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اِطَقني بها ة يف م�صنفات االدباء من غرَي النَّ َر اللُّغة العربيَّ اأثَّ
1105م("  الكا�صغري)ت499هـ/  "حممود  الرتك" لــ  لغات  "ديوان 

وَذجًا ُ اأُنمْ
اأ.د. �صعاد هادي ح�صن ارحيم الطائي

املقدمة
الكرام  اآله و�صحبه  الكرمي حممد خري خلق اهلل �صبحانه وتعاىل وعلى  الر�صول  العاملني وال�صالة وال�صالم على  احلمد هلل رب 

امليامني اأجمعني
اللغة العربية يف م�صنفات االدباء من غري الناطقني بها ويف مقدمتهم االتراك، فبداأ عدد كبري منهم تدوين موؤلفاتهم  اثرت 
بها نظرا لكونها اللغة ال�صائدة واملقروؤة يف كل مكان ويف اي زمان،ويعد حممود الكا�صغري )ت499هـ/ 1105م( من اهم ادبائهم وابرز 

اللغوين،رحل اىل بالد عدة ودر�س يف مدار�صها وتتلمذ على يد علمائها وادبائها.
وخري دليل على اثر اللغة العربية يف اللغة الرتكية هو كتاب حممود الكا�صغري "ديوان لغات الرتك"الذي �صنفه يف بغداد وباللغة 

العربية واهداه للخليفة العبا�صي اخلليفة املقتدي باأمر اهلل )  467-487هـ/ 1075-1094م(.
ا�صار الكا�صغري يف مقدمة كتابه اىل �صرورة اطالع العرب على اللغة الرتكية، واثر اللغة العربية فيها،ف�صال عن ا�صارته للقبائل 
ال�صخ�صية  املعرفة  على  معتمدا  الكا�صغري  كتبه  بابه  يف  منفرد  وحيد  الكتاب  هذا  لهجاتها.ان  واتقن  بقربها  عا�س  التي  الرتكية 
وامل�صاهدات املبا�صرة املت�صلة بالرتك ابان القرن 5 م ومل يكن جمرد معجم ادبي فح�صب بل كان مبثابة كنز ثمني غني باملعارف التي 

تخ�س تاريخ الرتك وجغرافيتهم وا�صاطريهم واعراقهم الب�صرية و�صالالتهم وادبهم وفقه اللغة التاريخي املقارن لديهم.
مل يكن ديوان لغات الرتك قامو�صا فح�صب وامنا كان عبارة عن مو�صوعة دونت باللغة العربية ت�صمنت معلومات عن تاريخ االدب 
الرتكي قبل اال�صالم ومعلومات جغرافية، واخرى عن الفلكلور الرتكي، وحتدث الكا�صغري فيه عن االدب ال�صعبي الرتكي واعطى 

مناذج من ال�صعر الرتكي ف�صال عن االمثال ال�صعبية واملفردات التي كانت �صائدة يف تلك املرحلة التاريخية.

*حممود الكا�شغري)ت499هـ/ 1105م(، وكتابه "ديوان لغات الرتك":
تركت اللغة العربية اثرا بارزا يف عدد من لغات ال�شعوب غري الناطقة بها،وكان للتقدم العلمي واالدبي اللذين ازدهرا يف عهد الدولة 
وعلى  واالمم  ال�شعوب  من  كثري  على  مفرداتها  العربية،وفر�ض  اللغة  انت�شار   يف  وكبري  بارز  اثر  القرون  امتداد  على  اال�شالمية  العربية 
لغاتها وادابها،وتلون هذا التاأثر باللغة العربية باحلاجة التي دعت تلك االمم املتاأثرة اىل اقتبا�ض نوع من االلفاظ دون نوع اخر،فااللفاظ 

العلمية،والفاظ ال�شناعة والتجارة واالقت�شاد ظهرت يف اللغات االوربية التي اخذت عن العربية من بعيد.)1(
ومثلت االلفاظ احل�شارية والدينية والفقهية اثرا اخر يف الدول التي قاربت العرب وان�شووا حتت حكمهم او اختلطت بهم مثل اللغة 
الفار�شية والرتكية  واال�شبانية ولغات �شرق اوربا،وال يظهر اثر اللغة العربية يف املفردات اللغوية اخلال�شة فقط التي ا�شتمد منها امل�شتعريون 

حاجاتهم،بل ظهر اي�شا اثر ا�شماء االعالم يف الدول امل�شلمة من غري العرب ب�شكل وا�شح.)2(
ولكي نو�شح ابرز املوؤثرات التي تركتها اللغة العربية وادابها على اللغة الرتكية البد لنا من ان ن�شلط ال�شوء على اهم م�شنفات ادبائهم؛ 
ممن نهلوا من علوم العربية وادابها فاأثرت بهم وباأقالمهم،فاأبدعوا من خالل ما دونوه من م�شنفات لغوية وادبية بقيت خالدة على مر 
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الع�شور م�شرية يف اي  وقت وزمان بريق اللغة العربية بني �شطورها،و�شوف ن�شلط ال�شوء هنا على ابرز االدباء الرتك وعلماء اللغة فيها 
واهم م�شنفاتهم ليكون امنوذجًا حيًا خالدًا عرب الزمن اال وهو كتاب )ديوان لغات الرتك( ملوؤلفه حممود الكا�شغري )ت499هـ/ 1105م(.

*ا�شمه،ن�شبه،لقبه،ن�شاأته،ووفاته:
اأحد  انه  االويغور)5(،وقيل  من  انه  وُذكر  كا�شغر)3(،)4(،  مدينة  من  اال�شل  تركي  الكا�شغري   حممود  بن  ح�شني  بن  حممود  هو 
– 1210م( اي ينحدر من  ا�شرة ار�شتقراطية )7(،،ولد ون�شاأ يف  – 607هـ / 927  ال�شاللة احلاكمة من القراخانيني)6()315  افراد 
وا�شعا الن يحمل لقب  املجال  له  القراخاين،مما ف�شح  افرادها قادة يف اجلي�ض  ا�شرة حاكمة  معظم  مدينة بر�شخان)8(،)9(،وهو من 
االمري،ف�شال عن انه حمارب �شجاع)10(،توفى الكا�شغري يف جنوب كا�شغر �شنة 499هـ/ 1105م.)11(،وما زال قربه �شاخ�شا على تلة 

�شغرية وبالقرب منه ينبوع ماء.)12( 

*رحالته العلمية واهتماماته الثقافية،واهمية  كتابه "ديوان لغات الرتك" :
رحل حممود الكا�شعري اىل بالد عدة ويف مقدمتها ال�شا�ض)13( التي تعد مركزا ا�شالميا ثقافيا مرموقا، ق�شى الكا�شغري معظم 
باللغة  الثقافات وعاملًا  الو�شطى، فا�شبح وا�شع االفق متعدد  اآ�شيا  ا�ش�شها القراخانيون يف معظم مدن  التي  وقته يف الدرا�شة يف املدار�ض 
اأرغو)17(،  جيكل)16(،  القفجاق)15(،  لغة  منها  عدة  تركية  للغات  اتقانه  عن  )14(،ف�شاًل  االويغورية-  اأي   – اخلاقانية  الرتكية 
بلغاتهم)22(،  معرفة  النا�ض  او�شع  وهو  الرتك  �شحارى  يف  طاف  فقد  وغريها.)21(،  )19(،القرقيزية)20(  الغزية)18(،الرتكمانية 
لكونه عا�ض  ايديهم يف مدار�ض كا�شغر،فهو ذو حظ وفري؛  تتلمذ على  العلماء الرتك ممن  ان اجازه معظم  بعد  العلمية  وازدادت مكانته 
يف القرن 5ه/11م الذي ازدهرت فيه احلياة العلمية يف كا�شغر بف�شل القراخانيني،فتعلم احلكمة واالمثال واملالحم واال�شاطري الرتكية 
فيها  امل�شتقرة  القبائل  ترك�شتان)24(،فاختلط مع معظم  ل�شد رحاله يف عموم  املجال  له  ف�شح  البالد  املرموقة يف  )23(،وبحكم مكانته 
)25(.بداأ رحلته من ال�شني اىل بالد الروم وجال يف انحاء البالد جميعها حتى و�شل اىل بحر اخلزر)26( وجبال القفقا�ض )27(،)28(. 
نقح  وفيها  بغداد  اىل  ومنها  ني�شابور)31(  اىل  ومنها  بخارى)30(  اىل  متوجها  ثم غادرها  ملدة طويلة  باال�شاغون)29(  در�ض يف مدينة 
كتابه "ديوان لغات الرتك" تنقيحًا جيدًا.)32(،وُذكر انه جلاأ اىل بغداد ب�شبب اندالع احلرب بني اال�شرة احلاكمة خالل ال�شنوات املمتدة 
ال�شبب الذي �شجع الكا�شغري للرحيل اىل بغداد هي  الباحثني اىل ان  – 449ه  / 1056 - 1057 م(.)33(،يف حني ا�شار احد   448  (
العبا�شية)132- لدى اخلالفة  ال�شالجقة  وال�شالجقة)34()447-590هـ/ 1055-1193م(،ومكانة  القراخانيني  امل�شاهرة بني  عالقات 

656ه/749-1258م(.)35( 
من ا�شهر موؤلفاته ف�شال عن كتابه"ديوان لغات الرتك" كتاب " جواهر النحو يف لغات الرتك" وهو مفقود، وكتبه باللغة العربية ليتعلم 

العرب قواعد اللغة الرتكية.)36(،وارى انه انتهى من كتابته بعد ان انتهى من ت�شنيف كتابه االول.
 دون حممود الكا�شعري كتابه "ديوان لغات الرتك" باللغة العربية والرتكية، ودر�ض فيه معظم القبائل الرتكية ومناطق ا�شتقرارها 
درا�شة ميدانية مع اعطاء امثلة عن لهجاتها، قدم يف كتابه هذا تو�شيحات حمدودة يف قواعد اللغة والتلفظ للغات تركية عدة.)37(، ونراه 

احيانا ال يعلق على عدد منها وال يعط امثله عن لهجات بع�شها كما هو احلال مع البا�شغرد)38( النه مل ير مواطنها �شخ�شيا.)39( 
وال تدل عبارات الكا�شغري يف ديوانه على اي من اللغتني كانت لغته اال�شلية العربية او الرتكية،فالكتاب يدل على علم كامل باللغة 
العربية وان كانت به بع�ض الفقرات تدل على ا�شوله الرتكية،وهو احيانا يذكر نف�شه ب�شمري الغائب واحيانا يكتفي بذكر ا�شمه حممود مع 
ا�شافة عبارة موؤلف هذا الكتاب )40(.يعد هذا الكتاب قامو�شًا لغويًا اعده الكا�شغري يف بغداد،كتبه باللغة العربية بهدف تعريف العرب 
باللغة الرتكية ومفرداتها.)41( وهذا الكتاب وحيد منفرد يف بابه كتبه الكا�شغري معتمدا على املعرفة ال�شخ�شية وامل�شاهدات املبا�شرة 
الرتك  تاريخ  التي تخ�ض  باملعارف  ثمينًا غنيًا  بل كان مبثابة كنزًا  ادبي فح�شب  5 م ومل يكن جمرد معجم  القرن  ابان  بالرتك  املت�شلة 

