Bazklik Buddhist --الػػملتي 

Bazkilk .(ُِٔ) 
كتكاػػ  هػػذ  الصػػكرة أطػػةؿ لكاحػػد مػػف أهػػـ المعابػػد البكذيػػة المنحكتػػة اػػي الجبػػاؿ 

 (ُِٕ)."Turfan, 土鲁番 اي مدينة طكرااف،" 
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" يكتيػػاف"، ،أك Khotan " "،أك "خكتػػاف" ،أك" ككتػػاف"، "خكطػػاف"مدينػػة خػػتف ،أك  -ٖ
"Yutian": 

 Khotan "اف"،"  انت الديانة البكذية منتلرة اي مدينة قتف أك"قكتػاف "،أك"  كتػ
 (ُِٖ)، وبؿ هجرة اركيةكر اليتا. -ىكتيا سمىت   حاليان  -،"Yutian""، يكتياف" ،أك

ـ َُْالػل قػتف اػي الػنة Fa Xian " ، "فػا كػزايفاعندما كصؿ الراهب الصػيني 
 " بالبكذيػة الماىنكيػة"،كهك اي طريقه ل حج الػل التنػد ، الحػظ اف معظػـ الػ انتا يؤمنػكف

"Mahāyāna Buddhism ".كهنػاؾ آالالؼ مػف الرهبػاف البػكذييف اػي المدينػة،(ُِٗ) ،
 (َُّ)ىف كجكد ميات مف المعابد البكذية ايتا. ااةن 
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" صػػةيرة أمػػاـ Stupa"،" سػػتكبااقػػد وامػػت معظػػـ ارالػػر اػػي هػػذ  المدينػػة ببنػػاب" 
 (ُُّ)منازلتـ، اي داق تا تكجد غراة رالتقبػػػػػاؿ الرهباف البكذييف الماريف ب راايتـ .

نػػدكا لقدمػػة " جي  Crack"،"  الكػػراؾط ػػؽ ى ػػيتـ االػػـ " يي  هنػػاؾ آالؼ مػػف الجنػػكدك 
لتػػػػزاـ أتبػػػػاع الديانػػػػة البكذيػػػػة مػػػػف إراوػػػػب مػػػػدل ،ك ػػػػاف حػػػػا ـ المدينػػػػة يي (ُِّ)بػػػػكذا كأتباىػػػػه.

 (ُّّ)اركيةكر بمبادئ ديانتتـ كتعاليمتا .
ػػػػػػػػػػػاف" ى ػػل هػػػػػػػػػػػذا التم ػػػػػػػاؿ البػػػػػكذم.  ػػػػػػػر وػػػػػػػرب مدينػػػػػة قتػػػػػػػػػػػف،أك "قػػػػػكطكوػػػػػػػػػػد ىي 

(ُّْ) 

 
 ػػػػػػػػر ى يتػػػػػػػا اػػػي مناطػػػػػػػػؽ متفروػػػػػػػػة مػػػف تر التػػػػػػػػاف كهػػػػػػػػػذ  صػػػكر لتما يػػػؿ بكذيػػػػػػػػػػػة ىي 

 (ُّٓ)اللرويػػػػة.
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 رابعاا:إعتناق األوٌغور الدٌانة المانوٌة:٭
ػدة الػػػػػػػل اف اركيةػػػػػػػكر وػػػػػػػد اىتنقػػػػػػػكا الديػػػػػػػػانة لقػػػػػػػد ألػػػػػػػارت مصػػػػػػػػادر تاريقيػػػػػػػػة ىػػػػػػػ

،كهنػػاؾ مػػف ألػػار الػػل أنتػػـ أىتنقكهػػا اػػي  (ُّٕ)ـٕهػػػ/  ُ، اػػي أكاقػػر القػػرف (ُّٔ)المانكيػػة
 (ُّٗ)ـ. ِٕٔهػ/  ُْٓ ر اي حدكد النة ، كذي  (ُّٖ)ـ.ٖهػ/ِالقرف 

بػيف  كمتما اقت فت آراب المػؤرقيف اػي تػاريا اىتنػاوتـ لتػا ا نتػا  انػت أ  ػر ركاجػان 
 (  ُُْ)اي معظـ أنحاب بةدهـ.  بيران  وباالن إ، اقد لتدت (َُْ)ركيةكر.ا

كأرل اف هذا ارمر لـ ي ف اي بداية انتلارها بينتـ ، اقد ألرت اػي الفصػؿ اركؿ 
معاراػػة اتبػػاع الديانػػة البكذيػػة مػػف اركيةػػكر ل مانكيػػة بلػػدة كمػػا ىػػانك  مػػف أذل اػػي ىتػػد 

زدهار اػي بػةد اركيةػكر وػد حػدث إانة المانكية مف بكوك واغاف ، لتذا ا ف ما لتدته الدي
 بعد مدة طكي ة مف انتلارها بينتـ كبعد اوتناىتـ ال امؿ بمباديتا.

، ك ػػاف (ُِْ)كاػػي الحقيقػػة اف معظػػـ ارتػػراؾ لػػـ يرغبػػكا اػػي اىتنػػاؽ الديانػػة المانكيػػة
الحمػاس  اي اػعؼ ،كذلؾ رىتقادهـ ب نتا  انت الببان (ُّْ)اركيةكر الصفر اي مقدمتتـ.
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ى ػػل ىػػدـ اىتنػػاؽ هػػذا الػػديف  العالػػ رم لمحػػاربيتـ ، لتػػذا أجمػػع اركيةػػكر كارتػػراؾ  ااػػةن 
 .(ُْْ)كاوتصر ذلؾ ى ل أاراد القصر كالم قفيف 

لتػػػذا اػػػ ف أ  ػػػر المنػػػاطؽ التػػػي انتلػػػرت ايتػػػا الديانػػػة المانكيػػػة هػػػي مر ػػػز القاغػػػاف 
 ػاف يعتنػؽ الديانػة المانكيػة ، ،كهػذا يؤ ػد أف واغػاف اركيةػكر  (ُْٓ)اركيةكرم كىاصػمته.

 كود أىطاها اركلكية اي اهتماماته بع س المعتقدات الدينية ارقرل.
كمػػػف المتػػػـ اف أذ ػػػر هنػػػا انػػػه الػػػرىاف مػػػا انتلػػػرت الديانػػػة المانكيػػػة بػػػيف اركيةػػػكر 

 كأصبحت الديف الرالمي لبةدهـ. 
  مػة  -بقان  مػا ألػرنا الػا –" كهػي بكرخػافكود أط ؽ اركيةكر ى ل  ػاهنتـ لقػب " 
،كهػػذا يلػػير الػػل كجػػكد تلػػابه اػػي ىػػدد (ُْٔ)تر يػػة تػػدؿ ى ػػل بػػكذا كى ػػل التما يػػؿ البكذيػػة.

 مف المفردات الدينية بيف الديانتيف.
ككاػػؽ المع كمػػػات التػػػي زكدنػػػا بتػػا الرحالػػػة تمػػػيـ بػػػف بحػػر المطػػػكىي قػػػةؿ زيارتػػػه 

أصػؿ ديػانتيف منتلػرتيف  لبةد اركيةكر التي أ د مف قةلتا اف الديانة المانكية  انت مف
كاالػػع  بيػػنتـ ، ك ػػاف ىامػػة النػػاس مػػرتبطيف بالديانػػة المانكيػػة ك انػػت منتلػػرة بيػػنتـ بلػػ ؿو 

 (  ُْٕ)كأ  ر مف الديانات ارقرل.
كمما اللؾ ايه اف المقصكد هنا هك انتلار الديانة البكذيػة كالزرادلػتية الػل جانػب 

 الديانة المانكية.
 ػػػر ى يػػػه مػػػف المانكيػػػة بػػػيف اركيةػػػكر هػػػك مػػػا ىي  كقيػػػر دليػػػؿ ى ػػػل انتلػػػار الديانػػػة

 .نصكص كمقطكطات اي معظـ مدف تر التاف اللروية 
 –تػب" مػف أهمتػا ،كوػد  ي Karabalsagun "، " بالسػاغكف كارا "مقطػكط  عدي كيي 

بػػػ ةث لةػػػات هػػػي ال ةػػػة التر يػػػة القديمػػػة أم اركيةكريػػػة القديمة،كال ةػػػة  - مػػػا ألػػػرنا آنفػػػان 
 بيػػر ،كبقػػي  ،كوػػد تميػػزت معػػالـ ال ةتػػيف اركليتػػيف بلػػ ؿو (ُْٖ)نية.الصػػةدية ،كال ةػػة الصػػي
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،كمػف قػةؿ وػرابة بعػض المقػػاطع (ُْٗ)اقػط الجػزب الم تػكب بال ةػة الصػينية صػال  ل قػرابة
كارجػػػػزاب المتتلػػػػمة التػػػػي بقيػػػػت مػػػػف هػػػػذا المقطػػػػكط كالم تكبػػػػة بال ةػػػػة الصػػػػينية أصػػػػب  

 ىتنػػػػاؽ أحػػػػد واغانػػػػات اركيةػػػػكر م ػػػػاف الحصػػػػكؿ ى ػػػػل بعػػػػض المع كمػػػػات المتع قػػػػة بباإ
 (َُٓ)ل ديانة المانكية.

طالبػػات بتكبػػة مي  "Karabalsagun "، " بالسػػاغكف كػػاراكوػػد تاػػمف مقطػػكط " 
ع  ػيف ، مي  (ُُٓ)اركيةكر مف الديانة البكذيػة اػي قػةؿ المرح ػة التػي انتلػرت ايتػا المانكيػة

ـ الشػيطاف، كنحػف ااف )كانت مجيكلة في الماضي، كاطمحنا عمى بكذا اسذلؾ بقػكلتـ: 
، كبعػػد اىتنػػاؽ اركيةػػكر الديانػػة المانكيػػة (ُِٓ).نفيػػـ الححيحػػة كسػػكؼ لػػف نعيػػد اخطاانػػا(

 (ُّٓ)رالمي تر كا الديانة البكذية. بل ؿو 
لػػػارة المالػػػعكدم الػػػل ذلػػػؾ مػػػف إكمػػػا يؤ ػػػد انتلػػػار الديانػػػة المانكيػػػة بػػػيف اركيةػػػكر 

....  ػاركا عمػى  -التغزغػز –غز ) كمف حيث اف ممكيـ مت ؿ بممؾ الطغز قةؿ وكله:
آراميـ مف اعتحادىـ مذاىب المانية كالحكؿ  بالنكر كالظممة، كقد كانكا جاىميػة سػبيميـ 
في ااعتحاد سبيؿ الترؾ، الػى اف كقػع ليػـ شػيطاف مػف شػياطيف المانيػة، فزخػرؼ ليػـ 

كضػياا رييـ فيو تضاد ما في ىذا العالـ كتباينو مف مكت كحياة، ك حة كسحـ،ي   كالمان 
كظالـ،كغنى كفحر،كاجتػماع كافتراؽ، كات ػاؿ كانف ػاؿ، .... كأف البػارئ عزكجػؿ غنػي 

دخؿ عمػى الخيػر الفاضػؿ فػي فعمػو، كىػك ا  شديدان  يالميـ ،كأراىـ اف ىناؾ خيران إعف 
 .  (ُْٓ)عزكجؿ، فاجتذب بما ك فنا كغيره مف الشبو عحػكليـ، فدانكا بما ك فنا ..(

ػػػػ نػػػػص المالػػػػعكدم هػػػػذا مؤ ػػػػدان ع ػػػػؽ بارتكلػػػػد ى ػػػػل كيي  راد هنػػػػا بػػػػالتةزغز هػػػػـ اف المي
، كهػػػػذا يؤ ػػػػد لنػػػػا أف بعػػػػض المػػػػؤرقيف وػػػػد ق طػػػػكا بػػػػيف ارتػػػػراؾ التةزغػػػػز (ُٓٓ)اركيةػػػػكر

 . كاركيةكر  ما ذ رنا الابقان 
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 ػػػػػػػبيرة اػػػػػػػي  ىػػػػػػػاـ الديانػػػػػػة المػػػػػػػانكية أهميػػػػػػةن  لقػػػػػػد  ػػػػػػاف رىتنػػػػػػاؽ ارتػػػػػػراؾ بلػػػػػػ ؿو 
تةييػػػر  بيػػػر اػػػي مفػػػردات حيػػػاة اركيةػػػكر كب كرتتػػػا حػػػداث إاػػػي  ،ك ػػػاف الػػػببان (ُٔٓ.)تػػػاريقتـ

(.ُٕٓ) 
كيةػػكر ى ػػل اف ي كنػػكا لػػجع ار،اقػػد ( ُٖٓ)ة. يػػندالمك اتػػذا الػػديف ييعػػد ديػػف التجػػار 

 (َُٔ) بير. الل حدو  هـكب ػكر مبػاديتـ كأا ػار ،( ُٗٓ)كأدب. ،كصنعة،أهؿ ى ـ 
و ػػة ييلػػجع ى ػػل  ف ػػا ، اتػػذا الػػديفمػػف حماالػػتـ ل قتػػاؿالديانػػة المانكيػػة اذ أاػػعفت 

وتػؿ أم انالػاف. حػـر ك ،تنػاكؿ ال حػـك  متنػاع ىػفكىدـ الملار ة اػي الحركب،كاإ ،الحر ة
(ُُٔ ) 

الػس عػد أكؿ ديػف ذا أي ف الديانػة المانكيػة  تي إكهي  متمة جدا كود ذ ر بارتكلد حقيقة
ف لػه اايػدة ، ابينمػا تؤ ػد الديانػة اللػامانية ى ػل أف وتػؿ ارنالػا(ُِٔ)أقةوية يعتنقه ارتػراؾ

 .  (ُّٔ) بيرة يـك القيامة، ااف الديانة المانكية حرمت وتؿ االنالاف كتناكؿ لحـك الحيكانات 
اقػد  ػاف اركيةػكر وبػؿ اىتنػاوتـ ل مانكيػة يتتمػكف بتربيػة الحيكانػات كتنػاكؿ لحكمتػا 

 بير ،غير انتـ امتنعكا ىف تناكلتا كأصػب  معظػـ طعػامتـ يتػ لؼ مػف القاػركات  بل ؿو 
   (ُْٔ)ىتا المقت فة.ب نكا

كمػػػف الجػػػدير بالػػػذ ر اف الديانػػػة المػػػػانكية  وػػػد انتلػػػرت بػػػيف اركيةػػػكر ىػػػف طريػػػؽ 
 كالايؿ ىدة ألار اليتا ىدد مف المؤرقيف .

اقػػد أ ػػد د.ز ػػي محمػػد حالػػف اف انتلػػار الديانػػة المانكيػػة بػػيف اركيةػػكر  ػػاف ىػػف 
 (ُٓٔ)طريؽ ىدد مف الةجييف كالقادميف اليتا مف بةد اارس.

اي حيف ذ ر المػؤرخ  ػارؿ برك  ػػماف كصػكؿ بع ػات تبلػيرية ل ديانػة المانػػكية الػل 
لػػػر الػػػل أيػػػػة ،غيػػػر أنػػػه لػػػـ يػػػذ ر االػػػـ الػػػبةد التػػػي وػػػػػػػدمت منتػػػا،كلـ يي (ُٔٔ)بػػػةد اركيةػػػكر

 مع كمات ىف هكية دىاتتا .
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 ػػر اف اىتنػػاؽ اركيةػػكر الديانػػة المانكيػػة  ػػاف ى ػػل يػػد ىػػدد مػػف المبلػػريف مػػف كذي 
، كقيػػر دليػػؿ ى ػػل ذلػػؾ هػػك النقلػػاف الصػػينياف كالمػػدكناف بال ةػػة الصػػةدية (ُٕٔ)صػػةد .ال

بلػػػريف لػػػـ  ػػػر ى يتمػػػا اػػػي نػػػكاحي نتػػػر أكرقػػػكف اػػػي منةكليػػػا،غير أف هػػػؤالب المي ال ػػػذاف ىي 
 ُْٓلتقػكا بتػـ الػنة إيقرجكا مف بػةد الصػةد نفالػتا لينلػركا دىػكتتـ بػيف اركيةػكر كانمػا 

،كهػػذا يؤ ػػد اف  (ُٖٔ)ا أحػػد واغانػػات اركيةػػكر اػػي الصػػيفـ قػػةؿ غػػزكة وػػاـ بتػػِٕٔهػػػ/ 
ىاـ أصب  أوكل ب  ير مػف التػ  ير الػديني لأوػكاـ  الت  ير الديني ل صةد ى ل الترؾ بل ؿو 

، ال الػػػػػيما بعػػػػػد اف -الصػػػػػينية  -أكربيػػػػػة المالػػػػػتكطنة اػػػػػي تر الػػػػػتاف اللػػػػػروية  -التنػػػػػدك 
 .(ُٗٔ)المؤدم اليتا التعمرات تجارية داقؿ الصيف كى ل الطريؽأصبحت لتـ مي 
لير الل الجتد العظيـ الذم بذلػه الصػةد مػف أجػؿ نلػر الديانػة المانكيػة بػيف مما يي 

اي ذلػؾ الكوػت، اتفكوػكا ى ػل غيػرهـ مػف اروػكاـ  اركيةكر، كجعؿ ت  يرهـ الديني أ  ر وكةن 
 لتـ. ارقرل التي  انت معاصرةن 

يانػػة المانكيػػة التػػي دكنػػت اػػي كأ ػػد د. جػػكرج حػػداد اف معظػػـ ال تابػػات المتع قػػة بالد
 (َُٕ)تبت بال ةػة الصػةدية التػي نتجػت ىنتػا  تابػة لػعكب آالػيا الكالػطل.آاليا الكالطل  ي 

، كممػػػا اللػػػؾ ايػػػه اف د. جػػػكرج حػػػداد يقصػػػد هنػػػا ب تابػػػة آالػػػيا الكالػػػطل هػػػي اربجديػػػة 
 اركيةكرية.
 ةػػػػة رجمػػػػت ال  يػػػػر مػػػػف ال تابػػػػات المانكيػػػػة المدكنػػػػة بال ةػػػػة الصػػػػةدية الػػػػل الاقػػػػد تي 

 (ُُٕ)ـ.ٖهػ/ ِاركيةكرية اي القرف
كوػػد أالػػػتـ ىػػدد مػػػف القاغانػػات اركيةػػػكر اػػػي نلػػر الديانػػػة المانكيػػة بػػػيف اركيةػػػكر 

 كرىاية أتباىتا.
 مػػا ألػػرنا  –بػػتع ـ تعػػاليـ الديانػػة المانكيػػة تتمػػان اقػػد  ػػاف القاغػػاف بكوػػك اركيةػػكرم مي 

ر هػػذ  الديانػػة بػػيف أبنػػاب لػػعبه جتتػػد مػػف أجػػؿ نلػػإكبعػػد ىكدتػػه الػػل بػػةد   (،ُِٕ) -الػػابقان 
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مػػف رجػػاؿ الػػديف المػػانكييف ليع مػػكهـ مبػػادئ الديانػػة  ،كلتػػذا ج ػػب معػػه مػػف الصػػيف أربعػػةن 
ربعػة ى ػل رأس كيةػكرم بكوػك بتكزيػع هػؤالب الرهبػاف اركوػد وػاـ القاغػاف ار،(ُّٕ)المانكية .

 ( ُْٕ) نحاب بةد .أمعظـ اي مجاميع رجؿ نلر هذا الديف كمباديه 
تلػػػػادكيؾ، كاي تػػػػكر جيرمكنالػػػػػ ي الػػػػل ار ػػػػر اريجػػػػػابي  نػػػػػكراؾ ار المؤرقػػػػافكألػػػػ

)اف اعتنػػاؽ حػػاكميـ لممانكيػػة كمػػا رىتنػػاؽ القاغػػاف اركيةػػكرم ل ديانػػة المانكيػػة وػػاي يف :
   (ُٕٓ)ينتج عف ذلؾ مف تحديـ ليذه الديانة في أكساط انكيغكر(.

أكيةػػػػػػكر اػػػػػػي كالػػػػػػط كلتػػػػػػذا أصػػػػػػبحت الديانػػػػػػة المانكيػػػػػػة بم ابػػػػػػة الػػػػػػديف الرالػػػػػػمي ل
 (ُٕٕ.)اي  قااتتـ الكاب اي ال ةة أك ال تابة  كأصب  لتا ت  ير  بير أياا (،ُٕٔ.)آاليا

ىػدد  بيػر مػف الرهبػاف ممػف اي ىتد القاغاف بكوػك كيةكر ىاصمة اركود كاد الل 
 ( ُٖٕ)ك انكا ى ل ل ؿ هييات ككاكد.  هـبةد أنحاب المانكية اي الديانة لنلرقتيركا أي 

ا ببناب مرا ز دينية ىدة اي معظـ المدف اركيةكريػة لممارالػة لػعاير الديانػة اهتمك ك 
،كأصػػػب  ل رهبػػػاف المػػػانكييف تػػ  ير كنفػػػكذ  بيػػػريف اػػػي ب ػػػكرة الػػػنتج (ُٕٗ)المانكيػػة كطقكالػػػتا.

 (َُٖ)مف واغانات اركيةكر . الالياالي لعددو 
ارمػػر ال الػػيما غيػر اف االػػتجابة اركيةػػكر ل ديانػة المانكيػػة لػػـ ت ػف  بيػػرة اػػي بدايػة 

 (ُُٖ)بعد اف حاكؿ القاغاف بكوك نلرها بيف لعبه بالقكة.
ىاصػػػػمة دكلػػػػة اركيةػػػػكر  اػػػػي مدينػػػػة بةالػػػػاغكفالديانػػػػة المانكيػػػػة لنلػػػػر قػػػػد  ػػػػاف ا

مالػػ لة وبػػكؿ اػػي رجػػاؿ الدكلػػة  بػػار بػػيف  جػػدان   بيػػران  جػػدالن  ػػار أوػػد اػػي منةكليػػا  اركرقكنيػػة
المػػانكم مػػف اونػػاىتـ ب ىتناوتػػا. " Juei-Hsi "هػػذ  الديانػػة كاىتناوتػػا، كوػػد تم ػػف الراهػػب

(ُِٖ ) 
كوػػد أالػػتمت محػػاكالت القاغػػاف بكوػػك اػػي نلػػر هػػذ  الديانػػة بػػيف اركيةػػكر اػػي زرع 

 (ُّٖ)بذكر ال راهية بيف ىدد مف  بار رجاؿ الدكلة مف اركيةكر.
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اقػػػػد لػػػػعر ىػػػػدد مػػػػف البػػػػكذييف اركيةػػػػكر بعػػػػدـ الراػػػػا بعػػػػد انتلػػػػار المانكيػػػػة اػػػػي 
الػػػػيما ىنػػػػدما أمػػػػر القاغػػػػاف اركيةػػػػكرم بتػػػػدمير معظػػػػـ الصػػػػكر كالمنحكتػػػػات ىاصػػػػمتتـ ال

 (ُْٖ)البكذية كحروتا ،كأمر معظـ أتباع الديانة البكذية باىتناؽ المانكية.
 بػػػار رجػػػاؿ مػػػف  كأىامػػػة النػػػاس الػػػكاب  ػػػانكا مػػػف كيةػػػكر اراقػػػد حػػػرص البكذيػػػكف 

 ( ُٖٓ) .كتعاليمتا  الديانة البكذيةى ل التمالؾ بمبادئ الدكلة 
قلػػت ى يتػػا  تابػػة بال ةػػة اركيةكريػػة اػػي  ػػر ى ػػل ىػػدد مػػف القطػػع ار ريػػة ني كوػػد ىي 

مدينة طكرااف تلرح معظمتا اركاػاع الالػيية التػي ىػانل منتػا أتبػاع الديانػة البكذيػة مػف 
اركيةػػكر بالػػبب أجبػػارهـ ى ػػل اىتنػػاؽ الديانػػة المانكية،كتلػػرح الصػػراىات الداق يػػة التػػي 

مػف الرهبػػاف المػانكييف مػػف الصػيف الػػل  ىنػدما اصػػطحب معػه ىػػددان كاجتتػا القاغػاف بكوػػك 
، اذ كاجػػػه هػػػؤالب الرهبػػػاف بعػػػض الملػػػا ؿ مػػػع ىػػػدد مػػػف الاػػػباط المح يػػػيف (ُٖٔ)بػػػةد  .

كىامػػػة النػػػاس، ك ػػػاف المالػػػتمعكف الػػػيتـ مػػػف التجػػػار المػػػانكييف ممػػػف  ػػػانكا يتػػػاجركف اػػػي 
اػػػػػػػي مقػػػػػػػدمتتـ التجػػػػػػػار ،ك ػػػػػػػاف (ُٕٖ)بةدهػػػػػػػـ غالبػػػػػػػان مػػػػػػػا يتعراػػػػػػػكف لمحػػػػػػػاكالت القتػػػػػػػؿ.

مػف واغانػات  اقد  اف لبعض الصةدييف ت  ير  بير اي النتج الالياالي لعػددو (،ُٖٖ)الصةد.
 (ُٖٗ)اركيةكر ممف اىتنقكا الديانة المانكية.

كهػذا   ػه وػد ىمػػؿ ى ػل ااػعاؼ الديانػػة المانكيػة كحػد مػػف انتلػارها بػيف اركيةػػكر 
 ارها بينتـ.،كأرل اف هذا ارمر  اف اي بداية انتل (َُٗ.)

رجػ  انتلػار الديانػة المانكيػة ى ػل البكذيػة  اف القاغػاف بكوػك كليس هػذا احالػب بػؿ
مف المانكييف لنلػر هػذ  دكلته  بار رجاؿ  مف ىددا ا رالؿ لتذا الةرض (ُُٗ)اي الصيف.

   (ُِٗ)الديانة هناؾ.

 ط ب القاغاف بكوك اركيةكرم مف أالرة تان  الصينية ببناب ديػر مػانكم اػي أحػدلك 
، لتػػذا  ػػاف ى يػػه تقػػديـ مػػدف الصػػيف ، كوػػد كااػػؽ ارمبراطػػكر الصػػيني ى ػػل ذلػػؾ ماػػطران 
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ىدد مف التنازالت ل ديانة المانكيػة التػي حماهػا القاغػاف اركيةػكرم كوػدـ لتػا الػدىـ ال بيػر 
 مػػػا  -لحاجتػػػه ل مالػػػاىدة العالػػػ رية مػػػف اركيةػػػكر ل قاػػػاب ى ػػػل التمػػػردات  ، نظػػػران (ُّٗ).

 (ُْٗ) اف يكاجتتا آنذاؾ.التي  -ألرنا آنفان 

كوػػػػػد اتاػػػػػ  هػػػػػذا بلػػػػػ ؿ اع ػػػػػي كم مػػػػػكس مػػػػػف قػػػػػةؿ ارجػػػػػرابات التػػػػػي اتقػػػػػذها 
 ارمبراطكر الصيني حياؿ ذلؾ .

يػان   - اػي مدينػة لػك المانكيػة نػاب ىػدد مػف المعابػدبمبراطػكر الصػيني بأمر اراقد 
 (ُٔٗ).كاالع اي الصيف كهذا ارمر ىزز مف انتلار الديانة المانكية بل ؿو ، (ُٓٗ)

ىاـ الكاب ىند اركيةكر أك ىند غيػرهـ ،  ىةب منزلة المانكييف بل ؿو إكىمؿ ى ل 
اقػػػػد  ػػػػانكا يعم ػػػػكف كالػػػػطاب بػػػػيف  بػػػػار رجػػػػاؿ الدكلػػػػة مػػػػف اركيةػػػػكر كمحػػػػا ـ أالػػػػرة تػػػػان  

 (ُٕٗ)الصينية.
اػػي الصػػيف ،لتػػذا  ػػاف هػػذا الػػدير  جػػدان  غيػػر اف الديػػػانة المانكيػػة لػػـ ت ػػف مرغكبػػػػة

 (ُٖٗ.)صارع مف أجػػػػػؿ البقاب نيت ايما بعد اي الصيف تي   مف ارديػػػرة التي بي المانكم كغير 
أك  لقد  اف ل الياالة التي أتبعتا القاغاف بكوك حياؿ لعبه كالصيف كأجبػارهـ بلػ ؿو 

 ارة غاػب  بػار إىف   ارة حقدهـ ى يه ،ااةن إب قر ى ل اىتناؽ المانكية أ ر  بير اي 
 نه.رجاؿ الدكلة كامتعااتـ م

هػػػػػػ/ ُّٔرغتيالػػػػػه اػػػػػي الػػػػػنة  اػػػػػي تػػػػػدبير مػػػػػؤامرةن  كربمػػػػػا  ػػػػػاف هػػػػػذا ارمػػػػػر الػػػػػببان 
 (  ُٗٗ)ـ،ىندما  اف يالتمع اي أحد أجنحة وصر  الل المكاىظ المانكية كتعاليمتا.ٕٕٗ

رهتمػاـ  غير اف انتلار الديانػة المانكيػة بػيف اركيةػكر تكالػع أ  ػر بعػد كااتػه نظػران 
 كلكا الح ـ مف بعد  بنلرها .ىدد مف القاغانات اركيةكر ممف ت

اػػػػي ىتػػػػد القػػػػػػػػػػػػػػاغاف  - مػػػػػػػػػػػػا ألػػػػرنا الابقػػػػػػػػػػػػػان  –اقػػػػد أزدهػػػػرت الديػػػػػػػػػػػػػػػػػػانة المانكيػػػػة 
 Tengri'de"،" هػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػكلػػػػػػػػػػػػكغ بيػػػػ وػػػب ػػػػػػػػػػػػػػكلمش آلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػرد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتن اركيةػػػػػػػػػػػػكرم
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Bolmış Alp Külüg Bilge Kağan" (َُٗ- ُّٗ /َٖٓهػػ- َٖٖ)اقػد ـ ،
 كلػػؤكنتا مػػعالػػبةد  أمػػكر، ك ػػاف يينػػاوش  (ََِ). الديانػػة المانكيػػة معتنقػػان قاغػػاف هػػذا ال ػػاف 
 ( َُِ)لمانكييف. مف ا ىددو 

الػػػل  الػػػكيةن اػػػي ىتػػػد   كجتػػػكاوػػػد ت كيةػػػكرييفالصػػػينييف كار مػػػف ف ىػػػددان كوػػػد ذي ػػػر ا
 كالتزامػػان ،  (َِِ.) مػػف المعابػػد المانكيػػة ىػػددان  تػػانلػػ كا ايأك  ـَٖٔ هػػػ/ُُٗ الػػنةالصػػيف اػػي 

ات، لحػػـك الحيكانػػنػػع تنػػاكؿ مي كزع الطعػػاـ مػػرةن كاحػػدةن، ك  انػػة المانكيػػة كتعاليمتػػاالديبمبػػادئ 
 ػاف حػؽ ،ك  (َِّ) .بي   كف اقط الفكا ه كيلربكف المالتذا  انكا ،  كلرب اللراب المح ل

 ( َِْ)كيةكر. ية بيد ارك ما ف المتمة ل عبادة المانامتياز ار
اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىتػػػػػػػػػػػػػػػػد القاغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  كأزدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت الديػػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػػػػػػة المانػػػػػػػكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 Ay هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػب بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش آلػػػػػػػػػػػػكت بػػػػػػػػػػػػػػكلمػػػػػػػػػػن ػػػػػػػػػػػػػرد  ػػػػػػػػػػػػػػآم ت اركيةػػػػػػػػػػػػػػػػػكرم

Tengride Kut Bulmış Alp Bilge Kağan" ( "ٜٖٔ- ٕٓٙ  /ٛٓٛىػػ- 
كيةػكر كىػف طػريقتـ نتلػار اػي ىتػد  بػيف ارانكيػة اػي اراالتمرت الديانػة الم،اقد ـ(ٕٔٛ
ىػػدد المعابػػد المانكيػػة اػػي الصػػيف ،لتػػذا  ػػاف  (َِٓ)بػػيف الصػػينييف. بلػػ ؿ كاالػػع  تانتلػػر 
 ( َِٔ) .الاليما اي المدف ال بيرة جدان  ان  بير 

قػػد رهتمػػاـ هػػذا القاغػػاف بالديانػػة المانكيػػة كالعمػػؿ ى ػػل نلػػرها اػػي الصػػيف ا نظػػران ك 
الػػل اركيةػػكر ـ ل ػػذهاب مػػع الالػػفراب َٖٖ هػػػ/ُّٗ الػػنة يفالرهبػػاف المػػانكيف رجػػا  ىػػدد مػػ

كرم. ػػػػػػػػػػػػكية  الػػل القاغػػاف اربراػػػػػػػػػػػػراطكر الصػػيني الفػػػػػػػمبابؿ بعػػث ارػػػػػػػف، كاػػي المقػػػػػالصي
 ،كود  اف التدؼ مف ذلؾ هك لتعزيز أكاصر الصداوة بيف الب ديف. ( َِٕ)

تـ اػػػػػي نلػػػػػر الديانػػػػػة المانكيػػػػػة بيػػػػػنتـ كاػػػػػي منػػػػػاطؽ ىػػػػػدة كأالػػػػػتـ اركيةػػػػػكر أنفالػػػػػ
ـ ىم ػػػكا ى ػػػل نلػػػرها اػػػي الػػػدكيةت َْٖق/ِِٔاعنػػػدما هػػػاجركا مػػػف منةكليػػػا الػػػنة (،َِٖ)

، كمػف المحتمػؿ اف ت ػػكف (َِٗ.)مػف مػدف تر الػتاف اللػروية  التػي وػامكا بت اليالػتا اػي ىػددو 
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ايتػػػا أم اػػػي ىتػػػد دكلػػػة اػػػي هػػػذ  المػػػدف وبػػػؿ اف يالػػتقركا  هػػذ  الديانػػػة وػػػد انتلػػػرت مالػػبقان 
 (َُِ)ال كؾ تكرؾ.

 ػر ى يتػا اػي كاحػة طكراػاف ، كود ت  د ذلػؾ مػف قػةؿ النصػكص المانكيػة التػي ىي 
ىػػف  كالالػجةت الصػينية، الػل جانػب مػا ألػارت اليػػه ىػدد مػف المصػادر العربيػة ، ااػةن 

 كػػػػػارا ػػػػػر ى يػػػػه اػػػػػي مدينػػػػػة بةالػػػػاغكف كالمعػػػػػركؼ ب الػػػػػـ مقطػػػػكط " المقطػػػػكط الػػػػػذم ىي 
 (ُُِ)" ."Karabalsagun "، " كفبالساغ

كمػػف أهػػـ دكيةتتػػـ التػػي أالػػتمكا اػػي نلػػر الديانػػة المانكيػػة ايتػػا دكلػػتتـ اػػي مدينػػة 
بالي  اي ىتدهـ كالتي  انػت  –،كأزدهرت الديانة المانكية اي مدينة بيش (ُِِ)ك. چ - ف

 ةكر ايتا.. أم وبؿ اف يالتقر اركي(ُِّ)لتذ  الديانة منذ ىتد ارتراؾ التةزغز  مر زان 
كانتلرت الديانة المانكية بيف اركيةكر اػي مدينػة طكراػاف بلػ ؿ كاالػع كقيػر دليػؿ 

 ى ل ذلؾ هك ايماف معتنقيتا بمباديتا كتعاليمتا كتمال تـ بتا.
اقػػد ألػػار أحػػد المػػؤرقيف ارتػػراؾ الػػل مػػدل ارلتػػزاـ الػػديني المػػانكم ال بيػػر لالػػ اف 

ديػػػف ،اقػػػد حرصػػػكا ى ػػػل ارهتمػػػاـ ب تػػػبتـ مدينػػػة طكراػػػاف كانتػػػـ  ػػػانكا  أصػػػحاب ىقيػػػدة ك 
قيمػكف تجمعػات  بيػرة اػي بدايػة اصػؿ الصػيؼ الدينية كالحفاظ ى يتػا مػف الت ػؼ ،ك ػانكا يي 
ما ت كف أما ف تجمعػاتتـ هػذ  بعيػدة ىػف المػدف  رداب لعايرهـ كطقكالتـ الدينية ، كغالبان 

اـ، ك ػانكا يكوػدكف ، ك انكا يصطحبكف معتـ القيكؿ كارال حة كمػف أهمتمػا القػكس كالالػت
  (ُِْ)النيراف لطرد ارركاح اللريرة. 

كلتذا بقي اركيةكر اي مدينة طكراػاف متمالػ يف بالديانػة المانكيػة حتػل بعػد ارذل 
ربػت ـ ، كقي َْٖهػػ/ ِِٔالذم لحؽ بتـ بعد اليطرة ارتراؾ القيرغيز ى ل أراايتـ الػنة 

 (ُِٓ.)تؿ ىػػػػدد  بيػػػػػػػر منتـ ـ ،كوي تبت امكالتمعظـ صكرهـ كرالكمتـ الجداريػػػػػػػة ،كني 
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 كبعػػػد اف أالػػػس اركيةػػػكر دكلػػػتتـ اػػػي مدينػػػة وكجػػػك أصػػػبحت الديانػػػة المانكيػػػة دينػػػان 
ـ أصػبحت الديانػة المانكيػة َُهػػ / ْاقػةؿ القػرف ،(ُِٔ)ايتا لمدة طكي ة. كمصانان  محميان 

لػػير الػػل تا ، كهػػذا يي ، اقػػد  انػػت المعابػػد المانكيػػة تقػػع اػػي كالػػط(ُِٕ) .الػػديف الرالػػمي ايتػػا
 (ُِٖ)ا .وكة مر زه

كود ذ ر المبعكث الرالمي لبةط ارمبراطكرية الصػينية اػي ىتػد أالػرة الػكن  الػذم 
الػل مدينػة وكجػك  - مػا ذ رنػا الػابقان -، -Wang Yanda-،" يانػده  " كانػؾدىل  اف يي 

 (ُِٗ).ـ ، انه لاهد كجكد ىدد مف المعابد المانكية ايتا ُٖٗهػ/ ُّٕاي ىاـ
ـ ى ػل مرالػـك َُٓٗهػػ/  ُِّّ ر اػي أحػد منػاطؽ تر الػتاف اللػروية اػي ىػاـكىي 

ػػ دد م  ػػي أكيةػػكرم صػػدر مػػع قػػتـ رالػػمي اػػي مدينػػة وكجػػك الػػل معظػػـ ارديػػرة المانكيػػة، حي
اقػػد مػػن  ىػػدد مػػف القاغانػػات  (،َِِ)بمكجبػػه اوطػػاع اررااػػي كمػػن  ارمتيػػازات ل مػػانكييف.

 (ُِِ.)كييفاركيةكر مالاحات  بيرة مف اررااي ل مان
كود بذؿ القاغانات اركيةكر ممف  انكا يتكلكف ح ػـ الػدكيةت اركيةكريػة اػي ىػدد 

 مف مدف تر التاف اللروية جتكدهـ لحماية الديانة المانكية كرىايتتا.
 -بػػالي ، كوراقكجػػه، ك ػػف –اذ تعتػػد ىػػدد مػػف القاغانػػات اركيةػػكر اػػي مدينػػة بػػيش

، ك ػاف ال  (ِِِ)يف لتػـ ال الػيما مػف الصػينييف ك بحماية اقكانه اي الديف مػف المعاراػچ
  (ِِّ)، أك ىف طريؽ القكة العال رية.ى ل حماية دينتـ اليااليان  يزاؿ وادران 

، (ِِْ)كالػػرىاف مػػا اتاػػ  هػػذا مػػف قػػةؿ مالػػاىيه كمكاوفػػه حيػػاؿ امبراطػػكر الصػػيف
 .(ِِٔ)ى ل أبناب ديانته الذيف ل  كا قطران  (ِِٓ)كلعػدد مف ارمػراب الالامانييف

: )فاف ممػؾ اقد ألار المالعكدم الل مكوؼ واغاف اركيةكر مف م ؾ الصيف وايةن 
... ال يف ينتمي لمذىب ذب  الحيػكاف كانػت الحػرب بينػو كبػيف ممػؾ التػرؾ .... سػجاان 

).(ِِٕ). 
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كوػػػػػد ألػػػػػار النػػػػػكيرم الػػػػػل أف المقصػػػػػكد هنػػػػػا بمػػػػػذهب ذبػػػػػ  الحيػػػػػكاف هػػػػػي الديانػػػػػة 
 .(ِِٗ)أ ؿ لحـك الحيكافح ؿ معتنقكها التي يي  (ِِٖ)الالمنية

لتػػذا  ػػاف ى ػػل أمبراطػػكر الصػػيف الػػذم  ػػاف ياػػطتد الػػديانات المنتلػػرة اػػي بػػةد  
ماىػػدا البكذيػػة اف ي قػػذ بعػػيف ارىتبػػار الحمايػػة التػػي  ػػاف يفراػػتا واغػػاف اركيةػػكر ى ػػل 

 .(َِّ)المانكييف المكجكديف اي الصيف
لػديانات ارقػرل المنتلػرة كمف الجدير بالذ ر أف ارمبراطكر الصيني لػـ ياػطتد ا

اػػػي بػػػةد  اال بعػػػد اف انتػػػارت دكلػػػة اركيةػػػكر اركرقكنيػػػة اػػػي منةكليػػػا ى ػػػل يػػػد ارتػػػراؾ 
 .(ُِّ)ـ، ا اف اي مقدمتتا الديانة المانكيةَْٖهػ/  ِِٔالقيرغيز النة

 -مػف مػدف تر الػتاف اللػروية  غير اف اركيةكر بعد أف أالالالكا دكيةتتـ اي ىػددو 
 ػػف الياالػػة اعالػػة م  مػػا  انػػت الياالػػة التتديػػد اػػد الصػػيف ،ل نتػػا لػػـ تي  االػػت نفكا -الصػػينية

 .(ِِّ)ىندما  انت لتـ دكلة وكية اي منةكليا الابقان 
دااىه ىػف أبنػاب دينػه  أما ابف النديـ اقد ألار الل مكوؼ واغاف اركيةكر مكاحان 

 –مػانكييفأم مػف ال –:) ككاف اجتمع مػنيـ واية مف المانكيييف مف ااطتاد الالامانييف
آؿ سػاماف  –في سمرقند نحك خمس مامة رجؿ ،فاشتير أمرىـ، كأراد  ػاحب خراسػاف 

قتميـ ،فأرسؿ اليو ممؾ ال ػيف، كاحسػبو  ػاحب التغزغػز، يحػكؿ اف فػي بػالدم مػف  –
مػنيـ  المسمميف أضعاؼ مف في بالد ال يف مف أىؿ دينػي، كيحمػؼ لػو أف قتػؿ كاحػدان 

رؾ اار ػػاد عمػػى المسمميػػػػػػف فػػي سػػامر الػػبالد قتػػؿ الجماعػػة بػػو كأخػػرب المسػػاجد،كت
،كأرل اف الػارة ابػف (ِّّ.)فحتميـ،فكػػػػػػػؼ عنيـ   احػػػػػػب خراساف ،كأخذ منيـ الجزية (

 النديـ هنا الل التةزغز  اف المقصكد بتا هـ اركيةكر.
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كمػػف هػػذا نالػػتنتج اف ارتػػراؾ اركيةػػكر  ػػانكا ال يحجمػػكف حتػػل بعػػد االػػتقرارهـ اػػي 
ىػف أبنػاب ديػنتـ  ىػف االػتعماؿ الالػةح ذكدا -الصػينية -مف مدف تر الػتاف اللػروية  ىددو 

 .(ِّْ)كاي بةد أقرل غير بةدهـ ،أم أنتـ لـ يفقدكا ودراتتـ العال رية
كلتػػذا ألػػار بارتكلػػد الػػل أف اركيةػػكر كبعػػد  ة مايػػة الػػنة مػػف اىتنػػاوتـ المانكيػػة لػػـ 

مػػف غيػػرهـ مػػف ال فػػار اػػي الرمػػي  كا أ  ػػر متػػارة، رنتػػـ  ػػان(ِّٓ)يفقػػدكا حماالػػتـ العالػػ رم
 .(ِّٔ)بالالتاـ

 بيػر اػي نلػر  كمف الجدير بالذ ر اف النلاط التجارم لأكيةكر وػد أالػتـ الػل حػدو 
 الديانة المانكية بينتـ كبيف لعكب أقرل.

اقد أالتةؿ المانكيكف ايػما بعد نجػػاح اركيةػكر التجػارم لنلػر ديػانتتـ بلػ ؿ أكالػع 
 .(ِّٕ)دةكاي مناطؽ ى

كوػػد االػػتقدـ اركيةػػكر ممػػف اىتنقػػكا الديانػػة المانكيػػة ال تابػػة المانكيػػة لتػػدكيف تعػػاليـ 
ديانتتـ ،كهي ملػتقة مػف الالػريانية كاالػتقدمتا الفػرس كاركيةػكر قػةؿ المرح ػة التاريقيػة 

،  حراػػػا ِِـ(، ك انػػػت  تابػػػة مزينػػػة ، تت ػػػكف مػػػف ُُ-ٖهػػػػ/ ٓ-ِالممتػػػدة بػػػيف القػػػركف )
عػد هػذ  اػيؼ اليتػا ىػدد مػف الرمػكز ارمةييػة ، كتي ارصكات التر ية ايتا أي  كرجؿ اظتار

 (ِّٖ).او يميا ال تابة اركالع انتلارا
،كوػػػد (ِّٗ.)لػػػير الػػػل مع كمػػػات كااػػػحة كمتمػػػة ىػػػف الػػػعة  قػػػااتتـكهػػػذ  ال تابػػػات تي 

نػػل عػػد مػػف أغرجمػػت العديػػد مػػف النصػػكص اركيةكريػػة كالم تكبػػة ب ةػػة الديانػػة المانكيػػة كتي تي 
 (َِْ.)ارنجازات اردبية اركيةكرية

ك انت  تابات المانكييف التر ية كااحة كباليطة، كأهـ نصكصتـ الم تكبػة بال ةػة 
خكاسػػػتكا  -"خكاسػػػتك كنيفػػػت"، أكالػػػماة التر يػػػة صػػػةة التكبػػػة ،أك"صػػػةة ارىتػػػراؼ "،المي 

 .(ُِْ) -Khwast Wanift -،-ينفت 
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:) اذا أردنا أف نعرؼ الححيحػة عػف الرحمػة كود ألار اليتا المؤرخ  ريالتنالف واية
اك  ػالة  –خكاسػتك كنيفػت  –كانخالؽ الطاىرة اننسانية عند المانكية فعمينا أف نحػرأ 

 -انكيغكريػػػػػػػػة–ااعتػػراؼ عنػػدىـ . كقػػد حفػػظ ىػػذا الكتػػاب بالمغػػة التركيػػة الحػػػػػػػػػػػديمة 
 .(ِِْ)ػػػػػػكرفاف كتكيف ىيانج (ثػػر عمييػػػػػػا في تضمف المخطػػػػػػػػكطات التي ع  

،اػػي منطقػػة سػػتيف سػػير آكريػػػػػػػػػػػػؿـ ى ػػػػػػػػػػػر العػػالـ  َُٕٗهػػػ/ ُِّٓافػػي ىػػػػػػػػػػػاـ 
هكنػػػؾ اػػػي تر الػػػتاف اللػػػروية ى ػػػل وطعػػػة أ ريػػػة مانكيػػػة تعػػػكد لكاحػػػد مػػػف ال تػػػب  –دكف 

– ،أك -خكاسػػػػػػػتكا ينفػػػػػػػت  -"خكاسػػػػػػػتك كنيفػػػػػػػت"، أك الػػػػػػػملالمانكيػػػػػػػة المقدالػػػػػػػة كالمي 
Chauastuanift-أك،-- Khwast Wanift  م تكبػة بال ةػة التر يػة القديمػػة ،أم ،

 (ِّْ)اركيةكرية.
تيعػدُّ هػذ  " خكاسػتك كنيفػت"،ك تلػؼ جػزب مػف  تػابـ أي ُْٓٗهػػ/ ُّْٕكاي ىاـ 
 (ِْْ) ر ى يتا أطكؿ وطعة أ رية منفردة.القطعة التي ىي 

اػػي تر الػػتاف اللػػروية  ى ػػل نصػػكص دينيػػة مانكيػػة اػػي منػػاطؽ متفروػػة  ػػر أياػػان كىي 
 Two-أم معتنقػػػك الػػػديانتيف،"، Iki Yiltiz Nom،كمػػػف أهػػػـ هػػػذ  النصػػػكص "

Principles- رؼ باالػػـ ػػػػػػػػػػػػػر ى ػػل الػػنص الديػػػػػػػػني المانػػػػػػػػػػػػػكم الػػذم ىيػػ،كىي- Ödgü 

Tatiliy Nom-"أم مبدأ الذكؽ الال يـ،Principle of Good Taste ااةن ىف ، "
 (ِْٓ)د مانكية.رالايؿ كأنالي

 ػػػػر ى يتػػػػا اػػػػي مدينػػػػة كألػػػار المػػػػؤرخ آر ػػػػر  ريالتنالػػػػف الػػػػل أهميػػػػة ا  ػػػػار التػػػػي ىي 
قػد أمػدتنا  -قراخكجػة -  Khocho) اف حفريػات تكرفػاف كخكجػك:طكرااف كوكجك واية

 ػػر اقػػد  انػػت معظػػـ النقػػكش كالنصػػكص التػػي ىي ،(ٕٙٗ)بػػدامؿ عمػػى كجػػكد فػػف مػػانكم (
 (  ِْٕ).مف تعاليـ دينيةى يتا اي هاتيف المدينتيف تتا
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ى ػػل كجػػكد العديػػد مػػف معتنقػػي  اليػػه المػػؤرخ يػػزؼ ايػػز هػػكار مؤ ػػداكهػػذا مػػا ألػػار 
الػذم ىف كجكد ىدد مف ارديرة المانكية ى ل امتداد طريؽ الحريػر  الديانة المانكية ااةن 

 ػػاف يمػػر بمدينػػة وكجػػك كطكراػػاف اركيةػػكريتيف، اقػػد  انػػت هنػػاؾ ألػػبه مػػا ي ػػكف بػػالمرا ز 
اف التػػػػدؼ مػػػػف اوامتتػػػػا هػػػػك نلػػػػر الديانػػػػة المانكيػػػػة اػػػػي معظػػػػـ أنحػػػػاب الصػػػػيف كآالػػػػيا  ػػػػ

 (ِْٖ) ر ى يه مف  تابات مانكية كأ ار أقرل.الكالطل،كقير دليؿ ى ل ذلؾ هك ما ىي 
ل دىـ الػذم حظيػت بػه ى ػل  افي مدينة طكرااف أزدهرت الديانة المانكية ايتا نظرا

 (ِْٗ.)ة يد ىدد مف الالياالييف ك بار رجاؿ الدكل
  ر ى يتا اي مناطؽ متفروة ايتا.كقير دليؿ ى ل ذلؾ هي ار ار القيمة التي ىي 

 ػػر ى ػػل ال  يػػر مػػف النصػػكص الدينيػػة م ػػؿ اردىيػػة كارلػػعار المانكيػػة مػػع اقػػد ىي 
 .(َِٓ) رت ايه ىدد مف مطالع لقصايد ىدة مرتبة هجاييان نص ايه اترالت ذي 

رجمػػػت الػػػل ال ةػػػة الصػػػةدية، كمنتػػػا تي  رجمػػػت هػػػذ  النصػػػكص الدينيػػػة الػػػل ال ةػػػةكتي 
، الالػػػيما ىنػػػدما اىتنػػػؽ أحػػػد واغانػػػات اركيةػػػكر (ُِٓ) –أم اركيةكريػػػة  –التر يػػػة القديمػػػة

 -قػػب ب قػػب ـ الديانػػة المانكيػػة، كلي  ٖهػػػ/  ِالػػذيف ح مػػكا اػػي النصػػؼ ارقيػػر مػػف القػػرف 
 ،كأرل اف المقصكد به هنا هك القاغاف بكوك.(ِِٓ). -مظير ماني

لمػػؤرخ آر ػػر  ريالتنالػػف اف تػػاريا نصػػكص طكراػػاف يعػػكد الػػل العتػػد الػػذم كيؤ ػػد ا
بدأ  القاغاف اركيةكرم بكوك ، كهػي النصػكص التػي تظتػر ايتػا  ػؿ ال ةػات القديمػة كاػي 

 (ِّٓ).-أم اركيةكرية –مقدمتتا الصةدية ،كالتر ية 
ينػة  ػر ى يتػا اػي مدكألار د.جكرج حػداد الػل أهميػة المقطكطػات المانكيػة التػي ىي 

المت اي هػذ  كنت لةرض تفالير تعاليـ هذ  الديانة ،كالدىكة رىتناوتا ،كري طكرااف التي دي 
 (ِْٓ)المقطكطات زقارؼ نباتية كصكر بلرية تلبه الل درجة  بيرة الزقارؼ الفارالية .
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مػػػػػع البع ػػػػػات  اف ا تلػػػػػاؼ ار ػػػػػار المانكيػػػػػة اػػػػػي مدينػػػػػة طكراػػػػػاف ارتبطػػػػػت   يػػػػػرا
ما ارلمانية،اقػػػد االػػػتمرت البع ػػػة ارالت لػػػااية ارلمانيػػػة ال انيػػػة ارالت لػػػااية اركربيػػػة الالػػػي

" اػػػي Albert Von Le Coq" ،التػػي  ػػػػاف يترأالػػػتا العػػػالـ آلبػػػرت اػػػػػػػػكف لػػػي  ػػػكؾ
 (ِٓٓ)ـ( بعم يات البحث كالتنقيب.َُٓٗ-َُْٗهػ( / )ُِّّ-ُِِّىاـ)

 رية المانكيػة كواـ العالـ آلبرت اكف لي  كؾ بنلر دراالاته المنتجية ىف القطع ار
 (ِٔٓ.) ر ى يتا اي طكراافالتي ىي 

 ر ى يتا اػي مدينػة وكجػك ب هتمػاـ ى مػاب ا  ػار كود حظيت ار ار المانكية التي ىي 
 اي أبحا تـ.  بيران  ،كأحت ت حيزان  أياان 

 ـ تم نػػػت البع ػػػة ارلمانيػػػة اركلػػػل التػػػي وادهػػػا العػػػالـَُِٗق/ َُِّافػػػي ىػػػاـ 
"، مػػف حفػػر مكاوػػع ىػػدة اػػي مدينػػة Prof. Albert Grünwedel"،آلبػػرت  ركنكيػػؿ

كوػػػػػد تم ػػػػػف اريػػػػػؽ هػػػػػذ  البع ػػػػػة مػػػػػف الع ػػػػػكر ى ػػػػػل آ ػػػػػار لرالػػػػػكمات مانكيػػػػػة ى ػػػػػل ،وكجك
 (ِٕٓ)الجدراف.

آلبػرت كود االتمرت حفريات البع ة االالت لااية االلمانية ال انيػة التػي  ػاف يترأالػتا 
د تم ػػف هػػذا ـ(، كوػػَُٓٗ-َُْٗ )هػػػ(/ُِّّ-ُِِّقػػةؿ الالػػنكات ) فػػكف لػػي كػػكؾ

الفريػػؽ مػػف قػػةؿ ىم يػػات الحفػػر التػػي وػػاـ بتػػا اػػي مػػدف متفروػػة م ػػؿ وكجػػك كغيرهػػا مػػف 
كهػػػي مر ػػػز الديانػػػة  Tuyoq،Martuq ،Säugimديػػػرك ،Yar-Chotoالمػػػدف م ػػػؿ 

 (ِٖٓ)قدر ب مف.المانكية اي الكادم مف الع كر ى ل آ ار دينية مانكية ال تي 
 -K–ميت بالمجمكىػػػػة ينػػػػة وكجػػػػك اليػػػػقيتػػػػيف مػػػػانكيتيف اػػػػي مدى ػػػػل لي   ػػػػر أياػػػػان كىي 
-Rui Alpha -ط ػػؽ ى يػػه االػػـىػػف الع ػػكر ى ػػل بقايػػا لاػػري  بػػكذم متػػدـ أي  ،ااػػةن 

  يػػػرة ممزكجػػػة مػػػع وطػػػع أ ريػػػة تعػػػكد ل ديانػػػة البكذيػػػة مانكيػػػة ،كى ػػػركا ى ػػػل  تابػػػات (ِٗٓ).
 (َِٔ)كالماليحية النالطكرية اي مناطؽ متفروة مف مدينة وكجك.
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ط قػكا ى يػه االػـ بقايػا ى ػركا ى ػل معبػد مػانكم متػدـ أي  كاي كالػط أ ػار مدينػة وكجػك
زمػػة مػػف ال تابػػات المانكيػػة بػػال ةتيف ، كوػػد كجػػدكا اػػي هػػذا المعبػػد حي (ُِٔ).-K–المجمكىػػة 

 (  ِِٔ)الصةدية ،كالتر ية القديمة ،أم اركيةكرية.
جمػػػػع مبػػػػاني لم تبػػػػة وديمػػػػة ى ػػػػركا ايتػػػػا ى ػػػػل العديػػػػد مػػػػف ى ػػػػل مي  كأ تلػػػػفكا أياػػػػا

الحريرية المانكية ، مع وطع لصكر رجاؿ ديف مػانكييف يرتػدكف مةبػس بياػاب الرالكمات 
ىف الع كر ى ػل بقايػا لمنالػكجات كمةبػس  كياعكف وبعات بيااب ى ل رؤكالتـ، ااة

 (ِّٔ)اي كالط المعبد. 
 ر اف مف امف ا تلااات العالـ آلبرت اكف لي  كؾ اػي أ ػار مدينػة وكجػك كود ذي 

الع كر ى ل العديد مف ارىماؿ اردبية المانكية المدكنػة بال ةػة  ىف م تبة مانكية ، ااة
 (  ِْٔ)الفارالية ،كالصةدية ،كاركيةكرية.