وجغرافيتهم وا�شاطريهم واعراقهم الب�شرية و�شالالتهم وادبهم وفقه اللغة التاريخي املقارن لديهم.)42( 
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حرر الكا�شغري كتابه يف بغداد ومع انه يحدد تاريخ �شروعه يف كتابته يف �شهر حمرم من �شنة 466هـ/ 1073م غري ان هذا التاريخ 
م�شكوك يف �شحته ل�شببني، االأول ان حممود الكا�شغري ذكر اخلليفة املقتدي باأمر اهلل )467-487هـ/ 1075-1094م( الذي توىل اخلالفة 
�شنة 467هـ/1075م، وال�شبب الثاين ذكره لعام الثعبان الذي ي�شادف �شنة470هـ/ 1077م، ومذكور يف نهاية الكتاب قيد اأخر ي�شري فيه 
اىل انه بداأ يف ت�شنيفه للكتاب يف جمادي االول �شنة 464هـ/ 1071م، وانه �شحح وعدل ون�شخ اربع مرات وانتهى منه يف جمادي االخرة من 
�شنة 466هـ/1073م، وبهذا ال�شكل يكون الكا�شغري انتهى من كتابة ديوانه قبل ان يتوىل اخلليفة املقتدي باهلل ملن�شب اخلالفة الذي قدم 
له هذا الكتاب،ومما يزيد ال�شك هو ما ذكره نا�شخ املخطوطة الذي ذكر تاريخًا حمددًا وهو يوم االثنني امل�شادف 27 من �شهر �شوال عام 
459هـ/ 1066م، وذكر انها منقولة عن الن�شخة التي كتبها املوؤلف بيده، وعلى الرغم من ذلك فلي�ض هناك جمال لل�شك ان الكا�شغري حرر 
كتابه يف الن�شف الثاين من القرن5هـ/ 11م، واذا كان الكا�شغري انتهى من كتابة كتابه عام 466هـ/1073م فيكون ذلك يف عهد اخلليفة 
القائم باأمر اهلل )422-467هـ/ 1030-1074م(،لهذا ا�شتنتج عدد من الباحثني ان الكا�شغري اأعاد كتابة موؤلفه مرة اأخرى من غري اأن 

يكمله والأ�شباب جمهولة فاأنه مل يقم بتغيري جملته املتعلقة بتاريخ االنتهاء.)43( 
ُفقدت خمطوطة كتاب ديوان الرتك مدة من الزمن،حتى ُعرث عليها يف احدى مدن ايران،ون�شخها حممد بن ابي بكر بن ابي فتح 
ال�شايف )44( يف 26/�شوال-664ه/1-اب-1266م،غري انه وقع يف اخطاء عدة نظرا لعدم اتقانه للغة الرتكية )45(. وُك�شف عن كتابه 
بني جمموعة كتب العالمة الرتكي املعروف علي امريي الديار بكري )ت1904/1857م(،ثم طبعه يف تركيا اثناء احلرب العاملية االوىل 
)1333-1335ه/1914-1916م(،وكان هذا حدثا مهما يف درا�شة اللهجات الرتكية.)46(،واول ن�شخة ُطبعت لهذا الديوان يف تركيا عام 

)1334-1336ه/1915-1917م(.)47( 
وُترجم كتابه -ديوان لغات الرتك- اىل لغات عدة ويف مقدمتها االملانية على يد كارل بروكلمان وُطبعت معظمها.)48(،ون�شر جنيب 
التي  كتابه  الكا�شغري يف مقدمة  اي�شًا.)49(،وحتدث  اجزاء  ثالثة  وترجمه يف  اتاالي  ب�شيم  اجزاء،ون�شره  ثالثة  الكتاب يف  عا�شم هذا 
كتبها باللغة العربية الف�شحى عن هدفه من كتابة ديوانه هذا، و�شرورة تعليم اللغة الرتكية للجميع مقدما كثريا من �شروب املدح والثناء 

لالتراك. )50(
 قال عنه د. ح�شني علي الداقوقي:) اأ�شغل له مكانًة بني علماء بغداد يف هذا الع�شر وبعده، هذبته التجارب مذ كان يافعًا، تاركًا معجمًا 

كبريًا باللغة العربية م�شهورًا با�شم – ديوان لغات الرتك- كتبه بعقٍل ثاقب وعلم وفري وبامل�شاهدة واال�شتق�شاء امليداين (.)51(
يعد حممود الكا�شغري ثقة يف اللغة الرتكية القدمية، واأهميته يف هذا ال�شاأن عظيمة، فاللهجة اخلاقانية اي  االأويغورية  التي كتب بها 

كتابه هذا هي لهجة الرتك الناطقني بهذه اللهجة ومعظمهم من امل�شلمني.)52(
ُيعد كتابه ديوان لغات الرتك اأقدم واو�شع كتاب لتعليم اللغة الرتكية عرفه العرب.)53( ،ومن خالل قراءة كتابه هذا نالحظ الت�شابه 
بني ا�شلوبه وا�شلوب يو�شف البال�شاغوين، وهذ يوؤكد لنا اإنهما اإكت�شبا علمهما من منهل واحد، واتبعا منهجًا واحدًا.)54(،ووردت ن�شو�ض  
يف ديوان لغات الرتك باللغة ال�شعبية الرتكية وهي اأكرث و�شوحًا من لغة كتاب قوتادغوبيليك)55( الذي ُكتب باللهجة اخلاقانية اي االويغورية 
)56(.فاملادة التي اأوردها حممود الكا�شغري يف كتابه هذا جديرة بالثقة وكثريًا ما دعمتها االأكت�شافات احلديثة يف اآ�شيا الو�شطى.)57(، 
فاملعلومات اجلغرافية التي ا�شار اليها الكا�شغري تتفق مع احلقائق التي ا�شفرت عنها احلفريات االثارية )58(. وال تقل عن ذلك اهميته 
من وجهة نظر اجلغرافيا النه يقدم لنا مادة وفرية من حميط االدب ال�شعبي الرتكي،ومعلومات وا�شعة ووافية عن موا�شع �شكن القبائل 

الرتكية،ت�شحبها تفا�شيل عديدة عن اجلغرافيا التاريخية للبلدان التي يقيمون فيها.)59( 
– الغنائي وامللحمي  واأ�شار كارل بروكلمان اىل اأهمية هذا الديوان قائاًل :) والواقع اننا ال نعرف اال نتفًا ي�شرية من االأدب القومي 
)60(.واأ�شار د. حممد مظفر االأدهمي اىل اأهمية هذا الكتاب قائاًل :)يقول الباحثون  الو�شطى(  اآ�شيا  اأتراك  بني  يومًا  اأزدهر  – الذي 
– االأويغوريون- ان االأجناز الذي حققه حممود الكا�شغري هو فخر ل�شعب الويكور- االأويغور- وجلميع القوميات ال�شينية(.  الويكوريون 

)61(
ويفتخر االأتراك عامًة بيو�شف خا�ض حاجب البال�شاغوين)62( وحممود الكا�شغري، واكد الكاتب ايتماتوف خالل احدى املوؤمترات 
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التي ُعقدت عن اأعالم االأتراك عام 1409هـ/ 1988م قائاًل :) ان يو�شف خا�ض حاجب وحممود الكا�شغري من�شوبان اىل ال�شعب االأويغوري 
اأواًل، ثم اىل ال�شعب الرتكي ثانيًا. وال�شعوب الرتكية االأخرى قد بداأوا تدوين موؤلفاتهم االأدبية بعد االأويغور(.)63( 

اآن  بالفلوكلور يف  وعاملًا  ر�شامًا،ومو�شوعيًا،  كان  انه  ويبدو  وتاريخ، وجغرافية،  ولغة،  نحو،  ديوانه هذا مو�شوعات عدة من  تناول يف 
واحد، لهذا الميكن االأ�شتغناء عنه يف معظم الدرا�شات والبحوث التاريخية،واالأجتماعية، وال�شيا�شية ال�شيما املتعلقة ب�شعوب اآ�شيا الو�شطى 

واملناطق املجاورة لهم. )64(
وت�شمن هذا الكتاب مئتي مقطع من االأعمال االأدبية من �شمنها مقتطفات من ق�شائد عن احلروب القدمية بني القبائل الرتكية، 
الزراعة،وتربية  عن  مو�شعة  تفا�شيل  عن  مثال،ف�شاًل  مئتني  من  واأكرث  القدمي،  التاريخ  يف  احلب،والعمل،وال�شيد  عن  �شعبية  واأغاين 
احلروب  وخطط  احلكومية،  والوظائف  ال�شيا�شية،  وال�شلطة  املدنية،  واملن�شاآت  الطب،  وعلم  ال�شعبية،  وال�شناعات  الداجنة،  احليوانات 
واملعارك، والتقومي والظواهر الفلكية، ف�شاًل عن تفا�شيل دقيقة عن احلياة اليومية املعا�شية املتعلقة باأ�شتهالك الطعام،واملالب�ض وغريها.

)65(
واأ�شار د. ح�شني علي الداقوقي اىل اأهمية اخلارطة التي اأحلقها حممود الكا�شغري يف ديوانه  قائاًل عنها:" اأما اخلريطة املر�شومة يف 
كتابه فهي وثيقة تاريخية جيدة لها قيمتها، وانها خريطة عاملية على �شكل دائرة، فيها اجلبال بلون اأحمر واالأنهار بلون ر�شا�شي، البحار 

بلون االأزرق وال�شحارى الرملية باالأ�شفر، وتبني الدوائر ال�شفر مواقع املدن". )66(
،وهريمان   W.K Muller مولر  العاملان  ن�شرها  عاملية  تركية  خريطة  اأول  الأنها  لالأتراك  بالن�شبة  جداً  مهمة  اخلارطة  هذه  وُتعد 
Hermann  عام 1350هـ/ 1931م.)67(،ففي هذه اخلارطة جند ان مركزها مدينة كا�شغر،ومنطقة يدي �شو)68( مع مدينة بال�شاغون 

بدالً من مكة املكرمة، ومن املوؤكد ان املوؤلف عّد هذه املنطقة املركز الرئي�ض الأ�شتقرار القبائل الرتكية، االأمر الذي ُيعززه منت الكتاب، ومما 
ال �شك فيه ان اخلارطة قد ُر�شمت خ�شي�شاً لت�شوير هذه املنطقة واملناطق االأخرى املتاخمة لها،اأما االأقاليم االأخرى فاأن املوؤلف مل يهتم 
بها كثرياً ولعلها اأُ�شيفت موؤخراً اىل نواة  اخلارطة االأ�شا�ض.)69(،وهذه هي اخلارطة التي ر�شمها حممود الكا�شغري نالحظ فيها مناطق 

ا�شتقرار القبائل الرتكية، واأهم املدن التي ا�شتقروا فيها وهي مدونة باللغة العربية.)70(
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تاريخ  العيني)ت  855ه/  1451م( يف كتابه)عقد اجلمان يف  الدين  العلماء منهم بدر  الكا�شغري عدد من  افاد من ديوان حممود 
اهل الزمان(،وكتابه)تاريخ البدر يف او�شاف اهل الع�شر(،واللغوي ابو حيان حممد يو�شف بن علي بن يو�شف الغرناطي االندل�شي  ) ت 

745ه/1344م ( �شاحب كتاب )االدراك لل�شان االتراك(.)71(  

*مميزات ديوان لغات الرتك:
وبامكاننا ان جُنمل اهم ما امناز به كتاب "ديوان لغات الرتك" يف االتي:

1-ي�شم الديوان 7500 كلمة تركية مثبتاً ما يقابلها باللغة العربية. )72(
اال�شالم  قبل  الرتكي  االدب  تاريخ  عن  معلومات  ت�شمنت  مو�شوعة  عن  عبارة  كان  وامنا  فح�شب  قامو�شا  الرتك  لغات  ديوان  يكن  2-مل 

ومعلومات جغرافية واخرى عن الفلكلور الرتكي.)73(
التي كانت �شائدة يف تلك  ال�شعبية واملفردات  ال�شعر الرتكي ف�شال عن االمثال  ال�شعبي الرتكي واعطى مناذج من  3- حتدث عن االدب 

املرحلة التاريخية،مع وجود معلومات تاريخية تعد مرجعا مهما لدار�شي التاريخ الرتكي القدمي.)74(
5- يعد هذا الديوان اول توجه علمي لو�شف املادة النحوية بطريقة فريدة لهذه اللغات من خالل تقدميها ومداخلها الفردية،فقد �شم العمل 
حقائق وا�شارات مدعمة احيانا بخربات وجتارب �شخ�شية،ف�شال عن التمييز بني اللغات الرتكية،ولها فهو يعد قامو�شا للمادة اللغوية 

وهو اال�شا�ض يف تدوين كالم الرتك يف كا�شغر يف القرن 5ه/11م.)75( 

*مقدمة الكتاب:
لت�شليط  ال�شوء على م�شمون كتاب "ديوان لغات الرتك" ال بد من ذكر م�شمون مقدمته واهم ما ا�شار اليه الكا�شغري فيها.

ذكر الكا�شغري يف مقدمة كتابه "ب�شم اهلل الرحمن الرحيم.وبه العون،احلمد هلل ذي الف�شل اجلزيل.وال�شنع اجلميل. الذي ار�شل 
ا�شحه  زمان  يف  والدليل.  املنار  ال�شبيل.ون�شب  نهج  والتحليل.حتى  التحرمي  فيه  مبينا  بتنزيل.  حممد  اىل  وتف�شيل.  تبيان  جربيل.على 
عليل. واف�شحه كليل �شلى اهلل عليه وعلى اآله الغر البهاليل. و�شلم ت�شليما.اما بعد  فقال العبد حممود بن احل�شني بن حممد ملا راأيت ان 
اهلل تعاىل قد اطلع �شم�ض الدولة يف بروج االتراك.وادار مبلكهم دائرات االفالك. ف�شماهم الرتك. ووالهم امللك.وجعلهم ملوك الع�شر. 
بلغة  ونال منهم  ايديهم.  اليهم.و�شعى بني  انتمى  وايدهم على احلق. واعز من  الدهر. فقي�شهم على اخللق.  ارمة اهل  وو�شع يف يدهم 
يف املراد. و�شلم من معرة اوبا�ض العباد. حق لكل ذي لب التم�شك بحالهم. توقيا عن وقع نبالهم. وال ذريعة لديهم اح�شن من الرتاطن 
بل�شانهم.ال�شغائهم اليه ا�شماعهم. وا�شتمالة جنانهم. فاأذا اعت�شم به عدوه من فرقهم. وامنوه من فرقهم. فيلوذ به غريه. ويك�شف عنه 
�شريه.......فاين نقبت بالدهم وفيافيهم.واقتب�شت لغاتهم وقوافيهم.تركية وتركمانية اغزية وجكلية ويغمائية)76( وقرقزية.مع كوين من 
ِتداً. واثقبهم �شنانا.حتى ا�شتقام عندي لغة كل طائفة منهم اح�شن قوام.  اف�شحهم ل�شانا.واو�شحهم بيانا.واحذقهم جنانا.واعرقهم حمحَ
والفُتُه ابلغ تاأليف يف ازين نظام.وو�شعت كتابي هذا م�شتعينا باهلل تعاىل مو�شما بديوان لغات الرتك.ليكون ذكرا خملدا وذخرا موؤبدا.بر�شم 
احل�شرة املقد�شة النبوية االمامية الها�شمية العبا�شية.�شيدنا وموالنا ابي القا�شم عبد اهلل بن حممد املقتدي باأمر اهلل امري املوؤمنني وخليفة 
رب العاملني. اطال اهلل بقاءه يف عز دائم ممدود وعمر ناعم م�شعود.وار�شى قواعد �شلطانه بعز متتد �شوابق املجد يف �شاحته. واعلى نواهي 
برهانه يف مكارم يحيى االنام من جود راحته. وجد �شمري النجم. وعزم �شائب ال�شهم.ووىل مقرون بعز الن�شر. وعدو ممنون بذل القهر.

وال اخلى من امل�شلمني ظله وجماله وقدرته وف�شله وجالله")77(
 وا�شار الكا�شغري اىل خطة كتابه قائال :"وو�شعته مرتبا على والء حروف املعجم مو�شحا بحكمة او �شجع او مثل او �شعر او رجز او نرث 
حتى لينت وعرها.وبينت غورها وقعرها.وقا�شيت �شنوات من برحائها. حتى انحنت كل كلمة حملها. وانه�شتها من عدوائها. لي�شادفها 
تيمنا  قدمناه  الهمز  كتاب  منها  كتب.اولها  ثمانية  يف  با�شرها  اللغة  هذه  وح�شرت  راغبها.  م�شلكها  يف  طالبها.وير�شدها  مربكها  يف 
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بكتاب اهلل تعاىل.والثاين كتاب ال�شامل،والثالث كتاب امل�شاعف،والرابع كتاب املثال،واخلام�ض كتاب ذوات الثالثة وال�شاد�ض كتاب ذوات 
االربعة،وال�شابع كتاب الُغنة،والثامن كتاب اجلمع بني ال�شاكنني،وجعلت كل كتاب من هذه الكتب �شريحني ا�شماء وافعاال. وقدمت اال�شماء 
على االفعال. ثم قفوتها باالفعال مبوبة على مراتبها.االوىل فاالوىل.وا�شتعرت القاب هذه الكتب واالبواب من العربية ا�شطالحا.ملعرفة 
النا�ض بها. ولقد تخالج يف �شدري ان ابني الكتاب كما بنى اخلليل كتاب العني واذكر امل�شتعمل واملهمل معا الأعلم ان لغات الرتك جتاري 
العربية كفر�شي رهان فكانت تلك الطريقة اوعب. اال ان هذا البناء ا�شوب. ملا ان ماأخذه اقرب. والنا�ض فيه ارغب.فاأثبت امل�شتعمل واهملت 
– –النهر.م�شتعمل،اقر-اال�شطبل،م�شتعمل،قار  الرتكية.اآرق  يف  جماريه  ليعرف  واملهمل  امل�شتعمل  �شورة  لالخت�شار.فهذه  طلبا  املهمل 
–الزاد،م�شتعمل،اقز-مهمل،قزى- احلمل. –حرف تف�شيل.م�شتعمل،ازق  –مهمل.مهمل،راق  – اال�شود.م�شتعمل،رقا  الثلج،ن�شتعمل،قرا 
عليه. زاد  وما  الرباعي  ينقا�ض  هذا  امل�شري،فعلى  على  تدل  اخلطوة  –مهمل،قيل  م�شتعمل،قيز-اجلارية.م�شتعمل،زقى-مهمل،مهمل،زيق 
فملت اىل هذا الرتتيب.طلبا للتخفيف. وتق�شريا للتاأليف. وبرزت بت�شنيف مل ا�شبق اليه. وتاأليف مل يوقف عليه.وادرجت اال�شول بعلل 
او�شحتها.واقي�شة فيها اقرتحتها.ليكون املوؤلف على الطريقة املثلى.وامل�شنف باالقتداء اوىل.وجعلته للمتاوق فيه هاديا. ول�شابقه تاليا.ويف 
التطرق اليه منهجا.وعند الت�شعيد له معرجا.ثم اين موؤثل لكل فرقة منهم  جرثومة تتفرع منها الكلم.الن يف اخت�شار املب�شوط تتولد فيها 
احلكم. ونرثت فيها �شواهد من ا�شعارهم التي تفوهوا بها يف ايذانهم باالمور وا�شعارهم.وكذلك االمثال الني �شربوها على مدارج احلكمة. 

يف الكربة والنعمة حتى بلغ القائل الناقل. واو�شل الناقل احلامل.فجمعت فيه اال�شياء املذكورة.واللغات امل�شهورة.." )78(
وختم الكا�شغري مقدمته قائال:" فبلغ الكتاب يف اجلودة نهايتها. وتذرى يف اللطافة غايتها.واهلل ا�شئل التوفيق فيما نويت. وقلبي عليه 

طويت. وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم.وهو ح�شبنا ونعم الوكيل ")79(
ويف خامتة الكتاب ا�شار الكا�شغري قائال:" ملا وفتنا ما �شرطنا يف مقدمة الكتاب ان جنمع فيه لغات الرتك ونبني عللها وا�شولها ون�شرح 
اقي�شتها ونرتب ف�شولها فقد اجنز املوعود واحرز املق�شود ونبذت منها الزيادة واللغو وال�شقط واحل�شو.فا�شتوىل الكتاب على االمد.وُخلد 
الكا�شغري يف  اجمعني" )80(.وحدد  اآله  �شرمدا.وعلى  ر�شوله  على  ابداً.وال�شالة  املحل.واحلمد هلل  كتابنا يف هذا  لالبد.فليكمل  ذخرا 
اخلامتة تاريخ تاأليفه للكتاب قائال:"ابُتدئ بالتاليف يف غرة جمادي االوىل من �شنة اربع و�شتني.ومت بعد تنقيح وتهذيب وحترير اربع مرات 
يوم االثنني العا�شر من جمادي االخرة من �شنة �شت و�شتني واربع ماأة.وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم.وهو ح�شبنا ونعم الوكيل".)81(

*مقتطفات من اجلزء االول للكتاب:
ا�شار الكا�شغري يف اجلزء االول من الكتاب اىل حروف اللغة الرتكية وما يقابلها من حروف يف اللغة العربية قائال:"احلروف التي 
تدور عليها ال�شنة الرتك باأ�شرها هي ثمانية ع�شر حرفا ا�شلية تركب منها الكتابة الرتكية.يجمعها هذه املقالة –اخوك.لف.�شمج.نزق.بذر.