كود ى ر العالـ آلبرت اكف لي  كؾ ى ل  ةث واىات اػي هػذ  الم تبػة كرأل انتػا 
 (ِٓٔ).Ğaidan--قصصة ل صياـ ربما  انت مي 

دينيػػة ، كأالػػاطير مانكيػػة  االتو كابتتػػ ردىيػػةو   ػػر ى ػػل نصػػكصو كاػػي هػػذ  المدينػػة ىي 
   (ِٔٔ)بنلر هذ  النصكص اي برليف. آلبرت اكف لي  كؾ ،كود واـ العالـ

ينػػػػت جدرانػػػػه بػػػػالنقكش نالػػػػتدؿ مػػػػف قػػػػةؿ دراالػػػػة  ى ػػػػل غػػػػار زي   ػػػػر ايتػػػػا أياػػػػاكىي 
 .(ِٕٔ)تفاصيؿ  ؿ كاحد منتا ى ل انتلار الديانة المانكية بيف اركيةكر

ت مصػكرة مػف  تػاب يعػكد تاريقػه الػل القػرنيف  ػر ى ػل صػفحاكاي مدينة وكجػك ىي 
ـ ، كيتاػػػػػ  مػػػػػف صػػػػػكر ارلػػػػػقاص ارنيقػػػػػة المرالػػػػػكمة بدوػػػػػة ى يتػػػػػا ٗهػػػػػػ/ّـ كٖهػػػػػػ/ِ

كالجالالػػػيف بكاػػػعية القراصػػػاب كالمصػػػةية الػػػل المكالػػػيقل ،التلػػػابه ال بيػػػر بػػػيف الصػػػكر 
(ِٖٔ)ـ.ُّهػ/ ٕرالـ ى ل القزؼ اي القرفكأال كب المدرالة الفارالية التي  انت تي 
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:)كفػػي أحػػد ىػػذه النحػػكش  منتػػا وػػاية كصػػؼ المػػؤرخ آر ػػر  ريالتنالػػف كاحػػدة كوػػد
مغػػكلي الييمػػة، شػػاربو متػػدلي، ككفيػػو فرعػػاف، كقػػد بػػدأ قػػرص  –مػػاني نفسػػو  –قػػديس

الشمس أحمر مف كراا رأسو كأنو ىالة مف بعػد، حكاشػيو بيضػاا، كالجػزا انسػفؿ مػف 
ف التػػاج، يحتمػػؿ اف يكػػكف ىػػذا الحػػرص محػػاط بيػػالؿ ككػػاف يمػػبس فػػكؽ رأسػػو نكعػػان مػػ

ا يغطػي غيػر قمػة الػرأس، كقػد ربػط بع ػابة  مف الػديباج كأسػفمو ضػيؽ جػدا م نكعا
رل بعػض ال ػديحيف قامػاتيـ مما يحيط بالذقف، كأعاله كاسع ... كعمى يميف الحديس ي  

 أق ر مف قامتو فيما يظير كيبدك اف معظميـ مف انجناس الغربية كىـ يمبسػكف ثيابػا
كأمػػا عمػػامميـ كىػػي مػػف نػػكع تػػاج الحػػديس فيبػػدك انيػػا م ػػنكعة مػػف نسػػيج بيضػػاا، 

أبيض، كأطراؼ ع ػابة الػذقف الحمػراا اتػزاؿ تػرل فػكؽ الػذقف، ككػؿ ىػؤاا، قػد ربعػكا 
أيػػدييـ فػػكؽ  ػػدكرىـ بحيػػث تػػدخؿ اليػػد اليمنػػى فػػي الكػػـ انيسػػر كاليسػػرل فػػي الكػػـ 

 .(ِٗٔ)ااجالؿ (انيمف، كىذا كضع يعزل عند أىؿ الشرؽ، عمى الخضكع ك 
 ػػر ى يتػػا حػػدل الصػػكر التػػي ألػػار اليتػػػػػػا المػػؤرخ آر ػػر  ريالتنالػػف كالتػػي ىي إكهػػػػػػػذ  

 (َِٕ)اي مدينة وكجك.
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مػػف أالػػماب اراػػراد الم تكبػػة ى ػػل الصػػكر  ف بعاػػاإكأ ػػد المػػؤرخ آر ػػر  ريالتنالػػف 

 .(ُِٕ)تبت بالقط اركيةكرم كاليزاؿ باالم اف ورابته ي 
: وػػػاية حػػػدل هػػػذ  النقػػػكشإ ر ػػػر  ريالتنالػػػف اػػػي حدي ػػػه كاصػػػفاكيالػػػتطرد المػػػؤرخ آ

رل النساا ال ديحيف، كقد لبسف كالرجاؿ فيما عدا غطػاا الػراس، )كفي نياية الرسكـ ت  
رل ب ػػػعكبة  ػػػكر السػػػماعيف مػػػف فانػػػو عنػػػدىف اسػػػطكاني الشػػػكؿ، كمػػػف خمفيػػػف ي ػػػ

ذا الجػزا مػف الػنحش مختمفة انلكاف كأحذيػة سػكداا، كلكػف ىػ الجنسيف كقد ارتدكا ثيابا
 .(ِِٕ)( نتالؼ جدا

كأرل اف هذ  الصكرة تكا  النقش أىة  ،كنةحظ ايػه رالػكمات لعػدد مػف النالػاب 
 (ِّٕ)المانكيات .
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) كنعرؼ مف احػدل النحػكش أف : أقر وػايةن  كيصؼ المؤرخ آر ر  ريالتنالف نقلا

ثػاني اثنػاف مػف كرسػـ عمػى العمػـ ال  Bosuskسكسػؾ ال كرة الرميسة اميرة اسػميا ب  
السماعيف، رجػؿ كامػرأة، كقػد ركعػا أمػاـ أحػد ال ػديحيف، كقػد انػدثر الجػزا ااسػفؿ مػف 
 كرة الرجؿ كعمى رأسو عمامة كالتي يمبسػيا أىػؿ ىػذا ااقمػيـ اليػكـ. كأمػػا المػرأة فحػد 
اتخذت ىيمة العابدة، كقػد مػدت كفييػا متحػابمتيف أمػاـ  ػدرىا. أمػا ال ػديؽ فيبػدك أنػو 

السػػػماعييف، كنحػػف نعػػرؼ أف ىػػذا كػػاف مػػف مزايػػا ال ػػديحيف مػػف الرجػػاؿ يغفػػر ذنػػب 
)(ِْٕ). 

بال ةػػػة التر يػػػة  –لػػػؼ ىػػػف نصػػػكص مانكيػػػة منتػػػا كروػػػة ايتػػػا نػػػص م تػػػكب كوػػػد  ي 
 كى ػػػل كجتتػػػا صػػػكر لعػػػدد مػػػف المػػػانكييف كهػػػـ يرتػػػدكف  يابػػػا –أم اركيةكريػػػة  –القديمػػػة 
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وػػػد اصػػػطفكا أمػػػاـ منػػػابر مزينػػػة بػػػيض، كى ػػػل رؤكالػػػتـ ىمػػػايـ طكي ػػػة االػػػطكانية اللػػػ ؿ ك 
ب يػديتـ ك ػاف أمػاـ  ػؿ كاحػد مػنتـ وطعػة مػف  مال كف أوةمػاب ىةـ مقت فة ارلكاف، كهـ يي 

،أمػػا الكجػػه ا قػػر  طػػار مػػزيف بارلػػجار الم مػػرة كىناويػػد العنػػبإالػػكرؽ ،كالكروػػة محاطػػة ب
قػر بالمػداد مف الكروػة اقػد  ػاف ياػـ ىمػكديف ى يتمػا نصػاف أحػدهما بالمػداد ارالػكد كا 

 .  (ِٕٓ)طار مزيف بنقكش ى ل هيية ارغصافإارحمر، كمف حكلتما 
م ػػػػؿ  ة ػػػػة ألػػػػقاص جالالػػػػيف بكاػػػػعية القراصػػػػاب ى ػػػػل كى ػػػػل الحالػػػػية صػػػػكرة تي 

 ػػػاف يج ػػػس ى ػػػل جتػػػة  مقت فػػػة ارلػػػكاف، كأى ػػػل هػػػؤالب مقامػػػا الػػػجادة ،كوػػػد ارتػػػدكا  يابػػػا
نػػاف ا قػػراف اقػػد  ػػاف ى ػػل رأالػػيتما اليالػػار، كلػػـ يبػػؽ منػػه غيػػر الجػػزب ارالػػفؿ، أمػػا ار 

طكي تاف، ج س أكلتما اي طم نينة كود أقفل يديه بػاحتراـ اػي  ميػه، بينمػا  (ِٕٔ)و نالكتاف
 .(ِٕٕ) اف ارقر يعزؼ ى ل العكد

كهذ  الصكر تكا  أحد النصكص المانكية كالتػي كصػفناها أىػة  بكجتيتػا اركؿ 
 (ِٖٕ)كال اني .
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ذ رنا ب كحػػػػات اػػػػف التصػػػػكير كيؤ ػػػػد المػػػػؤرخ آر ػػػػر  ريالتنالػػػػف أف هػػػػذ  النقػػػػكش تيػػػػ
الفارالي اي العتد ارالةمي، كهذا يدؿ ى ل أف المانكييف ود نق كا هذا النكع مف الفف مف 

مػػػف ابػػػداىاتتـ كطػػػكرك   الػػػتاف اللػػػروية،  ػػػـ أاػػػااكا اليػػػه   يػػػراالدكلػػػة الالاالػػػانية الػػػل تر 
 .(ِٕٗ)كأبدىكا ايه

غير اف القػكة التػي  انػت تتمتػع بتػا الديانػة المانكيػة بػيف اركيةػكر لػـ تالػتمر لأبػد 
 لتطكر الف ر الديني الذم لتدك  قةؿ المراحؿ التاريقية التي مرت بتا دكيةتتـ. نظرا

نتيار الديانة المانكية بيف اركيةكر ود بػدأ إالتاريقية اف  اقد كرد اي أحد المصادر
،أم بعػد انتيػار دكلػتتـ اركرقكنيػة اػي منةكليػا ى ػل (َِٖ)ـ.َْٖهػػ/ ِِٔاػي حػدكد الػنة 

 يد القيرغيز.
اػػي حػػيف نجػػد ألػػارة اػػي أحػػد المصػػادر التاريقيػػة تؤ ػػد اف اقتفػػاب الديانػػة المانكيػػة 

فظػػػت اػػػي ـ ل ػػػف بقايػػػا تعاليمتػػػا حي ُّهػػػػ /  ٕ اػػػي بػػػةد اركيةػػػكر  ػػػاف اػػػي حػػػدكد القػػػرف
 .(ُِٖ)الديانتيف البكذية كالماليحية

 خامساا: إعتناق األوٌغور الدٌانة المسٌحٌة: ٭

، اقػػػػد مارالػػػت (ِِٖ)اىتنػػػؽ ىػػػدد  بيػػػر مػػػف اركيةػػػكر الديانػػػة الماليػػػػحية النالطكريػػػػة
مػؤرخ ىبػاس اوبػاؿ الػل اػي نلػر هػذ  الديانػة بيػنتـ، كألػار ال  بيػرا البع ات التبلػيرية دكرا

فػي انتشػار  :) كاف دخكؿ المبشريف المسيحييف مف ايراف الى تمؾ البالد سبباذلؾ واية
 .(ِّٖ)أحد أنماط الخط السرياني بيف المسيحييف انكيغكر........(

، كهػذا ارمػر (ِْٖ)كود  ػاف لأكيةػكر ملػار ة اعالػة اػي التبلػير ل ديانػة المالػيحية.
 ارها بيف اورانتـ .الاىد اي الرىة انتل

 (ِٖٓ)اي نلر الديانة الماليحية النالطكرية بينتـ.  بيرة  أياان  الصةد جتكدان ذؿ كب
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لقػد  انػػت المجتمعػػات المالػػيحية القديمػػة المنتلػرة بػػيف اركيةػػكر كاالػػعة ل ػػف بلػػ ؿ 
 ، كمف المؤ د اف اىتناؽ اركيةػكر الديانػة المالػيحية وػد  ػاف اػي البدايػة بلػ ؿو (ِٖٔ)الرم.

 مف بطش أتباع الديانات ارقرل التي  انت منتلرة بينتـ. كااالرم ق
كقيػػر دليػػؿ ى ػػل انتلػػار الديانػػة المالػػيحية بػػيف اركيةػػكر هػػك مػػا لػػاهد  المبعػػكث 

 يانػػده كانػػؾدىل  الرالػمي لػبةط ارمبراطكريػػة الصػينية اػي ىتػػد أالػرة الػكن  الػػذم  ػاف ييػ
،-Wang Yanda- ،-هػػ/ ُّٕينػة وكجػك اػي ىػاـلمد قػةؿ زيارتػه - مػا ذ رنػا الػابقا

ـ ،كبعػػػد ىكدتػػػه منتػػػا بعػػػد  ػػػةث الػػػنكات ذ ػػػر انػػػه لػػػاهد كجػػػكد ىػػػدد مػػػف ال نػػػايس ُٖٗ
 (ِٕٖ.)الماليحية النالطكرية

ؤدل ايػػػػه  ػػػر اف مر ػػػػز ىبػػػادة الديانػػػػة المالػػػيحية النالػػػػطكرية الػػػذم  انػػػػت تيػػػكوػػػد ذي 
ل محاكلػػة لػػير الػػ،كهػػذا ارمػػر يي (ِٖٖ)الطقػػكس الدينيػػة  ػػاف يقػػع قػػارج مر ػػز مدينػػة وكجػػك.

اركيةػػكر مػػف المالػػيحييف النالػػاطرة لأبتعػػاد وػػدر المالػػتطاع ىػػف مر ػػز المدينػػة ليمارالػػكا 
طقكالػػتـ الدينيػػة بحريػػة ، كربمػػا يعػػكد الالػػبب الػػرييس اػػي ذلػػؾ لقلػػيتتـ مػػف بطػػش اتبػػاع 

 الديانات ارقرل.
 ر ى يػػػه مػػػف رالػػػـك جداريػػػة ل ديانػػػة المالػػػيحية النالػػػطكرية اػػػي مدينػػػة اف و ػػػة مػػػاىي  
مػػع معتنقػػي الػػديانات ارقػػرل م ػػؿ  ؤ ػػد و ػػة أىػػداد معتنقيتػػا مػػف اركيةػػكر مقارنػػةوكجػػك ي

 .  (َِٗ)التبعد أف ي كف ىددهـ أ  ر مف البكذييف،كمف المي (ِٖٗ)البكذية كالمانكية.
بػو  - كمما يػػػػػػػػؤ د انتلػار الديػػػػػػانة المالػيحيػػػػػػة بيف اركيةػػػػػػػػػكر هػك تػػػػػػػػػػػػػػػداكؿ   مػػػة

 . (ُِٗ)ط ؽ ى ل صـك النصارلبينتـ ،اقد  انت هذ  ال  مة تي  -جو ؾ
 ػػرت اػػي النصػػكص المانكيػػة بمعنػػل الصػػـك كمػػف الجػػدير بالػػذ ر أف هػػذ  ال  مػػة ذي 

،كهػػػػذا يؤ ػػػػد كجػػػػكد تلػػػػابه  بيػػػػر بػػػػيف ىػػػػدد مػػػػف المفػػػػردات الدينيػػػػة اػػػػي الديانػػػػة (ِِٗ)أياػػػػا
 الماليحية كالمانكية.
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ـ بق يػػؿ ى ػػل ارغ ػػب ح ػػت الديانػػة  َُهػػػ/ْه بعػػد القػػرف كوػػد ألػػار بارتكلػػد الػػل انػػ
، كاذا لػػػـ ي ػػػف اركيةػػػكر وػػػد احتفظػػػكا (ِّٗ)المالػػػيحية محػػػؿ الديانػػػة المانكيػػػة ىنػػػد اركيةػػػكر

ـ  اقػػد  ػػانكا يقينػػان يحتفظػػكف بالديانػػة البكذيػػة  ُُهػػػ/  ٓبالديانػػة المانكيػػة اػػي القػػرف  اعػػة
 .  (ِْٗ)كالماليحية

جػػػػكد ىػػػػدد مػػػػف معتنقعػػػػي الديانػػػػة البكذيػػػػة كالمالػػػػيحية مػػػػف كهػػػػذا ارمػػػػر يؤ ػػػػد لنػػػػا ك 
 اركيةكر اي الكوت نفاله.

ع مػػػػػكف تةميػػػػػذهـ أصػػػػػكؿ الديانػػػػػة كوػػػػد  ػػػػػاف الرهبػػػػػاف مػػػػػف المالػػػػػيحييف اركيةػػػػػكر يي 
 .(ِٓٗ)وامة لعايرهـ الدينيةا  الماليحية كتعاليمتا مف قةؿ ورابة ارنجيؿ، ك 

لػػػذيف اىتنقػػػكا الديانػػػة المالػػػيحية لػػػير أحػػػد المػػػؤرقيف ارتػػػراؾ الػػػل اف اركيةػػػكر اكيي 
مػف ال ةػات الالػامية ل تابػة بعػض تعػاليـ ديػانتتـ  عد كاحدةاالتقدمكا ال ةة الالريانية التي تي 

 تػب مػف ، كتي  حراػا ِِىاـ ، ك انت تت ػكف مػف  بيف ارتراؾ بل ؿو  ، كهي أوؿ االتقداما
يتػػػا بعػػػض الرمػػػكز اػػػيؼ الاليمػػػيف الػػػل اليالػػػار،كالجؿ التمييػػػز بػػػيف ارصػػػكات التر يػػػة أي 

 (  ِٔٗ)ارمةيية المناالبة لتا.
 ػػػػػر ى ػػػػػل ال  يػػػػػر مػػػػػف ال تابػػػػػات اركيةكريػػػػػة التػػػػػي تتاػػػػػمف تعػػػػػاليـ الديانػػػػػة كوػػػػػد ىي 

ى ػػل نصػػكص   ػػر أياػػا،كىي (ِٕٗ.)درا تػػـ إعػػد لػػير الػػل الػػعة  قػػااتتـ كبي المالػػيحية كهػػي تي 
ف كالرهبػػاف أكيةكريػػة تاػػمنت مع كمػػات متمػػة ىػػف الديانػػة المالػػيحية كمناوػػب رجػػاؿ الػػدي

 (ِٖٗ)الماليحييف.
لتػا اػي حػكض تػاريـ، غيػر  كى ل الرغـ مف اف الماليحية النالطكرية لػـ تتػرؾ أ ػارا

اف تقػػػارير العػػػالـ آلبػػػرت اػػػكف لػػػي  ػػػكؾ التػػػي دكنتػػػا قػػػةؿ ويادتػػػه ل حمػػػةت ارالت لػػػااية 
ارلمانيػػة اػػي مدينػػة طكراػػاف تؤ ػػد ى ػػس ذلؾ،اقػػد كصػػؼ ايتػػا ا تلػػااه لبقايػػا كآ ػػار تعػػكد 
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 ااػة ماليحييف النالطكرييف مف اركيةػكر قػارج البكابػة اللػمالية اللػروية لمدينػة وكجػك، ل
 (ِٗٗ)ىف الع كر ى ل مقطكطة نالطكرية.

اي آ ػار مدينػة وكجػك، ى ػل أطػةؿ ل نيالػة  كى ر العالـ آلبرت اكف لي  كؾ أياا
 (ََّ)ماليحية نالطكرية  ايتا رالكمات جدارية.

 ػر ى يتػا اػي مدينػة طكراػاف كالتػي تعػكد ل مالػيحييف ىي أما ىدد القطع ار ريػة التػي 
، كمػػف الصػعب تحديػد تاريقتػا ، غيػر اف تػاريا المقطكطػػة  اركيةػكر اقػد  ػاف و يػؿ جػدا

الطكراانية المالػيحية النالػطكرية يم ػف تحديػد  الػل المرح ػة التاريقيػة الممتػدة بػيف القػركف 
 ا دكلػػة اركيةػػكر مػػاتزاؿ وايمػػةـ كهػػي المرح ػػة التاريقيػػة التػػي  انػػت ايتػػُُ—ٗهػػػ/ ٓ-ّ

 (َُّ)اي مدينة وكجك.
 T)ك " Passio of St. Georgeى ل مقطػكطتيف رييالػتيف همػا:"   ر أيااكىي 

ii B29) Worship of the Three  Magis.(َِّ) 
 T.ii)االػـ كرية تحمػػػػػػػؿػػػػػػػػكى ر العالـ آلبرت اكف لػي  ػكؾ ى ػل وطعػة أ ريػة نالط

.B.I)  اػػي منطقػػةBulayig--  ـ، كهػػي َُٓٗهػػػ/  ُِّّالكاوعػػة لػػماؿ طكراػػاف الػػنة
 (َّّ)". Syriac" ترجمة حراية ىف الػ

، بالعديػػػػد مػػػػف الدراالػػػػات Peter Zieme، بيتػػػػر زيمػػػػةكوػػػػاـ العػػػػالـ ارلمػػػػاني 
 Tiiiالمػػػػػػػاة )ل نصػكص النالػطكرية الطكراانيػػػػػػة بمػا ايتػا ىػدد مػف القطػػػػػػػػػع ا  ػػػػػػػريػػة المي 

Kurutka) .كهي تتامف ىقد زكاج كمبار ات لزيجات نالطكرية أكيةكرية ،(َّْ) 
كتم ػػف الفريػػؽ ارالت لػػااي ل حم ػػة ارلمانيػػة االالت لػػااية ال ال ػػة مػػف الع ػػكر ى ػػل 
وطع آ رية تتامف ىقد كمبار ات لزيجات لعدد مف الماليحييف اركيةكر النالػطكرييف اػي 

 (َّٓ)الكاوعة اي لماؿ طكرااف. -Quratqqa -منطقة
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تػػػب ى يتػػػا  ػػػر ى ػػػل بقايػػػا أ ػػػار راػػػرحة حجريػػػة مالػػػيحية نالػػػطكرية أكيةكريػػػة  ي كىي 
-، كػػػانزىكاػػػي  تلػػفت اػػػي تر الػػػتاف اللػػروية ،كاػػػي كالػػط منةكليػػػا، ك بال ةػػة اركيةكريػػػة أي 

Quanzhou- ،زىك كيانغ ،-Yangzhou- . كغيرها(َّٔ ) 
ـ اقػط بػؿ أالػتمكا كلـ يقتصر دكر اركيةكر ى ل نلر الديانػة المالػيحية بػيف أوػرانت

 اي نلرها بيف لعكب أقرل.
، كمػػف المؤ ػػد اف مجػػاكرة اركيةػػكر لعػػدد (َّٕ)اقػػد أالػػتمكا اػػي نلػػرها بػػيف المةػػػكؿ.

  بير اي ذلؾ. مف القبايؿ المةكلية ود أ ر بل ؿو 
ا قػػػد  ػػػاف رنتلػػػار الديانػػػة المالػػػيحية النالػػػطكرية بػػػيف اركيةػػػكر اػػػي ىتػػػد المةػػػكؿ 

تػػػب ىنتػػػا اػػػي المصػػػادر التاريقيػػػة كدوػػػة ىمػػػا  ي   ػػػر كاػػػكحايحمػػػؿ الػػػدليؿ كاللػػػتادة ار 
 (َّٖ)نفت اي القركف الكالطل كلرحالة ذهبكا الل الصيف.الةربية التي صي 

كهنػػاؾ  تابػػات يم ػػف ىزكهػػا الػػل المرح ػػة التاريقيػػة لقاػػكع االكيةػػكر ل مةػػكؿ اػػي 
 (َّٗ)حياب الديانة الماليحية اي الصيف.إـ الاليما بعد ُّهػ/ ٕالقرف 

يبرر تااىؼ ىدد اركيةكر الماليحييف النالػطكرييف اػي الصػيف قػةؿ ح ػـ كهذا 
قلػػت ى ػػػل  ػػر ى يػػػه مػػف آ ػػار ك تابػػػات ني المةػػكؿ لتػػا ، كقيػػػر دليػػؿ ى ػػػل ذلػػؾ هػػك مػػػا ىي 

اراػػرحة الصػػقرية اػػي المػػدف الالػػاح ية اللػػروية، ك ػػذلؾ اػػي الجػػزب اللػػمالي الةربػػي مػػف 
 (َُّ)الصيف.

ىاػػػك اال اديميػػػة "Kokovkov"، فتسػػػكؼكاكك كألػػػار بارتكلػػػد الػػػل اف العػػػالـ 
مػع ار ػار المالػيحية   ػك يػدمالركالية واـ ب جراب مقارنة بيف ار ار المالػيحية اػي كاليػة 

اف المالػػػػيحييف اػػػػي طكراػػػػاف  ػػػػانكا أ  ػػػػر  قااػػػػة كمدنيػػػػة مػػػػف  اػػػػي مدينػػػػة طكراػػػػاف مؤ ػػػػدا
ادؿ بػػػيف ،كأ ػػػد هػػػذا العػػػالـ اف مالػػػ لة التػػػ  ير المتبػػػ(ُُّ)المالػػػيحييف اػػػي كاليػػػة يػػػدم صػػػك.



 

 

337 

ماليحي ت ؾ المنطقة  اف يتجه مف اللػرؽ الػل الةػرب ،أم مػف مدينػة طكراػاف الػل كاليػة 
   (ُِّ)يدم صك كليس الع س. 

كبذلؾ ي كف اركيةكر مف الماليحييف النالػاطرة وػد االػتطاىكا اف يمػدكا نفػكذهـ الػل 
هػػػػػػػػ/ ٔكٓالةػػػػػػػرب ،اقػػػػػػػد  ػػػػػػػاف التبلػػػػػػػير ل ديانػػػػػػػة المالػػػػػػػيحية اػػػػػػػي أكجػػػػػػػه طػػػػػػػكاؿ القػػػػػػػرنيف 

 (ُّّ)ـ.ُِكُُ
اقػػد  انػػت القكاىػػد ال ةكيػػة المتبعػػة اػػي نقػػكش أكرقػػكف كاػػي الك ػػايؽ اركيةكريػػة وػػد 

تبػػػت ى ػػػل القبػػػكر المالػػػيحية اػػػي كاليػػػة يػػػدم صػػػك ، اذ نجػػػد الػػػتعم ت اػػػي ال تابػػػة التػػػي  ي أي 
ىػػف أحػػد ىلػػر ، كهػػذا دليػػؿ وػػاطع ى ػػل اف نصػػارل  ىبػػارة كاحػػد كىلػػريف مالػػتعم ة بػػدال

الكاوعػػة اػػي لػػرؽ مدينػػة  بكاييػػؽ "كيةػػكر ، ك انػػت وصػػبة " كاليػػة يػػدم صػػك  ػػانكا مػػف ار
 (ُّْ)طكرااف مر زهـ الرييس.

 ر ى يتا هناؾ  انت تعكد ل ديانة المالػيحية كم تكبػة بال ةػة امعظـ النقكش التي ىي 
 (ُّٓ)الالريانية ،كالصةدية، كالتر ية .

ف أمػػػا أهػػػـ ارقتةاػػػات بػػػيف مالػػػيحي كاليػػػة يػػػدم صػػػك كمالػػػيحي اركيةػػػكر اتػػػي ا
مالػػيحي كاليػػة يػػدم صػػك  ػػانكا ي تبػػكف ى ػػل وبػػكرهـ باربجديػػة الالػػريانية القديمػػة كأاػػااكا 
اليتػػػػػػا بعػػػػػػض العةمػػػػػػات كلػػػػػػـ يالػػػػػػتعم كا اربجديػػػػػػة اركيةكريػػػػػػة الملػػػػػػتقة مػػػػػػف اربجديػػػػػػة 

(ُّٔ)الصةدية.
 

سادساا: إنتشار الدٌانة الطاوٌة،أو " التاوٌة" ٭
 (ٖٔٚ)

 بٌن األوٌغور: 
ريقيػػة الػػل كجػػكد أتبػػاع  ل ديانػػة الطاكيػػة ،أك" التاكيػػة" ألػػارت بعػػض المصػػادر التا

 تشػػػؤنا " تشػػػأف، كمػػػف أهمتػػػـ الراهػػػب" ، ك ػػػاف لتػػػـ رهبػػػاف أياػػػا(ُّٖ)اػػػي بػػػةد اركيةػػػكر

(ُّٗ). 
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كيتاػػ  مػػف قػػةؿ ذلػػؾ اف ىػػدد معتنقػػي الديانػػة الطاكيػػة مػػف اركيةػػكر  ػػاف و يػػؿ 
كربمػا يعػكد ذلػؾ الػل أف اىتنػاوتـ لر المصادر التاريقية اليتـ بلػ ؿ كاالػع، ، اذ لـ تي جدان 

لتػػا  ػػاف اػػي مرح ػػة متػػ قرة، أك رنتػػا لػػـ تحػػظ بعػػدد  بيػػر ممػػف يػػؤمف بتعاليمتػػا كبمباديتػػا 
 نتلرة بيف اركيةكر. ما حظيت به بقية الديانات ارقرل التي  انت مي 

 سابعاا:إعتناق األوٌغور الدٌن األسالمً:٭

 َُهػػػػ/  ْـ كٗهػػػػ/  ّكد القػػػرف  ػػػاف اىتنػػػاؽ اركيةػػػكر ل ػػػديف ارالػػػةمي اػػػي حػػػد
اػػي  لػػير بارتكلػػد الػػل أف  قااػػة اركيةػػكر البكذيػػة وػػد تػػداىت أمػػاـ ارالػػةـ نتاييػػا، كيي (َِّ)ـ

ى ل اللػعب  َمان  ى ىى  - ما ذ رنا الابقاي  –ـ، اذ تكوؼ اطةؽ االـ اركيةكر  ُْهػ/ ٖالقرف 
 .(ُِّ)اركيةكرم بالبب اىتناوتـ لأالةـ

اف انتلػػار ارالػػةـ بػػيف اركيةػػكر  ر مػػاني الػػل ذلػؾ مؤ ػػداكألػار د. االػػامة أحمػػد ت
، (ِِّ) اف ى ل نطاؽ ايؽ اي بدايػة ارمػر كبتػ  ير مػف جيػرانتـ اػي بػةد مػا كراب النتػر

 (ِّّ)غير اف ارنتلار اركالع كالجماىي  اف اي ىتد القراقانييف.
لحػاـ كالشػمف :) اف الترؾ الذيف تركػكا عحيػدتيـ الحديمػة المرتكػزة عمػى ا ر كود ذي 

أك دياناتيـ مف مانكية كبكذية كمسيحية كترككا مع ىذه انديػاف مػا كػاف  –الشاماف  –
 ( ِّْ).يتعمؽ بيا مف آداب كاعتنحكا ااسالـ(

 "،ىػػكمط ػػؽ ى ػػل اركيةػػكر المالػػ ميف اػػي الصػػيف االػػـ " ـ أي ُٕهػػػ/ ُُكبعػػد القػػرف
"Hui" .(ِّٓ ) 

ط ػػؽ ى ػػيتـ اػػي الالػػابؽ يف ممػػف أي اػػي الصػػ فيالمالػػ مىػػدد مػػف  االػػتقر ىنػػدماكلتػػذا 
يػػة كالكالػػػطل منتػػػا الجنكبالمنػػػاطؽ  " ،كاقت طػػػكا مػػع الػػػ افالتػػػاجر ،أم "" داشػػػي" الػػػػاالػػـ 

ف المالػتقريف اػي غػرب مالػ ميط ػؽ ى ػل ال" الػذم  ػاف يي ىكم" االػـ الصينيكف ى يتـ ط ؽأ
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 جميعػػػػػػػا انتػػػػػػػـأالػػػػػػػاس  ى ػػػػػػػل اركيةػػػػػػػكر مػػػػػػػف أم التر يػػػػػػػة صػػػػػػػكؿار ذكم مػػػػػػػفالصػػػػػػػيف ك 
 (ِّٔ).مال ميف

 التػي" كرػػػػكيغػػى"   مػة مف اركؿ المقطعم ؿ يي  "ىكم"كمف الجدير بالذ ر اف أالـ 
 ط ػؽيي  ىدة وركف منذك  ال قب هذا بقي ودك ،اركيةكر مف المال ميف ى ل الابقا ط ؽتي   انت
 الػػػذيفك  الصػػػيف ف المالػػػتقريف اػػػي المنػػػاطؽ الجنكبيػػػة كالكالػػػطل مػػػف مالػػػ ميال ىمػػػـك ى ػػػل

 بتػا تحفػؿ التػي العديػدة القكميات الل ايفتأي  التق ةمي  وكمية تتـالةل مع ل  كفيي  صبحكاأ
 (ِّٕ).الصيف

"  ىبػػارة - مػػا ألػػرنا آنفػػان  -اػػي الصػػيف المالػػ ميف ىمػػـك ى ػػل ط قػػكفيي   ػػانكالتػػذا ك 
 (ِّٗ.) الصيني ل فظ طبقان " خكم" ،أك" ىكم"أك ،( ِّٖ) ."ىكم - ىكم

 ػل اركيةػكر المالػ ميف ى"  Chan–Hui" ىكم"، -" جافط ؽ ايما بعد االـ  ـ أي 
 (  َّّ)الذيف يرتدكف ىمامة  نايية ى ل رؤكالتـ.

التػي  انػػت  جكمػاؽ"كوػد أط ػؽ اركيةػػكر أالػماب ىػدة ى ػػل المػػال ميف م ػؿ   مػػة " 
عػػػرؼ حتػػػل ا ف أصػػػؿ هػػػذ  ال  مػػػة غيػػػر أنتػػػا مػػػف الكااػػػ    مػػػة ،كال يي المسػػػمـ" تعنػػػي " 
 .(ُّّ)تر ية 

ط ػؽ اػي جنػكب ركالػيا ى ػل التجػار  انػت تي  جكمػاؽكمف الجػدير بالػذ ر أف   مػة 
الصػػةار الػػػذيف  ػػػانكا يتجكلػػكف اػػػي القػػػرل، كيحم ػػػكف باػػػايعتـ كأمتعػػػػتتـ ى ػػػل العربػػػات، 

ى ػػػل المالػػػ ميف ممػػػف  ػػػانكا يقكمػػػكف بعقػػػد الصػػػفقات التجاريػػػة اػػػي بػػػةد  كأط قكهػػػا أياػػػا
 (ِّّ)اركيةكر كاي غيرها مف البةد.

 ػػػػؽ ى ػػػػل المالػػػػ ميف ىامػػػػةن مػػػػف اركيةػػػػكر طكهػػػذا يعنػػػػي اف   مػػػػة جكمػػػػاؽ  انػػػػت تي 
 كغيرهـ.
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ف الػػ اف الصػػيف إاػػي الفصػػؿ اركؿ مػػف ال تػػاب كبالتفصػػيؿ  كوػػد الػػبؽ كأف ذ ػػرتي 
 الميات ىدة ال يالعني ت رارها هنا.أط قكا ى ل العرب المال ميف ممف االتقركا ايتا مي 
ل مالػ ميف ل  كف ال ت ة الالػ انية ار بػر كمما تجدر ارلارة اليه هنا اف اركيةكر يي 

،كهػـ لػديدك التمالػؾ بمبػادئ الػديف   -الصػينية –اي غرب الصيف اي تر الػتاف اللػروية 
 (ّّّ.)ارالةمي كبالتقاليد ارالةمية 

كلتػػذا نةحػػظ اف معظػػـ اركيةػػكر مػػف المالػػ ميف يحم ػػكف أالػػماب االػػةمية صػػريحة 
 تػب " كيي شػككرعبػد ال، ك" " مو ىو ممو ت" تب بال ةة اركيةكريػة ،كيي  " محمد"م ؿ االـ 

ىف اهتمامتـ ببناب المآذف اي مالػاجدهـ  ااة (،ّّْ) " ما بدك شكككر"بال ةة اركيةكرية 
      ( ّّٓ)ى ل ى س معظـ المالاجد المكجكدة اي بقية أنحاب الصيف.

تؤ ػػد لنػػا ار ػػر اريجػػابي  كوػػد ألػػار المػػؤرخ ي مػػاز أكزطكنػػا الػػل مالػػ لة متمػػة جػػدان 
:) كبالفعػػؿ فػػأف انكيغػػكر لػػـ يمتمكػػكا تػػاريا اركيةػػكر وػػاية ال بيػػر ل ػػديف ارالػػةمي ى ػػل

دكلة عالمية مكسعة كلـ يكف بكسع انمبراطكرية التركيػة التػي فحػدت  ػفة ككنيػا مػف 
دكؿ الشرؽ انق ى أف تبحى ثابتة في آسػيا الكسػطى فػأف دكلػة بريػة بيػذا الشػكؿ لػـ 

امتيـ كانػت تحتضػي محافظػة تكف لتطمع في أف تتكسع في حيف أف تحاليػد انتػراؾ ككػر 
ك فيـ العالمي كاضافة الى انسباب الكارد ذكرىا في اعتناؽ انتراؾ لالسالـ فحػد كػاف 
ىناؾ عامؿ معنكم، فحد اعتنؽ قسـ مف انتراؾ البكذيػة كالمانيػة بعػد نبػذىـ الشػامانية 

لتركػي كقد ظير أثر تجارب قرف كاحد اف ىذه اندياف ا تتفؽ كالبنية الحكميػة لمشػعب ا
بتحاليػػد انتػػراؾ كمزايػػاىـ العسػػكرية كنػػتج عنػػو  فحػػد أحػػدث اعتنػػاؽ ىػػذه انديػػاف اخػػالان 

تخريب البنية السياسية لمدكلة التركيػػة كتغيير الحػيـ المعنكيػة لالتراؾ،كقػد ادل اعتنػاؽ 
انتراؾ لألسػالـ بمحػض ارادتيػـ كعمػى شػكؿ كتمػة كاحػدة كتكيػؼ الكضػع الحػػكمي معػو 

 (ّّٔ)الى أقػػكل المراحؿ التي ك مكىا فػػػػػي تاريخيـ الحافؿ(.  الػػى ك ػػكليـ
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 لتذا تحمؿ اركيةكر مالؤكلية الدىكة لةالةـ اي معظـ البةد التي االتقركا ايتا.
 بيػػر اػػي  اقػػد ألػػار المػػؤرخ محمػػد التػػكنجي الػػل اف اركيةػػكر وػػد أالػػتمكا الػػل حػػدو 

 (ّّٕ)نلر ارالةـ بيف المةكؿ .
 

 ح الدٌنً بٌن األوٌغور:ثامناا: التسام٭

ى ػػل الػػرغـ مػػف تعػػدد المعتقػػدات الدينيػػة، كتنكىتػػا بػػيف ارتػػراؾ اركيةػػكر، اقػػد  ػػاف 
التالام  الديني هك الالايد بينتـ، كهذا يؤ د اتباىتـ الياالة حريػة ارديػاف كىػدـ التعصػب 

 لديف كاحد.
م ػػؿ  افػػي معظػػـ المنػػاطؽ التػػي االػػتقر ايتػػا االكيةػػكر  انػػت تتالػػـ بتعػػدد الػػديانات

اللامانية ،كالبكذيػة ، كالمالػيحية النالػطكرية ، كارالػةـ ، ك انػت  ػؿ هػذ  الػديانات تتمتػع 
 (ّّٖ.)بتكازف م حكظ بيف معتنقيتا

ى ػػػل كاػػػػؽ اقػػػد  ػػػاف باالم ػػػاف تقالػػػيـ المنػػػاطؽ التػػػي  ػػػاف يالػػػتقر ايتػػػا اركيةػػػكر 
 ميف يم  ػكف معتقداتتـ الدينية، ا لل الجنكب مف جباؿ تيػاف لػاف  ػاف اركيةػكر مػف المالػ

الةالبيػػػة العظمػػػل مػػػف الالػػػ اف ، اػػػي حػػػيف نجػػػد الػػػل الجانػػػب اللػػػمالي مػػػف الجنػػػكب مػػػف 
 (ّّٗ)حكض تاريـ ود ازدهرت ايتا الديانة البكذية الاليما اي مدينة وكجك.

كلػػػػػػػـ ي ػػػػػػػف هنػػػػػػػاؾ أم ىػػػػػػػداب دينػػػػػػػي بػػػػػػػيف البػػػػػػػكذييف كالمالػػػػػػػيحييف النالػػػػػػػاطرة مػػػػػػػف 
ود اتقذكا اجرابات ىػدة ممػا يحػكؿ دكف  ف الماليحييف النالاطرةإاركيةكر،ى ل الرغـ مف 

ارقػػتةط بيػػنتـ كبػػيف البكذييف،كلتػػذا اػػانتـ لػػـ يالػػتعم كا النػػكاويس، كلػػـ ياػػمكا أيػػديتـ الػػل 
 .(َّْ)ط قكنتا الل ارماـ بمحاذاة الصدربعاتا ىند الصةة بؿ  انكا يي 

 كقيػػر دليػػؿ ى ػػل كجػػكد التالػػام  الػػديني بػػيف اركيةػػكر المالػػيحييف مػػع غيػػرهـ ممػػف
اىتنقػػكا ديانػػات أقػػرل أف مقػػدمتـ أك رييالػػتـ الػػديني وػػد قػػرج ل ترحيػػب بالراهػػب الطػػاكم " 

 .(ُّْ)تشأف تشؤنا " 
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أمػػػا مكوػػػؼ اركيةػػػكر مػػػف البػػػكذييف كالمالػػػيحييف الالػػػ بي حيػػػاؿ المالػػػ ميف ا ػػػـ ي ػػػف 
، لالبب ديني بقدر ما  اف أالااله التنااس مف أجؿ الحصكؿ ى ل الم االػػب التجاريػة أكال

 .(ِّْ) ؿ الل المػناصب الح كمية  انياكل كصػك 
كوػػػد الحػػػظ الكجػػػكد كارنتلػػػار الملػػػترؾ لمعظػػػـ ارديػػػاف الرحالػػػة كالراهػػػب كالمبلػػػر 

مػػػػف البػػػػكذييف كالمالػػػػيحييف  كلػػػػيـ ركبػػػػركؽ ىنػػػػدما مػػػػر ب رااػػػػي اركيةػػػػكر اقػػػػد رأل  ػػػػة
 (ّّْ)الل جنب.  جنبا النالطكرييف كالمال ميف  يعيلكف الكية

قػػكمي بػػيف اركيةػػكر بمقت ػػؼ طػػكايفتـ الدينيػػة أوػػكل ب  يػػر مػػف لقػػد  ػػاف اللػػعكر ال
اللػػعكر الػػديني، كقيػػر دليػػؿ ى ػػل ذلػػؾ المكوػػؼ اريجػػابي الػػذم اتقػػذ  كزيػػر أك تػػام قػػاف 
اركيةػػػػكرم النصػػػػراني جينةػػػػام حيػػػػاؿ ارميػػػػر  كر ػػػػكز اركيةػػػػكرم البػػػػكذم وبػػػػؿ اىتناوػػػػه 

ارمػراب المةػكؿ ى ػل الػرغـ  االالةـ كحمايته لػه ىنػدما تعػرض لةالػابة ى ػل يػد ىػدد مػف
 .   (ّْْ)مف انه  اف ى ل قةؼ مع ىقيدته الدينية

:) كعمػى كجػو العمػكـ فػأف الػديف لػـ يكػف لػو أثػر كهذا ما أ د  بارتكلد ىنػدما وػاؿ
 .(ّْٓ)كبير في حياة انكيغكر حتى يسيـ في رفع مستكاىـ الركحي أك الفكرم(
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 الثاني المبحث

ح ٗاألقتصادٝح اىَظإش اىحضاسٝ

 ىذٗٝدخ األٗٝغ٘س

*أٗالً: اىتفاػو اىحضاسٛ ٗاىفْٜ تِٞ 

حضاسج األٗٝغ٘س ٗاىحضاساخ األخشٙ ٗأثشٕا 

 ػيٚ اىشؼ٘ب اىَجاٗسج ىٌٖ.

*ثاًّٞا: اىتط٘س اىؼَشاّٜ ىَذُ األٗٝغ٘س 

 ٗػ٘اصٌَٖ.

*ثاىثًا: اىْشاط األقتصادٛ ىألٗٝغ٘س ٗأثشٓ 

 اال تَاػٞح.ػيٚ حٞاتٌٖ 
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 ﴾المظاىر الحضارية كانقت ادية لدكيالت انكيغكر﴿            
از ارتراؾ اركيةكر ىف غيرهـ مف القبايؿ التر ية ارقػرل بالػبب اهتمػامتـ تمإلقد 

بالحاػػػػارة كالتمػػػػدف،كحبتـ ل مكا بػػػػة مػػػػع مػػػػف يعاصػػػػرهـ مػػػػف اللػػػػعكب ارقػػػػرل صػػػػاحبة 
 الحاارات.
اركيةػػػػكر مػػػػع الحاػػػػارات الػػػػتعرض هنػػػػا أ ػػػػر التفاىػػػػؿ الحاػػػػارم بػػػػيف كؼ أكالػػػػ

المعاصرة لتـ، كمػا تر ػه مػف نتػايج اعالػة أالػتمت اػي ق ػؽ حاػارة ىريقػة للػعب مالػالـ 
 م ؿ اركيةكر.

: التفاعل الحضاري والفنً بٌن حضارة األوٌغور والحضارات األخرى أولا ٭

 وأثرها على الشعوب المجاورة لهم:

اللػػعكب ؿ الحاػػارم بػػيف  مػػا هػػك معػػركؼ لػػدل الجميػػع ارهميػػة التاريقيػػة ل تفاىػػ
لمػػا لػػه مػػف أ ػػر  بيػػر اػػي تطكرهػػا كأزدهػػار مجتمعتػػا، كوػػد  ػػاف اركيةػػكر اػػي مقدمػػة   ااػػةن 

 ػانكا مػف ارتػراؾ اك  هذ  اللعكب التػي تفاى ػت مػع مػف يجاكرهػا مػف هػذ  اللػعكب الػكابن 
   مع غيرهـ.

 المبحث الثانً 
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بتػا لحػبتـ ل حاػارة بلػتل جكان لقد تعددت مكاهػب ارتػراؾ اركيةػكر كتنكىػت نظػرا
، كيعد الفف القاالـ الملترؾ بيػنتـ كبػيف اللػعكب ارقػرل المجػاكرة لتػا، اقػد أ ػركا كتػ  ركا 

 بمقت ؼ أنكاع الفنكف ،ك انكا الباويف اي مقت ؼ مجاالته . 
رؼ ىػػف اركيةػػكر أنتػػـ أصػػحاب م انػػة  بيػػرة، اذ  انػػت لتػػـ حاػػارة أ  ػػر اقػػد ىيػػ

مػػكطنتـ اػػي كادم نتػػر تػػاريـ كمػػنقفض ، اقػػد أوػػامكا حاػػارة مالػػتقرة لتػػـ اػػي (ّْٔ) تقػػدما
 .(ّْٕ)طكرااف

 ػػر ى يتػػا اػػي مدينػػة وكجػػك  قػػل ا  ريػػة التػػي ىي كقيػػر دليػػؿ ى ػػل حاػػارتتـ هػػي الي 
كالم تكبػػة بال ةػػة الصػػػينية ، التػػي تؤ ػػد مػػػف قةلتػػا ارزدهػػار الحاػػػارم لدكلػػة اركيةػػػكر 

 (ّْٖ)قةؿ ت ؾ المرح ة التاريقية.
أ  ػػػػر اروػػػػكاـ التر يػػػػة  ،كبػػػػ نتـ  ػػػػانكا ىامػػػػة(ّْٗ) حاػػػػر. أهػػػػؿ لتػػػػذا كصػػػػفكا بػػػػ نتـ

، اقػػػد  ػػػانكا بم ابػػػة ح قػػػة كصػػػؿ بػػػيف اروػػػكاـ المتمدنػػػة مػػػف (َّٓ) كتحاػػػرا كالمةكليػػػة تمػػػدنا
 .(ُّٓ)الفرس ،كالصينييف، كالتنكد

اقػػػد تػػػ  ر اركيةػػػكر بمػػػف  ػػػاف يجػػػاكرهـ مػػػف المػػػدنيات ااقػػػذكا ىػػػف الصػػػيف، كالتنػػػد 
 (ّّٓ).ا بذلؾ أىرؽ اللعكب التر ية حاارةن ،ااصبحك (ِّٓ) ،كالفرس ،كالعرب.

تالػػان  مػػف  –كوػػد ذ ػػرت احػػدل المصػػادر التاريقيػػة مػػا ألػػار اليػػه الرحالػػة هيػػكاف 
حيـ في ىػذه انقػاليـ ، :) ككاف ي  بقكله مؤ دا ـٕهػ/ ُقةؿ رح ته الل تر التاف اي القرف

ميجػات ،....... كمػا ممالؾ تكابع ، تباينت فييا العركؽ انثنكغرافية كاختمفػت المغػة كال
لممؤثرات الحضارية الغربية في تغمغميا نحك ال ػيف ، فكانػت ممتحػى حضػارة  كانت ممرا

 (ّْٓ)العرب كايراف الساسانية ....(.
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كهػػػػذا يؤ ػػػػد لنػػػػا تػػػػ  ر حاػػػػارة اركيةػػػػكر بحاػػػػارات  ػػػػؿ مػػػػف الفػػػػرس، كالصػػػػيف، 
 ػػػرت كتػػػ  رت ب ػػػؿ كااػػػحة لنػػػا الػػػل انتػػػا  انػػػت حاػػػارة دينامي يػػػة أ كالتنػػػد،كيعطي الػػػارة

 ى ل التطكر كارندماج كىدـ ارنةةؽ ى ل ذاتتا . مايحيط بتا،مما جع تا وادرة
دايػػـ حػػاؿ بيػػنتـ كبػػيف  ف ااتقػػار اركيةػػكر الػػل الحيػػاة ا منػػة المالػػتقرة بلػػ ؿو إغيػػر 

اراػػػادة مػػػف ى ػػػـك أالػػػاتذتتـ التػػػي تالػػػػاىدهـ ى ػػػل انلػػػػاب حاػػػارة وكميػػػة كطيػػػدة البنيػػػاف 
 .(ّٓٓ)رنفالتـ

أمػامتـ، اقػد بػرزت  غير أنتـ كى ل الرغـ مف ذلؾ لػـ يجع ػكا مػف هػذا ارمػر ىايقػا
لػػديتـ مظػػاهر حاػػارية راويػػة أ ػػرت بلػػ ؿ  بيػػر اػػي اروػػكاـ التػػي اقت طػػكا معتػػا كأصػػبحكا 

 تحت ال طتتا .
 اقػػػػد تطػػػػكر اػػػػف النحػػػػت كالرالػػػػـ لػػػػدل اركيةػػػػػكر الالػػػػيما الرالػػػػػـك الجداريػػػػة منتػػػػا.

 مبلر الطرازم اف اركيةكر ىندما  انكا ي تبػكف ى ػل اركراؽ ،اقد ذ ر د. نصر ا(ّٔٓ)
 (ّٕٓ)كالروكؽ  انكا يزينكها بالتصاكير المنالقة البديعة ارلكاف.

كهذ  نماذج مػف الرالػـك الجداريػة كالمنحكتػات التػي تلػير الػل مكهبػة اركيةػكر اػي 
 (ّٖٓ)ة.مف مدف تر التاف اللروي  ر ى يتا اي ىددو اف الرالـ كالنحت كالتي ىي 
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كيبرز الت  ير الصيني اي الفف اركيةكرم أ  ر مف غيػر  ، كيرجػع تػاريا هػذا الفػف 
ـ، كت امػػػػؿ قػػػػةؿ القػػػػرنيف َُهػػػػػ/ْ، كوػػػػد تطػػػػكر اػػػػي القػػػػرف (ّٗٓ)ـ ٗهػػػػػ/ ّالػػػػل القػػػػرف 

 .(َّٔ)ـ ُْهػ/ ٖـ، كُّهػ/ ٕـ ،ك اف تدهكر  قةؿ القرنيف ُِهػ/ ٔـ ،كُُهػ/ٓ
ك ػػاف لأديػػاف التػػي اىتنقتػػا اركيةػػكر أ ػػر  بيػػر اػػي انجػػازاتتـ الحاػػارية كال قاايػػة 

 كالفنية.
 ػر ى ػل ال  يػر مػف اي تر التاف ، اقد ىي   ر اف الفف البكذم ود االتكطف أكالكود ذي 

 (  ُّٔ)اارع بعاتا الفف البكذم التندم.التما يؿ المحطمة يي 
ركيةكريػػة اػػي مدينػػة طكراػػاف ارتبػػاط ك يػػؽ اقػػد  ػػاف رنتلػػار اػػف الرالػػـك الجداريػػة ا

 (  ِّٔ)ب نتلار الديانة البكذية اي المنطقة.
اػف النحػت ،كوػد أظتػر االػ كب الرالػـ  االفف البكذم اػي لػرؽ تر الػتاف هػك تحديػدا

 ، ااػػة- Gandhara -"،كانػػدارااػػي تر الػػتاف اللػػروية االػػ كب الفػػف الػػديني لمدرالػػة " 



 

 

349 

،اػػالبكذيكف مػف اركيةػكر الػػاهمكا اػي تطػكير هػػذا  (ّّٔ)ىػف كجػكد تػ  ير ل فػػف التنػدم ايػه.
  (ّْٔ.)الفف

 ػػػر ى يتػػػا اػػػي مدينػػػة وكجػػػك اركيةكريػػػة كهػػػي كهػػػذ  الصػػػكرة  تكاػػػ  تحفػػػة أ ريػػػة ىي 
 (ّٓٔ).Gandhara" ""،  الكاندراتكا  براىة اركيةكر اي اف  "

 
ي المةػػارات  ػػر ى يتػػا اػػكمػػف الجػػدير بالػػذ ر اف ماػػمكف الرالػػـك الجداريػػة التػػي ىي        

نمػا ا  البكذية اي مدينتي وكجك كطكرااف لـ تتامف تعػاليـ الديانػة البكذيػة كمباديتػا اقػط ، ك 
مع كمات ىف اال كب حياة اركيةكر، م ؿ الرالػـك المتع قػة بػالمةبس التػي  تامنت أياا

 (ّٔٔ) اف يرتدكنتا اي ذلؾ الكوت.

"  اػػي مدينػػة وكجػػك اقػػد Kirzil "كيرزيػػؿ،  ػػر ى يتػػا اػػي منطقػػةأمػػا الرالػػـك التػػي ىي 
ىػػػػف مع كمػػػػات متمػػػػة ىػػػػف المناصػػػػب كالرتػػػػب  أظتػػػػرت ار ػػػػر الةربػػػػي كمظتػػػػر  ، ااػػػػة



 

 

351 

لمػػػػا زكدتتػػػػـ بػػػػه مػػػػف  تاريقيػػػػة ل مػػػػؤرقيف نظػػػػرا الكظيفيػػػػة ، لػػػػذا  ػػػػاف لتػػػػذ  الرالػػػػـك أهميػػػػة
 (  ّٕٔ)مع كمات تاريقية تتع ؽ بحياة الال اف مف اركيةكر المالتقريف اي هذ  المدينة.

اػػي مدينػػة وػػاف صػػك ،أك"  انالػػك" اػػي الصػػيف التػػي  لتػػ  ير أ  ػػر بػػركزاك ػػاف هػػذا ا
 (ّٖٔ)يالتكطنتا أغ ب اركيةكر الصفر مف البكذييف.