�شتيا- ")82( فتكتب مقطعاتها على وفق هذه ال�شورة )83( 
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  وكما هو وا�شح هنا احلروف العربية التي ا�شبحت نواة لالبجدية الرتكية،وهي تلفظ بطريقة خمتلفة عن اللغة العربية. 
وذكر الكا�شغري ان نظري هذه احلروف يف العربية "اأ.ب.ت.ث.و�شبعة احرف اخر فرعية ال ذكر لها يف اخلط.واللغات ال تنفك عنها.
وهي الباء ال�شلبة.واجليم العربية.وهي عزيزة يف هذه اللغة.والزاي املتولدة بني خمرجي الزاي وال�شني. والفاء العربية.والغني املعجمة. 
لغري  للنطق  ا�شعب  احلرف  والقاف.فهذا  والنون  والقاف  الغني  بني  املتولدة  الُغنة  وكاف  والكاف.  القاف  خمرجي  بني  املتولدة  والكاف 
الرتك.وُيكتب هذه االحرف الفرعية على �شيغة احلروف اال�شلية. لكنها ُتنقط فيعرف بها.وال توجد يف لغات الرتك باأ�شرها الثاء.وكذلك 
من حروف االطباق الطاء والظاء وال�شاد وال�شاد.وكذلك من حروف احللق احلاء والهاء والعني.فقد قيل للبوم اوهي.اال ان �شميم اللغة 
اوكى بالكاف....ويقال للزند جها..ويقال للرمد اوه وهذا لي�ض ب�شميم... فاذا احتيج اىل كتبة الثاء تكتب على �شورة الذال الرتكية وتنقط 
عليها.وكذلك ال�شاد تكتب كالذال وتنقط.وال�شاد تكتب كال�شني وتنقط.فاأما احلاء والعني والهاء تكتب على �شورة اخلاء املعجمة وتعلم 
عليه بعالمة.الن هذه احلروف خمت�شة بالعربية.فاذا ُكتبت على هجاء الرتك ت�شبه بهذه احلروف يف القالب ويفرق بينهما بنقط او بعالمة 

)85( ُجمعت  اذا  ال�شورة  هذه  على  ُتكتب  احلروف  ")84(،فمجموع 
  

"ان اال�شل يف كتبة هذا اخلط ان كل فتحة تقرتف الفا يف الكتبة من غري ان يكون لها ا�شل يف اللفظ.وكل �شمة  وذكر الكا�شغري 
جترتح واوا يف ال�شطر من غري ان يكون لها ا�شل يف النطق.وكل ك�شرة تكت�شب ياء من غري ان يكون لها ا�شل.تطريها يف العربية االب واالخ 
يف اال�شافة.يقال هذا ابوك ورايت اباك ومررت بابيك.كتبته بزيادة حرف الجل احلركة كذا.وعلى هذا اخلط كتب اخلاقانية وال�شالطني 
ومرا�شليهم من قدمي الدهر اىل اليوم من كا�شغر اىل ال�شني العليا حمدقا بجميع ديار الرتك")86(.اما حديثه عن اال�شماء امل�شتقة من 
االفعال  فاأ�شار الكا�شغري قائال:" اال�شماء �شربان م�شتقة ومو�شوعة.فامل�شتق من االفعال تن�شق باأحرف تدخل فيها من اثنى ع�شر حرفا.
اما املو�شوعة نحو قولهم لل�شيف قلج ولل�شهم اوق ومثل هذه اال�شماء ال تتفرع وامنا يتفرع امل�شتق.ثم منها ما يكون م�شموعا م�شتعمال ومنها 

ما يكون قيا�شيا مهمال")87(
وهذه الورقة االوىل من خمطوط  كتاب "ديوان لغات الرتك " وهو مدون باللغة العربية.)88(
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وهذه الورقة االخرية من خمطوط  كتاب "ديوان لغات الرتك " وهو مدون باللغة العربية.)89(
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 وهذه �شور لالديب حممود الكا�شغري والن�شب التذكاري الذي �ُشيد له يف مدينة كا�شغر يف ال�شني.)90(

وهذه �شورة ل�شريح االديب حممود الكا�شغري يف مدينة كا�شغر.)91(
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اخلامتة
متخ�ض عن بحثنا عن جملة من النتائج املهمة، ابرزها:

1- دون حممود الكا�شعري كتابه "ديوان لغات الرتك" باللغة العربية والرتكية، ودر�ض فيه معظم القبائل الرتكية ومناطق ا�شتقرارها درا�شة 
ميدانية مع اعطاء امثلة عن لهجاتها، قدم يف كتابه هذا تو�شيحات حمدودة يف قواعد اللغة والتلفظ للغات تركية عدة

2- حتدث الكا�شغري يف مقدمة كتابه التي كتبها باللغة العربية الف�شحى عن هدفه من كتابة ديوانه هذا، و�شرورة تعليم اللغة الرتكية 
للجميع مقدما كثريا من �شروب املدح والثناء لالتراك.

3- ال تدل عبارات الكا�شغري يف ديوانه على اأي من اللغتني كانت لغته اال�شلية العربية او الرتكية،فالكتاب يدل على علم كامل باللغة العربية 
وان كانت به بع�ض الفقرات تدل على ا�شوله الرتكية،وهو احيانا يذكر نف�شه ب�شمري الغائب واحيانا يكتفي بذكر ا�شمه حممود مع 

ا�شافة عبارة موؤلف هذا الكتاب.
4- يعد هذا الكتاب قامو�شاً لغوياً اعده الكا�شغري يف بغداد،كتبه باللغة العربية بهدف تعريف العرب باللغة الرتكية ومفرداتها.

5- ان درا�شتنا لكتاب ديوان لغات الرتك اثبت لنا ب�شكل قاطع اثر حروف اللغة العربية يف االبجدية الرتكية ل�شنوات طويلة ومازالت اثارها 
�شاخ�شة اىل يومنا هذا،اذ ت�شتمل اللغة الرتكية احلديثة على املئات من الكلمات العربية وان كانت تلفظ ب�شكل خمتلف قليال. 

6- ي�شم الديوان على 7500 كلمة تركية مثبت ما يقابلها باللغة العربية،وهذا يوؤكد لنا اثر اللغة العربية يف مفردات وم�شمون هذا الديوان.
7- ا�شتمل الديوان على خارطة ر�شمها حممود الكا�شغري بنف�شه نالحظ فيها مناطق ا�شتقرار القبائل الرتكية، واأهم املدن التي ا�شتقروا 

فيها وهي مدونة باللغة العربية.

هوام�ش البحث وم�صادره:
1-�شلوم، داود،اثر اللغة العربية يف اللغات االجنبية،بحث من�شور يف جملة املورد،وزارة الثقافة واالعالم،دار اجلاحظ و دار احلرية للطباعة،بغداد،املجلد 

9، العدد 4،1401ه/1980م،�ض211.
2-امل�شدر نف�شه،�ض211

3-كا�شغر : وهي مدينة تقع يف و�شط بالد الرتك اأهلها م�شلمون، ولها �شور، وت�شمى اأردوكند اي بلدة االقامة و" ق�شبة امللك"، تقع على احلدود الفا�شلة 
بني ناحية اأتراك اليغما وه�شبة التبت وناحية اتراك خرخيز وال�شني، وكان روؤو�شاء كا�شغر قدميا من اتراك خلخ او من اليغما، كانت مركزا 
جتاريا كبريا توؤمه القوافل من ال�شرق ومن الغرب وال�شمال، وقد ذكر انه يف عام 435هـ/ 1043م اعتنق مايقارب ع�شرة االف ا�شرة من اهايل 
كا�شغر اال�شالم، وبلغ تعداد �شكانها ح�شب اح�شاء عام 1939م مبا يقارب 250000 ن�شمة، وتقع حاليا �شمن مقاطعة �شينجياجن الذاتية احلكم 
االويغورية يف ال�شني.ينظر : الكا�شغري، حممود بن احل�شني بن حممد  ) 499هـ/1105م (،ديوان لغات الرتك،خمطوطة م�شورة،حمفوظة 
يف مكتبة ق�شم اللغة الرتكية، كلية اللغات،جامعة بغداد، حتت رقم 410.،ج1، ورقة 53و74و77و291،وج2،�ض41؛ احلموي، اأبوعبد اهلل ياقوت 
بن عبد اهلل )ت626هـ/1228م(،معجم البلدان، دار الفكر، بريوت، بال.ت، ج4، �ض43؛ابو الفدا، عماد الدين ا�شماعيل بن امللك االأف�شل نور 
الدين )ت732هـ/1331م(، تقومي البلدان، اعتنى بت�شحيحه وطبعه:رينود والبارون ماك كوكني دي�شـــالن، دار الطباعة ال�شلطانية، باري�ض، 
1840م،�ض505؛ول�ض، ر�شارد جي، ماركو بولو مغامراته وا�شت�شكافاته، �ض26؛ قوانغ، �شيوى، جغرافيا ال�شني، ترجمة :حممد اأبو جراد، دار 

الن�شر باللغات االجنبية، ال�شني – بكني، ط1، 1987م،�ض181.
4- بارتولد،  فا�شيلي فالدميريوفت�ض، تاريخ الرتك يف اآ�شيا الو�شطى، ترجمة: د.اأحمد �شعيد �شليمان، راجعه: ابراهيم �شربي، مكتبة االجنلو امل�شرية، 
م�شر، بال.ت، �ض92؛ كرات�شكوف�شكي، اغناطيو�ض يوليانوفت�ض، تاريخ االدب اجلغرايف العربي، نقله اىل العربية: �شالح الدين عثمان ها�شم، 
قام مبراجعته: ايغور بليايف، االدارة الثقافية،جامعة الدول العربية، مو�شكو- ليننجراد، 1957،ج1،�ض262و�ض263؛ اأوزطونا، يلماز،  املدخل 
اىل التاريخ الرتكي،  ترجمة ار�شد الهرمزي،الدار العربية للمو�شوعات بريوت،ط1،2005،�ض165؛ الزركلي، خري الدين، االعالم – قامو�ض 
؛  �ض215  ج5،  2002م،  ط15،  لبنان،  بريوت-  للماليني،  العلم  دار  وامل�شت�شرقني،  وامل�شتعربني  العرب  من  والن�شاء  الرجال  الأ�شهر  تراجم 
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كحالة،عمر ر�شا، معجم املوؤلفني، موؤ�ش�شة الر�شالة، ط1، 1414هـ/ 1993م،ج3، �ض804؛ حاجي خليفة، م�شطفى بن عبداهلل الق�شطنطيني 
الرومي، ك�شف الظنون عن اأ�شامي الكتب والفنون، عني بت�شحيحه وطبعه على ن�شخة املوؤلف جمرداً عن الزيادات واللواحق من بعده وتعليق 
حوا�شيه ثم ترتيب الذيول عليه :  حممد �شرف الدين يالتقيا، و رفعت بيلكه الكلي�شي، دار احياء الرتاث العربي، بريوت – لبنان، بال.ت، ج1، �ض 
808؛  املازندراين، ال�شيد مو�شى احل�شيني، العقد املنري، املطبعة اال�شالمية، مكتبة ال�شدوق، طهران،ط2، 1382هـ، ج4، �ض124؛الداقوقي،د.

ح�شني، حممود الكا�شغري وكتابه ديوان لغات الرتك- اهميته التاريخية -، بحث من�شور يف جملة االأخاء، ت�شدر عن نادي االأخاء الرتكماين، 
العراق، بغداد، العدد 207، 2004،�ض17؛

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; 

Tang ، Li، Asia Research Institute Working Paper Series ،National University of Singapore ،2005،p.53; Nihad،Sâmi 
Banarlı، Resimli Türk Edebiyâti Târihi ،MillÎ Eǧitim Basimevi،Istanbul،1971،pay1،s.256-250 

احتاد  والتعاون،او  االرتباط  هو  ا�شمهم  االيغور،اأويغور،ومعنى  اأيغري،اأيغر،  منها  عدة  باأ�شكال  ا�شمهم  ال�شرق،ويلفظ  اأتراك  وهم  االويغور:   -5
قوم،  قرا  مدينتي  بني  الواقعة  املناطق  ي�شكنون  كانوا  التايلي،  التولي�ض،او  الرتكية  القبائل  اىل  ا�شولهم  واملرابطة،تعود  اجلماعات،واملعاهدة 
و  والهنود،  والفر�ض،وال�شينيني  من  املتمدنة  االأقوام  بني  االأرتباط  وا�شطة  كانوا  اإذ  الرتكية متدناً،  االقوام  اأكرث  وهم  وتور،   ،- قراقورم   - اأو 
اعتنقوا ديانات عدة منها البوذية واملانوية وامل�شيحية ومنهم الزراد�شتيون ومنهم من كان يعبد ال�شم�ض، واعتنق ملكهم املانوية ولقب بلقب " 
مظهر ماين "،  لقب امريهم بلقب " قاغان"، وهم ت�شـع قبـائل، اأ�ش�شوا لهم دولة يف اآ�شيا الو�شطى حتى القرن 8 هـ/ 14م، اأنتقل احلكم يف 
بالد املغول اليهم �شنة 128 هـ/ 745م، وق�شى القريغيز على دولة االأويغور يف منغوليا يف �شنة 226هـ/ 840م، فاقام االأويغور الذين طردوا من 
منغوليا مملكتني االأوىل يف " كن –جو"، و كان غزو هذه اململكة على يد قوم التنكت يف �شنة 440هـ/ 1048م،اما اململكة الثانية فقد تاأ�ش�شت يف 
مدينة " بي�ض – باليغ"،اأو " ب�ض – بالق"، وقراخواجه، وبقيت قائمة حتى عهد املغول،اعتنق االويغور اال�شالم يف القرن 4 هـ/10 م وق 5 هـ/ 
11م. ينظر: اجلويني، عالء الدين عطا ملك بن بهاء الدين حممد بن حممد )ت681هـ/1282م،تاريخ جهانك�شاي، نقله عن الفار�شية وقارنه 
بالن�شخة االنكليزية : د. حممد التوجني، دار املالح للطباعة والن�شر، 1405هـ/1985م، م1، ج1، �ض75-�ض 86؛ بارتولد،  ترك�شتان من الفتح 
العربي حتى الغزو املغويل، ترجمة: �شالح الدين عثمان ها�شم، اأ�شرف على طبعه ق�شم الرتاث العربي، املجل�ض الوطني للثقافة والفنون واالآداب، 
الكويت، 1401هـ/1981م، �ض553- �ض557؛ بارتولد، تاريخ الرتك، �ض45- �ض56؛ كري�شتن�شن، ارثر، ايران يف عهد ال�شا�شانيني، ترجمة : 
يحيى اخل�شاب، راجعه: عبد الوهاب عزام، مطبعة جلنة التاأليف والرتجمة والن�شر، 1957م، �ض190- �ض192؛ الطائي، د.�شعاد هادي ح�شن 
ارحيم،االويغور – درا�شة يف ا�شولهم التاريخية واحوالهم العامة – )127-656ه/744-1258م(،مطبعة ثائر جعفر الع�شامي للطباعة الفنية 

احلديثة،موؤ�ش�شة م�شر مرت�شى للكتاب العراقي،العراق،ط1، 1433هـ /2012م،�ض13-�ض42.
6- القراخانيون)315 – 607هـ / 927 – 1210م(:هم جن�ض من االتراك، ا�شتمرت هذه االمارة خالل ال�شنوات )315 – 607ه / 927 – 1210م(،وُذكر 
خالل ال�شنوات )315 – 609هـ/ 927 – 1212م(،  ويعد �شتوق اأو" �شبق" بغراخان عبد الكرمي املتويف �شنة 344هـ/955م، الذي لقب بلقب 
بعده عدد كبري  اأعتنق  ثم  اأفراد قبيلته  االإ�شالم من بني  اعتنق  اول من  باأ�شمه وهو  �ُشميت  التي   القراخانية  الفعلي لالمارة  املوؤ�ش�ض  قراخان 
منهم �شنة 435هـ/1043م، لهذا تعد االمارة القراخانية اأول اأمارة تركية اإ�شالمية،اأ�شتملت �شلطة هذه االأمارة على معظم بالد ماوراء النهر 
وترك�شتان حتى �شمال جبال تيان �شان وجنوبها يف ال�شني، انتهت ال�شلطة الفعلية لهذِه االأمارة مبقتل االأمري ن�شرة الدين قلج اإر�شالن خاقان 
عثمان القراخاين وعلى يد خوارزم�شاه عالء الدين حممد  �شنة 607هـ/1210م، وذكر �شنة 609هـ/ 1212م وُذكر غري ذلك، وبذلك خ�شعت 
ترك�شتان وبالد ما وراء النهر ل�شلطة االإمارة اخلوارزمية. ينظر : النظامي العرو�شي ال�شمرقندي، احمد بن عمر بن علي)ت550هـ/1155 م(، 
جهار مقالة) املقاالت االربع(، يف الكتابة وال�شعر والنجوم والطب، وعليه خال�شة وحوا�شي العالمة: حممد عبد الوهاب القزويني، ترجمة: عبد 
الوهاب عزام ويحيى اخل�شاب، مطبعة جلنة التاأليف والرتجمة والن�شر، القاهرة، ط1، 1368 هـ/ 1949 م، �ض114 ؛ابن االأثري، ابو احل�شن 
علي بن ابي الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي )ت630 هـ / 1232م (  الكامل يف التاريخ، راجعه و�شححه :د.حممد يو�شف الدقاق،دار 
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الكتب العلمية، بريوت، ط4، 1424هـ/2003م،ج9، �ض320- �ض323 وج10، �ض338و�ض339؛ عويف، �شديد الدين حممد،) ت يف حدود الن�شف 
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�شينا – كتابخانة حاج علي علمي، ا�شفند، 1333هـ، �ض570 ؛ بارتولد، تاريخ الرتك، �ض83 ؛ بارتولد،  تاريخ احل�شارة االإ�شالمية، ترجمة : د. 
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الفكر العربي، بال.ت،�ض178 و �ض188.
7- كرات�شكوف�شكي،امل�شدر ال�شابق،ج1،�ض262؛الداقوقي، حممود الكا�شغري،�ض17و�ض18

8- مدينة بر�شخان : تقع هذه املدينة على بعد فر�شخني عن بخارى، وهي احدى قراها، خرج منها فقهاء وعلماء عدة منهم اأبو بكر من�شور الرب�شخي 
�شاحب كتاب تاريخ بخارى وابنه اأبو رافع العالء الفقيه ال�شافعي اال�شم. ينظر : االدري�شي، ابو عبد اهلل حممد بن عبداهلل )ت560هـ/1164م( 
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Nihad،Sâmi Banarlı، Resimli Türk Edebiyâti Târihi،pay1،s.256-250

12- اجلبوري،امل�شدر ال�شابق،�ض262
13-ال�شا�ض:هي مدينة واقليم وا�شع تقع على �شفاف نهر �شيحون يف بالد ما وراء النهر متاخمة لبالد الرتك،وهي من اعمال �شمرقند،وتقع يف ار�ض 
ينظر:اليعقوبي،احمد  وغريها.  جناكث،فناكث،خر�شكت  جنكت،  :بنكث،جينا  مدنها  اهم  النهر،ومن  وراء  ما  بالد  مدن  انزه  من  �شهلة،وهي 
بن ا�شحاق بن جعفر بن وهب )ت284هـ/897م(،البلدان،و�شع حوا�شيه:حممد امني �شناوي،دار الكتب العلمية،بريوت،ط1،1422هـ/2002م، 
بريوت،1927م،�ض328- �شادر،  ليدن،دار  بريل،  املمالك،  )ت340هـ/951م(،م�شالك  حممد  بن  ابراهيم  ا�شحاق  �ض126؛اال�شطخري،اأبو 
ليدن،دار �شادر،بريوت،ط2،1938م،ج2،�ض474 و�ض507- الن�شيبي)ت367هـ/977م(،�شورة االر�ض،بريل،  القا�شم  �ض331؛ابن حوقل،اأبو 

�ض509؛ياقوت احلموي،امل�شدر ال�شابق،ج3،�ض308- �ض309.
14-اللغة االويغورية: : ن�شبةً اىل االتراك االويغور وهي خط ينحدر من ال�شكل الروين لالبجدية ال�شامية التي يقوم على ا�شا�شها اخلط الالتيني،وُذكر 
بدل  وع�شرون(  واحد   ( الع�شرات مثالً  قبل  االحاد  و�شع  االبجدية عبارة عن  ال�شغدية، وهذه  ال�شريانية،وُذكر من  ابجديتهم م�شتقة من  ان 
املن�شقة  بالت�شاوير  وزينوها  والرقوق  االوراق  على  االويغور  ع�شر،وكتب  احد  اأي  الع�شرين  اجتاه  يف  واحد  معناه  واحد  فالرقم  ع�شر(،  )احد 
البال�شاغوين يف عهد  يو�شف خا�ض حاجب  الذي �شنفه  بيليك  قوتادغو  كتاب  االويغورية  باللغة  التي �شنفت  الكتب  اهم  االلوان،ومن  البديعة 
اجلغتائية،وان�شرت  باللغة  وتعرف  والغربية  ال�شرقية  ترك�شتان  ت�شكن  التي  الرتكية  لل�شعوب  حية  لغة  االويغورية  اللغة  زالت  القراخانيني،وما 
االبجدية االويغورية يف عموم ا�شيا على الرغم من انها معقدة بالن�شبة حلروف الكوك تورك،واتخذ القراخانيون من اللغة االويغورية لغةً رئي�شة 
ينظر:  الي�شاق.  قانون  بها  ودونوا  االبجدية  املغول هذه  اال�شالم،وا�شتخدم  اعتناقهم  بعد  العربية  باللغة  ا�شتبدلوها  ما  �شرعان  انهم  لهم غري 
نبيه  العربية وانحاللها، ترجمة:  االإ�شالمية واالإمرباطورية  ال�شعوب  تاريخ  تاريخ الرتك، �ض47 و�ض 520 و�ض54؛ بروكلمان، كارل،  بارتولد، 
اأمني فار�ض ومنري البعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، ط6، 1974، ج2، �ض276- �ض277؛ حممود.امل�شدر ال�شابق،�ض187؛ الطائي،امل�شدر 

ال�شابق،�ض276-�ض300.
الرو�ض  اما  "الكومان"،  ا�شم  والبيزنطيون  املجريون  عليهم  اأُطلق  كالبدو،  وترحال  حل  اهل  ال�شحراء،وهم  يف  م�شاكنهم  اأتراك  15-القفجاق:،وهم 
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الرو�ض ولهم عليه مدينة  فاأطلقوا عليهم ا�شم " بولف�شتي Polovtzy" ، وكانوا ي�شكنون اجلبال والغيا�ض من وراء دربند �شروان مما يلي بحر 
اأ�شمها �شرداق، كان التجار يق�شدون بالد القفجاق لبيع ما يجلبونه األيها من الثياب وغريها ول�شراء اجلواري واملماليك والقند�ض والربطا�ض 
وغريها، تعد مدينة �شغناق ق�شبة بالد القفجاق وهي تقع على بعد 24 فر�شخاً �شمال مدينة اترار، من اأهم طوائف القفجاق : بركوا، طق�شبا، 
ايثبا، برت، االر�ض، برج اغلوا، منكور اغلوا، مبك، وفيهم طوائف اأ�شغر منهم منها : طغ، ي�شقوط، قمنكوا، بزانكى، بجنا، قرابوكلوا، اوزجرطن 
وغريهم. ينظر :الكا�شغري، ديوان لغات الرتك، اأنقرة، 1939م، ج2، �ض56 و�ض152 و�ض226 و�ض253 و�ض256 ؛ �شيخ الربوة، �شم�ض الدين 
اأحد  فرين  املرحوم  مبطبعة  طبع  والبحر،  الرب  عجائب  يف  الدهر  نخبة   ، )ت727هـ/1326م(  االأن�شاري  طالب  اأبي  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو 
االأع�شى يف  اأحمد بن علي )ت 821هـ/1418م(، �شبح  القلق�شندي،   ؛  االأكادمية االإمرباطورية، بطربورغ، 1281هـ/1865م ،�ض264  اأع�شاء 
�شناعة االإن�شا، وزارة الثقافة واالأر�شاد القومي، املوؤ�ش�شة امل�شرية للتاأليف والرتجمة والطباعة والن�شر، مطابع كو�شتات�شوما�ض و�شركاه، القاهرة، 
بال.ت،ج4، �ض456 – �ض458 ؛ بارتولد، الرتك – اإملامة تاريخية وجن�شية،بحث من�شور يف دائرة املعارف االإ�شالمي، بحث من�شور يف دائرة 
املعارف اال�شالمية، ي�شدرها باللغة العربية:احمد ال�شنتناوي وابراهيم زكي،ود. عبد احلميد يون�ض،يراجعها من قبل وزارة املعارف:د. حممد 