ى ػػػل آالؼ مػػػف صػػػكر بػػػكذا - مػػػا ألػػػرنا الػػػابقا – ػػػر اػػػي تر الػػػتاف اللػػػرويةكلقػػػد ىي 
الػػػمت ى يتػػػا صػػػكرة بػػػكذا بكاالػػػطة ارقتػػػاـ مرالػػػكمة بلػػػ ؿ مصػػػةر ى ػػػل أكراؽ صػػػةيرة ري 

(.ّٔٗ) 
الػػػػػمت ى ػػػػػل جػػػػػدراف أحػػػػػد المعابػػػػػد البكذيػػػػػة   أحػػػػػدل الصػػػػػكر البكذيػػػػػة التػػػػػي ري كهػػػػػذ
 (َّٕ)برهف ى ل براىة اركيةكر اي اف الرالـ.كالتي تي  األوٌغورٌة

 



 

 

350 

 ػر ى يتػا اػي كهذا نمكذج أقر لصػكرة تكاػ  ألتػة بكذيػة مرالػكمة ى ػل الحريػر ىي 
 "  ، "" Kucha" "، Qočo "قراخكجػة،أك" قكجػك"، أحػد المعابػد البكذيػة اػي مدينػػػػػة

库车األوٌغورٌة.(ُّٕ) 

 
كود أ ػر الفػف اركيةػكرم ى ػل المةػكؿ كى ػل الصػينييف اػي الكوػت نفالػه ،كهػذا وػػػػد 
الػػػاىد بػػػػدكر  اػػػي تقكيػػػة العةوػػػات الصػػينيػػػػػػػة التر يػػػة اػػػي هػػػػػػػػػػػػذا المجػػػاؿ بل ػػػػػػػػػػػػػؿ أ بػػػػػػػػػػػر 

(ِّٕ). 
قػػةؿ االػػتقدامتـ ل تقػػكيـ الصػػيني  كوػػد ظتػػر تػػ  ر اركيةػػكر بحاػػارة الصػػيف مػػف

ؽ.ـ ، كاالػػتمركا اػػي َََِمنػػذ ىػػاـ  ، اقػػد اتبػػع ارتػػراؾ  تقػػكيـ اال نػػل ىلػػر حيكانػػا(ّّٕ).
االػػتقدامه حتػػل بعػػد اىتنػػاوتـ ارالػػةـ كاتبػػاىتـ ل تقػػكيـ التجػػرم كاللػػتر القمػػرم ، كى ػػل 
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كبػذلؾ  ىلػر ىامػاط ؽ االـ حيكاف معيف ى ل أحد ارىكاـ ايالتمر ا نػا كاؽ هذا التقكيـ يي 
، كهػذ  ارىػكاـ هػي : (ّْٕ)تنتتي الدكرة اركلل لتبدأ الدكرة ال انية ب الماب الحيكانات نفالتا

عاـ الفأر، كعاـ الثػكر، كعػاـ النمػر، كعػاـ انرنػب، كعػاـ الغػكؿ، كعػاـ الثعبػاف، كعػاـ 
الخػػػػركؼ ،كعػػػػاـ الح ػػػػاف، كعػػػػاـ الحػػػػرد، كعػػػػاـ الدجاجػػػػة ، كعػػػػاـ الكمػػػػب ، كعػػػػاـ 

 (ّٕٓ.)الخنزير
ع ػػر ى ػػل آ ػػار   يػػرة تعػػكد  كى ػػل الػػرغـ مػػف تػػ  ر اركيةػػكر بحاػػارة الصػػيف ا ػػـ يي 

 .(ّٕٔ)ل حاارة الصينية ايتا
كوػػد ي ػػكف الالػػبب اػػي ذلػػؾ نتيجػػة ابتعػػاد اركيةػػكر ىػػف الصػػيف كىػػف حاػػارتتـ، 

 .(ّٕٕ)ؤ ريف ى يتا حاارة الصةدك قااتتـ مي 
قت ػؼ أنحػاب صػحراب جػكبي اػي  ػر ى يتػا اػي مكود  بت مػف قػةؿ ا  ػار التػي ىي 

، الاليما اي مدينة طكرااف،أك " تكرااف" اركيةكريػة -الصينية-منةكليا كتر التاف اللروية 
 .(ّٖٕ)اف حاارة لعب اركيةكر  انت حاارة آرية قالصة

اقد نتج ىف اقتةط ارتراؾ بجيرانتـ الفرس اػي أكاالػط آالػيا أف نفػذت الػيتـ  قااػة 
 (ّٕٗ)الالاالانييف كحاارتتـ .

لتػػذا  ػػاف زيتػػـ كنقكلػػتـ كرالػػكمتـ مقتبالػػة مػػف الفػػرس، كهػػك مػػا يػػدؿ ى ػػل كجػػكد 
اتصػػػاؿ ك يػػػؽ بػػػيف اركيةػػػكر كا ريػػػيف الػػػذيف  ػػػانكا جيػػػرانتـ مػػػف جتػػػة الةػػػرب أ  ػػػر مػػػف 

 (َّٖ)اتصالتـ بالصينييف.
.ك انػػػػت النالػػػػاب (ُّٖ)اقػػػػد  انػػػػت مةبالػػػػتـ مزينػػػػة برالػػػػـك الزهػػػػكر كالفػػػػركع النباتيػػػػة

 (ِّٖ)يف ىبابة بيااب ال كف مطرزة بالزهكر.اركيةكريات يرتد
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كممػػا ىػػزز تة ةػػؿ الحاػػػارة الفارالػػية بػػيف لػػعب اركيةػػكر هػػك اىتنػػاؽ ىػػدد مػػنتـ 
الديانة المانكية، اقد ظتر ت  ير الديانة المانكية بل ؿ كاا  اي اف الرالـ ىنػد اركيةػكر 

(.ّّٖ) 
ف كالجمػاؿ، ك ػاف اقد  اف معظػـ معتنقػي هػذ  الديانػة مرهفػي الحػس كمحبػيف ل فنػك 

لتػػػـ طػػػراز قػػػاص اػػػي اػػػف التصػػػكير  ػػػاف منلػػػؤ  كأالاالػػػه كمنبعػػػه اارالػػػي كمػػػف العصػػػر 
الالاالػػػػاني،كود اوتػػػػبس اركيةػػػػكر هػػػػذا الفػػػػف مػػػػف مع مػػػػيتـ الفرس،كزينػػػػكا  تػػػػبتـ ،كأ ػػػػارهـ، 

 .(ّْٖ)كىمايػرهـ الدينية بتذا الطػراز مف التصكير
ال تػػػػب التػػػػي  انػػػػت تتاػػػػمف هػػػػي  كأحالػػػػنتا تػػػػذهيبا كالكاوػػػػع اف أدؽ ال تػػػػب تزكيقػػػػا

 (ّٖٓ)طقكس الديانة المانكية.
اف تػػأثير ايػػراف الكاسػػع فػػي جميػػع الع ػػكر بأعتبارىػػا حمحػػة :)كيؤ ػػد أربػػرم وػػايةن 

ات ػػاؿ بػػيف الشػػرؽ كالغػػرب سػػكاا كمانحػػة أك منحكلػػة أك كسػػيطة بفضػػؿ مكقعيػػا عبػػر 
 ػر الساسػاني مػف فػي الع الطرؽ الميمة لمتجارة ايسيكية ، اف ىذا التأثير يبدك جميػا

اكتشاؼ ...شذرات الكتػب المانكيػة كالمخطكطػات الم ػنكعة مػف الحريػر كالػكرؽ التػي 
تحتػػكم عمػػى رسػػـك رامعػػة م ػػغرة مػػف عمػػؿ رجػػاؿ الػػديف كالمكسػػيحييف ، كمػػف الرسػػـك 
عمى جدراف خكجك ....، كمع اف ىذه ترجػع الػى الع ػر ااسػالمي اا انيػا تشػيد بػأف 

فػي ايػراف بػيف أتبػاع مػاني الػذيف يبػدك أنيػـ نحمػكا  مكجػكدا الرسـ أياـ الساسػانييف ظػؿ
 (ّٖٔ) بعد زكاؿ دينيـ ...(. ر طكيالَّمػفنيـ الى أكاسط آسيا حيث ع  

 ػػر ى يتػػا اػػي كوػػد ألػػار د. جػػكرج حػػداد الػػل أهميػػة المقطكطػػات المانكيػػة التػػي ىي 
ديانػة ،كالػدىكة التػي دكنػت لةػرض تفالػير تعػاليـ هػذ  ال - مػا ذ رنػا آنفػا –مدينة طكراػاف 
المت اي هذ  المقطكطات زقارؼ نباتية كصكر بلرية تلػبه الػل درجػة رىتناوتا ،كود ري 

 (ّٕٖ.)  بيرة الزقارؼ الفارالية
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كوػػد أ ػػد د.حالػػيف مجيػػب المصػػرم ىػػف مػػدل تػػ  ر ارتػػراؾ بفػػف التصػػكير الفارالػػي 
نا بححيحػػة :) أمػػا ال ػػمة بػػيف الفػػرس كالتػػرؾ فيمػػا يخػػتص بالت ػػكير ، فأنيػػا تػػذكر  وػاية

تاريخية عظيمة انىمية ،كىي اف اننتاج الفنػي كالت ػكير منػو بخا ػة بمػغ انكج فػي 
الحركف انكلى بعػد المػيالد فػي كسػط آسػيا، كىػذا التػراث الفنػي لتمػؾ المنطحػة ...تمحػاه 

فػػي فػػف الت ػػكير......كما مػػف ريػػب فػػي أف م ػػكرم التػػرؾ أخػػذكا عػػف  التػػرؾ مباشػػرة
 د انجماع ينعحد عمى اف فف الت كير عند الترؾ ليس اا لكنػام كرم الفرس،....كيكا

  ( ّٖٖ.)ليذا الفف عند الفرس (  محميا
:)اف الفرس كالترؾ اجتمعكا فػي فػف الت ػكير عمػى  ػنيع كاحػد أك كأااؼ واية

 (ّٖٗ) .متشابو(
:) كنحف كاف ك ػمتنا امثمػة مػف الت ػكير الساسػاني ، اا وايةن  بينما يلير أربرم

نا نستدؿ عمى اسمكبو ك فاتو مف تأثيره عمى كسط آسيا كعمى العػالـ انسػالمي فػي أن
  (َّٗ)الع ر العباسي(. 

لمتارتػػػػػػػػػػه اػػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػػف (،ُّٗ)اػػػػػػػػػػالفرس يعػػػػػػػػػػدكف مػػػػػػػػػػاني هػػػػػػػػػػك أىظػػػػػػػػػػـ مصػػػػػػػػػػكريتـ .
 (ّّٗ)اي اف التصكير كالنقش. ،ا اف بذلؾ االتاذا(ِّٗ)التصكير.

ي  تعػػاليـ  تػػبتـ الدينيػػة ، ك ػػاف ل تصػػكير ىنػػد  كىنػػد أتباىػػه لػػ ف  بيػػر اػػي تكاػػ
اقد  اف لمعظػـ أتباىػه مقطكطػات مصػكرة اػاقرة محفكظػة اػي ج ػكد انيػة  مينػة غيػر اف 

 (ّْٗ)قدت .معظمتا ود اي 
عمػػى قطعػػة مػػف الحريػػر انبػػيض فمػػا أف نزعػػكا  ) رسػػـ خطػػا ػػر اف مػػاني كوػػد ذي 

تاػمف  ابػانػه صػنؼ  تإ  ػر أياػان ، كذي (ّٓٗ.)مف الحماش حتػى اختفػى ىػذا الخػيط( خيطان 
" ط ػػؽ ى يػػه االػػـ ،أي ( ّٔٗ)اػػي قػػزايف غػػزنيف أنػػكاع مقت فػػة مػػف التصػػاكير مػػايزاؿ محفكظػػا

 (ّٕٗ).أرزنؾ ماني "
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طريقػػه الػػػل  لػػػؼ ىنػػه مػػػؤقراكوػػد كجػػػد هػػذا الطػػػراز التصػػكيرم اركيةػػػكرم الػػذم  ي 
 .(ّٖٗ)-الصينية –الصيف الاليما بعد اليطرة المةػكؿ ى ل تر التاف اللروية 

لػػل الصػػيف طػػرأت ى ػػل هػػذا الفػػف بعػػض التةييػػرات كالتطػػكرات كهػػك كبعػػد كصػػكله ا
الطػػػراز نفالػػػه الػػػذم ىػػػاد الػػػل قراالػػػاف مػػػف جديػػػد ، انػػػتج ىنػػػه اػػػف التصػػػكير كالتػػػػذهيب 

 .(ّٗٗ)المػةػكلي ،كالتيمكرم، كالػصفكم
طػػي الرالػػـك كالصػػكر التػػي تةطػػي جػػدراف المةػػارات صػػكرة كااػػحة ىمػػا  انػػت تعي 

حيػت مػف معػالـ كمظػاهر، كمعظػـ هػذ  الرالػـك كالصػكر وػد مي ى يه الحيػاة كالنلػاط الػديني 
اي الصػيف كقراالػاف، بينمػا بقيػت معػالـ ال  يػر منتػا اػي معظػـ منػاطؽ تر الػتاف اللػروية 

 (ََْ.)-الصينية –
فػكف ـ  لؼ ارالػتاذاف َُْٗهػ/ ُِِّكيؤ د د. ز ي محمد حالف انه اي النة 

مػػػف الصػػػكر  داىػػػد Grunwedel- -جرينفيػػػدؿ،، كVon Le Coq--لػػػك كػػػكؾ، 
-المانكيػػػػة اػػػػي أطػػػػةؿ مدينػػػػة تابعػػػػة لمدينػػػػة طكراػػػػاف اركيةكريػػػػة اػػػػي تر الػػػػتاف اللػػػػروية 

 (َُْ)-الصينية
لػػػر الػػػل االػػػـ هػػػػػػػذ  المدينػػػة ،أك أيػػػة مع كمػػػات غيػػػر اف المصػػػادر التاريقيػػػػػة لػػػـ تي 

 ىنتا.
عتقػػد انػػه  ػػاف ى ػػل صػػكر حايطيػػة ى ػػل جػػدراف بنػػاب يي  فػػكف لككػػكؾكى ػػر ارالػػتاذ 

زدهػرت اػي إ، كتؤ د معظػـ هػذ  الصػكر كجػكد ىةوػة ك يقػة بػيف الفنػكف التػي مانكيا معبدا
آاليا الكالطل كالفنػكف الصػينية نفالػتا، ممػا يحم نػا ى ػل القػكؿ أف أتبػاع المػذهب المػانكم 

 .(َِْ)أالتمكا اي نقؿ ارالاليب الفنية الصينية الل لرؽ العالـ االالةمي
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اف الحفريػات التػي  مؤ ػدا - مػا ألػرنا الػابقاك  -كود ذ ر المؤرخ آر ر  ريالتنالػف 
وػػاـ بتػػا ى مػػاب ار ػػار اػػي مػػدينتي طكراػػاف، كوكجػػك،أك" وراقكجػػة" اركيةػػكريتيف وػػد أمػػدتنا 

  (َّْ)بداليؿ ى ل كجكد اف مانكم أكيةكرم. 
 ر ى يتا اػي مدينػة طكراػاف يم ػف اف نالػتنتج امف قةؿ ال كحات الجدارية التي ىي 

مػف الفػف الفارالػي  عػد مزيجػااقد ى ر العالـ اكف لك  ػكؾ ى ػل لكحػة تي ودـ الفف المانكم ، 
كالصػػيني كالبيزنطػػي ، كهػػذا يؤ ػػد اف  ػػؿ هػػذ  الفنػػكف المقت فػػة كالمتنكىػػة اػػي هكيتتػػا وػػد 

 (َْْ.)اي مدينة طكرااف كأصبحت  ركة  قااية كانية لأكيةكر كجدت لتا م انا
 (  َْٓ)زينت جكانبه بنقكش جمي ة. ر اي مدينة وكجك اركيةكرية ى ل غار اقد ىي 
 –منتا كروة ايتا نػص م تػكب  - ما ألرنا آنفا -لؼ ىف نصكص مانكية كود  ي 

مف المانكييف ،كالكروػة  كى ل كجتتا صكر لعددو  –أم اركيةكرية  –بال ةة التر ية القديمة 
وػػة اقػػد طػػار مػػزيف بارلػػجار الم مػػرة كىناويػػد العنػػب، أمػػا الكجػػه ا قػػر مػػف الكر إمحاطػػة ب

 ػػاف ياػػـ ى ػػل ىمػػكديف ى يتمػػا نصػػاف أحػػدهما بالمػػداد ارالػػكد كا قػػر بالمػػداد ارحمػػر، 
 ػػاف يج ػػس  طػػار مػػزيف بنقػػكش ى ػػل هييػػة ارغصػػاف ، كأى ػػل هػػؤالب مقامػػاإكمػف حكلتمػػا 

ى ػػل جتػػة اليالػػار، كلػػـ يبػػؽ منػػه غيػػر الجػػزب ارالػػفؿ، أمػػا ار نػػاف ا قػػراف اقػػد  ػػاف ى ػػل 
تػاف، ج ػس أكلتمػا اػي طم نينػة كوػد أقفػل يديػه بػاحتراـ اػي  ميػه، رأاليتما و نالػكتاف طكي 

 بيػر لكحػات اػف  ، اف هػذ  النقػكش تلػبه الػل حػدو (َْٔ)كدبينما  اف ارقر يعزؼ ى ػل العيػ
التصػػكير الفارالػػي اػػي العتػػد ارالػػةمي، كهػػذا يػػدؿ ى ػػل أف المػػانكييف وػػد نق ػػكا هػػذا النػػكع 

مػف ابػداىاتتـ  اللػروية،  ػـ أاػااكا اليػه   يػرا مف الفف مف الدكلػة الالاالػانية الػل تر الػتاف
 .(َْٕ)كطكرك  كأبدىكا ايه
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كى ػل الػرغـ مػف أف بعػػض مػؤرقي الفنػكف يمي ػكف الػػل القػكؿ أف آالػيا الكالػطل لػػـ 
ي ف لتا أم أ ر ى ل الفنكف ارالةمية، رف هذا ارو يـ لـ ي ف له أم اف قػاص بػه، بػؿ 

 .(َْٖ)لصيف، كقراالاف  اف يقتبس أالاليبه الفنية مف التند، كا
:) كنحػػف ا ننكػػر ىػػذه الححيحػػة انخيػػرة، كلكننػػا كيؤ ػػد د. ز ػػي محمػػد حالػػف وػػاية

نعتحد اف آسيا الكسطى كانت كاسطة فػي نحػؿ كثيػر مػف انسػاليب الفنيػة ال ػينية الػى 
 .(َْٗ)ايراف (

 ػػػػػػػػػػػػكيػػػػػػػػػػر بؿ اػي انػػػػػػػػػػكف أقػػػػػػػػػػرل.كلـ يبػػػػػرع اركيةػػػػػػػػػػػكر اػػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػػػػف الرالـ كالتصػ
اقػػػد تطػػػػكرت المكالػػػػيقل التر يػػػػة كالػػػػروص اػػػػي ىتػػػػدهـ ، كهػػػػذا كااػػػػ  مػػػػف قػػػػةؿ 

،ا قػػػد  ػػػاف  (َُْ) تلػػػفت ايػػػػما بعػػػد. ال تابػػػات المنحكتػػػػة كالمحفػػػػكرة ى ػػػػل الجػػػػدراف التػػػي أي 
 (ُُْ)معظـ اركيةكر مكهكبيف اي اف الةناب كالروص.

كود ااؽ أهتمػامتـ بالمكالػيقل ارىجػاب الػل اللػةؼ حتػل ت ػاد تلػة تـ ىػف أمػكر 
 (ُِْ)ىدة اي حياتتـ.

لعلػػػقتـ ال بيػػػر ل مكالػػػيقل اقػػػد  ػػػانكا يصػػػطحبكف معتػػػـ اػػػي معظػػػـ الػػػفراتتـ  كنظػػػرا
ا  ت المكالػػػػػػػيقية كينلػػػػػػػدكف ارغػػػػػػػاني الجمي ػػػػػػػة ، لتػػػػػػػذا ظتػػػػػػػر مػػػػػػػف بيػػػػػػػنتـ ىػػػػػػػدد مػػػػػػػف 

 لر الل االمايتـ.لمصادر التاريقية لـ تي ، غير اف ا (ُّْ.)المكاليقييف
كبرىػػػػكا اػػػػي صػػػػناىة ا  ت المكالػػػػيقية الكتريػػػػة كااليقاىيػػػػة المصػػػػنكىة مػػػػف ج ػػػػكد 

الػػػػػمل" ، كمػػػػػف أهػػػػػـ ا  ت المكالػػػػػيقية التػػػػػي  ػػػػػانكا يعزاكنتػػػػػا مػػػػػا  انػػػػػت تي (ُْْ)ال عػػػػػابيف.
Kopuz Dur."(ُْٓ) 

وية كهػي تكاػ   ػر ى يتػا اػي تر الػتاف اللػر كهذ  أحدل الصكر المرالكمة التػي ىي 
 (ُْٔ)اهتماـ اركيةكر بفف المكاليقل منذ القدـ.
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كتؤ ػػػد لنػػػا هػػػذ  الصػػػكر االػػػتمرار لػػػةؼ اركاغػػػرة بفػػػف المكالػػػيقل كصػػػناىة ا  ت 
 (ُْٕ)المكاليقية لةاية يكمنا هذا.

  
كنةحظ اػي هػذ  الصػكر تطػكر ا  ت المكالػيقية اركيةكريػة التػي  ػاف يالػتقدمتا 

 تل العصر الحديث مع حفاظتـ ى ل ترا تـ القديـ.اركاغرة منذ القدـ كح
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 ثانٌاا:التطور العمرانً لمدن األوٌغور وعواصمهم:٭

لقد العل ارتراؾ اركيةكر ل كصكؿ الل مالػتكل حاػارم رايػع منااالػيف بػذلؾ مػف 
  اف يعاصرهـ مف ارمـ االقرل، كود  انكا مكاقيف اي ذلؾ .  

نلػػاب العػػديد مػف العكاصػـ كالمػدف إـ بكقير دليؿ ى ػل حاػارة اركيةػكر هػك ويػامت
 لتـ .

اقػػػػد أ ػػػػد د. أحمػػػػد ،(ُْٖ).لقػػػػػد  ػػػػاف اركيةػػػػكر مػػػػف أروػػػػل اللعػػػػػكب التػػر يػػػػػػة واطبػػػػػة
رتقػػػت الزراىػػػة إمحمػػكد الالػػػاداتي أف مقكمػػات الدكلػػػة وػػد اجتمعػػػت ىنػػد اركيةػػػكر بعػػد اف 

 (ُْٗا.)ىندهـ كاتالعت روعته
)أ ػبحكا بػذلؾ أعػرؽ الشػعكب : يةحاليف مجيب المصرم الػل ذلػؾ وػاكألار د. 

التركيػػة فػػي الحضػػارة كاسػػتبحار العمػػراف كأعظميػػا  ػػكلة كعػػزة جانػػب ، فرفعػػكا شػػاىؽ 
 (َِْ)البنياف ، كشيدكا عظيـ اليياكؿ ...(.

كقيػػػػػر دليػػػػػؿ ى ػػػػػل ذلػػػػػؾ هػػػػػػي   ػػػػػرة ار ػػػػػار المعماريػػػػػة التػػػػػي يعػػػػػكد تاريقتػػػػػا الػػػػػل 
، اذ (ِِْ)الػل ذركة الحاػارة المالػتقرة ،،اقد كصؿ ارتراؾ اي ىتػد اركيةػكر( ُِْ)ىتدهـ.

أالػػتـ ارزدهػػار اروتصػػادم الػػذم لػػتدته دكيػػةت اركيةػػكر اػػي زيػػادة  ػػركاتتـ ممػػا داعتػػـ 
 (ِّْ)لأهتماـ ببناب المدف .

ىػف تطػكر مػدنتـ  مػف قػةؿ ت اليالػتـ لمػدف ىػدة ، ااػة كود أصػب  هػذا كااػحا
 ( ِْْ) ارقرل.

،كأاػػػػاؼ ال الػػػػةرم (ِْٓ) ر قمالػػػػة بػػػػةدةيػػػػيٍ اقػػػػد ألػػػػار ال الػػػػةرم الػػػػل أف كاليػػػػة أ
ػر اسػػػـ كايػػػة كىػػػػي خمػػػس مػػػدايف بناىػػػا ذك الحػػػرنيف حػػػيف  ػػػال  ممػػػؾ غ ػػػ:) أيْ وػػػاية
 .(ِْٔ)الترؾ(
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:) لما ك ؿ ذك الحرنيف قرب كاية ايغر بعث اليػو خاقػاف كأااؼ ال الةرم واية
فتعجػب مػنيـ ذك الترؾ أربعة آاؼ رجؿ كأجنحة قالنسػيـ كاجنحػة الشػكاىيف ........ 

 .(ِْٕ)الحرنيف(
، (ِْٖ)بػالي  – ر انتـ أنل كا اي البداية قمػس مػدف أط قػكا ى يتػا أالػـ بػيش لتذا ذي 

بػالي  ى ػل المػدف القمػس التػي بنكهػا اػي  -كيتا  مف قةؿ ذلؾ أنتػـ أط قػكا االػـ بػيش
 منتا ل ي ال يحدث ق ط بينتا. البداية ، ـ ا تفكا ب طةؽ هذا ارالـ ى ل كاحدةو 

لتذا ذ رت ىدد مف المصػادر التاريقيػة أنتػـ بنػكا مدينػة كاحػدة أط قػكا ى يتػا االػـ ك 
ـ َْٖق/ِِٔلتـ بعد هجرتتـ مف منةكليػا الػنة  ، كاتقذكا منتا ىاصمة(ِْٗ)بالي  -بيش

(َّْ)   . 
رحػػػد القاغانػػػات اركيةػػػكر، اذ  كوػػد ألػػػار بارتكلػػػد الػػػل أف هػػػذ  المدينػػػة  انػػػت مقػػػرا

هػػػ / ِّٕىػػاـ  تػػي –يػػف  –كانػػػج  لصػػيني مػػف االػػػرة الػػكن  المػػدىكاالػػتقبؿ ايتػػا الالػػفير ا
 - ما ذ رنا آنفا -. (ُّْ)ـِٖٗ

، كأاػػاؼ (ِّْ.)"سػػي جػػنج بمػػك" ،أك " تمػػنج بػػيكذ ػػر بارتكلػػد اف االػػمتا  ػػاف " 
تي عف مكقع المدينة كمػا جاكرىػا الػى آخػره  -يف -:)اف كؿ ما ذكره كانج بارتكلد واية
كشؼ في انطالؿ التي بحيت في بمك جنج سػي. كمػف الكاضػ  مع ححيحة ال يتفؽ تماما

سي كعبرىا في قارب كانت الى الشرؽ مػف ىػذه  –يف  –اف البحيرة التي ك فيا كانج 
المدينػػػة، كا تػػػزاؿ ىنػػػاؾ بحايػػػا سػػػد قػػػديـ يمكػػػف اسػػػتعمالو لتحكيػػػؿ النيػػػر الػػػى بحيػػػرة 

)....(ّّْ  ) 
" كاحػػػػدة ب الػػػػـ وػػػػد كرد مػػػػرة بػػػػالي  –كوػػػػد ألػػػػار بارتكلػػػػد الػػػػل اف االػػػػـ مدينػػػػة بػػػػيش 

حدل المصنفات ارالةمية كبالتحديد اػي  تػاب إاي  " المدف الخمس"، كمعناها بنجيكث"
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ق/ ِّٕمجتػػػكؿ تػػػكاي بعػػػد الػػػنة  " لمؤلػػػؼو  مػػػف المشػػػرؽ الػػػى المغػػػرب حػػػدكد العػػػالـ"
ِٖٗ.(ّْْ) 

"  انػت أحػدل القػرل الكاوعػة بنجيكػثاذ ألار صاحب  تاب حدكد العالـ الل اف " 
، كالػػل جكارهػػا تكجػػد أربػػع وػػرل  قػػيـ ايتػػا صػػيفا، ك ػػاف م ػػؾ التةزغػػز يي د التةزغػػزاػػي بػػة

 (ّْٓ).كجامغر، كبارلغ ،كجممكث ،ككزارؾأقرل كهي 
بػالي   انػػت بم ابػة العاصػػمة  –كوػد كرد اػي أحػػد المصػادر التر يػة اف مدينػػة بػيش 

 تػػا  انػػت مصػػيفا، كممػػا يؤ ػػد ذلػػؾ هػػك مػػا ألػػار اليػػه بارتكلػػد مػػف أن (ّْٔ)الصػػيفية لتػػـ .
، كهػػػذا يؤ ػػػد لنػػػا مػػػا  انػػػت تتمتػػػع بػػػه هػػػذ  المدينػػػة مػػػف اىتػػػداؿ اػػػي (ّْٕ)رمػػػراب التةزغػػػز.

 مناقتا اي اصؿ الصيؼ.
رهميتتػػا كبمػػا تتصػػؼ بػػه مػػف مزايػػػا جيػػدة اقػػد االػػتقر ايتػػا ىػػدد  بيػػر مػػػف  كنظػػرا

 (ّْٖ)الال اف.
 بيػرة لمدينػة بػيش  صنفيف اي العصر المةكلي أىطكا أهميػةكود أ د بارتكلد اف المي 

نطػةؽ طريػؽ القكااػؿ ىبػر الصػحراب الػل منةكليػا ، لتػذا إعد نقطة بالي  ل كنتا  انت تي  –
 انػػت هػػذ  المدينػػة مػػف المػػدف اركلػػل التػػي كصػػ ت اليتػػا القبايػػؿ التػػي هربػػت مػػف منةكليػػا 

 (ّْٗ)ـ.ُّق/ ٕىند اجتياح جن يزقاف رراايتا اي القرف 
كود  اف لأكيةكر اي مدينة طكراػاف ، (َْْ)–اف طكرا –كمف ألتر مدنتـ تكرااف 

 (ُْْ)بصمات كااحة اي مجاؿ البناب كالعمراف.
ك" ، (ِْْ)ك" المػػػػػػػػاليغ "" ،شػػػػػػػػير ك" قػػػػػػػػرة"، برقػػػػػػػػكؿكمػػػػػػػػف مػػػػػػػػدنتـ ارقػػػػػػػػرل " 

، التػػػي ألػػػار اليتػػػا ال الػػػةرم (ّْْ) "Kucha" ،库车"، "ككجػػػا"،أك" Qočo"قراخكجػػػك"،
، كهػي ذاتتػػا " أياػاقكجػكنقػكش أكرقػكف ب الػـ"  ، كوػد كرد أالػمتا اػي(ْْْ)" قكجػكباالػـ " 
" الػػكاردة اػػي النصػػكص اركيةكريػػة ، كالكاوعػػة بػػالقرب  قراخكجػػة" ،أك " قاراخكجػػامدينػػة " 
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، ك انػت هػذ  واغػاف اركيةػكر" ايدم قػكت " الػػ مف مدينة طكرااف ،حيث تكجد أ ار مدينة
 .(ْْٓ)المدينة ىاصمة الجزب الجنكبي مف بةد اركيةكر

التػي أالالػكها اػي  رحػدل دكيةتتػـ " ىاصػمةقكجك،أك"  قراخكجة انت مدينة  كود
،ك انػػت بم ابػػة  (ْْٔ).ـَْٖق/ِِٔالػػنة اػػي تر الػػتاف اللػػروية بعػػد هجػػرتتـ مػػف منةكليػػا 

 (ْْٕ.)العاصمة الصيفية لتـ
،  ػػـ (ْْٖ)نيػػت اػػي ىتػػد بكوػػك واغػػاف كمػػف مػػدنتـ ارقػػرل مدينػػة بةالػػاغكف التػػي بي 

.كود زارها الرحالػة تمػيـ بػف بحػر (ْْٗ)لدكلتتـ اركرقكنية اي منةكليا  ةن اتقذكا منتا ىاصم
 .(َْٓ)المطكىي قةؿ رح ته الل بةد اركيةكر

 ،، ك اف يحيط بتا الػكر كقنػدؽ مػاب (ُْٓ) .اركيةكرم وصر ل قاغاف تاايني ود بي ك 
ا. الػػػػػػاغكف ب  ااػػػػػػة الػػػػػػ انتبةمدينػػػػػػة امتػػػػػػازت كوػػػػػػد ، (.ِْٓ)مػػػػػػف الحديػػػػػػد  بابػػػػػػا ُِكلتػػػػػػا 

كالت  طعمػػػػة كالمػػػػ صػػػػناؼ مقت فػػػػة مػػػػف ارأالػػػػكاؽ التػػػػي تبػػػػاع ايتػػػػا كبينيػػػػت ايتػػػػا ار،(ّْٓ)
ايتػا  كفيمارالػ،ك ػاف ىامػة النػاس ( ْْٓ.)التػي يحتاجتػا ىامػة النػاس مػف كباايع مقت فة 
 ( ْٔٓ).ا، لتذا  انت هذ  المدينة م تفية ذاتي (ْٓٓ)حرؼ مقت فة. 

ييحػيط ك  ،مطػرزة بالػذهبك انػت كيةػكرم اركيكجد داقؿ هذ  المدينة قيمة القاغاف 
بتػػا ميػػة رجػػؿ كيم ػػف اف يراهػػا الجميػػع مػػف بعيػػد، ك انػػت مقصصػػة لػػدقكؿ النػػاس ى ػػل 

 (  ْٕٓ)القاغاف كمقاب ته .

، كوػػد ألػػار بارتكلػػد اليتػػا (ْٖٓ) ؽ"بِمػػن  ج  كذ ػػر ال الػػةرم كجػػكد مدينػػة أقػػرل كهػػي " 
أم الحااػرة اركيةكريػة،  – بػاا جانػؾ -،أك - جنبمػغ –، أك  جنبمػؽالػمل ب نتا  انت تي 

 ػػر أف هػػذ  ، كوػػد ذي (ْٗٓ)كهػػي  ةػػر بػػةد غيػػر المالػػ ميف مػػف اركيةػػكر مػػف ناحيػػة الةػػرب
 .(َْٔ)المدينة  انت تجاكر مف جتة اللرؽ بةد القطا
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" التي بناهػا ذك القػػرنيف ممىس  كألار ال ػالةرم الل كجكد مػدف أقرل م ؿ مدينة " 
 .  (ِْٔ)"بميؽ كين  يىف مدينة "  ااةن ، (ُْٔ)اي بةد اركيػةكر

ططػت كمف الجػدير بالػذ ر اف معظػـ المػدف المتحاػرة اػي تر الػتاف اللػروية وػد قي 
بمحػػاذاة طػػريقيف  بيػػريف اركؿ لػػمالي يػػؤدم الػػل مدينػػة وراقكجػػة ،كا قػػر جنػػكبي يػػؤدم 

 (ّْٔ)بمدينة قتف. الل بحيرة لكب نكر ى ل مصب نتر تاريـ مارا
قت القنػكات كالتػرع ، ببعاتا بلب ة منتظمػة مػف الطػرؽ ، كليػ كاتص ت هذ  المدف

 . (ْْٔ)ا كصؿ الماب الل المناطؽ النايية كالمقفرة 
ك ػػاف مػػف أهػػـ النتػػايج التػػي أارزهػػا بنػػاب اركيةػػكر لعػػدد مػػف المػػدف كالعكاصػػـ هػػك 
تحقيػػؽ ارالػػتقرار الػػػدايمي لتػػـ ، كهػػذا بػػػدكر  الػػاىدهـ ى ػػل تحالػػػيف ىةوػػاتتـ مػػع الػػػدكؿ 

 (ْٓٔ)اكرة لتـ، اذ بع كا بالفرايتـ الل قارج البةد كىقدكا المعاهدات معتـ.المج
رهتماـ ح اـ اركيةكر ببناب المدف كتعميرها امما اللؾ ايه أنتػـ وػد اهتمػكا  كنظرا

 ببناب القصكر. أياا
لأزدهار اروتصادم الذم لتدته المدف اركيةكرية كالذم أالػتـ اػي  زيػادة  انتيجة

 (ْٔٔ)د لجعتـ ى ل ارهتماـ ببناب القصكر. ركاتتـ و
الػػل انػػه  ػػاف رحػػد تلػػادكيؾ،ك اي تػػكر جيرمكنالػػ ي  اقػػد ألػػار المؤرقػػاف نػػكرداؾ
نػػي ى ػػل منحػػدرات جبػػاؿ تيػػاف لػػاف اػػي نتايػػة القػػرف القاغانػػات اركيةػػكر وصػػر صػػيفي بي 

انػػات وصػػر رحػػد القاغ - مػػا ذ رنػػا آنفػػا –نػػي اػػي مدينػػة بةالػػاغكف ،كبي (ْٕٔ)ـ .ُّهػػػ/ ٕ
 (ْٖٔ)اركيةكر .

كوػد    ببنػاب الحصػكف لحمايػة مػدنتـ مػف هجمػات ارىػداب،  كأهتـ اركيةػكر أياػا
ذ ػػر د. االػػامة احمػػد تر مػػاني اف الرحالػػة تمػػيـ بػػف بحػػر المطػػكىي وػػد ألػػار قػػةؿ رح تػػه 
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ياهػػا ب نتػػا  انػػت إ الػػل بةالػػاغكف ىاصػػمة دكلػػة اركيةػػكر اركرقكنيػػة اػػي منةكليػػا كاصػػفا
(ْٗٔ)صنة.مدينة مح

(َْٕ). الكر كقندؽ ماب - ما ألرنا الابقا – اف يحيط بتا اذ ،
 

الػػػػػل  ىػػػػػاـ ب الػػػػػكار تػػػرتفػػػػػػع أحيػػػػانػػػػػػػػػا ك ػػػػػػػػاف اركيةػػػػػػػػػػػكر يحيطػػػػػػػػػػكف مدنتػػػػػػػػػـ بلػػػػػ ؿو 
 .(  ُْٕ) ىلريػػػػف متػػػرا

كا اػػ نتـ بقػػكمػػف الجػػدير بالػػذ ر انػػه ى ػػل الػػرغـ مػػف االػػتقرار اركيةػػكر اػػي المػػدف 
مػػنتـ يتميػػزكف غنيػػاب رتػػرا تـ، ك ػػاف ادت مػػف أهػػـ مظػػاهر اقػػد ىيػػالػػ يف ب نلػػاب القػػيـ ممت

 ( ِْٕ)لقيمتيف. اوامتتـ مف قةؿ 
كيةػػػكر اػػػي المػػػدف اقػػػد بػػػرزت حػػػاجتتـ الوتنػػػاب المػػػكاد ال ماليػػػة. الالػػػتقرار ار كنظػػرا

 وػػد بػػرلػػياب التػػي تقػػص صػػاحب القمػف ارى ػػل ال  يػػر  هـىي ػر اػػي بعػػض وبػػكر ،اذ  (ّْٕ)
 ( ْْٕ)معه. انت دي 
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 : النشاط انقت ادم لألكيغكر كأثره عمى حياتيـ انجتماعية:ثالثان ٭
 بيػػػر اػػػي أزدهػػػار النلػػػاط اروتصػػػادم اػػػي بةدهػػػـ ،كهػػػذا  أالػػػتـ اركيةػػػكر بلػػػ ؿو 

بالت  يػػػد يعػػػكد الػػػل طبيعػػػة الحيػػػاة التػػػي أىتػػػادكا ى يتػػػا اػػػي مقت ػػػؼ مراحػػػؿ حيػػػاتتـ لالػػػد 
معيلػػية ،كالعػػيش وػػدر المالػػتطاع اػػي حيػػاة الرااهيػػة ، كوػػد  ػػاف لقبػػرتتـ اػػي احتياجػػاتتـ ال

ىػػف رغبػػتتـ اػػي ارالػػتقرار، هػػذا مػػع كاػػرة  ػػؿ  هػػذ  المجػػاالت أ ػػر  بيػػر اػػي ذلػػؾ ، ااػػة
ارم انيػػػات كالمػػػكارد الطبيعيػػػة التػػػي  انػػػت تػػػنعـ بتػػػا بةدهػػػـ كالتػػػي امتػػػازت ىػػػف غيرهػػػا 

 بتنكىتا كجكدتتا.
بداية ارمر كوبػؿ ت الػيس دكلػتتـ اركرقكنيػة اػي منةكليػا اػي لقد  اف اركيةكر اي 

ـ  يتنق ػػكف مػػف ٓ، ك ػػانكا قػػةؿ القػػرف (ْٕٓ)ـ يمتتنػػكف الرىػػي ْْٕق/ ُِٕحػػدكد الػػنة 
م ػػاف الػػل أقػػر الالػػيما اػػي المنطقػػة الكاوعػػة اػػي لػػماؿ غػػرب نتػػر أكرقػػكف اػػي منةكليػػا 

 (ْٕٔ)الع يا ل بحث ىف المراىي القاراب.
، كنجػػاحتـ (ْٕٕ)اركيةػػكر حػػكؿ منػػاطؽ نتػػرم أكرقػػكف كالػػي ينجا  االػػتقرار َّدلقػػد ىيػػ

ـ كت اليالػػػتـ ٖٔٔهػػػػ/  ِِٓاػػػي الالػػػيطرة ى ػػػل مػػػدف الكاحػػػة اػػػي حػػػكض تػػػاريـ اػػػي ىػػػاـ
، نقطػة تحػكؿ متمػة اػي حيػاتتـ، ابعػد اف  ػانكا مجػرد وبي ػة تعػيش ( ْٖٕ)لدكلتتـ اي وكجػك

 رييالػػػػػػا ة مصػػػػػػدران ى ػػػػػػل الرىػػػػػػي أصػػػػػػبحكا دكلػػػػػػة مالػػػػػػتقرة تعتمػػػػػػد ى ػػػػػػل الزراىػػػػػػة كالتجػػػػػػار 
 (ْٕٗ)لمدقكالتتا.
،كوػػد ألػػار د. (َْٖ)كصػػ ت الزراىػػة اػػي ىتػػد اركيةػػكر الػػل مالػػتكل نمػػكذجي.اقػػد 

الػػػل اف مقكمػػػات الدكلػػػة وػػػد اجتمعػػػت لػػػدل  - مػػػا ألػػػرنا الػػػابقا –أحمػػػد محمػػػكد الالػػػاداتي 
اركيةػػػكر بعػػػد اف تطػػػكرت حراػػػة الزراىػػػة ىنػػػدهـ كاتالػػػعت روعتتػػػا بيػػػنتـ ،ممػػػا الػػػاىد اػػػي 

 (ُْٖ.)رهـ اي مدنتـ التي وامكا ب نلايتااالتقرا
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،اذ جع ػػػػػكا   (ِْٖ)عػػػػػد نلػػػػػاطتـ كحػػػػػراتتـ الرييالػػػػػة اقػػػػػد امتتنػػػػػكا الزراىػػػػػة ك انػػػػػت تي 
مالػػاحات لاالػػعة مػػف المنػػاطؽ الصػػحراكية الكاوعػػة اػػي كالػػط حػػكض نتػػر التػػاريـ جنػػات 

اذ ىػف هبػكب الريػاح اللػديدة ،  قاراب ى ل الرغـ مف أرتفاع درجات الحرارة ايتا ااة
وػػػاـ اركيةػػػكر بزراىتتػػػا كاالػػػتةةلتا ى ػػػل أحالػػػف كجػػػه ،مػػػف قػػػةؿ زراىػػػة مقت ػػػؼ أنػػػكاع 

 (   ّْٖ)ارىناب .
امدينػػػػػة طكراػػػػػاف،أك " تكراػػػػػاف "  انػػػػػت بم ابػػػػػة الكاحػػػػػة القصػػػػػبة مػػػػػع نػػػػػدرة الميػػػػػا  

،اقد التترت بزراىة أنكاع مقت فة مف ارىناب ، لتػذا كصػفتا د. محمػد مظفػر (ْْٖ)ايتا.
مػا يميػز ىػذه المدينػة ىػي العػرامش ، ككػركـ العنػب  ): يارتػه لتػا وػايةاردهمي قػةؿ ز 

تغطي جكانب شػكارعيا ....فيػذه المنطحػة مشػيكرة بالعنػب كانتػاج الزبيػب كالنػاس ىنػا 
،  مثحبػػة الجػػدراف ليضػػعكا فييػػا العنػػب لتجفيفػػو في ػػب  زبيبػػا يبنػػكف مخػػازف أك غرفػػا

 ( ْٖٓ).(لذيذا يككف زبيبا كلدييـ العنب الناعـ بال حبكب كىك ي م  أف
ط ػػؽ ى ػػل حػػكض مدينػػة طكراػػاف ،أك" تكراػػاف" االػػـ أرض الفكا ػػه اذ ألػػتتر لتػػذا يي 

 ػر اػي التػاريا الصػيني انػه منذ زمف وديـ بالفكا ه الاليما ارىناب كالبطيا ارصػفر ، كذي 
منػػػذ تػػػاريا مػػػا وبػػػؿ المػػػيةد  ػػػاف المبعك ػػػكف يج بػػػكف معتػػػـ قػػػةؿ زيػػػارتتـ ل صػػػيف بػػػذكر 

رىناب مف مدينة طكرااف الل داقؿ الصيف ،كود تطكرت زراىة ارىنػاب بمػركر الػزمف ا
اقد ى ػر المنقبػكف ا  ػاريكف ى ػل  ميػات  بيػرة مػف الزبيػب اػي مقػابر أالػرة تػان  الصػينية 

كلمػػدة  بنػػل ى ػػل الػػفكح الػػتةؿ بحيػػث ال يتعػػرض مط قػػان ،اقػػد  انػػت بيػػكت تجفيػػؼ العنػػب تي 
 (ْٖٔ)يجعؿ ألكانه جيدة. لتر  امؿ رلعة اللمس مما 

كتنتلػػػر زراىػػػة ارىنػػػاب اػػػي جميػػػع أنحػػػاب حػػػكض مدينػػػة طكراػػػاف غيػػػر أف كادم 
مػػف  عػػدي الػػذم يقػػع ىنػػد واىػػدة الجبػػاؿ الم تتبػػة يي  - Grape Revine-الػػمل العنػػب المي 
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أهػـ المنػػاطؽ التػػي تلػػتتر بزراىػػة ارىنػػاب ، اذ اف جميػع ارىنػػاب تنمػػك اػػي هػػذا الػػكادم 
 (ْٕٖ) كاني ،كارحمر، كالمدكر ،كالزيتكني بمقت ؼ أحجامه.الايؽ منتا اررج
التػػػػػي يالػػػػػ نتا اركيةػػػػػكر بزراىػػػػػة العنػػػػػب  -شػػػػػينكيانج  -،أكغشػػػػػينجيان كتلػػػػػتتر

% ، ِّاربػػػيض المػػػدكر الػػػذم ت ػػػكف حباتػػػه قاليػػػة مػػػف البػػػذكر،كتب   نالػػػبة الالػػػ ر ايػػػه 
 (ْٖٖ)كينتج منه أجكد أنكاع الزبيب. 

ىػة أنػكاع مقت فػة مػف ارىنػاب اػي مدينػة طكراػاف اقػد رهتماـ اركيةكر بزرا كنظرا
 اف لتـ أهتمػاـ  بيػر اػي اىػداد النبيػذ كتقميػر ، اقػد ى ػر المنقبػكف ار ػاريكف ى ػل ك ػايؽ 
اػػي مقػػابر تعػػػكد الػػل ىتػػػد امبراطكريػػة تػػػان  الصػػينية تؤ ػػػد اهتمػػاـ الػػػ اف مدينػػة طكراػػػاف 

 (ْٖٗ).بتجفيؼ العنب كتقمير  ليصب  ايما بعد نبيذا
لػػػتترت مدينػػػة وراقكجػػػة ،أك " وكجػػػك" ب ىػػػداد أجػػػكد أنػػػكاع اللػػػراب ، اقػػػد ألػػػار كا

 (َْٗ).)قراخكجك مدينة انكيغكرييف كفييا شراب جيد(التمذاني الل ذلؾ بقكله : 
اػي  شػاف شػاف  ػر زراىتػه اػي مقاطعػة اتي  -ىامى –أما البطيا ارصفر المالمل 

 (ُْٗ)حكض مدينة طكرااف. 
نتػػاج البطػػيا اػػي اصػػؿ الصػػيؼ كاللػػتاب،كت كف ولػػرته إكالػػتترت مدينػػة طكراػػاف ب

مق مة جااة كهك ذك مذاؽ ح ك،كي كف مكىػد تالػكيؽ البطػيا اػي اصػؿ الصػيؼ اػي لػتر 
الػػذم يتميػػز ب كنػػه ارحمػػػر  –الحمػػػب انحمػػر  –الػػمل حزيػػراف ، كمػػف ألػػتر أنكاىػػه مػػا يي 

تاب اػي لػتر تلػريف المايؿ الل ال كف البرتقالي ، بينما ي كف مكىد تالكيؽ البطيا اي اللػ
 ( ِْٗ)ال اني. 

كوػػد ألػػػار د. االػػػامة احمػػد تر مػػػاني كمػػػف قػػةؿ حدي ػػػه ىػػػف رح ػػة تمػػػيـ بػػػف بحػػػر 
المطػػكىي الػػل انػػه كصػػؼ قػػةؿ رح تػػه هػػذ  زيارتػػه الػػل مدينػػة بةالػػاغكف ىنػػدما  انػػت 
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لدكلػػػػػة اركيةػػػػػكر اركرقكنيػػػػػة اػػػػػي منةكليػػػػػا ب نتػػػػػا  انػػػػػت تتميػػػػػز بةناهػػػػػا ك  ػػػػػرة  ىاصػػػػػمةن 
 (ْْٗ.)زراىية كب نتا  انت تقع بيف أراضو  ،(ّْٗ.)بالاتينتا

ىػػػف زراىػػػتتـ  ،ااػػػة(ْٓٗ)كأهػػػتـ اركيةػػػكر بزراىػػػة الحنطػػػة، كأىػػػةؼ ارحصػػػنة.
اػػي زراىػػة القطػف  ، ك ػانت لتـ قبرة  بيرة أياا(ْٔٗ.)الدقف كاللعير كغيرها مف الحبكب

 (ْٕٗ)، كانكف البالتنة .
المنحػػدرة مػػف الجبػػاؿ بعػػد ذكبػػاف ال  ػػكج  ك ػػانكا يالػػتقدمكف لالػػقي مزركىػػاتتـ الميػػا 

ىػػػػػف االػػػتقدامتـ الميػػػا  الجكايػػػػة بكالػػػاطة النػػػكاىير كارنابيػػػػب  المتالػػػاوطة ى يتػػػا، ااػػػة
.(ْٖٗ ) 

،اقػد  (ْٗٗ)كود تطكرت الصناىة اػي ىتػد اركيةػكر ككصػ ت الػل أروػل مالػتكياتتا.
ف الصػػػناىات ،كوػػػد أالػػػتمكا اػػػي تطػػػكير العديػػػد مػػػ (ََٓ)بػػػرز مػػػنتـ العديػػػد مػػػف الحػػػراييف.

    (  َُٓ)الحراية القاصة بتـ اي معظـ المدف التي االتقركا بتا .
اقػػػػػػػػد الػػػػػػػػتتر اركيةػػػػػػػػكر بصػػػػػػػػناىاتتـ اليدكيػػػػػػػػة  الحيا ػػػػػػػػة، كالةػػػػػػػػػزؿ ، كارحذيػػػػػػػػة 

،ك انػػػػػػػػت معظػػػػػػػػـ الصػػػػػػػناىات اليدكيػػػػػػػػة كالمنتجػػػػػػػػات ارقػػػػػػػرل مػػػػػػػػف أهػػػػػػػػـ  (َِٓ)الجػػػػػػػػ دية.
 (َّٓ)صادراتتـ.

ك ػػانكا مػػاهريف اػػي  قياطػػة  (،َْٓ).ةبػػسمبقياطػػة مقت ػػؼ أنػػكاع ال كأهتمػػكا أياػػا
  (َٓٓ)العبابات البيااب المطرزة بالزهكر.

 ػػػػر اػػػػي ،اقػػػػد ىي (َٔٓ)كأهػػػػتـ اركيةػػػػكر بصػػػػناىة القزايػػػػات كىم ػػػػكا ى ػػػػل تطكيرهػػػػا 
الػمت تر التاف اللروية ى ػل وطػع مػف القػزؼ تةطػي الػطحه دهانػات مقت فػة ارلػكاف ،كري 

اتيػػػػػػػة كالزقػػػػػػػارؼ التندالػػػػػػػية  الػػػػػػػدكاير تحػػػػػػػت الػػػػػػػدهاف ألػػػػػػػ اؿ مقت فػػػػػػػة مػػػػػػػف الرالػػػػػػػـك النب
كغيرهػػا،كيعكد تػػاريا هػػذ  القطػػع القزايػػة اػػي الةالػػب الػػل المرح ػػة التاريقيػػة الممتػػدة بػػيف 

 (  َٕٓ)ـ.َُ-ٖق/ْ-ِالقركف 
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،كوػػػد ألػػػار المػػػػؤرخ  (َٖٓ.)كتطػػػكرت ى ػػػل أيػػػديتـ حيا ػػػة الالػػػػجاد بمقت ػػػؼ أنكاىػػػه
ل ذلػػؾ هػػي ار تلػػااات ار ريػػة أربػػرم الػػل اهتمػػاـ ارتػػراؾ بنالػػج الالػػجاد،كقير دليػػؿ ى ػػ

 بيػر   ،اقد أالتمت المرأة التر ية كالفارالية بلػ ؿو ( َٗٓ)ل الير أكريؿ التيف اي كالط آاليا.
 (َُٓ)اي نالج البالط ، ك ف بارىات اي ذلؾ .

"بػااس عػرؼ ب الػـ بػالي  يي  –كود  ػاف ألػتر أنػكاع الالػجاد كأودمػه اػي مدينػة بػيش 
 ( ُُٓ).  "جميـ"اي الكوت الحاار االـ  ط ؽ ى يه اركيةكر"، كيي "،أك" زلكا
ى ػػػػل البالػػػػط المنالػػػػكجة، كالبالػػػػط ذات الػػػػكبر  "الكمػػػػيـ"أك  "الجمػػػػيـ"، ط ػػػػؽ االػػػػـكيي 

ب نتػػاج أجػػػكد أنػػكاع  ، كوػػد التتػػػرت مدينػػة طكراػػػاف أياػػا( ُِٓ)المنالػػكجة بطريقػػة العقػػد .
 (ُّٓ)الالجاد.
مدينػػػػػة قػػػػػتف  ػػػػػر ى يػػػػػه اػػػػػي بػػػػػيف لنػػػػػا هػػػػػذ  الصػػػػػكرة نػػػػػكع مػػػػػف الالػػػػػجاد الػػػػػذم ىي كتي 

 (ُْٓ)،أك"قكطاف".
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ك انػػت صػػػناىة القمػػاش كالنالػػػيج اػػػي ىتػػد اركيةػػػكر وػػػد كصػػ ت ذركتتػػػا، اذ  ػػػاف 
.كوػػػد أالػػػتمت مدينػػػة (ُٓٓ)صػػػدر الػػػل مػػػدف معظػػػـ آالػػػيا كاػػػي مقػػػدمتتا الصػػػيف القمػػػاش يي 

 (ُٔٓ)طكرااف اي انتاج أجكد أنكاع المنالكجات القطنية كالحريرية.
وطعػة مػف النالػيج الحريػرم مػف بينتػا  َْ ػر مػف  تلؼ اي مدينة طكراػاف أ اقد أي 

ظتػػر أربعػػة الػػكاف مقت فػػة اذا  ػػكب منالػػكج بػػريش الطيػػكر المتعػػددة ارصػػناؼ ،لػػذا اتػػك يي 
 (ُٕٓ)نظرنا اليه مف مقت ؼ الزكايا كتحت ألعة اللمس أك المصباح.

بػػػػدع اركيةػػػػكر اػػػػي نالػػػػج المنالػػػػكجات القطنيػػػػة كالحريريػػػػة احالػػػػب بػػػػؿ  ػػػػانكا  كلػػػػـ يي 
 (ُٖٓ).ي نالج اروملة الصكاية أيااماهريف ا

كلتذا  انت معظـ التدايا الي  اف يرال تا ىدد مف القاغانات اركيةكر الل أبػاطرة 
 ( ُٗٓ)الصيف تتامف أجكد أنكاع المفارش، كالالجاد، كالقماش الحريرم المزر ش.

كا ،اذ اهتمػ(َِٓ)أروػل لػعكب آالػيا اػي التعػديف.  كود  اف اركيةكر  ما  ػانكا دايمػا
  (ُِٓ)بالصناىات التي يدقؿ ايتا معدف النحاس مادة أالػػػػػاس كىم كا ى ل تطكيػػػػػػػرها .
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،كبرىػػػكا  ػػػذلؾ اػػػي (ِِٓ)ىػػػف اهتمػػػامتـ بصػػػياغة الح ػػػي الذهبيػػػة كالفاػػػية. ااػػػة
 (ِّٓ)صياغة ارحجار الجمي ة .