مهدي عالم،بال. ت،مج5،مادة الرتك، �ض47 و�ض49 – �ض51 و �ض58.
 16-  جيكيل، اأو )جكل( : هم اأتراك كانوا يعي�شون يف بالد جكل يف بالد ما وراء النهر قرب مدينة طراز، وهذه الناحية اأ�شلها من خلخ اإال اأنها كانت 
كثرية ال�شكان ويحدها من �شرقها وجنوبها حدود ناحية اتراك )خلخ( ومن غربها حدود ناحية تخ�ض ومن �شمالها حدود ناحية اتراك خرخيز 
وكل �شيء يجلب من ناحية خلخ وخرخيز يجلب اأي�شاً من ناحية جكل، وهم ميلكون ثروة كبرية، وميلك روؤ�شاوؤهم خيم واأماكن وا�شعة، ولديهم 
مدن وقرى قليلة واموالهم وثرواتهم من االأغنام واالأبقار واخليول، ويعبد بع�شهم ال�شم�ض والنجوم، وميتاز اأقوام جكل بطيبتهم وهم خمالطون 
وعطوفون وملكهم منهم. ملزيد من التفا�شيل ينظر : موؤلف جمهول)ت بعد �شنة 372ه/982م(، حدود العامل من امل�شرق اىل املغرب، اهتمام 
:د. منوجهر �شتودة، ترجمُه من الفار�شية اىل العربية : ا�شراء �شبهان فرحان القي�شي، قدمتها م�شروع ترجمه اىل جمل�ض كلية اللغات يف جامعة 
بغداد وهو جزء من متطلبات نيل درجة الدبلوم العايل للرتجمة باللغة الفار�شية، كلية اللغات، جامعة بغداد، 1423هـ/2002م، �ض73 ؛ ياقوت 

احلموي، امل�شدر ال�شابق، ج2، �ض148.
17- اأرغو،وهي واحدة من القبائل الرتكية،جملة بالدهم متتد من ا�شبيجاب اىل بال�شاغون،واهلها ذووا ل�شانني نتيجة اختالطهم باهل املدن ولهذا يبدو 

كالمهم ركيكا.ينظر:الكا�شغري،امل�شدر ال�شابق،ج1،�ض29و�ض31. 
18-الغزية،الغز،اأو-االوغوز- : وهم جن�ض من االتراك وهم ا�شد باأ�شا، لهم مدينة من احلجارة  واخل�شب والق�شب، ولهم بيت عبادة ولي�ض فيه ا�شنام، 
ولهم ملك عظيم ال�شان ي�شتاأدي منهم اخلراج، ولهم جتارات اىل الهند واىل ال�شني، ياأكلون حلوم ال�شاأن واملعز الذكران واالناث، ويلب�شون 
ال�شيف مل يقطع �شيئا،  القولنج، وحجارة خ�شراء اذا مرت على  الكتان والفراء ويلب�شون ال�شوف، عندهم حجارة بي�شاء تنفع لعالج مر�ض 
وبالدهم يحدها من �شرقها �شحراء غوز ومدن بالد ماوراء النهر، ومن جنوبها جزء من هذه ال�شحراء ومن الناحية االخرى بحر اخلزر، ومن 
غربها و�شمالها نهر اتل. ينظر: الكا�شغري، امل�شدر ال�شابق،ج1،ورقة 20و26و27و28و34و37و42و45وما بعدها؛القزويني، امل�شدر ال�شابق، �ض 
587 – �ض 588؛ املروزي، �شرف الزمان طاهر) جمهول الوفاة غري انه �شنف كتابه هذا يف حدود �شنة 514هـ/1120م(، ابواب يف ال�شني 

والرتك والهند - منتخبة من كتاب طبائع احليوان -، لندن،1942م، �ض18؛ اوزطونا،امل�شدر ال�شابق،  �ض 137 - �ض143.
19-الرتكمانية :ورد يف عدد من امل�شادر التاريخية ان القارلوق كانوا ي�شمون مثل الغز تركمان،  فان كلمة تركمان وردت الول مرة يف القرن 5هـ/11م، 
ومل يتم التاأكد بعد ان ا�شل هذه الكلمة هو  " ترك ماننده" اأي ا�شباه الرتك، وذكر يف معنى كلمة الرتكمان، فاالأتراك بعد ان اعتنقوا الدين 
ابن االثري،   امل�شدر  ؛  ال�شابق، ج1، �ض353  الكا�شغري، امل�شدر  الكلمة وا�شبحت تركمان.  " ثم خففت هذه  " ترك اميان  االإ�شالمي �شموا 

ال�شابق، ج7، �ض259 ؛ بارتولد، تاريخ الرتك، �ض75 – �ض76 ؛ حممود،ح�شن احمد، امل�شدر ال�شابق، �ض180 
اأو -الياجن�شتي-، بالدهم  يحدها من ال�شرق  اأو- خرخيز- :وهم جن�ض من االتراك،كانوا يقيمون يف �شهل نهر الينت�شي  20-القرقيزية: القريغيز، 
االجداد  ان  كيماك،ويعتقد  بالد  حدود  الغرب  ومن  خلخ،  بالد  من  وجزء  التغزغز  بالد  حدود  جنوبها  ومن  ال�شرقي،  املحيط  وبحر  ال�شني 
يف  االوىل  امارتان  لهم  نور،كانت   - خريغي�ض  بحرية  قريبا" من  يقع  مركزها  كان  التي  منغوليا  غربي  �شمال  �شكان  هم  للقريغيز  القدامى 
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ونظر  راأي  ولهم  به،  يكتبون  وقلم  عبادة  بيت  لهم  كان  اليني�شي،  نهر  من  العليا  املنطقة  تقع يف  التي  كمجيوت  الكيم  امارة  والثانية  مينو�شني 
وكالم موزون يتكلمون به يف اوقات �شالتهم، اأعالمهم ذات لون اخ�شر، ويعظمون كوكبي زحل والزهرة، تدل اأو�شاف امل�شادر ال�شينية لهم 
القا�شم  اأبو  خرداذبة،  ابن  زرق.ينظر:  وعيونهم  اأ�شقر  �شعرهم  كان  اذ  االتراك،  من  لغريهم  االأنرثولوجية  الناحية  من  مغايرين  كانوا  اإنهم 
بكر احمد بن حممد  ابو  الهمذاين،  الفقيه  ابو  ؛  ليدن، 1889م ،�ض31  بريل،  واملمالك،  امل�شالك  بن عبد اهلل)ت 300هـ/912م(،  عبيد اهلل 
)ت 340هـ/951م( ، خمت�شر كتاب البلدان، خمت�شر كتاب البلدان، بريل، ليدن، 1302م، �ض329 ؛ ؛الكا�شغري، امل�شدر ال�شابق، خمطوطة 
امل�شدر  اوزطونا،  �ض583؛  ال�شابق،  امل�شدر  القزويني،  �ض442؛  �ض23،وج3،  ال�شابق،ج3،  امل�شدر  احلموي،  ياقوت  25؛  ورقة  ج1،  م�شورة، 

ال�شابق، �ض50و�ض53و�ض54و�ض61و�ض137.
21- بارتولد، تاريخ الرتك،�ض110 و111؛ كرات�شكوف�شكي،امل�شدر ال�شابق،ج1،�ض262؛ كوبريلي، امل�شدر ال�شابق،�ض292؛ الزركلي، امل�شدر ال�شابق، 

ج7، �ض168؛ اوزطونا،امل�شدر ال�شابق،�ض 166؛ الداقوقي، حممود الكا�شغري،�ض17و�ض18.
22-بارتولد،تاريخ الرتك،�ض110

23-اجلبوري،امل�شدر ال�شابق،�ض257.
الوجوه فط�ض  �شكانها عرا�ض  اهلها اهل خيام ومنهم اهل قرى، �شفات  املدى، اكرث  اقليم ف�شيح  24-ترك�شتان:ا�شم جامع جلميع بالد الرتك، وهو 
االنوف عبل ال�شواعد، واكرث ما يف�شلون من طعام هو حلم احليوانات وال يريدون بديالً عنها، يكرث يف ارا�شيهم انواع عدة من املعادن منها 
اهم  من  البي�ض،  واالرانب  ال�شود  والثعالب  وال�شمور  ال�شنجاب  منها  عدة  حيوانات  بالدهم  يف  امل�شك،وتكرث  اي�شا  بالدهم  يف  اللزورد،ويكرث 
ال�شابق،  �ض23؛القزويني،امل�شدر  ج2،  ال�شابق،  ياقوت،احلموي،امل�شدر  وغريها.  نيلى  طراز،  خنت،ا�شفيجاب،  كا�شغر،  فاراب،  نواحيها، 
�ض514- �ض518 و�ض589- �ض590؛ القلق�شندي،امل�شدر ال�شابق،ج4، �ض439- �ض442؛الب�شتاين، بطر�ض، ترك�شتان،بحث من�شور يف دائرة 
القرن  دائرة معارف  من�شور يف  الرتك،بحث  فريد،  ترك�شتان، �ض 98؛ وجدي، حممد  املعارف،بريوت،1883،مج6،مادة  دار  املعارف، مطبعة 
املي�شرة،ا�شراف: حممد �شفيق غربال،دار نه�شة  العربية  املو�شوعة  الفكر، بريوت، بال.ت،مادة الرتك، ج2،�ض667- �ض670؛  الع�شرون، دار 

لبنان للطبع والن�شر،بريوت،1980،مادة ترك�شتان، مج2، �ض 954.
25-اجلبوري،امل�شدر ال�شابق،�ض257

ْزِوين :Caspium هو من اأكرب البحار املُغلقة يف العامل التي ت�شم جزر عدة، يقع يف غرب اآ�شيا على م�شاحة تبلغ نحو 371،000  26-بحر اخلزر:او  بحر قحَ
كم2  وبطول 1200 كم وعر�ض ي�شل اإىل 300  كم، ويبلغ اأق�شى عمق لُه  1023م. وتطل على بحر قزوين خم�شة دول ت�شب اأنهارها فيه، وهي: 
رو�شيا من ال�شمال وال�شمال الغربي  واإيران من اجلنوب واأذربيجان من الغرب وتركمان�شتان وكازاخ�شتان من ال�شرق. وُيعد موطناً لنحو ثمان 
 15th.ed.،  ،2  .The New Encyclopaedia Britannica، Vol الطبيعي.ينظر:  والغاز  النفط  حقول  عن  ف�شالً  االأ�شماك،  من  نوع  و�شبعني 