كهػذ  الصػكرة تكاػ  براىػة الػ اف تر الػتاف اللػروية اػي صػياغة الح ػي كارحجػار 
 (  ِْٓ) ريمة.ال

 

 تػػي – يػػف –  كانػػجكوػد ألػػار بارتكلػػد مػػف قػػةؿ حدي ػػه ىػػف زيػػارة الالػػفير الصػػني 
ـ اف الػ انتا لػـ ي كنػكا يمتتنػكف الزراىػة اقػط ِٖٗهػػ/ ِّٕبػالي  الػنة  –الل مدينة بػيش 

   (ِٓٓ)،بؿ  انكا يصنعكف أدكات مف الذهب كالفاة كالنحاس كالحديد.
الػػبةد ارالػػةمية بمػػا يتػػكاار اػػي أرااػػيتا مػػف  عػػد تر الػػتاف اللػػروية مػػف أغنػػلاذ تي 

نكع،كتحتػؿ المرتبػة اركلػل اػي انتػاج الػبعة منتػا  ُُِالمعادف،اذ تب ػ  أنكاىتػا بمػا يقػارب
اػػي الصػػيف كاػػي مقػػػدمتتا النحػػاس، كالرصػػاص، كالزنػػػؾ، كالفاػػة ،كالػػذهب، كالقصػػػدير، 

 (ِٕٓ.)ىف تكاار الةزكرد ، ااة(ِٔٓ.)كالمنةنيز، كالفكالفات كغيرها
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كأرل انػػه  ػػاف لتػػكاار هػػذ  ارنػػكاع المقت فػػة مػػف المعػػادف اػػي تر الػػتاف اللػػروية وػػد 
أالػػتـ اػػي تلػػجيع اركيةػػكر ى ػػل اػػرب النقػػكد الػػكاب النحاالػػية منتػػا أـ الفاػػية كالذهبيػػة 

 لتالتيؿ ىم يات البيع كاللراب.
 ػػػر ى ػػػل بعػػػض مػػػف العمػػػةت المعدنيػػػة الفاػػػية كالذهبيػػػة اػػػي مدينػػػة وكجػػػك اقػػػد ىي 

 (ِٗٓ)، كهذ  نماذج مقت فة مف هذ  العمةت. (ِٖٓ)ةكرية. اركي
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 ر ى يتا اي منػاطؽ متفروػة مػف كاليػة كاي هذ   الصكرة نماذج أقرل مف النقكد ىي 

 (َّٓ)لين يان  اركيةكرية.

 

متنػػة التجػػارة  ىػػف امتتػػاف اركيةػػكر ل زراىػػة كالصػػناىة اقػػد امتتنػػكا أياػػان  كااػػة
بعػد اف  - مػا ألػرنا الػابقا –تـ الل حكض التاريـ كالكاحات القريبة منػه الاليما بعد هجرت

 ، نظػػػرا (ُّٓ)ـ .َْٖهػػػػ/ ِِٔتعراػػػكا لةػػػزك ارتػػػراؾ القيرغيػػػز لػػػبةدهـ اػػػي حػػػدكد الػػػنة 
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لأنلػطة اروتصػادية  م مػة أوتصػاديا عػد  نلػاطارهميتتا اروتصادية اي حياتتـ، اتي تي 
 ارقرل.

كيةػػػكر البػػػارز اػػػي النلػػػاط التجػػػارم هػػػي ارلػػػارات التػػػي كقيػػػر دليػػػؿ ى ػػػل دكر ار
 ػػػر ى يتػػػا اػػػي ىػػػدد مػػػف كردت اػػػي معظػػػـ النصػػػكص البكذيػػػة اركيةكريػػػة القديمػػػة التػػػي ىي 

، لتػذا ألػار د. (ِّٓ)المدف اركيةكرية التي  انػت تتاػمف مع كمػات ىػف التجػار كالتجػارة.
ريػػػػة المػػػػارة بآالػػػػيا ز ػػػػي محمػػػػد حػػػػػالف الػػػػل اف اركيةػػػػكر  ػػػػانكا مػػػػف الػػػػ اف الطػػػػرؽ التجا

 .(ّّٓ)الكالطل
) خػػالؿ كتابػػات الرحالػػة مػػف  - مػػا ذ رنػػا الػػابقا – ػػر اف هػػذا الػػدكر يتاػػ  كوػػد ذي 

برحمة الى كاحػات التركسػتاف  –ـ ٚىػ/ ٔ –تسانغ الذم قاـ في الحرف السابع  -ىيكاف
حػػيـ فػػي ىػػذه انقػػاليـ ، ممالػػؾ تكابػػع . ككػػاف ي   دقيحػػا ، كعػػرؼ اف ي ػػفيا لنػػا ك ػػفا

باينػػت فييػػا العػػركؽ انثنكغرافيػػة كاختمفػػت المغػػة كالميجػػات ، ككانػػت تمػػر بيػػا طػػرؽ ،ت
 ( ّْٓ) تجارة الحرير، فتترؾ فييا حركة ناشطة باازدىار ....(.

كممػػػا اللػػػؾ ايػػػه اف اركيةػػػكر  ػػػانكا مػػػف اػػػمف الممالػػػؾ التػػػي  انػػػت مالػػػتقرة اػػػي 
 تالان . –تر التاف التي زارها الرحالة هيكاف 

:) أما ضعؼ الركح العسكرية بيف انكيغكر فمف واية الل ذلؾ كألار بارتكلد
 .(ّٓٓ)الممكف رده في يحيف الى تحكليـ الى شعب تجارم، .....(

مػف اف اركيةػكر وػد مارالػكا بعػد ت الػيس  كهذا ما أ د  المػؤرخ بيرتكلد لبكلر أياػا
تتـ الدينيػػػػػة اػػػػػي تػػػػػاريا آالػػػػػيا الكالػػػػػػطل ىػػػػػػف طػػػػػػريؽ اليػػػػػػاال كمتمػػػػػا حاالػػػػػما دكلػػػػػتتـ دكرا

 .  (ّٔٓ)كالتجارية
ايػما بعػد نجػػاح اركيةػػكر التجػارم لنلػر  -  ما ألرنا آنفا –كود أالتةػؿ المانكيكف 

 (ّٖٓ)اقػػد  انػػت لتػػـ مرا ػػز تجاريػػة ىػػدة ى ػػل طريػػؽ الحريػػر اػػي كالػػط آالػػيا ،(ّٕٓ)ديػػانتتـ
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 مارالػػػكا دكرا،كبالػػبب مػػكوعتـ هػػػذا اقػػد اوتبالػػكا ال  يػػػر مػػف ال قػػااتيف الةربيػػػة كاللػػروية ، ك 
اػػي ىم يػػة التبػػادؿ التجػػارم بػػيف اللػػرؽ كالةػػرب ، كهػػذا ارمػػر وػػد لػػجع العديػػد مػػف   بيػػرا

، كأالػػػتمكا اػػػي احيػػػاب النلػػػاط متتػػػاف التجػػػارة ى ػػػل طريػػػؽ الحريػػػر وػػػديمان إاركيةػػػكر ى ػػػل 
 (ّٗٓ)التجارم ايه.

اقػػػػد الػػػػاىدهـ هػػػػذا اػػػػي تحالػػػػيف مالػػػػتكاهـ ى ػػػػل طريػػػػؽ الحريػػػػر  لالػػػػيطرتتـ نظػػػػراك 
 (  َْٓ)غنياب.ادم كاف ي كنكا مف اراروتص

نةحػػظ اػػي هػػذ  القارطػػػة أهػػـ منااػػذ طريػػؽ الحريػػػر التجػػارم القػػديـ كمرا ػػز  التػػػي 
   (.ُْٓ)اى ل معظمتاركيةكر اليطر 
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قطػػكط ارتصػػاؿ البريػػة بػػيف الةػػرب كاللػػرؽ ىبػػر طريػػؽ كهػػذ  القارطػػة تبػػيف لنػػا         
 (ِْٓ)ر  ـ ىبر المحيط التندم كبحر الصيف .الحري

 

كتكاػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػذ  الصػػػػػػػػػػػػكرة طريػػؽ الحريػػر الػػذم  ػػاف يال  ػػػػػػػػػػػػػػه التجػػػػػػػػػػار اركيةػػكر 
.(ّْٓ) 
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 مػػا  –كوػػد ازداد النلػػاط التجػػارم لأكيةػػكر بعػػد الػػيطرتتـ ى ػػل المنػػاطؽ اللػػمالية 

يالػػتقر ايتػػا القيرغيػػز اػػي ىتػػد القاغػػاف آم تن ػػرد أكلػػكغ بكلمػػكش  التػػي  ػػاف -ذ رنػػا الػػابقا
متػػػػازت ىػػػػف غيرهػػػػا بػػػػكارة إ، كالتػػػي  ـ (َٖٓ – ٕٓٗهػػػػػ/َُٗ- ُٕٗ)آلػػػب أكلػػػػكغ بي  ػػػػه

، كوػد (ْْٓ)معدف الحديد ايتػا ، كبػذلؾ اراػكا الػيطرتتـ ى ػل معظػـ أالػكاؽ تجػارة الحديػد.
 تمػػػر بػػػبةد القيرغيػػػز بلػػػ ؿو  الػػػاىدهـ هػػػذا ارمػػػر ى ػػػل الػػػتح ـ بطػػػرؽ التجػػػارة التػػػي  انػػػت

 (ْٓٓ)ىاـ.
 بيػػر اػػي  كوػػد تنكىػػت صػػادرات ككاردات اركيةػػكر كهػػذا ارمػػر وػػد أالػػتـ الػػل حػػدو 

 وتصادهـ كازدهار .إرتقاب إ
صػػػدركف الفػػػايض ىػػػف حػػػاجتتـ الػػػل الػػػبةد المجػػػاكرة ا قػػػد  ػػػاف التجػػػار اركيةػػػكر يي 

 (ْٕٓ)، كاي مقدمتتا منتجات صناىاتتـ اليدكية.(ْٔٓ)لتـ.
 .(ْٖٓ)اي ىتدهـ  بيػػػػرا انت ىم ية تصدير الفكا ه كاللراب ود وطعت لكطاك 
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كمف أهـ الصادرات التي  اف اركيةكر يقكمكف بتصديرها القيكؿ كحيكانات أقػرل 
ىػف  ،ااػة( ْٗٓ)،اقد  انكا ي قذكف مقابؿ  ؿ حصاف  ميات  بيػرة مػف الحريػر الصػيني.

 (َٓٓ)نكا يلتركف مقاب تا الحرير كالحبكب .تصديرهـ الج كد كى ؼ الحيكانات ، ك ا
ك ػػاف اركيةػػكر يقكمػػكف بتصػػدير مػػا يفػػيض ىػػف حػػاجتتـ مػػف الحريػػر الػػل الػػدكؿ 

مقت فػة مػف الباػايع التػي يحتاجتػا ىامػة النػاس  المجاكرة لتـ ، كيالتكردكف مقاب ػه أنكاىػا
 (ُٓٓ.)اي حياتتـ اليكمية

تػػاجركف بتػػا كاػػي اركيةػػكر يي  كتكاػػ  هػػذ  الصػػكر أهػػـ الباػػايع التػػي  ػػاف التجػػار
 (ِٓٓ)مقدمتتا الحرير قةؿ رح تتـ التجارية ىبر طريؽ الحرير التجارم.
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لػػػدل  ىػػف تجػػارة الحريػػر  انػػت تجػػػارة ارحجػػار ال ريمػػة وػػد نلػػطت أياػػا كااػػة
 (  ّٓٓ)اركيةكر.

التجػارم مدينػة طكراػاف ، اقػد  كمف أهـ المدف اركيةكريػة التػي ازدهػر ايتػا النلػاط
 (ْٓٓ) اف لتا ل ف تجارم  بير منذ ىتكد وديمة.

كمما اللؾ ايه اف النلاط التجارم المتميز الذم مارالته مدينػة طكراػاف يعػكد الػل 
الم انػػة المتميػػزة التػػي  انػػت تحت تػػا هػػذ  المدينػػة اػػي النلػػاط الزراىػػي كالصػػناىي ، لتػػذا 

 دت مف أهـ مرا زهـ التجارية. ىي 
لطػػرؽ  عػػد مر ػػزاىػػف  كنتػػا  انػػت تي  ااػػة تجاريػػا مر ػػزا ك انػػت مدينػػة وكجػػك أياػػا

 (ٓٓٓ)المكاصةت الرييالة ى ل طكؿ طريؽ الحرير التجارم.
ك انػػػػػت منطقػػػػة ممػػػػر هي الػػػػي مػػػػف أهػػػػػـ المرا ػػػػز التجاريػػػػة الكاوعػػػػة ى ػػػػل طريػػػػؽ 

العاصمػػػػػة  الحرير،اقػػػػػد  ػػػػػاف معظػػػػـ التجػػػػار يمػػػػركف بػػػػالقرب منػػػػػه لةػػػػػرض الكصػػػػكؿ الػػػػل
،كوػػد الػػاىدت العةوػػات الالياالػػية الحالػػنة  (ٔٓٓ).-Chang-An-آف ، -الصينيػػػة جانػػػؾ

 (  ٕٓٓ)التي  انت وايمة بيف اركيةكر كالصيف ى ل تحاليف العةوات التجارية بينتما.
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ىػػػػػف التجػػػػػارة مػػػػػع  كوػػػػػد تاػػػػػمنت الالػػػػػجةت التاريقيػػػػػة الصػػػػػينية المصػػػػػكرة صػػػػػكرا
 (ٖٓٓ)تجات المتبادلة بينتما.ىف ذ ر أهـ المن اركيةكر، ااة
تجاريػػة مػػع ارمبراطكريػػة الصػػينية مقابػػؿ   ػػر اف اركيةػػكر وػػد أبرمػػكا ىقػػكداكلتػػذا ذي 

لػػػػر المصػػػػادر التاريقيػػػػة الػػػػل مقػػػػدار هػػػػذ  ارتػػػػاكات أك ، كلػػػػـ تي ( ٗٓٓ) داػػػػع ارتػػػػاكات لتػػػػـ.
 نالبتتا.

اػػػػرايب كو ػػػػة ال ،كيةػػػػكرمبراطػػػػكر لأييرالػػػػ تا ار ػػػػاف  التػػػػدايا التػػػػي  ػػػػرة كبالػػػػبب 
نتاػػة اوتصػػادية تمتػػع اركيةػػكر ب تػػا اػػي بعػػض ارحيػػافكاىفػػايتـ منالمفركاػػة ى ػػيتـ ،

 ( َٔٓ).  غير مالبكوة

ك ػػػاف اركيةػػػػكر وػػػػد نجحػػػػكا اػػػػي الحصػػػػكؿ ى ػػػػل الحريػػػػر الصػػػػيني مقابػػػػؿ تقػػػػديمتـ 
المالػػػػػػػػاىدات العالػػػػػػػػ رية لأمبراطػػػػػػػػكر الصػػػػػػػػيني ل قاػػػػػػػػاب ى ػػػػػػػػل تمػػػػػػػػرد آن كلػػػػػػػػاف الػػػػػػػػنة 

بعػػد واػػايتـ ى ػػل كيةػػكر اػػي الصػػيف ىػػدد  بيػػر مػػف ار قػػد االػػتقر،ا(ُٔٓ)ـ.ّٕٓهػػػ/ُّٔ
، كوػػد تطػػكر  منػػازؿ اقمػػة جػػداكبنػػكا لتػػـ غنيػػاب، صػػب  معظمتػػـ مػػف ارأكوػػد هػػذا التمػػرد ،

ق / ّالصػػيف اػػي نتايػػة القػػرف رؤكس ارمػػكاؿ اػػي  صػػبحتأ  ػػر اػػ   ر حتػػل أمػػر هػػذا ار
صػػػػبحكا ألصػػػػينية ك كيةػػػػكر، اقػػػػد الػػػػيطركا ى ػػػػل معظػػػػـ التجػػػػارة اـ بيػػػػد هػػػػؤالب التجػػػػار ارٗ

 ( ِٔٓ)المتح ميف اي مكاردها. 

رالػػؿ مػػف كالػػط الصػػيف الػػل المقاطعػػات الةربيػػة بكالػػاطة اذ  ػػاف الحريػػر الصػػيني يي 
نقػؿ الػل نػتج اػي غػرب الصػف تي العربات كالقيكؿ كوكااؿ الجماؿ ، ك انت البااىة التي تي 

جػار كغيػرهـ ، كود  ػاف المالػااركف مػف الت(ّٔٓ)كالط الصيف مف قةؿ حكض نتر التاريـ
ي قكف  ؿ الترحيب مف اركيةكر بالةناب كالروص اللػعبي تحػت ىػرايش ارىنػاب كألػجار 

 (ْٔٓ)الملمش.
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 ػػػػػر انػػػػػه وبػػػػػؿ الػػػػػقكط دكلػػػػػة اركيةػػػػػكر اركرقكنيػػػػػة اػػػػػي منةكليػػػػػا اػػػػػي الػػػػػنة كوػػػػػد ذي 
يقتػػػػػرؽ أرااػػػػػي  ـ  ػػػػػاف تجػػػػػارهـ كمبعػػػػػك يتـ الػػػػػل الصػػػػػيف يالػػػػػ  كف طريقػػػػػاَْٖق/ِِٔ

،اقػػد بػػدأت  (ٓٔٓ)ى ػػل تجػػارتتـ ل قيػػكؿ مػػع الصػػيف  بيػػرا االتن ػػكت، كوػػد لػػ ؿ هػػذا قطػػر 
وبايػػػؿ التن ػػػكت التػػػي  انػػػت تالػػػتقر ى ػػػل طػػػكؿ الطريػػػؽ التجػػػارم بتتديػػػد المبعػػػك يف مػػػف 
ارمبراطكريػػػة الصػػػينية، كنتػػػب القكااػػػؿ التجاريػػػة اركيةكريػػػة كبيػػػع باػػػايعتـ الػػػل القبايػػػؿ 

مػػػػف النلػػػػاط اروتصػػػػادم ،كممػػػػا ال لػػػػؾ ايػػػػه اف هػػػػذا ارمػػػػر وػػػػد أاػػػػعؼ (ٔٔٓ)ارقػػػػرل. 
 لأكيةكر .    

غيػػر أف اركيةػػكر لػػـ يتكوفػػكا ىػػف نلػػاطتـ التجػػارم، اقػػد ألػػار ىػػػدد مػػف المػػؤرقيف 
، كوػد أالػتـ (ٕٔٓ)الل اف الحبكب  انت تصؿ الل منةكليا ىف طريؽ لكاط  نتر الينيالي

 رية ىدد مف التجػار اركيةػكر كالمالػ ميف اػي نق تػا،ال الػيما بعػد حمػةت جن يزقػاف العالػ
مػػف المػػدف  ى ػػل لػػماؿ الصػػيف كمػػا ترتػػب ى يتػػا مػػف الػػدمار كالقػػراب الػػذم أصػػاب ىػػددان 

    (ٖٔٓ) الصينية كتكوػؼ النلاط التجارم ايتا بالبب ذلؾ.
كود ألار المؤرقاف نكراؾ تلادكيؾ ك اي تكر جيرمكنالػ ي الػل اف تجػارة اركيةػكر 

 (ٗٔٓ).لـ تقتصر مع الصيف احالب بؿ مع التند أياا
لػػػيرا الػػػل طبيعػػػة هػػػذ  العةوػػػات التجاريػػػة كالػػػماتتا كأهػػػـ ف المؤرقػػػاف لػػػـ يي غيػػػر ا

الباػايع التػػي  ػانكا يتػػاجركف بتػا معتػػـ ،كلػـ اتم ػػف مػف الع ػػكر ى ػل أيػػة الػارة ىػػف ذلػػؾ 
 اي الكاب اي المصادر التاريقية العربية منتا كارجنبية.

ت البيػع كاللػراب كمف الجدير بالذ ر اف التجػار اركيةػكر  ػانكا يعتمػدكف اػي ىم يػا
ى ػػل مقػػاييس أك أكزاف معينػػة لةػػرض تالػػتيؿ كتيالػػير المعػػامةت التجاريػػة كاػػبطتا وػػدر 

 المالتطاع.
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اقػػػد ألػػػار بارتكلػػػد الػػػل اف اركيةػػػكر  ػػػانكا يالػػػتقدمكف وطعػػػة مػػػف القمػػػاش القطنػػػي 
 الػتعمؿ مقياالػاطبػع ى يتػا قػتـ القاغػاف كيي " طكلتا متراف كىراتا لبر ، يي قامدك المل "تي 

 عػاد طبػع القػتـ ى يتػا مػرةنظػؼ كيي روػع كتي  يات البيع كاللراب ، ك انت هذ  القطػع تي اي ىم
 (َٕٓ) ؿ البعة أىكاـ .

 كمعركاػػا مػف العم ػة كبقػػي االػتعمالتا جاريػا الػتعم ت هػػذ  القطػع القطنيػة بػػدالكوػد أي 
 (ُٕٓ)اي تر التاف اللروية اي العتكد المت قرة.

 ػر ى ػل بعػض منتػا لفاية كالذهبية التػي ىي ىف تداكلتـ العمةت المعدنية ا ااة
 (ِٕٓ.)اي مدينة وكجك
 رات ى يتـ الارايب.لتذا التنكع اي النلاط اروتصادم لأكيةكر اقد اي  كنظرا

 ػػػر ى يتػػا اػػي معظػػػـ مػػدنتـ كالتػػي يعػػػكد كوػػد أ بتػػت النصػػػكص اركيةكريػػة التػػي ىي 
،غيػر  (ّٕٓ)ركيةػكر.راػت ى ػل اـ كجكد ارايب اي ُْكُّهػ/ ٖكٕتاريقتا الل القرنيف 

 لر الل نالبتتا أك أية مع كمات أقرل ىنتا.اف المصادر التاريقية لـ تي 
اف هػػذا ارالػػتعراض الكاالػػع رهػػـ المتػػف كالحػػرؼ اروتصػػادية التػػي  ػػاف يمارالػػتا 
 اركيةكر يعطينا صكرة كااحة ىف المالتكل المعالي كاروتصادم المرمكؽ لمعظمتـ.

وتصػػػػادم لأكيةػػػػكر أنع ػػػػاس  بيػػػػر ى ػػػػل مفػػػػردات اف ررتقػػػػاب المالػػػػتكل ارػاقػػػػد  ػػػػ
 حياتتـ .

اقد كرد اػي أحػد المصػادر التر يػة اف االغنيػاب مػنتـ  ػانكا يػ   كف لحػـك القيػكؿ ، 
،كألػػار أحػػد المػػؤرقيف ارتػػراؾ (ْٕٓ)بينمػػا  ػػاف ىامػػة النػػاس يػػ   كف لحػػـك االغنػػاـ كغيرهػػا.

 ػػػد اف معظػػػـ اركيةػػػكر  ػػػانكا ،كهػػػذ  الػػػارة كااػػػحة تؤ (ٕٓٓ)اف اقيػػػرهـ  ػػػاف ي  ػػػؿ ال حػػػـ .
 ما.  يعيلكف اي مالتكل اوتصادم جيد نكىان 
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كمػػف الجػػدير بالػػذ ر اف معظػػـ اركيةػػكر  ػػانكا يلػػتر كف اػػي تنػػاكؿ أصػػناؼ معينػػة 
،كاللػػػام بالياالػػػميف الػػػذم يلػػػبه اللػػػام (ٕٔٓ)مػػػف اللػػػراب الالػػػاقف م ػػػؿ اللػػػام ارقاػػػر

ي يتناكلتػػػػا معظػػػػـ اركيةػػػػكر ،أمػػػػا أهػػػػـ ارطعمػػػػة التػػػػ(ٕٕٓ)ارقاػػػػر اػػػػي ال ػػػػكف كالطعػػػػـ .
" ، " سػػانزاه "كالملػػتكرة ىنػػدهـ منػػذ القػػدـ كلةايػػة كوتنػػا هػػذا هػػك القبػػز المح ػػل المالػػمل 

 (ٖٕٓ)." ناف "ككبمتحكيمؽ "، 
أمػػػا منػػػازلتـ اقػػػد  انػػػت معظمتػػػا تتػػػ لؼ مػػػف بالػػػتاف صػػػةير كبتػػػك مما ػػػؿ لػػػه اػػػي 

 (ٕٗٓ)الحجـ. 
م ػؿ اف اللػروية ى ػل لكحػات تي اقد ى ر ى ماب ار ار اي مناطؽ متعددة مػف تر الػت

حيػػة ىػػف حيػػاة اركيةػػكر كالبيػػكت القديمػػة التػػي  ػػانكا يالػػ نكف بتػػا الػػكاب  ػػانكا مػػف  صػػكرا
الناس البالطاب أـ مف ارغنياب، اذ  انكا يعيلكف اي باحات محاطػة بالجػدراف ، كارزهػار 

 (ُٖٓ)، ك انت معظـ منازلتـ تت لؼ مف طابقيف.(َٖٓ.)كالنباتات زرىت اي الفناب 
أما تصميـ معظـ بيكت المال ميف مف اركيةػكر كغيػرهـ اػي لػين يانج اتػك كاحػد ، 
 اةراػة رب ارالػرة تقػع اػػي أوصػل الةػرب حتػػل اذا وػاـ ل صػةة قمػػس مػرات بةراتػه مكليػػا

مػػا ت ػػكف هػػذ  الةراػػة  صػػ ي ق فػػه بػػاوي أاػػراد االػػرته، كىػػادةكجتػػه لػػطر البيػػت الحػػراـ كيي 
 .( ِٖٓ)صاحب البيت ىف بقية أاراد ارالرةظتر م انة أ بر مف غيرها تي 

كتتكالط غرؼ البيت كاي م اف تةمر  ألعة اللمس غراة  بيرة  مزقراة بزقػارؼ 
االػػػةمية   يػػػرة ، كت ػػػكف جػػػدرانتا المعػػػة كنظيفػػػة حتػػػل لػػػدل الػػػذيف يالػػػ نكف اػػػي البيػػػكت 

مالػتطي ة كالمكجػكدة اػي لػين يانج ،كتمتػد ايتػا طاكلػة طكي ػة   " ياكدكنغ"الطينية المالماة 
زيف هػػػذ  الطاكلػػػة بالمزهريػػػات كالمبػػػاقر لكاػػػع الطعػػػاـ ى يتػػػا، كتيػػػ اللػػػ ؿ ينقصػػػتا اػػػ عا

 ( ّٖٓ)النحاالية كالفقارية.
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اػػي جكاػػه مدقنػػة متصػػ ة بمكوػػد " كػػانغ" الػػملكتكجػػد مصػػطبة مجكاػػة اػػكؽ الفػػرف تي 
ة لتذا ت كف دااية طكاؿ اصؿ اللتاب، يالتقدمتا المال مكف اركيةػكر كغيػرهـ لت ػكف بم ابػ

زيف بالزقػارؼ كالرالػـك ارالػةمية التػي مػا تيػ الرير ينامكف ى يػه اػي اصػؿ اللػتاب، كغالبػا
   (ْٖٓ)دمج مع بعض الحركؼ العربية .تي 

كال تق ك بيكت المال ميف اي لين يانج الكاب  انكا مػف اركيةػكر أك مػف غيػرهـ مػف 
غيػػر وػػادر كجػػكد صػػندكؽ قلػػبي  بيػػر يلػػتريه اللػػاب ىنػػد الػػزكاج لعركالػػه ىنػػدما ي ػػكف 

الػـ ،  َٔ، كىراػه  كاحدا مترا ى ل لراب مالت زمات الحياة الزكجية ، يب   طكله ىمكما
ط ػػػل مػػػف ألػػػكاح قلػػػبية الػػػمي ة ، كلػػػه أربػػػع أرجػػػؿ ، كيي  صػػػنع ىػػػادةالػػػـ، كيي  َٕكارتفاىػػػه 

االػةمية المطعمػة بػبعض  رالـ ى يه أل اؿ كرالػـك كزقػارؼ ذات الػماتو بدهاف أحمر، كتي 
الػػػتقدـ اػػػي   يػػػر مػػػف ارحيػػػاف لتقػػػزيف الحبػػػكب ، كلحفػػػظ المةبػػػس الحػػػركؼ العربيػػػة، يي 

 ( ٖٓٓ.)كغيرها
زيف معظػػػـ جػػػدراف بيػػػكتتـ كأالػػػقفتا القلػػػبية بالزقػػػارؼ النباتيػػػة ارالػػػةمية مػػػع كتيػػػ

معبػػػرة ىػػػف البالػػػاتيف ب مارهػػػا كأكراوتػػػا  دمجتػػػا بػػػالحركؼ العربيػػػة الجمي ػػػة ،اتصػػػب  صػػػكرةن 
 يانج اركيةكريػػة التػػي تبعػػث اػػي الػػنفس ركح كغصػػكنتا كالمنتلػػرة اػػي معظػػـ مقاطعػػة لػػين

ىػػػف تػػػزييف جػػػدرانتا ب كحػػػات بػػػال ةتيف العربيػػػة كالصػػػينية ، أك رالػػػـك  ااػػػة(،ٖٔٓ.)البتجػػػة
 (ٕٖٓ.)لةما ف ارالةمية المقدالة  بيت ا الحراـ

ع ػػػؽ المالػػػ مكف الػػػجاجيد ذات ألػػػكاف زاهيػػػة ، كمػػػف ال يقػػػدر ى ػػػل  منتػػػا يزينتػػػا كيي 
مرالـك ى يتا رالـك االةمية تق يدية م ؿ الدايرة كالمعػيف ، كارلػ اؿ ب لرطة وماش م كنة 

المتعددة الزكايا ، كاي كالط هذ  ارل اؿ رالػـ لزهريػة جمي ػة ايتػا نباتػات قاػراب ك مػار 
   (ٖٖٓ)يانعة.
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كمف ىادات المال ميف اي الصيف مف اركيةػكر كغيػرهـ تع ػيقتـ لالػتارة زروػاب ىنػد 
ع ػػيقتـ لالػػتاير النكااػػذ التػػي تقت ػػؼ نكىيػػة ومالػػتا حالػػب ىػػف ت ىتبػػة بػػاب البيػػت ، ااػػة

المالػػتكل اروتصػػادم لأالػػرة مػػف الحريػػر الةػػالي الػػل اروملػػة الرقيصػػة ،غيػػر اف لكنتػػا 
ما ي كف أقار لما يرمز له هذا ال كف مف المات الحياة الطيبة اي الدنيا كالالػعادة  غالبا

طػػارات النكااػػذ إهػػذا ال ػػكف لطػػةب  اػػي الجنػػة ، كلتػػذا يالػػتقدـ المالػػ مكف اػػي الصػػيف ىامػػة
ىػػػػف  ،كلكحػػػػات اػػػػف القػػػػط المع قػػػػة ى ػػػػل جػػػػدراف الةػػػػرؼ الرييالػػػػة كأكجػػػػه ار ػػػػاث، ااػػػػةن 

االػػتقدامه اػػي معظػػـ البنايػػات ارالػػةمية م ػػؿ المالػػاجد كوبػػاب المبػػاني ارالػػةمية المتمػػة 
 (ٖٗٓ.)اي الصيف 



 

 

395 

ركيةػػكر كغيػػرهـ مػػف كهػػذ  الصػػكرة تكاػػ  التي ػػؿ القػػارجي لمنػػازؿ المالػػ ميف مػػف ا      
الالػػػت ى ػػػل غػػػرار المنػػػازؿ أي  اػػػي تر الػػػتاف اللػػػروية اػػػي الصػػػيف،كالتي ةالقكميػػػات المالػػػتقر 
 (َٗٓ)القديمة رجدادهـ.

 

كتبيف لنا هػذ  الصػكرة التصػميـ الػداق ي رحػد المنػازؿ اركيةكريػة ،كنةحػظ المايػدة       
 " طػػاش"زارع اركيةػػػػػكرم أالػػرة المػػالتػػي تتكالػػط غراػػة الطعػػاـ كيج ػػس أمامتػػا معظػػـ أاػػراد 

 (ُٗٓ.)كهـ يتناكلكف الفطكر
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الػػػل انػػػه ى ػػػل الػػػرغـ مػػػف االػػػتقرار اركيةػػػكر اػػػي المػػػدف كارتفػػػاع  كوػػػد ألػػػرنا الػػػابقا
عػػػد مػػػف أهػػػـ مظػػػاهر مالػػػتكاهـ االوتصػػػادم اقػػػد بقػػػي ىػػػدد مػػػنتـ يعػػػيش اػػػي القػػػيـ كالتػػػي تي 

 (ِٗٓ)ف .ترا تـ الحاارم ،ك اف اغنياؤهـ يتميزكف ب وامة قيمتيف  بيرتي
 كهذ  صكر لنمكذج مف القيمة القيرغيزية مػف الػداقؿ كالقػارج كهػي ملػابتة تمامػان 

 (ّٗٓ)ىاـ. لقيـ اركيةكر كارتراؾ كالمةكؿ بل ؿو 
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كمتمػا اقت ػؼ المالػتكل اروتصػادم لأكيةػػكر اقػد كصػفكا بحماالػتتـ كحفػاكتتـ اػػي 

 (ْٗٓ)االتقباؿ الايكؼ.
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نػػاب مػػف إاػػيكؼ هػػي ويػػاـ ربػػة ارالػػرة بكاػػع امػػف أهػػـ ىػػاداتتـ ىنػػد االػػتقباؿ ال 
قػػػدـ لػػػػه أصػػػناؼ مقت فػػػػة مػػػػف بريػػػػؽ مػػػاب تةالػػػػؿ بتػػػا يػػػػدم الاػػػيؼ، وبػػػػؿ اف تي ا  النحػػػاس ك 
 (ٓٗٓ)الطعاـ.

المةبػس التػي تناالػب  قتيػارهـإك اف ل مالتكل اروتصادم لأكيةكر أ ػر  بيػر اػي 
 دق تـ 
مطػػرزة  انػػت تػػراؾ ل كنتػػا مػػف أجمػػؿ مةبػػس ارعػػد بلػػ ؿ ىػػاـ تي مةبالػػتـ  انػػت ك 
كيةػػكر يرتػػدكف مةبػػس صػػكاية مػػف الػػداقؿ ل ػػي تحمػػيتـ مػػف  ػػاف اراقػػد ، (ٔٗٓ)بػػالكركد. 

 ػػػانكا ك ، (ٕٗٓ)الطكي ػػػة  ػػػانكا يرتػػػدكف المعطػػػؼ كالالػػػترة  اقػػػد البػػػرد، أمػػػا مةبالػػػتـ القارجيػػػة
 (ٖٗٓ)ى ل رؤكالتـ.  اتياعكف القبع

امػػػة  ناييػػػة ى ػػػل يرتػػػدكف ىم - مػػػا ألػػػرنا الػػػابقا –ك ػػػاف اركيةػػػكر مػػػف المالػػػ ميف 
كمعناهػػػا ، - Chan –Hui ىػػػكم"،-"جػػػافط ػػػؽ ى ػػػيتـ ايمػػػا بعػػػد االػػػـ رؤكالػػػتـ،لتذا أي 

 ( ٗٗٓ)" .الذيف يرتدكف عمامة ثنامية عمى رؤكسيـالحراي" 
،أمػا النالػاب اركيةكريػات ابعاػتف يرتػديف ىبػابة (ََٔ) .ىػف انتعػالتـ الحػذاب ااة

 (َُٔ)بيااب ال كف مطرزة بالزهكر.
التي  انت ترتديتا ىركس القاغانات اركغػراة ا ػاف لتػا طػابع كالػحر  أما المةبس

 قاص لجمالتا كأناوتتا.
اقػػػد  انػػػت مةبػػػس العػػػركس تمتػػػاز ب كنتػػػا ارحمػػػر مػػػع معطػػػؼ طكيػػػؿ ، كياػػػعف 

 (َِٔ.)ىف الح ي الذهبية التي  ف يتزينف بتا وبعات  بيرة ى ل رؤكالتف ،ااةن 
م جع تػػػـ يعيلػػػكف اػػػي راحػػػة كدىػػػة اقػػػد ررتفػػػاع مالػػػتكاهـ اروتصػػػادم كالػػػذ كنظػػػرا

 (َّٔ)برزت حاجتتـ روتناب المكاد ال مالية .
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مػف التكايػات التػي  انػت بالنالػبة  كلروي مالتكل معيلتتـ اقد  ػانكا يمارالػكف ىػددا
 لتـ جزب متـ مف مكرك تـ الحاارم .

ىػػاداتتـ  عػػد مػف أهػػـك انػت تي  كب القيػػكؿػبر ػػبػرغبتتـ  اقػػد ألػػتتر معظػـ اركيةػػػكر
 (َْٔ)تقاليدهـ. ك 
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 :كم ادره ىكامش الف ؿ الرابع*

 . ٗ٘٘تركستاف، ص -ٔ
ٕ-Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.84.    
شػػػاماف تعنػػػي بالمغػػػة التركيػػػة ) قػػػاـ(، كتعنػػػي أيضػػػا" السػػػاحر، أك الشػػػاعر، أك الطبيػػػب الديانػػػة الشػػػامانية : -ٖ

ؽ عمػػى كػػاىف الػػديف التركػػي الحػػديـ، انتشػػرت ىػػذه الديانػػة بشػػكؿ كاسػػع بػػيف الركحاني،كىػػذه الكممػػة كانػػت تطمػػ
ااتراؾ كالمغكؿ، فحد مارس الشامانات دكر اننبياا، كالطباا ،كالعرافيف، كمفسرم ااحالـ ، كتعد مػف الػديانات 

باالو العظػيـ،  البدامية التي ا تحـك عمى إسس كمبادئ كقيـ اخالقية كدينية ححيحية، كانت ىذه الديانة تعترؼ
غير انيا لـ تكػف تػؤد لػو ال ػمكات، إذ كػانكا يعبػدكف االيػة المنحطػة، فكػاف المغػكؿ يعبػدكف اركاح اجػدادىـ، 
ككؿ شيا يسمك عمى مداركيـ كيبث الرعب فػي نفكسػيـ،منيا آليػة لمنيػر كااشػجار كالجبػؿ كالشػمس كالحمػر 

طحكسيـ الدينية .لمزيد مف التفا يؿ ينظر: الرمػزم،  ةكغيرىا، كانت ليـ ترنيمات خا ة يؤدكنيا خالؿ ممارس
؛ ارنكلػػػد، ك. ٖٕٙكص ٛٙكص ٗٔكص ٔٔ؛ بارتكلػػػد، تػػػاريخ التػػػرؾ، صٜٖ، صٔـ،ـ، تمفيػػػؽ ااخبػػػار،ج

؛ بارنػدر، جفػرم ٜٗ، ص ، يمماز،المدخؿ الى التػاريخ التركػياكزطكنا؛  ٜٔٔسيرت، الدعكة الى ااسالـ ، ص
؛ حسػف ، حسػف ٖٛ؛ شػبكلر، بيرتكلػد، المغػكؿ ، ص ٖٕٙص -ٖٕٗص ، المعتحدات الدينية عنػد الشػعكب،

السػػػاداتي،د. احمػػػد محمػػػكد، تػػػاريخ الػػػدكؿ  ؛ ٕٛٔص -ٕٚٔ، صٗابػػػراىيـ، تػػػاريخ ااسػػػالـ السياسػػػي ، ج
؛ ايميسػؼ ، ٘ٔص -ٗٔ؛ فيمي، د. عبد السالـ عبد العزيز،تػاريخ الدكلػة المغكليػة ، صٗٙااسالمية ، ص

الياد ، ميرسيا، تػاريخ المعتحػدات كاافكػار الدينيػة ، ترجمػة : عبػد اليػادم  ؛ٖٗٓنيكيتا، الشرؽ ااسالمي،ص
ابػػػراىيـ ،عبػػػد الرشػػػيد، العػػػالـ  ؛ٕٙص -ٙٔـ، صٜٚٛٔ-ٜٙٛٔ، ٔعبػػػاس، مطػػػابع الشػػػاـ، دمشػػػؽ ، ط

ااسالمي في اكامؿ الحرف العشريف ) مسممكا تركستاف كسػيبيريا كمنغكليػا كمنشػكريا(، تحػديـ كترجمػة كتعميػؽ: 
 ٓ٘ٔـ، صٜٜٛٔاحمػػد فػػؤاد متػػكلي، كد. ىكيػػدا محمػػد فيمػػي، المجمػػس ااعمػػى لمثحافػػة ، اسػػتانبكؿ ، د. 

؛ الكلي، الشيخ طو،  فحات مف تاريخ ااسالـ كالمسمميف في بالد السػكفيات، ٕٚٓكصٕٙٓكىامشيا ،كص
 ؛ٗٛص -ٕٛبػػدر، د. م ػػطفى طػػو، محنػػة ااسػػالـ الكبػػرل، ص؛ ٕٚ،ص، بػػال.تٔدار الفكػػر، بيػػركت ، ط

 ؛ٕٔٚص-ٖٕٗتشػػػػػػػادكيؾ، نػػػػػػػكراؾ، ك جيرمكنسػػػػػػػكي،فيكتكر ، مالحػػػػػػػـ آسػػػػػػػيا الكسػػػػػػػطى الشػػػػػػػفكية،ص
 ؛ٓ٘ص -ٜٗ،صالتكنجي،محمد،بالد الشاـ اباف الغزك المغكلي

Baldick, Julian, Animal and Shaman Ancient Religions Of central 

Asia,PP.31,35,39,43; 

Bonnefoy,Yves,Asian Mythologies ,Translated under Directions:Wendy Doniger 

,Printed in the University of Chicago press,LTD, London, United States of  

America,1993,part 1 ,p.217,part 4,pp.278,316,322,323,326; 

Sultanova ,Razia, From Shamanism to Sufism ,PP.2,17,18,19   ;            

Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,pp.12-14;                        

Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı  ,pay2,s. 45,46,47.   
 .ٜٙ، كرقة ٔديكاف لغات الترؾ، مخطكطة م كرة ،ج -ٗ
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د، أشرؼ ابك اليزي ؛ٖٚ؛ كتابجي ، زكريا ، الترؾ ، ص ٖٛ، ص  ٔ، ج ٔالجكيني، تاريخ جيانكشام، ـ -٘
 .ٗٓٔ،أكيغكر ال يف المسممكف،بحث منشكر في مجمة العربي،ص

 . ٗٛص  – ٖٛ، ص  ٔ، جٔالجكيني، تاريخ جيانكشام، ـ -ٙ

 كىامشيا ؛ ٗٛ، ص  ٔ، ج ٔلمزيد مف التفا يؿ ينظر : الجكيني، تاريخ جيانكشام ، ـ -ٚ
Sultanova ,Razia, From Shamanism to Sufism,p.18. 

ٛ-   Sultanova ,Razia, From Shamanism to Sufism,p.17; 

Levinson,David , Christensen, Karen, Encyclopedia of Modern Asia, Charles   

Scribner’s Sons, Gale and Design™ and ThomsonPrinted in United States of 

America,2002, Volume 3,P154.                                                                                 

ٜ- .   Sultanova ,Razia, From Shamanism to Sufism,PP.2,17 

 .ٜٖٛباؿ ، عباس ، تاريخ ايراف ، صاق -ٓٔ
  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2 ,s393,401 ينظر: -ٔٔ
؛ تركمػػاني،د. اسػػامة ٘ٙيمماز،المػػدخؿ الػػى التػػاريخ التركػػي،ص، ؛ اكزطكنػػا ٚٗبارتكلػػد، تػػاريخ التػػرؾ ، ص  -ٕٔ

 ؛ٖ٘البار، د. محمد عمي ،كيؼ أسمـ المغكؿ،ص ؛ ٓ٘،صفي تاريخ ااتراؾ كالتركمافسريعة جكلة  احمد،
Baldick, Julian, Animal and Shaman Ancient Religions Of central Asia,P.43; 

Bonnefoy,Yves,Asian Mythologies ,part 4,pp.327,329;                                    

Sultanova ,Razia, From Shamanism to Sufism,p.17.                                             

" التػػػي اطمحتيػػػا احػػػدل الحبامػػػؿ  Ototemomاف أ ػػػكؿ تسػػػمية الطػػػكطـ تعػػػكد الػػػى  كممػػػة "  ة:ػػػػػػػالطكطمي -ٖٔ
 " ة ػػػػػػػػػػػػػػكتميػػػػػػػػػػػػػمة التػػػػػػػرت كمػػػػػػػػػػكلػذلؾ ظي كانيا المحػػدس ،ػػػػػػػػػػػعمػػى حي " Ojibwa "الينديػة المسػػماة 

Totemism التي تدؿ عمى ام ش  محدس اسيما الحيكانات أك النبات ،كقد كاف ىذا الطكطـ يكحد الحبيمػة،"
د الحبيمػة بعضػيـ بػبعض ثػـ تطػكر عنػد اامػـ التي تعتحد انيا متسمسمة منو ،كا ب  عالمة مفيدة لعالقة افرا

الحديثة الى رمز احد الحيكانات كالطيكر مثؿ ااسد كالنسر كالعحاب،كقد كاف ىػذا الطػكطـ فػي معظػـ ااحيػاف 
محرمػػا"ايمكف مسػػو أك أكمػػو اا فػػي حفمػػة دينيػػة لتسػػرم ركحػػو فػػي الجماعة،كقػػد يكػػكف الخػػكؼ ا ػػؿ عبػػادة 

الحيكاف لحكتو ليرضى،كىـ يؤمنػكف بػأف الطػكطـ ا يػؤذم اتباعػو كبأنػو  يعبد التكتـ اذ كجب عمى اانساف اف
مػف خػالؿ عالمػات كاشػارات عمػى نحػك مػا ف شعر بحػرب كقػكع الخطػر عمػييـ يدافع عنيـ ،كانو ينذر اتباعو ا

يـ أك يحاؿ لو الزجر كالطيرة كالفأؿ،كىـ يحمدكنو في شكمو كمظيره، كقد يمبسكا  جمده أك جػزاا" منػو فػي اعنػاق
ذراعيـ عمى نحك مف التعاكيذ ،ننو يحمييـ بذلؾ كيمنػع عػنيـ كػؿ سػكا ، ككػانكا يحتفمػكف بػو فػي مناسػبات 
الزكاج أك الكفاة أك عند كادة الطفػؿ .لمزيػد مػف التفا ػيؿ ينظر:عمػي ،د. جػكاد ، المف ػؿ فػي تػاريخ العػرب 

؛ حػداد،د. جكرج،المػدخؿ ٕٔ٘ص-ٛٔ٘، صٔقبػؿ ااسػالـ ،سػاعدت جامعػة بغػداد عمػى طبعػو ، بػال.ت، ج
؛ طحػػكش ،د. محمػػد سػػييؿ، تػػاريخ العػػرب قبػػؿ ااسػػالـ، دار النفػػامس لمطباعػػة ٖٗالػػى تػػاريخ الحضػػارة،ص
 .ٕٕٗص-ٕٕٕـ،صٜٕٓٓىػ/ٖٓٗٔ، ٔلبناف ، ط-كالنشر كالتكزيع ، بيركت

ٔٗ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.13.  

ٔ٘-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.13.  

 ؛ٗ٘٘بارتكلد، تركستاف ، ص -ٙٔ
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              Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.13;       ابك
 .ٗٓٔاليزيد، أشرؼ ،أكيغكر ال يف المسممكف،بحث منشكر في مجمة العربي،ص

ٔٚ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.13.  

ٔٛ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.13. 
ٜٔ-   Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.13; 

   42.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

ٕٓ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.13. 
ٕٔ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.13. 
ٕٕ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.13. 
لطرازم، ن ر ا ؛ ا86ص  -80ص ،ٔج ،ٔـ الجكيني ، تاريخ جيانكشام ،لمزيد مف التفا يؿ ينظر:  -ٖٕ

 ؛ٔٛمبشر، تركستاف ماضييا كحاضرىا، ص
Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.14 . 

 .ٕٗرج،المدخؿ الى تاريخ الحضارة،صحداد،د. جك  -ٕٗ
 .ٔٛضرىا، صتركستاف ماضييا كحا -ٕ٘
ٕٙ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.14.  
 .٘ٔكص ٗٔبارتكلد ، تاريخ الترؾ، ص- ٕٚ
  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1ينظر: -  ٕٛ
 . ٚٗبارتكلد، تاريخ الترؾ ، ص  -ٜٕ
ٖٓ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.14. 
ٖٔ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.45;  

، مادة الترؾ،  ٘المامة تاريخية كجنسية، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية، مج –بارتكلد، الترؾ        
 .ٜٗ؛ البستاني، بطرس، الترؾ ، بحث منشكرك في دامرة المعارؼ ، مادة الترؾ ، ص ٔٗص 

، مادة الترؾ ،  ٘بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية، مج المامة تاريخية كجنسية ، –بارتكلد، الترؾ  -ٕٖ
 .ٔٗص 

 .ٕ٘تاريخ الترؾ ، ص -ٖٖ
 .ٕ٘تاريخ الترؾ،ص-ٖٗ
 .٘٘تاريخ الترؾ،ص -ٖ٘

؛ برككممػاف،  ٙ٘؛ بارتكلد ، تاريخ الترؾ ، ص  ٜ٘ٔ، ىامش ص ٔ، ج ٕاليمذاني ، جامع التكاريخ ، مج -ٖٙ
؛ ال ػياد ، د. فػؤاد عبػد المعطػي ، المغػكؿ فػي التػاريخ ، ٕٚٚ، ص ٕكارؿ ، تاريخ الشعكب ااسػالمية ، ج

مػػؤرخ المغػػػكؿ الكبيػػر رشػػيد الػػديف فضػػؿ ا اليمػػػذاني ؛ ال ػػياد،د. فػػؤاد عبػػد المعطػػي، ٜٗكص  ٕٕص 
؛  ٜٖٛ؛ اقبػػػاؿ ، عبػػػاس ، تػػػاريخ ايػػػراف، ص  ٓٙ؛ اقبػػػاؿ، عبػػػاس ، تػػػاريخ المغػػػكؿ ، ص ٖ،ىػػػامش ص 

؛ تشادكيؾ، نكراؾ، ك جيرمكنسكي ، فيكتكر، مالحػـ آسػيا ٛٙ،ص التاريخ التركي، يمماز،المدخؿ الى اكزطكنا
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؛ رنسػػػػيماف ، سػػػػتيفف، تػػػػاريخ الحػػػػركب  ٖٚ؛ كتػػػػابجي ،زكريػػػػا ، التػػػػرؾ ،ص  ٖٔالكسػػػػطى الشػػػػفكية،ص
؛ ٓ٘،صتػػاريخ ااتػػراؾ كالتركمػػاف فػػي  سػػريعة جكلػػة ؛ تركمػػاني،د. اسػػامة احمػػد، ٔٔٗ، صٖال ػػميبية،ج

 ؛ٜٚ؛ الغامػػدم، د. سػػػعد بػػف محمػػػد، تػػاريخ المغػػػكؿ، صٕٚة الممػػؾ المظفػػػر ، صشػػمبي،د. محمػػكد، حيػػػا
 ؛ٖ٘؛ ؛ البػػػار،د. محمػػػػد عمػػػي، كيػػػػؼ اسػػػمـ المغػػػػكؿ، صٓٔ،صبخيػػػت،د. رجػػػػب محمكد،تػػػاريخ المغػػػػكؿ 

 ؛ٕٚكصٙٔ،صالتكنجي،محمد،بالد الشاـ اباف الغزك المغكلي
Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.81,93; 

Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı,pay2,s.45,49,50,51; 

40;. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Târihi,pay2,s 
  Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâtı Târihi,pay 1,s.75;       

Özyetgin , Melek , Buddhist Uighur  Cultural Influence on the Development of   

Early  Islamic  Period  of  Turkic  Culture  , International   Juornal Central 

Asian  Studies  , The  International  Association of  Central  Asian studies,Korea 

University of International Studies,2008,Volume12,P.119;          

 . ٜٗعارؼ، مادة الترؾ، ص البستاني،بطرس،الترؾ،بحث منشكر في دامرة الم 
ٖٚ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,pp.28,29. 
ٖٛ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,pp.29,32. 
ٖٜ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.36. 
؛ طكرفاف، ٔٔٗ، مادة بيش بالؽ، ص  ٗكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مجبيش بالؽ ، بحث منش -ٓٗ

 .ٖٖٙ، مادة طكرفاف، ص ٘ٔمية ، مجبحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسال
ٗٔ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,pp.29,38. 
ٕٗ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,pp.38-39. 
 .ٔ٘ٔحداد،د. جكرج،المدخؿ الى تاريخ الحضارة،ص -ٖٗ
 .ٙ٘تاريخ الترؾ ، ص  -ٗٗ
 .ٙ٘بارتكلد ، تاريخ الترؾ ، ص  -٘ٗ
 .٘٘٘بارتكلد، تركستاف ، ص  -ٙٗ
ٗٚ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.32. 
 .ٙ٘تاريخ الترؾ ، ص  -ٛٗ
 .ٔٔٗ، ص  ٖلحركب ال ميبية ، جتاريخ ا -ٜٗ
 .ٕٚٚ، ص ٕتاريخ الشعكب ااسالمية ، ج -ٓ٘
 .ٖٓالمغكؿ ، ص -ٔ٘
 . ٘٘٘ك ص ٕٚٔ؛ بارتكلد ، تركستاف ،صٖٓٔ، صٗالشيرازم، تاريخ ك اؼ ،ج -ٕ٘
ٖ٘- Sultanova ,Razia, From Shamanism to Sufism,p.17.   

 .ٔٙٔحمادة،د. محمد ماىر، الكتاب في العالـ، ص -ٗ٘
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 .ٔٙٔالكتاب في العالـ، ص -٘٘
٘ٙ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.27. 
٘ٚ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.29. 
٘ٛ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.32.   
 .٘٘٘تركستاف ، ص  -ٜ٘
 .٘٘٘بارتكلد ، تركستاف ، ص  -ٓٙ
ابك اليزيد، أشرؼ ،أكيغكر ال يف المسممكف،بحث منشكر في مجمة  ؛٘٘٘بارتكلد ، تركستاف ، ص  -ٔٙ

 .ٗٓٔالعربي،ص
ابك اليزيد، أشرؼ ،أكيغكر ال يف المسممكف،بحث منشكر في مجمة  ؛٘٘٘بارتكلد ، تركستاف ، ص  -ٕٙ

 .ٗٓٔالعربي،ص
 .ٜٛرؾ ، صبارتكلد ، تاريخ الت -ٖٙ
 .ٙ٘٘كىامش ص ٘٘٘بارتكلد ، تركستاف ، ص  -ٗٙ
 .ٜٛبارتكلد ، تاريخ الترؾ ، ص -٘ٙ
 .ٖٗ٘عطي ، المغكؿ في التاريخ ، ص ال ياد ، د. فؤاد عبد الم -ٙٙ
 .ٖٗ٘عطي ، المغكؿ في التاريخ ، ص ال ياد ، د. فؤاد عبد الم -ٚٙ
 . ٓٗ، مادة الترؾ، ص٘مرة المعارؼ ااسالمية،مجالمامة تاريخية كجنسية،بحث منشكر في دا –الترؾ  -ٛٙ
ابك اليزيد، أشرؼ ،أكيغكر ال يف المسممكف،بحث منشكر في مجمة  ؛٘٘٘بارتكلد ، تركستاف ، ص  -ٜٙ

 .ٗٓٔالعربي،ص
ٚٓ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.37.  
 .ٜٛكص٘٘بارتكلد ، تاريخ الترؾ ،ص -ٔٚ
 .ٜٛكص٘٘رتكلد ، تاريخ الترؾ ،صبا -ٕٚ
؛ ٗ٘، مادة الترؾ،ص  ٘المامة تاريخية كجنسية ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية، مج –الترؾ  -ٖٚ

 .ٖٖٙ، مادة طكرفاف ، ص ٘ٔطكرفاف،بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية، مج
 .ٙ٘٘كىامش ص ٘٘٘بارتكلد ، تركستاف ، ص  -ٗٚ
 .ٙ٘٘كىامش ص ٘٘٘ركستاف ، ص لد ، تبارتك  -٘ٚ
 .ٗٛ، ىامش صٔ، جٔالجكيني ، تاريخ جيانكشام، ـ -ٙٚ
 .ٜٓكصٜٛص ٘٘بارتكلد ، تاريخ الترؾ ،ص -ٚٚ
 .ٜٓبارتكلد ، تاريخ الترؾ ،ص -ٛٚ
 .ٗٛ، صٔ، جٔتاريخ جيانكشام، ـ -ٜٚ
 .ٜ٘٘بارتكلد ، تركستاف ، ص  -ٓٛ
ٛٔ- Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.83. 

ٕٛ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.37. 
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الػػى  : اطمحػػت كممػػة براىمػػة عمػػى طبحػػة الكينػػة، كالمعممػػكف فػػي الينػػد كرجػػاؿ الػػديف كالبراىمػػة نسػػبةن البراهمووة -73
ينيػة الذيف انكركا جميع النبكات كحرمكا ذب  الحيكاف، كىي مف اشير المعتحدات الد (براىـ)ا حاب برىاـ، اك 

نف معظػـ احكػاميـ ذات عالقػة  ، كيطمؽ عمييـ ا ػحاب الفكػر كالعمػـ كالفمػؾ كالنجػـك ،التي ظيرت في اليند
بالثكابػػت دكف السػػيارات، إذ كػػانكا يؤكػػدكف عمػػى اف المتكسػػط بػػيف المحسػػكس كالمعحػػكؿ فضػػال"عف اجتيػػادىـ 

كاطمحػت كممػة بػرىمف   ، العػالـ ب رؼ الفكر عف المحسكسات فأف تجرد الفكر عػف ىػذا العػالـ تجمػى لػو ذلػؾ
ليػػة، كأخيرا"عمػػى الطامفػػة عمػػى العبػػادة كال ػػالة فػػي بدايػػة انمػػر ثػػـ عمػػى كينػػكت معػػيف، كأخيرا"عمػػى سػػيد اي
؛ الشيرسػتاني، ٜٚ،صٔالمفضمة لػدل الينػدكس. لمزيػد مػف التفا ػيؿ ينظػر: المسػعكدم، مػركج الػذىب، ج

 ٗٔ،ج انرب؛النػكيرم، نيايػة  ٕٚٔالػدىر ، ص  ؛ شيخ الربكة ، نخبػةٖٓٙص-ٕٓٙ،صٕالممؿ كالنحؿ،ج
؛  ٖٖٙ؛ الحرمػػاني ، اخبػػار الػػدكؿ، ص ٖٗٗ،صٕ؛ المحريػػزم، المػػكاعظ كااعتبػػار ،ج ٕٖٔصك  ٜٖٔ،ص

؛ النػدكم، د. محمػد ٕٚٙص-ٕٙٗ،صٖ،جٔ،ـ -الينػد كجيرانيػا- -ق ة الحضارة، -ديكرانت، كؿ كايريؿ،
؛ مػػكداؾ، مانكرامػػا، الينػػد شػػعبيا كارضػػيا، ٖٜص -ٜٛصاسػػماعيؿ، الينػػد الحديمػػة حضػػاراتيا كدياناتيػػا ، 

ترجمػػػػػة : العميػػػػػد محمػػػػػد عبػػػػػد الفتػػػػػاح ابػػػػػراىيـ، مراجعػػػػػة كتحػػػػػديـ:د.عز الػػػػػديف فريػػػػػد، مكتبػػػػػة النيضػػػػػة 
؛ زيعػػكر، عمػػي ، الفمسػػفات ٔٓٙ؛ لكبػػكف، د. غكسػػتاؼ، حضػػارة الينػػد، صٕ٘،صٜٗٙٔىرة،االم ػػرية،الح
 .ٗٙص -ٜٖ،ص -دراسة محارنة –دياف ؛ حممي،د.م طفى، ااسالـ كاإٕٗاليندية،ص

ٛٗ- Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.83. 

  Litvinsky,B. A., Guang-da, Zhang, Samghabadi, R. Shabani, History of     ينظر: -٘ٛ

Civilizations of Central Asia,Volume III,p.437.                                                            

ٛٙ- Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.84. 

77-  40.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

ٛٛ-Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâtı Târihi,pay 1,s.76.   
ٜٛ-Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâtı Târihi,pay 1,s.76.   
ٜٓ   Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâtı Târihi,pay 1,s.76.-  
ٜٔ     Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâtı Târihi,pay 1,s.76.-  
ٜٕ- Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s.35. 
ٜٖ-   Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.37. 
ٜٗ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.37. 
ٜ٘-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.37; 

Scott , David  ,  Buddhist   Responses to Manichaeism  :  Mahayana          

Reaffirmation of "Middle Path"?, History of  Religions,Puplished by the 

University of Chicago press,1995, Volume 35 No. 2, p.150.                   
ٜٙ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.37. 
ٜٚScott, David, Buddhist Responses to Manichaeism, Volume 35, No. 2, - 

 p.155.                                                                                                                   
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98Scott, David, Buddhist Responses to Manichaeism, Volume 35, No. 2, - 

 p.155.                                                                                                                    
99 Scott, David, Buddhist Responses to Manichaeism, Volume 35, No. 2, - 

 p.155.                                                                                                                   
 .ٕٛٔتاريخ الترؾ، صبارتكلد،  -ٓٓٔ
، مادة  ٘المامة تاريخية كجنسية ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج –بارتكلد ، الترؾ  -ٔٓٔ

 .ٗ٘الترؾ ، ص 
ٕٔٓ -  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.28. 
ٖٔٓ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.28. 
ٔٓٗ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.30. 
ٔٓ٘- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.30.  
ٔٓٙ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.30. 
ٔٓٚ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.31.  
 .ٛٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٛٓٔ
ٜٔٓ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.31.  
ٔٔٓ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.31. 
ٔٔٔ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.31.  
ٕٔٔ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.32. 
ٖٔٔ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.31.  
ٔٔٗ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.31.  
ٔٔ٘-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.32. 
ٔٔٙ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.33.  
ٔٔٚ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.32. 
ٔٔٛ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.33.  
ٜٔٔ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.31. 

ٕٔٓ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.61.  
 Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,p.29ينظر:؛ - ٕٔٔ

 . ٛٗتراؾ كالتركماف،صتركماني،د. اسامة احمد، جكلة سريعة في تاريخ اا          
  Litvinsky,B. A., Guang-da, Zhang, Samghabadi, R. Shabani, History ofينظر: -ٕٕٔ

Civilizations of Central Asia,Volume III,p.303 .                                                         
                                                       

  Adle, Chahryar, and Another Editors, History of Civilizations of Central:ٌُظز -023

Asia,p.548.                                                                                                                           
ٕٔٗ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.32. 
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ٕٔ٘-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.32. 
ٕٔٙ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.32. 
  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,p. 32ينظر:؛ -ٕٚٔ

 . ٛٗتركماني،د. اسامة احمد، جكلة سريعة في تاريخ ااتراؾ كالتركماف،ص             
ٕٔٛ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.35. 
ٕٜٔ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series, PP.34-45.  
ٖٔٓ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.34. 
ٖٔٔ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.35.  
ٖٕٔ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p. 35. 
ٖٖٔ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.35.  
 ,Jäger,  Ulf , The August Hermann Francke and Hans Körber collection ينظر: -ٖٗٔ

The Silk Road Journal, ―The Bridge between Eastern and        Western 

cultures, Volume4, Number1,p.61.                                                   

       Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2 ينظر:  -ٖ٘ٔ
 .ٚٙٔزغمكؿ ، سعد ، ااسالـ كالترؾ ، بحث منشكر في مجمة عالـ الفكر ، ص -ٖٙٔ

؛برككممػاف ، كػارؿ  ٚٗ؛ بارتكلد ، تػاريخ التػرؾ، ص  ٜ٘ٔ، ص  ٔ، ج ٕاليمذاني، جامع التكاريخ ، مج -ٖٚٔ
؛ اقبػػاؿ، عبػػاس،  ٖٚٗ؛ اقبػػاؿ، عبػػاس، تػػاريخ ايػػراف ، ص ٕٚٚ، ص ٕ، تػػاريخ الشػػعكب ااسػػالمية ، ج

 ٕٕ؛ ال ياد د. فؤاد عبد المعطي، المغكؿ فػي التػاريخ، ص  ٓٙك ص  ٜ٘ك ص  ٛٗتاريخ المغكؿ، ص
؛  ٖ،ىامش صمؤرخ المغكؿ الكبير رشيد الديف فضؿ ا اليمذاني؛ ال ياد،د. فؤاد عبد المعطي، ٜٗكص

مػػػػدخؿ الػػػػى تػػػػاريخ الحضػػػػارة جكرج، الد.؛حػػػػداد،ٖٓ، كص ٜٕالعرينػػػػي، د. السػػػػيد البػػػػاز ، المغػػػػكؿ، ص 
؛ رنسػػػيماف ، سػػػتيفف، تػػػاريخ ٕٛٔصأربػػػرم،أ.ج.، كمجمكعػػػة مػػػف المستشػػػرقيف،تراث فػػػارس،  ؛ٕٕٔ،ص

؛ زكػي  ٜٔ، ص  ٕ؛  فا، دكتر ذبي  ا ، تاريخ ادبيات در ايراف، جٔٔٗ، ص  ٖالحركب ال ميبية، ج
، تراث كشاخت، جكزيؼ رد،؛ بكزكرث، كميفك  ٕ٘ك ص ٗٔ، د. محمد حسف، ال يف كفنكف ااسالـ، ص 

بػركم، ادكارد، كأخػركف ، تػاريخ ؛ ٖٗٓايميسؼ ، نيكيتا، الشرؽ ااسالمي ، ص؛  ٖ٘ٔ،ص  ٔااسالـ،ج
؛  ٖٖعطا ،د. زبيدة،الترؾ في الع كر الكسطى،ص؛ ٕٙٙ،صٖ،ج -الحركف الكسطى –الحضارات العاـ، 

، يمماز،المػدخؿ الػى ؛ اكزطكنػا ٓ٘،صمػافتػاريخ ااتػراؾ كالترك في سريعة جكلة  تركماني،د. اسامة احمد،
 تشػػػادكيؾ، نػػػكراؾ،ك جيرمكنسػػػكي، فيكتػػػكر ، مالحػػػـ آسػػػيا الكسػػػطى الشػػػفكية ؛٘ٙ،ص التػػػاريخ التركػػػي

؛  ٕٚ؛ شػػػمبي،د. محمػػػكد، حيػػػاة الممػػػؾ المظفػػػر، ص ٕٗٗ؛ ىػػػكفر،يزؼ فيز،فػػػارس الحديمػػػة،صٖٔ،ص
؛ رحمتػي ٓٔمكد،تاريخ المغػكؿ ،صبخيت،د. رجب مح ؛ٜٚالغامدم،د. سعد بف محمد، تاريخ المغكؿ، ص
 ؛ٖ٘؛ البػػػار،د. محمػػػد عمػػػي، كيػػػؼ اسػػػمـ المغػػػكؿ، صٜٕ، رحمػػػة ا احمػػػد ، التيجيػػػر ال ػػػيني ، ص
 ؛  ٕٚ،صالتكنجي،محمد،بالد الشاـ اباف الغزك المغكلي

  40;. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.79;         
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 Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı,pay2,s.45,49,51; Nihad,Sâmi Banarlı,    

Resimli Türk Edebiyâtı Târihi,pay 1,s.75;  

 .ٚٙٔزغمكؿ، سعد ،ااسالـ كالترؾ، بحث منشكر في مجمة عالـ الفكر، ص   

137-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.17.  
 ؛ ٕٗٗىػػػكفر،يزؼ فيز،فػػػارس الحديمػػػة،ص ؛ ٖٓ، كص  ٜٕ، المغػػػكؿ ، ص  العرينػػػي ، د. السػػػيد البػػػاز -ٜٖٔ

ابػػػك اليزيػػػد، أشػػػرؼ ،أكيغػػػكر ال ػػػيف  ؛ٖٛطػػػرازم ، ن ػػػر ا مبشػػػر، تركسػػػتاف ماضػػػييا كحاضػػػرىا، صال
 .ٗٓٔالمسممكف،بحث منشكر في مجمة العربي،ص

ٔٗٓ- Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.80.   

ٔٗٔ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,p.20. 
 .ٛٙ، المدخؿ الى التاريخ التركي،صاكزطكنا، يمماز -ٕٗٔ
 ؛ٚٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٖٗٔ

                                                            Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.81. 

 .ٛٙ، المدخؿ الى التاريخ التركي،صاكزطكنا، يمماز -ٗٗٔ
، مادة التػرؾ  ٘المامة تاريخية كجنسية ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج –بارتكلد، الترؾ  -٘ٗٔ

 .ٔٗ، ص
 .55بارتولد، تارٌخ الترك ،ص --146
147 -  723.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s  
ٔٗٛ-    Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.17; 

     44..   Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

ٜٔٗ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.17 
ٔ٘ٓ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.17 
ٔ٘ٔ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.29 
ٕٔ٘- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.29.    
ٖٔ٘- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.29.  

، ٗٔالنكيرم ، نياية اارب،ج ؛ كأشار الى ىذه الركاية أيضان  ٖٚٔص  – ٖٙٔ، ص  ٔذىب، جمركج ال -ٗ٘ٔ
 .ٜٕٖكصٕٖٛص

 .ٙ٘تاريخ الترؾ ، ص  -٘٘ٔ
 ؛ٛٗتاريخ الترؾ ، ص بارتكلد،-ٙ٘ٔ

Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.17.              
157 - 721.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s 

157 - 18.. Güzel,Hasan Celal,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

157- 18.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s  
ٔٙٓ-Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.80.        
161- 18.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 
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 . ٛٗتاريخ الترؾ ، ص   -ٕٙٔ
 . ٛٗتاريخ الترؾ ، ص  بارتكلد،-ٖٙٔ
164 -  723.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s 

 .ٗٔال يف كفنكف ااسالـ ، ص -٘ٙٔ
 .ٕٚٚ، ص ٕتاريخ الشعكب ااسالمية ، ج -ٙٙٔ
 ؛ ٛٗكص ٚٗص بارتكلد، تاريخ الترؾ ، -ٚٙٔ
          Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.21; 

Litvinsky,B. A., Guang-da, Zhang, Samghabadi, R. Shabani, History of  

Civilizations of Central Asia, Volume III,p.308.                                                       
 .ٛٗكصٚٗلد، تاريخ الترؾ ، صلمزيد مف التفا يؿ ينظر :بارتك  -ٛٙٔ
 .ٛٗبارتكلد، تاريخ الترؾ ، ص-ٜٙٔ
 .ٜٚٔص ، المدخؿ الى تاريخ الحضارة -ٓٚٔ
ٔٚٔ- Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâtı Târihi,pay 1,s.75.  

ٕٔٚ-  Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.80. 

 ؛ ٖٛ ر ا مبشر، تركستاف ماضييا كحاضرىا،صطرازم ، نال-ٖٚٔ
       Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.80;                                                                       

Tang, Li, Asia Research Institute Working Paper Series,pp.19,21;                           
Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı,pay2,s.51;                                                       

Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk   Edebiyâtı Târihi,pay 1,s.75;                             
، مادة الترؾ، ٘جالمامة تاريخية كجنسية،بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية، م –بارتكلد، الترؾ 

 . ٓٗص
ٔٚ4-   Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.80; 

716;                             . Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s 

، مادة الترؾ ،  ٘المامة تاريخية كجنسية،بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية، مج –بارتكلد، الترؾ 
 . ٓٗص

 .ٖٔمالحـ آسيا الكسطى الشفكية،ص -٘ٚٔ
 ؛ٕٗٗىكفر،يزؼ فيز،فارس الحديمة،ص ؛ٕٛٔصأربرم،أ.ج.، كمجمكعة مف المستشرقيف،تراث فارس،-ٙٚٔ

Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.80;                                                                    

  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,pp.17,21.  

ٔٚٚ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.24  

     177-  716.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s 

ٔ77Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.80   - 
ٔٛٓ-            Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,pp.18,24.  
ٔٛٔ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,pp.19.  
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172 -  716.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s 

ٖٔٛ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,p.20. 
ٔٛٗ-         Scott, David, Buddhist Responses to Manichaeism:Mahayana                    

   Reaffirmation of "Middle Path"?, Volume 35, No. 2,p. 149.                          

175  -  716.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s 

ٔٛٙ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.19.  
ٔٛٚ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,pp.19.  

ٔٛٛ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,pp.20,22. 

ٜٔٛ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,p.22. 

ٜٔٓ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,p.20. 
     171- 716.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s 

172-  717.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s 

ٜٖٔ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.25.   

ٜٔٗ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper   Series,pp.24,25.  

175 -  717.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s 

ٜٔٙScott, David, Buddhist Responses to Manichaeism, Volume 35, No. 2, p.149.  

ٜٔٚ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,p.24. 

ٜٔٛ–  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.25.             

ٜٜٔ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,p.20 

288- 25.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

281 - 25.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

282- 25.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

283- 25.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

284 - 22.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

285 - 27.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

286 - 27.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 
287 - 25.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

 .ٓ٘ؾ، صبارتكلد، تاريخ التر -ٕٛٓ

 .ٓ٘رؾ، صبارتكلد، تاريخ الت -ٜٕٓ
 .ٓ٘بارتكلد، تاريخ الترؾ، ص -ٕٓٔ
ٕٔٔ-Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.17  
 . ٓ٘بارتكلد، تاريخ الترؾ ، ص -ٕٕٔ
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، مادة   ٘، مجالمية بارتكلد ، الترؾ ، المامة تاريخية كجنسية ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااس -ٖٕٔ
 .ٔٗالترؾ ، ص

ٕٔٗ-   Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.79,80.  

 215Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.80.  – 

ٕٔٙ-      Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.25.  
ٕٔٚ-             Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.25.  
ٕٔٛ– Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.40.  
ٜٔٔ-     Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.33. 
ٕٕٓ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,p.26. 

ٕٕٔ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,p.26.  

 ، بحث منشكر في  المامة تاريخية كجنسية  –الترؾ  ؛ بارتكلد ،  ٖ٘ص بارتكلد ، تاريخ الترؾ ،  -ٕٕٕ
 .ٜٖ، مادة الترؾ ، ص ٘دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج

ٕٕٖ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.25.  
 .ٗ٘لد، تاريخ الترؾ، صبارتك  -ٕٕٗ
ـ( التػػي حكمػػت فػػي  ٜٜٜ – ٗٚٛىػػػ( / )  ٜٖٛ – ٕٔٙامػػارة السػػامانية )السػػامانييف: ىػػـ مؤسسػػك ا -ٕٕ٘

خراساف كبالد ماكراا النير ،يعكد نسبيـ الى ساماف بػف خػداة كىػك احػد النػبالا الفػرس الػذم ينحػدر نسػبو 
سرم كالي خراساف فػي عيػد الخميفػة اامػكم ىشػاـ مف بيراـ جكبيف، كقد كفد ىذا عمى اسد بف عبد ا الح

ـ( فأكرمػػو كقيػػر اعدامػػو، فػػاعتنؽ ااسػػالـ عمػػى يديػػو ٕٗٚ -ٖٕٚىػػػ( / )ٕ٘ٔ – ٘ٓٔبػػف عبػػد الممػػؾ )
كسمى ابنو اسدا" تبركا بو، ككػاف اسػد اربعػة اكاد ىػـ نػكح كاحمػد كيحيػى كاليػاس ككػاف الخميفػة العباسػي 

، ككػاف احمػد اكثػر شػجاعة" كمحػدرة" يثؽ بيـ فحػربيـ اليػوـ( ٖٖٛ -ٖٔٛىػ(/ )  ٕٛٔ – ٜٛٔالمأمكف )
مف بحية اخكتو، كاف لو كلداف ىما نا ر كاسماعيؿ ، كبعد كفاتو تكلى ابنػو اسػماعيؿ كايػة خراسػاف بػأمر 

ـ( كامره الخميفة المكتفي بػا )   ٜٔٓ – ٕٜٛىػ( / )  ٜٕٛ – ٜٕٚمف الخميفة العباسي المعتضد با )
ـ( عمى كايتو ىذه عمى اف يككف ابنػو احمػد مػف بعػده، كبػذلؾ تأسسػت  ٜٚٓ -ٕٜٛ/ )  ىػ(ٜٕ٘-ٜٕٛ

ىػػ  ٖٖٔبعد كفاة اامير ن ر بف احمػد سػنة  ت اامارة السامانيةاامارة السامانية كا بحت كراثية، كضعف
بف نػكح حكػـ كؿ منيـ بناحية كازدادت ضعفا" بعد تكلي عبد الممؾ   نيكفـ اذ استحؿ اامراا الساما ٖٜٗ/ 

ـ اذ ازداد اسػتحالؿ اامػراا بكايػاتيـ عػف اامػارة السػامانية ، كبعػد تػكلي اخػكه ٜٗ٘ىػػ/  ٖٖٗاامارة سنة 
ـ بػدأت اامػارة بالتػدىكر اسػيما بعػد زيػادة نفػكذ البػكييييف  ٜٔٙىػػ /  ٖٓ٘من كر بف نكح اامػارة سػنة 

 - ٕٜٙىػػػ(/)  ٕٛ٘-ٖٔ٘كييف ) ـ(   حتػػى انتيػػت عمػػى ايػػدم الغزنػػ ٘٘ٓٔ-ٜ٘ٗىػػػ(/) ٚٗٗ -ٖٖٗ)
، تححيػؽ  جريػر بػف محمػد جعفر ابكـ. لمزيد مف التفا يؿ ينظر:الطبرم، ٜٜٜىػ /  ٜٖٛـ( سنة  ٙٛٔٔ

، النرشػخي، ٖٗ، ص ٔـ، ج ٜٜٙٔىػػ /  ٜٖٛٔ، ٕ: محمد ابك الفضؿ ابراىيـ، دار المعارؼ، م ر ، ط
كعمػؽ عميػو: د. امػيف عبػد المجيػد بػدكم، بكر محمد بف جعفر، تػاريخ بخػارل، ترجمػو كقػدـ لػو كحححػو  ابك

 ٜٗٔك ص  ٛٗٔك ص  ٘ٗٔك ص  ٚٔٔكن ر ا مبشر الطرازم، دار المعارؼ، الحاىرة، بػال .ت، ص



 

 

402 

؛البييحػػي، ابػػك الفضػػؿ محمػػد بػػف الحسػػيف، تػػاريخ البييحػػي، ترجمػػة : يحيػػى الخشػػاب ك ػػادؽ نشػػات، دار 
سعيد عبد الحػي، زيػف ااخبػار، ترجمػة : محمػد  ؛ الكرديزم، ابكٜٗالطباعة الحديثة، م ر، بال . ت، ص 

؛ ابػػف  ٚٙص  – ٕٔ، ص ٔ، جٕٜٚٔبػػف تاكيػػت، مطبعػػة محمػػد الخػػامس الجامعيػػة كالثحافيػػة، فػػاس، 
؛ مسػػتكفي قزكينػػي،  ٚٙٔك ص  ٗٛٔك ص  ٔٙٔص  – ٓٙٔك ص  ٜٓٔ، صٚااثيػػر، الكامػػؿ ، ج
؛ ابف خمػدكف ٕٚكص  ٕٔ ك صٕٓ، ص ٕ؛ ابك الفدا، المخت ر جٖٛٛك ص  ٖٗٛتاريخ كزيدة، ص 

 ٜٙٗكص ٚٙٗك ص ٙٙٗ، ص ٗـ، ج ٜٙٛٔىػػ/ ٚٓٗٔ، تاريخ، طبعة دار الكتػاب المبنػاني، بيػركت، 
، ٖقزكينػػي ، لػػب التػػكاريخ  ،قسػػـ  ؛ٗٔ٘كص  ٕٔ٘كص  ٙٚٗكص  ٖٚٗكص  ٕٚٗكص  ٔٚٗكص 
 ٜٖٚص  – ٜٖٗكص  ٕٜٖكص  ٖٓ٘كص  ٖٖ٘؛  بارتكلػػػػػػد، تركسػػػػػػتاف، ص   ٔٗٔص -ٖٚٔص

؛ فامبرم، ارمينػكس، تػاريخ ٖٛ؛ بارتكلد، تاريخ الترؾ، ص ٜٓٗص  -ٚٓٗكص  ٕٓٗكص  ٔٓٗكص 
؛ حيػػدر، د. محمػػد عمػػي، الػػدكيالت ااسػػالمية فػػي المشػػرؽ، عػػالـ الكتػػب، ٕٕٔص  – ٕٓٔبخػػارل، ص 

كص  ٕٛٔ؛ محمكد، حسف احمد، ااسالـ في اسػيا الكسػطى ، ص ٕٗٔص  -ٚٚالحاىرة، بال . ت، ص 
ٔٛٗ. 

 .ٗ٘الترؾ، ص بارتكلد، تاريخ -ٕٕٙ
 .ٜٕٖ، صٗٔ؛ كاشار الى ىذه الركاية ايضا"النكيرم، نياية اارب،جٖٚٔ،ص  ٔمركج الذىب،ج -ٕٕٚ
السمنية: ذكر انيا نسبة" الى قكـ في اليند كانكا يعبدكف اا ناـ، كذكر ايضا" انيـ سمكا بذلؾ نسبة" الػى  -ٕٕٛ

ك أسػخى النػاس في اارض، يعد اكؿ كذكر نسبة" الى شخص يدعى سمنى كى اسـ  نـ كاف يسمى سمف،
ظيػػكر ليػػذا المعتحػػد الػػديني فػػي بػػالد مػػا كراا النيػػر فػػي ع ػػرما قبػػؿ ااسػػالـ  كانتشػػر فػػي ال ػػيف كبمػػداف 

، فعبػػاد السػػمنية يعبػػدكف ال ػػكر كيػػؤدكف تحػػد زعمػػكا اف نبػػييـ يػػدعى بكادسػػؼاخػػرل، ، كاتبػػاع ىػػذا المع
لؽ كي حػيـ التماثيػؿ مػف اا ػناـ كال ػكر جػاعال" ليػا قبمػة" ال ػمكات ليػا، كالزاىػد مػنيـ يح ػد ب ػالتو لمخػا
اذ كػانكا يعتحػدكف اف ركػكعيـ كسػجكدىـ لال ػناـ سػكؼ  يػتجو الييا عنػد اقامػة  مػػكاتو كطػػحكسو الدينيػة،

، كاكدكا عمػى قػدـ العػالـ، كابطػاؿ النظػر كااسػتداؿ،  يحربيـ مف ا تعالى، كىي بمثابة طاعة" كتضرعا" لو
نو ا معمـك إا مف جية الحكاس الخمس، كانكر أكثر أتباع ىذا المعتحد المعاد كالبعث بعد المػكت، كزعمكا ا

فضالن اف فريحا" مػنيـ كػانكا يؤمنػكف بمبػدأ تناسػخ ااركاح فػي  ػكرىا المختمفػة، إذ اجػازكا بػأف تنتحػؿ ركح 
نالػو العحػاب جػزاا" لمػا اقترفػو مػف الى ام حيكاف، كزعمكا انو مف أرتكب ذنبا" فالبد اف يبعد كفاتو اانساف 
، ص  الفيرسػت ، ابف النػديـ؛ ٖٙٔ، صٔ، ج مركج الذىب ،المسعكدملمزيد مف التفا يؿ ينظر:  ذنكب.
 ٗٔ؛ النػػكيرم ، نيايػػة اارب ، ج ٕٔٚص-ٕٓٚص  ، الفػػرؽ بػػيفالفػػرؽ ؛ البغػػدادم،  ٖٜٗك ص ٗٛٗ
؛ الحميػػػػرم ، الػػػػركض المعطػػػػار ، ٖٗٗ،ص ٕ،ج، المػػػػكاعظ كااعتبػػػػار المحريػػػػزمكىامشػػػػيا ؛  ٕٖٛ،ص 
 .ٕٓٙص -ٜٕ٘، صٔ؛ اميف ،احمد، ضحى ااسالـ،ج ٖٔٚص

 .ٜٕٖ، صٗٔنياية اارب، ج -ٜٕٕ
 .ٗ٘بارتكلد ، تاريخ الترؾ ، ص -ٖٕٓ
 .ٗ٘بارتكلد ، تاريخ الترؾ ، ص -ٖٕٔ
 .٘ٗبارتكلد ، تاريخ الترؾ ، ص -ٕٖٕ
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 .ٕٚٗالفيرست، ص  -ٖٖٕ
 .٘ٗصبارتكلد ، تاريخ الترؾ ،  -ٖٕٗ
 .ٜٔتاريخ الترؾ، ص -ٖٕ٘
  .٘ٗبارتكلد، تاريخ الترؾ، ص  -ٖٕٙ
 .ٚٗبارتكلد، تاريخ الترؾ، ص -ٖٕٚ

ٕٖٛ- Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.83,93. 

ٕٖٜ- Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.84. 

248-  40.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

 .٘٘، تاريخ الترؾ، ص بارتكلد -ٕٔٗ
 .ٕٓٔايراف في عيد الساسانييف ، ص  -ٕٕٗ
ٕٖٗ-        Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.21.  
ٕٗٗ-        Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.21. 

ٕٗ٘-Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.21.  
 .ٕٜٔايراف في عيد الساسانييف ، ص -ٕٙٗ
ٕٗٚ-Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâtı Târihi,pay 1,s.76.   
 .ٕٗٗكصٖٕٗ،صفارس الحديمة -ٕٛٗ
ٕٜٗ-Scott, David, Buddhist Responses to Manichaeism, Volume 35, No. 2,p.145.  

 . ٜٔٔص  – ٜٓٔراف في عيد الساسانييف ، صكريستنسف ، ارثر ، اي -ٕٓ٘
 . ٜٔٔكريستنسف ، ارثر ، ايراف في عيد الساسانييف ، ص -ٕٔ٘
 .ٜٔٔكريستنسف ، ارثر ، ايراف في عيد الساسانييف ، ص -ٕٕ٘
 .ٜٔٔلمزيد مف التفا يؿ ينظر: ايراف في عيد الساسانييف،ص-ٖٕ٘
 .ٕٕٔالمدخؿ الى تاريخ الحضارة،ص -ٕٗ٘

255-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.20.      
ٕ٘ٙ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.20.   

ٕ٘ٚ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.20.  
ٕ٘ٛ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.20.  
ٕٜ٘-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.20.   
ٕٙٓ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.20.   
ٕٙٔ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.21.    
ٕٕٙ- Tang, Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.20.      
ٕٖٙ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.21.    
ٕٙٗ-   Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.27.  
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ٕٙ٘-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.26.   
ٕٙٙ- Nihad,Sami Banarli, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi,pay 1,s.76.    
أربػػػرم،أ.ج.، كمجمكعػػػة مػػػف المستشػػػرقيف،تراث  ؛ٕٜٔكريستنسػػػف،ارثر، ايػػػراف فػػػي عيػػػد الساسػػػانييف،ص -ٕٚٙ

 .ٚ٘صفارس،
 .ٕٛٔصأربرم،أ.ج.، كمجمكعة مف المستشرقيف،تراث فارس، -ٕٛٙ
 .ٕٜٔايراف في عيد الساسانييف ، ص  -ٜٕٙ
 .ٖٜٔايراف في عيد الساسانييف ، ص -ٕٓٚ
 .ٕٜٔايراف في عيد الساسانييف ، ص -ٕٔٚ
 .ٕٜٔايراف في عيد الساسانييف ، ص  -ٕٕٚ
ٕٖٚ -s43.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2 
 .ٖٜٔايراف في عيد الساسانييف ، ص -ٕٗٚ
 .ٜٗٔص ك ٖٜٔ،صفكريستنسف ، ارثر ، ايراف في عيد الساسانيي -ٕ٘ٚ
الحالنػػػس: مفردىػػػا قمنسػػػكة ،اك الحمنسػػػاة ،اك الحمنسػػػية، كىػػػي مػػػف اغطيػػػة الػػػرأس. لمزيػػػد مػػػف  الحمنسػػػكة : -ٕٙٚ

؛ الػرازم، محمػد بػف ٔٛٔص ٙ،جف ؿ س، باب ؽ،مادة قمػسالتفا يؿ ينظر :ابف منظكر، لساف العرب ، 
ىػػ  ٘ٔٗٔبنػاف ناشػركف ، بيػركت ،  ابي بكر بف عبد الحادر ، ال حاح ، تححيؽ: محمكد خاطر ، مكتبة ل

 .ٕٔٗكصٜٕٕ، صٔـ،جٜٜ٘ٔ/
 .ٜٗٔكريستنسف ، ارثر، ايراف في عيد الساسانييف ، ص - ٕٚٚ
 .٘ٙ؛دريايى، تكرج،شاىنشاىى ساساني، صٖٜٔ، صكريستنسف،أرثر،ايراف في عيد الساسانييف-ٕٛٚ
 . ٜٗٔايراف في عيد الساسانييف ، ص  -ٜٕٚ
 .ٕٗٗص ، لحديمةفارس ا يزؼ فيز، ىكفر، -ٕٓٛ
 .ٙ٘٘ص  – ٘٘٘بارتكلد ، تركستاف ، ص  -ٕٔٛ
ك ٓٗ،صٔ؛ الرمػػزم، ـ،ـ، تمفيػػؽ ااخبػػار،جٜ٘ٔ، ىػػامش ص ٔ، جٕاليمػػذاني ، جػػامع التػػكاريخ ، مػػج -ٕٕٛ

، ؛ اكزطكنػػػا ٓٙ؛ اقبػػػاؿ، عبػػػاس، تػػػاريخ المغػػػكؿ ، ص  ٙ٘؛ بارتكلػػػد ، تػػػاريخ التػػػرؾ ، ص  ٖٗ٘ص
؛ ال ػػياد ، د. فػػؤاد عبػػد المعطػػي ، المغػػكؿ فػػي التػػاريخ ، ص  ٛٙ،صيمماز،المػػدخؿ الػػى التػػاريخ التركػػي

،ىامش مؤرخ المغكؿ الكبير رشيد الديف فضؿ ا اليمذاني؛ ال ياد،د. فؤاد عبد المعطي،  ٜٗكص  ٕٕ
 ٖ؛ رنسيماف، ستيفف ، تػاريخ الحػركب ال ػميبية ، ج٘٘٘ك ص  ٗ٘٘؛ بارتكلد ، تركستاف ، ص  ٖص

 جكلػػة ؛ تركمػػاني،د. اسػػامة احمػػد، ٜٚعد بػػف محمػػد، تػػاريخ المغػػكؿ، ص؛ الغامػػدم،د. سػػ ٔٔٗ، ص 
بخيػت،د.  ؛ٖٔ؛ عمػراف، د. محمػكد سػعيد، المغػكؿ كاكربػا،  ٓ٘،صتػاريخ ااتػراؾ كالتركمػاف في  سريعة

؛ حكمػػد ، د . اسػػعد محمػػكد ، تػػاريخ الجيػػاد لطػػرد الغػػزاة ال ػػميبييف، ٓٔرجػػب محمكد،تػػاريخ المغػػكؿ ص
؛ البػػار،د. محمػػد عمػػي، كيػػؼ اسػػمـ المغػػكؿ،  ٔٔٗ، ص  ٕ، ج ٕٕٓٓ،  ٔ، طمكتبػػة ااسػػد ، دمشػػؽ 

 ؛ٕٚكصٙٔ،صالتكنجي،محمد،بالد الشاـ اباف الغزك المغكلي؛ ٖ٘ص
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Howorth,Henry.H, History of the Mongols,part 1,p.6       ;                                 

Saunders , JJ , Ahistory of Medievel Islam , p. 176 ; Kabaklı ,  Ahmet ,  Türk 

 Edebiyatı,pay2,s. 51; Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.80,93;               
      Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s721;          

 .ٗٓٔابك اليزيد، أشرؼ ،أكيغكر ال يف المسممكف،بحث منشكر في مجمة العربي،ص  
 .ٜ٘تاريخ المغكؿ ، ص  -ٖٕٛ
ٕٛٗ-          Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.40.  
ٕٛ٘-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.39. 

ٕٛٙ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.33. 
ٕٛٚ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.40.  
ٕٛٛ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.40. 
ٕٜٛ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.40.  

 .٘٘٘بارتكلد ، تركستاف ، ص  -ٜٕٓ
 .ٜٓبارتكلد ، تاريخ الترؾ ، ص -ٜٕٔ
 .ٜٓبارتكلد ، تاريخ الترؾ ، ص -ٕٜٕ
 .ٙ٘تاريخ الترؾ ، ص  -ٖٜٕ
 .ٙ٘بارتكلد ، تاريخ الترؾ ، ص  -ٜٕٗ
 .ٜ٘٘ك ص  ٛ٘٘بارتكلد ، تركستاف ، ص  -ٜٕ٘
ٕٜٙ- Bozkurt,Fuat, Turklerin Dili,s.83. 

ٕٜٚ- Bozkurt,Fuat, Turklerin Dili,s.84. 

ٕٜٛ- Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâtı Târihi,pay 1,s.77.   
ٕٜٜ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.39. 
ٖٓٓ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.39.  
ٖٓٔ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.40. 
ٖٕٓ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.40.  
ٖٖٓ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.40. 
ٖٓٗ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.40.  
ٖٓ٘-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.40. 
ٖٓٙ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.41.  
 .51، صالتكنجي، محمد، بالد الشاـ اباف الغزك المغكلي  -387
ٖٓٛ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.41.   
ٖٜٓ-Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.41.  

ٖٔٓ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.42.  
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 .ٕٛٔكصٕٚٔتاريخ الترؾ،ص -ٖٔٔ
   .ٕٛٔبارتكلد، تاريخ الترؾ،ص -ٕٖٔ

     .ٕٛٔبارتكلد، تاريخ الترؾ،ص -ٖٖٔ
    .ٕٛٔبارتكلد، تاريخ الترؾ،ص  -ٖٗٔ

     .ٜٕٔبارتكلد، تاريخ الترؾ،ص -ٖ٘ٔ

     .ٜٕٔ،صبارتكلد، تاريخ الترؾ -ٖٙٔ

ؽ. ـ. كىػػي  ٙكىػػي مػػف الػػديانات التػػي انتشػػرت فػػي ال ػػيف فػػي الحػػرف  : Taoism -التاكيػػة -الطاكيػة  -ٖٚٔ
 ٗٓٙتػػػزة"، الػػػذم كلػػػد حػػػكالي سػػػنة  –ديانػػػة الحكػػػيـ ال ػػػيني اكتػػػي اك "امكتسػػػي" اك "لػػػكتس" اك " اك 

الممكيػة فػي محاطعػة ىكنػاف ؽ.ـ . ، كىك فيمسكؼ  ػيني، كػاف أمينػا" فػي المكتبػة  ٚٔ٘ؽ.ـ،كتكفي سنة 
في عيد اسرة تشاك ، كعندما أدرؾ بداية انييار الدكلة ىػاجر الػى مكػاف بعيػد جنػكب ال ػيف، ثػـ خػرج الػى 
الناس بدعكة تحـك عمى اظيػار جمػاؿ الفعػؿ البشػرم متحػررا" مػف اننانيػة مجنػدا" فضػامؿ الشػفحة كالتكاضػع 

، فالطبيعػة ىػي لػوالطبيعػة مرشػدا" اتخػذ مػف مثؿ ركسػك  كالتسام  ، كالطاكية تعني الفيمسكؼ الحديـ، كىك
الحانكف العادؿ لالشياا كالذم يحره العحػؿ ، كا يحفػؿ بااشػخاص ، ككانػت حيػاة الفطػرة بسػيطة كآمنػة غيػر 

كالفضيمة عنده ىي محابمة ااسااة بااحساف، فكػاف ،اف المدنية عحدتيا ، كمف الحكمة العكدة الى الطبيعة 
كزىد كتسام  مطمؽ، فالطريحة عنده ش  ليس لو  كت أك  كرة ، تبحػى داممػا" كا تفنػى ، داعية  قناعة 

كىك أ ؿ لجميع المكجكدات ، كمف شػارات الخمػد ليػذه الديانػة كانػت عمػى شػكؿ كردة ذات خطػكط متعرجػة 
خرفيػا" كمتداخمة بعضيا فػي بعػض مػع تماثػؿ كتحابػؿ ، كقػد اتخػذ الفنػانكف انيرانيػكف تمػؾ الشػارة عن ػرا" ز 

  Lieh،"، كليػو  تسػك"Chueng  Tzu  ،"كتطػكرت عمػى أيػدييـ، كمػف كتػبيـ المحدسػة شػكانج  تسػك

Tzu"ك تػػاكتي كػػنج،"،  Tao te Ching"  لمزيػػد مػػف التفا ػػيؿ ينظػػر: التكنسػػي، محمػػد بيػػـر ، ػػفكة.
كىامشػػػيا؛  ٛٗ؛ حسػػػف ، د. زكػػػي محمػػػد، ال ػػػيف كفنػػػكف ااسػػػالـ ، ص  ٖٕ،ص ٔ،جٔانعتبػػػار، مػػػج

، حمػػادة،د. محمػػد مػػاىر، الكتػػاب فػػي العػػالـ ؛ ٕٗٔص  -ٔٗٔني، بػػدر الػػديف حػػي، العالقػػات، ص ال ػػي
؛ شػػمبي، ٓ٘ٔص -ٚٗٔكص٘ٗٔص -ٖ٘ٔجكرج، المػػدخؿ الػػى تػػاريخ الحضػػارة ،صد.؛ حػػداد، ٔٚص

،   ٗد. احمد، المحارنة بيف اادياف ، مطبعة السنة المحمدية، الناشر، مكتبة النيضة الم رية، الحاىرة ، ط
 -ٕٕ٘كصٕٕٙص -ٕٕٗبارنػػػػدر، جفػػػػرم، المعتحػػػػدات الدينيػػػػة عنػػػػد الشػػػػعكب، ص ؛ٖٗ، ص  ٖٜٚٔ

كريؿ، ىػ.ج.،الفكر ال يني مف ككنفكشػيكس الػى ماكتسػي تػكنج ، ترجمػة : عبػد الحميػد سػميـ،  ؛ٕ٘٘ص
؛ بػػراج ، ىػػػ . ٘ٗٔص -ٕٔٔـ،صٜٜٛٔمراجعػػة: عمػػي أدىػػـ، الييمػػة الم ػػرية العامػػة لمكتاب،م ػػر ، 

، ٔيف ، ترجمػػػة : مكفػػػؽ المشػػػنكؽ، انىػػػالي لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع ، سػػػكريا، طفػػػاف، حكمػػػة ال ػػػ
 -ال ػػػيف –الينػػػد  -فػػػارس –؛ سػػػعفاف،د. كامػػػؿ ، معتحػػػدات آسػػػيكية ) العػػػراؽ ٙ٘ص -ٖ٘ـ،صٜٜٛٔ

عبػػػػد الحػػػػي، د.عمػػػػر،  ؛ٖٖٓص  -ٕٛٛـ، صٜٜٜٔىػػػػػ/ ٜٔٗٔ، ٔاليابػػػػاف(، دار النػػػػدل ، م ػػػػر، ط
؛ىكيػػدم، د. فيمي،ااسػػالـ فػػي  ٛٛص-ٚٙكصٔٙيف الحديمػػة ، صالفمسػػفة كالفكػػر السياسػػي فػػي ال ػػ

 .ٕٚٗٛ، مادة التاكية، ص  ٙ؛ المكسكعة العربية الميسرة ، مجٜٕٔكصٕٛٔال يف،ص
 ؛٘٘٘بارتكلد، تركستاف، ص -ٖٛٔ
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Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.27. 
 .ٚ٘٘بارتكلد، تركستاف، ص -ٜٖٔ
 ؛ٓ٘،صتاريخ ااتراؾ كالتركماف في  سريعة جكلة ،د. اسامة احمد،تركماني -ٕٖٓ

Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.42 ;                   

 .ٜٗالبستاني، بطرس، الترؾ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ،مادة الترؾ ، ص 
 .ٗ٘، مادة الترؾ،ص  ٘في دامرة المعارؼ ااسالمية، مج المامة تاريخية كجنسية، بحث منشكر –الترؾ  -ٕٖٔ
 .ٓ٘،صتاريخ ااتراؾ كالتركماف في  سريعة جكلة -ٕٕٖ
 .ٓ٘،صتاريخ ااتراؾ كالتركماف في  سريعة جكلة تركماني، د. اسامة أحمد، -ٖٕٖ
 .ٕٚٗصأربرم،أ.ج.، كمجمكعة مف المستشرقيف،تراث فارس، -ٕٖٗ

325-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.6.                    
 .ٖٓص،ال يف في ااسالـ، فيمي. د،ىكيدم -ٕٖٙ
 .ٖٓص،ال يف في ااسالـ، فيمي. د،ىكيدم -ٕٖٚ
 الع ػػػر، ميػػػدم فالحسػػػي عبػػػد. د، الػػػرحيـ؛  ٕٗٔكصٕٓٔص، التاريخيػػػة ان ػػػكؿ، في ػػػؿ.د، السػػػامر -ٕٖٛ

 .ٖٕٕص،ااكؿ العباسي
 .ٖٓص،ال يف في ااسالـ، فيمي. د،دمىكي -ٜٕٖ
338-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,PP.6,7.       
 .ٜٔبارتكلد، تاريخ الترؾ ، ص -ٖٖٔ
 .ٜٔبارتكلد، تاريخ الترؾ، ص -ٕٖٖ
،  -ليابافال يف كا –؛ دركيش،د. فكزم، الشرؽ انق ى ٕٗٔ،صىكيدم، د. فيمي،ااسالـ في ال يف -ٖٖٖ

 .ٜٕٖ؛ حميدة ،د.عبد الرحمف ، جغرافية الدكؿ الكبرل ،صٕ٘كصٕٗص
 .ٕٗٔ،صىكيدم، د. فيمي،ااسالـ في ال يف -ٖٖٗ
 .ٕٗٔ،صىكيدم، د. فيمي،ااسالـ في ال يف -ٖٖ٘
 .ٙٛالمدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٖٖٙ
 .ٔ٘،صبالد الشاـ اباف الغزك المغكلي -ٖٖٚ

337-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.61.    
337-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.61.     

 .ٚ٘٘بارتكلد ، تركستاف ، ص  -ٖٓٗ
 .ٚ٘٘بارتكلد ، تركستاف ، ص  -ٖٔٗ
 . ٛ٘٘ص  – ٚ٘٘بارتكلد ، تركستاف ، ص  -ٕٖٗ
343-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.61.   

ابك اليزيد، أشرؼ ،أكيغكر ال يف المسممكف،بحث منشكر في مجمة  ؛ٚ٘٘بارتكلد ، تركستاف ، ص  -ٖٗٗ
 .ٗٓٔالعربي،ص

 .ٛ٘٘تركستاف ، ص  -ٖ٘ٗ
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تشادكيؾ ، نكراؾ،  ؛ٖٔٔك ص  ٕٔٔ، ص  ٕبرككمماف ، كارؿ ، تاريخ الشعكب ااسالمية  ، ج  -ٖٙٗ
 تاريخ   . اسعد محمكد ، ، د ؛ حكمدٖٔص  ،، مالحـ آسيا الكسطى الشفكية ،فيكتكرسكيجيرمكنك 

 .ٖٔٔ، ص ٕالجياد ، ج
شمبي،د. محمكد، حياة الممؾ المظفر، ؛ ٔٔٗ، ص ٖرنسيماف ، ستيفف ، تاريخ الحركب ال ميبية ، ج -ٖٚٗ

 .ٖٔ،صةتشادكيؾ، نكراؾ،ك جيرمكنسكي ، فيكتكر، مالحـ آسيا الكسطى الشفكي ؛ٕٚص
ٖٗٛ-    Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,p.24. 
؛الطرازم، ن ر ا مبشر،  تركستاف ماضييا ٚالم رم،د. حسيف مجيب، تاريخ اادب التركي،ص -ٜٖٗ

 .ٛٚكحاضرىا، ص

؛  ٛٗكؿ، ص ؛ اقبػػاؿ، عبػػاس، تػػاريخ المغػػٜ٘ٔ، ىػػامش ص ٔ، جٕاليمػػذاني ، جػػامع التػػكاريخ ، مػػج -ٖٓ٘
ك ص  ٕٕ؛ ال ياد ، د. فؤاد عبد المعطي، المغػكؿ فػي التػاريخ ، ص ٖٚٗاقباؿ،عباس،تاريخ ايراف، ص 

؛ ٖمػؤرخ المغػكؿ الكبيػر رشػيد الػديف فضػؿ ا اليمػذاني ،ىػامش ص؛ ال ياد، د. فؤاد عبػد المعطػي، ٜٗ
محمػػد، تػػاريخ المغػػكؿ، ؛ الغامػػدم،د. سػػعد بػػف ٕٕٔالسػػاداتي ،د. أحمػػد محمػػكد ، تػػاريخ المسػػمميف ،ص

جكلػػة سػػريعة فػػي تػػاريخ  تركماني.د.اسػػامة أحمػػد، ؛ٓٔ،صبخيػػت،د. رجػػب محمكد،تػػاريخ المغػػكؿ ؛ٔٛص
التكنجي،محمػػد،بالد  ؛ٔٚ؛  ػػفا،محمد أسػػد ا ، جنكيزخػػاف الكحشػػي النابغػػة،صٕٗااتػػراؾ كالتركمػػاف،ص

 .ٙٔ،صالشاـ اباف الغزك المغكلي
 .ٜٗالمغكؿ في التاريخ ، ص  ال ياد ، د. فؤاد عبد المعطي، -ٖٔ٘
الم رم،د. حسيف مجيب، تاريخ اادب ؛ٕٙكصٕ٘، صٕستيبتشفيتش، د. الكسندر ، تاريخ الكتاب،ج -ٕٖ٘

 .ٚالتركي،ص
 .ٚالم رم،د. حسيف مجيب، تاريخ اادب التركي،ص -ٖٖ٘
 .ٕٚٙ، صٖ،ج-الحركف الكسطى –بركم، ادكارد، كأخركف ، تاريخ الحضارات العاـ،  -ٖٗ٘
 .ٗ٘٘بارتكلد ، تركستاف ، ص  -ٖ٘٘
 .ٛٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٖٙ٘
 .ٜٚتركستاف ماضييا كحاضرىا، ص  -ٖٚ٘
   Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2 ينظر:  - ٖٛ٘
 .ٜٙأكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي، ص -ٜٖ٘
 .ٜٙالمدخؿ الى التاريخ التركي، ص ،أكزطكنا، يمماز -ٖٓٙ
، ٗ،ج -الشػػرؽ ااق ػػى ، ال ػػيف -ق ػػة الحضػػارة، -ديكرانػػت، كؿ كايريػػؿ ، لمزيػػد مػػف التفا ػػيؿ ينظػػر: -ٖٔٙ

 .ٚٚٔص
ٖٕٙ-          Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.38. 

ٖٖٙ-   Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.38.  

ٖٙٗ- Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı,pay2,s.49 
 ينظر: - ٖ٘ٙ
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Elikhina, Julia, Some Buddhist Finds from Khotan: Materials in the  

Collections of the State Hermitage Museum, St. Petersburg, The Silk Road 

Journal, ―The Bridge between Eastern and Western cultures,2008  , 

Volume6, Number 1 ,p.32.                                                                                  
ٖٙٙ-       Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.38.   

ٖٙٚ-       Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.38.  

 . ٜٙأكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي، ص  -ٖٛٙ
 .ٔٙٔحمادة ، د. محمد ماىر، الكتاب في العالـ، ص -ٜٖٙ
    .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s.11 ينظر: -ٖٓٚ
     .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s. 37 ينظر: -ٖٔٚ
                                        .ٜٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٕٖٚ

373-      Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.79  

 .ٗ٘صاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي، -ٖٗٚ

 .ٗ٘صخ التركي،اكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاري -ٖ٘ٚ

 .ٜٔفيمي، د. عبد السالـ عبد العزيز ، تاريخ الدكلة المغكلية ، ص  -ٖٙٚ
 .ٕٕٔ؛ الساداتي ،د. أحمد محمكد ، تاريخ المسمميف،ص ٜ٘اقباؿ ، عباس ، تاريخ المغكؿ ، ص  -ٖٚٚ
 .ٜ٘اقباؿ ، عباس ، تاريخ المغكؿ ، ص  -ٖٛٚ
 .ٕٔٔف،صالساداتي ،د. أحمد محمكد ، تاريخ المسممي -ٜٖٚ
 .ٜ٘اقباؿ ، عباس ، تاريخ المغكؿ ، ص  -ٖٓٛ
 ؛ٕ٘حسف ، د. زكي محمد ، ال يف كفنكف ااسالـ ،ص  -ٖٔٛ

Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.79.                                                                           

372-                                           Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.79 . 

ٖٖٛ- Nihad,Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâtı Târihi,pay 1,s.76.   

 .ٓٙص -ٜ٘اقباؿ ، عباس ، تاريخ المغكؿ ، ص  -ٖٗٛ
 .ٕٛٔصأربرم،أ.ج.، كمجمكعة مف المستشرقيف،تراث فارس، -ٖ٘ٛ
 .ٚ٘صتراث فارس، -ٖٙٛ
 .ٕٔٔ، صالمدخؿ الى تاريخ الحضارة -ٖٚٛ
 .ٜٖٖكصٖٖٛ الت بيف العرب كالفرس كالترؾ ،ص  -ٖٛٛ
 .ٜٖٖالم رم، د. حسيف مجيب،  الت بيف العرب كالفرس كالترؾ،ص -ٜٖٛ
 .ٕٛٔكصٔٛٔتراث فارس، ص -ٜٖٓ
 .ٕٛٔأربرم ،أ.ج  كمجمكعة مف المستشرقيف ، تراث فارس،ص -ٜٖٔ
 .ٕ٘حسف،د.زكي محمد، ال يف كفنكف انسالـ، ص - ٕٜٖ
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المعالي محمد الحسيني العمكم،ترجمو عف الفارسية الى  يى ،كتاب بياف اادياف ،تأليؼ ابيلخشاب،يحا – ٖٜٖ
العربية يحيى الخشاب،بحث منشكر في مجمة كمية ااداب ،جامعة الحاىرة ،مطبعة جامعة الحاىرة ،الحاىرة 

 .ٕٙ، صٔ،جٜٔ،ـٜٓٙٔ،
 .ٕ٘حسف،د.زكي محمد، ال يف كفنكف انسالـ، ص -ٜٖٗ
 .ٕٙالخشاب، يحيى ،كتاب بياف اادياف ،بحث منشكر في مجمة كمية ااداب،ص -ٜٖ٘
غػػزنيف :ىكػػذا يػػتمفظ بيػػا العامػػة ،كال ػػحي  عنػػد العممػػاا غػػزنيف ، كيحػػاؿ لمجمػػكع بالدىػػا زابمسػػتاف كغزنػػة -ٜٖٙ

ة ق بتيا ، كىي كاية كاسعة في طرؼ خراساف، كتعد الحد بيف خراساف كاليند في طريػؽ فيػو خيػرات كاسػع
، مخ ك ة ب حة اليكاا كعذكبة الماا كجكدة التربة ، كىي أرض جبمية ، شمالية ، بيا خيرات كثيػرة إا 
اف البرد فييا شديد جدا" ، يكثػر فييػا التفػاح الػذم ايكجػد مثمػو فػي الػبالد ااخػرل ، كىػي كثيػرة انسػكاؽ ، 

،  ٗم ، معجػػػـ البمػػػداف ، جكذات تجػػػارات كتجػػػار مياسػػػر. لمزيػػػد مػػػف التفا ػػػيؿ ينظػػػر : يػػػاقكت الحمػػػك 
؛ لسػػػترنج ، كػػػي ، بمػػػداف الخالفػػػة  ٜٕٗص – ٕٛٗ؛ الحزكينػػػي ، آثػػػار الػػػبالد ، ص ٕٕٓص-ٕٔٓص

 . ٓٙٗص – ٛ٘ٗالشرقية ، ص
 .ٕٚالخشاب، يحيى ،كتاب بياف اادياف ،بحث منشكر في مجمة كمية ااداب،ص -ٜٖٚ
 .ٓٙاقباؿ ، عباس ، تاريخ المغكؿ ، ص  -ٜٖٛ
 .ٓٙاس ، تاريخ المغكؿ ، ص اقباؿ ، عب -ٜٜٖ
 .ٕٛٙكصٕٚٙ،صٖ،ج-الحركف الكسطى –بركم، ادكارد، كأخركف ، تاريخ الحضارات العاـ،  -ٓٓٗ
 .ٕ٘ال يف كفنكف ااسالـ ، ص  -ٔٓٗ
 .ٕٙك ص ٕ٘حسف ، د. زكي محمد ، ال يف كفنكف ااسالـ ، ص  -ٕٓٗ
 .ٕٜٔايراف في عيد الساسانييف، ص -ٖٓٗ
ٗٓٗ- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,p.28. 
 .ٕٜٔلمزيد مف التفا يؿ ينظر: كريستنسف ، ارثر، ايراف في عيد الساسانييف،ص -٘ٓٗ
 . ٜٗٔص -ٖٜٔلمزيد مف التفا يؿ ينظر:كريستنسف،ارثر، ايراف في عيد الساسانييف،ص -ٙٓٗ
 .ٜٗٔ، صكريستنسف،أرثر،ايراف في عيد الساسانييف -ٚٓٗ
 .ٕٙحسف ، د. محمد زكي ، ال يف كفنكف ااسالـ ، ص  -ٛٓٗ
 . ٕٙال يف كفنكف ااسالـ ، ص  -ٜٓٗ
 .ٜٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص-ٓٔٗ
 .ٖ٘، بحث منشكر في مجمة العربي، ص-ال يف المسممة -أبك اليزيد، أشرؼ، شينج يانغ -ٔٔٗ
 .ٚ٘، بحث منشكر في مجمة العربي،ص-المسممةال يف  -أبك اليزيد، أشرؼ، شينج يانغ -ٕٔٗ
ٖٗٔ- Bozkurt,Fuat, Turklerin Dili,s.79. 