                                  .924-923.pp ،)1988 ،.)Chicago، Encyclopaedia Britannica. Inc

27-جبال القفقا�ض:  Caucasus  :  وهي �شل�شلة جبال تقع بني البحر االأ�شود وبحر قزوين يف منطقة القوقاز عند حدود اأوربا واآ�شيا، ويحدها من ال�شمال 
رو�شيا، ومن اجلنوب اإيران، ومن الغرب البحر االأ�شود وتركيا، ومن ال�شرق بحر قزوين. وت�شكل منطقة جغرافية و�شيا�شية متنوعة من الناحية 
الطبيعي  والغاز  والفحم  النفط  وال�شيما  الطبيعية،  املوارد  من  عدد  وت�شم  و�شمايل.  جنوبي  �شطرين  اإىل  وتق�شم  والثقافية،  واللغوية  العرقية 
واحلديد واملنغنيز والنحا�ض والر�شا�ض  والزنك وغريها.وُتعد القوقاز منطقة ذات اأهمية بيئية كبرية، اإذ ت�شم الغابات التي تعي�ض فيها اأنواع 
عدة من احليوانات، ويكرث فيها االآف االأنواع من النباتات، التي تت�شارك فيها دول املنطقة ) جورجيا، اأرمينيا واأذربيجان، اأو�شيتيا اجلنوبية، 
اأو�شيتيا  ت�شريكي�شيا،  بلقاريا، قرات�شاي  ال�شي�شان، قربدينو  اإنغو�شيا،  �شتافروبل كراي، داغ�شتان،  وي�شمل  الرو�شي  القوقاز   ، باغ  اأبخازيا، قرة 

ال�شمالية، كرا�شنودار كراي، اأديغيا  (.ينظر:
 The New Encyclopaedia Britannica، Vol. 2، p.966                                                       

28- الداقوقي، حممود الكا�شغري،�ض17و�ض18
29-  بال�شاغون،اأو" بال�شاقون": ولها ا�شم اخر هو " قوز اردو-"، وت�شمى اي�شا" قزباليغ، وتعرف االن باأ�شم �شريام �شرقي جمنكث، وهي بلدة عظيمة 
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باأ�شم  من ثغور الرتك تقع وراء نهر �شيحون قرب مدينة كا�شغر وقد ذكر انها رمبا تقع يف اجلزء الغربي من االقليم الرو�شي املعروف اليوم 
�شمرييت�شه Semirjetschje، ولعل املق�شود به نهر جو،اذ توجد لغاية اليوم الكثري من االثار يف هذه املنطقة،وهي بلدة كبرية اآهلة،كثرية اخلري، 
�شكانها يتكلمون اللغة ال�شغدية والرتكية، وذكر انه يف عام 435هـ/ 1043 م اعتنق ما يقرب ع�شرة االف ا�شرة من اهايل بال�شاغون، وقد اطلق 
با�شمها  ان �شكانها احتفظوا  الطيبة"،غري  "املدينة  "غوبالق" اي  ا�شم  ا�شتولوا عليها �شنة 615 هـ/ 1218م دون مقاومة  املغول عندما  عليها 
القدمي.ينظر:املقد�شي، �شم�ض الدين اأبي عبد اهلل حممد )ت375هـ/985م(،اح�شن التقا�شيم يف معرفة االأقاليم،بريل، ليدن،دار �شادر،بريو
ت،1906،ج2،�ض264وهام�شها،و�ض275؛الكا�شغري،امل�شدر ال�شابق،خمطوطة م�شورة، ورقة 25و74و76و237و623؛  ياقوت احلموي، امل�شدر 
ال�شابق،ج1، �ض476 ؛بارتولد، بال�شاغون، بحث من�شور يف دائرة املعارف اال�شالمية ي�شدرها باللغة العربية:اأحمد ال�شنتناوي، وابراهيم زكي، و 

د.عبد احلميد يون�ض،يراجعها من قبل وزارة املعارف د.حممد مهدي يف عالم، بال.ت، مج4، مادة بال�شاغون، �ض60- �ض63.
30- بخارى:هي اأول كور بالد ماوراء النهر واأعظمها،وا�شمها بوجمكث،بناوؤها من خ�شب م�شتبك،ويحيط ببنائها ق�شور وب�شاتني و�شكك وقرى،ويحيط 
بجميع ذلك �شور يجمع هذه الق�شور واالبنية والقرى،لها �شبعة ابواب من حديد من اأهمها باب املدينة، باب نور، باب حفره، باب بني �شعد  
وغريها، ولقهندزها بابان احدهما يعرف بالريك�شان واالخر باب اجلامع، وعلى الرب�ض دروب عدة،ولي�ض يف مدينتها وال قهندزها ماء جار 
الطواوي�ض،  برغيذر،�شتجن،  الذر،  منها  جليلة  واعمال  عدة  ونواح  ر�شاتيق  �شمرقند،لها  من  اجلاري  االعظم  النهر  من  الأرتفاعها،ومياههم 
بردق، وغريها، و�شكانها اخالط من النا�ض العرب والعجم. ينظر:اليعقوبي، امل�شدر ال�شابق،�ض123  ؛اال�شطخري، امل�شدر ال�شابق، �ض305- 
�ض316؛ ابن حوقل، امل�شدر ال�شابق،ج2،�ض482- �ض 492؛ ؛املقد�شي، امل�شدر ال�شابق،ج2،�ض280- �ض282؛ ياقوت احلموي، امل�شدر ال�شابق، 
ج1،�ض353- �ض356؛ ل�شرتجن،كي، بلدان اخلالفة ال�شرقية، نقله اإىل العربية، واأ�شاف األيه تعليقات بلدانية وتاريخية واأثرية وو�شع فهار�شه: 

ب�شري فرن�شي�ض وكوركي�ض عواد، مطبعة الرابطة، بغداد، 1373هـ/1954م، �ض504- �ض 506.
31- ني�شابور: مدينة وا�شعة كثرية الكور ُتعرف با�شم ابر�شهر من اهم مدنها البوزجان، مالن، زوزن، وهي مدينة تقع يف ار�ض �شهلية، ولها مدينة ح�شينة 
وقهندز ورب�ض وهما عامران، وم�شجدها اجلامع يقع يف رب�شها، ولقهندزها بابان وللمدينة اربعة ابواب، ولرب�شها اي�شا ابواب عدة، اهلها اخالط 
من العرب والعجم، فيها الكثري من العيون واالودية ومنها ي�شربون املياه. ينظر: ابن الفقيه الهمذاين، امل�شدر ال�شابق،�ض321؛اال�شطخري، 
�ض300  �ض299-  ج2،  ال�شابق،  امل�شدر  �ض432؛املقد�شي،  �ض431-  ج2،  ال�شابق،  امل�شدر  حوقل،  ابن  �ض258؛  ال�شابق،�ض254-  امل�شدر 

و�ض323 و�ض333؛ ياقوت احلموي،امل�شدر ال�شابق، ج1، �ض65 و�ض67 و�ض153.
32-كوبريلي، امل�شدر ال�شابق،�ض292

33- الداقوقي، حممود الكا�شغري،�ض17.
34-ال�شالجقة:)447-590هـ/ 1055-1193م(:وهم قبائل تركية عرفت باأ�شم  القنق وعرفوا بال�شالجقة ن�شبة اىل زعيمهم �شلجوق بن دقاق او تقاق 
وتعني القو�ض احلديد وكانوا يقيمون يف �شهول ترك�شتان وميتد موطنهم من حدود ال�شني حتى �شواطئ بحر اخلزر، وبقوا على ات�شال م�شتمر 
ببالد ما وراء النهر ال�شيما مناطق ترك�شتان ال�شرقية. ينظر:اال�شبهاين،عماد الدين الكايف)ت597هـ/ 1200م(،تاريخ دولة اآل �شلجوق، قراءة 
وتقدمي: يحيى مراد،بريوت،دار الكتب العلمية،ط1،1425هـ/2004م،�ض7؛الراوندي،حممد بن علي بن �شليمان)ت بعد 607ه/1210م(،راحة 
حممد  النعيم  الثاين:عبد  الثلث  ال�شواربي،  اأمني  اإبراهيم  د.  االأول:  الثلث  للعربية  ال�شلجوقية،نقله  الدولة  تاريخ  يف  ال�شرور  واأية  ال�شدور 
ح�شنني،والثلث الثالث: فوؤاد عبد املعطي ال�شياد، راجعه ون�شر مقدمة:فوؤاد عبد املعطي ال�شياد،بال. م،1379ه/1960م،�ض145و�ض146؛ابن 
نا�شر احل�شيني،�شدر الدين علي بن ابي الفوار�ض)ت بعد622هـ/1225م(،اخبار الدولة ال�شلجوقية،ت�شحيح: حممد اقبال،الهور،ن�شريات كلية 
بن ن�شر)ت730 هـ/1329م(،تاريخ كزيده،باهتمام  بن احمد  بكر  ابي  بن  بنجاب، 1414هـ/ 1933م،�ض1و�ض3؛م�شتوفى قزوينى،حمد اهلل 
هـ،�ض426-�ض428؛اجلاف،د.ح�شن  كبري،تهران،1339  امري  ومن�شورات  طبع  نوائي،موؤ�ش�شة  ح�شني  والفهار�ض:دكرت  احلوا�شي  وت�شميم 

كرمي،الوجيز يف تاريخ ايران،بيت احلكمة،ط1، 2003م،ج2،�ض135 و�ض136.
35-اجلبوري،امل�شدر ال�شابق،�ض257

36- اوزطونا،امل�شدر ال�شابق ،�ض 166 ؛ الداقوقي،حممود الكا�شغري، �ض17.
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37-الداقوقي، حممود الكا�شغري،�ض 16
انهم اكرث  ُذكر  الن�شارى،  البلغار، معظمهم من  الق�شطنطينية وبالد  الواقعة بني  املناطق  ي�شكنون يف  االتراك  : وهم جيل عظيم من  38-البا�شغرد 
االأتراك �شراً واأ�شدهم اأقداماً على القتل، يف مدينتهم ي�شكن عدد من امل�شلمني يوؤدون اجلزية للن�شارى، وهي  بالد وا�شعة وكبرية وهي بالد 
االملان واالفرجنة ويف هذه البالد  من يزعم اأن له اأثنا ع�شر رباً فهناك رب لل�شتاء ولل�شيف وللمطر وللريح ولل�شجر وللنا�ض وللدواب وللنهار 
والليل ولالأر�ض وللموت وللماء ويعد الرب يف ال�شماء اأكربهم، كان البا�شغرد ي�شكنون يف خرقاهات ولي�ض عندهم ح�شون، ولهم ملك له اعداد 
العبا�ض بن  اأبن ف�شالن، احمد بن   : بالنعم. ينظر  اأ�شبهان وبغداد وهي غنية  كبرية من اجلند، ولهم ثمانية و�شبعون مدينة كل منها توازي 
را�شد بن حماد )ت349ه/960م( ، ر�شالة ابن ف�شالن يف و�شف الرحلة اإىل بالد الرتك واخلزر والرو�ض وال�شقالبة �شنة 309هـ/921م،حققها 
– �ض172 ؛  وعلق عليها وقدم لها د. �شامي الدهان،مطبوعات املجمع العلمي العربي يف دم�شق،املطبعة الها�شمية، دم�شق، 1960م، �ض169 
امل�شعودي، ابو احل�شن علي بن احل�شني بن علي )ت346هـ/957م( ، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، حتقيق : حممد حميي الدين عبد احلميد، 
االلباب  االندل�شي )ت565هـ/1169م(، حتفة  بن عبدالرحيم  الغرناطي، حممد  ابو حامد  ؛   الع�شرية، بريوت، بال.ت، ج1، �ض200  املكتبة 
ال�شابق،  امل�شدر  القزويني،  – �ض323؛  نف�شه، ج1، �ض322  امل�شدر  ياقوت احلموي،  ؛  و�ض195  1925م، �ض131  باري�ض،  االأعجاب،  ونخبة 

�ض609 – �ض610
39-الداقوقي، حممود الكا�شغري،�ض 16

40- بارتولد،تاريخ الرتك،،�ض111 ؛ كرات�شكوف�شكي،امل�شدر ال�شابق،ج1،�ض262
41- �شلمان،امل�شدر ال�شابق،�ض139

42- كوبريلي، امل�شدر ال�شابق،�ض292
بن  ا�شماعيل  البغدادي،  262؛  ال�شابق،ج1،�ض  كرات�شكوف�شكي،امل�شدر  الرتك،�ض110؛  ال�شابق،ج3،�ض333؛بارتولد،تاريخ  الكا�شغري،امل�شدر   -43
مطبعتها  يف  اجلليلة  املعارف  وكالة  بعناية  طبع  العربي،بريوت،  الرتاث  احياء  امل�شنفني،دار  واآثار  املوؤلفني  اأ�شماء  يف  العارفني  حممد،هدية 
البهية،ا�شتنبول، 1955،ج2،�ض402؛ حاجي خليفة،امل�شدر ال�شابق، ج1، �ض 808 اوزطونا،امل�شدر نف�شه،�ض 165؛الداقوقي، حممود الكا�شغري، 

�ض17.
44- حممد بن ابي بكر بن ابو فتح ال�شايف:مل امتكن من العثور على معلومات وافية عنه.