 .ٖ٘، بحث منشكر في مجمة العربي، ص-ال يف المسممة -أبك اليزيد، أشرؼ، شينج يانغ -ٗٔٗ
415-  43.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 
 .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.716 ينظر: -ٙٔٗ
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  Millward  ,James A. ,  Uyghur Art Music and the Ambiguities ofينظر: -ٚٔٗ

 Chinese Silk Roadism in Xinjiang,The Silk Road Journal, ― The Bridge                 

between Eastern and Western cultures, 2005 ,Volume3, Number1                               

,pp.10,15. 

 .ٕٕٔالساداتي،د. احمد محمكد، تاريخ المسمميف،ص -ٛٔٗ
 .ٕٕٔتاريخ المسمميف،ص -ٜٔٗ
 .ٚتاريخ اادب التركي،ص -ٕٓٗ
 .ٛٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٕٔٗ
 .ٛٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٕٕٗ
ٕٖٗ-    Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,p.10. 
 .ٛٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٕٗٗ
 .ٜٙ، كرقةٔديكاف لغات الترؾ ، مخطكطة م كرة ، ج -ٕ٘ٗ
 .ٛٙ، كرقةٔديكاف لغات الترؾ ، مخطكطة م كرة ، ج -ٕٙٗ
 .ٛٙ، كرقةٔة م كرة ، جديكاف لغات الترؾ ، مخطكط -ٕٚٗ
 .٘ٛ، ص ٔ، جٔلمزيد مف التفا يؿ ينظر: الجكيني، تاريخ جيانكشام ، ـ -ٕٛٗ
؛ الجكيني، ٜٙ، كرقة ٔلمزيد مف التفا يؿ ينظر: الكاشغرم ، ديكاف لغات الترؾ ، مخطكطة م كرة، ج -ٜٕٗ

؛ اقباؿ  ٜ٘ٔص  ، ىامشٔ، جٕ؛ اليمذاني، جامع التكاريخ ، مج٘ٛ، ص ٔ، جٔتاريخ جيانكشام ، ـ
؛ ال ياد ، د. فؤاد عبد ٖٚٗ؛ اقباؿ ، عباس ، تاريخ ايراف ، ص  ٜٗ، عباس ، تاريخ المغكؿ ص 

 ؛ٛٙ؛ اكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي، صٓ٘المعطي ، المغكؿ في التاريخ ، ص 
Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s722.                   

 .ٗٙ؛ اكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي، صٛ٘اقباؿ، عباس، تاريخ المغكؿ ، ص  -ٖٓٗ
 .ٓٔٗ، مادة بيش بالؽ، ص  ٗبيش بالؽ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية،مج -ٖٔٗ
 .ٔٔٗكصٓٔٗ، مادة بيش بالؽ، ص ٗبيش بالؽ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية،مج -ٕٖٗ
 .ٔٔٗ، مادة بيش بالؽ، ص  ٗبيش بالؽ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية،مج -ٖٖٗ
 .ٔٔٗ، مادة بيش بالؽ، ص  ٗبيش بالؽ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية،مج -ٖٗٗ
 .ٕٙمؤلؼ مجيكؿ،ص -ٖ٘ٗ
ٖٗٙ- . Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s721 
 .ٔٔٗ، مادة بيش بالؽ، ص  ٗبالؽ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية،مج بيش -ٖٚٗ
ٖٗ7Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s723. – 
 .ٔٔٗ، مادة بيش بالؽ، ص  ٗبيش بالؽ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية،مج -ٜٖٗ
؛ برككممػػػػػػػاف ،كارؿ،تػػػػػػػاريخ الشػػػػػػػعكب ٜ٘ٔامش ص،ىػػػػػػػٔ،جٕاليمػػػػػػػذاني ،جػػػػػػػامع التػػػػػػػكاريخ ،مػػػػػػػج  -ٓٗٗ

 ص؛ اقبػػاؿ ، عبػػاس ، تػػاريخ المغػػكؿ ، ٖٚٗ؛ اقبػػاؿ ، عبػػاس ، تػػاريخ ايػػراف ، ص ٚٚٔ،صٕااسػػالمية،ج
لمعطػػي، ا؛ ال ػػياد ، د. فػػؤاد عبػػد ٕٕٔ؛ حػػداد،د. جػػكرج، المػػدخؿ الػػى تػػاريخ الحضػػارة ،ص ٘ٛك ص  ٜٗ
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؛ الم ػػرم،د. حسػػيف ٛٙدخؿ الػػى التػػاريخ التركػػي، ص ؛ اكزطكنا،يممػػاز، المػػٓ٘لمغػػكؿ فػػي التػػاريخ ، ص ا
 ؛ٚجيب، تاريخ اادب التركي،صم

Soucek , Svat , A history of Inner Asia, p.105;                                          
 . ٔٔٗبارتكلد ، بيش بالؽ ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مادة بيش بالؽ ، ص    

441 -  43.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

ك  ٜٗ؛ اقباؿ ، عبػاس ، تػاريخ المغػكؿ ، ص  ٜ٘ٔ، ىامش ص ٔ، جٕاليمذاني ، جامع التكاريخ ، مج -ٕٗٗ
؛ ال ياد ، د. فػؤاد عبػد المعطي،المغػكؿ فػي التػاريخ ، ص ٖٚٗ؛اقباؿ،عباس، تاريخ ايراف ، ص  ٛ٘ص 
 .ٛٙمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي، ص؛ اكزطكنا، يٓ٘

؛ اكزطكنػا، يممػاز، المػدخؿ  ٕٕٛاليمذاني،جامع التكاريخ ،الجزا الخػاص بتػاريخ خمفػاا جنكيػز خػاف ،ص  -ٖٗٗ
؛ بارتكلد،بيش بالؽ ،بحث ٚ؛الم رم،د. حسيف مجيب، تاريخ اادب التركي،صٛٙالى التاريخ التركي، ص

 .ٔٔٗ، مادة بيش بالؽ،ص ٗ،مجمنشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية
 .ٜٙ، كرقةٔديكاف لغات الترؾ ، مخطكطة م كرة ، ج -ٗٗٗ
 .ٜٓبارتكلد ، تاريخ الترؾ، ص -٘ٗٗ
؛ اكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ ٕٛٔأربرم،أ.ج.، كمجمكعة مف المستشرقيف، تراث فارس، ص -ٙٗٗ

 .ٗٙالتركي، ص
ٗٗٚ -     . Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.721 
 .ٛٙ؛اكزطكنا، يمماز،المدخؿ الى التاريخ التركي، ص  ٖٛ، صٔ،جٔالجكيني،تاريخ جيانكشام، ـ -ٛٗٗ
؛ اكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى ٖ٘ٔ، ص ٔتراث ااسالـ ، ج كشاخت ، جكزيؼ، بكزكرث ،كميفكرد،  -ٜٗٗ

 .ٗٙالتاريخ التركي، ص
 .ٖ٘ٔ، ص  ٔ،تراث ااسالـ ، ج كشاخت ، جكزيؼ بكزكرث ،كميفكرد،  -ٓ٘ٗ
ٗ51Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s723. - 
ٗ52 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s723. - 
ٗ53 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s723. - 
ٗ54 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s723. - 
ٗ55 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s723. - 
ٗ56 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s723. - 
ٗ57 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s723. - 
 .ٜٙ، كرقةٔف لغات الترؾ ، مخطكطة م كرة ، جديكا -ٛ٘ٗ
، مادة الترؾ ، ص  ٘المامة تاريخية كجنسية ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج –الترؾ  -ٜ٘ٗ

 .ٕ٘ص  -ٔ٘
، مادة الترؾ ٘المامة تاريخية كجنسية ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ، مج –بارتكلد ، الترؾ  -ٓٙٗ

 .ٕ٘، ص 
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 .ٜٙ، كرقةٔديكاف لغات الترؾ ، مخطكطة م كرة ، ج -ٔٙٗ
 .ٜٙ، كرقةٔالكاشغرم ، ديكاف لغات الترؾ ، مخطكطة م كرة ، ج -ٕٙٗ
 .ٛٛبارتكلد، تاريخ الترؾ، ص -ٖٙٗ
 .ٛٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٗٙٗ
 .ٕٕٔالساداتي،د.احمد محمكد، تاريخ المسمميف،ص -٘ٙٗ
ٗٙٙ-    Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,p.10. 

 .ٖٔ، صمالحـ آسيا الكسطى الشفكية -ٚٙٗ     
ٗٙ7Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s723. - 

 .ٜٗ،صتاريخ ااتراؾ كالتركماف في سريعة جكلة  -ٜٙٗ    
ٗٚٓGüzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s723. - 
 .ٛٙ، المدخؿ الى التاريخ التركي،صاكزطكنا، يمماز -ٔٚٗ
ٗ72 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s724. - 

473 Guzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s723. - 
474 Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s723. - 
ٗٚ٘–Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,pp.7,10.  
ٗٚٙ-          Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.7. 

ٗٚٚ-Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.10.  
ٗٚٛ-Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.24.  
ٜٗٚ-Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.24.   

 .ٛٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٓٛٗ
 .ٕٕٔ، صتاريخ المسمميف -ٔٛٗ
مي، د. محمد مظفر، رحالتي عمى طريؽ ؛ اندى ٕٕٔاريخ المسمميف ، صالساداتي، د.أحمد محمكد ، ت -ٕٛٗ

  ؛ٗٓٔصالحرير، 
                ;  10. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

Litvinsky,B. A., Guang-da, Zhang, Samghabadi, R. Shabani, History of                 

Civilizations of Central Asia, Volume III,p.308;                                            
 .ٚٗابك اليزيد، أشػػرؼ، شينج  يانج ، بحث منشكر في مجمة العربي،ص      
 .ٗٓٔصاندىمي، د. محمد مظفر، رحالتي عمى طريؽ الحرير، -ٖٛٗ
 .ٖ٘٘ف، ص، مادة طكرفا ٘ٔبارتكلد ، طكرفاف ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية ،  مج -ٗٛٗ
 .ٕٛٔصرحالتي عمى طريؽ الحرير، -٘ٛٗ
 .ٖٓٔكصٜٕٔ صاندىمي، د. محمد مظفر، رحالتي عمى طريؽ الحرير، -ٙٛٗ
 .ٖٓٔكصٜٕٔصاندىمي، د. محمد مظفر، رحالتي عمى طريؽ الحرير، -ٚٛٗ
 .ٖٓٔصاندىمي، د. محمد مظفر، رحالتي عمى طريؽ الحرير، -ٛٛٗ
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 .ٜٕٔصتي عمى طريؽ الحرير،اندىمي، د. محمد مظفر، رحال  -ٜٛٗ
 .ٕٕٛ، صاا جنكيزخافػاريخ خمفػاص بتػالجزا الخ خ،ػجامع التكاري -ٜٓٗ
قكانغ ، شيكل، جغرافيا ال يف ؛ ٖٓٔصاندىمي، د. محمد مظفر، رحالتي عمى طريؽ الحرير، -ٜٔٗ

 .ٓٛٔ،ص

 .ٖٓٔصاندىمي، د. محمد مظفر، رحالتي عمى طريؽ الحرير، -ٕٜٗ
 .ٜٗ،صتاريخ ااتراؾ كالتركماف في  سريعةجكلة   -ٖٜٗ
ٜٗٗ-     Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,p.10 
ٜٗ٘-  Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.79; 

      42.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

476-  42.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

 .ٚٗابك اليزيد، أشرؼ، شينج يانج ، بحث منشكر في مجمة العربي،ص -ٜٚٗ

 .ٗٓٔصاندىمي، د. محمد مظفر، رحالتي عمى طريؽ الحرير، -ٜٛٗ     
 .ٛٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٜٜٗ     

٘ٓٓ-Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.79.   
٘ٓٔ-  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s721.  

 ؛                                                    ٗٓٔصاندىمي، د. محمد مظفر، رحالتي عمى طريؽ الحرير، -ٕٓ٘
                                                   Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.79. 

ٖ٘ٓ-  Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.26. 
 ؛ٗٓٔصاندىمي، د. محمد مظفر، رحالتي عمى طريؽ الحرير، -ٗٓ٘

Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.79                                                                   

٘ٓ٘-  Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.79. 
 .ٛٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٙٓ٘
 .ٖٗحسف،د.زكي محمد، ال يف كفنكف انسالـ، ص -ٚٓ٘
  اندىمي، د. محمد مظفر، رحالتػػي  عمى ؛ ٛٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٛٓ٘

 .٘ٓٔصطريؽ الحرير،        
 .ٖٔٓاث فارس، صلمزيد مف التفا يؿ ينظر: تر  -ٜٓ٘
  .ٖٔٓأربرم،أ.ج.، كمجمكعة مف المستشرقيف، تراث فارس، ص -ٓٔ٘
 .ٙٓٔصاندىمي، د. محمد مظفر، رحالتي عمى طريؽ الحرير، -ٔٔ٘
اليمشػػػرم ، محمػػػد عمػػػي ،ك ابػػػك الفتػػػكح، السػػػيد ، ك مكسػػػى، عمػػػي اسػػػماعيؿ، ازدىػػػار العمػػػـك  كالفنػػػكف  -ٕٔ٘

 ؛ٖ٘ٔـ، صٜٜٚٔىػ/ ٛٔٗٔ، ٔيكاف ، الرياض، طااسالمية ، دار اركاف ، كمكتبة العب
Adle, Chahryar, and Another Editors, History of Civilizations of Central 

Asia,pp680,.681.                                                                                                         

 .ٔٚٔمدينة اسالمية، ص ٓٓٓٔيـ ، مكسكعة العفيفي، عبد الحك -ٖٔ٘
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 Adle, Chahryar, and Another Editors, History of Civilizations of      ٌُظز: -ٗٔ٘

Central Asia,p.682.                                                                                                          

  ،      ، د. محمػد مظفر اندىػمي؛  ٜٙ ص كٛٙص ، ، المدخؿ الى التاريخ التركي ، يمماز ااكزطػكن -٘ٔ٘
 .٘ٓٔصرحالتي عمى طريؽ الحرير،       
 .ٔٚٔمدينة اسالمية، ص ٓٓٓٔالعفيفي، عبد الحكيـ ، مكسكعة  -ٙٔ٘
 .ٙٚ،ص ٔمجمكعة مف المؤلفيف ، تاريخ ال يف ،ج -ٚٔ٘
٘ٔٛ- Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.79. 
ٜ٘ٔ- Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s.13,24.     
 .ٜٙاكزطكنا، يمماز، المدخؿ الى التاريخ التركي،ص -ٕٓ٘
 ؛٘ٓٔصاندىمي، د. محمد مظفر، رحالتي عمى طريؽ الحرير،  -ٕٔ٘

                                                     Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.79. 
ٕٕ٘- Bozkurt,Fuat, Türklerin Dili,s.79; 

    43.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

523-  43.. Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s 

 .ٔٙكصٓٙة العربي صحث منشكر في مجمينظر: أبك اليزيد ،أشرؼ، شينج يانج ، ب -ٕٗ٘
 .ٔٔٗ، مادة بيش بالؽ، ص  ٗبيش بالؽ، بحث منشكر في دامرة المعارؼ ااسالمية،مج -ٕ٘٘

؛ رحمتػػػي ،رحمػػػة ا أحػػػػمد، التيجيػػػر ال ػػػيني،  ٘ٚأكزطكنػػػا ، يممػػػاز، المػػػدخؿ الػػػى التػػػاريخ التركػػػي،ص -ٕٙ٘
، بحػث منشػكر -ػة  البشػريةدراسػة فػي الجغرافيػػ -؛ شحمية، د. احمد ، التركسػتاف الشػرقية ٗٔكصٖٔص

؛ البسػػتاني، بطػػرس، تركسػػتاف، بحػػث منشػػكر فػػي دامػػرة المعػػارؼ، ٙفػػي مجمػػة رابطػػة العػػالـ ااسػػالمي ،ص
 .ٜٛ، مادة تركستاف، صٙمج

  .ٚٔ٘،صالحزكيني، اثار البالد -ٕٚ٘
ٕ٘ٛ-  Ed,Jiang Qixiang,Xinjiang Numismatics,1991,p.73. 
ٕٜ٘-  Ed,Jiang Qixiang,Xinjiang Numismatics, p.73. 
ٖ٘ٓ- Sheng,Wang Yong ,Xinjiang Historical Money ,2007,p.44. 

 .ٕٕٔد محمكد ، تاريخ المسمميف ، صالساداتي ،د. أحم -ٖٔ٘
ٖٕ٘- Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series,p.33.  
 .ٗٔال يف كفنكف ااسالـ، ص  -ٖٖ٘
 .ٕٚٙ، صٖ،ج-الحركف الكسطى –ركف ، تاريخ الحضارات العاـ، بركم، ادكارد، كأخ -ٖٗ٘
 .  ٛ٘٘تركستاف، ص  -ٖ٘٘
 .ٓٔالمغكؿ، ص -ٖٙ٘
 .ٚٗبارتكلد، تاريخ الترؾ ، ص   -ٖٚ٘
 .ٖٓٔصاندىمي، د. محمد مظفر، رحالتي عمى طريؽ الحرير،  -ٖٛ٘
 .٘ٓٔصاندىمي، د. محمد مظفر، رحالتي عمى طريؽ الحرير، -ٜٖ٘
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541  Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay1,s.721. - 

 Jing,Feng  , Oers,Ron van ,The Chinese Silk Road  as World Culturalٌُظز:-540

Heritage Route,  U N E S C O World Heritage ,Paris,2003-2004,P.31       

 .ٕٗينظر: ىكيدم ،د. فيمي، ااسالـ في ال يف، ص  -ٕٗ٘
ٖ٘ٗ-     . Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2 
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     الخاتمة 

مػف قةلتػا ى ػل  لقد تمقات دراالتي ىف نتايج ىػدة الػكؼ أكاػحتا هنػا مؤ ػدة       
 ؿ ا تي:ارهمية التاريقية لما كرد اي اصكؿ هذا ال تاب بالل 

لقػػد أجمػػع معظػػـ المػػؤرقيف ى ػػل اف اركيةػػكر جػػنس مػػف ارتػػراؾ ،غيػػر انتػػـ  اقت فػػكا -ُ
كالتػػكليس كالتػػاي ي  اػػي حقيقػػة انتالػػابتـ الػػل ىػػدد مػػف القبايػػؿ التر يػػة م ػػؿ الةػػز كالتةزغػػز

، كيعػػكد الالػػبب الػػرييس اػػي اقػػتةاتـ هػػذا الػػل هجػػرة اركيةػػكر كتػػنقةتتـ المالػػتمرة كغيرهػػا
قر،كانػػدماجتـ مػػع وبايػػؿ تر يػػة اقرل،كقاػػكىتـ لعػػدد مػػف القػػكل الالياالػػية أ الػػل مػػف ب ػػدو 
غير أنني أرل مف قةؿ ما ذ رته مف تفاصػيؿ تاريقيػة  رغيز كالقطا  ـ المةكؿ.يم ؿ الق

 اف أصكلتـ تعكد الل وبي تي التكليس كالتاي ي.هذا ال تاب اي  ىف اركيةكر

ىػػػف م ػػػاف آمػػػف لتػػػـ  ليػػػا  انػػػت بح ػػػاهجػػػرة اركيةػػػكر الػػػل منةك اف مػػػف أهػػػـ أالػػػباب  -ِ
تصػػػػارىكا معتػػػػا  لػػػػدكلتتـ، كلتحػػػؿ محػػػػؿ دكلػػػػة ال ػػػكؾ تػػػػكرؾ التر يػػػػة ، لتػػػذا  كلي ػػػكف نػػػػكاة

 .تل نجحكا اي القااب ى يتا نتايياح طكية

الياالي قطير ى ل معظػـ القػكل أ ر  اف لةتحاد الذم جمع بيف اركيةكر كالتةزغز  -ّ
 .لتـ الالياالية التي  انت معاصرة

ـ ( اػػي منةكليػػا َْٖ-ْْٕق/ِِٔ-ُِٕ ػػاف لت الػػيس دكلػػة اركيةػػكر اركرقكنيػػة ) -ْ
 ل تػػػدابير ارداريػػػة كالالياالػػػية كالعالػػػ رية التػػػي اتقػػػذها ح امتػػػا أهميػػػة تاريقيػػػة  بيػػػرة نظػػػرا

 ػػػانكا يتمتعػػػكف بػػػه مػػػف ام انيػػػات  بيػػػرة كرأم راجػػػ ، اقػػػد أ بػػػت معظػػػـ  برهنػػػت ى ػػػل مػػػاك 
الداق يػػػة مػػػف قػػػةؿ ادارة أمػػػكر الػػػبةد  اركيةػػػكر وػػػدرتتـ اػػػي القاقانػػػات"" القاغانػػػات ،أك 

 ػػانكا يتمتعػػكف بػػه مػػف  ىػػف مػػا  ػػاف يحػػيط بتػػـ مػػف أقطػػار، ااػػة واػػايتـ ى ػػل  ػػؿ مػػا
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ىق يػػة راجحػػة تكاػػحت معالمتػػا مػػف قػػةؿ ارالػػس التػػي اتبعكهػػا اػػي الياالػػتتـ القارجيػػة 
 رية التػػػػػي وػػػػػدمتا مػػػػع الػػػػػدكؿ المجػػػػػاكرة لتػػػػػـ كاػػػػػي مقػػػػػدمتتا الصػػػػػيف، االمالػػػػػاىدات العالػػػػػ

اركيةػػػكر لةمبراطكريػػػة الصػػػينية ل قاػػػاب ى ػػػل معظػػػـ التمػػػردات التػػػي لػػػتدتتا القاغانػػػات 
بةدهػػـ جعػػؿ الصػػيف اػػي مكوػػؼ الاػػعؼ ر  ػػر مػػف مػػرة ممػػا داػػع بػػارمبراطكر الصػػيني 

ىػػف ىقػػد  لتقػػديـ ال  يػػر مػػف التنػػازالت الالياالػػية كاالمتيػػازات اروتصػػادية لأكيةػػكر، ااػػة
 .بينتما بيف الطرايف كالتي ىززت مف أكاصر الصداوةالمصاهرات 

عػػد رح ػػة تمػػيـ بػػف بحػػر المطػػكىي مػػف أهػػـ الػػرحةت التػػي زار صػػاحبتا مػػف قةلتػػا تي  -ٓ
ى ػػل مػػا ىػػدد مػػف الجةػػرااييف اىتمػػاد بػػةد التةزغػػز كاركيةػػكر، كتػػ تي أهميتتػػا مػػف قػػةؿ 

 .كرد ايتا مف مع كمات جةرااية كتاريقية هامة

مػػدف تر الػػػتاف اللػػروية م ػػػؿ  مػػػف ىػػددو  كيةت التػػي أالالػػػتا اركيةػػكر اػػػيالػػػدلػػـ ت ػػف  -ٔ
 جػػك، بمالػتكل دكلػتتـ اركلػػل اػي منةكليػا الياالػػيا -بػالي ، كطكراػػاف، كوكجػك، ك ػف -بػيش

حمػػػػؿ هػػػػذ  بجػػػػديريف واغانػػػػات ، كوػػػػد يعػػػػكد الالػػػػبب اػػػػي ذلػػػػؾ الػػػػل ىػػػػدـ كجػػػػكد كىالػػػػ ريان 
 ػػػانكا يتمتعػػػكف بقػػػدرات الياالػػػية ف ممػػػالدكلػػػة اركرقكنيػػػة واغانػػػات مػػػع  المالػػػؤكلية مقارنػػػة

 كىال رية كادارية كااحة المعالـ.

 بػالي -كالمالتقريف اي مدينة وراقكجة كطكرااف كبيش  د قاكع اركيةكر اللروييفىي  -ٕ
ل مةػػكؿ قطػػكة ايجابيػػة اػػي تػػاريقتـ، نظػػران لمػػا ىػػانك  مػػف ظ ػػـ ى ػػل يػػد ىمػػاؿ القطػػا  أكال

  ػاف يتمتػع بػه المةػكؿ مػف وػكةو بمػا ، كردرا تػـ لتػـ كنػكابتـ اػي الػبةد التػي  انػت قااػعةن 
 بيػػػر ال الػػػيما اػػػي ىتػػػد جن يزقػػػاف، كوػػػد تكاػػػ  هػػػذا مػػػف  كنفػػػكذو  ،كاالػػػعةو  كالػػػ طةو ،  بيػػػرةو 

لجن يزقػػػاف قػػػةؿ اريػػػدم وػػػكت بػػػارجكؽ اركيةػػػكرم قػػػةؿ القػػػدمات ال بيػػػرة التػػػي وػػػدمتا 
صػػب  مػػف أهػػػـ الحمػػةت العالػػ رية التػػػي لػػنتا ى ػػل معظػػػـ بػػةد الملػػرؽ ارالػػػةمي ، ا 
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المالػتقريف اػي مػدينتي  الػةر كقػتف  الةػربييف لأكيةػكر ملػجعا أتباىه ،ك اف هذا ىػامة
 ى ل القاكع لجن يزقاف كالتق ص مف ظ ـ  كج ؾ قاف زىيـ وبي ة النايماف كتعالفه.

اف المػػػؤامرة التػػػي قطػػػط لتػػػا ىػػػدد مػػػف اركيةػػػكر باالتفػػػاؽ مػػػع ىػػػدد مػػػف المتػػػػ مريف  -ٖ
 ػػاف الةػػرض لػػؼ ىنتػػا بمحػػض الصػػداة، ك ك قػػاف العػػرش التػػي  ي المةػػكؿ اػػد تػػكلي من ػػ
 دكرحصػػػكؿ تةييػػػر م حػػػكظ اػػػي بػػػالي ، يؤ ػػػد لنػػػا  -مدينػػػة بػػػيش يمنتػػا وتػػػؿ معظػػػـ مالػػػ م

، غيػػر اف ارجػػرابات التػػي اتقػػذها من كقػػاف بحقتػػـ  انػػت بلػػ ؿ ىػػاـالالياالػػي  اركيةػػكر
 .لتـ  بيران بالنالبة لتـ ،اقال بذلؾ ى ل أم طمكح الياالي رادىا

مناصػػب اداريػػة متمػػة اػػي ارمبراطكريػػة المةكليػػة  ػػاف لتػػكلي ىػػدد  بيػػر مػػف اركيةػػكر -ٗ
 بيػر اػي ب ػكرة النظػاـ  هػذا الػل حػدو أالتـ ايجابي  بير ى ل مالتقبؿ المةكؿ، اقد انع اس 

ىمػػػػػا أاػػػػػااك  مػػػػػف الػػػػػمات حاػػػػػارية بػػػػػارزة ى ػػػػػل  اردارم اػػػػػي معظػػػػػـ أر انتػػػػػا، ااػػػػػة
 نه مف قبرة  بيرة اي ادارة لؤكف الدكلة.لما  انكا يمت  ك  مؤالالاتتا، نظرا

اىتنػػاؽ اركيةػػكر لػػديانات ىػػدة اػػي ب ػػكرة الػػكىي الػػديني لػػديتـ كتطػػكر  ، اػػ  ر أالػػتـ  -َُ
، الاليما اف التالام  الػديني بػيف الطكايػؼ المقت فػة اي مفردات حياتتـ ىمكما هذا ايجابيا

  اف مف أهـ الماته.

بػػؿ المانكيػػة ، كى ػػل الػػرغـ مػػف ذلػػؾ اقػػد حظيػػت اىتنػػؽ اركيةػػكر الديانػػة البكذيػػة و -ُُ
اركيةػكر ا صػبحت الػديف الرالػمي ل دكلػة، ى ػل القاغانػات الديانة المانكية بدىـ ىدد مف 

الػبب  ال  يػر مػف ما جاؿ الدكلة البكذييف ى ل ذلؾ، مالرغـ مف معاراة ىدد مف  بار ر 
 الملا ؿ اي البةد الاليما اي بداية انتلارها بيف اركيةكر.
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حيػػػاتتـ ى ػػػل ف ارالػػػةمي الػػػمات كمرت ػػػزات جديػػػدة لػػػدياأاػػػفل اىتنػػػاؽ اركيةػػػكر  -ُِ
 كىمؿ ى ل اررتقاب بتا.

مػػػا طػػػكرك  مػػػف لةػػػة  أالػػػتـ اركيةػػػكر اػػػي ب ػػػكرة الػػػمات جديػػػدة لػػػدكيةتتـ مػػػف قػػػةؿ-ُّ
ميت باالػػمتـ كهػػي ال ةػػة اركيةكريػػة التػػي لػػػاع تػػداكلتا بػػيف ىػػدد كأبجديػػة قاصػػة بتػػـ كاليػػ

اػػي تػػداكلتا لقػػركف ىػػدة، كوػػد تكاػػ  أ رهػػا  كاؿ التر يػػة كالمةكليػػة، كاالػػتمر  بيػػر مػػف القبايػػ
 بال ةػة اركيةكريػة، ااػةكالمدكنػة معظمتػا  ػر ى يتػا مف قةؿ ار ار كالنصكص التي ىي 

بتػػػذ  ال ػػػػةة م ػػػػؿ  تػػػػاب وكتادغكبي يػػػؾ المدكنػػة ىػػف المصػػػنفات اردبيػػػة كاللػػػعرية كالن ريػػػة 
ػنؼ اي ىتد االمارة الالذم صي  نفت اػي ىتػد القبي ػة الذهبيػة قراقػػانية،كالمصنفات التػي صي

 المةكلية، كالدكلة المةكلية اي بةد اارس.

 ػػػػاف للػػػػعكر اركيةػػػػكر باػػػػركرة التفاىػػػػؿ كارنػػػػدماج الحاػػػػارم ب ػػػػؿ جكانبػػػػه مػػػػع  -ُْ
 ػػاف اركيةػػكر أ  ػػر اذ أروػػل مالػػتكياته،الػػل الكصػػكؿ الػػل  دااعػػاحاػػارات ارمػػـ ارقػػرل 

 اررتبػػػاط بػػػيف اروػػػكاـ المتمدنػػػة، اذ أوػػػػامكا حاػػػارةح قػػػة ، ا ػػػانكا ة تحاػػػرااروػػػكاـ التر يػػػ
مرمكوػػة لتػػـ أ ػػرت كتػػ  رت مػػػع حاػػارات اللػػعكب المجػػاكرة لتػػـ م ػػؿ الحاػػارة الصػػينية 
كالفارالػػية، كوػػد تكاػػػحت المعػػالـ الحاػػارية لتػػـ مػػف قػػةؿ المػػدف التػػي وػػامكا ب نلػػايتا، 

 . كمنحكتاتتـ كالروي الفني اي رالكمتـ

 الػكاب  ػافاي أزدهار معظـ ارنلطة اروتصادية اي ىمـك بةدهػـ ركيةكر أالتـ ا -ُٓ
كالتجػػػػارة ، كهػػػػذا ت  يػػػػد كااػػػػ  ى ػػػػل رغبػػػػتتـ اػػػػي ،كالصػػػػناىة  ،اػػػػي مجػػػػاؿ الزراىػػػػة ذلػػػػؾ

ارالػتقرار الػدايـ كالعػػيش بالػةـ كرااهيػػة ، كوػد  ػاف لةنػػل بةدهػـ ككاػػرة مكاردهػا الطبيعيػػة 
كاػػػي مقػػػدمتتا التجارة،كوػػػد  ـ ى ػػػل اربػػػداع اػػػي هػػػذ  المجػػػاالتعتاػػػي تلػػػجي متمػػػا ىػػػامة
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كغيرهػػػا مػػػف  مػػػػع الصػػػيفتكاػػػ  هػػػذا مػػػف قػػػةؿ ىقػػػدهـ ل عديػػػد مػػػف الصػػػفقات التجاريػػػة 
 الدكؿ.

ىػػداد هػػذا ال تػػاب بمػػا ايػػه مػػف قيػػر إأدىػػك مػػف ا ىزكجػػؿ أف أ ػػكف وػػد كاقػػت اػػي      
 كالتكايؽ الدايـ ل جميع.   منه ىزكجؿ النجاح كصةح لطةب الع ـ كمحبيه ،متمنيةن 

 

 وهللا ولً التوفٌق
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 مالحق ﴾ال﴿  
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 (ٔممحؽ رقـ )

 
 خارطة قارة آسيا                                  

  ت اطمس الكطف العربي كالعالـ،الناشر: جيكبر كتجكتس ميدؿ ايسمجمكعة مف المؤلفيف، ينظر:           
 .ٖٓ،صٜٙٛٔاد الخميج، الككيت،ليمتد، انكمترا،تكزيع: مؤسسة اتح                 
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 (ٕممحؽ رقـ)                                                     
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 (3لى )يهحك ر                                                  
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 (ٗممحؽ رقـ )                                              

 
 

 
 244ينظر: مؤنس،د، حسين ، اطلس تاريخ االسالم، ص                           
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 (٘ممحؽ رقـ)
 

 
 

                                            

                  
ص

س دكؿ العالـ ااسالمي، 
ينظر: ابك خميؿ،د.شكقي، اطم

ٔٗ٘
. 
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 (ٙقـ )ممحؽ ر                                               

 
 
شىُجاڭ ئۇٌغۇر " ، خارطة تكض  حدكد محاطعة شينكيانغ في ال يف الذاتية الحكـ لحكمية انكيغكر  

      ، مكضػػػػ  عمييا أىـ "新疆维吾尔自治区/新疆維吾爾自治區""،إٌٌرئاپرَٕٕو 
 المدف انكيغكريػػػػػػة

 ينظر:
Dwyer , Arienne ,The Xinjiang Conflict : Uyghur Identity , Language Policy and 

Political Discourse ,  East - West Center Washington , Washington , 2005,p.93.    
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 (7يهحك )

 
 

 
 

 تكض  جباؿ تياف شافمتنكعة  كر                                   

 

 Gollings,John,Kashgar Oasis City on China's Old Silk Road,Printed in Singaporeينظر:

,Frances Lincln ltd,2008,pp.18,20. 
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 (ٛممحؽ رقـ)

 
             Uighur Cultural Orientation ,Technology Intergration  Divisionينظر:

,Defense Language Institute Foreign Language Center,2010, p.7.         

 

 

  كر تكض  جباؿ آلتام في منغكليا                                
 ينظر:

Molodin,Vyacheslav I,The Frozen Scythian Burial Complexes Of The Altai 

Mountains:Conservation and Survey Issues, Published by the United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO, 2008, p.25.              
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 (ٜممحؽ رقـ )  

 

  كرة تكض  جباؿ البامير                                            

 ينظر:
Uighur Cultural Orientation ,Technology Intergration Division,Defense 

Language Institute Foreign Language Center,2010, p.9. 

            

 
  كرة تكض   حراا جكبي في منغكليا                               

 Man,John,Gobi:Tracking The Desert ,New Haven Yale,Universityينظر:

Press,1999. 
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 (ٓٔممحؽ رقـ )                                              

 
  كرة تكض  جسر خشبي بني عمى نير انكرخكف في منغكليا                        

 Waugh,Danial C.,The Editor Interoduction, , The Silk Road Journal, ―The Bridgeينظر:

between Eastern and Western cultures, Volume4, Number1 ,2006,p.2.  

 

 
  كرة تكض  نير آمكر                                         

 ينظر:
Simonov , Eugene A., Dahmer, Thomas D., Amur-Heilong River Basin Reader,    

Printed on Recycled, Acid-Free Paper, Ecosystems Ltd, Hong Kong,2008. 
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 (00يهحك رلى )                                                            

 

 
 

 

 
 

 صٕر نُٓز ٌٍُسً                                                          

 ٌُظز:

Komatsu, Goro, Arzhannikov, Sergei G., Gillespie, Alan R., . Burke, Raymond M., 

Miyamoto, Hideaki, Baker, Victor R., Quaternary paleolake formation and 

cataclysmic flooding along the upper Yenisei River, Geomorphology Journal, 

Elsevier,2008,P.8. 
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(02يهحك رلى)    

 
 تكض  حكض نير تاريـ كرة                                          

 ٖٚكصٖٙمجمة العربي، ص ال يف المسممة،بحث منشكر في –ينظر: ابك اليزيد ، أشرؼ، شينج يانغ 

 
  كرة تكض  نير تاريـ

 ينظر:
Uighur Cultural Orientation ,Technology Intergration Division,Defense 

Language Institute Foreign Language Center,2010, p.11. 
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 (ٖٔممحؽ رقـ )

 
 نكر قبؿ جفافيا  كرة تكض  المنطحة التي كانت فييا بحيرة لكب                      

 Wood,Frances,The Silk Road ,Tow Thousand Years in The Heart Ofينظػػر:

Asia,Univeresity Of California Press and Great Britain By Bath  Press,Berkeley 

and Los Angeles,California,2002,p.21.                                      

 

 
  كرة تكض  نير سيمينجا في منغكليا                                 

 Mongolia in Perspective An Orientation Guide , Technology Intergrationينظػر:

Division , Defense Language Institute Foreign Language Center,2011, p.9.            
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 (ٗٔممحؽ رقـ )                                         

 
 حشت عمييا حركؼ انبجدية انكرخكنية لدكلة الككؾ تكرؾ كرة لمسمة ن                 

 
 Kül Tigin Yazıtı ) )تگنمسمة ككؿ                                

 
 Tonyukuk Yazıtı) )مسمة طكنيكقكؽ                                    

 حشت عمييا الحركؼ التركية الحديمة" انكرخكنية"                أىـ مسالت دكلة الككؾ ترؾ ن   كر تكض            
       Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2 ينظر:             
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 (٘ٔممحؽ رقـ )                                                 
 

 
 

 
تبت بالمغة ال ينية خالؿ السنكات الممتدة  كر مختمفة لنماذج مف ن كص رسامؿ تعكد لحكاـ انكيغكر ك  

 ـ(ٜٓٙ-ٜٚٓىػ/ٜٖٗ-ٜٕ٘)
 

               .Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2 ,s. 483,485ينظر:
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 (06يهحك رلى)

 

 
  كرة يكسؼ الحاجب الخاص البالساغكني  احب كتاب قكتادغكبيميؾ                    

  ٙ٘، صمكسكعة عمماا التركماف المتكاجديف خارج العراؽ ينظر:                          

     

 انديب محمكد الكاشغرم في كاشغر                                                                                           كرة جدارية لالديب محمكد الكاشغرم          
                                                                            

 .٘ٙنشكر في مجمة العربي ، صينظر :أبك اليزيد ،أشرؼ، شينج يانج ، بحث م                  
 .ٗٓٔ؛أبك اليزيد ،أشرؼ، أكيغكر ال يف المسممكف، بحث منشكر في مجمة العربي ، ص                 



 

 

442 

 (ٚٔقـ )ممحؽ ر                                                     

 
 جكاده ان  كرة تكض  الخاقاف بكقك انكيغكرم ممتطي                               

                         Kürüm, Turgay,Runic scripture Eurasia, Antalya , Türkiye, 2002,p.  21 ينظر:

      

 
ىػذه ال كر تكض  براعة انكيغكر في فف الرسـ مػع اىتمػاميـ فػي تربيػة الجمػاؿ كالخيػكؿ كرككبيػا كالمتػاجرة 

 بيا ينظر:
Erkan,Tolga,Anadolu Selçuklu Sanatindaki Insan Figürlerlerinin Uygurlarin Magara  

Resimleri  Ve  Gaznelilerin  Duvar  Resimleriyle  Konu   Ve   Biçim Yönünden 

Karštilaštirilmasi , Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature 

and History of Turkish or Turkic,  2010 , Volume 5/3 ,p.1226.                                            



 

 

443 

 (08يهحك رلى)                                                               

                

 
 ثر عميو في مكقع عا متيـ  بالساغكف كرة تكض  النحكش انكيغكرية عمى تمثاؿ أكيغكرم أثرم ع  

 ٔ٘ينظر: تركماني، د.اسامة أحمد ، جكلة سريعة في تاريخ ااترؾ كالتركماف، ص                 

 
 ثر عميو قرب مدينة ختف،أك" خكطاف" ،أك" خكتاف ، ككتاف " ك رة تكض  رأس لجمؿ ع               

  Jäger  ,  Ulf ,   The August Hermann Francke and Hans Körber collection ينظر  :

Archaeological Finds from Khotan in the Munich State Museum of 

Ethnography, The Silk Road Journal, ―The Bridge between Eastern and 

Western cultures,2006, Volume4, Number1,p.60.                                                  
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 (ٜٔحؽ رقـ)مم                                                      
                            

            
 

         
   
 ثر عمييا في مدينة ختف ،أك"خكطاف" ،أك "ككتاف" كر متنكعة تكض  أىـ انثار التي ع     

 ينظر:
Elikhina, Julia, Some Buddhist Finds from Khotan: Materials in the Collections of 

the State Hermitage Museum, St. Petersburg, The Silk Road, Volume6, Number 1 

,pp.31,32,33,34.                                                                                                                      



 

 

445 

 (ٕٓممحؽ رقـ)                                         
 

     
 

   
 ثر عمييا في مدينة استانا في تركستاف الشرقيةكر لعدد مف التحؼ انثرية التي ع   

 ينظر:
Waugh  ,Daniel, ,Museums, Entrepreneurship and the Politics of Cultural Identity, 

The Silk Road Journal, ―The Bridge between Eastern and Western cultures,2008  , 

Volume6, Number 1 ,p.6.                                                                  



 

 

447 

 (ٕٔممحؽ رقـ )                                           

 
  كرة تكض  أطالؿ مدينة بالساغكف                                   

 ينظر:
Waugh,Danial C.,The Editor Interoduction, The Silk Road Journal, ―The Bridge 

between Eastern and Western cultures, Volume4, Number1 ,p.3 .                          

                                                                                               
 

 
 الكاقعة قرب ممر ىيكسي Ming   قمعة منغ   كرة تكض                         
 ٌُظز:

Cosmo , Nicola Di , The Origins of the Great , The Silk Road Journal , ―The 

Bridge between Eastern and Western cultures ,2006 , Volume4, Number1,p.19.   

                                                                                                     

 



 

 

448 

 (22رلى ) يهحك

 
 

 
 

 كيغكرية ان Turfan, 土鲁番 "ثارية في مدينة طكرفاف كر متنكعة تكض  التنحيبات ان           
 

 ٌُظز:

 

Waugh,Daniel C., Beyond the Sensational: The Reiss- Engelhorn-Museums’ 

―Origins of the Silk Road‖, The Silk Road Journal, ―The Bridge between Eastern 

and Western cultures, 2008, Volume 5, Number 2,p.3.                            

 



 

 

449 

 (23يهحك رلى)

 
 

 األٌٔغٕرٌحTurfan, 土鲁番 "صٕرج ذٕضح يشار لزب يدٌُح طٕرفاٌ                      

 

 
 

 األٌٔغٕرٌحTurfan, 土鲁番 "صٕرج ذٕضح  ثار يدٌُح طٕرفاٌ                            

 ٌُظز:

 

Dawut , Rahilä ,Shrine Pilgrimage among the Uighurs , The Silk Road Journal, 

―The Bridge between Eastern and Western cultures, 2009, Volume6 , Number 

2,pp.59,67.        

 



 

 

451 

 (24رلى ) يهحك

 
 صٕرج ذٕضح تماٌا  ثار نًعاتد فً يدٌُح لزالٕرو                                    

 

 
 

 صٕرج ذٕضح يزكش يدٌُح لزالٕرو                                           

 ٌُظز:

Waugh,Daniel C. , Nomads and Settlement:New Perspectives In The Archaeology 

Of Mongolia, The Silk Road Journal, ―The Bridge between Eastern and Western 

cultures, 2010, Volume8   ,p.110.                                                         

 

 

 

 



 

 

450 

 (ٕ٘ممحؽ رقـ )                             

     

 
                              

 
             

 Kucha 库车 " كر تكض  اثار لمعابد دينية محدسة في مدينة قراخكجة انكيغكرية"                
       Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali, Genel Türk Tarihi,pay2,s.23,25,27,28 ينظر:      
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 (ٕٙممحؽ رقـ )                                              

 
 جامع عيد كاه في كاشغر الذم ي مي فيو انكيغكر كغيرىـ مف المسمميف في ال يفكرة تكض       

؛كلمزيد مف التفا يؿ عف ىذا ٙ٘ينظر:الجمعية انسالمية ال ينية ،الحياة الدينية لمسممي ال يف ،ص
 ٓ٘ص -ٛٗالجامع ينظر: لي ىكا يف ، محمكد، المساجد في ال يف، ص

 
  انكيغكريةKucha"," 库车" ""، قراخكجةقكجك ،أك"في مدينة  كرة تكض  أىـ الجكامع          

          Tang , Li, Asia Research Institute Working Paper Series ,p.67ينظر:         
 .ٛ٘، ص ؛ الجمعية انسالمية ال ينية ،الحياة الدينية لمسممي ال يف                 



 

 

452 

 (ٕٚممحؽ رقـ )                                       

 
حاضػرة ( بػاليغ سػابحان  –)بػيش -فػي مدينػة أكركمتشػي ،"أكركمجػي"   كرة تكض  أىـ المعالـ العمرانية حاليػان      

شااااااااااىُجاڭ ئۇٌغااااااااااۇر ئاااااااااااپرَٕٕو " ، كيغػػػػػػػػػػكرذات الحكػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػذاتى لحكميػػػػػػػػػػة ان   شػػػػػػػػػػينجيانغمحاطعػػػػػػػػػػة 

 "新疆维吾尔自治区/新疆維吾爾自治區""،إٌٌر
 ٙٓٔأكيغكر ال يف المسممكف، بحث منشكر في مجمة العربي ، ص ينظر :أبك اليزيد ،أشرؼ،          

 
 في الكقت الحاضرTurfan, 土鲁番 "مدينة طكرفافالعمرانية في  معالـأىـ التكض    كرة          
 Uighur Cultural Orientation ,Technology Intergration Division,Defenseينظر:

Language Institute Foreign Language Center,2010, p.12.                                   
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 : (المخطوطات ):المصادر األصٌلة غٌر المطبوعة  أول*
 ـ ( :ٖٔٗٔىػ/ٙٔٛالباككم،عبد الرشيد  ال  بف نكرم )ت بعد سنة *

 ػػؽ ى يػػه: اػػياب الػػديف بػػف مكالػػل ت قػػيص اال ػػار كىجايػػب الم ػػؾ القتار،ترجمػػه كى -ُ
بكنياتكؼ،ا اديميػػػػػة الع ػػػػػػـك لةتحػػػػػاد الالػػػػػػكايتية، معتػػػػػد االالتلػػػػػػراؽ،كا اديمية الع ػػػػػػـك 
لجمتكريػػػػة اذربيجػػػػاف الالػػػػكايتية،معتد االالتلػػػػراؽ، دار النلػػػػر: الع ػػػػـ، ادارة التحريػػػػر، 

 ،محفكظة اي م تبة   ية الع ػـك االالػةمية، ُُٕٗالرييالية لةداب اللروية، مكال ك،
 .ِّٔ/َُٗجامعة بةداد ،تحت روـ 

 ـ (:ٜٔ٘ىػ/ٖٓٗالبمخي،ابك زيد احمد بف سيؿ )ت  *

ارواليـ،مقطكطة مصكرة ى ل الماي ركاي ـ،محفكظة اي م تبة اية ا الح ػيـ  صكر -ِ
 .ِّٔ، النجؼ، تحت روـ 

 ـ (:٘ٓٔٔىػ/ٜٜٗالكاشغرم، محمكد بف الحسيف بف محمد  )  *

ة مصػػػكرة،محفكظة اػػػي م تبػػػة والػػػـ ال ةػػػة التر يػػػة،   يػػػة ديػػػكاف لةػػػات الترؾ،مقطكطػػػ -ّ
 .َُْال ةات،جامعة بةداد، تحت روـ 
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 :المصــادر األصٌــلة المطـبوعـة:ثانٌـا *

 المعربة:  العربٌة وغٌــرالعربٌـة الم ادر ان يمة-أ

 ٖٓٙابف ااثير،ابك الحسف عمي بف ابي الكـر محمد بف محمد بػف عبػد الكػريـ )ت *

 ـ ( ٕٖٕٔىػ / 

ال امؿ اي التاريا،راجعػه كصػححه:  د. محمػد يكالػؼ الػدواؽ ، دار ال تػب الع ميػة   -ُ
 ـ.ََِّق/ُِْْ، ْ،طَُك،جٗـ ،كجُٕٖٗق/ َُْٕ، ُ،طٖ، بيركت، ج

 ال باب اي تتذيب االنالاب، دار صادر ، بيركت، بة.ت.-ِ

 ـ( :ٗٙٔٔىػ/ٓٙ٘اندريسي، ابك عبد ا محمد بف عبدا )ت *

 ـ .ُٖٗٗ، ُهة الملتاؽ اي اقتراؽ ا ااؽ ، ىالـ ال تب ، بيركت ، طنز   -ّ

 ـ( :ٜٔ٘ىػ/ٖٓٗاا طخرم ، أبك اسحاؽ ابراىيـ بف محمد )ت *

 ـ .ُِٕٗمالالؾ الممالؾ ، بريؿ ، ليدف ، دار صادر ، بيركت ،  -ْ

 ـ(:ٜٖٙٔىػ/ٔٚٚابف بطكطة ، محمد أبك عبد ا بف عبد ا بف محمد )ت*

ظػػػار اػػػي غرايػػػب ارمصػػػار كىجايػػػب ارالػػػفار، تحقيػػػؽ: د.ى ػػػي المنتصػػػر تحفػػػة الن -ٓ
ـ ،كطبعػػػػة دار صػػػػادر، ُٖٓٗهػػػػػ/َُْٓ، ْال تػػػػاني، مؤالالػػػػة الرالػػػػالة، بيػػػػركت ، ط

   ـ.ُِٗٗهػ/ ُُِْبيركت، 

 ـ(:ٖٚٓٔىػ/ٜٕٗالبغدادم، ابك من كر الحاىر بف طاىر )ت*

المػػػدني، القػػػاهرة،  الفػػػرؽ بػػػيف الفرؽ،تحقيؽ:محمػػػد محػػػي الػػػديف ىبػػػد الحميػػػد، مطبعػػػة -ٔ
 بة.ت. 
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 ـ(:ٜٓٔىػ/ٚٛٗالبكرم، عبد ا بف عبد العزيز )ت*

المالػػػالؾ كالممالػػػؾ ، حققػػػه ككاػػػع اتػػػارس : د. جمػػػاؿ ط بػػػة، دار ال تػػػب الع ميػػػة،  -ٕ
 ـ.ََِّهػ/ ُِْْبيركت ، 

ـ أكأكاخػػػػر  ٓٔىػػػػػ/ٗالبمخػػػػي ،مجيػػػػكؿ ااسػػػػـ )تػػػػكفي فػػػػي حػػػػدكد أكاخػػػػر الحػػػػرف *

 ـ ( :ٔٔىػ/٘الحرف
رس نامػػه، حققػػه كترجمػػه ىػػف الفارالػػية كوػػدـ لػػه : يكالػػؼ التػػادم ، الػػدار ال قاايػػة اػػا -ٖ

 ـ .ََُِهػ/ُُِْل نلر، طبعة مزيدة كمنقحة ، القاهرة ، 

 ـ(:ٛٗٓٔىػ/ٓٗٗالبيركني، ابك الريحاف محمد بف احمد )ت*

 ـ .ُِّٗهػ/ُِّْاال ار الباوية ىف القركف القالية ، ليبزؾ ، -ٗ

 ـ(: ٚٚٓٔىػ/ ٓٚٗمحمد بف الحسيف )تالبييحي، ابك الفضؿ *

تػػاريا البيتقػػي، ترجمػػة : يحيػػل القلػػاب كصػػادؽ نلػػات ، دار الطباىػػة الحدي ػػة،  -َُ
 مصر، بة . ت.

 ـ(:ٜٔٙق/ٖٓ٘الثعالبي، عبد الممؾ بف محمد بف اسماعيؿ )ت *

 ـ.ُٕٖٔ،   Lugduni Batavorum,E.J.Brillلطايؼ المعارؼ، طبعة -ٔٔ

ىػػػػػ/  ٓٗ٘ر مكىػػػػكب بػػػف احمػػػد بػػػف محمػػػػد بػػػف الخضػػػر) الجػػػكاليحي، ابػػػك من ػػػك *

 ـ(:٘ٗٔٔ
المعػػرب مػػف ال ػػةـ ارىجمػػي ى ػػل حػػركؼ المعجػػـ ، كاػػع حكالػػيه كى ػػؽ ى يػػه:  -ُِ

 ـ.ُٖٗٗهػ/ ُُْٗ، ُق يؿ ىمراف المنصكر، دار ال تب الع مية ، بيركت، ط
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الجػػػػػػكيني ،عػػػػػػالا الػػػػػػديف عطػػػػػػا ممػػػػػػؾ بػػػػػػف بيػػػػػػاا الػػػػػػديف محمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد *

 :ـ( ٕٕٛٔىػ/ٔٛٙ)ت
تػػػػاريا جتان لػػػػام ، نق ػػػػه ىػػػػف الفارالػػػػية كوارنػػػػه بالنالػػػػقة االن  يزيػػػػة : د. محمػػػػد   -ُّ

 ـ .ُٖٓٗهػ/َُْٓالتكنجي ، دار المةح ل طباىة كالنلر ، 

 : ـ(ٜٙٔٔىػ/٘ٙ٘ابك حامد الغرناطي ، محمد بف عبدالرحيـ ااندلسي )ت*

 ـ.ُِٓٗتحفة االلباب كنقبة االىجاب ، باريس ،  - ُْ
 ـ ( :ٕٛ٘ٔىػ/ ٙ٘ٙد ، عز الديف بف ابي حامد )ابف ابي حدي*

لرح نتج البةغة ، تحقيؽ : محمد ابػك الفاػؿ ابػراهيـ ، منلػكرات م تبػة ايػة ا  -٘ٔ
 العظمل  المرىلي النجفي ، كدار احياب ال تب العربية ، بة .ت . 

 ـ(: ٖٙٓٔىػ/ ٙ٘ٗابف حـز ، ابك محمد عمي بف أحمد )ت *

االهػكاب كالنحػؿ، كبتاملػه الم ػؿ كالنحػؿ ل لترالػتاني، المطبعػة الفصػؿ اي الم ؿ ك   -ُٔ
 هػ. ُُّٕ، ُاردبية، مصر، ط

 ـ( :ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙالحمكم، أبكعبد ا ياقكت بف عبد ا )ت*

معجػػػػػػـ الب ػػػػػػػداف ، دار الف ػػػػػػر ، بيػػػػػػػركت ، بة.ت،كطبعػػػػػػة دار صػػػػػػػادر، بيػػػػػػػركت،  -ُٕ
 ـ.ُٕٕٗهػ/ ُّٕٗ

 ـ (:ٕٗٚٔىػ/ٜٓٓبف عبد المنعـ ) ت الحميرم،محمد بف محمد بف عبد ا*

الػػركض المعطػػار اػػي قبػػر االوطػػار، تحقيػػؽ :د. احالػػاف ىباس،مطػػابع هيػػدلبرغ،   -ُٖ
 ـ .  ُْٖٗ، ِبيركت ،ط

 ـ( :ٜٚٚىػ/ٖٚٙابف حكقؿ، أبك الحاسـ الن يبي )ت*
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 ـ .ُّٖٗ، ِصكرة اررض، بريؿ، ليدف، دار صادر، بيركت، ط -ُٗ

 ـ(:ٕٜٔىػ/ٖٓٓا بف عبد ا)ت  ابف خرداذبة،أبك الحاسـ عبيد*

 ـ .ُٖٖٗالمالالؾ كالممالؾ، بريؿ، ليدف،  -َِ

 ـ( :٘ٓٗٔىػ/ٛٓٛابف خمدكف، عبد الرحمف بف محمد )ت *

العبر كديكاف المبتدأ كالقبر اي أياـ العرب كالعجـ كالبربر كمػف ىاصػرهـ مػف ذكم  -ُِ
الػػػتاذ ق يػػػؿ لػػػحادة، اػػػبط المػػػتف ككاػػػع الحكالػػػي كالفتػػػارس: االالالػػػ طاف ار بػػػر ، 

، كطبعػػػػػػػػػة ـُٖٖٗهػػػػػػػػػػ/ َُْٖ، ِط ،بيػػػػػػػػػركت،مراجعػػػػػػػػػة: الػػػػػػػػػتيؿ ز ػػػػػػػػػار، دار الف ر
 .ُٖٔٗهػ/ َُْٕطبعة دار ال تاب ال بناني ، بيركت ، ـ ،ك َََِهػ/ ُُِْالنة

 ـ(:ٜ٘ٛىػ/ٕٕٛالدينكرم، ابك حنيفة احمد بف داكد )ت*

لػديف اللػياؿ، كزارة االقبار الطكاؿ، تحقيػؽ: ىبػد المػنعـ ىامر،مراجعػة: د. جمػاؿ ا -ِِ
 ال قااة كاالرلاد القكمي، االو يـ الجنكبي، االدارة العامة ل  قااة، القاهرة، بة.ت.