45-اجلبوري،امل�شدر ال�شابق،�ض261
46- كرات�شكوف�شكي،امل�شدر ال�شابق،ج1،�ض 262؛ اوزطونا امل�شدر ال�شابق،�ض167

47-اجلبوري،امل�شدر ال�شابق،�ض261
48- الزركلي، امل�شدر ال�شابق،ج5، �ض212؛ اوزطونا امل�شدر ال�شابق،�ض167

49- اوزطونا،امل�شدر ال�شابق،�ض167
50- كوبريلي، امل�شدر ال�شابق،�ض292

51 - الداقوقي، حممود الكا�شغري، �ض17.
52- امل�شدر نف�شه،�ض17

53- بروكلمان، امل�شدر ال�شابق،�ض394.
54- مو�شوعة علماء الرتكمان املتواجدين خارج العراق، اعداد نظام الدين اأبراهيم اأوغلو، 2007، �ض57.

�شنة  ار�شالن،  �شليمان  بن  بغراخان ح�شن  القراخاين  االمري  البال�شاغوين حاجب  يو�شف احلاجب اخلا�ض  األفه  كتاب  :وهو  – بيليك  قوتادغو   -55
462هـ/1069م،معناه " العلم الذي ي�شعد " او " علم ال�شعادة " اأو " العلم الالئق بامللوك "، وهو كتاب تعليمي اخالقي،وكان املاألوف يف ال�شرق 
ان توؤلف هذه الكتب للملوك وا�شحاب املنا�شب ولكل الطبقات،واهم ما يف هذه الكتب ما ترويه من حكايات تاريخية وا�شطورية التي تذكر لغر�ض 
تاأييد ما ترويه من النظريات االخالقية والن�شائح،اال ان هذا الكتاب خال من كل ذلك، فلم يذكر فيه ا�شم �شخ�ض تاريخي وحتى مل يذكر 
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ا�شم االمري القراخاين بغراخان الذي يتحدث عنه �شخ�شاً حقيقياً وامنا جعل منه رمزاً للعدالة والف�شائل.ينظر:بارتولد،ترك�شتان،�ض259؛ 
بارتولد،تاريخ الرتك،�ض135 – �ض137؛بروكلمان،امل�شدر ال�شابق، ج2،�ض278 ؛ الداقوقي، د.ح�شني،يو�شف احلاجب اخلا�ض،بحث من�شور يف 

جملة ت�شدر عن نادي االخاء الرتكماين، بغداد، بال. ت، بال.ع، �ض5– �ض6 
56- اوزطونا امل�شدر ال�شابق،�ض166-�ض167؛مو�شوعة علماء الرتكمان املتواجدين خارج العراق، �ض92.

57- كرات�شكوف�شكي، امل�شدر ال�شابق، ج1، �ض262.
58-الداقوقي، حممود الكا�شغري،�ض 17

59-كرات�شكوف�شكي،امل�شدر ال�شابق،ج1،�ض262
60- امل�شدر ال�شابق، ج2، �ض277.

61- امل�شدر ال�شابق، �ض141.
62- يو�شف خا�ض حاجب البال�شاغوين:الفيل�شوف واملفكر وال�شاعر الكبري، ولد  يف �شنة 410هـ/ 1019 م يف مدينة بال�شاغون، انحدر من ا�شرة عريقة، 
"  ابن خلدون ال�شرق"، اتقن اللغة العربية ف�شال عن عدد من اللهجات الرتكية،كان على دراية بعلوم عدة منها التاريخ  ون�شاأ ن�شاأة ح�شنة، لقب بـ
والفل�شفة واالديان و�شوؤون الدولة واملجتمع والطب واجلغرافية واحل�شاب والفلك واالدب وغريها،وهو احلاجب اخلا�ض لالمري القراخاين �شاتوق 
بغراخان، بداأ بكتابة كتابه قوتادغوبيليك يف مدينته بال�شاغون وبعد مدة رحل اىل كا�شغر وانتهى من كتابة كتابه فيها وقدمه اىل االمري هارون 
بغراخان امري  كا�شغر الذي انعم عليه بدوره لقب احلاجب اخلا�ض اكراما له وبعد جهود ا�شتغرقت 18 �شهرا،وهو اأول موؤلف تركي كتب بتاأثري 
احل�شارة اال�شالمية،وهو اأول من كتب باللغة اخلاقانية اي القراخانية وهي ا�شتمرار للغة الرتكية االويغورية، ويعد املفكر ال�شيا�شي لهذا العهد 
بال منازع،واملعرب عن اجتاهاته العقلية يف االجتماع والرتبية واالخالق وال�شيا�شة، توفى يف �شنة 478هـ/ 1085م يف مدينة كا�شغر. ينظر:بارتولد، 
ترك�شتان،�ض459؛بارتولد، تاريخ الرتك، �ض135 –�ض137 ؛البغدادي،ا�شماعيل با�شا، اي�شاح املكنون يف الذيل على ك�شف الظنون عن اأ�شامي 

الكتب والفنون، ت�شحيح : رفعت بيلكه الكلي�شي، دار احياء الرتاث العربي، بريوت، بال.ت،ج2، �ض246؛
Gena ،Dr. Resat ، Karahanlı Devlet TeǧKilâtı )xl.Yilzyıl( – ) TürK HaKimiyet A nlayisi ve Karahanlılar ( ، Tifdruk  

Matbaası ، Istanbul، Birinci Baskı ، 1981 ، s. -5ض� اخلا�ض،  احلاجب  الداقوقي،يو�شف   186،،173،176،178،182;  -  171
    .�ض8؛الداقوقي،حممود الكا�شغري، �ض17

63-مو�شوعة علماء الرتكمان املتواجدين خارج العراق،�ض58.
68-250.s،Nihad،Sâmi Banarlı، Resimli Türk Edebiyâti Târihi،pay1 64-الداقوقي،حممود الكا�شغري،�ض17؛
256-250.s،Nihad،Sâmi Banarlı، Resimli Türk Edebiyâti Târihi،pay1 65-االدهمي،امل�شدر ال�شابق،�ض140؛

66 - حممود الكا�شغري،�ض18.
67- كرات�شكوف�شكي، امل�شدر ال�شابق، ج1، �ض263؛الداقوقي، حممود الكا�شغري،�ض18.

68 - يدي �شو :اأو مدينة ايالة، ويق�شد بها منطقة االأنهار ال�شبعة، وتعرف باللغة الرو�شية بـاأ�شم Semirechie، وت�شم مناطق ترك�شتان ال�شرقية، عرث 
فيها على نقو�ض اأرمنية واآثار قبور،واآثار م�شيحية باللغتني ال�شريانية والرتكية.  ينظر:بارتولد، ترك�شتان، �ض146 و �ض268 و �ض507 و �ض516 

و �ض522 و �ض524 و �ض631 و �ض685 و�ض697 و �ض698 ؛بارتولد،تاريخ الرتك، �ض127؛ كرات�شكوف�شكي، امل�شدر ال�شابق، ج1، �ض263.
69 - كرات�شكوف�شكي، امل�شدر ال�شابق، ج1، �ض263.

70- ينظر:الكا�شغري، امل�شدر ال�شابق،ج1،بعد �ض28.
71-الداقوقي، حممود الكا�شغري،�ض 17

72- �شلمان، امل�شدر ال�شابق،�ض140
73- امل�شدر نف�شه،�ض140
74-امل�شدر نف�شه،�ض140
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75-اجلبوري،امل�شدر ال�شابق،�ض260
جنوبها  ومن  تغزغز  ناحيةاأتراك  ال�شرق  من  يحدها  يغمياء  ناحية  يف  ي�شكنون  اأتراك  " :وهم  " يغماء  اأو  " يغمياء"،  "،اأو  او" ياغما  76-يغمائية، 
نهر)خولندغون( الذي ي�شب يف نهر )كجا( ومن غربها حدود ناحية اأتراك )خلخ(،والتوجد فيها اإال القليل من الزراعة ويجلب منها الكثري من 
الفراء، معظم ثروتهم من اخليل واالأغنام،و�شكانها اأ�شداء واأقوياء حماربون وميلكون الكثري من االأ�شلحة،اما ملكهم هو من اأبناء تغزغز،وهم 
اأنهم األف و�شبعمائة قبيلة يتعارفون فيما بينهم وي�شلي ملكهم بالعامة واخلا�شة. ينظر :موؤلف جمهول، امل�شدر ال�شابق،  قبائل كثرية ويقال 

�ض69.
77- الكا�شغري،امل�شدر ال�شابق،ج1 �ض4-3

78-امل�شدر نف�شه،ج1،�ض7-5
79- امل�شدر نف�شه، ج1،�ض7

80-امل�شدر نف�شه،ج3،�ض332
81--امل�شدر نف�شه،ج3،�ض333

82-امل�شدر نف�شه،ج1،�ض7
83- امل�شدر نف�شه،ج1، �ض7

84- امل�شدر نف�شه،ج1، 8 �ض9
85-امل�شدر نف�شه،ج1، �ض9

86- امل�شدر نف�شه،ج1، �ض9و10
87- امل�شدر نف�شه،ج1، �ض11-10

88-امل�شدر نف�شه،خمطوطة،ورقة 1
89-امل�شدر نف�شه،خمطوطة،ورقة 638

�ض65؛اأبو  2008م،  598،1329هـ/  الكويت،ع  االعالم،  وزارة  عن  ت�شدر  العربي،  جملة  يف  من�شور  بحث  ياجن،  �شينج  اليزيد،اأ�شرف،  اأبو   -90
اليزيد،اأ�شرف، اأويغور ال�شني امل�شلمون – درب احلرب واحلرير-، بحث من�شور يف جملة العربي، ت�شدر عن وزارة االأعالم، الكويت،ع612، 

1430هـ/2009م، �ض104.
91-اجلبوري،امل�شدر ال�شابق،�ض286