ـ( ٖٚٗٔىػػ/ٛٗٚالذىبي، شمس الديف أبي عبد ا محمد بف أحمد بػف عثمػاف )ت*

: 

تػػاريا اإالػػةـ ككايػػات الملػػاهير كارىػػةـ، تحقيػػؽ: د.ىمػػر ىبػػد الالػػةـ تػػدمرم،   -ِّ
،  ٕ، طَُٔ -َُٔاب ال بنػػػػػػػػػاني، بيػػػػػػػػػركت، حػػػػػػػػكادث ككايػػػػػػػػػات الالػػػػػػػػػنكاتدار ال تػػػػػػػػ
هػػػػػػػػػػػػػػػ، َُٕ – ُٔٔك حػػػػػػػػػػػػػػكادث  ككايػػػػػػػػػػػػػػات الالػػػػػػػػػػػػػػنكات ـ ، ٜٜٜٔىػػػػػػػػػػػػػػػ/ ٕٓٗٔ
   ـ .ََِِهػ/ُِّْ

الػػػػػير أىػػػػػةـ النػػػػػبةب ، تحقيػػػػػؽ : لػػػػػعيب االرنػػػػػؤكط كمحمػػػػػد نعػػػػػيـ العروالكالػػػػػي،    -ِْ
 ـ .ُِٗٗهػ/ُُّْ،  ٗمؤالالة الرالالة،  بيركت ،  ط
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تحقيػػػػػؽ: اتػػػػػيـ محمػػػػػد  لػػػػػ تكت كمحمػػػػػد مصػػػػػطفل ابػػػػػراهيـ، التييػػػػػة دكؿ اإالػػػػةـ،  -ِٓ
 ـ .ُْٕٗالمصرية العامة ل  تاب ، مصر، 

العبػػػػر اػػػػي قبػػػػر مػػػػف غبػػػػر، تحقيػػػػؽ: د. صػػػػةح الػػػػديف المنجػػػػد، مطبعػػػػة ح كمػػػػة    -ِٔ
 ـ.ُْٖٗ، ِال كيت، ال كيت، ط

 ـ (:ٕٖٔٔىػ /  ٕٔٚالرازم، محمد بف ابي بكر بف عبد الحادر) ت *

تحقيػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػػكد قػػػػػػػػػاطر ، م تبػػػػػػػػػة لبنػػػػػػػػػاف نالػػػػػػػػػركف، بيػػػػػػػػػركت،  الصػػػػػػػػػحاح ، -ِٕ
 .ُٓٗٗهػ/ُُْٓ

 ـ( :ٜٔٔىػ/ٜٕٓابف رستو، ابك عمي أحمد بف عمر )ت*

 ـ.ُُٖٗارىةؽ النفيالة ، بريؿ ، ليدف ،  -ِٖ

 ـ(:ٜٕ٘ٔىػ/ٛ٘ٙابف سعيد المغربي، عمي بف مكسى)ت*

  ة كالنلػر كالتكزيػع ، الجةراايا، تحقيػؽ: االػماىيؿ العربػي، الم تػب التجػارم ل طباىػ -ٜٕ
 ـ.َُٕٗبيركت، 

 ـ(:ٙٙٔٔىػ/ٕٙ٘السمعاني ، عبد الكريـ بف محمد بف من كر)ت*

االنالػػػاب، تقػػػديـ كتع يػػػؽ: ىبػػػد ا ىمػػػر البػػػاركدم، دار الجنػػػاف ل طباىػػػة كالنلػػػر  -َّ
 ـ .ُٖٖٗهػ/َُُْٖ،ُكالتكزيع ، بيركت ، لبناف،ط

 :         ـ( ٜٔٓىػ / ٜٕٛسيراب ،ابك الحسف بف بيمكؿ ) ت *

 تػػاب ىجايػػب االوػػاليـ الالػػبعة التػػي بتػػا العمػػارة، اىتنػػل بنالػػقه كتصػػحيحه: هػػانس  -ُّ
 ـ.ُِٗٗهػ/ ُّْٕاكف مزيؾ، مطبعة آدكلؼ هكلزهكزف، 

 ـ( :ٜٙٔىػ/ ٖٗٓالسيرافي ، أبك الحسف زيد )ت  *
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ـ، مطبعػػة ُْٖهػػػ/ِِٕرح ػػة الالػػيرااي الػػل التنػػد كالصػػيف كاليابػػاف كاندنكالػػية الػػنة  -ِّ
 ـ .ُُٔٗهػ/َُّٖر الحديث ، بةداد ،دا

 ـ( :٘ٓ٘ٔىػ/ٜٔٔجالؿ الديف عبدالرحمف )ت السيكطي، *

 لب ال باب اي تحرير االنالاب ، دار صادر ، بيركت ، بة.ت. -ّّ

 ـ( :ٖ٘ٔٔىػ/ٛٗ٘الشيرستاني ، محمد بف عبد الكريـ )ت *

، الم ؿ كالنحؿ، مطبكع بتامش  تػاب الفصػؿ اػي الم ػؿ كاالهػكاب كالنحػ -ّْ ؿ البػف حػـز
 ـ.ُْٔٗهػ/ ُّْٖمطبعة محمد ى ي صبي  كاكالد  باالزهر ، مصر ، 

شػػػػيخ الربػػػػكة، شػػػػمس الػػػػديف أبػػػػي عبػػػػد ا محمػػػػد بػػػػف أبػػػػي طالػػػػب انن ػػػػارم *

 ـ( :ٕٖٙٔىػ/ٕٚٚ)ت
نقبػػة الػػدهر اػػي ىجايػػب البػػر كالبحػػر، طبػػع بمطبعػػة المرحػػـك اػػريف أحػػد أىاػػاب  -ّٓ

 ـ .ُٖٓٔهػ/ُُِٖار ادمية اإمبراطكرية، بطربكرغ ، 

 ـ(: ٕٕٜىػ/ ٖٓٔالطبرم،ابك جعفر محمد بف جرير)ت *

تحقيؽ : محمد ابك الفاؿ ابراهيـ ، دار المعػارؼ، مصػر ،  تاريا الرالؿ كالم كؾ، -ّٔ
 ـ. ُٗٔٗهػ /  ُّٖٗ، ِط

 ـ( :ٖٖٛٔىػ/ٜٖٚابف عبد الحؽ ،  في الديف عبد المؤمف )ت *

اع، كهػك مقتصػر معجػـ الب ػداف ليػاوكت مراصد اإطةع ى ل أالػماب ارم نػة كالبقػ -ّٕ
الحمكم، تحقيؽ كتع يؽ ى ي محمد البجاكم، دار أحياب ال تب العربية، ىيالل البػابي 

 ـ .ُْٓٗهػ/ُّّٕ،  ُالح بي كلر ا  ، ط

 ـ( :ٕٙٛٔىػ/٘ٛٙابف العبرم، غريغكريكس الممطي )ت  *
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الحاني تػػاريا مقتصػػر الػػدكؿ ، كوػػؼ ى ػػل طبعػػه ككاػػع حكالػػيه ارب انطػػكف صػػ -ّٖ
 ـ .ُٖٓٗ،  ِاليالكىي، المطبعة ال ا كلي ية ، بيركت ، ط

 ـ(:ٓ٘ٗٔىػ/ٗ٘ٛابف عربشاه، شياب الديف احمد بف محمد بف عبد ا ) ت  *

ىجايػػب المقػػدكر اػػػي اقبػػار تيمػػػكر، مطبعػػة احمػػد بػػػف محمػػد بػػػف ى ػػي االنصػػػارم  -ّٗ
 هػ.ُِّّ-ُِِّاليمني اللركاني،  ،   تة ، التند ، 

ـ( ٖٖٔٔىػػ/ٕٖٚ،عماد الديف اسماعيؿ بف الممؾ انفضػؿ نػكر الػديف )تابك الفدا * 

: 
المقتصر اي اقبار البلر، ى ؽ ى يه ككاػع حكالػيه: محمػكد دٌيػكب، منلػكرات:  -َْ

 ـ.ُٕٗٗهػ/ُُْٕ،  ُال تب الع مية، بيركت، ط محمد ى ي بياكف ، دار
 ػك يف ديالػػػػةف، دار تقكيـ الب ػداف، اىتنػل بتصػحيحه كطبعػه:رينكد كالبػاركف مػاؾ  -ُْ

 ـ.َُْٖالطباىة الال طانية ، باريس ، 
 ابف فضالف ، أحمد بف العباس بف راشد بف حماد )مجيكؿ الكفاة(:*

رالالة ابف ااةف ، اػي كصػؼ الرح ػة الػل بػةد التػرؾ كالقػزر كالػركس كالصػقالبة -ِْ
 ـ ، حققتػػػا كى ػػػؽ ى يتػػػا كوػػػدـ لتػػػا د.الػػػامي الػػػدهاف ، مطبكىػػػاتُِٗهػػػػ/َّٗالػػػنة 

 ـ .َُٔٗالمجمع الع مي العربي اي دملؽ ، المطبعة التالمية، دملؽ ، 

 ـ(:ٖٛٗٔىػ/ٜٗٚابف فضؿ ا العمرم، شياب الديف احمد بف يحيى )ت  *

 مالػػالؾ االبصػػار اػػي ممالػػؾ االمصػػػار ، تحقيػػؽ االالػػتاذ ، احمػػد ز ػػي بالػػػػػا ،دار -ّْ
 أ.د. محمػػد ىبػػد القػػادر : ؽطبعػػة مػػف تحقيػػ ّ،كج ـ ُِْٗال ػػػتب المصػػرية،القاهرة ،

قريالػػػات، د. ىصػػػاـ مصػػػطفل هزايمػػػة، د. يكالػػػؼ احمػػػد بنػػػي ياالػػػيف ، مر ػػػز زايػػػد 
 ـ. ََُِل تراث كالتاريا ،العيف ، 
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 ـ( :ٜٔ٘ىػ/ٖٓٗابف الفحيو اليمذاني ، ابك بكر احمد بف محمد )ت  * 

 ـ . َُِّمقتصر  تاب الب داف ، بريؿ ، ليدف ،  -ْْ

ابػػػك الفضػػػؿ عبػػػد الػػػرزاؽ بػػػف تػػػاج الػػػديف احػػػػػػمد )ت  ابػػػف الفػػػكطي ، كمػػػاؿ الػػػديف *

 ـ( :ٖٕٖٔىػ/ ٖٕٚ
ت قػػػػيص مجمػػػػع االداب اػػػػي معجػػػػـ االلقػػػػاب، حققػػػػه ىػػػػف نالػػػػقته المؤلػػػػؼ الفريػػػػدة  -ْٓ

المحفكظة اػي دار ال تػب الظاهريػة بدملػؽ،د. مصػطفل جػكاد، كزارة ال قااػة كاالرلػاد 
 ـ .ُّٔٗالتالمية، دملؽ،القكمي،مطبكىات مديرية احياب التراث العربي، المطبعة 

الحػػػػكادث الجامعػػػػة كالتجػػػػارب النااعػػػػة اػػػػي المايػػػػة الالػػػػابعة، كوػػػػؼ ى ػػػػل تصػػػػحيحه  -ْٔ
مطبعػة  بةػداد، ىنيػت بطبعػة الم تبػة العربيػة، كالتع يؽ ى يه: االالتاذ مصػطفل جػكاد،

 .هػ ُُّٓالفرات، بةداد، 

 ـ( :ٜٓٗىػ/ٜٕٖقدامة بف جعفر، أبك الفرج )ت *

 تابػػة ، لػػرح كتحقيػػؽ : د. محمػػد حالػػيف الزبيػػدم ، دار الحريػػة القػػراج كصػػناىة ال-ْٕ
 ـ.ُُٖٗل طباىة ، العراؽ ، 

 ـ( :ٓٔٙٔىػ/ٜٔٓٔالحرماني،ابك العباس احمد بف يكسؼ بف احمد الدمشحي )ت  *

أقبػػػػار الػػػػدكؿ كآ ػػػػار اركؿ اػػػػي التػػػػاريا ، بق ػػػػـ : محمػػػػد جػػػػكاد البةػػػػدادم ، مطبعػػػػة  -ْٖ
 .  هػُِِٖالميرزا ىباس التبريزم ، 

 ـ( :ٖٕٛٔىػ/ٕٛٙالحزكيني، زكريا بف محمد بف محمكد )ت *

 آ ار البةد كأقبار العباد ، دار صادر ، بيركت ، بة.ت . -ْٗ
 .ََِٔ،  ِىجايب المق كوات كغرايب المكجكدات،م تبة االيماف، مصر، ط -َٓ
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 ـ( :ٛٔٗٔىػ/ٕٔٛالحمحشندم، أحمد بف عمي )ت  *

كزارة ال قااػػػػػة كاررلػػػػػاد القػػػػػكمي، المؤالالػػػػػة  صػػػػػب  ارىلػػػػػل اػػػػػي صػػػػػناىة اإنلػػػػػا، -ُٓ
المصػرية ل تػ ليؼ كالترجمػػة كالطباىػة كالنلػػر، مطػابع  كالتاتالػػكماس كلػر ا ، القػػاهرة 

 ، بة.ت .

 ـ( :٘ٓٔٔىػ/ٜٜٗالكاشغرم، محمكد بف الحسيف )ت *

 ـ .ُّٗٗديكاف لةات الترؾ، أنقرة ،  -ِٓ
 ـ( :ٕٖٚٔىػ/ٗٚٚ)تابف كثير، عماد الديف أبك الفدا اسماعيؿ بف عمر *

البداية كالنتاية اي التاريا، تحقيؽ: ى ي ليرم، مطبعة دار احيػاب التػراث العربػي   -ّٓ
 هػَُْٖ،  ُ، النالر ، دار احياب التراث العربي ، بيركت ، ط

 ـ( :ٔٔىػ/ ٘الكرديزم، ابك سعيد عبد الحي )ت اكاسط ؽ * 

حمػػػػد القػػػػامس الجامعيػػػػة زيػػػػف االقبػػػػار، تعريػػػػب : محمػػػػد بػػػػف تاكيػػػػت ، مطبعػػػػة م -ْٓ
 ـ  .  ُِٕٗهػ/ ُِّٗكال قااية، ااس ، 

المركزم ، شرؼ الزماف طاىر) مجيكؿ الكفاة غير انو  نؼ كتابو ىػذا فػي حػدكد  *

 ـ(:ٕٓٔٔىػ/ٗٔ٘سنة 
، لنػػػػدف -منتقبػػػػة مػػػػف  تػػػػاب طبػػػػايع الحيػػػػكاف –ابػػػػكاب اػػػػي الصػػػػيف كالتػػػػرؾ كالتنػػػػد  -ٓٓ

 ـ.ُِْٗ

 ـ( :ٜٚ٘ىػ/ٖٙٗحسيف بف عمي )تالمسعكدم ، ابك الحسف عمي بف ال *

مػػركج الػػذهب كمعػػادف الجػػكهر ، تحقيػػؽ : محمػػد محػػي الػػديف ىبػػد الحميػػد، الم تبػػة  -ٔٓ
 العصرية، بيركت ، بة.ت . 
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التنبيػػػػه كارلػػػػراؼ، ىنػػػػي بتصػػػػحيحه كمراجعتػػػػه : ىبػػػػد ا االػػػػماىيؿ الصػػػػاكم، دار -ٕٓ
 .ُّٖٗالصاكم ل نلر ، القاهرة ، 

 ـ( :ٜ٘ٛىػ/ٖ٘ٚعبد ا محمد )تالمحدسي، شمس الديف أبي *

 . َُٔٗاحالف التقااليـ اي معراة ارواليـ، بريؿ ، ليدف ، دار صادر ، بيركت ،  -ٖٓ

 ـ(: ٜ٘ٙىػ/ٖ٘٘المحدسي ، المطير بف طاىر )ت  *

 البدب كالتاريا، م تبة ال قااة الدينية ، القاهرة، بة.ت . -ٗٓ

 ـ( :ٔٗٗٔىػ/٘ٗٛي )ت المحريزم ، تحي الديف أبي العباس أحمد بف عم *

المػػػكاىظ كاالىتبػػػار بػػػذ ر القطػػػط كا  ػػػار ))القطػػػط المقريزيػػػة((، مطبعػػػة بػػػكالؽ،  -َٔ
 ـ .َُٕٗمصر، اىادت طبعه باالكايالت ، م تبة الم نل ، بةداد ، 

الالػػ كؾ لمعراػػة دكؿ الم ػػكؾ ، صػػححه ككاػػع حكالػػيه : محمػػد مصػػطفل زيػػػادة،  -ُٔ
 ـ .ُّٔٗ، مطبعة دار ال تب المصرية ، القاهرة 

 ـ(:ٕٜٛق/ٕٖٚمؤلؼ مجيكؿ )ت بعد سنة  *

حػػدكد العػػالـ مػػف الملػػرؽ إلػػل المةرب،محقػػؽ كمتػػرجـ ال تػػاب ىػػف الفارالػػية: الالػػيد  -ِٔ
 ق. ُِّْيكالؼ التادم ،النالر :الدار ال قااية ل نلر، القاهرة، 

 ـ(:ٔٔىػ/ ٘المنجـ،الشيخ اسحاؽ بف حسيف ) مف عمماا الحرف  *

 بة.ت. ، د.ـي ذ ر المدايف الملتكرة اي  ؿ م اف ،آ اـ المرجاف ا -ّٔ

 ـ(:ٖٔٔٔىػ /  ٔٔٚابف منظكر، محمد بف مكـر )ت  *

 ـ.ُّّٔهػ/ َُْٓنلر ادب الحكزة، وـ ،ايراف، لالاف العرب،  -ْٔ

 ـ( :ٜٜ٘ىػ/ٖ٘ٛابف النديـ ، محمد بف اسحاؽ )ت *
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 الفترالت ، دار المعراة ل طباىة كالنلر ، بيركت ، بة.ت .  -ٓٔ

 ـ( :ٜٜ٘ىػ/ٖٛٗالنرشخي ، أبك بكر محمد بف جعفر )ت *

تاريا بقارل، ترجمه كودـ له كحققه كى ؽ ى يه د. أمػيف ىبػد المجيػد بػدكم كنصػر  -ٔٔ
 ا مبلر الطرازم، دار المعارؼ، القاهرة ، بة.ت .

 ـ( : ٕٔٗٔىػ/  ٜٖٙالنسكم، محمد بف أحمد )ت *

نلر كتحقيؽ: حااظ أحمػد حمػدم، دار الف ػر اليرة الال طاف جةؿ الديف من برتي،  -ٕٔ
 ـ .ُّٓٗالعربي، مطبعة االىتماد، مصر 

ـ ٕٖٗٔ/ ػىػٖٗٚابف النظاـ الحسيني،محمد بف محمد بف محمػد بػف عبػد ا ) ت *

:) 
العرااة اي الح ايػة الالػ جكوية، ترجمػة كتحقيػؽ : ىبػد المػنعـ محمػد حالػنيف، كد.  -ٖٔ

 .ُٕٗٗداد، اميف، مطبعة جامعة بةداد، بة حاليف 

 ـ( : ٘٘ٔٔىػ/ٓ٘٘النظامي العركضي السمرقندم،احمد بف عمر بف عمي )ت *

جتار مقالة )المقاالت االربع ( اػي ال تابػة كاللػعر كالنجػـك كالطػب، ى يػه قةصػة  -ٗٔ
الحكالػػي العةمػػػة : محمػػػد بػػػف ىبػػػد الكهػػاب القزكينػػػي، ترجمػػػة: ىبػػػد الكهػػػاب ىػػػزاـ ك 

هػػػػ / ُّٖٔ،  ُؼ كالترجمػػػة كالنلػػػر، القػػػاهرة، طيحيػػػل القلػػػاب، مطبعػػػة لجنػػػة التػػػ لي
 ـ . ُْٗٗ

 ـ( :ٕٖٖٔىػ/ٖٖٚشياب الديف أحمد بف عبد الكىاب )  ت النكيرم، *

 نتاية اررب اي انكف اردب ، مطابع  كالتاتالكماس كلر ا ، القاهرة،بة.ت . -َٕ

 ـ( :ٖٛٔٔىػ/ٛٔٚاليمذاني، رشيد الديف فضؿ ا )ت *
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مػػػة: محمػػػد صػػػادؽ نلػػػ ت، محمػػػد مكالػػػل هنػػػداكم كاػػػؤاد ىبػػػد جػػػامع التػػػكاريا، ترج -ُٕ
المعطي الصياد، راجعه كودـ له: يحيل القلاب ، دار أحياب ال تب العربيػة، القػاهرة، 
بة.ت، كطبعة الجزب القاص بتاريا ق فػاب جن يػز قػاف مػف اك تػام وػاآف الػل تيمػكر 

كوػػػدـ لػػػه: د. يحػػػل  وػػاآف. نق تػػػا الػػػل العربيػػػة: د. اػػؤاد ىبػػػد المعطػػػي، الصػػػياد، راجعػػه
،كالجزب القػاص ُّٖٗ، ُالقلاب ، دار النتاة العربية ل طباىة كالنلر بيركت، ط

بتػػػاريا غػػػازاف قػػػاف، دراالػػػة كترجمػػػة: د. اػػػؤاد ىبػػػد المعطػػػي الصػػػياد، الػػػدار ال قاايػػػة 
 ـ.َََِهػ/ َُِْ، ُل نلر، القاهرة، دار النصر ل طباىة االالةمية، القاهرة، ط

 ـ(ٖٛٗٔىػ/ٜٗٚلديف عمر بف مظفر )تابف الكردم ، زيف ا *

 قريدة العجايب كاريدة الةرايب ، الم تبة اللعبية ، بيركت ، بة. ت .  -ِٕ

 ـ( :ٜٚٛىػ/ٕٗٛاليعحكبي، احمد بف اسحاؽ بف جعفر بف كىب )ت *

، ُالب ػػداف، كاػػع حكالػػيه: محمػػد امػػيف اػػناكم، دار ال تػػب الع ميػػة، بيػػركت، ط -ّٕ
 ـ. ََِِهػ/ ُِِْ

ا اليعقكبي ، ى ؽ ى يه ككاع حكاليه : ق يؿ المنصكر ، دار ال تب الع ميػة تاري -ْٕ
 ـ .ََِِهػ/ ُِّْ، ِ، بيركت ، ط

  :غٌر المعربة ب:الم ادر الفارسية ان يمة
الجكزجاني،  در الديف ابك عمر كمنيػاج الػديف عثمػاف بػف سػراج الػديف محمػد) ت *

 ـ(:ٜٕٛٔىػ/  ٜٛٙ

كلػػػػيـ ناالػػػػكليس صػػػػاحب كمكلػػػػكل قػػػػادـ حالػػػػيف  طبقػػػػات ناصػػػػرم، بتصػػػػحي :  يتػػػػاف -ُ
كمكلػػكم ىبػػد الحػػي صػػاحباف، اهتمػػاـ:  يتػػاف لػػيس صػػاحب مكصػػكؼ، در  ػػالج بػػريس 

 ـ.ُْٖٔطبع  رد،    ته، 
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 ـ( :ٖ٘٘ٔىػ/ٕٜٗخكاندمير، غياث الديف بف ىماـ الديف الحسني )ت *

يابػػػاف تػػػاريا حبيػػػب الالػػػير اػػػي أقبػػػار أاػػػراد بلػػػر، از انتلػػػارات  تابقانػػػه قيػػػاـ ، ق -ِ
 .هػُّّّناصر قالرك، تتراف ، 

 ـ( :ٔٓٙٔىػ/  ٓٔٓٔرازم، اميف احمد )ت   *

فػػػػت او ػػػػيـ، باتصػػػػحي  كتع يػػػػؽ : جػػػػكاد اااػػػػؿ ،  تابفركلػػػػل ى ػػػػي ا بػػػػر ى مػػػػي، ه -ّ
 .ك تابفركلل ادبية ، لر ة الام جاب ، انتلارات  تب ايراف ، بة. ت

ي فػي الن ػػؼ ااكؿ مػػف الشػيرازم، اديػػب شػرؼ الػػديف عبػػد ا بػف فضػػؿ ا )تػػكف *

 ـ( : ٗٔىػ/ٛالحرف 
تػػاريا كصػػاؼ الحاػػرة، تحريػػر: ىبػػد المحمػػد آيتػػي ، انتلػػارات بينػػاد ارالػػؾ ايػػراف ،  -ْ

 هػ. ُّْٔ

 ـ( : ٜٕٕٔىػ/ٕٚٙعطار ، شيخ فريد الديف محمد )ت  *

ديػػكاف ىطػػار، بػػه اهتمػػاـ كتصػػحي  :تقػػي تفاػػ ل ،لػػرؾ انتلػػارات ى مػػل كارهن ػػل،  -ٓ
 .هػ ُّٖٔتتراف ، 

منطػػػػػؽ الطير،مقدمػػػػػة تصػػػػػحي  كتع يقػػػػػات : د تػػػػػر محمػػػػػد راػػػػػا لػػػػػفيعي  ػػػػػك نل ،  -ٔ
 هػ. ُّٖٓجابقانه متارت ، تتراف ، جاب الـك ، 

 ـ(:ٖٔىػ/ ٚعكفي، سديد الديف محمد ) ت في حدكد الن ؼ ااكؿ مف ؽ  *

لبػػاب االلبػػػاب، طبعػػػة باتصػػػحيحات جديػػػدة كحكالػػػي كتع يقات: امػػػؿ ب ػػػك ش كالػػػعيد  -ٚ
اية،  تابفركلػػػػػػل، ابػػػػػف الػػػػػػينا،  تابقانػػػػػػه حػػػػػاج ى ػػػػػػي ى مػػػػػػي، االػػػػػػفند نفيالػػػػػي، بالػػػػػػرم

هػػػػػػ،كطبعة بالػػػػػعي كاهتمػػػػػاـ: ادكارد بػػػػػركاف ان  يالػػػػػي ، مطبعػػػػػة بريػػػػػؿ، ليػػػػػدف ، ُّّّ
 ـ .َُٔٗ
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 ـ(:ٔٗ٘ٔىػ / ٜٛٙقزكيني ، يحيى بف عبد المطيؼ ) ت  *

لػػػػب التػػػػكاريا ، بقػػػػط محمػػػػد بػػػػاور بػػػػف االػػػػماىيؿ بػػػػف ايػػػػة ا الحػػػػاج لػػػػيا جعفػػػػر،  -ٖ
رش، دالمند  رامػي اػياب الػديف بػف محمػد  ػاظـ بػف محمػد ى ػي بػف ايػة ا الحػاج بالفا

 .قُّّٔليا جعفر اللكلترم ،، نكبت جاب :اكؿ ، تاريا انتلار : مرداد ما  ، 

 ـ( :ٜٕٖٔىػ/ٖٓٚر )تػػػػػػمستكفي قزكيني،حمد ا بف ابي بكر بف احمد بف ن  *

كالفتػػػارس :د تػػػر حالػػػيف نػػػكايي، مؤالالػػػة تػػػاريا  زيػػػد ، باهتمػػػاـ كتصػػػميـ الحكالػػػي   -ٗ
 هػ . ُّّٗطبع كمنلكرات امير  بير، تتراف ، 

نزهػػة الق ػػكب، بػػا مقاب ػػه كحكالػػل كتع يقػػات كاتػػارس: ب كلػػش محمػػد دبيػػر الػػياول،  -َُ
 هػُّّٔقياباف لا  آباد،  -نالر:  تابقانه طتكرل، تتراف

 ـ( :ٜٛٗٔىػ/ٜٗٓميرخكاند، مير محمد بف سيد برىاف الديف خكاكندشاه )ت *

تػػاريا ركاػػة الصػػفا، لػػيك  لػػرك ن ػػارش  ػػـ نظيػػر دراد بيػػات اارالػػي درالػػد  نتػػـ  -ُُ
 هػ .ُّّٗهجرم ،  تابفركليتام ، تتراف ، 

 :الحدٌثة:المراجـع رابعــــا *

 :المعربة وغٌـر العربٌـةالعـربٌة  الحدٌثةالمراجع  -أ   

 ابراىيـ ، عبد الرشيد: *

كايػػػػؿ القػػػػرف العلػػػػريف ) مالػػػػ مكا تر الػػػػتاف كالػػػػيبيريا كمنةكليػػػػا العػػػػالـ االالػػػػةمي اػػػػي ا -ُ
كمنلػػػػػكريا(، تقػػػػػديـ كترجمػػػػػة كتع يػػػػػؽ: د. احمػػػػػد اػػػػػؤاد متػػػػػكلي، كد. هكيػػػػػدا محمػػػػػد اتمػػػػػي، 

 ـ. ُٖٗٗالمج س االى ل ل  قااة ، االتانبكؿ ، 

 أحمد، د. احمد رمضاف: *
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كالتكزيػػػع، جػػػػدة ، الرح ػػػة كالرحالػػػة المالػػػ مكف ، دار البيػػػاف العربػػػي ل طباىػػػة كالنلػػػر  -ِ
 .بة.ت

 إدريس، د. محمد محمكد : *

تاريا العراؽ قةؿ العصر الال جكوي اركؿ ، م تبة نتاة اللرؽ ، القاهرة، بػة.ت  -ّ
. 

 اندىمي، د. محمد مظفر:*

رحةتػػي ى ػػل طريػػؽ الحريػػر، دار المكوػػؼ العربػػي ل صػػحااة كالنلػػر كالتكزيػػع ،كدار  -ْ
 ـ .ََُِ، ُاالميف ل طباىة، القاهرة، ط

 أربرم،أ.ج.، كمجمكعة مف المستشرقيف:*

تراث اارس، نق ه الل العربية : محمد  فااي،ك أحمد الالاداتي،ك الاليد يعقكب ب ػر،ك -٘
محمػػػػد صػػػػقر قفاجػػػػة ،ك أحمػػػػد ىيالػػػػل، ألػػػػترؾ اػػػػي  تابتػػػػه كراجػػػػع ترجمتػػػػه : يحيػػػػل 

بي القلػػػاب، ألػػػرؼ ى ػػػل نلػػػر : أ.ج. أربػػػرم، دار احيػػػاب ال تػػػب العربيػػػة ىيالػػػل البػػػا
 .ُٗٓٗالح بي كلر ا  ، 

 أركيف، تكختى أخكف: *

تر التاف اللروية الب د االالةمي المنالي، دار االندلالالقاراب ل نلر كالتكزيع ، م ػة  -ٔ
 ـ.َََِهػ/ َُِْ، ُالم رمة ، ط

 ارنكلد ، سيرت .ك. : *

اهيـ بحث اي تاريا نلر العقيدة اإالةمية، ترجمػػػة: حالػف ابػر  –الدىكة الل اإالةـ  -ٕ
حالػػػف، ىبدالمجيػػػد ىابػػػديف كاالػػػماىيؿ النحػػػراكم، م تبػػػة النتاػػػة المصػػػػرية، مصػػػر، 

 بة.ت .
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 اقباؿ، عباس : *

تاريا المةكؿ منذ حم ة جن يزقاف حتل ويػاـ الدكلػة التيمكريػة ،ترجمػة د:ىبػد الكهػاب  -ٖ
 ـ .َََِهػ/ َُِْى كب، المجمع ال قااي، ابك ظبي، االمارات العربية المتحدة، 

 َِٓريا ايراف بعد االالةـ مف بداية الدكلة الطاهريػة حتػل نتايػة الدكلػة القاجاريػة تا -ٗ
ـ، نق ػػػه ىػػػف الفارالػػػية كوػػػدـ لػػػه كى ػػػؽ ى يػػػه: د. محمػػػد ُِٓٗهػػػػ /  ُّّْـَِٖهػػػػ/

ىػػػػةب الػػػػديف منصػػػػكر، راجعػػػػه: أ.د. الالػػػػباىي محمػػػػد الالػػػػباىي، دار ال قااػػػػة كالنلػػػػر 
 ـ.ُٖٗٗكالتكزيع، القاهرة، 

، السيد *  عبد المؤمف السيد: اكـر

، تقػديـ االالػتاذ احمػد محمػد جمػاؿ، مطبعػة -تر الػتاف  –ااكاب ى ل تاريا تػكراف  -َُ
 هػ.ُّٗٗ، ِرابطة العالـ االالةمي، م ة الم رمة، ط

 ااميف، حسف: *

 ـ.ُٕٔٗهػ/ ُّٔٗلبناف،  –الةزك المةكلي ،دار التعارؼ ل مطبكىات ، بيركت  -ُُ
لبنػػػػػػاف،    -نصػػػػػػرانية كاالالػػػػػػةـ ، دار التعػػػػػػارؼ ، بيػػػػػػركتالمةػػػػػػكؿ بػػػػػػيف الك نيػػػػػػة كال -ُِ

 ـ. ُّٗٗهػ/ ُُْْ

 اميف ،احمد:   *

    .ُٕٗٗاحل االالةـ،التيية المصرية العامة ، القاهرة ،  -ٖٔ

 اميف ، حسيف : *

/ ػهػػػػػ ُِْٕ، ِط دار اللػػػػػؤكف ال قاايػػػػػة، تػػػػػاريا العػػػػػراؽ اػػػػػي العصػػػػػر الالػػػػػ جكوي، -ُْ
 ـ.  ََِٔ
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 اكزطكنا ، يمماز: *

 .  بة.ت  .ـ،بة المدقؿ الل التاريا التر ي ، ترجمة : ارلد الترمزم، -ُٓ

 الياد ، ميرسيا: *

تػػاريا المعتقػػدات كاالا ػػار الدينيػػة ، ترجمػػة : ىبػػد التػػادم ىبػػاس، مطػػابع اللػػاـ،  -ٙٔ
 ـ.ُٕٖٗ-ُٖٔٗ، ُدملؽ ، ط

  ايميسؼ ، نيكيتا: *

ابػك الحالػف ،مؤالالػة دار  اللرؽ االالػةمي اػي العصػر الكالػيط ،ترجمػة : منصػكر -ُٕ
 ـ.ُٖٔٗهػ/ َُْٔال تاب الحديث ل طباىة كالنلر كالتكزيع، بيركت ، 

 البار، د. محمد عمي :*

 ـ.ََِٖهػ/ ُِْٗ، ُ يؼ أال ـ المةكؿ، دار الفت  ل دراالات كالنلر، االردف، ط -ُٖ

 بارتكلد، فاسيمي فالديميركفتش : *

حمػػػد الػػػعيد الػػػ يماف، راجعػػػه: ابػػػراهيـ تػػػاريا التػػػرؾ اػػػي آالػػػيا الكالػػػطل، ترجمػػػة: د.أ -ُٗ
 صبرم، م تبة االنج ك المصرية، مصر، بة.ت .

تر الػػػتاف مػػػف الفػػػت  العربػػػي حتػػػل الةػػػزك المةػػػكلي، ترجمػػػة: صػػػةح الػػػديف ى مػػػاف  -َِ
هالػػػػـ، ألػػػػرؼ ى ػػػػل طبعػػػػه والػػػػـ التػػػػراث العربػػػػي، المج ػػػػس الػػػػكطني ل  قااػػػػة كالفنػػػػكف 

 ـ .ُُٖٗهػ/َُُْكا داب، ال كيت ، 
، ْالحاػػارة اإالػػةمية، ترجمػػة: د. حمػػزة طػػاهر، دار المعػػارؼ، مصػػر، ط تػػاريا -ُِ

ُٗٔٔ. 

 بارندر، جفرم: *
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المعتقػػػدات الدينيػػػة ىنػػػد اللػػػعكب، ترجمػػػة : د. امػػػاـ ىبػػػد الفتػػػاح اماـ،مراجعػػػة: د .  -ِِ
ىبػػػػػد الةفػػػػػار م ػػػػػاكم، ىػػػػػالـ المعراػػػػػػة ، المج ػػػػػس الػػػػػكطني ل  قااػػػػػة كالفنػػػػػػكف كاالداب ، 

 .ُّٗٗال كيت،

 ا، د.  حسف:الباش *

االلقػػػػاب االالػػػػةمية اػػػػي التػػػػاريا كالك ػػػػايؽ كاال ػػػػار، الػػػػدار الفنيػػػػة ل نلػػػػر كالتكزيػػػػع،  -ِّ
 ـ.ُٖٗٗهػ/ َُْٗالقاهرة، 

 باقر ،د.طو : *

مقدمػػػة اػػػي تػػػاريا الحاػػػارات القديمػػػة، حاػػػارة كادم النيػػػؿ، جزيػػػرة العػػػرب كبػػػةد  -ِْ
 –الػػػػ ندر  كالالػػػػ كويكفبػػػػةد ايػػػػراف كاال –بعػػػػض الحاػػػػارات كاالمػػػػـ القديمػػػػة  –اللػػػػاـ

اليكناف كالركماف، مف مطبكىات دار المع ميف العالية، لر ة التجارة المحدكدة، بةػداد 
 ـ . ُٔٓٗهػ / ُّٕٔ، ِ، ط

 بخيت،د. رجب محمكد: *

، ُتػػػاريا المةػػػكؿ كالػػػقكط بةػػػداد، م تبػػػة االيمػػػاف كم تبػػػة جزيػػػرة الػػػكرد، القػػػاهرة، ط-ِٓ
 ـ.ََُِهػ/ ُُّْ

 بدر، د. م طفى طو: *

محنػػػة االالػػػةـ ال بػػػرل أك زكاؿ القةاػػػة العباالػػػية مػػػف بةػػػداد ى ػػػل ايػػػدم المةػػػكؿ ،  -ِٔ
 .ُٗٗٗ، ِالتيية المصرية العامة ل  تاب ، مصر ، ط

 براج ، ىػ . فاف: *

ح مػػػة الصػػػيف ، ترجمػػػة : مكاػػػؽ الملػػػنكؽ، ارهػػػالي ل طباىػػػة كالنلػػػر كالتكزيػػػع ،  -ٕٚ
 ـ.ُٖٗٗ، ُالكريا، ط
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 :براكف، ادكارد جرانفيؿ  *

الترجمػة كالتع يػؽ ، منذ أودـ العصكر حتل ىصر الفردكالي تاريا اردب اي ايراف - ِٖ
بالفارالػػية االالػػتاذ: ى ػػي بالػػا صػػال ، الترجمػػة ل عربيػػة، د. احمػػد  مػػاؿ الػػديف ح مػػي، 

. ،كطبعة نق تا الل العربية، د. ابراهيـ اميف اللػكاربي، النالػر م تبػة ُْٖٗال كيت، 
 ـ .ََِْهػ/ ُِْْ، ُرة ، طال قااة الدينية، القاه

 برككمماف، كارؿ : *

تػػػاريا اللػػػػعكب اإالػػػػةمية كاإمبراطكريػػػة العربيػػػػة كانحةلتػػػػا، ترجمػػػة: نبيػػػػه أمػػػػيف   -ِٗ
 ـ .ُُٔٗ، ّالبع ب ي، دار الع ـ ل مةييف، بيركت، ط اارس كمنير

 :بركم، ادكارد،ك أبكايو ،جانيف ،ك كاىيف ، كمكد ،كدكبي، جكرج،ك مكات ،ميشاؿ *

، نق ػػػه الػػػل العربيػػػة : يكالػػػؼ أالػػػعد  -القػػػركف الكالػػػطل –تػػػاريا الحاػػػارات العػػػاـ  -َّ
 ـ.ُٖٔٗ، ِداغر ،ك اريد ـ، داغر، منلكرات ىكيدات ، بيركت ، باريس، ط

 البغدادم، اسماعيؿ باشا: *

ايااح الم نكف اي الذيؿ ى ل  لؼ الظنكف ىف أالامي ال تب كالفنػكف، تصػحي   -ُّ
 لبناف، بة.ت. -الي ، دار احياب التراث العربي ، بيركت: راعت بي  ه ال  ي

 بكؿ، ستانمي ليف : *

الدكؿ اإالةمية، ترجمة: محمد صػبحي اػرزات، ألػرؼ ى ػل ترجمتػه كى ػؽ ى يػه:  -ِّ
محمػػػػد دهمػػػػاف، مػػػػع ااػػػػااات كتصػػػػحيحات بارتكلػػػػد، كق يػػػػؿ ادهػػػػـ، م تبػػػػة اإالػػػػةمية، 

 دملؽ، بة.ت .

 بكزكرث، كميفكرد. أ.: *
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الػػػرات الحا مػػػة اػػػي التػػػاريا االالػػػةمي، دراالػػػة اػػػي تػػػاريا االنالػػػاب، د. الػػػ يماف اال -ّّ
ابػػػػراهيـ العالػػػػ رم، مؤالالػػػػة اللػػػػراع العربػػػػي، ال كيػػػػت، بااللػػػػتراؾ مػػػػع مؤالالػػػػة ىػػػػيف 

 .ُٓٗٗ، ِل دراالات كالبحكث االنالانية كاالجتماىية، مصر، ط

 بكزكرث ، كميفكرد، كشاخت، جكزيؼ : *

زهيػر الالػمتكرم كد. حالػيف مػؤنس، كد. احالػاف صػدوي تراث االالةـ، ترجمػة: د.  -ّْ
العمػػد، تع يػػؽ كتحقيػػؽ: د. لػػا ر مصػػطفل، مراجعػػة :د. اػػؤاد ز ريػػا، اصػػدارات ىػػالـ 

 . َُٗٗالمعراة ، يصدرها المج س الكطني ل  قااة كالفنكف كاالداب، ال كيت، 

 البياضي ، الشيخ ابراىيـ سميماف العاممي :*

 ـ.ُِٔٗهػ/ ُُّٖ، ُعة صكر الحدي ة ، لبناف ، طاركزاف كالمقادير ، مطب -ّٓ

 تركماني ، اسامة احمد: *

جكلػػة الػػريعة اػػي تػػاريا االتػػراؾ كالتر مػػاف ماوبػػؿ االالػػةـ كمػػا بعػػد  ،دار االرلػػاد  -ّٔ
 .ََِٕل نلر ، الكريا، 

 : فيكتكر، جيرمكنسكيك تشادكيؾ، نكراؾ، *

منلػػكرات كزراة ال قااػػة ،  مةحػػـ آالػػيا الكالػػطل اللػػفكية، ترجمػػة: ربػػاب ناصػػيؼ، - ّٕ
 . ُٓٗٗدملؽ ، 

 التكنجي،محمد: *

 بة.ت. .ـ،بةباف الةزك المةكلي،إبةد اللاـ  -ّٖ

* :  التكنسي،محمد بيـر
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صػػػػػفكة ارىتبػػػػػار بمالػػػػػتكدع ارمصػػػػػار كاروطػػػػػار، دار صػػػػػادر ،بيػػػػػركت، مطبعػػػػػة  -ّٗ
 هػ.َُّّارىةمية، مصر، 

 الجاؼ،د.حسف: *

 ـ.ََِّ، ُبيت الح مة، ط اي تاريا ايراف، الكجيز -َْ

 الجمعية انسالمية ال ينية:  *

 ـ.ُُٖٗالحياة الدينية لمال مي الصيف، الصيف ،  -ُْ

 الجنابي، ميثـ: *

ارالػػػػةـ الالياالػػػػي اػػػػي جمتكريػػػػات كالػػػػط آالػػػػيا ارالػػػػةمية ، مر ػػػػز الم ػػػػؾ ايصػػػػؿ  -ِْ
 ـ.ََُِهػ/ ُِِْل بحكث كالدراالات ارالةمية ، الالعكدية ، 

 م طفى بف عبدا الحسطنطيني الركمي: حاجي خميفة، *

 لػػؼ الظنػػكف ىػػف أالػػامي ال تػػب كالفنػػكف ، ىنػػي بتصػػحيحه كطبعػػه ى ػػل نالػػقة  -ّْ
المؤلؼ مجردا" ىف الزيادات كال كاحؽ مف بعػد  كتع يػؽ حكالػيه  ػـ ترتيػب الػذيكؿ ى يػه :  

 –بيػركت محمد لرؼ الػديف يالتقيػا ،ك راعػت بي  ػه ال  يالػي، دار احيػاب التػراث العربػي، 
 لبناف ، بة.ت .

 حداد ،جكرج:*

 ـ.ُٖٓٗهػ/ُّٖٕالمدقؿ الل تاريا الحاارة، مطبعة الجامعة الالكرية، الكريا، -ْْ

 :الحديثي، د. قحطاف عبد الستار  *

وتصػػادية حتػػل داريػػة كارحكالتػػا الجةراايػػة كارأربػػاع قراالػػاف اللػػتيرة، دراالػػة اػػي أ -ْٓ
 .ار الح مة، البصرة، بة. تنتاية القرف الرابع التجرم، مطبعة د
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التػػكاريا المح يػػة رو ػػيـ قراالػػاف ، مطػػابع دار الح مػػة ل طباىػػة كالنلػػر ، البصػػرة ،  -ْٔ
َُٗٗ. 

 حسف ، حسف ابراىيـ: *

تاريا ارالةـ الالياالي كالديني كال قااي كارجتماىي ، العصػر العباالػي ال ػاني اػي  -ْٕ
ـ( ، دار الجيػػػػؿ، ُِٖٓ-َُٓٓهػػػػ/ ٔٓٔ -ْْٕاللػػػرؽ كمصػػػر كالمةػػػرب كارنػػػدلس ) 

 ـ.ُٔٗٗهػ/  ُُْٔ، ُْبيركت، م تبة النتاة المصرية ، القاهرة، ط

 حسف، د. زكي محمد : *

 ـ.ُُْٗالصيف كانكف ارالةـ، دار الرايد العربي، بيركت ،  -ْٖ
الرحالػػػة المالػػػػ مكف اػػػػي العصػػػكر الكالػػػػطل ، دار الرايػػػػد العربػػػي ، بيػػػػركت، لبنػػػػاف،  -ْٗ

 ـ.ُُٖٗهػ/َُُْ

 حسيني، محب الديف أبي الفيض السيد محمد مرتضى :ال*

تػػػػاج العػػػػركس مػػػػف جػػػػكاهر القػػػػامكس،تحقيؽ : ى ػػػػي لػػػػيرم ، دار الف ػػػػر ،بيػػػػركت  -َٓ
 ـ.ُْٗٗهػ/ ُُْْ،

 الح رم،محمكد:*

 ، بة.ت.ِرحةتي اي ارالةـ، مطابع لر ة ال رل، مصر، ط -ُٓ

 حطيط، د. احمد: *

ة العال رية ل مةكؿ مف أيػاـ جن يزقػاف حتػل دراالة اي ارالتراتيجي -حركب المةكؿ -ِٓ
 .ُْٗٗ، ُىتد تيمكرلنؾ، دار الف ر ال بناني، بيركت، ط

 ححي،د. سييؿ  اباف بف الشيخ ابراىيـ: *
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معجـ ارلفاظ العربية اي ال ةػة التر يػة ، مطػابع الجامعػة، جامعػة ارمػاـ محمػد بػف  -ّٓ
 ـ.ََِٓهػ/ ُِْٔ، ُالعكد ارالةمية، الرياض،ط

 ،د.م طفى :حممي *

، دار ال تػػب الع ميػػة ، منلػػكرات : محمػػد ى ػػي -دراالػػة مقارنػػة –ارالػػةـ كارديػػاف  -ْٓ
 .ـََِْهػ/ُِْْ، ُبياكف، بيركت ، ط

 حمادة،د. محمد ماىر: *

 ـ.ُْٗٗهػ/ ُُْْ، ُال تاب اي العالـ، مؤالالة الرالالة ، بيركت ، ط -ٓٓ
-ْٖٗارالػػػػػػػػػػػػةمي ك ػػػػػػػػػػػػايؽ الحػػػػػػػػػػػػركب الصػػػػػػػػػػػػ يبية كالةػػػػػػػػػػػػزك المةػػػػػػػػػػػػكلي ل عػػػػػػػػػػػػالـ  -ٔٓ

ـ" دراالػػػػػػػػػػة كنصػػػػػػػػػػكص"، منلػػػػػػػػػػكرات مؤالالػػػػػػػػػػة الرالػػػػػػػػػػالة، َُْْ-َُٔٗهػػػػػػػػػػػ/َُِٔ
 ـ.ُٕٗٗهػ/ُّٗٗ، ُبيركت،ط

 حمدم، حافظ احمد: *

الدكلػػػػة القكارزميػػػػة كالمةػػػػكؿ، غػػػػزك جن يزقػػػػاف ل عػػػػالـ ارالػػػػةمي كأ ػػػػار  الالياالػػػػية  -ٕٓ
مطبعػػػػػة  كالدينيػػػػػة كاالوتصػػػػػادية كال قاايػػػػػة، م تػػػػػـز الطبػػػػػع كالنلػػػػػر: دار الف ػػػػػر العػػػػػرب،

 ـ .ُْٗٗاالىتماد، القاهرة، 

 حميدة ،د.عبد الرحمف : *

 .ـُْٖٗهػ/ َُْْ، ُجةرااية الدكؿ ال برل، دار الف ر، دملؽ ، ط -ٖٓ

 حكمد، د. اسعد محمكد : *

 . ََِِ،  ُتاريا الجتاد لطرد الةزاة الص يبييف، م تبة ارالد، دملؽ، ط -ٗٓ

 حيدر، د. محمد عمي: * 
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 مية اي الملرؽ، ىالـ ال تب ،القاهرة ، بة.ت.الدكيةت االالة -َٔ

 الخالدم، اسماعيؿ عبد ا: *

حمد محمد العالاؿ كد. ىبػد الالػتار أبالراؼ: د. ، كالةزك المةكلي العالـ ارالةمي -ُٔ
 .ـُْٖٗ/ ػه َُْْ،  ُات  ا العيد، م تبة الفةح، ال كيت، بيركت، ط

 الخشاب، د.كفيؽ حسيف:*

 .ُْٔٗ، ُػػػػػػػػا، المطبعػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػة ، بةػػػػػػداد،  طآاليػػػػػػػػػ -ِٔ

 خ باؾ، د. جعفر حسيف: *

ـ، الفػػػػت ، ُّّٓ -ُِٖٓهػػػػ/ ّٕٔ -ٔٓٔالعػػػراؽ اػػػي ىتػػػد المةػػػػكؿ االي قػػػانييف  -ّٔ
االدارة، االحػػكاؿ االوتصػػػادية كاالحػػكاؿ االجتماىيػػػة، مطبعػػة العػػػاني، الػػاىدت جامعػػػة 

 .ُٖٔٗ، ُاد، طبةداد ى ل طبعه، بةد

 خ باؾ، د.شاكر: *

 ـ.ُٖٔٗ، ُالجةراايا ىند العرب، المؤالالة العربية ل دراالات كالنلر ، بيركت،ط -ْٔ

 الخفاؼ،د.عبد عمي: *

جةراايػػػػػة العػػػػػالـ ارالػػػػػةمي االػػػػػس ىامػػػػػة اػػػػػي المحيطػػػػػيف الطبيعػػػػػي كالبلػػػػػرم ،دار  -ٓٔ
 ـ.ُٖٗٗ، ُاللركؽ ،ىماف، ط

 أبكخميؿ،د. شكقي: *

، االلػػػراؼ الفنػػػي: -جةرااػػػي . تػػػاريقي. اوتصػػػادم -عػػػالـ االالػػػةمياط ػػػس دكؿ ال -ٔٔ
 ـ.ََِّهػ/ ُِْْ، ِمحمد الركر ى كاتي ،دار الف ر، دملؽ ،ط
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هػػػػػػػػ/ ُِْٓ، ُِاط ػػػػػػػس التػػػػػػػاريا العربػػػػػػػي االالػػػػػػػةمي، دار الف ػػػػػػػر، دملػػػػػػػؽ ، ط  -ٕٔ
 .ـََِٓ

 الخكند،مسعكد:*

،دار ركاد -ىمػػػػػػابمعػػػػػػالـ ،ك ايؽ،مكاػػػػػكىات ، ز –المكالػػػػػكىة التاريقيػػػػػػة الجةراايػػػػػة -ٛٙ
 .ُْٗٗالنتاة ل طباىة كالنلر كالتكزيع ، بيركت، 

 الداقكقي ، د. حسيف عمي : *

دكلػػة الب ةػػار المالػػ ميف اػػي حػػكض الب ةػػار ، دار الينػػابيع ل نلػػر كالتكزيػػع، ىمػػاف،  -ٗٔ
ُٗٗٗ. 

 دركيش،د. فكزم: *

، ـ(، مطابع غبالي ، مصػر ُِٕٗ-ُّٖٓ) -الصيف كالياباف –اللرؽ االوصل  -َٕ
 ـ.ُٕٗٗ

 دنمكب ، د.ـ. : *

تاريا يتكد القزر، نق ه الل العربية كوػدـ لػه: د. الػتيؿ ز ػار، دار حالػاف ل طباىػة  -ُٕ
 ـ .َُٗٗهػ/َُُْ،  ِكالنلر، دملؽ، ط

 ديكرانت، كؿ كايريؿ: *

، ترجمػة : محمػد -كاللػرؽ اروصػل ، الصػيف-، -اللرؽ اردنل -وصة الحاارة، -ِٕ
: ترجمػػػػػة : د. ز ػػػػػي نجيػػػػػب محمػػػػػكد، بيػػػػػركت ،كتػػػػػكنس، -التنػػػػػد كجيرانتػػػػػا-بػػػػػدراف، ك
 بة.ت.

 رايس،تامارا تالبكت: *
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الالةجقة تاريقتـ كحاارتتـ ، ترجمة : لطفي القكرم كابػراهيـ الػداوكوي ، مراجعػة -ٖٚ
 ـ.ُٖٔٗ: ىبد الحميد الع كجي ،مطبعة االرلاد ، بةداد، 

 رحمتي، رحمة ا احمد : *

ف اللػروية ، صػدر ىػف رابطػة العػالـ ارالػةمي ، م ػة التتجير الصيني اػي تر الػتا -ْٕ
 الم رمة ، بة .ت.

 الرحيـ ،د. عبد الحسيف ميدم: *

العصػػػػػػػػػػر العباالػػػػػػػػػػي االكؿ المػػػػػػػػػػػؤهةت كاالنجازات،الجامعػػػػػػػػػػة المفتكحػػػػػػػػػػة ،ليبيػػػػػػػػػػػا، - ٕٓ
 .ََِِهػ/ َُّٕ، ُطراب س،ط

 الرمزم، ـ. ـ: *

ار كم ػػػػكؾ التتػػػػار، المطبعػػػػة  ػػػػار اػػػػي كوػػػػايع وػػػػزاف كب ةػػػػقبػػػػار كت قػػػػي  ار فيػػػػؽ ارت - ٕٔ
 .ـَُٖٗ، ُكرنبكرغ، طأال ريمية كالحالينية، 

 الريس، رياض نجيب: *

، مطبعػة ريػاض الػريس ، بيػػركت -رح ػة الػل الػػمروند كزنجبػار –صػحااي كمػدينتاف -ٚٚ
 ـ.ُٕٗٗ، ُ، ط

 زامباكر ، ادكرد فكف : *

د حالػػف بػػؾ، معجػػـ ارنالػػاب كارالػػرات الحا مػػة اػػي التػػاريا، اقرجػػه: د. ز ػػي محمػػ-ٖٕ
حالف احمد محمد ، كالترؾ اي ترجمة بعػض اصػكله: د.الػيدة االػماىيؿ  الػؼ، كحػااظ 

 ـ.َُٖٗهػ/ ََُْأحمد حمدم كأحمد ممدكح حمدم، دار الرايد العربي ، بيركت ،

 الزركمي، خير الديف :*
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وػػػػػامكس تػػػػػراجـ رلػػػػػتر الرجػػػػػاؿ كالنالػػػػػاب مػػػػػف العػػػػػرب كالمالػػػػػتعربيف  –االىػػػػػةـ  - ٕٗ 
 ـ.ََِِ، ُٓطلبناف،  -ار الع ـ ل مةييف ، بيركتكالمالتلرويف، د

 الزككة،د.محمد خميس:*

آالػػػػػػػػػػػػػػػػيا دراالػػػػػػػػػػػػػػػػة اػػػػػػػػػػػػػػػػي الجةراايػػػػػػػػػػػػػػػػا ارو يميػػػػػػػػػػػػػػػػة، دار المعراػػػػػػػػػػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػػػػػػػػػػة ،  -َٖ
 .ٜٜٛٔ،ِارال ندرية،ط

 زيادة، د. نحكا: *

الجةراايػػػة كالػػػرحةت ىنػػػد العػػػرب ، اللػػػر ة العالميػػػة ل  تػػػاب، دار ال تػػػاب ال بنػػػاني -ُٖ
 ـ.ُٕٖٗلبناف،  –اب العالمي ل طبع كالنلر كالتكزيع ، بيركت ،كدار ال ت

 زيداف،جرجي: *

 تاريا التمدف االالةمي ،مراجعة كتع يؽ:د. حاليف مؤنس، دار التةؿ ، بة.ت. -ِٖ

 زيعكر ،د. عمي : *

وطاىاتتػػػػا التندك يػػػػة كاالالػػػػةمية كاالصػػػػةحية، دار االنػػػػدلس  –الف الػػػػفات التنديػػػػة -ّٖ
 ـ . َُٖٗ، ُطل طباىة كالنلر، 

 زيينير،ر.س: *

،نق ػػػػػػػه الػػػػػػػل العربيػػػػػػػة كوػػػػػػػدـ لػػػػػػػه كزاد  -الفجػػػػػػػر كالةػػػػػػػركب–المجكالػػػػػػػية كالزرادلػػػػػػػتية -ْٖ
 بالمةحؽ:أ.د.التيؿ ز ار،الت كيف ل طباىة كالنلركالتكزيع،دملؽ،بة.ت.

 الساداتي، د. أحمد محمكد : *

 ـ .ُٕٖٗهرة ، تاريا الدكؿ اإالةمية بآاليا كحاارتتا، م تبة نتاة اللرؽ، القا -ٖٓ
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تاريا المال ميف اي لػبه القػارة التنػدك با الػتانية كحاػارتتـ ، م تبػة نتاػة اللػرؽ  -ٖٔ
 ل نلر، مطابع الجؿ العرب ، القاهرة ، بة.ت.

 السامر ، د.في ؿ : *

ارصػػػػػػكؿ التاريقيػػػػػػة ل حاػػػػػػارة العربيػػػػػػة اإالػػػػػػةمية اػػػػػػي اللػػػػػػرؽ االوصػػػػػػل، كزارة  - ٕٖ
 ـ. ُٕٕٗ، ُاالىةـ،العراؽ ، ط

 ستيبتشفيتش، د. الكسندر : *

تػػػاريا ال تػػػاب، ترجمػػػة :د. محمػػػد ،ـ.اررنػػػؤكط، ىػػػالـ المعراػػػة ، المج ػػػس الػػػكطني  -ٖٖ
 ـ.ُّٗٗل  قااة كالفنكف كا داب ، ال كيت ، 

 سعفاف،د. كامؿ : *

اليابػػػػاف(، دار النػػػػدل ،  -الصػػػػيف –التنػػػػد  -اػػػػارس –معتقػػػػدات آالػػػػيكية ) العػػػػراؽ  -ٖٗ
 .ـُٗٗٗهػ/ ُُْٗ، ُمصر، ط

 سميماف ، د. احمد السعيد : *

تػػػػاريا الػػػػدكؿ اإالػػػػةمية كمعجػػػػـ ارالػػػػرات الحا مػػػػة ، نق ػػػػه ىػػػػف التر يػػػػة بزيػػػػادات  -َٗ
 كتع يقات: د.أحمد الالعيد ال يماف، دار المعارؼ ، مصر ، بة.ت.

 .احمد عبد الكريـ :سميماف، د *

- َُِٓهػػػػ/ ٕٔٔ-ْٖٔالمةػػػكؿ كالمماليػػػؾ حتػػػل نتايػػػة ىصػػػر الظػػػاهر بيبػػػرس  -ُٗ
هػػػػػ/ َُْٓ، ُـ، دار النتاػػػػة العربيػػػػة ل طبػػػػع كالنلػػػػر كالتكزيػػػػع ، القػػػػاهرة ، طُِٕٕ
 ـ.ُْٖٗ

 السيد،د.محمكد: *
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   ـ.ََُِالتتار كالمةكؿ، مؤالالة لباب الجامعة ، االال ندرية،-ِٗ

 الشاعر، د. محمد فتحي : *

 مصر واهرة المةكؿ اي ىيف جالكت ، دار المعارؼ ، مصر، بة.ت. -ّٗ

  اـ محمد:شبارك، د. ع *

المماليػػػؾ )  –الالػػػةطيف اػػػي الملػػػرؽ العربػػػي معػػػالـ دكرهػػػـ الالياالػػػي كالحاػػػارم  -ْٗ
، دار النتاة العربية ل طباىة كالنلر، بيػركت -ـ(ُُٕٓ -َُِٓهػ / ِّٗ -ْٖٔ

 ـ.ُْٗٗ،

 شبكلر، بيرتكلد: *

المةػػػػػكؿ اػػػػػي التػػػػػاريا، ترجمػػػػػه ىػػػػػف الفرنالػػػػػية: يكالػػػػػؼ لػػػػػ ب اللػػػػػاـ، دار طػػػػػةس  -ٓٗ
 ـ.ُٖٗٗ، ُترجمة كالنلر، دملؽ، طل دراالات كال

العالـ ارالةمي اي العصر المةكلي، نق ه الل العربية : قالد االعد ىيالل ،راجعػه  -ٔٗ
 ـ.ُِٖٗ، ُكودـ له : د. التيؿ ز ار، دار احالاف ، دملؽ ، ط

 شمبي، د. احمد : *

مصػرية، المقارنة بيف االدياف ، مطبعة الالنة المحمدية ، النالر ، م تبة النتاة ال -ٕٗ
 .ُّٕٗ،   ْالقاهرة ، ط

 شمبي،د. محمكد: *

، دار الجيػؿ -وػاهر التتػار كبطػؿ معر ػة ىػيف جػالكت  –حياة الم ؾ المظفػر وطػز  -ٖٗ
 ـ.ُِٗٗهػ/ ُُِْ، ُلبناف، ط -، بيركت

 الشيابي، د. قتيبة:*
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الةمية مف العصر الرالدم حتل بدايات رباب الال طاف اي الدكؿ ارأمعجـ القاب  -ٗٗ
 .ـُٓٗٗالعلريف، منلكرات كزارة ال قااة، دملؽ،  القرف

 شير، السيد أدم: *

ارلفػػػػػاظ الفارالػػػػػية المعربػػػػػة، المطبعػػػػػة ال ا كلي يػػػػػة لآلبػػػػػاب اليالػػػػػكىييف، بيػػػػػركت،  -ََُ 
 ـ.َُٖٗ

  فا،محمد أسد ا: *

ـ، دار النفػػػػػػػايس ل طباىػػػػػػػة كالنلػػػػػػػر ُِِٕ-ُُٕٔجن يزقػػػػػػػاف الكحلػػػػػػػي النابةػػػػػػػة -َُُ
 ـ.ُٖٖٗهػ/ َُْٖ، ُناف ،طلب –كالتكزيع ،بيركت 

 ال البي ،د.عمي محمد : *

 –دكلػػة المةػػكؿ كالتتػػار بػػيف ارنتلػػػار كارن الػػار ، مطبعػػة دار المعراػػة، بيػػػركت  -َُِ
 ـ.ََِٗهػ/ َُّْ، ُلبناف،ط

 ال ياد، د. فؤاد عبد المعطي : *

المةػػػكؿ اػػػي التػػػاريا مػػػف جن يزقػػػاف إلػػػل هكال ػػػك، دار النتاػػػة العربيػػػة، بيػػػركت،  -َُّ
 بناف، بة.ت .ل
مػػػػػؤرخ المةػػػػػكؿ ال بيػػػػػر رلػػػػػيد الػػػػػديف ااػػػػػؿ ا التمػػػػػذاني ، دار ال تػػػػػاب العربػػػػػي  -َُْ

 ـ.ُٕٔٗهػ/ ُّٖٔ، ُل طباىة كالنلر، القاهرة ، ط

 ال يني، بدر الديف حي: *

تػػػػػاريا المالػػػػػ ميف اػػػػػي الصػػػػػيف اػػػػػي المااػػػػػي كالحااػػػػػر، دار االنلػػػػػاب ل طباىػػػػػة  -َُٓ
 كالنلر، لبناف، بة.ت.
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، ُوػػػػػػػات بػػػػػػػيف العػػػػػػػرب كالصػػػػػػػيف، م تبػػػػػػػة النتاػػػػػػػة المصػػػػػػػرية، القػػػػػػػاهرة، طالعة -َُٔ
 ـ .َُٓٗهػ/َُّٕ

 الطرازم ، ن ر ا مبشر: *

هػػػػػػػػػ/ ُُّْ، ُتر الػػػػػػػػتاف مااػػػػػػػػيتا كحااػػػػػػػػرها ، م تبػػػػػػػػة االداب ، القػػػػػػػػاهرة ، ط -َُٕ
 ـ.ََُِ

 طحكش ، د.محمد سييؿ: *

( ، ) ـَُّٕ-َُِٔهػػػػػػػػ/ ِٕٕ-َِٔتػػػػػػػاريا المةػػػػػػػكؿ العظػػػػػػػاـ كاالي قػػػػػػػانييف )  -َُٖ
ـ(، دار النفايس ل طباىة كالنلر كالتكزيع ، بيػركت ُّٓٓ -ُِّٓهػ(/ ٕٔٓ -ُٓٔ

 ـ.ََِٕهػ/ ُِْٖ،ُلبناف ، ط –
تػػػػاريا مةػػػػكؿ القبي ػػػػة الذهبيػػػػة كالتنػػػػد، دار النفػػػػايس ل طباىػػػػة كالنلػػػػر كالتكزيػػػػع ،  -َُٗ

 ـ.ََِٕهػ/ ُِْٖ، ُلبناف، ط –بيركت 
لبنػاف   –يس ل طباىة كالنلر كالتكزيع ،بيركت تاريا العرب وبؿ االالةـ، دار النفا -َُُ

 ـ.ََِٗهػ/َُّْ، ُ، ط
-َُّٖهػػػػػػػػػ/ َٗٓ-ِْٗتػػػػػػػػاريا الالػػػػػػػػةجقة اػػػػػػػػي قراالػػػػػػػػاف كايػػػػػػػػراف كالعػػػػػػػػراؽ )  -ُُُ

هػػػػ/ ُُّْ،ُلبنػػػاف ، ط –ـ(،دار النفػػػايس ل طباىػػػة كالنلػػػر كالتكزيػػػع، بيػػػركت ُُْٗ
 ـ.ََُِ

 عبد الحكيـ ، من كر:*

اهر العػالـ، مطبعػة دار ال تػاب العربػي ، القػاهرة ، جن يزقاف امبراطكر اللرؽ كوػ -ُُِ
 ـ. ََِٖ

 عبد الحميـ ، رجب محمد:  *
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انتلػػار االالػػةـ بػػيف المةػػكؿ،م تـز الطبػػع كالنلػػر كالتكزيػػع، دار النتاػػة العربيػػة،  -ُُّ
 القاهرة، بة.ت .

 عبد الحي، د.عمر: *

معية ل دراالات كالنلػر الف الفة كالف ر الالياالي اي الصيف القديمة ، المؤالالة الجا-ٗٔٔ
 ـ.ُٗٗٗهػ/ُُْٗ، ُكالتكزيع ، بيركت، ط

 العبكدم، محمد بف نا ر: *

بػػػػػةد التتػػػػػار كالب ةػػػػػار، يصػػػػػدر ىػػػػػف رابطػػػػػة العػػػػػالـ ارالػػػػػةمي، م ػػػػػة الم رمػػػػػة،  -ُُٓ
 هػ.َُِْ

، يصػدر ىػف -حػديث ىػف المالػ ميف اػي مااػيتـ كحااػرهـ -اي جنكب الصيف -ُُٔ
 هػ.ُُْْ رمة، رابطة العالـ ارالةمي، م ة الم

 العدكم، د. ابراىيـ: *

العرب كالتتار، الم تبة ال قااية ، كزارة ال قااة كاالرلاد، المؤالالة المصرية العامة  -ُُٕ
 ـ. ُّٔٗل ت ليؼ كالترجمة كالطباىة كالنلر،دار الق ـ، القاهرة،

 العريني ،د. السيد الباز : *

 ـ.ُٖٔٗهػ/  َُْٔ، بيركت، المةكؿ، دار النتاة العربية ل طباىة كالنلر -ُُٖ

 العزاكم، عباس : *

ـ، ُّّٖ-ُِٖٓهػػػ/ ّٖٕ-ٔٓٔح كمػػة المةػػكؿ  –تػػاريا العػػراؽ بػػيف احتةلػػيف  -ُُٗ
 ـ.ُّٓٗهػ/ُّّٓ، ُمطبعة بةداد، ط

 عطا ،د. زبيدة:*
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، دار الف ػر -بيزنطة كالػةجقة الػرـك كالع مػانيكف  –الترؾ اي العصكر الكالطل  -َُِ
 العربي، بة.ت.

 يفي، عبد الحكيـ :العف *

مدينػػة االػػةمية، مطبعػػة أكراؽ لػػروية ل طباىػػة كالنلػػر كالتكزيػػع،  َََُمكالػػكىة  -ُُِ
 ـ.َََِهػ/ ُُِْ، ُبيركت، ط

 عكاشة، د. ثركت محمكد :*

 ـ. ُِٗٗ،  ٓ، دار اللركؽ، القاهرة، ط -جن يزقاف  –ىصار مف اللرؽ إ -ُِِ
 القاهرة، بة.ت.جن يزقاف ارمبراطكر الدمكم ،دار الف ر،  -ُِّ

 عمي ،د. جكاد :*

المفصػػػؿ اػػػي تػػػاريا العػػػرب وبػػػؿ االالػػػةـ ،الػػػاىدت جامعػػػة بةػػػداد ى ػػػل طبعػػػه ،  -ُِْ
 بة.ت.

 عمراف، د. محمكد سعيد:  *

 ـ.ُٕٗٗ، دار المعراة الجامعية، مصر، المةكؿ كاكربا -ُِٓ

 عكدات،د. احمد،ك بيضكف، جميؿ،كالناطكر، شحادة: *

اليػػػػؾ مػػػػف القػػػػرف الالػػػػابع التجػػػػرم حتػػػػل القػػػػرف ال الػػػػث ىلػػػػر تػػػػاريا المةػػػػكؿ كالمم-ٕٙٔ
 ـ. َُٗٗالتجرم، دار ال ندم ، اربد، 

 أبك العينيف،د.حسف سيد أحمد:*

آالػػػػػػيا المكالػػػػػػمية كىػػػػػػالـ المحػػػػػػيط التادم،النالػػػػػػر : مؤالالػػػػػػة ال قااػػػػػػة الجامعيػػػػػػة ، -ُِٕ
 االال ندرية، بة.ت.
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 الغامدم، سعد بف محمد :  *

ةد التنػػػػد كالالػػػػند كتػػػػاريا الػػػػدكؿ العربيػػػػة ارالػػػػةمية اػػػػي الفتكحػػػػات ارالػػػػةمية لػػػػب -ُِٖ
 –ـ ُٗٗٗـ،الريػػػػػاض ُُِّ -ُُٕهػػػػػػ/ ِٗٔ -ِٗالملػػػػػرؽ حتػػػػػل الةػػػػػزك المةػػػػػكلي 

 ـ .َََِ
دراالػة  –الػقكط الدكلػة العباالػية  –تاريا المةكؿ كالعالـ ارالةمي دراالػة كتح يػؿ  -ُِٗ

ـ، ُِٖٓ-ُُْٓهػػػػػ/ ٔٓٔ -ْٗٓجديػػػػدة لفتػػػػرة حاالػػػػمة مػػػػف تػػػػاريا امتنػػػػا ارالػػػػةمية 
 ـ.ُّٖٗهػ/ َُّْ، ِمطبعة ابك حذيفة محمد، الالعكدية، ط

 رمينكس:أفامبرم،  *

وػػدـ العصػػكر حتػػل العصػػر الحااػػر، ترجمػػه كى ػػؽ ى يػػه: د. أتػػاريا بقػػارل منػػذ  -َُِ
احمد محمكد الالاداتي، راجعػه كوػدـ لػه: د. يحيػل القلػاب، مطػابع لػر ة االىةنػات 

 اللروية، القاهرة، بة. ت.

 حي، د. ع اـ الديف عبد الرؤكؼ:الف *

الدكؿ المالتػق ة اي الملػرؽ ارالػػةمي منػذ مالػتتؿ العصػػر العبػػاالي حتػل الةػػزك  -ُُّ
دراالػػة لػدكؿ آالػػيا الكالػطل ) ال كمنكلػػث الجديػد( اػػي ىصػكرها ارالػػةمية  –المػػةكلي 

 .ـُٗٗٗهػ/ َُِْالمزدهرة، دار الف ر العربي، القاهرة، 
 المالتق ة اي الملرؽ، دار الف ر العربي، مصر، بة.ت. الدكلة االالةمية -ُِّ

 فيمي، د. عبد السالـ عبد العزيز: *

 .ـُُٖٗتاريا الدكلة المةكلية اي ايراف، دار المعارؼ، القاهرة،  -ُّّ

 الفندم، جماؿ ،كالخكرشيد ،ابراىيـ،ك يكنس، د. عبد الحميد ،ك عثماف ، حسف: *
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ال تاب ال بناني، كم تبة المدرالػة،  بيػركت ، لبنػاف،  الجةراايا ىند المال ميف، دار -ُّْ
 .ـُِٖٗ، ُط

 الحزاز، د. محمد  ال  داكد: *

الحياة الالياالية اػي العػراؽ اػي ىتػد الالػيطرة المةكليػة، مطبعػة القاػاب، النجػؼ،  -ُّٓ
 ـ.َُٕٗهػ/ َُّٗالاىدت جامعة بةداد ى ل طبعه، بةداد، 

 قكانغ ، شيكل: *

جمة :محمد أبك جراد، دار النلر بال ةػات االجنبيػة ، الصػيف جةراايا الصيف ، تر  -ٖٙٔ
 ـ.ُٕٖٗ، ُب يف، ط –

 كتابجي ، زكريا : *

التػػػرؾ اػػػي مؤلفػػػات الجػػػاحظ كم ػػػانتتـ اػػػي التػػػاريا اإالػػػةمي حتػػػل أكاالػػػط القػػػرف -ُّٕ
 ال الث التجرم ، دار ال قااة ، بيركت ، بة.ت .

 كحالة ،عمر رضا: *

 . ـ ُّٗٗهػ/ ُُْْ، ُلم نل ، مؤالالة الرالالة ، طمعجـ المؤلفيف، م تبة ا -ُّٖ

 كراتشككفسكي، اغناطيكس يكليانكفتش: *

تاريا االدب الجةرااػي العربي،نق ػه الػل العربيػة: صػةح الػديف ى مػاف هالػـ، وػاـ  -ُّٗ
ليننجػػراد،  -بمراجعتػػه: ايةػػكر ب يػػايؼ، االدارة ال قاايػػة، جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة، مكالػػ ك

 ـ.ُٕٓٗ

 ، آرثر :  كريستنسف *
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ايػػراف اػػي ىتػػد الالاالػػانييف، ترجمػػة: يحيػػل القلػػاب، راجعػػه: ىبػػد الكهػػاب ىػػزاـ،  -َُْ
 ـ .ُٕٓٗمطبعة لجنة الت ليؼ كالترجمة كالنلر، 

 كريؿ، ىػ.ج.: *

الف ر الصيني مف  كنفكليكس الػل ماكتالػي تػكنج ، ترجمػة : ىبػد الحميػد الػ يـ،  -ٔٗٔ
 ـ.ُٖٗٗة ل  تاب،مصر ، مراجعة: ى ي أدهـ، التيية المصرية العام

 كريـ ا، د. ابرار:  *

مػػػف هػػػـ التتػػػار ؟، ترجمػػػة كتع يػػػؽ: د. رلػػػيدة رحػػػيـ الصػػػبركتي، التييػػػة المصػػػرية  -ُِْ
 ـ .ُْٗٗالعامة ل  تاب، مصر، 

 امب، ىاركلد: *

، مطبعػة الالػ ؾ الحديديػة جن يزقاف امبراطكر الناس   تـ، ترجمة : بتاب الديف نكرم-ُّْ
 ـ . ُْٔٗةداد ، العراوية ، ب

 لسترنج، كي :  *

ب ػداف القةاػػة اللػػروية، نق ػه إلػػل العربيػػة، كأاػػاؼ أليػه تع يقػػات ب دانيػػة كتاريقيػػة  -ُْْ
كأ ريػػػػة ككاػػػػع اتارالػػػػه: بلػػػػير ارنالػػػػيس ك ػػػػكر يس ىػػػػكاد، مطبعػػػػة الرابطػػػػة، بةػػػػداد، 

 ـ .ُْٓٗهػ/ُّّٕ

 لكبكف، د. غكستاؼ :  *

ادؿ زىيتػػػػر، مطبعػػػػة دار احيػػػػاب ال تػػػػب حاػػػػارات التنػػػػد، نق ػػػػه ىػػػػف العربيػػػػة، ىػػػػ -ُْٓ
 ـ .ُْٖٗهػ/ ُّٕٔ، ُالعربية، ط

 لكمبار، مكريس : *
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اإالةـ اي ىظمته االكلل )مف القرف ال امف حتػل القػرف الحػادم ىلػر مػيةدم(، -ُْٔ
 ـ.ُٕٕٗ،  ُترجمة: يااليف الحااظ، دار الط يعة ل طباىة كالنلر، بيركت، ط

 لي ىكا يف ، محمكد: * 

د اػػػي الصػػػيف ، دار النلػػػر بال ةػػػات ارجنبيػػػة ، ب ػػػيف ،الصػػػيف اللػػػعبية ، المالػػػاج-ُْٕ 
 .ُٖٗٗ، ُط

 مادكف، محمد عمي: *

 .ُٓٗٗ، دملؽ ، -تدمر -تفاىةت حاارية ى ل طريؽ الحرير -ُْٖ

 المازندراني، السيد مكسى الحسيني:*

 .هػُِّٖ، ِالعقد المنير، المطبعة ارالةمية ، م تبة الصدكؽ ، طتراف ، ط -ُْٗ

 مجمكعة مف المؤلفيف : *

،ترجمػػة :  -مكالػػكىة –اللػػعكب االالػػةمية اػػي القفقػػاس كركالػػيا كآالػػيا الكالػػطل  -َُٓ
، ِطه ىبد الكاحد الكالي،دار ىةب الديف ل نلر كالتكزيع كالترجمػة ،الػكرياد دملػؽ،ط

 ـ.ََِٗ

 مجمكعة مف المؤلفيف:   *

ميػػػػدؿ  ايالػػػػت ليمتػػػػد،  اط ػػػػس الػػػػكطف العربػػػػي كالعالـ،النالػػػػر: جيػػػػكبر كتج ػػػػتس -ُُٓ
 .ُٖٔٗان  ترا،تكزيع: مؤالالة اتحاد الق يج، ال كيت،

 مجمكعة مف المؤلفيف: *

تػػاريا الصػػيف ، مطػػابع ال ةػػات ارجنبية،النالػػر دار مج ػػة بنػػاب الصػػيف، ب ػػيف ،  -ٕ٘ٔ
 ـ.ُٕٖٗطبعة  ِ،كجـ ُٖٔٗطبعة ُ،جُط
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 محمد،د.  باح محمكد: *

 رمؿ ل نلر كالتكزيع ، االردف، بة.ت .       جةرااية الدكؿ ارالةمية ، دار ا -ُّٓ

 محمكد ، حسف احمد : *

اإالػػػةـ اػػػي آالػػػػيا الكالػػػطل بػػػػيف الفتحػػػيف العربػػػي كالتر ػػػػي، دار الف ػػػر العربػػػػي،  -ُْٓ
 بة.ت.

 الم رم، د. حسيف مجيب: *

 ُصػػػػػػةت بػػػػػػيف العػػػػػػرب كالفػػػػػػرس كالتػػػػػػرؾ، الػػػػػػدار ال قاايػػػػػػة ل نلػػػػػػر، القػػػػػػاهرة ،ط -٘٘ٔ
 ـ.ََُِهػ/ُُِْ،
 دب التر ي ،الدار ال قااية ل نلر،بة.ت.تاريا ار -ٙ٘ٔ

 المنجد، الح الديف :*

، ّٕالمنجػػد اػػي ال ةػػة كارىػػةـ، دار الفقػػه ل طباىػػة كالنلػػر، مطبعػػة نتاػػػت، ط-ٚ٘ٔ
 ـ.ََُِ

 مكداؾ، مانكراما: *

التنػػػػػد لػػػػػعبتا كأراػػػػػتا، ترجمػػػػػة : العميػػػػػد محمػػػػػد ىبػػػػػد الفتػػػػػاح ابػػػػػراهيـ، مراجعػػػػػة  -ُٖٓ
 .ُْٔٗهرة،االديف اريد، م تبة النتاة المصرية،القكتقديـ:د.ىز 

 المكمني، د.أحمد عحمة،ك الخفاؼ ،د.عبد عمي ،ك أبك سمكر، د. حسف:*

، دار ال ندم ل نلر كالتكزيع ،أربد، االردف، -وارة آاليا –الجةراايا ارو يمية ل عالـ -ٜ٘ٔ
 ـ.ُٗٗٗهػ/ َُِْ

 ي :المكمني، د. محمد احمد عحمةك الخفاؼ،د. عبد عم*
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جةراايػػة القػػارات) آالػػيا،اكركبا،ااريقيا،امري يا اللػػمالية ،امري يػػا الجنكبيػػة، االػػتراليا، -َُٔ
كنيكزي نػػػػػدة، كجػػػػػزر المحػػػػػيط التػػػػػادم(، دار ال نػػػػػدم كدار طػػػػػارؽ ل نلػػػػػر كالتكزيػػػػػع ، 

 .ـُٖٗٗ، ُاالردف،ىماف  ، ط

 مؤنس، د.حسيف : *

ني دم اجكالػػتيف، مطػػابع أط ػػس تػػاريا اإالػػةـ، تصػػميـ كرالػػـ القػػرايط، جيكاػػا  -ُُٔ
،  ُالػػػػػػػػػػػػنةااكر ، النالػػػػػػػػػػػػر: الزهػػػػػػػػػػػػراب لأىػػػػػػػػػػػػةـ العربػػػػػػػػػػػػي، القػػػػػػػػػػػػاهرة، ط –تػػػػػػػػػػػػيف كا  

 ـ .ُٕٖٗهػ/َُْٕ

 ميكيؿ،أندريو: *

، ترجمػػة : ابػػراهيـ قػػكرم، ُُجةراايػػة دار االالػػةـ البلػػرية حتػػل منتصػػؼ القػػرف -ٕٙٔ
 ِ،ؽِدملػؽ ،جمنلكرات كزارة ال قااػة ،دملػؽ ، الػبي ية ل دراالػات كالنلػر كالتكزيػع ،

،طبعػػػػػة -الجةراايػػػػػة العربيػػػػػة كتصػػػػػكرها العػػػػػالـ كاالرض كممالػػػػػؾ االغػػػػػراب -بعنػػػػػكاف 
 .ـ  ُِٗٗالكالط الطبيعي ،طبعة  –بعنكاف ُ،ؽّـ،كجُٖٓٗ

 الندكم ، د. محمد اسماعيؿ : *

تاريا الصةت بيف التند كالبػةد االالػةمية، دار الفػت  ل طباىػة كالنلػر، بيػركت،  -ُّٔ
 ، بة. ت .ُط
 .َُٕٗالتند القديمة كدياناتتا ،دار اللعب، القاهرة،  -ُْٔ

 نكر،د.  الح الديف محمد : *

الطكايؼ المةكليػة اػي مصػر كت  يراتتػا العالػ رية كالالياالػية كاالجتماىيػة كال ةكيػة  -ُٓٔ
-َُِٔهػػػػػػػػػػػ/ّٖٕ -ٖٓٔكالعمرانيػػػػػػػػػػة اػػػػػػػػػػي ىصػػػػػػػػػػر دكلػػػػػػػػػػة المماليػػػػػػػػػػؾ البحريػػػػػػػػػػة ) 

 درية ، بة.ت. ـ(،النالر منل ة المعارؼ ، االال نُُّٖ
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 اليرمزم،أرشد: *

،تر يا،االتنبكؿ،النالر:مؤالالة كوؼ  ر كؾ،  ر كؾ،  التر ماف كالكطف العراوي -ُٔٔ 
 ـ.ََِّهػ/ ُِْْ، ِط

 اليمشرم، محمد عمي ،ك أبك الفتكح ، السيد ،ك مكسى ، عمي اسماعيؿ : *

هػػ/ ُُْٖ، ُطانتلار ارالةـ اػي آالػيا، دار أر اف،كم تبػة العبي ػاف ،الريػاض، -ُٕٔ 
 ـ.ُٕٗٗ

، ُالع ػػػـك كالفنػػػكف ارالػػػةمية، دارأر ػػػاف ،كم تبػػػة العبي ػػػاف ،الريػػػاض، ط ازدهػػػار- ُٖٔ
 ـ.ُٕٗٗهػ/ ُُْٖ

 ىنتس، فالتر: *

الم اييؿ كاركزاف ارالةمية كما يعادلتا اي النظاـ المترم ، ترجمػه ىػف ارلمانيػة  -ُٗٔ
 .، بة.ت :د.  امؿ العال ي، منلكرات الجامعة ارردنية، ىماف

 ىكفر،يزؼ فيز:*

 –االدارة  –العبػػادات  -الحاػػارة –ـ، "التػػاريا َٓٔ –ؽ.ـ  َٓٓاػػارس القديمػػة  -َُٕ
الجػػيش"، ترجمػػة : محمػػد جديػػد، مراجعػػة: زيػػاد منػػل، مراجعػػة  -االوتصػػاد –المجتمػػع 

االالػػماب الفارالػػية: د. ىبػػاس صػػباغ، لػػر ة وػػدمس ل نلػػر كالتكزيػػع، بيػػركت ،لبنػػاف ، 
 ـ.ََِٗ، ُط

 ىكيدم، د. فيمي : *

االالػػػةـ اػػػي الصػػػيف،ىالـ المعراػػػة ال الػػػ ة  ت ػػػب تصػػػدر ىػػػف المج ػػػس الػػػكطني  -ُُٕ
 .َُٗٗل  قااة كالفنكف كاالداب ، ال كيت ، 
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 كا ؼ بؾ، اميف : *

معجػػـ القريطػػة التاريقيػػة ل ممالػػؾ االالػػةمية، تحقيػػؽ: االالػػتاذ احمػػد  –الفترالػػت  -ُِٕ
 الر م تبة ال قااة الدينية، مصر، بة.ت.ز ي بالا، دار المصرم ل طباىة، الن

 كاكيـ، سميـ: *

 امبراطكرية ى ل صتكات الجياد، دار ال تاب العربي،بة.ت. -ُّٕ

 كلبر، دكنالد: *

ايػػراف مااػػيتا كحااػػرها، ترجمػػه ىػػف االن  يزيػػة: د. ىبػػد النعػػيـ محمػػد حالػػنيف ،  -ُْٕ
هػػػػػػ/ ُّٕٕالقػػػػػاهرة، راجعػػػػػه كوػػػػػدـ لػػػػػه :د. ابػػػػػراهيـ امػػػػػيف اللػػػػػكاربي، م تبػػػػػة مصػػػػػر، 

 ـ.ُٖٓٗ

 كلش ، رشارد جي : *

مػار ك بكلػك مةامراتػه كاالت لػاااته، ترجمػة: المقػدـ حالػف حالػيف اليػاس، مراجعػه:  -ُٕٓ
 ـ.ُٗٓٗالميرة ىزاـ، تقديـ: جعفر قياط، دار منلكرات البصرم، مطبعة أالعد، بةداد، 

 الكلي، الشيخ طو: *

ةد الالػكايات، دار الف ػر، بيػركت ، صفحات مف تػاريا االالػةـ كالمالػ ميف اػي بػ -ُٕٔ
 ، بة.ت.ُط

 ياف، فاسيمي: *

جن يزقػػػػاف الػػػػفاح اللػػػػعكب ،ترجمػػػػة: صػػػػكاي ىبػػػػد ا ، دار التػػػػةؿ ، مصػػػػر،  -ُٕٕ
 بة.ت.

 :غٌر المعربة الحديثةالمراجع الفارسية  -ب
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 :اقباؿ ، عباس  *

   تػػػػػاريا مفصػػػػػؿ ايػػػػػراف،از االػػػػػتيةل مةػػػػػكؿ تػػػػػا اىػػػػػةف ملػػػػػركطيت ،مؤالالػػػػػة جػػػػػاب -ٔ 
،انتلارات امير  بير، ايراف،     .هػ ُّْٕالـك

 جكادم ، فرىاد، ك أكغمك ، عبد الو: *

 ـ .ََِٗهػ /ُّٖٖارهنؾ نامتال تر ي)ناـ كناـ قانكاد ل(،ايراف ،اذربيجاف، -ٕ

 دريايى، تكرج: *

: مينػا نراول، تابقانػه  -ٖ لاهنلاهل الاالاني،ترجمة : مرتال  اوب ار،تقػديـ بػه مػادـر
   هػ.ُّّٖانتلارات وقنكس ،تتراف،جاب الـك ، م ل ايراف، 

 رازم، عبد ا: *

ت الػيس مػاد تاىصػر حااػر، از انتلػارات : لػر ت نالػبي  -تاريا مفصؿ ايػراف از -ٗ
 هػ.ُّّٓحاج محمد حاليف اوباؿ كلر ا  ، تتراف ، جاب الـك ، 

  فا، دكتر ذبي  ا : *

غػاز وػرف هفػتـ هجػرل،  تابفركلػل، تاريا أدبيات در إيػراف، أز ميانػه وػرف بػنجـ تػا آ -ٓ
 هػ .ُّّٗابف الينا، تتراف، 

 ػػنج الػػػقف لػػػاىراف بػػرزؾ بارالػػػل  ػػػكل كمنتقػػب آ ػػػار انػػػاف، از نظػػامل تػػػا جػػػامل،  -ٔ
 ،  هػ.ُّْٓانتلارات دانل ا ، درال ال ة انتلارات دانل اف، تتراف، جاب دـك

 قزكيني، احمد غفارم: *

 ااظ، تتراف، بة.ت.تاريا جتاف آرا، از نلرات ،  تابفركلل ح -ٕ

 :غٌر المعربة :المصادر األجنبٌةخامسا *
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 :غٌر المعربةالم ادر اننكميزية  -أ

 

* Adle, Chahryar, Habib, Irfan, Baipakov, Karl M.:  

1-History of Civilizations of Central Asia Development in contrast: 

from the sixteenth to the mid-nineteenth century, Printed by 

Ages Arti Grafiche, Turin ,Italy , Published by the United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization , 

Paris, 2003. 

* Baldick, Julian: 

2- Animal and Shaman Ancient Religions Of central  Asia   , 

Printed and Bound in Ggreat Britain by WBCLTD, Bridgend, 

2000. 

* Bonnefoy,Yves: 

3-Asian Mythologies, Translated under Directions : Wendy 

Doniger , Printed in the University of Chicago press , LTD, 

London , United States of America ,1993. 

* Dwyer,Arienne: 

4-The Xinjiang Conflict : Uyghur Identity , Language Policy and 

Political Discourse , East - West Center Washington , 

Washington , 2005. 

* Ed,Jiang Qixiang:  

Xinjiang Numismatics,1991.-5 

* Franke,Herbert,Twitchett,Denis: 

6- The Cambridge  History of China  , University  press ,  

Cambridge , 2008. 

* Gollings,John: 
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7-Kashgar Oasis City on China's Old Silk Road, Printed in 

Singapore ,Frances Lincln ltd,2008. 

* Hahn,Reinhard F .: 

8-Spoken Uyghur, Copyright By University of Washington Press, 

United States Of America  ,1991. 

* Howorth,Henry.H: 

9-History of the Mongols – from the 9
th

 to the 19
th

 century -

,London,Longmans,Green,and Co, part 1 ,1876, part 2, Division 

1,1880. 

* Jeremiah,Curtin: 

A history, Combined Publishing,USA,1996. The Mongols -10 

* Jing,Feng  , Oers,Ron van:  

11-The Chinese Silk Road  as World Cultural Heritage Route,  U 

N E S C O World Heritage ,Paris,2003-2004. 

 : * Kürüm, Turgay, 

Runic scripture Eurasia, Antalya , Türkiye, 2002.-12 

*Litvinsky,B. A., Guang-da , Zhang, Samghabadi , R.Shabani:  

13-History of Civilizations of Central Asia , The crossroads of 

civilizations : A .D. 250 to750 , Multiple History Series 

UNESCO Publishing, Printed by Imprimerie Darantiere , 21800 

Quétigny ,France, 1996   . 

* Man, John: 

14-Gobi:Tracking The Desert ,New Haven Yale, University 

Press,1999.  

 

* Onon,Urgunge: 
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15- The Secret History of The  Mongols- The life and times of 

chinggis khan-,Routledge Curzon ,Taylor and Francis Group, 

London and New York,2005.  

* Saunders, JJ,:  

16-A history of  Medievel Islam , Routledge and   Kegan Paul Ltd  

London. 

* Sheng,Wang Yong :- 

17-Xinjiang Historical Money ,2007. 

* Simonov , Eugene A., Dahmer, Thomas D.: 

18-Amur-Heilong River Basin Reader, Printed on Recycled, Acid-

Free Paper, Ecosystems Ltd, Hong Kong,2008. 

* Soucek, Svat:  

19-A History of  Inner Asia , University press, Cambridge. 

* Sultanova ,Razia: 

20 -From Shamanism to Sufism (Women,Islam and Culture in 

Central Asia),Printed and Bound in Great Britain by CPI 

Antony Rowe,Chippenhom,2011. 

* Tang , Li: 

21-Asia Research Institute Working Paper Series ,National 

University of Singapore ,2005. 

* Wood,Frances: 

22-The Silk Road ,Tow Thousand Years in The Heart Of Asia, 

University Of California Press and Great Britain By Bath Press, 

Berkeley and Los Angeles,California,2002. 

 

 :غٌر المعربةالمصادر التركٌة -ب

* Bildirileri, Sempozyum: 
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1-Göktürk Devleti’nin Kuruluşunun 1450. Yıldönümü , Yayına 

Hazırlayan: Yücel Hacaloğlu , Yeni Avrasya Yayınları, Ankara 

,2001. 

* Bozkurt,Fuat: 

2-Türklerin Dili, Kültür Bakanlıǧı, Ankara,2002. 

* Caferoǧlu,Ahmet: 

3-Türk Dili Tarihi ,Alfa Basım Yayım Daǧıtım Ltd.Şti, ,Istanbul, 

2001.  

* Gena,Dr.Reşat: 

4-Karahanlı Devlet TeşKilâtı (xl.Yilzyıl) –(TürK HaKimiyet A 

nlayisi ve Karahanlılar), Tifdruk  Matbaası,Istanbul,Birinci 

Baskı,1981.  

* Güzel,Hasan Celâl,Birinci,Ali: 

5-Genel Türk Tarihi,Yeni Türkiye Yayınları,Ankara,2002. 

* Has Hacib, Yusuf : 

6-Kutadgu Biliǧ , - Viyana Nüshası -, Alâeddin Kıral Basımevi ,  

Istanbul ,1942. 

* Kabaklı, Ahmet: 

7-Türk Edebiyatı ,Ürkiye Yayınevi,Üçüncü Baskı 3,1973. 

* Kafalı , Dr. Mustafa: 

8-Altın Orda Hanlıǧının Kuruluş ve Yükseliş Devirleri, Edebiyat 

Fakültesi Matbaası ,Istanbul, 1976. 

 

 :البحوث المنشورة فً المجالت والدورٌات العربٌة :سادسا*

 الخشاب،يحيى:*
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، ترجمػػه ىػػف -المعػػالي محمػػد الحسػػيني العمػػكم تػػأليؼ أبػػي -اب بيػػاف انديػػاف كتػػ -ُ
منلػكر اػي مج ػة   يػة االداب ،جامعػة القػاهرة الفارالية الػل العربيػة يحيػل القلػاب،بحث 

 .َُٔٗ،مطبعة جامعة القاهرة ،القاهرة ،

 :الداقكقي، د. حسيف عمي  *

، بحث منلكر اي مج ػة ارقػاب ، تصػدر ىػف نػادم ارقػاب يكسؼ الحاجب الخاص -ٕ
 التر ماني ، العراؽ، بةداد، بة. ع، بة.ت.

، بحػث منلػكر اػي  أىميتو التاريخية – محمكد الكاشغرم ككتابو ديكاف لغات الترؾ -ٖ
،  َِٕمج ػػػة ارقػػػاب ، تصػػػدر ىػػػف نػػػادم ارقػػػاب التر مػػػاني ، العػػػراؽ ، بةػػػداد ، ع 

ََِْ. 

 زغمكؿ ، سعد : *

، بحث منلكر اي مج ة ىػالـ    الف ػر، اإلسالـ كالترؾ في الع ر اإلسالمي الكسيط-ْ
 ، بة.ت . َُ، ـ ِكزارة ارىةـ، ال كيت، ع

 . أحمد:شحيمة، د *

، بحػػث منلػػكر اػػي مج ػػة  -دراسػػة فػػي الجغرافيػػة البشػػرية –التركسػػتاف الشػػرقية  -ٓ
 ـ.ُْٖٗهػ/ َُْْ، ٗرابطة العالـ االالةمي ، ع 

 قاسـ ، د. قاسـ عبدة:*

بحػث منلػكر اػي مج ػة العربػي ، تصػدر  ،-الكجػو ايخػر –التتار كالعػالـ انسػالمي -ٔ
 ـ.ََِٖهػ/ ُِّٗ، ٖٗٓىف كزارة ارىةـ ، ال كيت ،ع

 أبك اليزيد، أشرؼ:*
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بحػػث منلػػكر اػػي مج ػػة العربػػي ، تصػػدر ىػػف كزارة االىػػةـ ، ال كيػػت  ، شػػينج يػػانج-ٕ
 ـ.ََِٖهػ/ ُِّٗ،ٖٗٓ،ع 

، بحث منلكر اػي مج ػة العربػي  -درب الحرب كالحرير –أكيغكر ال يف المسممكف -ٖ
 ـ.ََِٗهػ/َُّْ، ُِٔ، تصدر ىف كزارة ارىةـ ، ال كيت ،ع

 
 

غٌوور انجنبيػػة البحوووث المنشووورة فووً المجووالت والوودورٌات  :عاسوواب*

  المعربة " البحوث باللغة النكلٌتٌة والتركٌة":
 

* Bloom,Jonathan M: 

1-Silk Road or Paper Road?, The Silk Road Journal, “The Bridge 

between Eastern and Western cultures, Volume 3, Number 2 , 

2005. 

* Chen,Yaning,   Ye ,Zhaoxia,   Shen ,Yanjun:                         

2-Desiccation of the Tarim River , Xinjiang , China, and 

mitigation strategy , Quaternary International journal , Elsevier 

Ltd and INQUA , 2011. 

* Cosmo, Nicola Di: 

3- The Origins of the Great, The Silk Road Journal, “The Bridge 

between Eastern and Western cultures, Volume4, 

Number1,2006.   

* Dawut , Rahilä:  

4-Shrine Pilgrimage among the Uighurs, The Silk Road Journal, 

“The Bridge between Eastern and Western cultures, Volume6, 

Number 2,2009. 
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* Elikhina, Julia: 

5-Some Buddhist Finds from Khotan: Materials in the 

Collections of the State Hermitage Museum, St. Petersburg, 

The Silk Road Journal, “The Bridge between Eastern and 

Western cultures, Volume6, Number 1 , 2008. 

* Erkan,Tolga: 

6-Anadolu Selçuklu Sanatindaki Insan Figürlerlerinin 

Uygurlarin Magara  Resimleri Ve  Gaznelilerin  Duvar  

Resimleriyle  Konu  Ve  Biçim Yönünden Karštila- 

štirilmasi , Turkish Studies International Periodical For the 

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 

5/3, 2010. 

* Jäger,  Ulf : 

7-The August Hermann Francke and HansKörber collection : 

Archaeological Finds from Khotan in the Munich State 

Museum of Ethnography, The Silk Road Journal, “The Bridge 

between Eastern and Western cultures,Volume4, 

Number1,2006.  

*Jiang, Leiwen,  Yufen, Tong, Zhijie, Zhao,  Tianhong, Li, 

Jianhua, Liao: 

8-Water Resources , Land Exploration and Population 

Dynamics in Arid Areas — The Case of the Tarim River 

Basin in Xinjiang of China , Population and Environment, Vol. 

26, No. 6, 2005. 

*Komatsu, Goro, Arzhannikov, Sergei G., Gillespie, Alan R., 

.Burke, Raymond M., Miyamoto, Hideaki, Baker, Victor R.: 
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9-Quaternary paleolake formation and cataclysmic flooding 

along the upper Yenisei River, Geomorphology Journal, 

Elsevier,2008. 

* Millward  ,James A.:  

10-Uyghur Art Music and the Ambiguities of Chinese Silk 

Roadism in Xinjiang ,The Silk Road Journal, “The Bridge 

between Eastern and Western cultures, Volume3, Number1, 

2005. 

* Ostrowski,Donald: 

11-The "Tmma"and the Dual –Administrative  Structure of 

the Mongol Empire, Bulletin of the School of Oriental and 

African Studies, University of London , Volume 61, No.2 ,1998. 

* Özyetgin, Melek:          

12-Buddhist Uighur  Cultural Influence on the Development of 

Early Islamic Period of  Turkic Culture , International  

Juornal Central Asian Studies , The International Association of 

Central Asian Studies , Korea University of International 

Studies ,Volume12 ,2008. 

* Scott, David: 

13-Buddhist Responses to Manichaeism: Mahayana 

Reaffirmation of "Middle Path"? History of  Religions, 

Published by the University of Chicago press , Volume 35, No. 

2 ,1995. 

* Waugh, Danial C.: 

14-The Editor Introduction , The Silk Road Journal , “   The 

Bridge between Eastern and Western cultures , Volume4 , 

Number1 , 2006. 
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15-Nomads and Settlement: New Perspectives In The 

Archaeology Of Mongolia , The Silk Road Journal , “ The 

Bridge between Eastern and Western cultures, Volume 8 , 2010.  

16-Beyond the Sensational : The Reiss -Engelhorn-Museums ’ 

― Origins of the Silk Road ‖, The Silk Road Journal, “The 

Bridge between Eastern and Western cultures ,  Volume 5, 

Number 2, 2008. 

17-Museums, Entrepreneurship and the Politics of Cultural 

Identity, The Silk Road Journal , “ The Bridge between Eastern 

and Western cultures, Volume6, Number 1, 2008 . 

* Whitfield, Susan: 

18-The International Dunhuang, Project: Chinese Central Asia 

Online, The Silk Road Journal, “The Bridge between Eastern 

and Western cultures, Volume 3, Number 2, 2005  . 

 

 تمرات العلمٌة:: البحوث المنشورة ضمن منهاج المؤثامنا*

 زنكي،د.سياـ عبد المجيد: *

بحػػث تطػكر المغة التركيػة كالمغػة الكرديػة كابجػديتيما عبػر الع كر)دراسػة تحابميػة(،-ٔ
) التنػػكع الثحػػافي ك ػػعكبة منلػػكر اػػمف منتػػػاج المؤتمػػػر الع مػػي الالػػادس المػػػكالـك 

 ـ.ََُِ، جامعة بةداد ،   ية ال ةات ، الترجمة(

 المنشورة فً دوائر المعارف:: البحوث  تاسعا *
 :المعربةالبحوث المنشورة فً دوائر المعارف األسالمٌة  -أ
  بارتكلد ، فاسيمي فالديميركفتش : *
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،بحػػػث منلػػػكر اػػػي دايػػػرة المعػػػارؼ االالػػػةمية، المامػػػة تاريخيػػػة كجنسػػػية -التػػػرؾ -ٔ
،يراجعتػػا يصػػدرها بال ةػػة العربية:احمػػد اللػػنتناكم كابػػراهيـ ز ػػي،كد. ىبػػد الحميػػد يكنس

 مف وبؿ كزارة المعارؼ:د. محمد متدم ىةـ،بة. ت.
بحػػػػث منلػػػػػكر اػػػػي دايػػػػػرة المعػػػػػارؼ االالػػػػةمية، يصػػػػػدرها بال ةػػػػػة  ،اندب الجغتػػػػػامي -ٕ

العربية: احمد اللنتناكم كابراهيـ ز ي، كد. ىبد الحميد يكنس، يراجعتػا مػف وبػؿ كزارة 
   المعارؼ: د. محمد متدم ىةـ، بة. ت.

، بحػػث منلػػكر اػػي دايػػرة المعػػارؼ االالػػةمية، يصػػدرها بال ةػػة العربيػػة: بػػالؽ -بػػيش -ٖ
احمػػػػػػد اللػػػػػػنتناكم كابػػػػػػراهيـ ز ػػػػػػي،كد. ىبػػػػػػد الحميػػػػػػد يكنس،يراجعتػػػػػػا مػػػػػػف وبػػػػػػؿ كزارة 

 المعارؼ:د. محمد متدم ىةـ،بة. ت.
، بحػػث منلػػكر اػػي دايػػرة المعػػارؼ االالػػةمية، يصػػدرها بال ةػػة العربيػػة: احمػػد طرفػػاف -ٗ

اهيـ ز ػػػي،كد. ىبػػػد الحميػػػد يكنس،يراجعتػػػا مػػػف وبػػػؿ كزارة المعػػػارؼ:د. اللػػػنتناكم كابػػػر 
 محمد متدم ىةـ،بة. ت.

بحػػث منلػػكر اػػي دايػػرة المعػػارؼ االالػػةمية، اىػػداد كتحريػػر: د. ابػػراهيـ ز ػػي  ،خػػاف-٘
 قكرليد،كد. ىبد الحميد يكنس،كحالف ى ماف، مطابع دار اللعب، القاهرة، بة.ت.

اػػػي دايػػػرة المعػػػارؼ اإالػػػةمية ، يصػػػدرها بال ةػػػة العربيػػػة ، بحػػػث منلػػػكر انيمكخانيػػػة– ٙ
أحمد اللنتناكم كابراهيـ ز ي كد.ىبد الحميد  يكنس، يراجعتػا مػف وبػؿ كزارة المعػارؼ 

 د. محمد متدم ىةـ ،  بة.ت .
يصدرها بال ةػة العربيػة:  ،، بحث منلكر اي دايرة المعارؼ االالةمية المغات التركية -ٚ

بػػػػػراهيـ ز ػػػػػي، كد. ىبػػػػػد الحميػػػػػد يػػػػػكنس، يراجعتػػػػػا مػػػػػف وبػػػػػؿ كزارة احمػػػػػد اللػػػػػنتناكم كا
 ت.المعارؼ: د. محمد متدم ىةـ، بة. 
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، بحث منلكر اي دايرة المعػارؼ االالػةمية، اىػداد كتحريػر: ابػراهيـ ز ػي جنكيزخاف -ٛ
 قكرليد، احمد اللنتناكم، كد.ىبد الحميد يكنس،دار اللعب، القاهرة، بة . ت .

بحػػػػث منلػػػػكر اػػػػي دايػػػػرة المعػػػػارؼ  –ؽ بغراخػػػػاف عبػػػػد الكػػػػريـ سػػػػتك –بغراخػػػػاف  -ٜ
يصػػدرها بال ةػػة العربيػػة: احمػػد اللػػنتناكم كابػػراهيـ ز ػػي، كد. ىبػػد الحميػػد  ،االالػػةمية

 ت.يكنس،يراجعتا مف وبؿ كزارة المعارؼ:د.محمد متدم ىةـ،بة. 
يصػػػػػػدرها بال ةػػػػػػة  ،بحػػػػػػث منلػػػػػػػكر اػػػػػػي دايػػػػػػرة المعػػػػػػارؼ االالػػػػػػةمية، بالسػػػػػػاغكف -ٓٔ

كد.ىبد الحميد يػكنس، يراجعتػا مػف وبػؿ كزارة  عربية:احمد اللنتناكم كابراهيـ ز ي،ال
 ت.بة.  المعارؼ:د. محمد متدم ىةـ،

 بكزكرث ،كميفكرد: *

، بحػػث منلػػكر اػػي دايػرة المعػػارؼ اإالػػةمية، يصػػدرها اايمكخانيػػة أك الحػػره خانيػػة -ٔٔ
 ، كابراهيـ ز ي، القاهرة، بة.تبال ةة العربية: أحمد اللنتناكم، د.ىبد الحميد يكنس

 البستاني، بطرس :*

 ـ. ُّٖٖ، بحث منلكر دايرة المعارؼ، مطبعة المعارؼ، بيركت، الترؾ -ٕٔ

 شبكلر، بيرتكلد :  *

، بحث منلكر اي دايرة المعارؼ اإالةمية، اىداد كتحريػر: ابػراهيـ ز ػي الجنكزية -ٖٔ
 لعب، القاهرة، بة.ت .قكرليد،احمد اللنتناكم،كد.ىبدالحميد يكنس، ال

  مكميمك فج :  *

، بحث منلكر اي دايرة المعػارؼ اإالػةمية، -الخطكط كالمغات الف يحة –المغات -ٗٔ
يصػػػػدرها بال ةػػػػة العربيػػػػة: احمػػػػد اللػػػػنتناكم كابػػػػراهيـ ز ػػػػي قكرلػػػػيد  كد.ىبدالحميػػػػد 

 يكنس، يراجعتا مف وبؿ كزارة المعارؼ: د.محمد متدم ىةـ، بة.ت.
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 حمد فريد:كجدم ، م *

 دار الف ر،بيركت، بة.ت. بحث منلكر اي دايرة معارؼ القرف العلركف، ،الترؾ -٘ٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفارسٌة غٌر المعربة:البحوث المنشورة فً دوائر المعارف  -ب

 ، عمي أكبر:داػدىخ *

 ـ.ُْٔٗهػ/ ُِّٓ،  رافػػتتكرليدم، ػػػػػؽ: أبك العد، مطبعة قػػػػػتحقية ،ػػامػػػػة نػػػػػػلة -ٔ

 م احب ، غالـ حسيف: *

هػػػػػػ/  ُُّٖ، ّ، ط، مؤالالػػػػػة انتلػػػػػارات أمير بيػػػػػر، تتػػػػػراف دايػػػػػرة المعػػػػػارؼ اارالػػػػػي -ٕ
 ـ.ََِِ

 األجنبٌة غٌر المعربة:البحوث المنشورة فً دوائر المعارف  -ج 

* Levinson,David , Christensen , Karen: 

1-Encyclopedia of Modern Asia, Charles Scribner’s Sons , Gale 

and Design™ and Thomson Printed in United States of America 

, Volume 3,2002. 
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 التركٌة غٌر المعربة:البحوث المنشورة فً دوائر المعارف  -د

 

1-Büyük Lûgat ve Ansiklopedi , Yedinci Cilt , Meydan Yayinevi 

, Cağaloğlu , Sultanmektebi , Sokak , Meydan  

Gazetecilike ve Neşriyat ,Ltd.şti , Istanbul ,1972. 

 

 كمكسكعات أخرل:: المكسكعات العربية الميسرة *عاشرا
، الػػراؼ: محمػػد لػػفيؽ غربػػاؿ، دار نتاػػة لبنػػاف ل طبػػع المكسػػكعة العربيػػة الميسػػرة-ٔ

 .َُٖٗكالنلر، بيركت، 
كالنلػر كالتكزيػع،  ، لر ة أبناب لريؼ االنصارم ل طباىػةالمكسكعة العربية الميسرة -ٕ

 ـ . ََُِهػ/  ُُّْ، ُالم تبة العصرية، بيركت، الدار النمكذجية، بيركت، ط
، اىػػداد نظػػاـ الػػديف أبػػراهيـ  مكسػػكعة عممػػاا التركمػػاف المتكاجػػديف خػػارج العػػراؽ -ٖ 

 .ََِٕأكغ ك، 

  :غٌر المعربة التركيةأحد عشر: المكسكعات *
* Nihad,Sâmi Banar1ı: 

1-Resimli Türk Edebiyâtı Târihi , MillÎ Eǧitim Basimevi , 

Istanbul , 1971 ,1998. 

 أثنا عشر: المحاات المنشكرة :*

 ىيمت،د. جكاد: *

 -الػػكطف –، ترجمػػة : جػػةؿ زن ابػػادم، مقالػػة منلػػكرة اػػي مج ػػة يػػكرد  قكتادككبيميػػؾ -ٔ
 .ََِٗ، ُٗ،العراؽ، ر كؾ، ع
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رة عػف المراكػز العمميػة ال ػاد غٌور المعربوة"  " ثالثة عشػر:التحارير*
 :جنبية كالمنظمات الدكليةان

* Molodin,Vyacheslav I: 

1-The Frozen Scythian Burial Complexes Of The Altai 

Mountains : Conservation and Survey Issues , Published by 

the United Nations Educational , Scientific and Cultural 

Organization UNESCO , 2008 .      

 2- Uighur Cultural Orientation , Technology Integration 

Division , Defense Language Institute Foreign Language 

Center, 2010. 

 3-Mongolia in Perspective An Orientation Guide  , Technology 

Integration Division, Defense Language Institute Foreign 

Language Center , 2011.  
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